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Na Slovensku je len málo ľudí, ktorí sú presvedčení, že štát 
míňa obrovské sumy peňazí zaplatené z našich daní hos-
podárne. Dennodenne počúvame o mnohomiliónových 
predražených zákazkách a spreneverách. O špekulantoch 
a podvodníkoch parazitujúcich na sociálnych dávkach, či 
obchádzaní platenia daní a odvodov. Čudujeme sa, prečo 
je potrebné také veľké, nespočítateľné množstvo úradov, 
a len ťažko je uveriť, že existujú kvôli nám - občanom. 
Nejeden vzácny deň dovolenky už padol nervóznym po-
stavaním v radoch, behaním z úradu na úrad a krútením 
hlavou nad komplikovanými tlačivami. Takýmto neroz-
vážnym gazdovaním sa oberáme o prostriedky, ktoré sú 
dnes tak veľmi potrebné pre chorých v zdravotníctve, od-
kázaných v sociálnej sfére a v školstve. Navyše, na celé to 
nerozumné míňanie si musíme, čím ďalej, tým viac, poži-
čiavať. Obrovské dlhy, úroky, úroky z úrokov. Kto to všet-
ko zaplatí? Zdá sa, akoby to nikomu nevadilo, akoby sa to 
nikoho netýkalo, akoby to naozaj boli peniaze nikoho.

Postupné zastavovanie zadlžovania, bez ktorého by 
nás skôr či neskôr isto čakal úpadok na grécky spôsob, je 
viac nevyhnutnosťou a nariadením Európskej únie, ako 
výsledok prezieravosti a múdreho rozhodnutia o potreb-
nosti takéhoto kroku. Ohlásené ozdravovanie verejných 
financií je toho dostatočným dôkazom. Namiesto šetrenia
v predražených zákazkách, v prebujnenej štátnej správe 
a zamedzovania daňových únikov sa potrebné peniaze 
budú opäť vyberať prevažne od obyčajných ľudí. Pri bliž-
šom odbornom pohľade na deklarované zdanenie boha-
tých vidíme, že to nakoniec budú peňaženky obyčajných 
poctivých ľudí, z ktorých sa tieto dane zaplatia.

Vyššie dane znamenajú pre podniky vyššie nákla-
dy a tie sa nutne prejavia do vyšších cien, ak ma podnik 
vôbec prežiť. Vyššie ceny povedú v lepšom prípade len 
k zníženiu odbytu – na domácich i zahraničných trhoch. 
V horšom prípade spôsobia, že výroba sa presunie do kra-
jín, v ktorých hospodárenie štátu nespôsobuje neúnosné 
daňové zaťaženie výrobnej sféry. Menej práce vyvolá tlak 
na ďalšie prepúšťanie zamestnancov. Zároveň vyššie ceny 
povedú k ďalšiemu napínaniu už aj tak napätých rozpočtov 

pracujúcich rodín. Ani zdaňovanie bánk sa nezaobíde bez 
negatívnych následkov. Menej peňazí spôsobí, že mnohé 
podniky nedostanú úver potrebný na rozvoj výroby, v kto-
rej by našli zamestnanie viacerí, čo sú dnes bez práce. Vyš-
šie úroky z úverov odčerpajú v splátkach hypotekárnych 
úverov ďalšie eurá tak potrebne nielen v mladých rodi-
nách. Pri tom všetkom sa zvýši motivácia ľudí i podnikov 
hľadať legálne i nelegálne spôsoby ako sa vyšším daniam, 
často vnímaným ako nespravodlivé, vyhnúť. V konečnom 
dôsledku prínos vyšších daní nemusí byť taký, ako sa za-
vedením týchto opatrení očakáva.

Iste, znižovať a zastaviť zadlžovanie štátu nie je dnes 
zrejme možné bez úprav na stránke daní. Rezignovať však 
na obrovský potenciál úspor na stráne výdavkov je nielen 
ekonomicky dlhodobo neúnosné, ale vzhľadom na často 
nespravodlivý charakter takýchto výdavkov, aj nemorál-
ne. Pokrytectvom a učebnicovým príkladom nesolidarity 
je v tomto prípade vyžadovať šetrenie od ľudí i firiem, no
nepristúpiť k a oddiaľovať tak potrebné úspory v správe 
štátu. Naplniť deravý hrniec je nepochybne možné na-
lievaním väčšieho objemu vody, ako z hrnca vyteká. So 
stúpajúcou výškou hladiny sa však rýchlosť, a teda aj ob-
jem vytekajúcej vody, stále zvyšuje. Pokiaľ sa hrniec na-
plní, vytečie zbytočne veľa vody. Takéto plytvanie v hrnci 
verejných financií si vzhľadom na stav v zdravotníctve
a školstve nemôžeme dovoliť.

Rozdávať a míňať je oveľa jednoduchšie ako šetriť 
a hospodáriť rozumne. Za ozdravovanie verejných finan-
cií a nastoľovanie spravodlivého hospodárskeho poriad-
ku možno len zriedka čakať uznanie a potlesk tých, pre 
ktorých je určené. Takéto konanie by si okrem odhodlania 
a výdatnej odbornej podpory vyžadovalo predovšetkým 
dostatok odvahy. Odvahy odstrihnúť spriaznené firmy,
postihovať „nepostihnuteľných“ daňových podvodníkov 
a zefektívniť do seba zahľadenú a svoje mystérium si pes-
tujúcu štátnu správu. Toľko odvahy nájdu len tí morálne 
silní, ktorým na spoločnom dobre záleží viac ako na dobre 
vyvolených jednotlivcov.   

        Martin Stochmal, člen Klubu kresťanských ekonómov

Nevšedný koncert, ktorý sa konal v Castel Gandolfe pri 
príležitosti sviatku sv. Benedikta, za účasti pápeža! Ge-
niálny nápad talianskeho prezidenta Napolitana, aby sa 
pápež konečne stretol so známym orchestrom mladých 
hudobníkov – izraelských, palestínskych, ako aj z iných 
arabských krajín, – ktorý založili veľký dirigent, žid Da-
niel Barenboim a palestínsky literát Edward Said.

Dve Beethovenove symfónie, piata a šiesta, ktoré boli 
predvedené – ako pripomenul pápež – vyjadrujú dva zá-
kladné aspekty života: drámu a pokoj.

Skutočne umelecký výkon, ďaleko prevyšujúci len 
estetické potešenie, sa môže stať silným posolstvom dô-
ležitých hodnôt pre ľudstvo. Môže v jedno spojiť, a to 
prostredníctvom hudby, talenty národov rozličných kultúr 
a náboženstiev, a urobiť z nich nositeľov pokoja! Židia, 

moslimovia, kresťania, ktorí neladia len ich nástroje kvôli 
harmónii zvukov, ale aj ich duše kvôli harmónii toho, aby 
vedeli ako spoločne žiť a budovať!

Pápež sa v septembri chystá navštíviť Libanon, aby 
veriacim a ľuďom Blízkeho východu priniesol ovocie 
zasadnutia uskutočneného biskupmi regiónu pred dvo-
ma rokmi. Odvtedy arabské krajiny vstúpili do hlbokej 
krízy, Sýria je rozdelená násilím, Svätá zem pokračuje 
v očakávaní riešenia konfliktov a nekonečného napätia.
Ale ako povedal pápež, je nutné pokračovať v práci za 
mier, „zanechajúc násilie a zbrane, usilovať sa o osobnú 
a spoločenskú konverziu, s trpezlivosťou nachádzať mož-
né dohody“. Tento koncert je znamením nádeje, možno 
malej, ale o to intenzívnejšej prostredníctvom duchovnej 
sily.                                                                                  -mf- 

Editoriál P. Lombardiho: Hudba a pokoj

Rozdávať a míňať je oveľa jednoduchšie ako šetriť a hospodáriť rozumne



3                         29/2012

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI  
            

Frascati 15. júla (RV) - Benedikt XVI. v nedeľu pred-
poludním opustil svoje letné sídlo v Castel Gandolfe 
a vykonal pastoračnú návštevu prímestskej diecézy vo 
Frascati. Pred tamojšou katedrálou predsedal eucharis-
tickej slávnosti, na ktorej sa zúčastnilo približne osem-
tisíc veriacich. Diecéza Frascati je titulárnou diecézou 
štátneho sekretára kardinála Tarcisia Bertoneho, ktorý sa 
tiež zúčastnil na svätej omši.

Po príchode Svätého Otca pri-
vítal primátor mesta Frascati Stefa-
no Di Tommaso a miestny biskup 
Mons. Raffaello Martinelli. Svätá 
omša sa začala oproti pôvodnému 
plánu s polhodinovým oneskorením. 
Medzi prítomnými boli aj taliansky 
minister pre medzinárodnú spolu-
prácu a integráciu Andrea Riccardi 
a prezidentka regiónu Lazio Renata 
Polverini. Vo svojej homílii, ktorou 
sa Svätý Otec obrátil na miestne die-
cézne spoločenstvo, po úvodných 
pozdravoch, vyzdvihol myšlienky 
liturgických čítaní dnešnej nedele.

Drahí bratia a sestry!
Som veľmi rád, že som mohol 

prísť medzi vás sláviť túto Eucha-
ristiu a podeliť sa o radosti a nádeje, ťažkosti a námahy, 
ideály a túžby tohto diecézneho spoločenstva. Pozdravu-
jem kardinála Tarcisia Bertoneho, môjho štátneho sek-
retára a titulárneho biskupa tejto diecézy. Pozdravujem 
vášho biskupa Mons. Raffaella Martinelliho, tiež primá-
tora Frascati a ďakujem mu za zdvorilé slová uvítania 
v mene vás všetkých. S potešením pozdravujem pána 
ministra, predstaviteľov regiónu a provincie, primátora 
Ríma, iných primátorov a autority, ktoré sa tu zišli.

V evanjeliu tejto nedele Ježiš posiela svojich dva-
nástich apoštolov do misií (porov. Mk 6,7-13). V sku-
točnosti výraz „apoštoli“ znamená práve „poslaní, vy-
slaní“. Ich povolanie sa naplno realizuje po Kristovom 
zmŕtvychvstaní prostredníctvom daru Ducha Svätého na 
Turíce. Je však veľmi dôležité zdôrazniť, že Ježiš chce 
hneď od začiatku zapojiť Dvanástich do svojho kona-
nia. Je to akýsi „čas vyučovania“ v pohľade na veľkú 
zodpovednosť, ktorá im bude zverená. Skutočnosť, že 
Ježiš volá niekoľkých apoštolov do úzkej spolupráce na 
svojom poslaní, ukazuje na aspekt jeho lásky. Nepohŕda 
pomocou iných ľudí, ktorou môžu prispieť k jeho prá-
ci. Pozná ich limity, ich nedostatky, ale nepohŕda nimi. 
Ba naopak, stavia ich do hodnosti jeho vyslancov. Ježiš 
ich posiela po dvoch a dáva im inštrukcie, ktoré evanje-
lista zhŕňa do niekoľkých viet. Prvá hovorí o odstupe: 
apoštoli nemôžu byť naviazaní na peniaze a majetky. 
Potom Ježiš apoštolov upozorňuje, že nie vždy budú 
prijatí vľúdne. Občas budú odmietnutí, ba niekedy môžu 
byť prenasledovaní. Avšak toto ich nesmie prekvapiť.  

