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Mnohí z nás v tomto prázdninovom a dovolenkovom 
čase strávia nezabudnuteľné chvíle oddychu a čerpania 
síl v prírode. Tá nám núka mnoho príležitostí ako osvie-
žiť telo, ale i potešiť ducha. Slnko, voda, lesy i stromy... 
Častokrát, hľadiac na našu krásnu krajinu, mi prichádza 
na um príbeh o Mužovi, ktorý sadil stromy.

Táto novela Jeana Giona hovorí o starcovi Elzéardovi 
Bouffierovi, ktorému vďačilo za svoje šťastie tisíce ľudí.
Tento francúzsky spisovateľ svojou knihou dosiahol 
úžasný výsledok; stotisíce hektárov pôdy bolo zalesne-
ných a jeho dielo dodnes mnohých inšpiruje k vysádzaniu 
stromov. A nielen to. Jeho sen o sadení stromov výrazne 
ovplyvnil milióny čitateľov po celom svete, premenil ich 
vzťah k prírode a posilnil ich srdcia a vieru v silu ducha.

Myslím si však, že najväčší úspech tohto diela spočí-
va v predstavení nádherného vzoru človeka, v sebe vy-
rovnaného, zrelého a nesebeckého, ktorý ani len netušil, 
aké ohromné rozmery dosiahne dobro, ktoré koná.

Autor diela opisuje prvé stretnutie s týmto starcom 
takto: „Hovoril málo. Je to obvyklé správanie u samotá-
rov, ale zdal sa byť istý sám sebou, dôveroval tejto situá-
cii. Jeho dom bol uprataný, riady čisté, dlážka zametená, 
na ohni vrela polievka. Musím dodať, že bol čerstvo oho-
lený, všetky jeho gombíky boli pevne prišité a jeho šaty 
boli tak starostlivo opravené, že záplaty skoro nebolo vi-
dieť. Jeho prítomnosť ma upokojovala.“

Elzéard Bouffier trpezlivo triedil a počítal žalude 
a bukvice, ktoré potom vysádzal do pustých horských 
údolí, kade sa preháňal iba vietor. Po desaťročiach 
v týchto miestach vyrástli lesy, zazurčali potoky, oby-
vatelia sa vrátili do opustených dedín a všade prúdil ži-
vot. O tom, kto skutočne vysadil tento „prírodný les“, 
sa takmer nikto nedozvedel, hoci ho chodili obdivovať 
odborníci i politici.

Autor knihy ďalej hovorí, že po roku 1920 každoroč-
ne navštevoval starca. Ani raz nepostrehol, že by zaváhal 
v tom, čo robil, či pochyboval, hoci sám Boh vie, že to 
v živote nemal ľahké. Nehovoril o sklamaniach, ale ľah-
ko si možno predstaviť, že musel premáhať aj nepriazeň 
osudu. V jednom roku vypestoval desať tisíc javorov, ale 
všetky uhynuli. Na druhý rok sa vzdal javorov a vrátil sa 
k jelšiam, ktorým sa darilo ešte lepšie než dubom.

Pre pochopenie hĺbky tohto výnimočného charakte-
ru treba poznamenať, že pracoval celkom sám; až v ta-
kej samote, že na konci svojho života stratil schopnosť 
vyjadrovať sa. Alebo to už jednoducho nepovažoval za 
potrebné.

Jean Giono ešte dodáva: “keď si predstavím tohto 
jednoduchého muža, ktorý dokázal premeniť púšť na 
krajinu hojnosti, som napriek všetkým protirečeniam 
presvedčený, že ľudské schopnosti sú hodné obdivu. 
A keď si uvedomím, koľko vytrvalosti, duševnej sily 
a sebadisciplíny bolo potrebnej na vykonanie takejto 
premeny, pociťujem k tomuto starému, nevzdelanému 
mužovi nesmiernu úctu.

Drahí priatelia, priznám sa, že sa veľmi teším, ak 
mám možnosť stretnúť človeka, ktorý je sám sebou 
v plnej pokore a zároveň vo vedomí si vlastnej hodno-
ty. Najosviežujúcejšia je identita takého človeka, ktorá 
z neho vyžaruje ako uzdravujúca vôňa pre tých, čo sú 
okolo. Čestné a nesebecké jednanie, ako hovorí Ghán-
dí, je pre takého človeka ani nie prameňom čerpania 
akýchsi výhod, ako skôr nevyhnutným prvkom jeho 
existencie, životodarnou miazgou jeho bytia. Možno si 
povieme, že v dnešnej dobe sa už takého správanie ne-
nosí, je naivné, neprináša výhody, snáď len obety a člo-
vek aj tak ostane nedocenený. Ralph Emerson i napriek 
týmto výhradám konštatuje, že trochu čestnosti je viac 
ako akákoľvek kariéra.

Možnosť primátu čestnosti a nezištnosti v ľudskom 
konaní dokazuje i životná skúsenosť nedávno blahoreče-
ného talianskeho ekonóma Giuseppeho Toniola. Jezuita 
Francesco Occhetta vydvihuje dve významné dimenzie 
životného svedectva tejto veľkej osobnosti talianskeho 
verejného života devätnásteho storočia: nebáť sa byť 
dôveryhodnými a spoľahlivými ľuďmi v našich časoch 
napriek nevýhodám a ťažkostiam a s radosťou zdôvod-
ňovať pred svetom svoju nádej. Toniolovi išlo predo-
všetkým o človeka. Vo svojich spisoch, najmä z oblasti 
ekonómie, hovorí o rovnakej dôstojnosti každého člove-
ka a odmieta akúkoľvek diskrimináciu a nedôstojné pra-
covné podmienky. Vždy je potrebné rozhodovať so zre-
teľom na dobro človeka ako takého. Svojim študentom 
tento profesor pripomínal, aby mali odvahu čeliť novým 
problémom dneška s otvorenosťou a pokorou.

Jeho magnou chartou bolo presvedčenie o prvenstve 
etickej hodnoty v spoločenských i ekonomických záko-
noch. Je viac ako zrejmé, že sa kvôli tomu častokrát oci-
tol v konfliktoch a nepochopení. Jeho vnútorný profil,
poznačený presvedčením o potrebe čestnosti a autenti-
city, ktoré počas jeho života nezakolísalo, jeden z jeho 
súčasníkov opísal takto: „je jedným z najcelistvejších 
ľudí, akých poznám, z takých, čo vedia prepojiť živú 
vieru s odpoveďou na požiadavky našich čias, a ktorí 
sú povolaní zdravo vplývať na riešenie nielen spolo-
čenských i demokratických problémov, ale i na hľada-
nie odpovedí na krízu intelektu a svedomia, ktorá nás 
zasahuje“.

Elzéard Bouffier, Giuseppe Toniolo a mnohí, mnohí
ďalší, ľudia presvedčení o cene a význame čestnosti, ne-
zištnosti a pravdivosti života. Dá sa povedať, že v sku-
točnosti, počas svojho pozemského putovania nevideli 
ovocie, ktoré pre dobro ľudí vytvorila ich prítomnosť. 
Toto však nie je podstatné.

Milí poslucháči, želám vám i sebe túžbu po takýchto 
postojoch, po schopnosti nedať sa zlomiť neúspechom 
ako i možnosť stretávať ľudí, ktorí sa nám stanú stimu-
lom a osviežením v horúčavách nášho osobného i spolo-
čenského života.
                   Komentár sr. Agnes Jenčíkovej CJ, RV

Žiarivá identita
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Vatikán 1. júla (RV) - Za horúceho slnečného počasia sa 
na Námestí sv. Petra zišlo niekoľko tisíc pútnikov z ce-
lého sveta, aby si vypočuli príhovor Benedikta XVI., 
v ktorom upriamil pozornosť na zázračné uzdravenia 
opísané v dnešnom Mar-
kovom evanjeliu.

Drahí bratia a sestry,
v dnešnú nedeľu 

nám evanjelista Marek 
predkladá rozprávanie 
o dvoch zázračných 
uzdraveniach, ktoré Je-
žiš koná, aby pomohol 
dvom ženám. Dcére jed-
ného z predstavených 
synagógy Jairusa a žene, 
ktorá trpela na „hemo-
rágiu“ (porov. Mk 5,21-
43). Tieto dva príbehy 
môžeme čítať dvoma spôsobmi. Prvý je čisto fyzický: 
Ježiš sa skláňa k ľudskému utrpeniu a lieči telo. Druhý 
je duchovný: Ježiš prišiel, aby uzdravil srdce človeka, 
daroval spásu a žiada, aby sa v neho verilo. V prvom 
rozprávaní, pri správe, že Jairova dcérka je mŕtva, Ježiš 
hovorí predstavenému synagógy – „Neboj sa len ver!“ 
(v. 36), berie ho so sebou do miestnosti, kde bola dcér-
ka a hovorí: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ (v. 41). Ona 
sa postavila a začala chodiť. Svätý Hieronym komen-
tuje tieto slová spôsobom, ktorým zdôrazňuje Ježišovu 
spásnu moc: „Dievča, vstaň kvôli mne: nie pre tvoje 
zásluhy, ale kvôli mojej milosti. Vstaň preto kvôli mne: 
tvoje uzdravenie nezávisí od tvojich čností“ (Omelie su 
Vangelo di Marco, 3). Druhý príbeh o žene, ktorá bola 
postihnutá krvotokom, znova dáva do pozornosti to, ako 
Ježiš prichádza, aby človeka oslobodil v jeho celistvos-
ti. Zázrak sa udeje v dvoch fázach. Prvá fáza je fyzické 
uzdravenie, ktoré však je úzko spojené s hlbším uzdra-
vením, takým, v ktorom sa Božia milosť dáva tomu, kto 

sa mu vo viere otvorí. Ježiš hovorí žene: „Dcéra, tvoja 
viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo 
svojej choroby! (Mk 5,34).

Tieto dva príbehy o uzdravení sú pre nás pozvaním, 
aby sme prekonali iba ho-
rizontálnu a materiálnu 
víziu života. Od Boha žia-
dame mnoho uzdravení 
od problémov, či v kon-
krétnych potrebách, a je 
to správne. Avšak to, o čo 
musíme neustále prosiť, 
je stále pevnejšia viera, 
aby Pán obnovil náš život, 
a pevná dôvera v jeho lás-
ku, v jeho prozreteľnosť, 
ktorá nás nikdy neopúšťa.

Ježiš, ktorý je pozorný 
voči ľudskému utrpeniu, 

nás upozorňuje na tých, ktorí pomáhajú chorým niesť 
ich kríž. Osobitne na lekárov, zdravotníkov a tých, čo 
zabezpečujú duchovnú starostlivosť v zdravotných za-
riadeniach. Oni sú „zásobárňami lásky“, ktoré sú zdro-
jom pokoja a nádeje pre trpiacich. V encyklike Deus 
caritas est sa píše, že táto vzácna služba si predovšetkým 
vyžaduje profesionálnu kompetenciu – ona je prvou 
a najzákladnejšou potrebou – ale ona sama nestačí. Ide 
o ľudské bytosti, ktoré potrebujú ľudskosť a pozornosť 
srdca. „Preto popri profesionálnej príprave je pre týchto 
pracovníkov nevyhnutná predovšetkým formácia srdca: 
je potrebné priviesť ich k takému stretnutiu sa s Bohom 
v Kristovi, ktoré prebudí v nich lásku a otvorí ich srdcia 
pre druhých“ (č. 31).

Prosme Pannu Máriu, aby sprevádzala našu cestu 
viery a našu činnosť konkrétnej lásky, osobitne k tým, 
ktorí to potrebujú. Prosme ju aj o materinský príhovor 
za našich bratov, ktorí prežívajú utrpenie na tele alebo na 
duchu.                                                  -js-/ snímka RV

Benedikt XVI.: Ježiš prichádza človeka oslobodiť

Vatikán 3. júla (RV) - Benedikt XVI. sa podvečer 
premiestnil vrtuľníkom z Vatikánu do svojho letného 
sídla v Castel Gandolfe. Počas dní jeho dovolenky 
v mesiaci júl sa nebudú konať pravidelné stredajšie 
generálne audiencie. Tradíciu príhovorov pútnikom 
pred nedeľnou poludňajšou modlitbou Anjel Pána 
Svätý Otec neprerušuje ani počas týchto dní.

