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Keď niekto spája dve nesúvisiace veci, zvykneme mu 
povedať, že mieša slivky s orechmi. V prípade rozvl-
nenej hladiny okolo ovolania arcibiskupa Bezáka ľudia 
miešajú dokonca tri veľmi odlišné veci: arcibiskupa, 
uhorky a rožkatého. Zdá sa že nezaškodí povedať pár 
slov ku každej z nich.

O riešení situácie v trnavskej arcidiecéze môže mať 
svoj názor len niekoľko veľmi málo ľudí na Slovensku. 
Nepatrím medzi nich, ako medzi nich nepatria ani tí, čo 
do veci mudrujú. Na rozdiel od tých, čo sú si skalopevne 
istí, že majú vo veci jasno viem len to, že takéto vážne 
riešenie neprebieha tak jednoducho, ako si väčšina myslí. 
Viem napríklad ako pracujú vatikánske kongregácie. Že 
k riešenej kauze najskôr odborníci zhromaždia podrob-
ný materiál, ktorý dostane každý člen kongregácie, teda 
niekoľko kardinálov a expertov, na naštudovanie. Pri 
ďalšom zasadaní každý vyjadrí svoj posudok, obyčajne 
spracovaný písomne, tzv. votum. Potom sa ujasňujú ne-
jasné body a nasleduje hlasovanie. Prefekt kongregácie 
predkladá pápežovi ten výsledok, ktorý bol odhlasova-
ný, a to aj v prípade keď by mal na riešenie on sám iný 
názor. Teda kolegiálny, civilne povedané demokratický 
postup, nie monarchistický. Viem aj to, že pápežská vi-
zitácia má presné pravidlá a pápežský vizitátor dostáva 
veľmi presné smernice, ktoré vznikli z dlhodobej skú-
senosti a riešení problémov po celom svete. A viem aj 
čo znamená pápežské tajomstvo, že to vonkoncom nie 
je ututlávanie nepríjemných tém pred veriacimi. Podľa 
pápežskej inštrukcie Secreta continere sa vzťahuje na 
veľmi vážne záležitosti, týkajúce sa dobra celého cir-
kevného spoločenstva. Vychádza z kánonického práva, 
ktorým sa riadi vnútorný život Cirkvi a „keďže sa týka 
verejnej sféry, nemôže o ňom rozhodovať nikto podľa 
toho, čo mu diktuje vlastné svedomie, ale ten, kto má 
legitimnú starostlivosť o spoločenstvo má rozhodovať 
ako, kedy a s akou záväznosťou má byť toto tajomstvo 
uložené“. Jeho cieľom je chrániť ľudskú dôstojnosť.

Toľko k samotnej kauze. Čo a prečo kto písal, kto 
koho ovplyvnil, uplatil, namočil, to sú len špekulácie, 
ktoré obyčajnej poškodia aj pravde aj druhému, aj tomu, 
kto ich šíri. A možno je osožné dodať ešte dva princípy, 
všeobecne platné v duchovnom živote. Po prvé, že Cir-
kev je našťastie Božsko - ľudská. Prípadné ľudské po-
mýlenia, ktoré nikdy nemožno vylúčiť, si vyhradil riešiť 
a pre dobro svojej Cirkvi aj napraviť či obrátiť na dobré 
sám Boh. A po druhé, že určité nepríjemné rozhodnutie 
pochopíme až keď ho prijmeme. Kým sa človek vnútor-
ne búri, stále mu budú naskakovať logické, objektívne 
a opodstatnené argumenty o tom, aká nespravodlivosť 
a krivda sa mu stala. Na čo to napriek všetkému bolo 
dobré, to človek pochopí až keď rozhodnutie prijme, 
a neraz je dokonca vďačný za eventuálny omyl či niečiu 
zlomyseľnosť. Týmto nechcem odkazovať rady arcibis-
kupovi Bezákovi - on to veľmi dobre vie - ale všetkým, 
čo sa tak vehementne búria a majú na všetko svoj názor 

a argumenty, či už sa stavajú na jednu stranu alebo na 
druhú.

Druhou témou je „uhorková sezóna“. Parlament ne-
zasadá, vláda má prázdniny a každý deň treba niečím 
naplniť veľký priestor bulváru i polobulváru novinové-
ho i televízneho typu. Vieme z dlhoročnej skúsenosti, 
že popri prípadoch utopenia, infarktov z tepla a podob-
ných sú cez letné prázdniny vďačným zdrojom cirkevné 
škandály. Vždy sa opráši dáka kauza a keď sa náhodou 
niet do čoho zahryznúť, redakcie si ich dokážu aj vyro-
biť, napríklad v podobe údajných zjavení, ktoré najskôr 
zinscenujú, potom týždeň propagujú a druhý týždeň 
popierajú a zosmiešňujú. Nuž do tohoročnej uhorkovej 
sezóny dianie v Trnave prišlo ako na zavolanie, zvlášť 
keď väčšina médií mohla zabiť dve muchy naraz – mať 
lacnú kuriozitu a dobre si zavŕtať do Cirkvi.

Tretia téma je podstatná. Práve tá sa týka nás 
všetkých. Popri proticirkevne ladených médiách si totiž 
na situácii najviac zgustol práve ten rožkatý. Prílišného 
démonizovania okolo trnavskej kauzy bolo až priveľa, 
a nechceme doň ešte prilievať. Diablom tu bol označe-
ný takmer každý. Avšak aj to je čertovina. Isté však je, 
že Cirkev má najmä duchovné poslanie a preto zápas 
dobra a zla sa jej neustále bezprostredne dotýka. Isté je 
aj to, že tento zápas sa nevedie medzi dvomi vyhrane-
nými tábormi „dobrých“ a „zlých“, ale v srdci každého 
človeka. Preto mnohé veci nemožno vysvetliť len so-
ciologicky, psychologicky, ani politicky a ekonomicky. 
V tomto zmysle si treba položiť základnú otázku: me-
diálny cirkus okolo celej kauzy vniesol medzi veriacich 
i neveriacich obyvateľov viac dobra, pokoja, či viac ne-
návisti, neistoty a spochybnenia. Už z rétoriky totalitnej 
tlače sme sa mohli poučiť že nie každý, kto vedie sladké 
reči o Cirkvi, jej chce aj pomôcť. To, že práve proticir-
kevne ladené médiá sa zrazu vehementne zastávali arci-
biskupa Bezáka vôbec nemusí znamenať, že by im išlo 
o arcibiskupa Bezáka. Len chceli využiť a teda zmani-
pulovať sympatie voči jeho osobe aby navŕtali nedôveru 
voči Cirkvi, naplnili hnevom, vyvolali neužitočné doha-
dy a diskusie. V konečnom dôsledku tým ničili to, čo aj 
sám Bezák budoval. Znova sa človek nestíhal diviť, ako 
zrazu majú všetci na vec svoj jasný, presvedčivý názor, 
ako sa nadchýnali za transparentnosť a slobodu v Cirkvi 
pričom o nich samých by sa mohlo povedať, že boli len 
zmanipulovaným stádom, ktoré slepo opakovalo tie ar-
gumenty, ktoré im predložila šikovne vedená mediálna 
kampaň. 

Rozvážny právnik na našom stretnutí mal pravdu: 
najskôr si treba klásť otázku od koho to viem, na čom sa 
zakladajú moje názory a emócie, a vzápätí druhú: k čo-
mu ma to vedie – k dobru alebo zlu? „Preto sa usilujme 
pre to, čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie“ 
(Rim, 14, 19). Čo je navyše, pochádza od Zlého. (prov. 
Mt 5, 37).

RV, Marián Gavenda

Arcibiskup, uhorky a „Rožkatý“
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Castel Gandolfo 8. júla (RV) – Benedikt XVI. sa pri-
hovoril asi štyritisíc veriacim zhromaždením na nádvorí 
Apoštolského paláca v Castel Gandolfe, kde trávi svoju 
dovolenku. 

Drahí bratia a sestry,
chcem sa na chvíľu zastaviť pri úryvku z dnešného 

evanjelia, pri texte, z ktorého vzniklo slávne „Nemo 
propheta in patria“, teda, že žiaden prorok nie je prija-
tý medzi svojimi, ktorí ho videli rásť (porov. Mk 6,4). 
Keď Ježiš približne po tridsiatich rokoch odišiel z Na-
zareta a už nejaký čas chodil po okolitých krajoch, kázal 
a uzdravoval, zavítal i do rodnej obce a učil v synagó-
ge. Jeho spoluobčania „zostali prekvapení“ jeho múd-
rosťou, veď ho poznali ako „Máriinho syna“, „tesára“, 
ktorý žil medzi nimi. A tak namiesto prijatia s vierou, 
začali sa nad ním pohoršovať (porov. Mk 6,2-3). Je to 
pochopiteľné, pretože ak niekoho poznáme na ľudskej 
úrovni, nie je jednoduché ísť ponad tento rámec a osla-
buje to i schopnosť otvoriť sa božskej dimenzii. Sám Je-
žiš uvádza príklad prorokov Izraela, ktorí boli vo svojej 
vlasti predmetom opovrhovania a identifikuje sa s nimi.
Kvôli tejto vnútornej uzavretosti nemohol Ježiš v Naza-
rete „urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil 
niekoľko chorých“ (Mk 6,5). Vidíme, že Kristove zá-
zraky nie sú nejakou exhibíciou moci, ale znameniami 
Božej lásky, ktorá sa rozdáva tam, kde stretáva vieru 
človeka. Origenes píše: „Tým istým spôsobom ako sa 

k sebe navzájom priťahujú predmety, ako magnet k že-
lezu... i viera priťahuje k sebe Božiu moc“ (Commento 
al Vangelo di Matteo 10, 19).

Zdá sa, že Ježiš uvádza jeden z dôvodov nevraživé-
ho prijatia, ktoré sa mu dostáva v Nazarete. Na konci 
rozprávania však nachádzame poznámku, ktorá hovorí 
ešte o niečom inom. Evanjelista píše, že Ježiš „sa čudo-
val ich neviere“ (Mk 6,6). Prekvapeniu spolurodákov, 
ktorí sa pohoršovali, zodpovedá Ježišov údiv. V istom 
zmysle sa i on pohoršuje! Hoci vie, že žiaden prorok nie 
je prijatý vo svojej vlasti, predsa len uzavretosť sŕdc jeho 
ľudu ostáva pre neho nepochopiteľná, nepreniknuteľná: 
ako to, že nie sú schopní rozpoznať svetlo pravdy? Prečo 
sa neotvoria voči Božej dobrote, ktorou chcel ľudstvo 
obdarovať? Veď Ježiš z Nazareta je zjavením Boha, 
v ňom Boh prebýva v plnosti. Často hľadáme stále nové 
znamenia, prisľúbenia a neuvedomujeme si, že pravým 
znamením je On, Boh, čo sa stal človekom a je najväč-
ším zázrakom vesmíru: všetka Božia láska sa ukrýva 
v jeho ľudskom srdci a v jeho tvári.

Tá, ktorá v plnosti pochopila túto skutočnosť, je Pan-
na Mária, pretože uverila (porov. Lk 1,45). Ona sa ne-
pohoršuje nad svojím Synom. Žasne nad ním, a jej úžas 
je celkom preniknutý vierou, láskou a radosťou, keď ho 
videla tak ľudského a zároveň tak Božského. Naučme sa 
od nej, od našej Matky vo viere, rozpoznať v Kristovej 
ľudskosti dokonalé zjavenie sa Boha.                         -aj-

Benedikt XVI.: Ježiš je najväčším zázrakom vesmíru

Vatikán 8. júla (RV) - „Aby kresťanskí dobrovoľníci na 
misijných územiach svedčili o Kristovej láske“. Takto 
znie misijný úmysel Svätého Otca na mesiac júl. Čo 
znamená byť kresťanským dobrovoľníkom na misijnom 
území? Vatikánsky rozlhas sa na to opýtal Riccarda Gian-
nottu zo združenia Medzinárodného dobrovoľníctva pre 
rozvoj (VIS) a dobrovoľníka v Kosove a na Sri Lanke
„Prvou úlohou dobrovoľníka misionára je vydať svedec-
tvo, svedectvo solidarity, čo je viac než len konkrétna 
pomoc. Dobrovoľník prijíma tú - ktorú úlohu a plní ju 
rok alebo dva. My mu garantujeme podporu, aby zvládol 
službu v špecifickom kontexte, a aby mohol byť sved-
kom solidarity, pomoci a kresťanskej lásky.“
V ktorých krajinách pôsobíte ako združenie VIS 
a aké sú vaše projekty?
Pracujeme v približne 40 krajinách sveta. Pokrývame tak 
latinskú Ameriku ako Afriku, Áziu a Karibik. Sme veľmi 
rozšírení, pretože sme napojení na saleziánske misie. Naše 
projekty sú väčšinou zamerané na vzdelávanie a výcho-
vu, keďže to je charizma dona Bosca a saleziánov. Verí-
me, že prostredníctvom vzdelávania a výchovy môžeme 
účinne pomáhať mladým generáciám, aby sa stali pánmi 
svojho vlastného rozvoja a vlastnej budúcnosti.