Musia hovoriť v Ježišovom mene a ohlasovať Božie 
kráľovstvo bez toho, aby boli ustarostení o to, či budú 
mať úspech. Úspech nechávajú na Boha.

Prvé čítanie nám ukazuje rovnakú perspektívu, a to, 
že tí, ktorí sú poslaní Bohom, často bývajú zle prijímaní. 
Toto je prípad proroka Amosa, ktorého Boh vyslal aby 
prorokoval vo svätyni v Beteli, vo svätyni izraelského 

kráľovstva (porov. Am 7,12-15). 
Amos veľmi energicky prorokuje 
proti nespravodlivosti, predovšetkým 
zavrhuje drzosť kráľa a šľachty, dr-
zosť, ktorá uráža Pána a znehodno-
cuje slávenie kultu. Preto Amasiáš, 
kňaz v Beteli, prikazuje Amosovi, 
aby odišiel. Ten mu odpovedá, že 
nie on si vybral toto poslanie, ale 
Pán ho urobil prorokom a poslal ho 
práve tam, do Izraelského kráľov-
stva. Preto, či už bude alebo nebu-
de prijatý, pokračuje v prorokovaní 
toho, čo hovorí Boh a nie toho, čo 
chcú počuť ľudia. Toto ostáva stále 
poslaním Cirkvi. Neohlasuje to, čo 
by chceli počuť mocní. Kritériom 
poslania je pravda a spravodlivosť 
aj vtedy, keď im netlieskajú a keď sú 

proti ľudským mocnárom.
Podobne v evanjeliu Ježiš upozorňuje dvanástich na 

možnosť toho, že v niektorých oblastiach ich odmietnu. 
V takomto prípade majú odísť inam, po tom, čo si pred 
všetkými strasú prach z nôh. Je to znak odstupu v dvoch 
významoch: odstup morálny – ako keby povedali: sve-
dectvo vám bolo ohlasované a vy ste ho odmietli; odstup 
materiálny: nič sme pre seba nechceli a ani nechceme 
(porov. Mk 6,11). Ďalšou veľmi dôležitou vecou, na kto-
rú upozorňuje evanjelium je skutočnosť, že Dvanásti sa 
nemôžu uspokojiť iba s výzvou ku konverzii. Ohlaso-
vanie musí byť spojené, podľa inštrukcií, ktoré dal Je-
žiš, so starostlivosťou o chorých. Telesnou a duchovnou 
starostlivosťou o chorých. Hovorí o konkrétnych uzdra-
veniach, hovorí o vyháňaní zlých duchov, teda o očiste 
ľudskej mysle, očiste očí duše, ktoré sú zatemnené mno-
hými ideológiami, preto nemôžu vidieť Boha. Nemôžu 
vidieť pravdu a spravodlivosť. Toto dvojité uzdravo-
vanie tela a duše je vždy úlohou Kristových učeníkov. 
Apoštolské poslanie musí byť vždy chápané v dvoch as-
pektoch. V ohlasovaní Božieho slova a v prejavoch jeho 
dobroty prostredníctvom skutkov lásky, služby a obety.

Drahí bratia a sestry, vzdávam vďaku Bohu za to, že 
ma dnes poslal znovu ohlasovať toto slovo spásy! Slovo, 
ktoré je základom života a konania Cirkvi, aj tejto cirkvi, 
ktorá je vo Frascati. Váš biskup mi povedal o pastorač-
nej práci, ktorá mu leží na srdci, a týka sa formácie tých, 
ktorí majú formovať. Formácia formátorov. Presne tak 
konal Ježiš so svojimi učeníkmi. Učil ich, pripravoval, 

Benedikt XVI. absolvoval pastoračnú návštevu vo Frascati
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Kristus je stredom histórie,  
garantuje obnovu každej epochy

Castel Gandolfo 15. júla (RV) - Po predpoludňaj-
šej svätej omši vo Frascati sa Svätý Otec vrátil do 
Castel Gandolfa. Tam ho už čakalo okolo štyritisíc 
pútnikov, aby sa spolu s ním pomodlili poludňajšiu 
modlitbu Anjel Pána. 

Drahí bratia a sestry,
V liturgickom kalendári pripadá na 15. júla 

spomienka na sv. Bonaventúru z Bagnoregia, fran-
tiškána, učiteľa Cirkvi, nasledovníka sv. Františka 
z Assisi vo vedení Rádu Menších bratov. Jemu 
vďačíme za Františkov prvý oficiálny životopis.
Na konci života sa stal biskupom tejto diecézy 
v Albane. V jednom zo svojich listov píše: „Vy-
znávam pred Bohom, že dôvodom, kvôli ktorému 
som si tak veľmi obľúbil život blaženého Františ-
ka, je jeho podobnosť so začiatkami a rozvojom 
Cirkvi“ (Epistula de tribus quaestionibus, in Opere 
di San Bonaventura. Introduzione generale, Roma 
1990, p. 29).

Tieto slová nás privádzajú priamo k evanje-
liu dnešnej nedele, ktoré nám hovorí o prvom 
vyslaní Dvanástich apoštolov z Ježišovej strany. 
„Zvolal Dvanástich – rozpráva Marek - a začal 
ich posielať po dvoch. ... a prikázal im, aby si 
okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani 
kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do 
sandálov a neobliekali si dvoje šiat“ (Mk 6,7-9). 
František z Assisi po svojom obrátení dokonale 
uskutočňoval toto evanjelium a stal sa jedným 
z najvernejších Ježišových svedkov. Osobitným 
spôsobom mal účasť na tajomstve Kríža, bol pre-
menený na „druhého Krista“, ako ho nazýva sám 
sv. Bonaventúra.

Život sv. Bonaventúru i jeho teológia vychá-
dzajú z inšpirácie Ježiša Krista. Túto Kristovu 
centralitu nachádzame v druhom čítaní dnešnej sv. 
omše (Ef 1,3-14), v slávnom hymne Listu sv. Pav-
la Efezanom, ktorý začína takto: „Nech je zvelebe-
ný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás 
v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchov-
ným požehnaním“. Apoštol ukazuje ako sa usku-
točnil tento plán požehnania v štyroch pasážach, 
ktoré začínajú výrokom „v Ňom“, vzťahujúcim sa 
na Ježiša Krista. „V Ňom“ si nás Otec vyvolil ešte 
pred stvorením sveta; „v Ňom“ máme vykúpenie 
prostredníctvom jeho krvi; „v Ňom“ sme sa stali 
dedičmi, určenými byť na „chválu jeho slávy“; „v 
Ňom“ tí, čo veria Evanjeliu, dostanú pečať Ducha 
Svätého.

Tento Pavlov hymnus v sebe zahŕňa víziu de-
jín, ktorú sv. Bonaventúra pomáhal šíriť v Cirkvi: 
Kristus je stredom celej histórie, garantuje i jej 
novosť a obnovu každej epochy. Boh v Kristovi 

formoval aj prostredníctvom „misionárskej školy“, aby 
sa stali schopnými prijať apoštolskú zodpovednosť 
v Cirkvi. V kresťanskom spoločenstve je toto vždy pr-
vou vecou, ktorú zodpovední ponúkajú. Rodičia, ktorí 
v rodine plnia úlohu vzdelávať svoje deti; potom farári, 
ktorí sú zodpovední za formáciu v spoločenstve, ale tiež 
všetci kňazi v rozličných poslaniach. Tiež veriaci laici, 
okrem úlohy rodičov, ktorú som spomenul, sú zapojení 
do služby formácie mladých ale aj dospelých, ako zod-
povední v jednotlivých cirkevných hnutiach ako naprí-
klad Katolícka akcia, alebo ako zamestnanci civilných 
a sociálnych zariadení silno zameraných na formáciu 
ľudí.

Pán povoláva všetkých, rozdeľujúc rozličné dary pre 
rozličné úlohy v Cirkvi. Povoláva ku kňazstvu, k zasvä-
tenému životu a povoláva k manželstvu a k úlohám la-
ikov v Cirkvi a spoločnosti. Dôležité je, aby bohatstvo 
darov našlo plné prijatie, osobitne zo strany mladých; 
a aby cítili radosť z odpovede Bohu z celého srdca, 
vydajúc sa na cestu kňazstva, rehoľného života alebo 
manželstva. Dve navzájom sa doplňujúce cesty, ktoré sa 
vzájomne osvecujú, obohacujú a tiež spoločne obohacu-
jú spoločenstvo. Aj panenstvo pre Božie kráľovstvo aj 
manželstvo sú povolaním, Božím volaním, na ktoré sa 
odpovedá celým životom a na celý život. Boh volá. Je 
potrebné načúvať, prijať, odpovedať. Tak ako Mária – 
Tu som, nech sa mi stane podľa tvojho slova (Lk 1,38).

Aj tu, v diecéznom spoločenstve Frascati Pán veľko-
ryso zasieva svoje dary, povoláva nasledovať ho s veľ-
kodušnosťou a pokračovať dnes v jeho poslaní. I tu je 
potrebná nová evanjelizácia a preto vás pozývam napl-
no prežívať Rok viery, ktorý začne v októbri, 50 rokov 
po otvorení Druhého vatikánskeho koncilu. Koncilové 
dokumenty v sebe obsahujú ohromné bohatstvo v sú-
vislosti s formáciou nových kresťanských generácií. 
S pomocou kňazov, katechétov ich znovu čítajte, prehl-
bujte sa v ich poznaní a usilujte sa ich uviesť do praxe 
vo farnostiach, spoločenstvách i hnutiach. Nanovo ob-
javte nádheru skutočnosti „byť“ Cirkvou, prežívajte to 
veľké „my“, ktoré Ježiš sformoval okolo seba, aby ste 
evanjelizovali svet. „My“ Cirkev, nikdy nie uzavretá, 
nie sústredená iba na seba, ale vždy otvorená a pripra-
vená ohlasovať Evanjelium.

Drahí bratia a sestry vo Frascati! Buďte medzi sebou 
jednotní a zároveň otvorení a misionárski. Zostaňte pev-
ní vo viere, zakorenení v Kristovi prostredníctvom jeho 
Slova a Eucharistie. Buďte ľuďmi, ktorí sa modlia, aby 
ste ostali vždy spojení s Kristom ako ratolesti s viničom 
a zároveň choďte, neste jeho posolstvo všetkým, najmä 
maličkým, chudobným a trpiacim. V každom z vašich 
spoločenstiev sa navzájom prijímajte v láske, nebuďte 
rozdelení, ale žite ako bratia, aby svet uveril, že Ježiš 
žije vo svojej Cirkvi a že Božie kráľovstvo je blízko. 
Patrónmi Cirkvi vo Frascati sú apoštoli Filip a Jakub, 
dvaja z Dvanástich. Ich príhovoru zverujem putovanie 
vášho spoločenstva, aby sa obnovilo vo viere a skutka-
mi lásky vydávalo žiarivé svedectvo. Amen.             -js-
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povedal a daroval všetko, a pretože On je nevyčer-
pateľným bohatstvom, Duch Svätý nikdy nepresta-
ne zjavovať a uskutočňovať jeho tajomstvo. Práve 
preto Kristovo dielo i dielo Cirkvi nikdy neupadá, 
ale vždy napreduje.

Drahí priatelia, prosme Pannu Máriu, ktorú bu-
deme zajtra oslavovať ako Pannu z Hory Karmel, 
aby nám pomáhala veľkodušne odpovedať, tak ako 
sv. František a Bonaventúra, na Pánovo volanie 
ohlasovať jeho evanjelium spásy slovom, ale pre-
dovšetkým i životom.