Po príchode sa prihovoril tamojším obyvateľom: 
„Drahí priatelia, som rád, že som sem mohol prísť, aby 
som tu trávil dovolenku a prajem vám všetkým príjemný 
odpočinok. Veríme, že sa v tomto krásnom malom meste 

obklopenom krásou stvoreného budeme môcť duchovne 
a fyzicky obnoviť.“ 

Mons. Marcello Semeraro, biskup Albana, do 
ktorého diecézy Castel Gandolfo patrí, spomína ne-
jaké podujatia v programe Svätého Otca pre nasle-
dujúce obdobie: „Tohto roku to bude svätá omša vo 
Frascati v polovici júla a niekoľko kultúrnych pod-
ujatí. Prefektúra Pápežského domu oznámila nejaké 
koncerty a tzv. Návrat do vlasti – z Bavorska prídu 
menšie i veľké skupiny pútnikov pozdraviť Svätého 
Otca.“

Svätý Otec odišiel do letného sídla v Castel Gandolfe
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Ďalší vývoj v prípade zatknutého 
pápežského majordóma

Vatikán 4. júla (TK KBS/RV CZ) - Proces s pápež-
ským komorníkom je možné očakávať na jeseň, 
najskôr v septembri, povedal v utorok hovorca 
Svätej stolice P. Federico Lombardi. Oficiálne
vypočúvania Paola Gabrieleho budú ukončené 
pravdepodobne budúci týždeň a následne bude 
formulované obvinenie. Medzitým ho čaká naj-
skôr domáce väzenie, dodal P. Lombardi s tým, 
že Paolo Gabriele v tejto chvíli zostáva jediným 
obvineným. Napriek prázdninovému rytmu po-
kračuje tiež práca kardinálskej komisie. Minulý 
týždeň vypočula ďalších piatich ľudí a ešte tento 
mesiac chce odovzdať Svätému Otcovi závereč-
nú správu v kauze úniku dôverných vatikánskych 
dokumentov.                                      Zdroj: RV CZ

Hospodárenia orgánov Svätej 
stolice a Vatikánu

Vatikán 5. júla (RV) - V dňoch 3. a 4. júla sa vo Vati-
káne uskutočnilo zasadanie Rady kardinálov pre or-
ganizačné a ekonomické záležitosti Svätej stolice. Na 
zasadaní, ktoré viedol štátny sekretár kardinál Tarci-
sio Bertone, boli členom rady prezentované výsledky 
hospodárenia orgánov Svätej stolice a Mestského štá-
tu Vatikán za rok 2011.

Komuniké zo zasadania prináša konkrétne čísla spo-
jené s príjmami a výdavkami vo všetkých oblastiach 
spojených s činnosťou Svätej stolice. Aj v dôsledku 
ekonomickej krízy sa finančné prostriedky na zabezpe-
čenie chodu jednotlivých inštitúcií zmenšujú. Pozitívne 
čísla však ukazujú zbierky, ktoré sú určené čisto na po-
moc jednotlivým miestnym cirkvám po celom svete.

Zbierka Halier svätého Petra, ktorá v roku 2010 
činila 67 704 416, 41 USD, sa v roku 2011 zvýšila na 
69 711 722, 76 USD. Inštitút pre náboženské diela (IOR) 
poskytol Svätému Otcovi na jeho apoštolskú a charita-
tívnu činnosť v roku 2011 sumu vo výške 49 mil. eur.

Správa za rok 2011 ukazuje červené čísla pri porov-
naní príjmov a výdavkov spojených so zabezpečením 
chodu jednotlivých inštitúcií. Konsolidovaná súvaha 
Svätej stolice za rok 2011 uvádza stratu takmer 15-mi-
liónov eur. Najväčšie výdavky tvoria platy zamestnan-
cov, ktorých je niečo viac ako 2800 a mediálne inšti-
túcie, medzi ktoré patrí Vatikánske televízne centrum 
a Vatikánsky rozhlas.                                    -js- 

Svätý Otec zaslal list vatikánskemu 
štátnemu sekretárovi

Vatikán 4. júla (RV) - Benedikt XVI. zaslal list 
kardinálovi Tarcisiovi Bertonemu, vatikánskemu 
štátnemu sekretárovi, v ktorom mu vyjadruje hlbo-
kú vďačnosť za jeho diskrétnu blízkosť a užitočné 
rady predovšetkým v posledných mesiacoch. Ďalej 
v liste uvádza: „S poľutovaním som vnímal mnohé 
nespravodlivé kritiky voči vašej osobe, rád by som 
obnovil potvrdenie mojej osobnej dôvery, ktorú som 
už prejavil aj v liste z 15. januára 2010, a ktorého 
podstata sa pre mňa nemení.“ V závere listu udeľuje 
Benedikt XVI. kardinálovi Bertonemu na príhovor 
Panny Márie, Pomocnice kresťanov, svätých apoš-
tolov Petra a Pavla, apoštolské požehnanie.       -mf-

Mons. Semeraro pripomína význam tohto obdo-
bia, ale aj to, že súkromné audiencie budú v auguste 
pokračovať v letnom sídle a zmienil sa aj o 15. au-
guste – tradícii Slávnosti Nanebovzatia Panny Má-
rie v Castel Gandolfe: „Pápež často, predovšetkým 
v lete, pripomína význam dovolenkového obdobia, 
v ktorom by nemal chýbať dialóg s Pánom, modlitba, 
uvoľnenie. Spomínam si na posolstvo, ktoré Svätý 
Otec napísal pri príležitosti Svetového dňa spoločen-
skej komunikácie, kde skombinoval ticho a slovo: 
letný čas je tiež príležitosťou stretnúť sa opäť v ti-
chu, pri štúdiu, pri čítaní a tiež upevňovaním dob-
rých a zdravých vzťahov. Myslím na vzťah rodičov 
s ich deťmi, vzťahy medzi priateľmi, a tiež s tými, 
čo potrebujú našu solidaritu. Ďalšia vec, ktorú pápež 
často zdôrazňuje počas príhovorov pred modlitbou 
Anjel Pána počas leta je obdivovanie krásy prírody. 
A čo sa týka tradície slávnosti Nanebovzatia v Cas-
tel Gandolfe, tú zaviedol už pápež Ján XXIII. Tohto 
roku máme mimoriadne radostnú príležitosť – bude-
me môcť Svätému Otcovi predstaviť zreštaurovaný 
farský kostol, kde celebruje túto svätú omšu.“   -jak-

Nový sekretár Pápežskej rady  
pre medzináboženský dialóg

Vatikán 30. júna (RV) - Svätý Otec  vymenoval no-
vého sekretára Pápežskej rady pre medzinábožen-
ský dialóg. Stal sa ním páter Miguel Ángel Ayuso 
Guixot z Misionárskeho inštitútu komboniánov 
Srdca Ježišovho, doterajší prezident Pápežského 
inštitútu arabských a islamských štúdií v Ríme.  
                                                                                         -js- 
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Vatikán 29. júna (RV) - Benedikt XVI. predpoludním 
predsedal eucharistickej slávnosti sviatku sv. Petra 
a Pavla. Počas svätej omše odovzdal 43 novým arcibis-
kupom metropolitom z celého sveta – pálium – znak ich 
hodnosti. Na piatkovej slávnosti sa nemohli zúčastniť 
dvaja arcibiskupi: Mons. Gabriel Justice Yaw Anokye, 
kumaský arcibiskup (Ghana) a Mons. Valéry Vienneau, 
monctonský arcibiskup (Kanada). Pálium im bude odo-
vzdané neskôr v ich metropolitných sídlach.   

Po hudobnej stránke slávnosť po prvýkrát spoločne 
spestrili Chór Westminsterského opátstva a Chór Capel-
la Sistina. Prinášame homíliu Svätého Otca.

Pálium od Svätého Otca prijali 
arcibiskupi a kardináli:

- kardinál Rainer Maria Woelki, berlínsky arcibiskup, 
Nemecko
- kardinál Francisco Robles Ortega, arcibiskup z Gua-
dalajary, Mexiko
- arcibiskup Francesco Moraglia, benátsky patriarcha, 
Taliansko
- arcibiskup Alfredo Horacio Zecca zTucumany, Argen-
tína
- arcibiskup Mario Alberto Molina Palma OAR z Los 
Altos, Quetzaltenango-Totonicapán, Guatemala
- arcibiskup Charles Joseph Chaput OFMCap, Phila-
delphia, USA.
- arcibiskup Luc Cyr, Sherbrook, Kanada
- arcibiskup Salvador José Miguel Piñeiro García Cal-
derón, Ayacucho-Huamanga, Peru
- arcibiskup Francesco Panfilo SDB, Rabaul, Papua
Neu Guinea
- arcibiskup Ulises Antonio Gutierrez Reyes O. de M. 
Ciudad Bolivar, Venezuela
- arcibiskup Stanisław Budzik, Lublin, Poľsko
- arcibiskup Wilson Tadeu Jonck SCI, Florianopolis, 
Brazília
- arcibiskup Paul-Andre Durocher, Gatineau, Kanada.
- arcibiskup Luis Antonio G. Tagle, Manila, Filipíny
- arcibiskup Patrick D’Rozario CSC, Dháka, Bangla-
déš
- arcibiskup Wiktor Pawel Skworc, Katowice, Poľsko
- acibiskup Jose F. Advincula, Capiz, Filipíny
- arcibiskup Filippo Santoro, Taranto, Taliansko
- arcibiskup Jose Francisco Rezende Dias, Niteroi, Bra-
zília
- arcibiskup Esmeraldo Barreto de Farias, Porto Velho, 
Brazília
- arcibiskup Jaime Vieira Rocha, Natal, Brazília
- arcibiskup Joseph Harris CSSp, Port de Spain, Trini-
dad and Tobago
- arcibiskup Waclaw Depo, Čenstochová, Poľsko
- arcibiskup Ignatius Chama, Kasama, Zambia
- arcibiskup Pascal Wintzer, Poitiers, Francúzsko
- arcibiskup John Moolachira, Guwahati, India

- arcibiskup William Charles Skurla, archieparchia 
Pittsburgh, USA
- arcibiskup Romulo Geolina Valles, Davao, Filipíny
- arcibiskup Airton Jose dos Santos, Campinas, Brazília
- arcibiskup Timothy Costelloe SDB, Perth, Austrália
- arcibiskup Jacinto Furtado de Brito Sobrinho, Teresina, 
Brazília
- arcibiskup Thomas D’Souza, Kalkata, India
- arcibiskup Arrigo Miglio, Cagliari, Taliansko
- arcibiskup John F. Du, Palo, Filipíny
- arcibiskup Paulo Mendes Peixoto, Uberaba, Brazília
- arcibiskup Christian Lepine, Montreal, Kanada
- arcibiskup William Edward Lori, Baltimore, USA.
- arcibiskup Mark Benedict Coleridge, Brisbane, Aus-
trália
- arcibiskup Jesus Carlos Cabrero Romero, San Luis Po-
tosi, Mexiko
- arcibiskup Andrew Yeom Soo jung, Soul, Kórea
- arcibiskup Benedito Roberto CSSp, Malanje, Angola
- arcibiskup Alfred Adewale Martins, Lagos, Nigéria
- arcibiskup Samuel Joseph Aquila, Denver, USA.

Pred modlitbou Anjel Pána
Benedikt XVI. sa  napoludnie z okna svojej pracov-

ne pomodlil spolu s veriacimi na Námestí sv. Petra vo 
Vatikáne, mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa 
v príhovore zameral na slávnosť sv. Petra a Pavla. 

Drahí bratia a sestry,
dnes slávime liturgickú slávnosť svätých apošto-

lov Petra a Pavla, sviatok, ktorý sprevádza dvetisíc-
ročné dejiny kresťanského ľudu. Obaja boli povolaní 
stať sa stĺpmi rodiacej sa Cirkvi. Slávni svedkovia 
viery rozšírili Božie kráľovstvo prostredníctvom 
rôznorodosti svojich darov a podľa príkladu Bož-
ského Majstra, krvou potvrdili ohlasovanie evanje-
lia. Ich mučeníctvo je znamením jednoty Cirkvi, ako 
hovorí sv. Augustín: „Jeden jediný deň je zasvätený 
sviatku dvoch apoštolov. I keď boli umučení v od-
lišných dňoch, boli jedno. Peter predchádzal, Pavol 
nasledoval“ (Disc. 295, 8: PL 38, 1352).

Význačným znamením Petrovej obety je Vati-
kánska bazilika a toto námestie, také dôležité pre 
kresťanstvo. V našom Meste ostali i dôležité stopy 
Pavlovho umučenia, osobitne Bazilika na Ostijskej 
ceste, ktorá je mu zasvätená. Rím má vo svojej his-
tórii zapísané spomienky na život a slávnu smrť 
pokorného Galilejského rybára ako i Apoštola ná-
rodov, ktorých si múdro zvolil za ochrancov. Pri-
pomínajúc si ich žiarivé svedectvo, vraciame sa 
k chýrnym začiatkom Cirkvi v Ríme, ktorá verí, 
modlí sa a ohlasuje Krista Vykupiteľa. Svätí Peter 
a Pavol však nežiaria iba na nebi Ríma, ale i v srd-
ciach všetkých veriacich, osvietených ich náukou 
a príkladom, ktorí po celom svete kráčajú cestou 
viery, nádeje a lásky.

Benedikt XVI.: Sv. Peter a Pavol sú v srdciach všetkých veriacich
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Kresťanská komunita, podporovaná prítom-
nosťou Ducha živého Boha, sa na tejto púti spásy 
cíti byť povzbudzovaná, aby kráčala pevná a po-
kojná po ceste vernosti Kristovi a ohlasovania jeho 
evanjelia ľuďom všetkých čias. Do programu jej 
duchovného a misijného napredovania patrí i ude-
ľovanie pália arcibiskupom metropolitom, ktoré sa 
dnes ráno uskutočnilo v bazilike. Tento obrad je 
vždy významný, pretože zdôrazňuje hlboké puto, 
ktoré nás spája apoštolskou tradíciou. Ide o dvoji-
tý poklad svätosti, v ktorom sa navzájom prepájajú 
jednota a katolicita Cirkvi. Tento vzácny poklad 
sme pozvaní odhaliť a prežívať s obnoveným nad-
šením a vytrvalým úsilím.