Ako prijímajú vašu kresťanskú misiu v týchto kra-
jinách?
Kde je kresťanstvo silne zakorenené, tam sme prijí-
maní s vrúcnosťou. Kde sú ale – ako napr. v Pakista-
ne – kresťania menšinou, výzvy sú odlišné, pretože sa 
musí rátať s tým, že akékoľvek svedectvo môže byť 
prijímané s nenávisťou. Musím však povedať, že po 
záplavách v Pakistane v auguste 2010, keď sme pomá-
hali záchranárom, bol som sám svedkom toho, ako sa 
nedôverčivý postoj voči nám zmenil na srdečné prija-
tie. Pomoc prekonáva zábrany. Miestne obyvateľstvo 
si to uvedomilo a začalo vnímať malú komunitu kres-
ťanov v inom svetle.
Svätý Otec pripomenul dôležitosť vydávania sve-
dectva o Kristovej láske. Ako sa tento úmysel pre-
mieta do praxe? Ako by si ho pretlmočil?
Interpretujeme ho v duchu služby; dávame svoj vlast-
ný život na rok, dva, do služby iným. Veľkou výzvou 
pre týchto dobrovoľníkov je vrátiť sa napokon späť do 
svojich krajín s novou skúsenosťou a so zveľadenými 
hodnotami. Vďaka tejto osobnej zrelosti, nadobudnu-
tej na misiách, môžu dobrovoľníci obohatiť aj svoju 
občiansku spoločnosť.               -jm-

Svätý Otec vyzýva k modlitbe za dobrovoľníkov
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Castel Gandolfo 9. júla (RV) - Benedikt XVI. v pon-
delok predpoludním absolvoval návštevu rehoľného 
domu verbistov v Nemi neďaleko Castel Gandolfa, kde 
bol tiež pred 47 rokmi, keď sa zúčastnil ako teologický 
poradca Druhého vatikánskeho koncilu. Návšteva mala 
súkromný charakter, podobne ako tie, ktoré uskutočnili 
Ján XXIII. pred päťde-
siatimi rokmi 23. augus-
ta 1962 a Pavol VI. dňa 
6. septembra 1965.

V budove sídlia 
verbisti od roku 1962. 
V týchto dňoch sa tam 
zišli rehoľníci zo Spo-
ločnosti Božieho slova, 
ktorú založil Arnold 
Janssen, zo 65-tich re-
hoľných provincií z ce-
lého sveta, v zastúpení 
6015 spolubratov, ktorí 
dnes pôsobia na piatich 
kontinentoch. Dokument Druhého vatikánskeho konci-
lu – dekrét Ad gentes o misionárskej činnosti Cirkvi bol 
vypracovaný práve v Nemi. Išlo o „neobyčajne pohnutú 
históriu“, keďže len počas tretieho zasadnutia Koncilu 
vyvolal náčrt dekrétu diskusiu a otcovia komisie poža-
dovali vypracovanie nového dokumentu. Vznikol tak 
podvýbor, ktorý viedol páter Schütte, zložený zo štyroch 
biskupov a piatich odborníkov, vrátane mladého Jose-
pha Ratzingera.

Z blízkeho letného sídla v Castel Gandolfe sa Be-
nedikt XVI. do Centra Ad gentes, ako sa dnes dom ver-
bistov na pamiatku historického stretnutia koncilovej 
komisie nazýva, dopravil automobilom. Svätého Otca 
tam privítal nový generálny superior, Nemec Heinz 
Kulűke, spolu so svojim predchodcom Antoniom Per-
niom a generálnym prokurátorom Giancarlom Girar-
dim, ako aj komunita z generálnej kúrie v Ríme a 150 
účastníkov 17. generálnej kapituly, ktorá sa koná od 17. 
júna do 15. júla.

Po tichej adorácii páter Pernia privítal Svätého Otca 
a vyjadril vďačnosť celej Spoločnosti za vykonanú náv-
števu. V krátkosti predstavil Benediktovi XVI. Spoloč-
nosť Božieho Slova, ktorá má viac ako šesťtisíc členov 
na všetkých kontinentoch a ohlasuje evanjelium vo viac 
ako 70 krajinách sveta. V príhovore p. Pernia spomenul 
medzinárodnosť a interkultúrnosť členov Spoločnosti 
Božieho Slova ako jeden z dôležitých znakov chariz-
my SVD. Tiež pripomenul motto 17. Generálnej kapi-
tuly SVD inšpirované knihou Zjavenia apoštola Jána: 
„videl som veľký zástup, ktorý nemohol nik spočítať, 
zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli 
pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rú-
cha, v rukách mali palmy“ (Zjv 7, 9). Nadviazal tiež na 
začiatok II. Vatikánskeho koncilu, ktorý koinciduje so 

začiatkom jestvovania centra Ad Gentes v Nemi. Práve 
v tomto dome komisia II. Vatikánskeho koncilu pripravi-
la pracovný dokument o misijnej činnosti Cirkvi pod ná-
zvom Ad Gentes, ktorý koncil v r. 1965 schválil. Terajší 
Svätý Otec Benedikt XVI., v tom čase ako mladý teológ, 
sa zúčastnil na druhom sedení pracovnej komisie, ktorá 

pripravovala budúci do-
kument Ad Gentes. Páter 
Pernia vyzdvihol, že po 
Jánovi XXIII. a Pavlovi 
VI. je Benedikt XVI. tre-
tím pápežom, ktorý nav-
štívil komunitu verbistov 
v Nemi.

Príhovor 
Svätého Otca
Drahí bratia,
som veľmi vďačný za 

možnosť po 47 rokoch 
znovu navštíviť tento 
dom v Nemi. Je to pre 

mňa nádherná spomienka, možno najkrajšia spomienka 
z celého koncilu. Býval som v centre Ríma, v Kolégiu 
Anima, ktoré bolo obklopené hlukom. Všetko to okolo 
malo svoje čaro, ale prísť sem, bývať uprostred zelene, 
v prírode, dýchať čerstvý vzduch, bolo samo osebe pek-
né. Tiež byť v skupine s mnohými veľkými teológmi, 
zamestnanými prípravou pekného a dôležitého doku-
mentu o misiách.

Pamätám si na vtedajšieho pátra generála Schütteho, 
ktorý si toho veľa vytrpel v Číne, bol odsúdený a nako-
niec vyhostený z krajiny. Bol plný misionárskeho dy-
namizmu, plný nadšenia z toho, aby sa nanovo prejavil 
misionársky duch. Ani neviem prečo, ale bol to on, kto 
ma, veľmi mladého a neveľmi dôležitého teológa – sem 
pozval. Bolo to pre mňa veľký dar. Potom si pamätám 
na Josepha Fringsa, ktorý nás večer fascinoval svojimi 
príhovormi, potom páter Congar, veľký misionári z Lu-
venskej univerzity. Toto všetko bolo pre mňa veľkým 
duchovným obohatením a darom.

Pripravovali sme dekrét bez veľkých kontroverzií. 
Bola tu jedna, ktorú som popravde nikdy nepochopil 
a týkala sa Louvainskej a Münsterskej školy : Či prvot-
ným cieľom misií je implantatio Ecclesiae alebo annun-
tio Evangelii?- (teda ustanovovanie cirkvi na misijných 
územiach, alebo ohlasovanie evanjelia?). Všetko sa však 
spájalo v jedinej dynamickej potrebe prinášať svetlo 
Božieho slova, svetlo Božej lásky do sveta a vniesť do 
tohto ohlasovania novú radosť.

Takto sa tu v tých dňoch zrodil pekný a dobrý dekrét, 
ktorý prijali takmer jednohlasne všetci konciloví otco-
via a pre mňa aj jeden veľmi dobrý doplnok pre Lumen 
Gentium, pre ktorý sme našli trojičnú ekleziológiu, ktorá 
vychádzala predovšetkým z klasickej myšlienky bonum 
diffusivum sivi sui, dobro má potrebu komunikovať sa, 

Svätý Otec Benedikt XVI. navštívil dom verbistov v Nemi



5                          28/2012

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI  
            
dávať sa, nemôže ostať iba v sebe samom. Dobrá vec, 
samotná dobrota je vo svojej podstate communicatio. 
Toto sa zjavuje vo vnútornom tajomstve Božej Trojice 
a šíri sa dejinami spásy a v našej potrebe zdieľať dobro, 
ktoré sme dostali, s druhými.

Pri týchto spomienkach som často myslel na tieto dni 
v Nemi, ktoré ako som povedal sú základnou súčasťou 
koncilovej skúsenosti. Veľmi sa teším, že vaša spoloč-
nosť kvitne. Páter generál hovoril o šiestich tisícov čle-
noch v mnohých krajinách a z mnohých národov. Misi-
onársky dynamizmus žije iba vtedy, ak žije evanjeliová 
radosť, ak zakúšame dobro, ktoré pochádza od Boha, 
a ktoré musí a chce sa komunikovať.

Ďakujem vám za tento váš dynamizmus. Pre túto 
vašu kapitulu zvolávam všetko Božie požehnanie, nech 
vám dá inšpiráciu, aby tá istá inšpiratívna sila Ducha 
Svätého, ktorá nás tu v tých dňoch zhromaždila, bola 
prítomná vo vás a pomohla vám nájsť cestu pre vašu 
Spoločnosť, ohlasovať evanjelium ad gentes pre najbliž-
šie roky. Nech vás Boh žehná! Modlite sa za mňa tak, 
ako sa ja modlím za vás. Ďakujem!

 Páter Heinz Kulueke, nový Generálny predstavený, 
v záverečnom príhovore v nemčine poďakoval Sv. Ot-
covi za túto významnú návštevu a poukázal na veľkú 
zmenu v Cirkvi, ktorú možno vidieť aj na tvárach prí-
tomných účastníkov kapituly, ktorí reprezentujú všetky 
kontinenty sveta.

Svätý Otec prijal na záver dva dary od účastníkov ka-
pituly: drevenú madonu z Bali a aktovku s dokumentmi 
17. Generálnej kapituly SVD. Vedúca kuchyne v Misij-
nom dome verbistov v Nemi napokon priniesla svoj dar 
- domáce koláčiky. Vybraní 30-ti zástupcovia spomedzi 
kapitulárov mohli osobne pozdraviť Benedikta XVI. 
a prejaviť mu svoju úctu, medzi nimi aj zástupca zo Slo-
venska p. Ján Halama, SVD, ktorý je zároveň predse-
dom Konferencie vyšších rehoľných predstavených na 
Slovensku. „Svätý Otec si dovolil zmeniť protokol a via-
cerí prítomní členovia kapituly boli oblečení vo svojich 
tradičných národných oblečeniach. V skutočnosti väč-
šina kapitulárov pochádza z Ázie a Afriky,“ spomína 
na návštevu P. Ján Halama. Hovorí ďalej, že bol medzi 
vybranými, ktorí išli osobne pozdraviť Svätého Otca. 
„P. generálny predstavený A. Pernia každého predstavil. 
Svätý Otec povedal slovo Slovakia. Poprosil som ho, 
aby požehnal Slovensko a povedal som, že sa za neho 
modlíme. Pôsobil na mňa veľmi ľudsky, nebolo cítiť 
žiadny odstup. Vo svojom príhovore ku kapitulárom ho-
voril spontánne, nečítal pripravený príhovor. Zaspomí-
nal na čas II. Vatikánskeho koncilu, keď sa zúčastňoval 
prác komisie pripravujúcej dokument koncilu o misijnej 
činnosti Cirkvi, neskôr nazvaný Ad Gentes,“ dodal P. Ján 
Halama. 