*
V Castel Gandolfe boli aj pútnici zo Slovenska. 

Svätý Otec im adresoval tieto slová: „ S láskou ví-
tam slovenských pútnikov, osobitne žiakov, učite-
ľov a rodičov z cirkevnej Základnej školy svätého 
Vincenta z Ružomberka. Bratia a sestry, milí mladí, 
je čas prázdnin. Využite ich na oddych a na obnovu 
síl tela i ducha. Všetkých vás žehnám. Pochválený 
buď Ježiš Kristus!“                            -aj-

Svätá stolica obstála  
v prvej hodnotiacej správe  

Moneyvalu

Vatikán 18. júla (RV SK/RV CZ) - Svätá stoli-
ca obstála pri hodnotení Moneyvalu. Tento vý-
bor odborníkov Rady Európy pre posudzovanie 
opatrení zamedzujúcich praniu špinavých peňazí 
a financovania terorizmu vydal správu o situácii
Svätej stolice a Vatikánskeho mestského štátu, 
ktorú dnes predpoludním komentoval na stretnutí 
s novinármi Mons. Ettore Ballestrero, podsekre-
tár pre vzťahy so štátmi. Ako povedal, cirkevný 
štát vyhovel v deviatich zo 16 kľúčových požia-
daviek medzinárodného výboru. Vo všeobecnos-
ti Svätá stolica vyhovela v 22 odporúčaniach, 23 
zatiaľ vykazuje nedostatky.

Námestník vatikánskeho ministra zahranič-
ných vecí potom pred novinármi podrobne pred-
stavil správu a zdôraznil, že transparentnosť 
vatikánskeho finančníctva je v prvom rade „mo-
rálnym záväzkom“. Primárnu úlohu Svätej stoli-
ce je stáť v službe univerzálnej Cirkvi a byť ori-
entačným bodom pre katolícke inštitúcie. Hoci sú 
katolícke organizácie v celom svete samostatný-
mi právnymi subjektmi a podliehajú príslušným 
jurisdikciám, Svätá stolica chce vystupovať ako 
morálna autorita a upozorňovať na príliš časté 
nadnárodné trestné činy prania špinavých peňazí 
a financovanie terorizmu, pokračoval Mons. Bal-
lestrero.

Minulých 19 mesiacov bolo veľmi intenzív-
nych a zároveň veľmi poučných. Už pred nastúpe-
ním procesu konformity s meradlom Moneyvalu 
existovali interné opatrenia, pretože Vatikán vždy 
vystupoval proti praniu špinavých peňazí a finan-
covaní terorizmu. Tieto smernice boli tiež právne 
zakotvené. V závere roka 2010 sme prijali zákon 
č. 127 týkajúci sa prevencie voči praniu špinavých 
peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý vstúpil do
platnosti 1. januára 2011. V máji toho istého roka 
začal svoju činnosť úrad - Autoritá di informazi-
one finanziari, ktorý dohliada nad dodržiavaním
tohto zákona, vysvetlil Mons. Ballestrero. Pripus-
til potom, že správa Moneyvalu obsahuje návrh 
na ďalšie zlepšenie Vatikánu v niekoľkých oblas-
tiach, ktoré v súčasnosti Svätá stolica preskúma. 
Správa napríklad varuje pred stretom záujmov, 
ktorý môže nastať, ak zamestnanci pôsobia vo fi-
nančnej inštitúcii Svätej stolice i vo výbore, ktorý 
nad ním vykonáva supervíziu. Sme vďační za toto 
upozornenie a budeme sa ním vážne zaoberať, 
pokračoval podsekretár pre vzťahy so štátmi.

Začiatkom tohto roka (25. 1. 2012) Svätá 
stolica revidovala pôvodne znenie zmieneného 
zákona č. 127 - túto modifikáciu umožnil účin-
nejšiu spoluprácu vatikánskych úradov, ktoré sa 
zaoberajú problematikou boja proti praniu špina-
vých peňazí a financovaniu terorizmu. Boli tiež
podniknuté ďalšie dôležité kroky v oblasti, dodal 
Mons. Ballestrero. „Svätá stolica oficiálna požia-
dala o prijatie do siete Egmont, združujúcej celo-
svetové jednotky finančnej polície; ďalej v zhode
s príslušným uznesením Rady bezpečnosti OSN 
zaviedla zoznam subjektov, ktoré boli označené 
ako teroristické; ďalej reviduje svoj trestný po-
riadok, aby ho prispôsobila medzinárodným štan-
dardom. Okrem toho prebieha hodnotenie riziko-
vých faktorov a zvažuje sa pristúpenie Vatikánu 
k ďalším zmluvám v oblasti boja s organizova-
nou kriminalitou a k zavedeniu nových právnych 
noriem pre neziskové organizácie.

Svätá stolica sa chce vo svojom finančnom
hospodárení zamerať za zostávajúcich sedem 
oblastí, ktoré označila správa Moneyvalu za 
neuspokojivé. I preto Mons. Ettore Ballestrero 
uzavrel dnešný brífing nasledujúcimi slovami:
„Dnes zverejnená správa totiž neznamená koniec, 
ale je medzníkom nášho trvalého úsilia o skĺbe-
nie morálneho záväzku a odbornej dokonalosti. 
Doteraz sme vykonali zásadný krok a vytýčili 
základy „domu“, teda systému boja s praním špi-
navých peňazí a financovaní terorizmu, ktorý by
bol pevný a udržateľný. Teraz chceme vybudovať 
celistvú „budovu“, ktorá by dokladala vôľu Svä-
tej stolice a mestského štátu Vatikán byť dôvery-
hodným „partnerom“ pre medzinárodnú komuni-
tu.“                                     Zdroj: 
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Benedikta XVI. v Libanone  
očakávajú aj iné vyznania

Vatikán/Bejrút 16. júla (TK KBS/RV CZ) - Cestu Be-
nedikta XVI. do Libanonu s radosťou očakávajú nie-
len katolíci, ale aj kresťania iných vyznaní. V liste ad-
resovanom pápežovi o tom píše grécko-pravoslavný 
antiochijský patriarcha Ignác IV. Hazim. Vyjadruje 
Svätému Otcovi uznanie za to, že navzdory napätej 
politické situácii na Blízkom východe potvrdil plán 
svojej návštevy. Pripomína tak celému svetu význam 
tohto regiónu a kresťanskej prítomnosti v ňom. „Prí-
tomnosť vyznávačov Krista doplňuje krásnou blízko-
východnou mozaiku monoteistických náboženstiev,“ 
píše pravoslávny patriarcha. Sám sídli v hlavnom 
meste Sýrie, ale diecézy jeho patriarchátu sa rozkla-
dajú tiež v Libanone. „Návšteva Vašej Svätosti má pre 
nás zvláštny význam,“ píše viac než deväťdesiatročný 
patriarcha. „Dúfame, že vďaka nej prídu naše slova 
do celého sveta, predovšetkým na západ. Ako Vaša 
Svätosť uvidí, náš ľud si zaslúži žiť tu v dôstojnosti 
a prosperite. Modlíme sa za to, pri každej príležitosti,“ 
píše v liste grécko-pravoslavný patriarcha Antiochie, 
Ignác IV. Hazima. Ako dodáva, náboženskí predstavi-
telia majú povinnosť snažiť o pokoj medzi ľuďmi na 
všetkých svetových fórach.                           Zdroj: RV CZ

Benedikt XVI. ustanovil  
novú diecézu v južnej Indii

Vatikán 17. júla (TK KBS/RV CZ) - Benedikt XVI. 
ustanovil novú diecézu v južnej Indii. Vznikla vy-
členením z diecézy Mangalore. Sídlom nového 
biskupstva sa stáva mesto Udupi v indickom štá-
te Karnataka. Prvým biskupom diecézy sa stáva 
Mons. Gerald Isaac Lobo, doterajší pastier diecézy 
Shimoga. Hoci prevažujúcim náboženstvom v štáte 
Karnataka je hinduizmus, katolícka menšina tu má 
cez stotisíc veriacich.                           Zdroj: RV CZ

Benedikt XVI. poslal list biskupovi 
Avily Garcíovi Burillovi

Vatikán 17. júla (TK KBS/RV CZ) - Pri príležitosti 450. 
výročia reformy karmelitánskeho rádu poslal Benedikt 
XVI. list biskupovi Avily Mons. Jesús Garcíovi Buril-
lovi. Svätý Otec vyzdvihuje prínos sv. Terézie z Avily 

Spustené webstránky o návšteve 
Benedikta XVI. v Libanone

Libanon 17. júla (TK KBS/RV CZ) - V Libanone spus-
tili oficiálne webové stránky apoštolskej cesty Bene-
dikta XVI. do tejto krajiny, ktorá sa uskutoční od 14. 
do16. septembra 2012. Stránky v arabčine, angličtine, 
francúzštine a taliančine okrem údajov o Katolíckej 
cirkvi na Blízkom Východe, či biografických infor-
máciách o Benediktovi XVI. a jeho pontifikáte, priná-
šajú aj logo nadchádzajúcej cesty. To sa skladá z troch 
symbolických prvkov – holubice nesúcej olivovú rato-
lesť, libanonského cédra a kríža.              Zdroj: RV CZ 

a oceňuje jedinečné zásluhy karmelitánskeho rádu pri 
rozvoji kresťanskej spirituality.

Naozajstný a hlboký vzťah s Bohom našla sv. Teré-
zia z Kríža v kláštore sv. Jozefa v Avile. Potreba hľadať 
Pána usilovnou modlitbou, ako to svätica opísala vo 
svojom prvom diele jednoducho nazvaným Život, zo-
stáva podľa Benedikta XVI. platná dodnes. Vo svojom 
diele Cesta k dokonalosti nabáda španielska mystička 
svoje spolusestry: „Celý svet stojí v plameňoch, bezbož-
níci dychtia po tom, aby ešte raz odsúdili Ježiša Krista 
- ako sa hovorí - zahrňujú ho nespočetnými urážkami 
a snažia sa tisícorakým spôsobom zničiť jeho Cirkev, 
a my by sme mali márniť čas vyprosovaním vecí, ktoré 
by mohli zabrániť niektorej duši vstúpiť do neba, keby 
nás Pán vyslyšal? Nie, moje sestry, nesmieme márniť 
čas tak bezvýznamnými vecami.“ „Ponúka sa nám teraz 
otázka,“ hovorí Benedikt XVI.: „Neznejú nám tieto slo-
vá v dnešných súvislostiach povedome, teda ako jasná 
a naliehavá výzva i napriek tomu, že bola formulovaná 
pred viac než štyrmi storočiami?“

„Zavŕšením reformy sv. Terézie a účelom zakla-
dania nových kláštorov bolo venovať sa o apoštolát 
modlitbou a vytvoriť nový spôsob v súlade s evan-
jeliom, ktorý by sa stal vzor pre tých, ktorí hľadajú 
cestu k dokonalosti.“ Svätá Terézia nám dokazuje, 
že naozajstná osobná a cirkevná reforma sa stáva 
úspešnou iba vtedy, ak sa rozmnožuje Kristovo bytie 
v nás i v ostatných. Rovnako ako v 16. storočí, tak aj 
v dnešnej dobe rýchlych zmien je nutné, aby prosebná 
modlitba bola dušou apoštolátu, aby svojou žiarivou 
jasnosťou a priebojnosťou opäť rozozvučila spásonos-
né posolstvo Ježiša Krista. Svätá Terézia dostala od 
Boha zvláštnu milosť vyjadrovať sa o duchovných ve-
ciach. Vyzýva nás k radikalite a vernosti, ako prejavila 
v Avilskej diecéze, píše Svätý Otec biskupovi Burillo-
vi. Benedikt XVI. preto všetkých členov Cirkvi, zvlášť 
mladých ľudí vyzýva, aby vzali výzvu k svätosti v du-
chu sv. Terézie vážne. „Snažme sa byť úplne s Ježi-
šom, menom s Ježišom a navždy s Ježišom,“ píše sa 
v závere posolstva Benedikt XVI.            Zdroj: RV CZ
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Hovorcovia biskupských  
konferencií: Cirkev nemá  

čo skrývať 

Nemecko 17. júla (SIR Europe) - „Cirkev nemá čo 
skrývať, ani s ohľadom na hospodárenie s finančný-
mi prostriedkami,“ uvádza to tlačová správa, ktorú po 
skončení výročného stretnutia hovorcov biskupských 
konferencií európskych krajín vydala Rada konferen-
cií biskupov Európy (CCEE). Tá bola organizátorom 
stretnutia, ktoré sa uskutočnilo od 11. do 14. júla v ne-
meckom Kolíne nad Rýnom.