Drahí pútnici, ktorí ste sa tu zišli zo všetkých 
strán sveta! V tento slávnostný deň sa modlime slo-
vami Východnej liturgie: „Nech je chvála Petrovi 
a Pavlovi, týmto dvom veľkým svetlám Cirkvi; oni 
žiaria na oblohe viery“. V tejto atmosfére sa osobit-
nou myšlienkou obraciam na Delegáciu Patriarchátu 
Konštantinopolu, ktorá ako každoročne, i teraz pri-
jala účasť na týchto našich tradičných sláveniach. 
Nech svätá Panna vedie všetkých veriacich v Krista 
v ústrety plnej jednote!

V sobotu v Aule Pavla VI. sa Svätý Otec stretol 
so 43 arcibiskupmi metropolitami, ktorým pri piatko-
vej slávnostnej svätej omši odovzdal pálium. Spolu 
s nimi prijal aj ich rodinných príslušníkov a zástup-
cov veriacich jednotlivých diecéz. Vo svojom prího-
vore, ktorý predniesol vo viacerých rečiach, zdôraz-
nil dôležitosť jednoty medzi biskupmi s Petrovým 
nástupcom. Vyzval nových metropolitov podporiť 
svoje komunity aby „zanechali znaky dobra“ v celej 
spoločnosti.

„Zaneste do svojich cirkevných komunít skúse-
nosť hlbokej spirituality a autentickej evanjeliovej 
jednoty, ktoré ste tu v týchto dňoch mohli zažiť, aby 
sa táto skúsenosť dotkla sŕdc veriacich a zažiarila 
v celej spoločnosti zanechajúc v nej stopy dobra,“ 
povedal Svätý Otec, ktorý osobitným spôsobom 
zdôraznil povinnosť arcibiskupov podporovať spo-
ločenstvo im zverených veriacich:

„Uisťujem vás o mojej modlitbe za to, aby ste 
s radosťou a vernosťou plnili svoju biskupskú služ-
bu k budovaniu vašich diecéz v láske, dávajúc im 
svedectvo viery a pomáhajúc im znovu objavovať 
radosť zo stretnutia s osobným Kristom“.

Poukazujúc na symboliku pália, ktoré arcibisku-
pom odovzdal, Svätý Otec v poľštine povedal, že „je 
znakom osobitnej jednoty s Kristom a spoločenstva 
s Petrovým nástupcom“ a vyjadril želanie, aby toto 
„spoločenstvo naplnilo aj srdcia veriacich“ každej 
diecézy. Na margo pália vo francúzštine podotkol: 
„Pastierom pripomína ich zodpovednosť byť príkla-
dom“, bohatými na lásku pre všetkých, „s cieľom 
viesť Boží ľud, zverený do ich pastoračnej starostli-
vosti“.                                                RV js; aj, Zenit ľh

Kongregácia pre náuku viery  
má nového prefekta

Vatikán 2. júla (RV) - Benedikt XVI. prijal rezig-
náciu kardinála Williama Josefa Levadu na úrad 
prefekta Kongregácie pre náuku viery, predsedu 
Pápežskej komisie „Ecclesia Dei“, Pápežskej 
biblickej komisie a Medzinárodnej teologickej 
komisie z dôvodu dosiahnutia veku. Do týchto 
úradov bol vymenovaný Mons. Gerhard Ludwig 
Müller, doterajší biskup Regensburgu. Súčasne 
bol Mons. Müller povýšený do hodnosti arcibis-
kupa.                                                                          -jm-

Menovanie predsedov delegátov 
na biskupskú synodu

Vatikán 30. júna (RV) - Benedikt XVI. vymenoval 
predsedov delegátov 13. riadneho generálneho 
zhromaždenia synody biskupov pre novú evanje-
lizáciu, ktoré sa bude konať od 7. do 28. októb-
ra 2012 vo Vatikáne. Stali sa nimi kardinál John 
Tong Hon, biskup Hong Kongu; kardinál Francis-
co Robles Ortega, guadalajarsky arcibiskup (Me-
xiko) a kardinál Laurent Monsengwo Pasinya, 
kinshaský arcibiskup (Demokratická republika 
Kongo).                          -js- 

Svätý Otec zriadil novú diecézu 
na Srí Lanke - Batticaloa

Vatikán/Srí Lanka 3. júla (RV) - K dnešnému 
dňu Svätý Otec zriadil na Srí Lanke novú diecé-
zu Batticaloa, a to oddelením od diecézy Trinco-
malee-Batticaloa, ktorá je sufragánnou diecézou 
arcidiecézy Colombo. Za nového biskupa vy-
menoval Mons. Josepha Ponniaha, doterajšieho 
titulárneho biskupa Monte di Mauretania a po-
mocného biskupa diecézy Trincomalee-Battica-
loa. Doterajšia miestna konkatedrála Panny Má-
rie sa stane katedrálnym chrámom novozriadenej 
diecézy, na území ktorej žije milión dvestotisíc 
obyvateľov, z toho 55-tisíc katolíkov, patriacich 
do 24 farností.                                               -jak-



7                          27/2012

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI  
            

Milánsku katedrálu navštívil  
budhistický duchovný dalajláma

Miláno 28. júna (SIR Europe) - Budhistický duchovný 
dalajláma Tenzin Gyatso prišiel v utorok na návštevu 
Milána. Neočakávane vyjadril túžbu navštíviť tamojšiu 
katedrálu, informoval medzinárodný on-line časopis je-
zuitov Popoli.info. Počas jej návštevy sa dalajláma za-
stavil pred hlavným oltárom, kde bol oboznámený s ar-
chitektonickými rysmi budovy, významom vitrážových 
okien a svetla v gotickom slohu. Na záver predstavil ti-
betský duchovný vodca svojim sprievodcom bielu šatku 
„Kata“ a spýtal sa ich, či ju môže položiť na oltár. Kata 
je symbol ochrany. „Privítali sme dalajlámu,“ hovoril 
na konci návštevy arcikňaz Mons. Luigi Manganini,“ 
v duchu medzináboženského dialógu, ktorého je silným 
stúpencom. V podstate, na rozdiel od niektorých malých 
skupín extrémistov, budhizmus je vždy otvorený dialó-
gu s ostatnými náboženstvami. Prítomnosť dalajlámu na 
mnohých stretnutiach organizovaných najskôr Jánom 
Pavlom II., potom Benediktom XVI., to jasne ukazuje.“ 
Neskôr sa dalajláma stretol s generálnym vikárom Mi-
lánskej arcidiecézy Mons. Mariom Delpinim, ktorý ho 
pozdraví v mene kardinála Angela Scolu. 
                                                                 Zdroj: SIR Europe

Delegácia Ekumenického  
patriarchátu Konštantínopolu 

u Benedikta XVI.

Vatikán 28. júna (RV) - „Velebte so mnou Pána a osla-
vujme jeho meno spoločne.“ Citáciou Žalmu 34 uvie-
dol Benedikt XVI. svoj  príhovor delegácii Ekumenic-
kého patriarchátu Konštantínopolu, ktorá sa už tradične 
zúčastňuje na slávnosti sv. apoštolov Petra a Pavla vo 
Vatikáne. V príhovore počas audiencie Svätý Otec zdô-
raznil, že cesta ekumenizmu sa začala pred 50 rokmi.

Drahí bratia v Kristovi!
Pri tejto radostnej príležitosti, ktorou je slávnosť sv. 

Petra a Pavla, patrónov tohto Mesta a Rímskej cirkvi, 
prežívam osobitnú radosť z toho, že vás môžem privítať 
slovami žalmu, ktorý sa bude spievať počas eucharistic-
kej slávnosti na počesť týchto dvoch veľkých apoštolov 
a mučeníkov. V tejto chvíli vás chcem požiadať, aby ste 
odovzdali Jeho svätosti Bartolomejovi I. a Svätej synode 
môj bratský pozdrav a poďakovanie za to, že aj tento rok 
poslal svojich zástupcov, aby sa zúčastnili na našej sláv-
nosti. Odovzdajte môj srdečný pozdrav kňazom, mní-
chom a všetkým veriacim Ekumenického patriarchátu.

Vaša prítomnosť tu v Ríme pri príležitosti liturgickej 
slávnosti sv. Petra a Pavla nám dáva možnosť spievať 
chvály za zázraky, ktoré milosť Boha, od ktorého pochá-
dza každé dobro, učinila v živote dvoch apoštolov a uro-
bila ich hodnými vstúpiť do nebeskej slávy po očistnom 
znovuzrodení skrze mučeníctvo. Slávnosť sv. Petra 
a Pavla je okrem toho príležitosťou spoločne ďakovať 
Pánovi za výnimočné diela, ktoré vykonal a stále koná 
skrze apoštolov v živote Cirkvi. Ich ohlasovanie, potvr-
dené mučeníctvom, je pevným a trvácim základom, na 
ktorom sa buduje Cirkev a vo vernosti pokladu viery, 
ktorú odovzdávali nachádzame korene jednoty, ktorú 
medzi sebou zakúšame.

Ctihodní bratia, pri tomto našom dnešnom stretnutí, 
keď prosíme o príhovor slávnych apoštolov a mučení-
kov Petra a Pavla, aby nám Pán, bohatý na milosrden-
stvo, daroval milosť čo najskôr dosiahnuť blažený deň, 
v ktorom budeme môcť spoločne sláviť Eucharistiu, 
pozdvihnime naše hlasy v hymne chvály k Bohu za 
pokojnú a zmierlivú cestu, ktorú nám dáva počas nášho 
spoločného putovania. Na tento rok pripadá 50. výro-
čie otvorenia Druhého ekumenického vatikánskeho 
koncilu, ktoré budeme sláviť 11. októbra. Práve týmto 
koncilom, na ktorom – ako viete – sa zúčastnili aj nie-
koľkí zástupcovia Ekumenického patriarchátu ako „de-
legáti“, sa začala budovať nová, dôležitá etapa vzťahov 
medzi našimi Cirkvami. Chváľme Boha za to, že sme 
znovu objavili hlboké bratstvo, ktoré nás spája, ale 
aj za spoločnú cestu, ktorú v týchto rokoch vykonala 
Medzinárodná zmiešaná komisia pre teologický dialóg 
medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnymi cirkvami. 
Povzbudzujem ju k tomu, aby aj súčasná fáza rozhovo-
rov priniesla progres v dialógu.

Pripomínajúc výročie Druhého vatikánskeho kon-
cilu je mojou povinnosťou pripomenúť postavu a čin-
nosť nezabudnuteľného ekumenického patriarchu 
Athenagorasa, ktorého 40. výročie smrti si pripome-
nieme v týchto dňoch. Patriarcha Athenagoras spoloč-
ne s blahoslaveným pápežom Jánom XXIII. a Božím 
služobníkom Pavlom VI., vedení túžbou po jednote 
Cirkvi, ktorá pramení z viery v Ježiša Krista, boli pro-
mótormi odvážnych iniciatív, ktoré otvorili cestu k ob-
noveniu vzťahov medzi Ekumenickým patriarchátom 
a Katolíckou cirkvou. Pre mňa je osobitnou radosťou 
konštatovať, že Jeho svätosť Bartolomej I. nasleduje 
s vierou a plodnou tvorivosťou, cestu vyznačenú jeho 
predchodcami Patriarchami Athenagorasom a Dimitri-
osom takým spôsobom, že sa na medzinárodnej scéne 
vyznačil svojou otvorenosťou pre dialóg medzi kres-
ťanmi a svojou angažovanosťou v službe ohlasovaniu 
evanjelia súčasnému svetu.

Eminencia, drahí členovia delegácie, ďakujúc vám 
za vašu prítomnosť medzi nami vás chcem ubezpečiť 
o mojej modlitbe, aby Pán daroval zdravie a silu Jeho 
svätosti Bartolomejovi I. a daroval aj prosperitu a po-
koj Ekumenickému patriarchátu. Nech všemohúci Boh 
nám daruje vždy plnšie spoločenstvo podľa svojej vôle, 
aby sme „jedným srdcom a jednou dušou“ (Sk 4,32) 
vždy oslavovali jeho meno.                                    -js- 
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Švédsko a Island  
novým pôsobiskom  

bývalého nuncia v SR

Vatikán 28. júna (VIS) - Vo Švédsku a na Islande bude 
Svätú stolicu zastupovať bývalý apoštolský nuncius na 
Slovensku Mons. Henryk Józef Nowacki. Do funkcie 
ho vymenoval Svätý Otec Benedikt XVI. Apoštolský 
nuncius zastupuje hierarchii a veriacim danej krajiny 
hlavu Katolíckej cirkvi - Svätého Otca. Na diplomatic-
kej úrovni reprezentuje Svätú stolicu ako štát na úrovni 
veľvyslanca. 

Mons. Nowacki sa narodil 11. augusta 1946 poľ-
ským rodičom v nemeckom Gunzenhausene. Za kňaza 
bol vysvätený 30. mája 1970 za Tarnowskú diecézu, kde 
potom pracoval v pastorácii, najmä medzi mládežou. 
V štúdiách ďalej pokračoval na Katolíckej univerzite 
v Ľubline a v Ríme, kde študoval na Univerzite sväté-
ho Tomáša, na Pápežskom východnom inštitúte a na 
Pápežskej diplomatickej akadémii. Dosiahol aj doktorát 
cirkevného práva. Od 1. júna 1983 je v diplomatických 
službách Svätej stolice.