Svätý Otec potom odcestoval za spevu Christus vin-
cit do svojho letného sídla v Castel Gandolfo.

                              RV, TK KBS, jh, mf, js; / snímka Ján Mojš

Svätý Otec o sv. Benediktovi:  
z krízy k znovuzrodeniu

Vatikán 12. júla (RV) - Cirkev oslávila v stredu sviatok 
sv. Benedikta, patróna Európy. Svätý Otec, ktorý vložil 
svoj pontifikát pod jeho ochranu, venoval tomuto svät-
covi z Nursie a zakladateľovi západného mníšstva gene-
rálnu audienciu 9. apríla 2008. Vyzval vtedy veriacich 
nasledovať jeho radu „nedávať prednosť ničomu pred 
Kristom” a vďaka tomu vyjsť z temnej noci dejín.
Z krízy k znovuzrodeniu: takto môžeme charakteri-
zovať životnú pút Benedikta z Nursie na základe slov 
Svätého Otca. Narodil sa v r. 480, štyri roky po páde 
Západorímskej ríše, v čase, keď spoločnosť prechádza-
la z blahobytu do biedy. Benediktov prínos nespočíval 
v ukazovaní prstom, ale začal od premeny samého seba. 
Ani nie dvadsaťročný sa utiahol do jaskyne v blízkosti 
Subiaka, aby premohol – ako hovorí pápež – tri základne 
pokušenia každej ľudskej bytosti: „pokušenie sebapresa-
dzovania a túžby stavať seba do stredu, pokušenie zmy-
selnosti a napokon pokušenie hnevu a pomsty. Benedikt 
bol totiž presvedčený, že len po víťazstve nad týmito 
pokušeniami bude schopný povedať niečo užitočné dru-
hým v núdzi. Keď svoju dušu takto upokojil, bol schop-
ný dokonale kontrolovať poryvy vlastného ja a stať sa 
tvorcom pokoja vôkol seba.“

„Ja, ale nie viac len ja (čo je parafráza citátu sv. Pav-
la: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“) vyjadruje 
základnú formulu kresťanskej existencie“. Až keď Ježiš 
žije v nás, môžeme „pretvárať svet“. Benedikt sa nechal 
premeniť Bohom prostredníctvom modlitby – toho živé-
ho kontaktu s Kristom: „Hovorí, že ?modlitba je v prvom 
rade aktom počúvania’ (Regula sv. Benedikta, Prol. 9 – 
11), ktoré vzápätí treba premeniť na konkrétnu činnosť. 
„Pán ocakáva, že každý deň odpovieme svojimi skut-
kami na jeho svätú náuku,“ (Prol. 35).“ Modlitba pred-
chádza čin: „Ora et labora“. Takto vytvárali benediktíni 
novú európsku spoločnosť a obnovovali hospodárstvo, 
remeslá a obchod. V utiahnutosti uchovávali a odovzdá-
vali ďalej kultúru – tak kresťanskú ako aj pohanskú.

Jeden človek, ktorý umiestnil Krista do stredu svoj-
ho života ako cestu skutočnej sebarealizácie, po tom, 
ako zmenil seba samého, menil ostatných, ba celý svet. 
Dnes, Európa – vysvetľuje Svätý Otec – potrebuje poli-
tické a ekonomické riešenia na prekonanie krízy. Je to 
však v prvom rade kríza identity a kríza hodnôt. Aby 
sme „vytvorili novú a trvalú jednotu“, potrebujeme 
hlavne „obnovu etickú a duchovnú, ktorá bude čerpať 
z kresťanských koreňov kontinentu; inak sa nedá rekon-
štruovať Európa“: „Bez tejto životnej miazgy zostane 
človek vystavený nebezpečenstvu, že podľahne dávne-
mu pokušeniu chcieť sa sám zachrániť – čo je utópia, 
ktorá - ako na to poukázal Ján Pavol II. – v Európe 20. 
storočia v rozličných podobách spôsobila „bezprece-
dentný úpadok bolestných dejín ľudstva” (Insegnamen-
ti, XIII/1, 1990, s. 58).“
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Castel Gandolfo 12. júla (RV) - Šiestu symfóniu, na-
zývanú aj pastorálna, a 5. symfóniu, tzv. osudovú, obe 
skomponované Ludwigom van Beethovenom, ponú-
kol v stredu večer v Castel Gandolfe počas koncertu 
Svätému Otcovi maestro Daniel Barenboim a jeho 
West-Eastern Divan Orchester, zložený zo židov-
ských, kresťanských a moslimských hudobníkov. Na 
koncerte sa zúčastnil aj taliansky prezident Giorgio 
Napolitano spolu so svojou manželkou, ktorí boli po 
jeho skončení pozvaní na večeru so Svätým Otcom, 
ako aj vatikánsky štátny sekretár Tarcisio Bertone.

Koncert sa začal 6. symfóniou, ku ktorej tvorbe 
podľa Barenboima inšpirovala Beethovena práve 
príroda: „Nie je to zobrazenie prírody, ale vyjadrenie 
pocitov z prírody, pocitu ľudskej bytosti pred týmto 
nevysvetliteľným javom, akým je príroda. V tomto 
zmysle – a hovorím to nielen preto, že budeme hrať 
pre pápeža – má symfónia skutočné náboženský cha-
rakter a myslím si, že to je náplňou tohto diela.

Ešte pred začatím koncertu sa prítomným priho-
voril kardinál Gianfranco Ravasi, predseda Pápež-
skej rady pre kultúru. „Títo mladí hudobníci sú ži-
vým symbolom troch veľkých náboženských kultúr 
Svätej zeme: židovskej, kresťanskej a moslimskej. 
Zjednocuje ich nielen viera v jediného Boha a spo-
ločné abrahámovské korene, ale aj hudba, ktorá je 
skutočným univerzálnym jazykom ľudstva,“ týmito 
slovami sa obrátil na orchester - West-Eastern Divan 
Orchestra - pod vedením jeho zakladateľa a riaditeľa 
Daniela Barenboima, kardinál Ravasi. “

 Kardinál sa na záver venoval kresťanstvu, na kto-
ré poukázal slovami spisovateľa zo 4. storočia Aurelia 
Cassiodora. Ten vo svojich Institutiones napomínal: 
„Ak budeme pokračovať v zle, Boh nás zanechá bez 
hudby.“ Ravasi preto pripomenul, že práve koncert 
orchestra je dôkazom toho, že na svete ešte existuje 
spravodlivosť, láska a pokoj, pretože Boh nám stá-
le ponecháva hudbu. „Je to znamenie toho, že láska 
k ľudstvu ho ešte neunavila,“ dodal.

Na záver koncertu odznel príhovor Svätého Otca:
Drahí bratia a sestry,
vážení páni a dámy,
zažili sme okamih počúvania, skutočne intenzív-

neho a obohacujúceho nášho ducha a za to vzdávaj-
me vďaku Pánovi. Chcel by som vyjadriť úprimnú 
vďaku maestrovi Danielovi Barenboimovi a všetkým 
hudobníkom z West-Eastern Orchestra, ktorí mi 
chceli počas ich letného turné s láskavosťou venovať 
tento koncert, v deň slávnosti sv. Benedikta. Takto mi 
umožnili nielen vychutnať si na živo ich vynikajúci 
výkon, ale podieľať sa priamo na ich ceste, ktorú ste 
začali pred trinástimi rokmi práve vy, maestro, spolu 
s pánom Edwardom Saidom. Srdečne pozdravujem 
prezidenta Talianskej republiky, pána Giorgia Napo-

litana, ktorému ďakujem za jeho účasť a za to, že túto 
iniciatívu podporil. Moje ďakujem patrí aj kardiná-
lovi Ravasimu, ktorý predstavil koncert s tromi pek-
nými a príznačnými citáciami. Aj ďalším autoritám, 
vám všetkým, drahí priatelia, patrí môj pozdrav.

Môžete si predstaviť, ako veľmi sa teším, že mô-
žem privítať orchester ako je tento, ktorý vznikol 
z presvedčenia, že hudba zjednocuje ľudí, prekoná-
va všetky rozdelenia; pretože hudba je harmóniou 
rozdielov, ako to býva vždy na začiatku koncertu 
počas rituálu ladenia. Z rozdielneho zafarbenia rôz-
nych inštrumentov môže vzísť symfónia. K tomu 
však nedochádza mávnutím čarovného prútika, ani 
automaticky! Dosahuje sa iba vďaka úsiliu dirigen-
ta a každého jedného hudobníka - úsiliu vytrvalému, 
pracnému, ktoré si vyžaduje aj čas a obete, v snahe 
načúvať jeden druhého, aby sa zabránilo vyniknutiu 
iba jediného a dala prednosť najlepšiemu spoločné-
mu výsledku.

Počas toho, ako vyjadrujem svoje myšlienky, 
mám na mysli aj symfóniu pokoja medzi národmi, 
ktorá ešte doposiaľ nebola úplne dokončená. Moja 
generácia, ako aj tá, ku ktorej patrili rodičia maestra 
Barenboima, prežila tragédie Druhej svetovej vojny 
a holokaust. A je veľmi príznačné, že ste vy, maestro, 
chceli po dosiahnutí najvyšších cieľov hudobníka 
dať život projektu, ktorým je West-Eastern Divan 
Orchestra: skupina, v ktorej spolu hrajú izraelskí, 
palestínski, ako aj ďalší hudobníci z arabských kra-
jín; ľudia židovského, moslimského a kresťanského 
vierovyznania. Mnohé uznania, ktoré ste Vy a tento 
orchester získali zároveň ukazujú tak profesionálnu 
znamenitosť, ako aj eticko-duchovnú horlivosť. Cítili 
sme to aj dnes večer, počúvajúc piatu a šiestu symfó-
niu Ludwiga van Beethovena.

Aj v tomto výbere, v tomto prístupe, môžeme vi-
dieť význam, pre nás tak dôležitý. Tieto dve veľmi 
slávne symfónie vyjadrujú dva aspekty života: drá-
mu a pokoj, boj človeka proti nepriaznivému osudu 
a upokojujúce ponorenie sa do priestoru Bukoliky. 
Beethoven pracoval na týchto dvoch dielach, najmä 
na ich dokončení, takmer súčasne. Je tak pravda, že 
po prvýkrát boli predvedené spolu – podobne ako 
dnes večer – na pamätnom koncerte 22. decembra 
1808 vo Viedni. Posolstvo, ktoré by som dnes chcel 
k tomu dodať je nasledujúce: aby sme dosiahli pokoj, 
musíme sa oň usilovať, zanechajúc násilie a zbrane, 
usilovať sa o osobnú a spoločenskú konverziu, s tr-
pezlivosťou nachádzať možné dohody.

Zo srdca preto ďakujeme maestrovi Barenboimovi 
a West-Eastern Divan Orchestra za svedectvo vyjadrené 
týmto spôsobom. Každému z nich prajem všetko naj-
lepšie a modlím sa, aby aj naďalej vo svete pokračovali 
v zasievaní nádeje na pokoj prostredníctvom univerzál-
neho jazyka hudby.                Preložila: Mária Fábryová

V Castel Galdolfe zaznel koncert na počesť Benedikta XVI.
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Mons. Tomasi: kresťanská  
menšina je v ohrození

Vatikán 10. júla (RV) - V piatok minulý týždeň sa 
vo švajčiarskej Ženeve skončilo 20. zasadanie Rady 
OSN pre ľudské práva. Svätú stolicu na nej zastupo-
val stály pozorovateľ pri OSN Mons. Silvano Maria 
Tomasi. Na zasadnutí rezonovali horúce témy, ho-
vorilo sa najmä o krajinách, v ktorých sú systema-
ticky porušované ľudské práva. „Téma, ktorú Svätá 
stolica neustále predkladá, je téma náboženskej slo-
body, pozorujúc, že v mnohých krajinách dochádza 
k páchaniu násilia proti náboženským skupinám,“ 
uvádza v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas Mons. 
Tomasi. „Znepokojený touto situáciou, týmto ras-
tom násilia proti náboženským komunitám – pre-
dovšetkým kresťanským – som znova zasiahol, 
upozorňujúc na to, že ak budeme rešpektovať slo-
bodu prejavu, náboženstva a najhlbšie presvedčenie 
ľudí krajiny, budú rešpektované aj ostatné ľudské 
práva. Okrem toho existuje korelácia, vzťah medzi 

rešpektovaním ľudských práv, možnosťou nábo-
ženskej slobody a možnosťou žiť spoločne v mieri, 
a takýmto spôsobom, predovšetkým rozvojovým 
krajinám, uľahčiť progres a robiť to tak, aby zdra-
vé a tvorivé sily národa slúžili spoločnému dobru 
a nesmerovali k vyvolávaniu konfliktov a nenávisti,
ktoré prinášajú iba smrť a skazu.“ Podľa Tomasiho 
nesie medzinárodné spoločenstvo zodpovednosť za 
to, aby vytvorilo mentalitu, ktorá bude rešpektovať 
slobodu a poskytlo mechanizmy a opatrenia, ktoré 
bude možné konkrétne implementovať a presadzo-
vať.