Hovorcovia na stretnutí vyjadrili „uznanie a úctu 
politike transparentnosti, týkajúcej sa aj hospodárenia 
Svätej stolice“. Podporu vyjadrili aj Svätému Otcovi. 
Vyjadriac ľútosť nad utrpením, ktoré novinárstvo níz-
kou úctou voči zákonom privodilo Svätému Otcovi, 
hovorcovia ako komunikátori opätovne potvrdili svoju 
úplnú oddanosť nástupcovi sv. Petra. Stretnutie v Kolí-
ne nad Rýnom sa tento rok zameralo na spôsoby, ako 
komunikovať informácie o financovaní Cirkvi. „Závä-
zok k transparentnej komunikácii o cirkevných financi-
ách je povinnosť, ktorá sa dotýka všetkých cirkevných 
inštitúcii: katolíckych farností, združení a škôl. Cirkev 
nemá čo skrýva, ani s ohľadom na hospodárenie s fi-
nančnými prostriedkami.“ Hovorcovia sa zhodli na 
tom, že to, „čo by sa mohlo zdať občas málo transpa-
rentné, môže byť spôsobené ťažkosťami v súvislosti 
s komunikovaním finančnej stránky množstva inštitu-
cionálnych štruktúr a subjektov, ktoré tvoria Cirkev.“

Správa vysvetľuje, že neexistuje „jedna cirkev-
ná ekonomická súvaha: sú tisíce a tisíce finančných
výsledkov farností, diecéz, škôl, nemocníc, hospi-
cov, z ktorých v súhrne pozostáva cirkevná finančná
situácia. Za nejakú dobu sa už všetky tieto subjekty 
zaviazali komunikovať ovocie ich ekonomických 
krokov transparentným spôsobom.“ V súčasnej dobe, 
pokračuje ďalej vyhlásenie hovorcov, „transparent-
nosť je otázkou zodpovednosti a dôveryhodnosti aj 
pre Cirkev. Preto všetky cirkevné orgány a biskupské 
konferencie musia prezentovať svoju vlastnú situáciu 
a poslanie čo najlepšie.“ Hovorcovia dodávajú, že 
„mnoho súčasných predsudkov je často výsledkom 
dezinformáciií, vďaka ktorým hrozí, že zmenia, aj 

Stretnutie náboženských lídrov 
a zástupcov EÚ v Bruseli

Brusel 14. júla (RV) - V Bruseli sa vo štvrtok uskutoč-
nilo výročné stretnutie európskych náboženských pred-
staviteľov s najvyššími predstaviteľmi Európskej únie. 
Témou už ôsmeho stretnutia bola „Medzigeneračná 
solidarita: stanoviť parametre pre spoločnosť zajtrajška 
v Európe“. Na stretnutí, ktoré organizoval predseda Eu-
rópskej komisie José Manuel Barroso, sa zúčastnil aj 
predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz a pred-
seda Európskej rady Herman Van Rompuy.

Medzi predstaviteľmi Katolíckej cirkvi, ktorí sa na 
tomto stretnutí zúčastňovali bol aj arcibiskup Mons. An-
dré-Joseph Léonard. Vo svojom príspevku pripomenul, 
že „tvárou tvár ekonomickej kríze, ktorá sa netýka iba 
Európy“ je dôležité zamerať sa na „podporu rodiny, kto-
rá je jediným východiskom zo súčasného stavu“. Pou-
kázal tiež, že toto všetko predpokladá „odvážne kroky 
týkajúce sa finančnej podpory pre tretie a štvrté dieťa
a sociálne opatrenia, ktoré zabezpečia rovnováhu medzi 
prácou a rodinným životom“.

Mons. Giovanni Amborsio, viceprezident Komisie 
biskupských konferencií Európskej únie (COMECE), 
zasa zdôraznil, aby Európa a jej členské štáty zacho-
vali spoločne nedeľu ako voľný deň. „Nech sa nedeľa 
stane spoločným a dôležitým dňom pre rodinu, pre du-
chovný život jej členov a pre vytváranie vzájomných 
ľudských vzťahov.“ Dramatickej situácii nezamestna-
nosti, ktorá postihla Španielsko sa vo svojom prího-
vore venoval Mons. Adolfo Gonzales Montes, biskup 
Almerie, ktorý odsúdil „nezodpovedné a nemorálne 
politické praktiky, ktoré sú schopné obetovať mladú 
generáciu“ pre svoje účely.

Druhý viceprezident COMECE, rumunský biskup 
Virgil Bercea požiadal predstaviteľov EÚ, aby európske 
inštitúcie vytvorili osobitné mechanizmy na rýchlejší 
ekonomický rozvoj všetkých štátov EÚ: „Takéto me-
chanizmy by mali vytvoriť transparentnosť v používaní 
verejných financií, garantovať nezávislý systém súdnic-
tva, zníženie korupcie, zabezpečenie ochrany ľudských 
práv a náboženskej slobody“.                                      -js-

v cirkevnej kultúre, vnímanie vzťahu, ktorý má Cir-
kev k peniazom.“ Cirkev nie je spoločnosť pre zisk, 
a peniaze sú len prostriedkom k realizácii poslania 
ohlasovať Krista v dejinách“.

Veľká časť rokovania bola zameraná na informá-
cie o Katolíckej cirkvi v Nemecku a médiách, ktoré 
v krajine pôsobia. Na zasadnutí bola predstavená aj 
správa o činnosti agentúry SIR Europe. Slovensko na 
stretnutí zastupoval hovorca KBS Jozef Kováčik.   
                              Zdroj: SIR Europe / sníka -jk- 
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V Nemecku spustili webstránku 
Eucharistického kongresu

Nemecko 13. júla (SIR Europe) - Nemecká biskupská 
konferencia spustila internetovú stránku ( www.eucha-
ristie2013.de.) venovanú Eucharistickému kongresu, 
ktorý sa uskutoční od 5. do 9. júla 2013 v Kolíne nad 
Rýnom. Podujatie organizuje biskupská konferencia 
s podporou arcidiecézy Kolín nad Rýnom. Stránka po-
skytuje informácie o programe, registrácii, ako aj o sa-
motnej akcii a podrobnostiach o pozadí eucharistické-
ho kongresu. „V roku 2013 očakáva Kolín nad Rýnom 
prejav viery ako pri Svetových dňoch mládeže,“ víta 
návštevníkov stránky vo videoposolstve Mons. Robert 
Kleine, sekretár podujatia.                        Zdroj: SIR Europe

Podmienkami faktického otroctva 
trpí milión ľudí EÚ

Ženeva 16. júla (TK KBS/RV CZ) - V Európskej únii 
je milión osôb, väčšinou žien, ktoré žijú v podmienkach 
faktického otroctva. Sú buď nútené k prostitúcii (270-
-tisíc) alebo k otrockej práci (670-tisíc). S týmto úda-
jom prišla Medzinárodná únia práce (ILO). Pokiaľ ide 
o nútenú prostitúciu, týka sa najmä žien z Ázie, Afriky 

Na stretnutí augustiniánskych 
bratstiev v Ríme aj Slováci

Rím 17. júla (RV, RV CZ) - Augustiánski laici z celého 
sveta sa v týchto dňoch zišli do Ríma na svoje už tretie 
medzinárodné stretnutie. Okolo 200 členov augustini-
ánskej rodiny z 28 krajín sa zamýšľajú nad tým, ako sa 
v dnešnom dobe stávať Kristovým telom. Stretnutie, na 
ktorom nechýbajú ani Slováci, sa skončí dnes. Organi-
zuje ho každých šesť rokov Rád svätého Augustína.
Ako v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedol gene-
rálny predstavený Rádu svätého Augustína P. Robert F. 
Prevost, „augustiniánski laici prichádzajú do Ríma z ce-
lého sveta, aby sa podelili o rôzne skúsenosti v súvislosti 
s tým, čo znamená žiť v spoločenstve, žiť v bratstve au-
gustiniánskej rodiny hľadajúc prítomnosť Boha vo svete 
a žiť posolstvo evanjelia v štýle sv. Augustína.“ Tento 
rok sa účastníci stretnutia venovali téme spoluúčasti au-
gustiniánskej rodiny v živote Cirkvi, pri budovaní Kris-
tovho Tela: „Diskutujeme spolu a prehlbujeme zmysel 
našej účasti v jednej Cirkvi, v jednej veľkej Božej rodi-
ne, vždy vychádzajúc z našej spirituality, nášho záväzku 
podporovať život v komunite, zdieľajúc život.“        -ml-