Pracoval na apoštolských nunciatúrach v Paragu-
aji a v Angole a na Štátnom sekretariáte Svätej stolice. 
Okrem poľštiny hovorí po nemecky, taliansky, rusky, 
francúzsky, španielsky a po portugalsky. Vymenovaný 
za Apoštolského nuncia na Slovensku bol 8. februára 
2001 a biskupskú vysviacku prijal 19. marca 2001. Na 
Slovensko pricestoval 2. mája 2001. Poverovacie listiny 
na Slovensku odovzdal 10. 5. 2001. Apoštolským nun-
ciom na Slovensku bol do novembra 2007. Svätý Otec 
Benedikt XVI. ho 28. 11. 2007 vymenoval za Apoštol-
ského nuncia v Nikarague, kde bol v diplomatických 
službách Svätej stolice až doteraz.                              -ml-

Nótu v súvislosti s nepovolenou 
biskupskou vysviackou v Číne

Vatikán 4. júla (RV) - „Menovanie biskupov je otáz-
kou nie politickou, ale náboženskou,“ z tohto dôvo-
du by sa každá biskupská vysviacka mala uskutočniť 
na základe pápežského mandátu. Bez neho neexis-
tuje Katolícka cirkev a vytvárajú sa „rozdelenia, 
rozkoly a napätie vo vnútri katolíckeho spoločen-
stva v Číne“. Uvádza sa to v nóte Kongregácie pre 
evanjelizáciu národov v súvislosti s nepovolenou 
biskupskou vysviackou, ktorá by sa mala uskutoč-
niť v piatok 6. júla v čínskom meste Harbin. Konať 
sa mala ešte pred týždňom - 29. júna, jej zrušenie 
tak vyvolalo nádej, že ide o trvalé rozhodnutie. 
Čínska vláda sa však aj naďalej snaží nájsť takých 
biskupov, ktorí by s vysvätením kandidáta súhlasili. 
V nóte sa ďalej uvádza, že Svätá stolica už varovala 
aj kandidáta Yuea Fushenga, upozorňujúc ho na to, 
že k vysviacke nemá pápežský súhlas, a v prípade 
jej prijatia riskuje exkomunikáciu latae sententiae. 
To isté hrozí aj biskupom, ktorí sa jej zúčastnia, 
a to na základe kánona 1382 Kódexu kánonické-
ho práva. Zároveň sa uvádza, že ak si Čína praje 
prítomnosť katolíckej cirkvi v krajine, nemala by 
pokračovať s biskupskými sväteniami bez súhlasu 
Svätého Otca.                                                     -mf-

S koordinátorom príprav návštevy 
Svätého Otca v Libanone

Vatikán 4. júla (RV) - Program 24. apoštolskej ces-
ty Benedikta XVI. do Libanonu je od utorka zná-
my. Svätý Otec ju absolvuje v dňoch 14. až 16. 
septembra pri príležitosti podpísania a odovzdania 
Posynodálnej apoštolskej exhortácie pre Blízky 
východ. Podľa pátra Marwana Tabeta, koordináto-
ra návštevy, bol program zo strany Libanončanov 
prijatý veľmi pozitívne. V rovnakom čase ako Va-
tikán, o ňom prostredníctvom médií informoval aj 
prezident krajiny a Katolícke informačné centrum 
v Bejrúte. Ako ďalej v rozhovore pre Vatikánsky 
rozhlas uviedol, počas návštevy sa Benedikt XVI. 
stretne aj s moslimskými a ortodoxnými nábožen-
skými predstaviteľmi, ako aj s občianskymi, kul-
túrnymi a spoločenskými autoritami krajiny: „Bude 
to príležitosť na to, aby sa im prihovoril a vypočul 
si ich. Pápež tak bude mať možnosť stretnúť sa 
nielen s kresťanmi a katolíkmi, ale s celou občian-
skou spoločnosťou v Libanone.“ Benedikt XVI. sa 
v sobotu 15. septembra stretne aj s mladými, ktorí 
už začali s prvými prípravami. „Máme tu mnoho 

mladých zapojených do tejto akcie, ale nemáme 
dostatok miesta pre všetkých tých, ktorí by sa na 
nej chceli zúčastniť. Budeme sa musieť rozhodo-
vať, aby sme poskytli príležitosť všetkým hnutiam 
zúčastniť sa na stretnutí. Dva dni pred príchodom 
sa na jednom z najväčších štadiónov v Libanone 
uskutoční veľké stretnutie mladých kvôli príprave 
na návštevu pápeža,“ dodáva páter Tabet. V súvis-
losti so situáciou v Sýrii, ktorá sa Libanonu dotý-
ka, koordinátor uvádza, že Benedikt XVI. príde do 
krajiny ako pútnik s posolstvom Kristovho pokoja: 
„Pápež chce skutočne prísť do tohto regiónu, aby 
napomohol pokoju, aby sa modlil s týmito ľuďmi 
– kresťanmi a moslimami – a vytvoril nové ovzdu-
šie: ovzdušie spolunažívania medzi rozličnými ná-
boženstvami.“                                                     -mf-
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Diplomacia a pravda“ v centre 
ďalšieho Nádvoria pohanov

Rím 29. júna (RV) - „Diplomacia a pravda“ boli v cen-
tre pozornosti ďalšieho stretnutia Nádvorie pohanov, 
ktoré sa konalo v utorok 26. júna. V Boromejskom 
paláci, sídle Talianskeho veľvyslanectva pri Svätej 

stolici, sa do živej diskusie o možnosti spojenia týchto 
dvoch pojmov, ktoré sú niekedy považované za pro-
tichodné alebo stavané do zdanlivého rozporu, zapo-
jili mnohí kardináli a diplomati. Kardinál Gianfranco 
Ravasi, predseda Pápežskej rady pre kultúru, ktorá je 
organizátorkou stretnutí pre dialóg medzi veriacimi 
a neveriacimi, hneď v úvode položil zásadnú otáz-
ku, či je možné spájať pravdu a diplomaciu? Áno, ak 
diplomacia identifikuje ako základ spoločnú pravdu
o ľudskej prirodzenosti, prirodzené právo, obnoví kla-
sické poňatie pravdy, ktoré je v protiklade súčasnému 
subjektivizmu. Ale Horáciovo „nuda veritas“ – pokra-
čoval kardinál Ravasi – je viac fascinujúca, ak „si ob-
lečie“ rozvážnosť, diskrétnosť: „Mlčanie má vždy dve 
tváre: na jednej strane je určite synonymom pre dis-
krétnosť, potom uchováva v istom zmysle aj to, čo by 
mohlo byť provokáciou, dokonca výbuchom. Ale na 
druhej strane má tiež negatívnu tvár: môže znamenať 
ukrývanie pravdy pred ľuďmi, pravdy, ktorá je nevy-
hnutná, ktorá vedie k spytovaniu svedomia, ku kritike 
a snáď k premene spoločnosti. Z tohto dôvodu diplo-
mati ako aj politici sa vždy pohybujú po veľmi úzkom 
rozhraní.“                                                           -jak-

Tlačová agentúra SIR spustila 
stránku agensir.eu

Taliansko 2. júla (SIR Europe) - Talianska katolícka 
tlačová agentúra SIR Europe spustila stránku www.
agensir.eu. Pridá sa k doterajšej talianskej jazykovej 
mutácii www.agensir.it, ktorá funguje od roku 2001 
s podporou Rady európskych biskupských konfe-
rencií (CCEE), Komisie biskupských konferencií 
EÚ (COMECE) a sieťou korešpondentov katolíc-
kych cirkví z európskych krajín. Dvojjazyčné inter-
netové stránky budú v dispozícii v angličtine a ta-
liančine, budú poskytovať „tlačové správy“, články 
a reportáže, dodatky o politickej a legislatívnej prá-
ci európskych inštitúcii s dôrazom na aktuálne spo-
ločenské, kultúrne a ekonomické otázky. Bulletiny 
a komentáre budú písať rôzne osobnosti z oblasti 
kultúry a Cirkvi z rôznych krajín. „Je to ďalší krok 
k rozvoju európskeho katolíckeho tlačového servisu 
koordinovaného z Ríma, Bruselu a Bratislavy, kto-
ré starostlivo sledujú život a myslenie Cirkvi a in-
štitúcie,“ hovorí riaditeľ agentúry Paolo Bustaffa. 
Profesionálny pohľad čerpá inšpiráciu z „Nádvoria 
pohanov“, ktoré sa venuje kultúrno-ekumenickým 
diskusiám, rozhovorom a medzináboženskému dia-
lógu. Na novinkách sa bude podieľať agentúra SIR 
spolu s katolíckymi agentúrami desiatich európ-
skych krajín.                                         Zdroj: SIR Europe

Kňaz zo Slovenska prodekanom 
Pápežskej univerzity

Rím 8. júla (RV) - Veľký kancelár Pápežskej lateránskej 
univerzity v Ríme (PLU) začiatkom tohto týždňa udelil 
súhlas k vymenovaniu doc. Ľubomíra Žáka, kňaza rož-
ňavskej diecézy, za prodekana Teologickej fakulty tejto 
pápežskej univerzity. Veľký kancelár kardinál Agostino 
Vallini, vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu, ďalej 
oznámil, že Benedikt XVI. ešte 20. apríla vymenoval 
Ľubomíra Žáka za pápežského kaplána, ktorým mu ude-
lil titul Mons.

Mons. Žák pôsobí na Lateránskej univerzite od roku 
1999, kde vyučuje fundamentálnu teológiu.                   -js-

Komuniké Svätej stolice  
zo zasadnutia Moneyval

Štrasburg 5. júla (RV) - V Štrasburgu sa v týchto dňoch 
koná plenárne zasadnutie Moneyval, teda osobitného 
výboru Rady Európy pre hodnotenie prostriedkov pro-
ti praniu peňazí v jej členských štátoch. Zúčastňuje sa 
na ňom aj delegácia Svätej stolice, ktorú vedie Mons. 
Ettore Balestrero, podsekretár pre vzťahy so štátmi. 
Svätá stolica pri tejto príležitosti vydala komuniké, 
v ktorom sa uvádza, že počas dňa bola schválená aj 
záverečná správa týkajúca sa Svätej stolice a Vatikán-
skeho štátu. V súlade s postupmi Moneyvalu, bude ko-
nečná verzia správy, ako výsledok dnešného rokova-
nia, zaslaná Svätej stolici. Tá bude mať mesiac na to, 
aby ju skontrolovala a následne komentovala. Správa 
bude zverejnená na internetovej stránke Moneyvalu.

Spomínaný výbor kontroluje finančné proce-
dúry a zaraďuje jednotlivé štáty alebo na tzv. biely 
zoznam alebo medzi tzv. daňové raje. Očakáva sa, 
že Vatikán bude v najbližšej dobe zapísaný na „biely 
zoznam“ krajín s najvyššou finančnou transparent-
nosťou.                                                                  -mf-

SPRÁVY ZO SVETA                                   ŽIVOT CIRKVI 
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V pražskej katedrále opäť  
držitelia kľúčov Korunnej komory

Praha 29. júna (TK KBS/TS ČBK) - Pražský arcibiskup 
kardinál Dominik Duka OP prijal 27. júna spolu s ostat-
nými držiteľmi kľúčov od Korunnej komory pozvanie 
prezidenta Čiech Václava Klausa na druhé stretnutie 
členov Rady Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtecha. Na 
Pražskom hrade hovorili o ďalšom rozvoji tohto chrá-
mu. V programe bolo rokovanie o tom, čo sa v katedrále 
doteraz podarilo realizovať a čo je úlohou pre budúc-
nosť. V minulom roku bola dokončená rekonštrukcia 
ozvučenia interiéru katedrály. Tento rok získal chrám tri 
nové zvony, ktoré kardinál Duka požehnal a začiatkom 
mája boli vyzdvihnuté do veže.

Projektom, na ktorom sa pracuje už rok, je nové 
osvetlenie katedrály. To by malo byť dokončené budúci 
rok. Do roku 2015 je v pláne tiež, vzhľadom na turistickú 

prevádzku a prašnosť, zlepšenie klimatických pomerov 
vetrania katedrály. Najväčším a dlhoročným projektom 
je zabezpečenie nového organu. 

Rada katedrály bola ustanovená spoločným vyhlá-
sením o úprave vzájomných vzťahov pri starostlivosti 
o pražskú katedrálu, ktorú podpísali prezident ČR Vác-
lav Klaus a pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka 
v máji 2010. Podľa vyhlásenia je úlohou rady prispievať 
k všestrannej a náležitej starostlivosti o stav a prevádzku 
katedrály v záujme veriacich a širokej verejnosti. Čle-
novia rady sú držitelia kľúčov, teda prezident republiky, 
predseda vlády, pražský arcibiskup, predsedovia oboch 
komôr parlamentu, prepošt Metropolitnej kapituly sv. 
Víta a primátor Prahy. Rada sa prvýkrát zišla vlani v ja-
nuári.                          Zdroj: TS ČBK

 Stretnutie sekretárov biskupských 
konferencií v Edinburgu

Škótsko 3. júla (RV) - V škótskom meste Edinburgh 
sa od 29. júna do 2. júla konalo 40. stretnutie gene-
rálnych sekretárov biskupských konferencií Európy. 
„Nová evanjelizácia – uvádza komuniké stretnutia 
– je pre všetkých katolíkov pozvaním k vnútornej ob-
nove života viery. Práve z tohto dôvodu má aj verejnú 
dimenziu, ktorá sa dotýka všetkých aspektov európ-
skej spoločnosti. Budúcnosť Európy prechádza aj 
obnovou svedectva viery v politike. Ľudské poznanie 
osvetľované vierou bude nachádzať primerané reak-
cie na súčasné hospodárske a politické výzvy.“

V správe generálnych tajomníkov 38 biskupských 
konferencií, ktorí prišli do Edinburghu na výroč-
né stretnutie, je možné vnímať trend, ktorý sa rodí 
v mnohých európskych krajinách v oblasti politiky, 
kultúry, právnych predpisov a verejnej mienky. Ide 
o tendenciu vytlačiť Boha do súkromnej sféry. Nie 
zriedkavo sa napomáha rafinovaným formám ob-
medzovania náboženskej slobody, dokonca formám 
vmiešavania sa do života Cirkvi. Toto vzďaľovanie 
sa od Boha v každodennom živote je stratou pre celú 
spoločnosť, citeľnou najmä v dobe hospodárskej krí-
zy, ako je táto naša doba, ktorá je poznačená veľkým 
smädom po Bohu.