Stály pozorovateľ sa v rozhovore vyjadril aj k si-
tuácii v USA, kde síce nemožno hovoriť o prenasle-
dovaní, ale kde je náboženská sloboda v ohrození: 
„V západných krajinách sa postoj k náboženstvu ne-
vyjadruje prostredníctvom fyzického násilia, ale cez 
mechanizmy, ktoré sú omnoho sofistikovanejšie,
a zmenami, ktoré vstupujú do legislatívy krajiny so 
snahou presadiť laickú filozofiu, ktorá v skutočnosti
nie je neutrálna – vravia, že takto nechávajú priestor 
všetkým náboženským a kultúrnym prejavom a roz-
ličným presvedčeniam aj neveriacich – ale nanucu-
jú jeden štýl života, jeden spôsob myslenia, ktorý 
v skutočnosti necháva malý priestor náboženskému 
presvedčeniu.“ Mons. Tomasi tvrdí, že je dôležité, 
aby medzinárodné spoločenstvo, a predovšetkým 
spoločenstvo veriacich, tvárou v tvár tejto skutoč-
nosti, prevzalo svoju zodpovednosť a pochopilo, že 
„skutočná sloboda znamená konkrétnu možnosť vy-
konávať nielen bohoslužby, modlitbu na individu-
álnej úrovni, ale môcť sa kolektívne zapájať do ži-
vota spoločnosti prostredníctvom sociálnej činnosti 
a prostredníctvom slobody prejavu svojich názorov 
a hodnôt, a to takým spôsobom, aby aj oni (veriaci) 
mohli mať podiel na dobre spoločnosti“.              -mf- 

Benedikt XVI. k úmrtiu  
emeritného arcibiskupa Ria

Brazília 10. júla (RV) - Vo veku 91 rokov zomrel 
v Riu de Janeiro brazílsky kardinál Eugênio de Araú-
jo Sales, emeritný arcibiskup Ria. Pri tejto príležitosti 
zaslal Benedikt XVI. telegram arcibiskupovi Ria de 
Janeiro Joãovi Tempestovi, v ktorom vyjadruje hl-
boký zármutok nad jeho smrťou a spomína na neho 
ako na „statočného pastiera“ a „autentického svedka 
evanjelia uprostred ľudu“, ktorý všetkým ukazoval 
„cestu pravdy v láske a službe spoločenstvu, v ne-
ustálej pozornosti najviac znevýhodňovaným ľu-
ďom“. Pápež ďalej v telegrame uvádza, že kardinál 
Araújo Sales sa vo svojom živote viedol svojim bis-
kupským mottom v duchu obety a sebarozdávania 
a pre všetkých v Brazílii sa stal aj „istým vzťažným 
bodom vernosti Apoštolskej stolici“.

Eugênio de Araújo Sales sa počas svojho živo-
ta ako kňaz, neskôr biskup a kardinál venoval prá-
ci v sociálnej oblasti. V Brazílii založil úrad služieb 
sociálnej pomoci pre vidieckych pracovníkov, pre 
ktorých vytvoril centrum základného vzdelávania 
a začal s rozhlasovým vysielaním s vyučovaním pre 
deti, ktoré nemohli navštevovať školy v meste. Počas 
Druhého vatikánskeho koncilu bol členom Komisie 
pre laický apoštolát a zmiešanej komisie, ktorá pra-
covala na pastorálnej konštitúcii Gaudium et spes. 
Zohrával dôležitú úlohu v rámci Rady latinsko-ame-
rických biskupských konferencií (CELAM), kde 
viedol oddelenie pre sociálne aktivity.                 -mf-

Mimoriadne stretnutie islamsko
katolíckeho výboru v Ríme

Rím 12. júla (RV) - V utorok 10. júla sa v Ríme 
konalo mimoriadne stretnutie Spoločného is-
lamsko-katolíckeho výboru. Katolícku stranu na 
stretnutí zastupoval kardinál Jean-Louis Tauran, 
predseda Pápežskej rady pre medzináboženský di-
alóg a moslimskú prof. Hamid bin Ahmad Al-Ri-
faie, predseda Medzinárodného islamského fóra 
pre dialóg. Na stretnutí sa hovorilo o aktuálnych 
vzťahoch medzi kresťanmi a moslimami v súčas-
nom svete. V kontinuite stretnutí, ktoré sa začali 
v roku 1995, sa obidve strany dohodli na ďalšom 
stretnutí, ktoré sa bude konať v Ríme v prvý júlo-
vý týždeň budúceho roku, na tému Veriaci tvárou 
v tvár materializmu a sekularizmu.                       -js-
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Hovorcovia biskupských  
konferencií v Nemecku

Kolín nad Rýnom 12. júla (TK KBS) - V dňoch 11. -14. 
júla sa v nemeckom Kolíne nad Rýnom stretli na svojom 
pravidelnom ročnom stretnutí hovorcovia biskupských 
konfrencií Európy združených v CCEE. Slovensko na 
stretnutí zastupuje hovorca KBS Jozef Kováčik.

Základnou témou tohtoročného stretnutia je komu-
nikácia ekonomických záležitostí Cirkvi. Na pracovnej 
konferencii sa okrem hovorcov zúčastňujú aj odborníci 
na komunikáciu z Vatikánu a rôzni experti z oblasti eko-
nomiky a financií.

Hovorcovia si okrem hlavnej témy stretnutia vyme-
nia svoje skúsenosti v komunikácii za posledné obdobie 
a navštívia aj redakcie viacerých médií - DomRadio, 
Katholisches Medienhaus a Deutche Welle Radio.    -jk-

V Nemecku zastavili hanlivú  
koláž Svätého Otca

Kolín nad Rýnom 11. júla (TK KBS) - Časopis Titanic 
v Nemecku musí stiahnuť svoje najnovšie číslo, kto-
ré neprimeraným spôsobom zosmiešňoval kolážou na 
obálke osobu Benedikta XVI. Zároveň musí redakcia 
stiahnuť svoje fotografie aj z internetu.
“Je to po prvýkrát, keď sa v Nemecku podarilo dosiah-
nuť úspech v súdnom procese voči tlači,“ potvrdil na 
stretnutí hovorcov európskych biskupských konferencií 
Matthias Kopp, hovorca Nemeckej biskupskej konfe-
rencie. Podľa jeho slov je to dôkaz, že po krízovom roku 
2010, kedy Cirkev v Nemecku zažila hlbokú krízu spo-
jenú s pedofilnými škandálmi, je Cirkev v spoločnosti
opäť prijímaná ako jej dôležitá súčasť.

Nemecký advokát, ktorý na žiadosť Svätej Stolice 
zastupoval osobné práva Benedikta XVI., dosiahol vý-
znamný precedens v právnej oblasti. Doteraz bola satira 
považovaná výlučne za umenie a teda bez hraníc. „Je to 
pre nás veľkým povzbudením,“ uviedol Kopp.         -jk-

Predseda Pápežskej rady vied 
o objave Higgsovho bozónu

Rím 12. júla (TK KBS/RV CZ) - Oznámenie objavu 
Higgsovho bozónu, tzv. „božskej častice“, objasňujúce-
ho ako elementárne častice získavajú hmotnosť, vyvo-
lalo novú vlnu diskusií o vzťahu medzi vedou a vierou 
o pôvode vecí, a teda otázku o Bohu. Vatikánsky rozhlas 
preto oslovil švajčiarskeho biológa a nositeľa Nobelo-
vej ceny Wernera Arbera, predsedu Pápežskej akadémie 
vied: „Tento bozón nemôžeme označovať za „božskú 
časticu“, pretože z vedeckého hľadiska nemôže nijako 
dokázať existenciu alebo neexistenciu Boha. Na druhej 
strane z náboženského hľadiska možno vidieť Božiu 
ruku v každej existujúcej častici. Takže všetko – vrátane 
atómov – je z náboženského hľadiska Božskou časticou. 
Na druhej strane považujem za veľmi dôležité, že práca 
na túto tému je medzinárodná. Najmä ak ide o experi-
menty s veľmi zložitou látkou je dôležité, aby sa na nich 
pracovalo v rôznych laboratóriách. Jedine tak možno 
dôjsť k uspokojivým výsledkom,“ povedal Arber.

Má teda nejaký význam z hľadiska viery? Odpovedá 
teoretický fyzik z vatikánskeho observatória, o. Gabriele 
Gionti SJ: „Ak má človek vieru a ak verí v dobrotivého 
Boha, ktorý stvoril vesmír, je jeho viera ďalej potvrdzo-

Arcibiskup Müller o rozvedených 
a znovuzosobášených

Vatikán 10. júla (RV) - Nový prefekt Kongregácie pre 
náuku viery arcibiskup Gerhard Ludwig Müller potvrdil 
učenie Katolíckej cirkvi o rozvedených a znovuzosobá-
šených katolíkov. Manželstvo medzi kresťanmi je neroz-
lučiteľné a zaväzuje sa „sľubom celoživotnej vernosti”, 
povedal biskup v rozhovore pre dva bavorské denníky. 
Cirkev si ale uvedomuje „ťažkú situáciu postihnutých 
manželov postihnutých manželov, ktorých vina nie je 
vždy rovnaká”. Týmto spôsobom môže miestny farár 
„pri posudzovaní jednotlivých prípadov vidieť dôvody 
a náležite k nim pristupovať”. Arcibiskup Müller radí 
znovuzosobášeným „nekoncentrovať sa výlučne na 
nemožnosť pristupovania k svätému prijímaniu”. Ako 
sám hovorí: „Je nesprávne tvrdiť, že keď nemôžem ísť 
na prijímanie, som v kostole zbytočne“. To nie je celá 
katolícka viera. Ústrednou časťou omše je eucharistická 
modlitba spojená so sprítomneným Kristom. Prijímanie 
k tomu podstatne patrí, nie však zakaždým.“ Müller tiež 
upozornil na osud detí v rozvedených rodinách, v kto-
rých dochádza „k mnohým tragédiám“, keď deti musia 
sledovať, „ako sa z lásky stáva nenávisť“. Z toho dôvo-
du musí Cirkev „preveriť mentalitu, ktorá vidí prísľub 
založiť si rodinu príliš voľne“.                                           -jm-

vaná v nachádzaní symetrie, ktorá existuje v prírode, 
a ktorá dokazuje, že príroda má racionálnu štruktúru. 
Podobne je tomu s týmto Higgsovým bosonom, ktorý 
dáva hmotnosť elementárnym časticiam. Ak chceme, 
potom táto symetria je nepriamym dôkazom, že dob-
rotivý Boh, ktorý stvoril vesmír, existuje. Nie je to, ale 
vedecký dôkaz, je to len ďalšie potvrdenie predpokladu 
viery, v ktorom ten, kto verí, nachádza potvrdenie svojej 
viery, “ hovorí o. Gabriele Gionti SJ.           Zdroj: RV CZ
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Viac kresťanských dobrovoľníkov 
v Portugalsku