Benedikt XVI. k prehĺbeniu  
hodnôt afroamerických tradícií

Castel Gandolfo 19. júla (RV) - V piatok sa v Guay-
aquile v Ekvádore uskutoční 12. stretnutie pre pas-
toráciu v afroamerických a karibských oblastiach. 
Pri tejto príležitosti Benedikt XVI. zaslal list Mons. 
Pablovi Varelovi Serverovi, pomocnému biskupo-
vi Panamy a predsedovi Oddelenia pre výchovu 
a kultúru pri Rade latinsko-amerických biskup-
ských konferencií (CELAM), v ktorom vyjadruje 
duchovnú blízkosť tým, ktorí zodpovedajú za afro-
americkú pastoráciu na kontinente. V liste podpísa-
nom kardinálom Tarcisiom Bertonem povzbudzuje 
účastníkov k reflexii a prehĺbeniu kultúrnych hod-
nôt, histórie a afroamerických tradícií, aby Cirkev 
stále lepšie dokázala predstaviť Ježiša ako autentic-
kú odpoveď na najhlbšie otázky človeka a nechala 
sa viesť Duchom Svätým, ktorý prišiel zúrodniť 
všetky kultúry,„očistiť ich a dať vzrast mnohým 
klíčkom a semienkam, ktoré vtelené Slovo do nich 
zasialo, nasmerujúc ich tak na cesty evanjelia,“ ako 
to pápež uviedol vo svojom prejave počas otvorenia 
5. generálnej konferencie biskupov Latinskej Ame-
riky a Karibiku v Aparecide. Na stretnutí venova-
nom téme „Afroamerická a karibská pastorácia 
a dokument z Aparecidy, výzvy a nádeje pre Cirkev 
a pre spoločnosť“ sa zúčastní 250 biskupov, kňazov 
a odborníkov na afroamerickú pastoráciu. Prítom-
ní budú aj laici z krajín, v ktorých je prítomnosť 
ľudí afrického pôvodu veľmi silná, ako napr. z Ko-
lumbie, Brazílie, Venezuely, Perù či Mexika. Prvé 
z takýchto stretnutí sa uskutočnilo v Buenaventure 
v Kolumbii v roku 1980 a zúčastnili sa na ňom len 
Kolumbia a Ekvádor.                                     RV mf; 

a juhovýchodnej Európy, zatiaľ čo obeťami nútených 
prác sú podľa údajov zmienenej inštitúcie predovšetkým 
občania únie. Tento jav sa vyskytuje najviac v sektoroch 
poľnohospodárstva, stavebníctva a manuálnej práce. 
ILO uvádza prípady mnohých dospelých osôb a detí 
nútených konať nedovolenú ekonomickú aktivitu alebo 
žobrať. Riaditeľ odboru ILO zaoberajúci sa bojom proti 
núteným prácam Beate Andrees, ktorý túto správu pred-
stavil, vyjadril obavu, že tento fenomén „počas ekono-
mickej krízy ešte vzrastie“. Medzinárodná organizácia 
práce uvádza, že štáty EÚ si osvojili globálnejší prístup, 
pokiaľ ide o potieranie súčasného otroctva. Napriek 
tomu, zarážajúce údaje dokazujú pretrvávanie tohto fe-
noménu a bohužiaľ doteraz nie sú patričným spôsobom 
stíhaní tí, ktorí sú zodpovední za ujmy a škody, ktoré 
spôsobujú tak vysokému počtu občanov EÚ, vyhlásil 
autor správy.                                             Zdroj: RV CZ
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Snemovňa v ČR schválila zákon 
o majetkovom vyrovnaní

Česká republika 14. júla (TK KBS/TS ČBK) - Po-
slanecká snemovňa Parlamentu ČR v noci schvá-
lila 93 hlasmi zákon o čiastočnom majetkovom 
vyrovnaní s cirkvami a náboženskými spoloč-
nosťami. „Katolícka cirkev víta, že po viac než 
20 rokoch diskusii sa v poslaneckej snemovni 
našla väčšina pre odhlasovanie nejakého zmyslu-
plného východiska pre život a pôsobenie Cirkvi 
v demokratickej spoločnosti,“ povedal generál-
ny sekretár Českej biskupskej konferencie Mons. 
Tomáš Holub. Zákon v súčasnosti čaká ďalšie pu-
tovanie legislatívnym procesom, a to hlasovanie 
v Senáte, kde má prevaha ľavica.   Zdroj: TS ČBK 

Kardinál Duka k debate  
o majetkovom vyrovnaní  

so štátom

Praha 13. júla 
(TK KBS/TS 
ČBK) - Pred-
seda Českej 
b i s k u p s k e j 
konferencie 
(ČBK) kardi-
nál Dominik 
Duka vydal 
v y h l á s e n i e 
k parlament-
nej diskusii 
o čiastočnom 
majetkovom 
v y r o v n a n í 
s cirkvami. 
„V parlament-
ných debatách 
s ú v i s i a c i c h 
s preroková-
vaným tretím 

čítaním zákona o čiastočnom odškodnení cirkví 
a náboženských spoločností sa vytratil pravý dôvod 
tohto vyrovnania. V skutočnosti ide o nový mo-
del samofinancovania cirkví, a tým by malo dôjsť
i k odbremeneniu pravidelných nákladov v štátnom 
rozpočte. V zásade teda nejde o žiadne „obdarovanie 
cirkví“, ale o vytvorenie takej situácie, keď pomo-
cou čiastočného odškodnenia za odcudzený majetok 
bude umožnená úplná finančná nezávislosť,“ píše
kardinál Duka.

Patriarcha Kirill vysvätil kostol 
v Katyňskom lese

Rusko 18. júla (RV) - Hlava ruskej pravoslávnej 
cirkvi patriarcha Kirill vysvätil minulú nedeľu nový 
kostol v Katyňskom lese v regióne Smolensk, kto-
rý bol svedkom dvoch veľkých tragických udalostí 
poľského národa. V roku 1940 tu bolo popravených 
okolo 22-tisíc poľských dôstojníkov a príslušníkov 
inteligencie. Pred dvoma rokmi na tomto mieste ha-
varovalo lietadlo s prezidentom a členmi politickej, 
vojenskej a náboženskej elity.

„Katyň je spoločnou hrobkou pre Rusov a Polia-
kov, miestom spoločného zármutku, spoločnej sú-
strasti. Nič nezbližuje viac, než spoločné utrpenie, 
ak je prijímané s porozumením na oboch stranách,“ 
povedal patriarcha po slávnostnej liturgii v Kostole 
zmŕtvychvstania. „Verím, že pravdepodobne na tom-
to mieste sa začne nová éra vo vzťahoch medzi Rus-
kom a Poľskom, skrze uznania spoločnej tragédie 
a spoločných obetí,“ uviedol patriarcha Kirill.

Medzi zabitými poľskými dôstojníkmi bolo 
mnoho vojakov pravoslávneho vyznania, na čele 
s pravoslávnym vojenským kaplánom Fodoronkom, 
ktorému patriarcha venoval pietnu spomienku. Na 
liturgii sa zúčastnila aj delegácia z Poľska, vojenský 
atašé a poľský vojenský pravoslávny biskup. Patriar-
cha Kirill už častejšie označil Katyň za Smolenskú 
Golgotu a včera oznámil, že 16. augusta plánuje vy-
cestovať do Poľska a na znak vzájomného zmierenia 
sa chce stretnúť s predstaviteľmi poľskej Katolíckej 
cirkvi.                                         Zdroj: Interfax / RV SK

Kardinál Duka ďalej pripomína, na tomto modeli 
sa so štátom dohodli všetky oficiálne uznané kresťan-
ské cirkvi a náboženské spoločnosti vrátane federá-
cie židovských náboženských obcí. „Vzhľadom na 
to, že niektoré menšie cirkvi žiadny majetok v roku 
1948 nevlastnili, súčasná dohoda im zo strany Kato-
líckej cirkvi dáva možnosť, aby z vyplatenej čiastky 
tvoriacej približne 20 percent mohli financovať svoju
prevádzku. Katolícka cirkev chápe túto dohodu ako 
určitú formu zmierenia a odškodnenia za konfesijné 
zápasy a nespravodlivosti, ku ktorým došlo v histórii. 
Podstatné je i to, že ide o proces postupný, keď počas 
14 rokov dôjde k ukončeniu platieb zo štátneho roz-
počtu. V žiadnom prípade tým nemôže byť ohrozené 
vyplácanie mandátornych výdavkov štátu, ako sú na-
príklad dôchodky. Katolícka cirkev by teda privítala, 
keby sa celá debata odohrávala vo vecnejšom tóne. 
Predpokladá totiž, že i oponenti tohto zákona si ctia 
slobodu vyznania a náboženstva, že rešpektujú usta-
novenie Ústavného súdu ČR a ďalšie medzinárodné 
záväzky.“                  Zdroj: TS ČBK / snímka Peter Zimen
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Nucius v Damasku žiada o pomoc
medzinárodné spoločenstvo 

Sýria 14. júla (RV) - „Medzinárodné spoločenstvo by 
sa malo poponáhľať pomôcť Sýrii vyjsť z tejto pekelnej 
pasce,“ povedal pre agentúru AsiaNews Mons. Mário 
Zenari, apoštolský nuncius v Damasku. Krajina nie je 
v stave vymaniť sa z tejto tragédie sama. Bez spoluprá-
ce všetkých, sú Annanove pekné plány len vyhodeným 
papierom.“ Nuncius ďalej poukazuje na fakt, že obeťami 
tragédie sú stále viac nevinní ľudia, predovšetkým deti. 

Vyzýva krajiny Bezpečnostnej rady OSN, osobitne 
Čínu a Rusko, a Ligu arabských štátov, aby nechali bo-
kom spory a konkrétne napomohli zastaviť krviprelieva-
nie, ktoré si vyžiadalo vyše 14-tisíc životov.               -jm-

Rodiny v Sýrii majú v súčasnosti 
veľký strach z únosov

Sýria 13. júla (SIR Europe) - „Pravidlo ticha proti sle-
pému násiliu v týchto dňoch. Na jednej strane sú naše 
hlasy potláčané násilím, ktoré spôsobuje ťažké utrpenie, 
na strane druhej sú to ťažkosti, ktoré bránia akýmkoľvek 
diplomatických riešeniam.“ V súvislosti s aktuálnou situ-
áciou v Sýrii to povedal Mons. Samir Nassar, maronitský 
arcibiskup Damasku: „Národ skĺzol do bolesti a do neza-
slúženého násilia, bez svetla na konci tunela. Ísť po ulici 
znamená naraziť na nahnevaných utečencov, hľadajú-
cich prístrešie a starostlivosť. Nedostatok charitatívnych 
zariadení, embargo a obmedzené prostriedky znamenajú 
nárast napätia.“ Situácia, ktorá je podľa jeho slov dra-
matickejšia aj pre „politické nezhody, nezamestnanosť, 
neistotu, ktorú zvyšuje strašná vlna únosov za výkupné, 
ktoré spôsobujú zmätok v rodinách, spôsobených žiados-
ťami o zaplatenie výkupného.“ Podľa arcibiskupa „mor 
únosov desí sociálny a cirkevný život, zároveň je oslabe-
ná náboženská prax - súvisí to napríklad s tým, že deti už 
nechcú ísť do nedeľnej školy alebo sa venovať pastorač-
ným aktivitám. Rodiny sú tak vydesené, že myslia len na 
odchod z krajiny, čo je ale nemožné, pretože konzuláty 
boli zatvorené a bol vydaný oficiálny zákaz prechodu cez
hranice. Depresívna situácia.“                Zdroj: SIR Europe

Kirche in Not vyzývá média:  
nezveličujte problémy v Sýrii

Sýria 16. júla (TK KBS/RV CZ) - Otec Andrzej Ha-
lemba, koordinátor projektov pápežskej nadácie Cir-
kev v núdzi na Blízkom východe povedal, že mediál-
ne informácie o situácii v Sýrii by mali byť hodnotené 
s veľkou opatrnosťou a kriticky. „Situácia je zložitej-
šia, než by sa mohlo zdať z informácii uverejnených 
západnými médiami,“ hovorí otec Halemba. „Zdá sa 
že ignorujú vnútorné mocenské boje, náboženské na-
pätie medzi rôznymi moslimskými skupinami a tra-
dične kmeňové nepriateľstvo. Nestabilná situácia po-
tom zvyšuje kriminalitu v krajine,“ dodáva.

„Sme svedkami obyčajného klamstva, kedy sa malé 
protesty 50 ľudí bezočivo a hanebne nafukujú na veľké 
demonštrácie so stovkami až tisíckami účastníkov. Foto-
grafie z miesta bývajú pozliepané dohromady z rôznych
situácií a účelovo upravované v špeciálnom softwari“ 
hovorí kňaz. V minulosti bola z takých praktik obvinená 
napríklad katarská káblová televízia Al Jazeera.