Stretnutie bolo pre sekretárov biskupských kon-
ferencií celej Európy tiež veľkou príležitosťou k spo-
ločnej reflexii so sekretárom Konferencie biskupov
Spojených štátov – v kontexte boja amerických ka-
tolíkov za náboženskú slobodu – o úlohe kresťanstva 
vo verejnom živote a o význame Boha pre európsku 
spoločnosť dneška.                              -jak-

Na Velehrade spomínali  
na odkaz sv. Cyrila a Metoda

Velehrad 5. júla (TK KBS/TS ČBK) – V horkom letnom 
počasí za účasti českých a moravských biskupov, apoš-
tolského nuncia v Českej republike, významných hostí 
z Čiech i zahraničia, niekoľko desiatok kňazov a tisíce 
pútnikov sa 5. júla predpoludním zúčastnili na svätej 
omši na Velehrade v rámci Národnej cyrilo-metodskej 
púte. Predseda jej pražský arcibiskup kardinál Dominik 
Duka a homíliu na nej predniesol emeritný pražský arci-
biskup kardinál Miloslav Vlk.

„Je krásne, že môžeme dnešnú slávnosť na otvorenie 
prípravného cyrilo-metodského roka sláviť prostredníc-
tvom médií s celým národom, pretože udalosť, ktorú slá-
vime – 1150. výročie príchodu apoštolov našej viery sv. 
Cyrila a Metoda – sa týka nielen všetkých kresťanov na-
šej krajiny, ale naozaj celého národa, bez rozdielu názo-
rového presvedčenia,“ zaznelo v úvode homílie kardinála 
Vlka. Povedal, že „ich príchodom skrze misijnú činnosť 
sme skutočne vstúpili do Európy a boli (sme) zaradení 
medzi jej kultúrne národy,“ dodal kardinál Vlk.

Záver svätej omše už tradične patril niekoľkým 
osobnostiam, ktoré ocenila Česká biskupská konferencia 
(ČBK) za prínos v oblasti tvorby. Rád sv. Cyrila a Meto-
da získal maliar Milivoj Husák. Ďakovné uznanie ČBK 
si prevzali disidentka Iva Kotrlá, umelecký fotograf 
Jindřich Štreit a vedúci Svätomichalskej gregoriánskej 
scholy Josef Gerbrich. Pamätnú medailu ČBK dostala 
Marie Svatošová, zakladateľka hospicového hnutia, Ja-
roslav Dufek, riaditeľ Českej katolíckej charity a Bohu-
mil Svoboda, filmový pracovník a spolupracovník kar-
dinála Tomáška.

V popoludňajšom programe na Velehrade sa mohli 
pútnici ešte zúčastniť na byzantsko-slovanskej liturgii sv. 
Jána Zlatoustého alebo odísť do Mikulčíc, miesto spojené 
so životom solúnskych bratov, kde bohoslužbe predsedal 
kardinál Miloslav Vlk.                                     TS ČBK mv
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Katolícki laici v Indii ukončili  
cez víkend dvojdňovú synodu

India 3. júla (RV) - Katolícki laici v Indii ukončili v ne-
deľu 2. júla dvojdňovú synodu, ktorá sa konala v New 
Delhi. Vyše sto delegátov z pätnástich diecéz sever-
nej Indie diskutovalo s jedenástimi biskupmi a ďalší-
mi kňazmi o úlohe veriaceho laika v Cirkvi. Ako po-
vedal Remy Denis, predseda Celoindickej katolíckej 
únie (AICU): „Laici nie sú len jednoduchými pomoc-
níkmi a podriadenými, ale sú tiež spoluvlastníkmi 
a spoluzodpovednými.“ Synoda vyzvala katolíckych 
laikov posilniť svoju prítomnosť v politike a v spo-
ločnosti.                                                                               -jm-

Spoločnosť Božieho Slova  
má nového  

Generálneho predstaveného

Rím 3. júla (TK KBS) - Členovia 17. Generálnej ka-
pituly Spoločnosti Božieho Slova si zvolili nového 
Generálneho predstaveného. Jedenástym Generálnym 
predstaveným sa stal páter Heinz Kulűke, SVD. Nový 
generálny predstavený sa narodil r. 1956 v nemeckom 
Spelle. Posledných deväť rokov bol provinciálom 
Južnej Filipínskej provincie SVD.    Zdroj: www.svd.sk

Ocenenie pre nigérijského  
arcibiskupa Mons. Ignatia Kaigamu

Rím 3. júla (RV) - Nigérijskému arcibiskupovi Mons. 
Ignatiovi Kaigamovi bude 4. júla v Ríme udelená cena 
za úsilie v odzbrojovaní – Zlaté holubice mieru za rok 
2012. Porota, ktorej predsedá Rita Levi-Montalcini-
ová, najstaršia žijúca laureátka Nobelovej ceny, udelí 
prestížne ocenenie Mons. Kaigamovi za jeho odvahu 
a odhodlanie, s akými každodenne propaguje hodnoty 
porozumenia, zmierenia a mierového spolunažívania 
v najväčšej africkej krajine rozdelenej etnickými a nábo-
ženskými konfliktami. Okrem neho si túto cenu odnesú
aj traja talianski novinári: Francesca Caferriová z denní-
ka La Repubblica, Giovanni Porzio z týždenníka Pano-
rama a Giovanni Tizian z novín Gazzeta di Modena.

Organizáciu Archivio Disarmo, ktorá ceny udeľuje, 
založil v Ríme v roku 1982 taliansky politik a učiteľ 
Luigi Anderlini.                                                                        -mf- 

Prefekt Kongregácie  
pre evanjelizáciu národov v Kongu

Kongo 3. júla (RV) - Od 30. júna do 6. júla je kardinál 
Fernando Filoni, prefekt Kongregácie pre evanjeli-
záciu národov na pastoračnej návšteve Konžskej de-
mokratickej republiky. „Cirkev v Kongu od Druhé-
ho vatikánskeho koncilu po dnes. Evolúcia, pokrok, 
analýza“ – to je téma návštevy, ktorú kardinál začal 
v sobotu v Kinshase. V nedeľu ráno predsedal svätej 
omši v katedrále Notre Dame du Congo, na ktorej sa 
zúčastnili všetci miestni biskupi, asociácie vyšších 
rehoľných predstavených, Rada pre apoštolát laikov 
a členovia cirkevných hnutí a združení.

V pondelok 2. júla sa kardinál Filoni prihovoril 
biskupom Konga počas ich plenárneho zasadnutia, 
dnes sa stretne s rehoľníkmi a rehoľnými sestrami 
a ďalší deň má na programe návštevu u predsedu 

Neďaleko Santiaga objavili  
ukradnutý stredoveký kódex

Santiago de Compostela 6. júla (TK KBS/RV CZ) - Kó-
dex Calixtinus sa vracia na svoje pôvodné miesto. Po 
ročnom pátraní objavila španielska polícia tento literár-
ny poklad z 12. storočia v garáži v Miladoiro neďaleko 
Santiaga. V súvislosti s krádežou zadržala elektrikára, 
ktorý 25 rokov pracoval pre Svätojakubskú katedrálu 
a jeho príbuzných.

„Codex Calixtinus“ je pamiatkou nevyčísliteľnej 
hodnoty. Obsahuje liturgické texty a propria z katedrály 
nad hrobom sv. Jakuba, a tiež rozpravu o putovaní re-
likvií svätca z Jeruzalemu do Galície a tzv. Turpinovú 
kroniku s príbehom Rolanda jeho dvanástich druhov.    
                                                                      Zdroj: RV CZ

vlády a u prezidenta republiky. V stredu popoludní 
navštívi sirotinec, ktorý vedú sestry Matky Terezy 
a nemocnicu sv. Jozefa v meste Limete. Vo štvrtok 
5. júla uskutoční návštevu Kisantuskej diecézy, kde 
si prezrie centrá alfabetizácie, odborné výučné stre-
diská, ako aj pediatrické centrum. Počas štvrtkového 
popoludnia je na programe stretnutie s Národným vý-
borom pre laikov a reprezentantmi laikov. V závere 
návštevy v piatok 6. júla sa prefekt Kongregácie pre 
evanjelizáciu národov na pôde Katolíckej univerzity 
v Kinshase zúčastní na odbornom seminári a popo-
ludní sa vráti do Ríma.                                         -jak-
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Svätý Otec rozhodol o zmenách  
v Trnavskej arcidiecéze

Bratislava 2. júla (TK KBS) - Na základe apoštol-
skej vizitácie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. ja-
nuára až 1. februára 2012, Svätý Otec odvolal J. E. 
Mons. Róberta Bezáka, CSsR z pastoračného ria-
denia Trnavskej arcidiecézy.

Rozhodnutie Svätého Otca prijímame v duchu 
viery a synovskej poslušnosti a prosíme Pána o po-
žehnanie pre Cirkev na Slovensku.

Až do vymenovania nového pastiera pre Trnav-
skú arcidiecézu bude jej pastoračným riadením po-
verený pomocný biskup J. E. Mons. Ján Orosch ako 
apoštolský administrátor „sede vacante“.

Konferencia biskupov Slovenska

Prezident SR vymenoval rektora 
KU profesora Tadeusza Zasępu

Bratislava 3. júla (TK KBS) - Prezident SR Ivan Gaš-
parovič vymenoval prof. Tadeusza Zasępu do funkcie 
rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) na na-
sledujúce štvorročné funkčné obdobie. Na slávnosti pre-
zident SR zdôraznil, že v súčasnosti školstvo na Sloven-
sku prežíva obdobie reforiem. „Nie všetky boli úspešné,“ 
zhodnotila hlava štátu. Prezident uviedol, že vzdelanie sa 
nerozširuje počtom vysokých škôl, ale kvalitnými a dob-
rými vysokými školami. Rektorovi prof. Zasępovi zaže-
lal, nech je takou školou aj KU. „Môžem sľúbiť, že naša 
univerzita sa bude ďalej usilovať vychovávať múdrych 
a vzdelaných ľudí,“ podotkol nový rektor.           V. Buzna

Členovia Švajčiarskej gardy  
prvý raz na Slovensku

Bratislava 8. júla (TK KBS) - Po prvýkrát v histórii prí-
slušníci Pápežskej švajčiarskej gardy z Vatikánu nav-
štívili v dňoch 6. a 7. júla 2012 Slovensko a jeho hlavné 
mesto Bratislavu. Ich návšteva je súčasťou kultúrno-
-poznávacej cesty, v rámci ktorej sa vydali po stopách 
jedného zo svojich patrónov sv. Martina do maďarského 
Szombathely, Bratislavy a rakúskej Viedne.

Ich prvou zastávkou v Bratislave bol Prezidentský pa-
lác, kde ich prijal veliteľ Čestnej stráže prezidenta Miro-
slav Ištván. Vojaci pápežskej gardy pod vedením svojho 
veliteľa Daniela Rudolfa Anriga sa zúčastnili na veľkom 
striedaní čestnej stráže v Prezidentskom paláci, prezreli 
si jeho útroby, reprezentačné sály a záhrady, a obozná-
mili sa so službou a úlohami prezidentskej stráže. Počas 
pobytu v paláci ich v Zelenom salóne pozdravila aj man-
želka prezidenta Silvia Gašparovičová.

Odborný program pokračoval na Ministerstve obra-
ny SR, kde v sprievode veliteľa Ištvána navštívili kasárne 
Čestnej stráže prezidenta republiky, sieň slávy, prezreli 

si zbrane a výstroj našich vojakov a v závere si prezre-
li ukážku výcviku a showprogram prezidentskej stráže. 
Obaja velitelia si vo vzájomných rozhovoroch vymenili 
skúsenosti zo svojich oblastí služby, vzájomne sa infor-
movali o starostlivosti o vojakov, odbornej príprave, či 
možnostiach športového a kultúrneho vyžitia.

Na záver návštevy obdržali veliteľ gardy Anrig aj so 
svojim zástupcom Christofom Grafom od veliteľa Ištvá-
na slovenské fujary na pamiatku a vyjadrili potešenie, že 
sa s našou jednotkou Čestnej stráže prezidenta republiky 
stretnú aj počas septembrovej púte Ordinariátu OS a OZ 
SR do Ríma a Vatikánu vo svojich historických unifor-
mách.