Portugalsko 5. júla (RV) - Od roku 2002 sa v Portugalsku 
zvýšil počet katolíckych a kresťanských dobrovoľníkov 
o viac ako 40%. Podľa správy, ktorú vydala nadácia Fec 
spojená s Konferenciou biskupov Portugalska, v súčas-
nosti pracuje vo svete alebo v Portugalsku 1096 osôb, 
ktoré sú zapojené do dobrovoľníckych projektov. Ďal-
ších 402 portugalských dobrovoľníkov sa v najbližšom 
čase chystá osobne podporiť projekty v Mozambiku, 
Angole, Svätom Tomášovi a Princovom ostrove, Brazí-
lii, Východnom Timore, Kolumbii a Zambii. Sedemde-
siat percent z nich tvoria ženy; 50 % študenti a viac ako 
55 % tvoria mladí vo veku 18 – 25 rokov. Podľa správy 
nadácie 22 % dobrovoľníkov odchádza na krátkodobú 
pomoc na projektoch v rozvojových krajinách. Na dlho-
dobejšie projekty, ktoré sa pohybujú v trvaní 2 – 3 rokov 
odchádzajú prevažne mladí vo veku 26 – 30 rokov.  -js-

Francúzska biskupská konferencia 
na pomoc kňazom

Francúzsko 5. júla (RV) - Vo Francúzsku klesá počet 
kňazov. Podľa údajov Konferencie biskupov Fran-
cúzska sa predpokladá, že za desať rokov ostane vo 
Francúzsku približne 10-tisíc kňazov, z ktorých 5-tisíc 
bude nad 75 rokov, niečo nad 4-tisíc bude pod 75 ro-
kov a približne tisíc vo vekovom priemere 33 rokov. 
Okrem projektov na podporu kňazských povolaní, 
vzniká v týchto dňoch vo všetkých diecézach pracovná 
skupina, ktorá bude mať na starosti podporu, sociálne 
služby a sprevádzanie starých kňazov. Podľa Mons. 
Michela Bonneta, predsedu spomínanej organizácie 
Mutelle Aaint-Martin, bude táto skupina poskytovať 
starým kňazom, okrem sociálnych služieb, aj psycho-
logickú podporu. „Starí kňazi sa často nachádzajú sami 
a bez podpory najbližších, pretože z dôvodu ich pasto-
račného poslania museli opustiť svoje mesto“. Skupina 
vypracuje projekty, ktoré budú zodpovedať sociálno-
-ekonomickým a zdravotným požiadavkám.            -js-

Pápežské kolégium sv. Cyrila 
a Metoda má novú stránku

Rím 6. júla (TK KBS) - Pápežské slovenské kolégium sv. 
Cyrila a Metoda spustilo novú internetovú stránku. Na 
odkaze ::kolegiumrim.kbs.sk:: nájdu záujemcovia infor-
mácie o kolégiu a o pozadí jeho vzniku. Autorom stránky 
je duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme 
Martin Kramara. Návštevníci nájdu na stránke liturgický 
program v kolégiu, ako aj informácie o tamojšej kaplnke. 
Stránka obsahuje aj fotogalériu z tohtoročnej februárovej 
slávnosti sv. Cyrila a Metoda, keď kolégium privítalo 
predsedu Pápežskej rady pre laikov kardinála Stanislava 
Ryłka a slovenských veriacich z laických hnutí a združe-
ní, ktorí putovali k hrobu sv. Cyrila v Ríme. Ďalšie fo-
tografie mapujú príchod Jána Pavla II. ktorý kolégium
navštívil 8. novembra 1981. Medzi novinkami sú tiež 
informácie pre pútnikov cestujúcich do Ríma, ako aj ča-
sopis o živote Slovákov žijúcich v Ríme.

 „Cieľom novej stránky je uchovať to, čo sa deje v ko-
légiu, ako aj to, čím žijú Slováci v Ríme, čiže niečo ako 
kronika. Sľubujeme si od toho odkaz pre budúcnosť - in-
formácie, ktoré doteraz chýbali,“ hovorí TK KBS Martin 
Kramara. Prezradil, že novinkou by tiež mohli byť aktu-
álne správy a fotografie z aktivít Slovákov v Ríme. -mk- 

V Čechách vydali medailu  
k cyrilo-metodským oslavám

Velehrad 12. júla (TK KBS/TS ČBK) - Pri oslavách sv. 
Cyrila a Metoda bola predstavená pamätná medaila 
cyrilo-metodských osláv v roku 2013. Autor,  akade-
mický sochár Milan Knobloch na medaile znázornil 

svätých vierozvestov, každého zvlášť, a v popise je 
verš z Proglasu „Počujte slovo, od Boha prišlo“ ako 
počiatok viery Slovanov.                      Zdroj: TS ČBK

Komisia, Rada a Parlament 
s predstaviteľmi náboženstiev

Brusel 12. júla (TK KBS) - Vysokí predstavitelia kres-
ťanského, moslimského a židovského náboženstva dis-
kutovali s predsedom Komisie, predsedom Rady EÚ 
a podpredsedom Európskeho parlamentu na stretnutí pod 
názvom „Solidarita medzi generáciami: Nastavovanie 
parametrov spoločnosti zajtrajška v Európe“. Stretnutie 
sa uskutočnilo na základe článku 17 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, ktorý zakotvil povinnosť európskych in-
štitúcií viesť s cirkvami a náboženskými spoločnosťami 
otvorený, transparentný a pravidelný dialóg. „O solida-
rite medzi generáciami hovoríme v Európe čoraz častej-
šie. Kvôli nepriaznivej demografii a starnutiu Európy sa
témou číslo jedna stáva práve posilnenie zväzkov medzi 
starými rodičmi, rodičmi a deťmi. Ak má Európa existo-
vať ešte aj o dvadsať rokov, musíme sa zbaviť izolova-
ného pohľadu na ženy, mužov, deti a seniorov a vrátiť do 
centra verejnej politiky rodinu,“ komentovala stretnutie 
europoslankyňa Anna Záborská.                                 -kaz-
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Nadácia na pomoc rodinám,  
ktorým hrozí nútený potrat

Čína 12. júla (TK KBS/RV CZ) - Organizácia pre ľud-
ské práva založila nadáciu na pomoc deťom v Zemi 
stredu. Má pomáhať rodinám, ktorým hrozí nútený 
potrat. Zaplatí im právnika a v prípade nutnosti po-
kryje sankcie za narodenie nedovoleného dieťaťa. 
Vznik nadácie je reakciou na prípad 23-ročnej Feng 
Jianmei, ktorej 3. júna zabili dieťa v siedmom mesiaci 
tehotenstva. Snímky šokovanej matky ležiacej vedľa 
mŕtveho dieťaťa obleteli celý svet. Feng a jej muž, 
ktorí už majú jednu dcéru, neboli schopní zaplatiť po-
kutu za druhé dieťaťa vo výške 40 tisíc jenov, viac 
než 6 tisíc dolárov. „Dúfam, že naša nadácia pomôže 
všetkým obetiam tohto neľudského zákona a dovolí 
vyvíjať väčší nátlak na pekinskú vládu, aby s týmto 
barbarstvom skoncovala,“ hovorí Bob Fu, zakladateľ 
spomínanej nadácie.

Na brutalitu čínskej vlády zameranej na politiku 
jedného dieťaťa nedávno upozornil aj slovenský euro-
poslanec Miroslav Mikolášik. V Bruseli otvoril čínsky 
prípad odstránenia maternice ženy aj s nenarodeným 
9-mesačným bábätkom. “Tu už nemožno hovoriť 
o škandále, v tomto hrozivom prípade ľudstvo opúšťa 
základnú výsadu, ktorá ľudí robí ľuďmi. Vražda bez-
branného dieťaťa v tele matky, ktorá ho proti presile 
a tlaku úradníkov nedokázala obrániť, je vyvrchole-
ním neustáleho arogantného pošliapavania ľudských 
práv,” povedal Mikolášik a zdôraznil, že “už sa tomu 
nemôžeme iba prizerať, jednoznačne a okamžite to 
treba zastaviť”. Poslanec, ktorý je v EP predsedom 
pracovnej skupiny pre bioetiku, obeť zákroku verejne 
podporil a spolu s kolegami v parlamente začal pod-
nikať rázne kroky k zlepšeniu situácie.

Konkrétnym krokom je rezolúcia EP, ktorá zdô-
razňuje, že nútené potraty, potraty zamerané na ur-
čité pohlavie a sterilizácie bez súhlasu sú porušením 
ľudských práv a prejavom špecifickej formy násilia
voči ženám a matkám. Text sa opiera o únos mladej 
ženy v meste Zengija, ktorú čínske orgány uniesli vo 
vysokom štádiu tehotenstva a prinútili ju k potrateniu 
9-mesačného plodu.                                                 -js-

Svätá stolica k dvom biskupským 
sväteniam v Číne

Vatikán 12. júla (TK KBS/RV CZ) - Svätá stolica vy-
dala tlačové vyhlásenie, v ktorom označuje za cennú 
a povzbudivú konsekráciu pomocného biskupa v Šan-
ghaj Mons. Taddeo Ma Daqin, ktorá sa uskutočnila 
právoplatne 7. júla a za nevhodnú a necitlivú označuje 
naopak prítomnosť jedného nelegitímneho biskupa na 
tomto biskupskom svätení.

Tlačové vyhlásenie sa vyjadruje ešte k ďalšiemu 
biskupskému sväteniu v Číne, týkajúcemu sa Mons. 
Giuseppee Yue Fušenga, ktoré sa uskutočnilo nelegi-
tímne v Hrabin v piatok 6. júla. Na menovaného bis-
kupa vysväteného bez pápežského poverenia však do-
padá automatický postih podľa kánonu 1382 Kódexu 
kanonického práva. Nie je teda Svätou stolicou pova-
žovaný za biskupa apoštolskej administratúry v Hra-
bin a nemá žiadnu moc viesť katolícke spoločenstvo 
na tomto mieste. Biskup Yue Fušeng bol vopred nie-
koľkokrát varovaný a požiadaný Svätou stolicou, aby 
neprijímal svätenie bez pápežského poverenia. Kano-
nické sankcie dopadajú tiež na svätiacich biskupov.

Svätá stolica naopak oceňuje tých kňazov, zasväte-
né osoby a laikov, ktorí sa modlili a postili za to, aby 
k nelegitímnemu biskupskému sväteniu nedošlo. Tla-
čové vyhlásenie zdôrazňuje, že Apoštolský stolec sa 
usiluje o dialóg s čínskou vládou. V súvislosti s tým 
preto vyzýva čínsku stranu, aby neusporadúvala bis-
kupská vysviacka bez pápežského mandátu, lebo spô-
sobuje bolesť katolíckemu spoločenstvu v Číne a aj 
všeobecnej cirkvi.                                     Zdroj: RV CZ

Anglikáni sa nedohodli  
na biskupskom svätení žien

Londýn 12. júla (TK KBS) - Synoda anglikánskej cirkvi 
v Anglicku sa nedohodla v otázke biskupského svätenia 
žien. Hlasovanie sa malo uskutočniť v stredu. „Pokro-
kové“ krídlo synody však na poslednú chvíľu odmietlo 
kompromis vypracovaný s anglikánskymi „tradiciona-
listami“. Podľa neho farnosti nesúhlasiace so službou 
„biskupiek“ mali dostať k dispozícii vlastného biskupa. 
Pastorky usilujúce o právo plniť biskupskú funkciu na-
koniec vyhlásili túto verziu za neprijateľnú. Museli by 
totiž delegovať svoju biskupskú právomoc niekomu, kto 
vôbec neuznáva ich službu. V možnosť kompromisu 
veril do poslednej chvíle predovšetkým prímas Ang-
likánskeho spoločenstva arcibiskup Rowan Williams. 
Priznal, že ustanovenie úradu „biskupiek“ predstavuje 
vážny problém vo vzťahoch s Katolíckou cirkvou. „Sme 
si toho vedomí a mrzí nás to,“ ospravedlňoval sa vopred 
arcibiskup Canterbury. Podľa jeho slov najlepšie chvíle 
v katolícko-anglikánskych vzťahoch už pominuli. Pri-
padali na koniec šesťdesiatych rokov, kedy sa zdalo, že 
zjednotenie oboch cirkvi je na dohľad. „Tie okamžiky sa 
už nevrátia,“ tvrdí najvyšší predstaviteľ anglikánov. Zá-
roveň je presvedčený, že hoci sa priepasť medzi oboma 
cirkvami prehlbuje, zlepšujú sa osobné vzťahy medzi 
ich predstaviteľmi. To je podľa jeho mienky jediný dô-
vod k ekumenickému optimizmu.                Zdroj: RV CZ



11                          28/2012

SPRÁVY ZO SVETA                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

V Nigérii ďalšie teroristické útoky 

Vatikán 10. júla (TK KBS/RV SK/RV CZ) - Nigéria opäť 
hlási útoky na kresťanov. Za minulý víkend si vyžiadali 
najmenej 90 mŕtvych. V nigérijskom štáte Plateau na-
padli ozbrojenci kresťanskú dediny v blízkosti mesta 
Jos. Podľa agentúrnych správ išlo o stovky ozbrojených 
mužov. Ako uviedli nigérijské bezpečnostné služby, 
v nedeľu bolo nájdených 50 spálených tiel v kostole pri 
dedine Matsai. Celková bilancia hovorí o 90 mŕtvych. 
Počas pohrebu niektorých obetí došlo v nedeľu k ďal-
šiemu útoku, pri ktorom bol zabitý kresťanský senátor 
a líder väčšinovej politickej strany štátu Plateau.