Vystúpenie otca Halemby nadväzuje na obvinenie 
talianskeho fotografa Marca di Laura, ktorý obvinil ang-
lickú stanicu BBC z použitia jeho fotografie z roku 2003
pre ilustráciu minuloročných udalosti v Sýrii. BBC  

nakoniec uznala, že vzťah fotografie k terajším sýrskym
udalostiam nie je možné dokázať. No namiesto toho ale 
začala tvrdiť, že fotografie pochádzajú z tohtoročného
májového masakru v Houle. Di Lauro trval na tom, že 
fotografiu urobil v Iraku po zvrhnutí irackého diktátora
Saddáma Husajna. BBC sa tak nakoniec ospravedlnila 
a fotografiu úplne stiahla.                            Zdroj: RV CZ 

Výzva patriarchu Damasku  
k dialógu a zmiereniu v Sýrii

Sýria 18. júla (RV SK/RV CZ) - K naliehavej snahe 
o podporu dialógu, zmierenia a pokoja vyzýva grécko-
-melchitský katolícky patriarcha Damasku Gregorios 
III. Laham v nóte zaslanej spravodajskej agentúre Fides. 
Podľa neho môžu Sýrčania vyriešiť nebezpečnú krízu 
iba vzájomnou pomocou, cez lásku a odpustenie. Pat-
riarcha analyzuje sýrsku krízu a uvádza: „Najväčšími 
hrozbami pre Sýriu sú dnes anarchia, neistota a prísun 
zbraní zo všetkých strán. Násilie plodí násilie, ktoré sa 
dotýka všetkých obyvateľov bez rozdielu rasy, nábožen-
stva alebo politickej príslušnosti.“ V krajine neexistuje 
žiaden konflikt medzi kresťanmi a moslimami. Kresťa-
nia nie sú prenasledovaní, ale sú rovnako obeťami chao-
su a nedostatku bezpečnosti.

Zo strany Katolíckej cirkvi v Sýrii, sa dvíhajú hlasy, 
ktoré žiadajú reformy, slobodu, demokraciu, boj proti 
korupcii, podporu rozvoja, slobodu slova. V závere vy-
jadruje nádej v úspech občianskych iniciatív zameraných 
na posilnenie priateľských vzťahov medzi Sýrčanmi. Na 
tejto ceste je potrebná aj podpora pápeža. „Želáme si, 
aby nadchádzajúca návšteva pápeža v Libanone bola 
zvláštnou pomocou pre Sýriu, pretože konflikt by sa
mohol skončiť a krajina prekvitať. Zdroj: RV CZ, RV SK 
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Viac ako 200 tamilských katolíkov 
je nútených žiť v džungli

Srí Lanka 14. júla (RV) - Britský vysoký komisár na Srí 
Lanke John Rankin navštívil 148 katolíckych rodín, kto-
ré boli pred 20 rokmi vyhnané zo svojich domovov a te-
raz sú nútené žiť v džungli. Túto realitu označil britský 
komisár za „trpkú a bolestnú“ a prisľúbil viac ako 200 
tamilským kresťanom, že túto situáciu bude osobne rie-
šiť s inými veľvyslancami a vládou Srí Lanky. Rodiny 
boli nútené opustiť svoju dedinu v roku 1990 kvôli viac 
ako tridsať rokov trvajúcej občianskej vojne v krajine. 
Aj napriek tomu, že sa táto vojna skončila pred troma 
rokmi a vláda spolu s inými organizáciami spustila roz-
ličné programy na pomoc a návrat utečencov do svojich 
domovov, rodiny boli bez podpory vyhnané do džungle. 
Dôvodom je, že budovy a pozemky v ich dedine Mulli-
kulam, ktoré im legálne patria, používa srílanské vojen-
ské námorníctvo.                                                           -js-

Situáciu v Nigérii bude sledovať 
medzinárodná komisia

Nigéria 14. júla (RV/FIDES) - Útoky pripravené a spá-
chané islamistickou skupinou Boko Haram môžu zaprí-
činiť vznik náboženského konfliktu nevídaných rozme-
rov – uvádza sa to v správe, ktorú vypracovala spojená 
islamsko-kresťanská komisia. Dvanásťčlennú medzi-
národnú komisiu, ktorá do hlavného mesta Abuji priš-
la sledovať aktuálnu situáciu, vedú generálny sekretár 
Svetovej rady cirkví Olav Fyske Tveit a jordánsky princ 
Ghazi bin Muhammad, prezident Kráľovského inštitútu 
Aal al-Bayt pre islamské názory. „Je pravdepodobné, že 
napätie a súčasné konflikty môžu vychádzať z nábožen-
ských rozmerov, ktoré sú spojené s geografickými napä-
tiami“ píše sa v správe, ktorá ďalej upozorňuje, že „pou-
kazovať iba na náboženský problém môže viesť k tomu, 
že sa toto zdôrazňovanie obráti proti nemu samému“.

Jasným príkladom „geografickej línie náboženského
napätia“ je takzvaná „Stredná hranica“, ktorej súčasťou 
je aj nigérijský štát Plateau. Ten tvorí hranicu medzi ju-
hom, kde žijú prevažne kresťania a severom s moslim-
skou väčšinou. Práve v tomto štáte sa udiali posledné 
násilnosti, zapríčinené moslimskými pastiermi a kres-
ťanskými roľníkmi, medzi ktorými je rivalita už od ne-
pamäti.

Kardinál Tauran: Útoky  
na kresťanov sú režírované  

zo zahraničia

Vatikán 13. júla (TK KBS/RV CZ) - „Prenasledovaní 
kresťania v krajinách ako Nigéria, Egypt, India či Pakis-
tan preukazujú mimoriadnu odvahu. Pri pohľade na nich 
som hrdý na to, že smiem byť katolík,“ povedal kardinál 
Jean-Louis Tauran, predseda Pápežskej rady pre medzi-
náboženský dialóg. V rozhovore pre taliansky týždenník 
Tempi sa tak vyjadril v súvislosti s pogromom na kres-
ťanov v Nigérii. V marci túto krajinu osobne navštívil 
a bol plný optimizmu. Všetci moslimovia, s ktorými 
som hovoril, ma uisťovali o vôli k pokojnému spolu-
žitiu s kresťanmi. „Nečakal som , že sa situácia môže 
natoľko zhoršiť,“ priznal sa kardinál Tauran. Podľa neho 
sú útoky na kresťanov nepochybne spolu režírované zo 
zahraničia. Na druhej strane je nutné počítať tiež s reak-
ciou kresťanov. Nemožno ich považovať za baránkov na 
zabitie. „Reakcia na násilie je normálna,“ uviedol fran-
cúzsky kardinál. Naznačil tiež, že dialóg s moslimami 
naďalej zostáva náročný. „Hlavným problémom je sám 
Kristus, ktorý je našou pravdou a ktorého sa nemôžeme 
zriecť,“ uviedol šéf vatikánskeho úradu pre medzinábo-
ženský dialóg.                                                Zdroj: RV CZ

Vo Vietname demonštrovali tisícky 
ľudí za náboženskú slobodu

Vietnam 17. júla (TK KBS/RV CZ) - Viac než desaťtisíc 
katolíkov manifestovalo v nedeľu za náboženskú slobo-
du vo Vietname. Mierový pochod sa uskutočnil v diecé-
ze Vinh ako odpoveď na hrozby a agresiu vládnucej ko-
munistickej strany. Agentúra AsiaNews informovala, že 
deň pred ohlásenou pokojnou manifestáciou boli kato-
líci zastrašovaní prítomnosťou obrnených transportérov 
a ozbrojencov pred domom miestneho biskupa. Katolíci 
diecézy touto manifestáciou reagovali na násilné prejavy 
neúcty voči svojej viere, ktoré potom opísali v liste, ktorý 
zaslali všetkým vietnamským biskupom. Uniformovaní 
policajti totiž 1. júla obsadili kaplnku v Con Coung, zne-
uctili hostie a zničili sochu Panny Márie. Katolíci z die-
cézy Vinh vtedy požiadali ostatné diecézy o duchovnú 
podporu a solidaritu .                                    Zdroj: RV CZ

Kresťansko-islamská delegácia pripomína, že „aj 
keď v Nigérii je konflikt medzi dvoma náboženstvami
horší ako počas vojny v Bosne v rokoch 1992-1995, 
jeho korene idú poza náboženstvo“. Ďalej pripomína, že 
za napätím stojí korupcia, neschopné vládnutie predsta-
viteľov, spory o pozemky a nečinnosť pri pomoci obe-
tiam.

K podpore a šíreniu pokoja v Nigérii vydajú Svetová 
rada cirkví a Kráľovský inštitút Aal al Bayt knihy pre 
miestne školy, v ktorých budú vysvetlené teologické zá-
klady pokoja podľa oboch náboženstiev.                         -js-



29/2012                      12 

SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI  
            

Na Slovensku sa skončila  
návšteva Švajčiarskej gardy

Vatikán/Bratislava 14. júla (RV) - Na Slovensku 
sa dnes skončila historicky prvá návšteva celej ::
Pápežskej švajčiarskej gardy.:: Ich putovanie, kto-
ré sa konalo medzi 6. a 14. júlom, bola súčasťou 
kultúrno-poznávacej cesty. V rámci nej sa vydali po 
stopách jedného zo svojich patrónov sv. Martina do 
jeho rodiska v maďarskom Szombathely, sloven-
skej Bratislavy a rakúskej Viedne.

Prvú cestu podobného charakteru absolvovala 
Švajčiarska garda v roku 2006 pri príležitosti 500. ju-
bilea gardy do Tours v Touraine vo Francúzsku, kde 
sa nachádza hrobka sv. Martina. Pápežská švajčiarska 
garda má celkom troch patrónov, sv. Šebastiána, sv. 
Mikuláša z Flüe a spomínaného sv. Martina.         -js-

Komuniké zo stretnutia biskupov 
- členov Konferencie biskupov 

Slovenska

Donovaly 17. júla (TK KBS) - V utorok 17. júla sa 
v penzióne Zornička na Donovaloch zišli biskupi, 
členovia Konferencie biskupov Slovenska. Zaobe-
rali sa aktuálnou situáciou Cirkvi na Slovensku.

Súčasťou diskusie boli aj otázky spojené s roz-
hodnutím Svätého Otca Benedikta XVI. o odvola-
ní trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka 
z úradu.

Svätý Otec urobil toto rozhodnutie po osobnom 
a dôkladnom oboznámení sa s výsledkami apoštol-
skej vizitácie a komunikácie medzi arcibiskupom 
Bezákom a príslušnými kongregáciami.

Biskupi zotrvávajú na svojom predošlom stano-
visku a prijímajú rozhodnutie Svätého Otca.

                                                                             KBS

Svätá omša emeritného  
arcibiskupa a apoštolského  

administrátora v Trnave

Trnava 19. júla (TK KBS) - V kaplnke Arcibiskup-
ského paláca v Trnave slávili dnes predpoludním 
svätú omšu, pri ktorej sa pozvaní kňazi a zamestnan-
ci Arcibiskupského úradu spolu s biskupmi poďa-
kovali Pánu Bohu za uplynulé tri roky spravovania 
Trnavskej arcidiecézy Mons. Róbertom Bezákom. 

Súčasne spoločne prosili o požehnanie do ďalšieho 
života tejto arcidiecézy.