Program pokračoval návštevou katedrálneho Dómu 
sv. Martina, pričom v závere prehliadky sa vojaci pá-
pežskej gardy neformálne stretli s apoštolským nunciom 
Svätej Stolice na Slovensku Mons. Mariom Giordanom, 
bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolen-
ským a ordinárom OS a OZ SR Mons. Františkom Rábe-
kom. Na záver stretnutia im apoštolský nuncius Giordana 
udelil svoje požehnanie.

Počas pobytu v Bratislave po jej prehliadke z turis-
tického vláčika vojaci pápežskej gardy navštívili aj bra-
tislavského gréckokatolíckeho eparchu Petra Rusnáka 
v jeho sídle a zoznámili sa s východným liturgickým 
obradom. Pred odjazdom do Viedne sa 7. júla 2012 
zúčastnili na archijerejskej liturgii, ktorú slúžil vladyka 
Rusnák v katedrále Povýšenia sv. Kríža v Bratislave.

Návšteva Pápežskej švajčiarskej gardy v Bratislave 
pod gesciou Ordinariátu OS a OZ SR a Ministerstva vnút-
ra SR je prejavom vzájomných dobrých a priateľských 
vzťahov. Ich dôkazom je nielen spolupráca v minulosti 
medzi bezpečnostnými zložkami počas návštev bl. pápe-
ža Jána Pavla II. na Slovensku, ale aj pomoc a spolupráca 
gardy pri zabezpečovaní programu pre slovenských kres-
ťanov v uniformách ozbrojených a záchranných zložiek 
štátu počas ich púte do Ríma a Vatikánu.      

                                   Tibor Ujlacký / snímka Peter Zímen

SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI  
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Nitra 5. júla (TK KBS) - Starobylá Nitra sa 5. júla sta-
la dejiskom otvorenia Roka sv. Cyrila a Metoda, ktorý 
vyvrcholí v septembri 2013. Otvorenie bolo spojené so 
slávnostnou svätou omšou, ktorú v rámci celonárodnej 
púte ku cti dvoch solúnskych bratov celebroval pred-
seda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. 
Stanislav Zvolenský. Medzi niekoľko tisíc veriaci-
mi nechýbali ani najvyšší 
ústavní činitelia, biskupi 
a kňazi a hostia zo zahra-
ničia.

Pútnikov privítal nit-
riansky biskup Mons. 
Viliam Judák. Ocenil ich 
účasť na slávnosti a prijatie 
pozvania označil za prejav 
ich „živej viery“. Pove-
dal tiež, že v živote Cirkvi 
a národa sú výročia, ktoré 
nemožno obísť bez toho, 
aby sa na ne zabudlo, pre-
tože by sme sa sami ochu-
dobnili o hodnoty, ktoré 
nám pripomínajú. Tým, kvôli ktorému putovali do Nit-
ry, je pripomienka 1150. výročia príchodu vierozvest-
cov sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

Biskup Judák veriacim odovzdal pozdrav od Jána 
Chryzostoma kardinála Korca, ktorý sa v týchto dňoch 
zotavuje po nedávnych zdravotných komplikáciách. 
„Otec kardinál nás všetkých pozdravuje, sleduje nás 
cez obrazovku, ďakuje za modlitby a uisťuje nás o du-
chovnom spojení,“ povedal biskup Judák, ktorý záro-
veň privítal hlavných hostí. Osobitne pozdravil konce-
lebrantov, ďalších biskupov, kňazov a ďalších hostí zo 
Slovenska, Čiech, Ukrajiny a iných krajín.

Arcibiskup Zvolenský, ktorý bol aj kazateľom, vo 
svojej homílii pripomenul, že vo sv. Cyrilovi a Metodo-
vi „slávime duchovný základ, ktorý podopiera a zjed-
nocuje naše spoločenstvo“. Označil ich za duchovných 
otcov kresťanského presvedčenia nášho ľudu, ktorí 
zjednocujú spoločnosť. V závere odpovedal na to, ako 
byť v súčasnosti verný a čomu. Odpoveďou je duchov-
ný základ, ktorým je kresťanstvo, posolstvo sv. Cyrila 
a Metoda a vzťah k Bohu.

Pred požehnaním sa prítomným prihovoril apoš-
tolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. 
Pútnikom okrem iného povedal, že svätých solúnskych 
vierozvestcov prosíme o to, aby sa „prihovárali u Bo-
ha za našu vlasť i za náš spoločný dom.“ Apeloval na 
to, aby si Slováci chránili svoju vieru a odovzdávali ju 
ďalej. „Viera je veľký dar, ktorý nesmieme stratiť. Na-
opak. Máme ju s láskou opatrovať, posilňovať a odo-
vzdávať,“ povedal otec nuncius.

Pozdrav Svätého Otca prezidentovi SR Ivanovi 
Gašparovičovi, ktorý sa na dnešnej slávnosti tiež zú-

častnil, prečítal riaditeľ Kancelárie Biskupského úradu 
v Nitre Mons. Štefan Vallo. 

„Pri príležitosti štátneho sviatku Slovenskej re-
publiky s radosťou posielam Vašej Excelencii tie 
najúprimnejšie blahopriania, ktoré adresujem Va-
šej osobe a všetkým Vašim spoluobčanom. Prajem 
všetkým, aby autentické ľudské a duchovné hod-

noty sa stali prameňom 
angažovania sa každého 
človeka v prospech služ-
by spoločnému dobru, 
aby bol zabezpečený dy-
namizmus a harmónia 
rodinného a sociálneho 
života vo Vašej krajine. 
Vzývam hojnosť Božie-
ho požehnania na Vašu 
Excelenciu a na celý slo-
venský národ,“ uviedol 
vo svojom blahoprajnom 
telegrame Svätý Otec.

Na záver svätej omše 
vystúpil s príhovorom pre-

miér SR Robert Fico. Vyzdvihol tri hlavné odkazy sv. 
Cyrila a Metoda pre Slovensko a zaželal, aby cyrilo-me-
todský duchovno-kultúrny odkaz minulosti bol silným 
impulzom pre obnovu človeka a celej spoločnosti.

Na slávnosti sa zúčastnili aj viacerí členovia vládne-
ho kabinetu, poslanci Národnej rady SR, poslanci Európ-
skeho parlamentu, diplomati, zástupcovia cirkevného, 
spoločenského, politického a kultúrneho života. Sláve-
nie 1150. výročia od ich príchodu sv. Cyrila a Metoda 
na naše územie pripomenú na Slovensku i v zahraničí 
viaceré podujatia. Kalendár ďalších akcií je možné nájsť 
na internetovej stránke Tlačovej kancelárie KBS.

Odkaz sv. Konštantína - Cyrila sprítomnila jeho 
relikvia, ktorú vystavili pred oltárom počas svätej 
omše. Na bohoslužbe nechýbali ani predstavitelia 
Ordinariátu OS a OZ SR, Čestnej stráže preziden-
ta SR, Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov, 
Slovenského orla , Slovenského skautingu, Spolku 
sv. Vojtecha, Matice slovenskej a ďalších inštitúcií 
a spoločenstiev domáceho i medzinárodného cha-
rakteru. Svätú omšu sprevádzal spevácky zbor Psal-
lite Deo pod vedením Vladimíra Kopca a dychová 
hudba Nedanovčianka.

Celonárodná púť v Nitre je súčasťou trojdňových 
mestských slávností Nitra, milá Nitra..., Dni Nitra-
nov a Pribinových slávností. Účastníci púte mohli 
dnes navštíviť aj Biskupský palác, ktorý bol voľne 
prístupný verejnosti. Popoludní pred palácom sláv-
nostne požehnali sochu bl. pápeža Jána Pavla II. 
Návštevníci môžu navštíviť aj ďalšie akcie, napríklad 
Akademickú Nitru či festival folklórnych súborov zo 
slovanských krajín.      TK KBS, ml / snímka Peter Zimen 

Rok sv. Cyrila a Metoda otvorený na púti v Nitre
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Otvorenie Jubilejného roka  
v Prešovskej archieparchii

Prešov 6. júla (TK KBS) - Slávnostnou archijerejskou 
svätou liturgiou v cirkevnoslovanskom jazyku v Ka-
tedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 5. júla, na svia-
tok apoštolom rovných sv. Cyrila a Metoda, otvoril 
prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ 
v rámci Prešovskej archieparchie Jubilejný cyrilo-
-metodský rok pri príležitosti 1150. výročia ich prí-
chodu na naše územie. Na konci liturgickej slávnosti 
veriaci v katedrále opäť privítali relikviu sv. Cyrila, 
ktorá v tomto čase putuje po farnostiach Prešovskej 
archieparchie. Je možné si ju uctiť aj v piatok 6. júla. 
Sviatočný program v katedrále začal už popoludní čí-
taním z knihy P. Michala Lacka Sv. Cyril a Metod, 
modlitbou svätého ruženca a Molebenom k sv. Cyri-
lovi a Metodovi.

V homílii otec arcibiskup povedal: „Táto archijerej-
ská svätá liturgia je radostnou oslavou Boha a veľkým 
poďakovaním za dar viery a za to veľké misionárske 
úsilie našich vierozvestcov. Boh požehnal ich misiu 
a dal jej nádherný rozkvet, lebo sa držali Písma, kto-
ré hovorí, že radšej treba povedať jedno zrozumiteľné 
slovo ako tisíc nezrozumiteľných. Je potrebné nielen 
byť pokrstený, ale aj pochopiť a prijať Božie slo-
vo.“ Potom veriacich pozval, aby si dali predsavzatie 
v tomto Jubilejnom roku sv. Cyrila a Metoda sa trošku 
viac starať o svoju vieru, prehlbovať ju, meditovať nad 
Božím slovom, prečítať si aj encykliku Jána Pavla II. 
Apoštoli Slovanov, či knihu P. Michala Lacka Sv. Cyril 
a Metod.

Po skončení svätej liturgie sa veriacim predstavilo 
šesť chrámových speváckych zborov z Gréckokato-
líckej, Rímskokatolíckej a Evanjelickej a. v. cirkvi. 
Ich vystúpenie, ktoré bolo oživené recitátorskými 
vstupmi podpredsedníčky Krajskej rady MS Márie 
Murdzíkovej a herca Divadla Jonáša Záborského 
v Prešove Petra Lejka, v spolupráci s Gréckokatolíc-
kym farským úradom Prešov-mesto pripravila Matica 
slovenská. Predseda jej Krajskej rady v Prešove Ladi-
slav Matisko v závere všetkým poďakoval a vyjadril 
radosť z toho, že takýmto dôstojným spôsobom sa 
v Prešove začal cyrilo-metodský rok.   Ľubomír Petrík

Rok sv. Cyrila a Metoda otvorili 
v Bratislavskej eparchii

Bratislava 6. júla (TK KBS) - Veľkou večierňou 
v predvečer sviatku Svätých apoštolom rovných 
Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov otvorili v stre-
du podvečer v Bratislavskej eparchii jubilejný Rok 
sv. Cyrila a Metoda. Večierni predsedal vladyka 
Peter (Rusnák) bratislavský eparcha za účasti via-
cerých kňazov a veriacich. Pred liturgickým sláve-
ním sa veriacim prihovoril protosynkel o. Vladimír 
Skyba, ktorý poukázal na jedinečný význam misie 
solúnskych bratov pre našich predkov a na ich de-
dičstvo pretrvávajúce dodnes. Počas večierne po 
speve Svetlo tiché zazneli aj čítania zo Slovienske-
ho Života Konštantína a zo Slovienskeho života 
Metoda, ktoré prečítal kancelár Eparchiálneho úra-
du o. Peter Sabol.

Na záver večierne po obrade litije (požehnania 
chlebov, pšenice, oleja) vladyka Peter predniesol 
modlitbu pápeža bl. Jána Pavla II. z encykliky Sla-
vorum apostoli (1988), aby Trojjediný Boh zachoval 
a požehnal dielo solúnskych bratov – poklad viery, 
svetlo evanjelia, radostnú zvesť spásy – medzi slo-
vanskými národmi.                            Stanislav Gábor

Košická eparchia oslávila svojich 
patrónov v Sečovciach

Sečovce 6. júla (TK KBS) - Sviatok apoštolom rovných 
sv. Cyrila a Metoda je pre veriacich Košickej eparchie 
súčasne oslavou ich nebeských patrónov. Pri tejto príle-
žitosti slávil vo farskom chráme v Sečovciach vladyka 
Milan Chautur, košický eparcha archijerejskú liturgiu 

spolu s vladykom Ladislavom Hučkom a desiatkami 
kňazov. V kázni vladyka Ladislav, pražský apoštolský 
exarcha konštatoval, že najvzácnejším dedičstvom so-
lúnskej misie je kresťanská viera. Aj kultúrne faktory, 
politika či diplomacia boli v službách šírenia a prehlbo-
vania viery u našich predkov. Viera bola hybnou silou 
pre národ až do dnešných dní, keď ju ohrozuje agresívna 
sekularizácia. „Dnes chceme zlepšiť život bez vplyvu 
Boha a to sa nám nedarí. Zabúdame na to, že liek pre 
uzdravenie človeka je v Ježišovi Kristovi a jeho evanje-
liu“ uviedol vladyka a vyzval prítomných k vydávaniu 
plodov svojho života viery. V modlitbe a angažovaní sa 
je cesta k prekonaniu všetkých prekážok.