Biskup z Josu Ignác Ayau Kaigama v rozhovore pre 
agentúru Fides uviedol, že nejde ani tak o náboženský 
konflikt, ako to niektoré západné média prezentujú, ale
skôr o „staré sociálne spory“: „Masaker má svoj pôvod 
v stretoch medzi roľníkmi a pastiermi v regióne. Tieto 
ich spory neboli ešte vyriešené. Ide tiež o hospodárske 
nezhody, pretože pastieri majú pocit nerovnoprávneho 
zaobchádzania... Väčšina pastierov sú moslimovia, pri-
čom väčšinu roľníkov predstavujú kresťania.“

Podľa biskupa je prílišným zjednodušením hovo-
riť o útoku moslimov a islamistická skupina Boko 
Haram využíva túto situáciu na politické ciele. Bis-
kup už hovoril s mnohými politikmi a rozhodol sa 
predostrieť túto záležitosť aj na medzinárodnom fóre, 
pretože sekta Boko Haram nie je zviazaná len s Ni-
gériou. Žiada o medzinárodné riešenie problému. 
Biskup Ignác Ayau Kaigama sa momentálne zdržiava 
v Ríme, kde mu za jeho úsilie o dialóg bola udelená 
Zlatá holubica mieru za rok 2012.                         -jm-

Dievčatá padli za obeť  
selektívnym potratom v Indii

India 10. júla (TK KBS/RV CZ) - Je potrebná zmena 
mentality a rovnako väčšia kontrola zo strany polície, 
tak komentuje miestna cirkev v Indii správy o ďalších 
selektívnych abortoch, ktorým padajú za obeť dievča-
tá. Situácia je šokujúca. Lekári neváhajú zabíjať deti 
ešte v ôsmom mesiaci tehotenstva. „V hinduistickej 
mentalite je stále zakorenené presvedčenie, že chlapec 
je cennejší než dievča,“ zdôrazňuje arcibiskup Angelo 
Rufino Garcias. Preto sa selektívne potraty stále roz-
máhajú a spôsobujú veľké disproporcie medzi pohla-
viami. V roku 1991 v Indii žilo o 4,2 milióna menej 
dievčat mladších šesť rokov než chlapcov. V súčas-
nosti sa rozdiel zvýšil na 7,1 milióna.“ Indické zákony 
lekárom zakazujú oznamovať informácie o pohlaví 
nenarodeného dieťaťa. To sa ale pravidelne porušuje. 
Polícia identifikovala celý rad predovšetkým súkrom-
ných kliník a nemocníc zarábajúcich horibilné sumy 
na abortoch. Len v štáte Maharastra, kde v poslednej 
dobe vyšli najavo zvlášť drastické prípady selektív-
nych potratov, sleduje polícia viac než 100 rôznych 
lekárskych zariadení.                                  Zdroj: RV CZ

Moslimská komunita bráni  
kresťanské kostoly v Keni

Keňa 5. júla (RV) - Niekoľko dní po bombových 
útokoch na kostoly v meste Garissa v Keni organi-
zuje moslimská komunita skupiny dobrovoľníkov 
na ochranu kresťanských kostolov v severový-
chodnej provincii. Pre miestny rozhlas Kenya Bro-
adcasting Corporation (Kbc) to oznámil sekretár 
Najvyššej rady moslimov v Keni a predseda Medzi-
náboženskej rady Kene Adan Wachu. Rozhodnutie 
moslimskej komunity je spojené s cieľom zabrániť 
atentátnikom vyvolať konflikt medzi moslimskou
väčšinou a kresťanmi na hraniciach so Somálskom. 
Podľa informácií spomenutého rozhlasu v stredu 
somálska extrémistická skupina Al Šabáb prostred-
níctvom internetu vydala vyhlásenie, v ktorom hro-
zí ďalšími atentátmi, ak kenská vláda neprestane 
vojensky napomáhať somálskej vláde v boji proti 
skupine na juhu Sudánu. V stredu zvolala kenská 

vláda moslimských a kresťanských predstaviteľov, 
aby diskutovali o vzniknutej situácii a spoločne vy-
jadrili ostré odsúdenie atentátov.                         -js-

Melchitský patriarcha píše  
novému prezidentovi Egypta

Káhira 12. júla (TK KBS/RV CZ) - Kresťania chcú byť 
lojálnymi obyvateľmi Egypta a podieľať sa na rozvoji ta-
mojšej spoločnosti. Pripomenul to melchitský patriarcha 
Gregor III. Laham v liste adresovanom prezidentovi Mo-
hammadovi Morsímovi. Katolícky hierarcha so sídlom 
v hlavnom meste Sýrie je zároveň patriarchom Sýrskej 
Antiochie, Jeruzalema a egyptskej Alexandrie. Egypt 
má kľúčový význam pre jednotu Arabov aj z hľadiska 
ľudských práv v arabskom svete, zdôrazňuje patriarcha 
Gregor. Upozorňuje pritom na vyhlásenie vydané pred 
niekoľkými mesiacmi skupinou učencov z káhirskej 
univerzity Al Azhar, najvyššej oficiálnej autority pre
sunnitských moslimov a tiež pre prezidenta, ktorý vyšiel 
z týchto islamských kruhov. Podľa katolíckeho patriar-
chu sa má tento dokument, všeobecne považovaný za 
krok smerom k umiernenému islamu, stáť základom 
„spoločnej arabskej charty ľudských práv“, ktorá bude 
chrániť dôstojnosť človeka.                        Zdroj: RV CZ 
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Bratislava 9. júla (TK KBS) - Vyhlásenie Apoštolskej 
nunciatúry na Slovensku v mene Svätej stolice a z jej 
poverenia na vysvetlenie šíriacich sa mylných infor-
mácií ohľadne postupu, ktorý viedol k rozhodnutiu 
Svätého Otca vo veci trnavského arcibiskupa, J. Ex. 
Mons. Róberta Bezáka.

Na základe početných podnetov poslaných priamo 
Svätej stolici kňazmi a veriacimi ohľadom pastorač-
nej situácie v trnavskej arcidiecéze, Štátny sekretariát 
Jeho Svätosti poveril Kongregáciu pre klérus pripra-
viť apoštolskú vizitáciu v tejto partikulárnej Cirkvi 
s cieľom, aby preskúmala pravdivosť sťažností týka-
júcich sa biskupa arcidiecézy J. Ex. Mons. Róberta 
Bezáka.

Apoštolská vizitácia sa uskutočnila v dňoch od 22. 
januára do 1. februára 2012 a za apoštolského vizi-
tátora bol menovaný litoměřický biskup z Českej re-
publiky, J. Ex. Mons. Ján Baxant. Výsledky prevero-
vania boli následne apoštolským vizitátorom zaslané 
na Kongregáciu pre klérus, ktorá sa im v spolupráci 
so Štátnym sekretariátom a Kongregáciou pre bisku-
pov primerane venovala a pozorne ich preskúmala.

Kongregácia pre biskupov následne oboznámila J. 
Ex. Mons. Róberta Bezáka s najdôležitejšími bodmi 
ohľadom jeho osoby a jeho pastoračnej aktivity a po-
žiadala ho, aby ich zvážil a vyjadril k nim svoje sta-
novisko. Mons. Bezák odpovedal na túto požiadavku 
listom adresovaným Kongregácii pre biskupov.

Finálne výsledky preverovania spolu so stanovis-
kom Štátneho sekretariátu a Kongregácie pre klérus boli 
následne predostreté Svätému Otcovi, aby uskutočnil 
konečné rozhodnutie. Svätý Otec po pozornom zvážení 
a modlitbe sa rozhodol požiadať J. Ex. Mons. Róberta 
Bezáka, aby sa zriekol pastoračného riadenia trnav-
skej arcidiecézy. Pred zverejnením rozhodnutia Sväté-
ho Otca prefekt Kongregácie pre biskupov na žiadosť 
Mons. Bezáka mu poskytol možnosť osobného stretnu-
tia s ním. Stretnutie sa však neuskutočnilo. Keď Mons. 
Bezák odmietol podať demisiu, Svätý Otec ho odvolal 
z pastoračného riadenia arcidiecézy a toto rozhodnutie 
bolo zverejnené 2. júla 2012.

Pápežské rozhodnutia týkajúce sa menovania alebo 
odstúpenia z úradu biskupov jednotlivých biskupských 
sídiel sú Svätou stolicou zverejňované v deň, ktorý bol 
so zainteresovanou osobou dohodnutý, alebo jej bol sta-
novený. Svätá stolica preto vyjadruje hlbokú ľútosť nad 
skutočnosťou, že Mons. Bezák urýchlil zverejnenie tejto 
správy a tým porušil pápežské tajomstvo.

Apoštolská nunciatúra aj v mene Svätej stolice pozý-
va veriacich na Slovensku, aby ochotne a v duchu viery 
prijali rozhodnutie Svätého Otca. Svätý Otec vyjadruje 
všetkým biskupom, kňazom, diakonom, rehoľníkom 
a veriacim laikom Slovenska svoju otcovskú blízkosť, 
aby sa v tejto Svätým Otcom milovanej krajine ešte viac 
upevnila jednota Cirkvi.

V Bratislave, dňa 9. júla 2012

Vyhlásenie Apoštolskej nunciatúry na Slovensku  
v mene Svätej stolice

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska ohľadom 
rozhodnutia Svätého Otca o odvolaní J. Ex. Mons. 
Róberta Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa.

V týchto dňoch sme svedkami, že časť Božie-
ho ľudu na Slovensku prijala rozhodnutie Svätého 
Otca ohľadom Mons. Bezáka na základe skreslených 
a čiastkových informácií, publikovaných niektorými 
oznamovacími prostriedkami.

Z lásky k pravde, pokiaľ ide o žiadosti o vysvet-
lenie dôvodov, ktoré boli základom rozhodnutia Svä-
tého Otca ohľadom J. Ex. Mons. Róberta Bezáka, 
upresňujeme nasledovné.

Svätá Stolica pri príležitosti Apoštolskej vizitácie 
v niektorej diecéze v záujme ochrániť osoby, zaintere-
sované vo vyšetrovaní a kvôli rešpektovaniu pastiera 
diecézy, zvyčajne nezverejňuje obsah, ktorý bol dô-
vodom konečného rozhodnutia Svätého Otca. Princíp 
práva na dôvernosť získaných informácií treba stále 
dodržiavať. To však neznamená, že tieto dôvody nie 
sú známe zainteresovaným osobám.

Vo svetle toho, čo deklarovala Svätá Stolica 
prostredníctvom Apoštolskej nunciatúry, považuje-
me skúmanie v Trnavskej arcidiecéze za vykonané 
so všetkou vážnosťou, korektnosťou a so zmyslom 
pre zodpovednosť, výlučne pre dobro Cirkvi. Preto 
Konferencia biskupov Slovenska prijíma rozhodnutie 
Svätého Otca s hlbokým rešpektom a synovskou po-
slušnosťou.

My, biskupi Katolíckej cirkvi na Slovensku, Cirkvi 
zraňovanej, ale stále vernej Svätému Otcovi a učeniu 
Cirkvi aj v ťažkých momentoch našich dejín, obracia-
me sa s naliehavou výzvou na všetkých, aby s rešpek-
tom a s dôverou prijali rozhodnutie Svätého Otca.