Slávenie Eucharistie sa nieslo v bratskom porozu-
mení a v zmysle Ježišových slov: „Poďte ku mne 
všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení..., a nájdete 
odpočinok“ (Mt 11,28.29), pripadajúcich podľa li-
turgického kalendára na dnešný deň. Emeritný arci-
biskup Mons. Róbert Bezák sa všetkým prítomným 
poďakoval za spoluprácu počas uplynulých troch ro-
kov, keď spravoval Trnavskú arcidiecézu.

Apoštolský administrátor Mons. Ján Orosch zasa 
uistil emeritného arcibiskupa o tom, že zostáva v na-
šich srdciach tak ako každý jeden z biskupov, ktorí 
stáli v doterajšej histórii Trnavskej arcidiecézy na 
jej čele. Zároveň mu sľúbil spomienku všetkých za-
mestnancov kúrie, ktorú budú vkladať do poludňaj-
šej modlitby „Anjel Pána“ práve v kaplnke Arcibis-
kupského úradu.

Na záver slávnosti udelil emeritný arcibiskup 
Mons. Bezák všetkým prítomným svoje požehna-
nie.              Dušan Kolenčík

Nitrianska diecéza oslávila  
sviatok svojich patrónov

Nitra 19. júla (TK KBS) - Nitrianske biskupstvo oslá-
vilo v utorok 17. júla sviatok svojich patrónov, svä-
tých Andreja Svorada a Beňadika, pričom prvý z nich 
je aj patrónom Nitry. Žili v 11. storočí ako pustovníci 
najprv v Nitre a potom na Skalke pri Trenčíne. Ich po-
zostatky sú uložené v relikviári v Bazilike - katedrále 
svätého Emeráma v Nitre.

Hoci ide o svätcov, ktorí žili pred tisíc rokmi, 
predsa príklad ich zasväteného života je aktuálny aj 
v dnešnej dobe. Nitriansky pomocný biskup Mons. 
Marián Chovanec v tejto súvislosti pripomína, že 
„zasvätení dávajú našim mužom a ženám odvahu dať 
slov a za týmto slovom celý život verne stáť. Význam 
zasväteného života má hodnotu a cenu pre celý svet“.

Svätý Andrej Svorad bol v Nitre na Zobore v Kláš-
tore svätého Hypolita benediktínskym mníchom, ne-
skôr sa stal pustovníkom na Skalke pri Trenčíne. Tam 
sa k nemu pripojil jeho žiak svätý Beňadik, ktorý 
svojho učiteľa prežil iba o 3 roky. Po smrti boli oba-
ja pochovaní v nitrianskej Bazilike a v roku 1083 ich 
pápež Gregor VII. vyhlásil za svätých.

V utorok po skončení rannej svätej omše si veriaci 
v hradnej katedrále uctili vystavené relikvie svätcov. 
Ich život ešte viac umocnil skutočnosť, že Nitra je po-
važovaná za kolísku kresťanstva u nás.

Ku cti patrónov Nitrianskeho biskupstva sa bude 
konať v nedeľu 22. júla svätá omša na Zobore nad 
Nitrou a púť na Skalke pri Trenčíne.       Miroslav Lyko
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Mariánski ctitelia sa zišli  
na výročnej púti v Topoľčiankach

Topoľčianky 15. júla (TK KBS) - V Topoľčiankach 
v Nitrianskom biskupstve sa v nedeľu 15. júla 2012 ko-
nala výročná púť z príležitosti sviatku Karmelskej Pan-
ny Márie. Ide o historické pútnické miesto, mariánski 
ctitelia sa tu totiž začali stretávať už pred 326. rokmi. 
Duchovné podujatie otvorili už v piatok 13. júla a vy-
vrcholilo nedeľnou slávnostnou svätou omšou, ktorú 
celebroval skalský opát Mons. Jozef Kráľ.

Prítomných privítal miestny správca farnosti Anton 
Ižold. Pripomenul históriu topoľčianskych pútí a dodal: 
„Chceme sa i dnes všetci spolu učiť od Panny Márie vy-
stúpiť na našu osobnú horu Karmel“. Počas bohoslužby 
bol kanonikom Mons. Františkom Šútorom prečítaný 
dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorá vďaka odobrené-
mu duchovnému príbuzenstvu chrámu v Topoľčiankach 
s Bazilikou Panny Márie Väčšej v Ríme, udelila pútni-
kom možnosť získať na tomto mieste, za presne urče-
ných podmienok, úplné odpustky.

Hlavný celebrant Mons. Jozef Kráľ v homílii apelo-
val na veriacich, aby boli svedkami viery všade tam, kde 
žijú: „V nás, katolíkoch, je totiž dosť mariánskej úcty, 
ale zdá sa, že je v nás ešte stále málo mariánskeho živo-
ta,“ povedal. Kazateľ dal pútnikom návod, ako ozdraviť 
ich duchovný život: „Vráťme Máriu do našich rodín, do 
nášho národa! S ňou sa do nej vráti viera, nádej a kres-
ťanská láska“, dodal Mons. Kráľ na záver.

Posledný bod programu tohtoročnej púte v Topoľ-
čiankach patril, tak ako po minulé roky, zvereniu dievčat 
Panne Márii Karmelskej.                            Miroslav Lyko

Ctitelia Matky Božej Karmelskej  
s karmelitánmi na Urpíne

Banská Bystrica 18. júla (TK KBS) - Na slávnosti 
pri príležitosti sviatku a úcty k Panne Márii Kar-
melskej v pondelkový podvečer 16. júla 2012 pri-
vítal pútnikov na Banskobystrickej kalvárii páter 
Miloš Viktorín OCD z tunajšieho kláštora Bratov 
bosých karmelitánov. „Prišli ste sa poďakovať za 
dar škapuliara, ktorý nám počas pozemskej púte iste 
veľa pomáha, to sa ale dozvieme až v nebi,“ netajil 
radosť páter Viktorín, keď ako duchovný správca 
pútnického miesta pozdravoval zídených veriacich.

Na bohoslužbe vo vrcholovom kostole Bansko-
bystrickej kalvárie sa zúčastnili bratia Bosí karme-
litáni a niekoľkí kňazi pôsobiaci na území mesta 
Banská Bystrica. Pútnici zaplnili neveľký Kostol 
Povýšenia sv. Kríža aj oktagonálne kamenné ná-
dvorie pred ním. Slávnostným kazateľom bol Ján 
Holbík, farár v Handlovej. V homílii sa pozastavil 
nad veľkosťou človeka. Ako zdôraznil v homílii, 
pravá veľkosť človeka spočíva v tom, že je stvorený 
na obraz a podobu Boha. Toto je nevyhnutne späté 
s otvorenosťou človeka pre Božie slovo, ochotou 
počúvať ho a reagovať na Božie slovo. „Božia Mat-
ka je naozaj osobnosťou,“ pokračoval Ján Holbík, 
„lebo ona vedela počúvať a pozitívne odpovedať na 
Božie slovo.“

Pátri Bosí karmelitáni, ktorí si spolu s celou 
karmelitánskou duchovnou rodinou vo svete v ten-
to deň pripomenuli Pannu Máriu Karmelskú, svo-
ju patrónku, pozvali pútnikov na ďalšie spoločné 
stretnutie. To sa uskutoční 28. júla 2012 v pútnic-
kých Starých Horách a bude to prvé Celoslovenské 
stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara.
                                                 Zuzana Juhaniaková

Odpustová slávnosť  
Škapuliarskej Panny Márie 

v Stropkove

Stropkov 17. júla (TK KBS) - V dňoch 14. až 16. júla 
2012 sa v Sanktuáriu Najsvätejšieho Tela Pána kona-
la odpustová slávnosť k Škapuliarskej Panne Márii. 
Stropkovský chrám je najstarším karmelským pút-
nickým miestom na území bývalého Uhorska. Pápež 
Pius VI. bulou z 27. mája 1784 potvrdil možnosť zís-
kavať tu odpustky.

V sobotu večer celebroval svätú omšu Mons. Sta-
nislav Stolárik, košický pomocný biskup. Vyzdvihol 
toto posvätné starobylé miesto a poukázal na prisľúbe-
nia Panny Márie, ktoré nám dáva cez škapuliar: „Ten, 
kto nosí škapuliar, nezacíti večný oheň. Otázkou je, či 
sme toho hodní. Hodnými nás robí očista a premena 
nášho života,“ povedal otec biskup Stolárik.

V nedeľu vyvrcholila odpustová slávnosť sláv-
nostnou svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Ber-
nard Bober, košický arcibiskup metropolita. V homí-
lii poukázal na Máriu ako našu Matku, Matku plnú 
lásky, dobroty a istoty. „Matka je plnosťou istoty 
a dokonalým útočišťom. V láske Matky sa zrkadlí 
láska Boha. Pri Matke Božej nachádzame pravý po-
koj srdca i očisteného svedomia. Preto radi putujeme 
na jej zasvätené miesta do jej svätyne. Tu naša duša 
dostane všetko, čo potrebuje.“

Odpustovú atmosféru doplnil organový koncert 
v podaní prof. Václava Uhlířa a jeho syna Václava 
Metoděja z Hradce Králove, ktorí hrali súčasne na 
dvoch organoch a nedeľná akadémia slova a piesni 
Radu Bosých Karmelitánov z Lorinčíka.                                      
                                                  Ladislav Vateha
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Nespravodlivo väzneným  
pre vieru odhalili tabuľu

Žilina 14. júla (TK KBS) - Na budove saleziánskeho 
domu na Rajeckej ceste v Žiline bola v piatok 13. júla 
2012 odhalená pamätná tabuľa nespravodlivo väzne-
ným pre vieru vo vyšetrovacej väzbe KV ŠtB. Tá bola 
umiestnená v budove saleziánskeho domu v roku 1949 
po násilnom vyvezení saleziánov a zotrvala v nej až do 
pádu komunistického režimu.

Slávnosť sa začala svätou omšou vo Farskom kosto-
le sv. Jána Bosca, ktorej hlavným celebrantom bol žilin-
ský biskup Mons. Tomáš Galis a koncelebrovali don Ján 
Tocký SDB, administrátor farnosti don Marián Bundzel 
SDB a vicekancelár Biskupského úradu Štefan Žídek za 
účasti bývalých politických väzňov a ich príbuzných. 

Po svätej omši boli prečítané svedectvá spišského 
biskupa Jána Vojtaššáka a pápežského preláta Viktora 
Trstenského, ktorí boli v Žiline väznení v roku 1958 
spolu s ďalšími kňazmi Spišskej diecézy. Spomienky 
sestier vincentiek, ktoré boli v Žiline vo vyšetrovacej 
väzbe so svojou provinciálnou predstavenou sr. Vincen-
ciou Olšovskou v roku 1951, predniesla sestra Marianna 
zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky z Nitry. Keďže sa 
pri vyšetrovaní zastali biskupa Jána Vojtaššáka, museli 
za trest päť dní iba chodiť alebo stáť, nemohli sedieť ani 
ležať, z čoho im opuchli nohy. Predseda Oblastnej or-
ganizácie Konfederácie politických politických väzňov 
Slovenska Žilina Andrej Dvorecký si zaspomínal na 
návštevy svojej sestry Nory Dvoreckej, uväznenej v ži-
linskej väznici za náboženskú činnosť v Treťom ráde sv. 
Františka. Najdôležitejším svedkom bol salezián don Ján 
Tocký SDB, ktorý pochádza zo Žiliny a poznal salezián-
sky dom pred rokom 1949, potom v ňom bol vo vyšetro-
vacej väzbe a po návrate zo zahraničia, kam v roku 1952 
emigroval, opäť pôsobí v Žiline. Po odznení svedectiev  
biskup Galis požehnal pamätnú tabuľu pri vchode do sa-
leziánskeho domu a na záver sa prihovoril podpredseda 
KPVS Jozef Baník. Na pamätnej tabuli je tento nápis: 
„Po násilnom zrušení saleziánskeho ústavu v r. 1949 
bola v jeho budove umiestnená Štátna bezpečnosť. Vo 
vyšetrovacej väzbe tam mnohí nevinne trpeli pre vieru, 
medzi nimi aj biskup Ján Vojtaššák.       Peter Sandtner 

Prešov má novú dominantu  
- sochu Jána Pavla II.