Slávnosť spevom sprevádzal zbor Chryzostomos 
z Vranova nad Topľou, ktorý mal pred bohoslužbou te-
matickú akadémiu. Vladyka Milan pri závere slávnosti 
otvoril Jubilejný cyrilo-metodský rok v Košickej epar-
chii a vyjadril túžbu upevňovať život z viery v rodinách. 
Spolok sv. Cyrila a Metoda distribuoval na odpuste 
obrázky k tematickému roku. Záverečné evanjelium 
Jánovho Prológu v cirkevno-slovanskom jazyku dalo 
bodku k atmosfére slávnosti.

V predvečer sviatku sa pri večernej sv. liturgii stre-
tli rehoľníci a rehoľnice, aby obnovili svoju oddanosť 
Kristovi-Ženíchovi. Súčasťou programu bol aj Akatist 
k našim apoštolom a videoprojekcia z dejín i súčasnosti 
Rádu sestier sv. Bazila Veľkého, ktoré majú v Sečov-
ciach provinciálny dom.                           Michal Hospodár
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Odpustová slávnosť sv. Cyrila 
a Metoda v Poltári

Poltár 8. júla (TK KBS) - Na slávnosť svätých vie-
rozvestov Cyrila a Metoda sa 5. júla 2012 v Poltári 
konala odpustová slávnosť. V tento deň si na mieste 
navyše pripomenuli 15. výročie vysvätenia farské-
ho chrámu, a teda výročie vzniku farnosti v Poltári. 
Oslave patrónov farského chrámu predchádzala du-
chovná obnova, ktorá prebiehala od 2. do 4. júla. Far-
nosť počas týchto dní navštívili viacerí pozvaní kňa-
zi, ktorí veriacich obohatili Božím slovom a upriamili 
duchovný zrak na blížiacu sa slávnosť.

Rok sv. Cyrila a Metoda sa začal 
púťou v Selciach

Selce 6. júla (TK KBS) - „Začíname jubilejný rok 
svätého Cyrila a Metoda, 1150 rokov od ich prícho-
du,“ privítal 5. júla 2012 farár Gabriel Brendza v Sel-
ciach pri Banskej Bystrici účastníkov Celodiecéznej 
cyrilometodskej púte. Eucharistickú slávnosť, ktorou 
púť vrcholila, celebroval Mons. Marián Bublinec, 
diecézny administrátor. Mons. Bublinec vyzdvihol 
prínos vierozvestov, ich zrozumiteľnosť, pretože sa 
v ohlasovaní evanjelia snažili hovoriť tak, aby to 
bolo zrozumiteľné pre ľud.              Zuzana Juhaniaková  

Rok sv. Cyrila a Metoda slávili  
na ekumenickej slávnosti

Zvolen 6. júla (TK KBS) - Predstavitelia rímskoka-
tolíckej, pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi vo 
Zvolene pripravili 5. júla ekumenickú slávnosť v uni-
verzitnom Kostole svätého Štefana Uhorského na 
Zvolenskom zámku. Tri miestne kresťanské Cirkvi 
si takto uctili našich vierozvestcov na začiatku Roka 
svätých Cyrila a Metoda. Program sa začal grécko-
katolíckou svätou liturgiou a pokračoval slávnostnou 
akadémiou ku cti svätých Cyrila a Metoda. 

V úvode gréckokatolíckej svätej liturgie privítal 
prítomných správca zvolenskej gréckokatolíckej far-
nosti Ján Sabol a zaželal, aby aj táto slávnosť pomoh-
la všetkým lepšie duchovne prežiť Rok svätých Cyri-
la a Metoda. Okrem hlavného celebranta a kazateľa 
banskobystrického gréckokatolíckeho farára Jána 
Krupu, koncelebrovali zvolenský rímskokatolícky 
dekan Mons. Vojtech Nepšinský, tajomník Envi-
ronmentálnej subkomisie KBS dp. Jozef Kaniansky 
a šumiacky gréckokatolícky farár František Takáč. 
Medzi prítomnými bol aj protopresbyter zvolenskej 
pravoslávnej cirkevnej obce a vojenský dekan Ma-
rek Ignacik.

V homílii o. Ján zdôraznil svätých Cyrila a Me-
toda ako vzory skutočnej obetavej lásky a pozval 
nás k nasledovaniu ich príkladu. V závere liturgie 
rímskokatolícky dekan Vojtech Nepšinský vyjadril 
radosť nad tým, že vo Zvolene kresťania dýchajú 
oboma stranami pľúc, západnou aj východnou. 

Program pokračoval Akadémiou a pásmom zborov, 
uprostred ktorého vystúpil docent katedry cirkevných 
dejín, byzantológie a gréckeho jazyka Pravoslávnej bo-
hosloveckej fakulty v Prešove, Štefan Šak. Vyzdvihol, 
že tak ako misia svätých Cyrila a Metoda za krátky čas 
pozdvihla slovanské národy na úroveň ostatných vtedaj-
ších vyspelých národov, tak aj dnes je viera v Boha po-
trebná pre budovanie vyspelej spoločnosti.        Ján Sabol

Pod hradom Čičva v Sedliskách 
oslávili sviatok vierozvestov

Sedliská 6. júla (TK KBS/TASR) - Sviatok sv. Cyrila 
a Metoda si pripomenuli vo štvrtok aj v obci Sedliská 
(okr. Vranov nad Topľou) 2. ročníkom cyrilo-metod-
ských slávností pod hradom Čičava. Podujatie so sym-
bolickým názvom Iskoni Bě (Na počiatku bolo slovo) 
sa začalo svätou omšou v Kostole Povýšenia Sv. kríža, 
ktorú celebroval emeritný arcibiskup Alojz Tkáč. Ďal-
šia časť programu bola venovaná cirkevno-slovanským 
spevom Zboru Chrysostomos Vranov. Ozvláštnili ich 
výňatky zo staroslovienskych textov a modlitby, ktoré 
sa zachovali v písomných pamiatkach. V programe vy-
stúpila aj Šermiarska skupina Dagstyrr a folklórny súbor 
Kňahyňka.                                   Zdroj: TASR (www.tasr.sk)

V deň odpustovej slávnosti, vo štvrtok 5. júla, 
celebroval slávnostnú svätú omšu Mons. Vladi-
mír Stahovec, rektor Pápežského kolégia sv. Cyri-
la a sv. Metoda a Pápežského slovenského ústavu 
sv. Cyrila a sv. Metoda v Ríme. Spolu s ním svätú 
omšu koncelebrovalo šesť kňazov. Celebrant v ho-
mílii pripomenul cestu, ktorá predchádzala prícho-
du solúnskych bratov na naše územie. V prvom 
rade to bol svätý Pavol, ktorý zasial semienko viery 
do Solúna. To postupne klíčilo a rástlo, až napokon 
v deviatom storočí vzišli z tejto oblasti bratia, ktorí 
rovnako ako svätý Pavol, naplnili slová evanjelia: 
„Choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium“ 
(Mk 16, 15).

Podvečer slávnostnú atmosféru dňa ešte zvýraz-
nil koncert duchovnej hudby pedagógov Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, ktorý sa taktiež konal vo 
farskom kostole.                                       Jozef Haľko
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Slováci v Ríme si pripomenuli 
sviatok svätého Cyrila a Metoda

Rím 28. júna (TK KBS/RV) - Slováci v Ríme si pripome-
nuli sviatok svätého Cyrila a Metoda. Oslavu slovenské-
ho štátneho sviatku, ktorého liturgická slávnosť pripadá 
na 5. júla, zorganizovalo Veľvyslanectvo SR pri Svätej 
stolici. V Bazilike sv. Klimenta v Ríme sa pri tejto príle-
žitosti konala svätá omša, ktorú veľvyslanectvo pripra-
vilo spolu s Pápežským slovenským ústavom sv. Cyrila 
a Metoda v Ríme. Bohoslužbe, na ktorej sa zúčastnilo 
viacero veľvyslancov a množstvo veriacich, predse-
dal predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) 
Mons. Stanislav Zvolenský.

Arcibiskup Zvolenský v homílii, ktorú predniesol 
v taliančine, vyzdvihol význam sv. Cyrila a Metoda pre 
Slovákov a Slovanov, vytvorenie vtedy štvrtého litur-
gického jazyka bolo významným nástrojom na šírenie 
kresťanstva v Európe. Zo životopisu solúnskych bratov 
vyzdvihol ich schopnosť priblížiť sa k ľuďom, ktorým 
prišli hlásať kresťanstvo. Svätú omšu koncelebrovali 
sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Mons. Cy-
ril Vasiľ SJ, rektor Pápežského slovenského kolégia sv. 
Cyrila a Metoda v Ríme Mons. Jozef Stahovec a viacerí 
kňazi.

Po svätej omši zišli veriaci s bratislavským arcibis-
kupom metropolitom Mons. Stanislavom Zvolenským 
do katakomb Baziliky k hrobu sv. Cyrila, kde si pri-
pomenuli aj 60. výročie obnovy oltára nad hrobom sv. 
Cyrila, ktorú v roku 1952 financovali americkí Slováci.
Oslavy pokračovali recepciou, na ktorej sa zúčastnilo 
viac ako 150 pozvaných hostí vrátane diplomatického 
zboru. Medzi najvýznamnejších patrili arcibiskup Cyril 
Vasiľ, Mons. M. Šmejkal, referent zodpovedný za vzťa-
hy medzi Svätou stolicou a SR, a zástupcovia Zvrcho-
vaného rádu maltézskych rytierov.

Oslavy slovenského štátneho sviatku sv. Cyrila a Me-
toda v Ríme, ktoré zorganizovalo Veľvyslanectvo SR pri 
Svätej stolici spolu s ďalšími partnermi, sa každoročne 
konajú v júni, pretože v júli a v auguste sú vo Vatikáne 
prázdninové mesiace. Zdroj: RV /www.mzv.sk/vatikan 

Viliam Karľa SJ. Po prvý raz v histórii sa podobné celo-
svetové zhromaždenie jezuitov koná mimo Európy.

Účastníci si od 29.júna do 8. júla vykonajú duchovné 
cvičenia a stretnú sa individuálne s P. Adolfom Nicolá-
som. Vlastné zasadnutie sa začne 9. júla a potrvá do 16. 
júla. Bude to v poradí už 70. kongregácia prokurátorov 
od r. 1540, kedy bola Spoločnosť Ježišova oficiálne
schválená pápežom Pavlom III. Prokurátori na kongre-
gácii zhodnotia stav rehole a budú hlasovať o tom, či je 
potrebné zvolať aj generálnu kongregáciu.

Generálna kongregácia sa zaoberá schvaľovaním 
nových textov rehoľných dekrétov a spravidla sa spája 
s voľbou nového generálneho predstaveného. Jezuit-
ských generálnych kongregácií bolo doposiaľ 35, ostat-
ná bola v Ríme (2008).

Spoločnosť Ježišova mala k 1. 1. 2012 spolu 17 637 
členov. Slovenská provincia má aktuálne 98 členov, z to-
ho 80 kňazov, 10 bratov, 6 školastikov a 2 novicov. 

                                                       Jozef Bartkovjak SJ

Na celosvetovom stretnutí  
jezuitov aj zástupca zo Slovenska

Nairobi 28. júna (TK KBS) - Hlavné mesto Kene Nai-
robi je od konca júna až do polovice júla 2012 dejiskom 
celosvetového stretnutia jezuitov. Koná sa tu 70. kon-
gregácia prokurátorov Spoločnosti Ježišovej, na ktorej 
sa zúčastňuje generálny predstavený P. Adolfo Nicolás 
SJ a zvolení prokurátori, zástupcovia za každú jezuitskú 
provinciu alebo región. Zastúpených je 84 jezuitských 
provincií. Slovenskú provinciu v Nairobi zastupuje P. 

Vysviacka v košickej  
gréckokatolíckej katedrále

Košice 1. júla (TK KBS) - Na sviatok svätých naj-
vyšších apoštolov Petra a Pavla prijali v košickej 
gréckokatolíckej katedrále dvaja diakoni kňazskú 
vysviacku z rúk vladyku Milana Chautura. Samotný 
obrad vysviacky sa uskutočnil počas archijerejskej li-
turgie po Veľkom vchode. Kandidáti Stanislav Činčár 
a Jaroslav Girovský sa v sprievode svojich principá-
lov najprv bozkom zasnúbili s prestolom. Po zložení 
vierovyznania a predpísanej prísahy poslušnosti sa 
vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou stali kňazmi 
Nového zákona. Tento druhý stupeň kňazstva (pres-
byterát) ich disponuje k sláveniu Eucharistie a vyslu-
hovaniu ďalších sviatostí. Hneď po prijatí vysviacky 
novokňazi padli tvárou na zem vo veľkej metánii pred 
Bohom, aby si uvedomili svoju ľudskú nedostatoč-
nosť voči veľkému daru kňazstva. Po prijatí bohoslu-
žobných rúch sa pripojili k oltáru, kde prvýkrát reali-
zovali svoju kňazskú moc.