Pozývame všetkých k modlitbe, aby sa biskupi, 
kňazi a všetci veriaci, s Božou pomocou a na príhovor 
Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska 
a sv. Cyrila a Metoda, usilovali s vážnosťou a s du-
chom viery pracovať pre dobro jednotlivých diecéz, 
ktoré tvoria Cirkev na Slovensku.

Bratislava, 10. júla 2012

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska
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Na Levočskej hore vyvrcholila 
tohtoročná púť

Levoča 8. júla (TK KBS) - Slávnostnou odpusto-
vou svätou omšou, ktorú celebroval spišský biskup 
Mons. Štefan Sečka, sa dnes skončila tohtoročná le-
vočská púť. Levočský dekan, farár a rektor Baziliky 
Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore Mons. 
František Dlugoš v úvode nedeľnej bohoslužby priví-
tal košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernar-
da Bobera, ordinára Ozbrojených síl a ozbrojených 
zborov SR Mons. Františka Rábeka, nitrianskeho 
pomocného biskupa Mons. Mariána Chovanca, spiš-
ského pomocného biskupa Mons. Andreja Imricha 
a jasovského opáta Ambróza Štrbáka. Osobitne pri-
vítal členov spoločenstva pešej púte Muráň – Levo-
ča, ktorí tohto roku absolvovali už svoju 21. cestu do 
Levoče.

Hlavný celebrant vo svojej homílii niekoľkokrát 
zdôraznil nezastupiteľný zástoj rodiny rešpektujú-
cej prirodzené právo na život, kresťanskú mravnosť, 
pevnú vieru a hlbokú, úprimnú zbožnosť v dnešných 
časoch rozkolísaných hodnôt a spoločenskej krízy.

V závere svätej omše prečítal kancelár a hovorca 
Spišskej diecézy Peter Majda posolstvo Benediktovi 
XVI. Pozdravným listom vyjadril vyše päťstotisíco-
vý zástup pútnikov modlitbovú podporu Svätému ot-
covi v jeho pôsobení na apoštolskom stolci.

Celý odpustový týždeň na Mariánskej hore od 1. 
do 8. júla sa niesol v znamení jubilejného roka sv. Cy-
rila a Metoda i úcty k levočskej Panne Márii. V sobo-
tu sa na otváracej odpustovej svätej omši Mons. F. 
Dlugoša zúčastnilo vyše dvestotisíc pútnikov. Uspo-
riadateľov však príjemne prekvapila hojná účasť ve-
riacich na bohoslužbách počas celého týždňa.

Vo štvrtok 12. júla Združenie kresťanských se-
niorov Slovenska už po 15. krát zorganizovalo na 
Mariánskej hore v Levoči celoslovenskú púť senio-
rov. Štyridsaťtisíc účastníkov čakal bohatý duchovný 
program, modlitba svätého ruženca, prednáška a sláv-
nostná svätá omša, ktorú celebroval bratislavský arci-
biskup Stanislavom Zvolenský.            Jozef Lapšanský

Policajti na bicykloch  
a motorkách opäť na púti v Levoči

Levoča 9. júla (TK KBS) - V rámci programu Levoč-
skej púte pri príležitosti mariánskeho sviatku Nav-
štívenia Panny Márie sa v dňoch 7. - 8. júla 2012 na 
svojom už 16. ročníku púte Ordinariátu OS a OZ SR 
na Levočskú horu pod vedením vojenského ordinára 
biskupa Mons. Františka Rábeka a vojenských, po-
licajných, hasičských a väzenských kaplánov stretli 

aj katolícki veriaci príslušníci v uniformách vojakov, 
policajtov, hasičov, colníkov a väzenskej a justičnej 
stráže so svojimi rodinami. Aj v tomto roku sa s ni-
mi na Mariánskej hore  stretli aj delegácie z Poľska 
a Nemecka.

Príslušníci Policajného zboru a Hasičského zá-
chranného zboru po prvýkrát doputovali pod ve-
dením policajného dekana Pavla Šajgalíka OFM-
Cap do Levoče po niekoľkých dňoch cyklopúte až 
z Bratislavy na bicykloch a motorkách. Program 
púte sa začal v sobotu 7. júla popoludní v Kostole 
Minoritov v Levoči stretnutím členov Spoločenstva 
katolíckych veriacich v ozbrojených silách a ozbro-
jených zboroch. Na ňom zazneli pozdravné príhovo-
ry predstaviteľov partnerských vojenských ordinari-
átov z Nemecka a Poľska Mons. Waltera Wakenhuta 
a mjr. Pavla Pionteka, a prednáška na tému cyrilome-
todského dedičstva z úst uznávanej historičky prof. 
Emílie Hrabovec. V rámci programu sa predstavili  
aj Hudba Ozbrojených síl SR a operný spevák Fran-
tišek Balún. Následne pútnici v uniformách vystúpi-
li v sprievode Vojenskej polície na Mariánsku horu, 
kde v podvečer celebroval Mons. František Rábek 
spolu s vojenskými, policajnými a väzenskými kap-
lánmi ako aj zahraničnými hosťami pred zrakmi viac 
ako 300-tisíc civilných pútnikov sv. omšu určenú pre 
veriacich patriacich do Ordinariátu OS a OZ SR. 

V nedeľu 8. júla sa pútnici v uniformách zúčast-
nili aj slávnostnej odpustovej omše celebrovanej 
Mons. Štefanom Sečkom, spišským biskupom a prí-
tomnými biskupmi a kňazmi, ktorou tohtoročná Ma-
riánska púť vyvrcholila pred bazilikou Navštívenia 
Panny Márie. Podľa organizátorov sa tohtoročnej 
púte zúčastnilo vyše 500 000 veriacich, z čoho vyše 
200 bolo aj v uniformách s rodinami, čo svedčí o po-
kračujúcom záujme veriacich v Ozbrojených silách 
a ozbrojených SR o duchovné aktivity organizované 
Ordinariátom OS a OZ SR. Celonárodnú púť do Le-
voče si už ani veriaci z celého Slovenska nedokážu 
predstaviť bez toho, aby na nej neviali štátne zásta-
vy v rukách príslušníkov vojenských čestných stráži 
z domova i zo zahraničia.                          Tibor Ujlacký

                                       snímka Vladislav Salamon
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Odkaz vierozvestov si pripomenuli 
opäť aj v Terchovej

Terchová 9. júla (TK KBS) - Odkaz našich vierozvestov 
si od štvrtka 5. júla do nedele 8. júla pripomínali aj v Ter-
chovej. Práve táto obec bola prvým miestom na území 
Slovenska, kde sa na pamiatku sv. Cyrila a Metoda začali 
sláviť Cyrilometodské dni. „Sv. Cyril a Metod zostávajú 
pre nás orodovníkmi a je pekným zvykom, že často sa 
na nich obraciame a modlime sa k ním. Na druhej strane 
chceme žiť z bohatstva viery, ktorú odovzdávali našim 
predkom a odovzdať ju nastávajúcim generáciám,“ po-
vedal správca farnosti Terchová verbista Pavol Kruták.

Štvordňový program v Terchovej otvorila vo štvrtok 
procesia veriacich na vrch Oravcové, kde slávnostnú svä-
tú omšu celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. 
V príhovore veriacich povzbudil, aby si zachovali dedič-
stvo otcov - teda živú vieru. „Chcem povzbudiť k tomu, 
aby naša viera bola živá. Aby sme mali vieru, ktorá je 
schopná obetovať sa. Lebo len vtedy, keď dokážeme pre 
vieru niečo urobiť, priniesť nejakú obetu, to vie povzbu-
diť a nadchnúť druhých,“ zdôraznil biskup Galis.

Poobede program pokračoval Liverpoolskym orató-
riom, ktoré skomponoval Paul McCartney. „Toto dielo 
bolo prvýkrát uvedené v liverpoolskej katedrále v roku 
1991. Je to naozaj veľký zážitok. Na koncerte v Terchovej 
sa predstavilo 170 účinkujúcich – Symfonický orchester 
Slovenského rozhlasu, Detský spevácky zbor, Miešaný 
spevácky zbor a štyria sólisti Slovenského národného 
divadla v Bratislave - sólisti svetových operných scén,“ 
vysvetlil dramaturg podujatia a riaditeľ Miestneho kul-
túrneho strediska v Terchovej Rudolf Patrnčiak.

V piatok bola na programe krížová cesta v scénickom 
prevedení, mládežnícka svätá omša a večer modlitieb 
a chvál. Sobotný program mal turisticko-športovo-oddy-
chový nádych a pokračoval ekumenickou bohoslužbou, 
na ktorej sa zúčastnili predstavitelia kresťanských cirkví 
okresu Žilina. Nechýbala ani liturgia sv. Jána Zlatoúste-
ho. Bodku za 23. ročníkom Cyrilometodských dní dala 
Nebeská muzika.                                                 Peter Holbička

V Dohňanoch si uctili sviatok  
solúnskych vierozvestcov

Dohňany 10. júla (TK KBS/Rádio Lumen) - Sviatok svä-
tých Cyrila a Metoda si trojdňovými cyrilo-metodskými 
hodovými slávnosťami uctili aj v Dohňanoch v okrese 
Púchov. Tamojší kostol je totiž zasvätený slovanských 
vierozvestcom. „Tradične každý rok prebiehajú tieto 
hodové slávnosti, ktoré sú spojené s cyrilo-metodskými 
oslavami, kde sa snažíme aspoň kultúrnym programom 
si pripomenúť odkaz týchto vierozvestcov a trošku aj tej 
mladšej generácii priblížiť tú historickú hodnotu a takis-

Archieparchiálna odpustová  
slávnosť ku cti vierozvestcov

Stropkov 12. júla (TK KBS) - V dňoch 7. a 8. júla 2012 
sa v gréckokatolíckom Chráme sv. Cyrila a Metoda 
v Stropkove konala archieparchiálna odpustová sláv-
nosť ku cti slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Me-
toda. Slávnosť vyvrcholila archijerejskou svätou litur-
giou. Hlavným slúžiteľom bol vladyka Ján Babjak SJ, 
prešovský arcibiskup a metropolita. Spolu s ním slúžili 
aj Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slo-
vensku, otec biskup Ján Eugen Kočiš, protoigumen vice-
provincie redemptoristov otec Jaroslav Štelbaský CSsR 
a ďalší kňazi. Vladyka Ján Babjak vo svojej homílii pou-
kázal na slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, 
ako na horlivých šíriteľov svetla pravej viery, ktorí nám 
umožnili lepšie poznať tajomstvá pravej viery.

Na záver Mons. Mario Giordana, apoštolský nun-
cius na Slovensku, poďakoval za pozvanie na odpustovú 
slávnosť a priniesol pozdrav a apoštolské požehnanie 
Svätého Otca Benedikta XVI. Vo svojom príhovore pou-
kázal na príklad svätých Cyrila a Metoda, ako na mužov 
verných Bohu a jeho Cirkvi v neľahkom historickom 
období, keď ako misionári na Veľkej Morave museli 
čeliť neľahkým ťažkostiam. Všetkým veriacim zaželal, 
aby stále viac a viac rástla naša viera, ktorú sme dostali 
od svojich predkov.                                  Jozef Kišák CSsR

Slávnosť sv. Benedikta v Sampore

Sliač 12. júla (TK KBS) - V stredu 11. júla 2012 slávili be-
nediktíni kláštora Premenenia Pána v Sampore slávnosť 
svojho zákonodarcu, patriarchu západného mníšstva 
a patróna Európy, sv. Benedikta z Nursie. V kláštornom 
chráme sa konala slávnostná svätá omša, ktorú celeb-
roval Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. V homílii 
priblížil postavu sv. Benedikta i zdôraznil jeho stále ak-
tuálny odkaz pre dnešnú dobu prostredníctvom verného 
zakotvenia v Kristovi. Počas svätej omše zložili do rúk 
o. priora Vladimíra Kasana OSB svoje oblátske prísľu-
by prví 5 svetskí obláti kláštora a prijali benediktínsky 
kríž a Regulu. Po sv. omši bolo pre všetkých účastníkov 
pripravené pohostenie. Program sviatočného dňa zakon-
čili slávnostné vešpery spievané po latinsky tradičným 
gregoriánskym spevom.    Br. Michal Mária Kukuča OSB 

to aj tie tradičné zvyky a obyčaje. Folklórne skupiny tu 
vystupujú a takisto aj si trošku zašportujeme a zahráme 
si futbalový zápas,“ povedal Rádiu LUMEN Milan Pa-
náček, starosta Dohnian.                   Zdroj: Rádio LUMEN 
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Fórum života na festivale  
Pohoda o ochrane života

Trenčín 10. júla (TK KBS) - Občianske združenie 
Fórum života sa od 5. do 8. júla už po ôsmykrát 
zúčastnilo na festivale Pohoda na trenčianskom le-
tisku. Pracovníci a dobrovoľníci tejto organizácie 
počas štyroch dní trvania podujatia viedli s jeho 
návštevníkmi diskusie o témach ako sú ochrana ži-
vota od počatia, otázky súvisiace s umelým potra-
tom, postoje Cirkvi k jednotlivým bioetickým otáz-
kam a mnoho ďalších. Účastníci festivalu sa živo 
zaujímali o prirodzené metódy plánovania rodičov-
stva, jednotlivcom i párom sa v tejto súvislosti ve-
novala odborníčka na Billingsovu ovulačnú metódu 
Anna Siekelová, podľa ktorej máloktorý z návštev-
níkov vedel o tejto alternatíve k antikoncepcii. Aj 
tento rok bol veľký záujem o fotenie sa pri fotos-
tene, zobrazujúcej tehotnú ženu, ktorej ľudia mohli 
„prepožičať“ svoju tvár.