V kázni vladyka Milan na príklade sv. apoštolov 
Petra a Pavla ukázal, že Boh robí veľké veci cez tých, 
ktorí sú skromní. Tí, ktorí bol vyhlásení Cirkvou za 
stĺpy apoštolského zboru, zmýšľali o sebe veľmi po-
korne. Vedomie pokory je potrebné aj každému kňazo-
vi. „Ako kňazi nepôsobíme vlastnou múdrosťou a ši-
kovnosťou, iba reprodukujeme učenie Ježiša Krista“ 
uviedol. Na záver v poďakovaní jeden z novokňazov 
vyjadril ochotu realizovať ponúkané myšlienky z ho-
mílie v praxi. O niekoľko týždňov je plánovaná kňaz-
ská vysviacka ďalších dvoch kandidátov v pútnickom 
Klokočove.                                          Michal Hospodár 
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Iniciatíva ponechať Sviatok  
Sedembolestnej Panny Márie

Bratislava 4. júla (TK KBS) - Občianska iniciatíva vyzý-
va na zachovanie Sviatku Sedembolestnej Panny Márie 
ako dňa pracovného pokoja. Iniciátori výzvy preto do-
ručili otvorený list prezidentovi SR Ivanovi Gašparovi-
čovi a predsedovi vlády Robertovi Ficovi, v ktorom ich 
žiadajú, aby sa zdržali krokov, ktoré by viedli k zrušeniu 
15. septembra - ako sviatku.

„Sviatok nie je potrebné rušiť a z ekonomických dô-
vodov určite nie,“ priblížil na dnešnej tlačovej konferen-
cii v Bratislave jeden z iniciátorov výzvy Martin Dilong. 
Tento rok totiž sviatok pripadne na sobotu a na budúci 
rok na nedeľu. „Argumentovať preto ekonomickou 
úsporou nie je správne,“ podotkol Dilong.

Otvorený list má náležitosti petície. Môžu sa naň 
podpísať aj ľudia a vyjadriť tak podporu myšlienke na 

Stovky ľudí si pripomenuli  
v Šaštíne Jána Pavla II.

Šaštín 2. júla (TK KBS) - Počas celého dňa 1. júla puto-
vali do Šaštína stovky veriacich, aby si pripomenuli pá-
peža Jána Pavla II. V národnej Bazilike Sedembolestnej 
Panny Márie sa uskutočnila prvá Nedeľa s Jánom Pav-
lom II. „Vybrali sme dátum 1. júl, pretože pred 17 rokmi 
sme pápeža privítali naživo v Šaštíne,“ prezradil direk-
tor komunity Marek Michalenko SDB. Pre pútnikov bol 
pripravený celodenný program. Po všetkých svätých 
omšiach si mohli uctiť relikviu pápeža Jána Pavla II., po-
zrieť si fotografie z návštevy v roku 1995 alebo ruženec,
na ktorom sa pápež modlil. Celebranti mali tiež počas 
svätých omší oblečený ornát z pápežskej návštevy.

Slávnostnú svätú omšu celebroval don František 
Kohút, ktorý bol správcom šaštínskej farnosti v roku 
1995. Počas homílie zdôraznil slová pápeža Jána Pavla, 
ktoré vyslovil v areáli pred Bazilikou počas svojej náv-
števy: „Táto svätyňa si pamätá veľa pokolení pútnikov, 
ktorí sem prichádzali zo všetkých končín vašej krajiny, 
a uchováva spomienku na všetko, čo úzko súvisí s ich 
životom: na radosť, na smútok a utrpenie, ktoré nechý-
bali vo vašich dejinách, ako nechýbajú v živote nijakého 
človeka a nijakého národa na zemi. Je dobre, keď má 
človek niekoho, s kým sa môže podeliť o radosti a žiale. 
Je dobre, keď máte vo svojej veľkej slovenskej rodine 
Matku.“ Ďalším hosťom bol dp. Jozef Karáč, ktorý bol 
ceremoniárom pápežovej návštevy.

Program pokračoval pobožnosťou a projekciou do-
kumentu Ján Pavol II: Hľadal som Vás. Pútnici si mohli 
tiež pozrieť televízny dokument z pápežovej návštevy 
v roku 1995.                                              Martin Ližičiar

Sociálna podpora projektov  
zo Slovenskej katolíckej misie 

v Bruseli

Brusel 28. júna (TK KBS) - Slovenská katolícka misia 
(SKM) v Bruseli rozhodla o rozdelení 1 160 eur na so-
ciálne projekty. Farská rada misie schválila tento týždeň 
šesť návrhov. Okrem iného ide o projekty pre pomoc 
núdznym či poskytovanie poradenstva. Farská rada 
podporila projekt organizácie Maják nádeje „Pomôžme 
deťom radovať sa“. Podporu dostal Dominik Brna na 
zakúpenie špeciálnej autosedačky. Organizácia Domov 
sociálnych služieb Karola Matulaya získala peniaze na 
projekt Divadelný most. Dotáciu odbrží aj organizácia 
Marta, ktorá sa venuje pomoci núdznym. Podpory sa tiež 
dočká občianske združenie Fórum života, ktorú využije 
na poskytovanie odborného poradenstva. Na zakúpenie 
hygienických potrieb zas získal podporu Inštitút Krista 
Veľkňaza v Žakovciach.

Slovenská katolícka misia v Bruseli každoročne plní 
svoj záväzok, že zo všetkých finančných prostriedkov,
ktoré dostane od veriacich a podporovateľov na svoj 
bankový účet ako milodar alebo dar, vyčlení desať per-
cent na sociálne projekty na Slovensku a v Čechách. 
Rovnaký záväzok bol prijatý i pre tento rok. Slovenskú 
katolícku misiu v Bruseli je možné podporiť na účte 
s názvom: MISSION CATHOLIQUE SLOVAQUE, 
BE14 7330 4399 4883 (BIC: KREDBEBB, Komuniká-
cia: Dar / Podpora SKM, Banka: KBC Banque, Bruxel-
les).                                                     Ľubomír Fabčin

zachovanie tohto sviatku. „Naším úmyslom je, aby bol 
list osobným apelom na predsedu vlády, aby sa zdržal 
krokov, ktoré by viedli k zrušeniu sviatka,“ doplnil Di-
long.

Iniciatíva tak chce rozprúdiť otvorenú diskusiu 
o tomto sviatku, aby sa k nemu mohla vyjadriť ob-
čianska spoločnosť. „V najbližších dňoch požiadame 
o stretnutie prezidenta,“ opísal následné kroky iniciatívy 
Dilong. Iniciátori výzvy zároveň pripravujú aj ďalšie ak-
cie, o ktorých budú včas informovať.

„Národy a štáty majú svojich patrónov, Slovensko 
v tom nie je výnimkou,“ podotkla iniciátorka výzvy Má-
ria Guregová. Pre väčšiu časť národa predstavuje Panna 
Mária podľa jej slov nádej a oporu. „Chceme ju naďalej 
uctievať a pokračovať v tradíciách,“ dodala.

Podľa hovorkyne predsedu vlády Beatrice Hudá-
kovej ide zatiaľ len o návrh zamestnávateľov, ktorý má 
zlepšiť ekonomickú kondíciu krajiny. „Aj tento samot-
ný návrh nehovorí o zrušení sviatku, ale len o presunutí 
jeho pripomenutia na nedeľu,“ uviedla Hudáková pre 
TASR. Problematika ešte nie je podľa jej slov uzavretá 
a bude sa o nej diskutovať.       Zdroj: TASR / iniciátori akcie 
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STRUČNE Z DOMOVA
Novým hovorcom Trnavskej arcidiecézy 
Dušan Kolenčík
TRNAVA - Apoštolský administrátor Trnavskej arcidie-
cézy Mons. Ján Orosch vymenoval nového hovorcu Tr-
navskej arcidiecézy. Oddnes sa ním stal Dušan Kolen-
čík, ktorý v súčasnosti pôsobí ako farár v Majcichove. 

Nový unikátny most v Orlove posvätil 
vladyka Babjak
ORLOV - Streda 4. júla bola pre Orlovčanov veľmi 
veľkým dňom. Navštívil ich vladyka Ján Babjak SJ, 
ktorý prišiel posvätiť nový dlho očakávaný most. Sláv-
nosť sa začala archijerejskou svätou liturgiou v Chráme 
sv. Paraskevy v Orlove. Vladyka Ján vo svojej homílii 
poukázal na potrebu mostov, cez ktoré máme spoznať 
svojich nepriateľov, aby sa stali priateľmi. Veľmi dôle-
žitým slovom, ktoré často chýba v našich slovníkoch, 
je slovo ďakujem. Toto slovo nám vladyka pripomenul 
a možno aj oprášil, aby sme na neho nezabúdali, lebo je 
takisto veľkou súčasťou nášho života.                Peter Iľko

V Trnave  katolícka charizmatická konferencia
TRNAVA - V Trnave sa počas uplynulého víkendu 
uskutočnila 19. katolícka charizmatická konferencia 
obnovy a evanjelizácie v Duchu svätom. V Mestskej 
športovej hale ponúkli organizátori bohatý trojdňový 
program v hesle Veľký je pán na Sione. Medzi predná-
šateľmi boli exorcista Jozef Mareta či riaditeľ Televízie 
Lux Ján Buc.                                    Zdroj: Rádio LUMEN

Na Katolíckej univerzite piaty ročník 
Detskej univerzity
RUŽOMBEROK - Na akademickej pôde Pedagogickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku prebiehal 
od 2. do 6. júla 5. ročník Detskej univerzity (DU).  Jej 
cieľom je predstaviť deťom univerzitné štúdium a záro-
veň ponúknuť príjemné strávenie prázdninového týždňa 
formou zážitkového učenia v rôznych predmetoch.
Motto DU  je „Farby dúhy“. Program pozostáva z pred-
nášok univerzitných profesorov a zaujímavých tvo-
rivých dielní, ktoré pripravili pedagógovia a študenti 
z Pedagogickej a Filozofickej fakulty a Fakulty zdra-
votníctva KU v Ružomberku.                 Silvia Kaščáková 

Farský deň v Trenčíne pripravili v znamení 
Roka sv. Cyrila a Metoda
TRENČÍN - Každoročne sa v gréckokatolíckej far-
nosti Trenčín na konci školského roka koná stretnutie 
farníkov. Aj tento rok, 24. júna, na sviatok Narodenia 
svätého Jána Krstiteľa sa takéto stretnutie konalo už 
po šiestykrát. Stretnutie sa začalo slávením sv. liturgie 

v kaplnke sv. Anny v Trenčíne. Liturgii predsedal po-
zvaný hosť o. Michal Hospodár, predseda Spolku sv. 
Cyrila a Metoda na Slovensku. členov Spolku a obda-
roval nás spolkovými knihami i finančným darom na
pastoračné potreby v našich farnostiach.
V poobedňajších hodinách mal o. Michal Hospodár 
prednášku, v ktorej rozobral Proglas a prvé verše Jánov-
ho Evanjelia – „V načali by Slovo“.    Ružena Volovárová

SKCH predstavila vizuál kampane 
„Starnúť neznamená prestať žiť“
BRATISLAVA - Slovenská katolícka charita (SKCH) 
dnes predstavila výtvarný vizuál kampane „Starnúť ne-
znamená prestať žiť“, ktorý pozostáva z 12 najdôleži-
tejších fáz života človeka – pretavených do rodinného 
fotoalbumu. Pre charitu ju vytvoril známy výtvarník 
Fero Guldan. Kampaň o senioroch a aktívnom starnutí 
bude oficiálne spustená v polovici júla.   Ivana Pástorová 

Saleziánsky kňaz Štefan Šilhár SDB
sa dožíva 80 rokov
BRATISLAVA - Dňa 2. júla 2012 sa dožíva 80 rokov 
života saleziánsky kňaz, pedagóg, prekladateľ a bývalý 
sprievodca pútnikov v Ríme don PhDr. Štefan Šilhár 
SDB. Jubilejná svätá omša sa konala 2. júla v kaplnke 
Liečebne sv. Františka v Bratislave - Prievoze, kde ju-
bilant žije na odpočinku. Hlavným celebrantom boho-
služby bol bývalý jubilantov spolužiak don Ján Tocký 
a spolu s ním koncelebroval ďalší bývalý spolužiak 
don Vojtech Zeman, provinciálny vikár don Jozef Ižold 
a ďalší spolubratia saleziáni. Na záver sa prihovoril sám 
jubilant a poďakoval sa Bohu za dar života. Na svätej 
omši sa zúčastnili aj niekoľkí rodáci z Pezinka - Cajly. 
V nedeľu bude sláviť jubilant svätú omšu v kruhu svojej 
rodiny, ktorej hlavným celebrantom bude provinciál don 
Karol Maník.                                               Peter Sandtner

Milosrdní bratia chcú slúžiť ľuďom bez domova 
aj mobilne
BRATISLAVA - Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha 
– jej slovenská komunita v Bratislave - dostala v tých-
to dňoch cenný dar pre svoj Domov sv. Jána z Boha – 
mobilnú ambulanciu.  Ambulanciu slovenským bratom 
pre ich službu darovalo Katolícke mužské združenie, 
ktoré tak urobilo prostredníctvom nemeckej komunity 
milosrdných bratov z Mníchova. Toto vozidlo dote-
raz pätnásť rokov slúžilo priamo v centre Mníchova, 
kde ho využívali na ošetrenia úrazov ľudí bez domova 
a poskytnutie základnej lekárskej pomoci priamo v „te-
réne“. Mobilná ambulancia má vybavenie pre základnú 
lekársku starostlivosť.                             Andrea Eliášová 