„Vnímame pozitívne, že ľudia sa zaujímali aj 
o samotný priebeh umelého potratu. Väčšina z nich 
vôbec netušila, akým spôsobom sa vykonáva, 
podrobnosti sa dozvedeli až v našom stánku,“ vy-
svetľuje Zuzana Kiňová, koordinátorka konkrétnej 
pomoci Fóra života, ktorá dodáva: „Zaujímavé je, 
že informácie chceli najmä muži. Práve oni možno 
raz budú stáť za rozhodnutím svojej manželky ísť 
či neísť na potrat.“ Návštevníci pozitívne hodno-
tili aj projekty konkrétnej pomoci ženám. Projekt 
„Zachráňme životy“ doteraz umožnil narodiť sa 
50 deťom, ktoré boli ohrozené umelým potratom, 
pozornosť vzbudila poradňa pre ženy a dievčatá 
v ťažkých životných situáciách Alexis. „Ľuďom 
sa páčilo, že tu nie sme len preto, aby sme kritizo-
vali vykonávanie umelých potratov, ale že zároveň 
ponúkame aj konkrétne riešenia a zameriavame sa 
na prevenciu,“ uzatvára Zuzana Kiňová a verí, že 
účasť na budúcoročnom festivale Pohoda prinesie 
rovnaký záujem návštevníkov o otázky súvisiace 
s úctou k životu.

Informácie o jednotlivých projektoch Fóra živo-
ta je možné nájsť na stránke www.forumzivota.sk.

                                                                      Fórum života

Na Slovensku zástupcovia  
biskupskej konferencie USA

Bratislava 10. júla (TK KBS) - Na Slovensko za-
vítali dvaja zástupcovia biskupskej konferencie zo 
Spojených štátov. Cieľom ich návštevy, ktorá sa za-
čala v pondelok a potrvá do konca týždňa, je oboz-
námiť sa s projektmi, ktoré podporili v niektorých 
slovenských diecézach. Okrem Slovenska podpo-
ruje biskupská konferencia z USA množstvo pro-
jektov v krajinách strednej a východnej Európy.

Na Slovensko pricestovali na týždňovú náv-
števu riaditeľ úradu Pomoc Cirkvi vo východnej 
a strednej Európe pri Konferencii katolíckych bis-
kupov USA Declan Murphy a Daniel P. Schmidt, 
programový viceprezident Nadácie bratov Brad-
leyovcov. Hostí prijal v pondelok na slávnostnom 
obede apoštolský nuncius na Slovensku Mons. 
Mario Giordana.

V programe hostí z USA sú tiež stretnutia s bis-
kupmi v niektorých diecézach, zhodnotenie aktu-
álnych potrieb a možností ďalšej spolupráce. Na 
prijatí u apoštolského nuncia v SR Maria Giorda-
nu sa zúčastnil aj predseda KBS Mons. Stanislav 
Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita 
a výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský.

Vyhlásenie kňaza  
Trnavskej arcidiecézy Petra Cibiru

Trnava 12. júla (TK KBS) - Nové vedenie Trnavskej 
arcidiecézy požiadalo kňaza Petra Cibiru aby svoje 
vyjadrenia, ktoré odzneli v médiách po odvolaní pána 
arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka z pastoračného 
vedenia tejto arcidiecézy, uviedol na správnu mieru 
a tak zadosťučinil pravde. Vyjadrenie prinášame v pl-
nom znení.

„S prekvapením zisťujem, že niektoré moje me-
dializované výroky v súvislosti s odvolaním pána ar-
cibiskupa Mons. Róberta Bezáka vnímajú určití ľudia 
ako výroky proti Svätému Otcovi. Preto chcem vy-
jadriť, že si jeho osobu a autoritu vážim a rešpektu-
jem. Vo všetkom, čo som hovoril, chcem byť verný 
jemu a evanjeliu. Na žiadosť Arcibiskupského úradu 
v Trnave mám vysvetliť, že moja abdikácia je iná ako 
abdikácie ostatných dekanov. Je skutočne pravdou, že 
pôvodne, podľa ústneho podania od pána arcibiskupa 
Bezáka, som mal dostať inú funkciu k 1.8.2012. Ab-
dikáciu som ponúkol s vedomím, že ústne rozhodnu-
tia sa stanú neplatnými. Ak budem odvolaný, nie je 
to chybou súčasného vedenia Arcibiskupského úradu. 
Je to celkom legitímny a pastoračne opodstatnený po-
stup, ktorý prijímam.“                         Dušan Kolenčík

Ďalším cieľom návštevy zástupcov Americkej 
biskupskej konferencie sú mestá Trnava, Nitra, 
Košice a Prešov. Program v jednotlivých diecé-
zach organizujú miestne biskupské úrady. Okrem 
stretnutí na diecéznej úrovni sa uskutočnili tiež 
stretnutia so zástupcami niektorých občianskych 
združení či inštitúcií, ktorých projekty boli gran-
tovo podporené Biskupskou konferenciou USA.   
                                  Ľubica Hricová
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STRUČNE Z DOMOVA
Spišský biskup Štefan Sečka zriadil 
Zákamenský dekanát
SPIŠSKÁ KAPITULA - Spišský biskup Mons. Šte-
fan Sečka zriadil s účinnosťou od 12. júla 2012 Zá-
kamenský dekanát. Vznikol odčlenením niektorých 
farností z Námestovského dekanátu. Do novovznik-
nutého dekanátu patria farnosť Babín s filiálkou
Vasiľov, farnosť Breza, farnosť Hruštín s filiálkou
Vaňovka, farnosť Krušetnica s filiálkou Lomná,
farnosť Lokca s filiálkou Ťapešovo, farnosť Novoť,
farnosť Oravská Lesná, farnosť Zákamenné (spolu 
osem farností).
Sídlo dekanátu je teraz v Babíne a dekanom tohto deka-
nátu sa stal Marián Pánik, farár v Babíne.    Peter Majda

Fatimskú sobotu slávili v znamení príprav 
na dovolenky
KLOKOČOV - Júlová fatimská sobota v Klo-
kočove bola už tradične zameraná na prežívanie 
voľného času v našich rodinách. S tematickou 
prednáškou vystúpil o. Jozef Matejovský. Archi-
jerejskú sv. liturgiu slúžil vladyka Milan Chautur 
s kňazmi košického protopresbyterátu. V kázni 
vladyka vychádzal z evanjeliového príbehu o Má-
riinom navštívení Alžbety, ktoré bolo plné očaká-
vania. „Ľudia dnes už skoro nič neočakávajú. Po-
tom nič nedosiahnu.“ Vladyka pripomenul, že pri 
nadchádzajúcich cirkevných slávnostiach v letnom 
období by sme mali prosiť o morálny zázrak obrá-
tenia a posilu viery pre seba i pre našich blížnych. 
Veriacich povzbudil, aby pri osobných stretnutiach 
na návštevách dali priestor aj duchovným otázkam 
a modlitbe.                                               Michal Hospodár 

Mariapoli – letné stretnutie v duchu spirituality 
jednoty
ZVOLEN - V dňoch 4. až 8. júla sa v priestoroch 
Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnilo Ma-
riapoli – Máriino mesto, letné stretnutie v duchu 
spirituality jednoty, organizované Hnutím fokoláre. 
Stretlo sa tu približne 350 účastníkov všetkých ve-
kových kategórií nielen z celého Slovenska, ale aj 
zástupcovia z Ukrajiny a z Českej republiky.
Každé Mariapoli má svoju ťažiskovú tému, tento 
rok ňou bolo „Božie slovo“. Doobeda sa účastníci 
mohli prehĺbiť v téme Božie Slovo cez rôzne pred-
nášky a svedectvá, svätá omša bola vrcholom kaž-
dého dňa. Poobedie si každý mohol vybrať z rôz-
norodých možností výletov do okolia na významné 
historické, kultúrne či náboženské miesta (napr. 
Staré Hory, Špania Dolina, Poníky), počas ktorých 

si účastníci stretnutia budovali spoločenstvo v men-
ších skupinkách cez rozhovory a vzájomnú pomoc. 
Vzácnou chvíľou bola návšteva hrobu otca bisku-
pa Baláža v Nevoľnom. Aj deti si prišli na svoje, 
pre nich bol pripravený osobitný program plný hier 
a športu.                                            Jarmila Burková

Posviacka nového ikonostasu a obnoveného 
chrámu v Giraltovciach
GIRALTOVCE - Vo štvrtok 5. júla 2012 na sviatok 
apoštolom rovných Cyrila a Metoda prešovský arci-
biskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ posvätil 
nový ikonostas a obnovený interiér Chrámu Matky 
Ustavičnej Pomoci v Giraltovciach. 
V homílii pri archijerejskej svätej liturgii otec arci-
biskup poďakoval veriacim za ich ochotu, štedrosť 
a námahu pri uskutočnení tohto diela. Slová vďaky 
adresoval aj miestnemu protopresbyterovi Štefano-
vi Pacákovi.   Otec arcibiskup sa v homílii zameral 
na posolstvo týchto vierozvestcov a ich odkaz pre 
dnešnú dobu: „To, čomu sa dnes hovorí inkulturá-
cia, to vtedy pred 1150 rokmi urobili – spôsobili sv. 
Cyril a Metod. Prišli z vyspelej bohatej Byzantskej 
kultúry na pozvanie Veľkomoravského kniežaťa 
Rastislava povzniesť Slovanský národ.“ V závere 
homílie povzbudil prítomných k aktivitám spoje-
ných s Rokom svätých Cyrila a Metoda a k pozna-
niu ich života a diela.                           Štefan Pacák

Oslava 770. výročia narodenia sv. Margity Uhorskej
KLÁŠTOR POD ZNIEVOM - Neďaleko Kláštora 
pod Znievom si veriaci 5. júla pripomenuli 770. 
výročie narodenia tejto svätice. Deti, mladí aj starší 
putovali ku kaplnke, ktorá sa nachádza pod hra-
dom Zniev, kde sa pri tejto príležitosti slúžila svätá 
omša, ktorú celebroval dekan Ľubomír Hudec 
z Turčianskych Teplíc.                     Elena Kováčiková

Kostolík sv. Štefana Kráľa 
opäť sprístupnili verejnosti
NOVÁ KELČA - Barokovo-rokokový kostolík sv. 
Štefana Kráľa, ktorý sa nachádza pri obci Nová 
Kelča v okrese Vranov nad Topľou, je počas tohto 
leta opätovne sprístupnený verejnosti. Opustený 
chrám na brehoch vodnej nádrže Domaša ožije po-
čas letnej sezóny viacerými kultúrnymi podujatiami 
aj tradičnou odpustovou slávnosťou.
Kostolík sv. Štefana je počas letných mesiacov prí-
stupný verejnosti medzi 14:00 a 16:00 h. Od soboty 
13. júla sa tam budú konať pravidelne sväté omše.  
                                       Zdroj: TASR