Prešov 16. júla (TK KBS) - V nedeľu 15. júla sa v Pre-
šove konala slávnostná svätá omša, po ktorej košický 
pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik požehnal 
novú dominantu mesta - sochu bl. Jána Pavla II. Dva 
a pol metrová socha s podstavcom, ktorej autorom je 
Peter Beňo, sa nachádza medzi Konkatedrálou sv. Mi-
kuláša a Evanjelickým kostolom Najsvätejšej Trojice. 
Stvárňuje osobnosť pohrúženú do modlitby. Stojí na 
mieste, ktorým v roku 1995 prechádzal aj pápež Ján 
Pavol II. Je symbolom zmierenia, modlitby, pokoja 
a miestom ekumenického porozumenia, je to symbol 
posolstva, povedal otec biskup Stolárik, ktorý stojí za 
myšlienkou postaviť túto sochu v Prešove.

Na slávnosti sa zúčastnilo množstvo ľudí. Sláv-
nostnú svätú omšu koncelebroval prešovský arcibis-
kup metropolita Mons. Ján Babjak, Jozef Dronzek, de-
kan farnosti sv. Mikuláša, Mons. Jozef Dugás, dekan 
farnosti Kráľovnej Pokoja sídlisko III. a ďalší kňazi. 
Nechýbali ani predstavitelia verejného a politického 
života, Pamiatkového úradu, poslanci Národnej rady 
SR, poslanci samosprávy a mesta Prešov.

„Tieto radostné prežité chvíle pri odhaľova-
ní a požehnaní sochy bl. Jána Pavla II. budú dlho 
rezonovať v mysliach kresťanov, ktoré si aj v bu-
dúcnosti budú môcť predstaviť a priblížiť slovom 
a obrazom. Tieto udalosti sú požehnaním pre našu 
farnosť, pre naše mesto a okolie, pre nás obyvateľov 
tohto pekného mesta ležiaceho na brehoch Torysy. 
Nech Duch zostúpi a obnoví tvárnosť zeme, tejto 
zeme, našej zeme. Dedičstvo otcov zachovaj nám 
Pane a nie len zachovaj, ale aj posilni,“ povedal bis-
kup Stolárik.                                       Jakub Halčák 

Farský deň zorganizovali  
v prievidzskej farnosti v Bojniciach

Bojnice 17. júla (TK KBS) - Gréckokatolícka farnosť 
sv. Sedmopočetníkov v Prievidzi zorganizovala v nede-
ľu 15. júla farský deň v Bojniciach. Spoločné stretnutie 
farníkov z prievidzskej, ale aj z trenčianskej farnosti, 
sa začalo slávením sv. liturgie v kaplnke Bojnického 

zámku. Sv. liturgiu slávil o. Igor Cingeľ, ktorý v homí-
lii povzbudil všetkých prítomných, aby si radosť z po-
znania Boha a jeho moci nenechávali len pre seba. Ešte 
pred sv. liturgiou niektoré rodiny využili pekné počasie 
a navštívili zoologickú záhradu v Bojniciach, Múzeum 
praveku alebo iné atrakcie, ktoré Bojnice ponúkajú. Far-
ský deň pokračoval po sv. liturgii spoločnou opekačkou 
v blízkosti zámku, loptovými hrami, streľbou z luku, či 
spevom ľudových piesní.

Organizátori akcie ďakujú riaditeľovi Múzea v Boj-
niciach Jánovi Papcovi za poskytnutie priestorov zá-
mockej kaplnky i farníkovi Alexandrovi Halahyjovi, 
pracovníkovi Múzea, za zabezpečenie potrebných zále-
žitosti. Spoločne prežité stretnutie, ktoré sa v Bojniciach 
konalo už po druhýkrát, účastníkov obohatilo a poskytlo 
im príležitosť tráviť spoločne čas aj mimo liturgického 
zhromaždenia.                              Michal Jalčak
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Slovenská katolícka charita  
spustila kampaň o aktívnom starnutí

Bratislava 18. júla (TK KBS) - Poukázať na aktívne star-
nutie, ale aj na možnosti, ktoré seniorom ponúka chari-
ta, je cieľom edukatívno-osvetovej kampane, ktorú dnes 
spustila Slovenská katolícka charita (SKCH). Súčasťou 
kampane s názvom „Starnúť neznamená prestať žiť“ je 
viacero aktivít. Prednášky, športové a iné aktivity po-
núknu sociálne zariadenia charity. SKCH vytvorila k té-
me aktívneho starnutia aj novú internetovú podstránku 
www.charita.sk/seniori. Pomocnú ruku seniorom podá 
i nové číslo časopisu Charita. SKCH zároveň nadviaza-
la spoluprácu s Úradom vlády SR a organizuje povied-
kovú súťaž pre verejnosť. Kampaňou sa SKCH zapojila 
do aktivít v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia 
a solidarity medzi generáciami 2012.

„SKCH kampaňou Starnúť - neznamená prestať žiť 
chce poukázať na to, že hoci staroba prináša zhoršenie 
zdravotného stavu, existuje tu veľa spôsobov, ako sa 
s tým lepšie vyrovnať. Aj malé zmeny v našom okolí 
môžu priniesť veľké zlepšenie pre ľudí trpiacich rôz-
nymi druhmi zdravotných ťažkostí či postihnutí,“ po-
vedal TK KBS Radovan Gumulák, generálny sekretár 
SKCH. „Chceme tiež poukázať na to, že keď sa človek 
dostane do stavu, keď potrebuje pomoc a rodina mu 
možno nevie podať pomocnú ruku, nastupuje tu charita 
so svojimi zariadeniami a službami, ktorými vie tomu 
človek dať možnosť dôstojne dožiť a umožniť mu ta-
kisto aktívne ďalej rozvíjať v rámci svojich možností 
svoje schopnosti a do poslednej chvíle žiť aktívne a za-
pájať sa do diania, či už vo svojej komunite, v rodine,“ 
dodal Gumulák.

Letný eparchiálny tábor 
má za sebou úspešný 2. ročník

Bratislava 17. júla (TK KBS) - Letný eparchiálny tábor 
2012, ktorý organizátori familiárne nazývajú Letka, 
má za sebou úspešný 2. ročník. Tábor pre deti a mlá-
dež Bratislavskej eparchie sa uskutočnil od 9. do 13. 
júla 2012 v rekreačnom zariadení Chata Hámor v Ko-
kave nad Rimavicou. Vyše 40 detí a mladých ľudí 
s ôsmimi animátormi a gréckokatolíckymi kňazmi o. 
Igorom Cingeľom z Trenčína, o. Mariánom Sabolom 
z Telgártu a o. Rastislavom Čižikom z Bratislavy pre-
žili naplno udalosti z knihy Exodus. Okrem bohatého 
evanjelizačného programu a každodennej svätej litur-
gie sa deti zabavili na trampolíne, zaplávali si v ba-
zéne či vyskúšali jazdu na koni. Obohatením tábora 
bola návšteva vladyku Petra Rusnáka, ktorý do sŕdc 
detí zasieval živé Božie slovo.             Mária Galliková 

Výtvarný vizuál kampane vytvoril výtvarník 
a dlhoročný podporovateľ SKCH Fero Guldan. Po-
zostáva z 12 najdôležitejších fáz života človeka od 
zrodenia nového ľudského života cez najpamätnejšie 
situácie v detstve a dospievaní až po postavenie sa 
na vlastné nohy a založenie si vlastnej rodiny. Tie sú 
pretavené do rodinného fotoalbumu, ktorý predstavili 
novinárom v prezentácii. Aktivity Bratislavskej ar-
cidiecéznej charity predstavil na stretnutí jej riaditeľ 
Alojz Marek. Podujatie podporil aj poslanec Národ-
nej rady SR a predseda Združenia kresťanských seni-
orov Jozef Mikloško, ktorý je jedným z ambasádorov 
Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity me-
dzi generáciami.

SKCH ročne pomôže a poskytne služby zhruba 
700 seniorom v rámci pobytových zariadení a 500 
seniorom v rámci opatrovateľskej služby. V 39 za-
riadeniach ošetruje 300 klientov ústavnej hospicovej 
starostlivosti a 3700 klientov v rámci mobilného hos-
picu či starostlivosti v ich domácom prostredí. Senio-
ri/ky sú najväčšou skupinou príjemcov/kýň charitných 
služieb, ktoré v SR prevádzkujú jednotlivé diecéz-
ne charity. Dané služby sa delia na: terénne služby 
(pracovníci dochádzajú k blízkemu domov), ambu-
lantné služby (za službami klient dochádza, no noci 
trávi u seba doma), a pobytové služby (pacient je 
natrvalo umiestnený do daného zariadenia).    -ml- 

V Domove svätého Jána z Boha 
si prevzali dar

Bratislava 19. júla (TK KBS) - Vedenie Domova 
svätého Jána z Boha na Hattalovej ul. v bratislav-
skej mestskej časti Nové Mesto, ktorý bol otvorený 
6. decembra 2010 a ktorý prevádzkuje Hospitálska 
rehoľa sv. Jána z Boha - Milosrdní bratia ako denné 
centrum pre ľudí odkázaných na cudziu pomoc, si 
v stredu slávnostne prevzalo dar - traktorovú kosač-
ku. Tá bude slúžiť ako nástroj pracovnej terapie, 
ktorú v Integračnom centre uvedeného zariadenia 
vykonávajú jeho klienti – ľudia odkázaní na cudziu 
pomoc. Podľa riaditeľa domova Jaroslava Valacha 
denne do útulku prichádza okolo 100 ľudí.

Na kosačku finančne prispela samospráva Nové-
ho Mesta, Nadácia Pontis, Rotary klub a spoločnosť 
Slovak Telekom. 

Ide o profesionálnu traktorovú kosačku zn. Ku-
bota G2 3LD s príslušenstvom na odhŕňanie snehu 
v hodnote 14 484,00 eur, ktorou budú klienti domova 
v letnom období kultivovať vyhradené trávnaté plo-
chy v spolupráci so samosprávou Bratislava Nové 
Mesto a v zime ju budú využívať na odhŕňanie sne-
hu.                                                                                        -ae-
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Úmrtie: Vo veku 64 rokov zomrel 
farár v Podhoranoch

Košice 14. júla (TK KBS) - Vo veku 64 rokov zo-
mrel dnes predpoludním kňaz Ján Maňko, farár 
v Podhoranoch. Narodil sa 18. septembra 1947 
v Dubinnom. Za kňaza bol vysvätený 15. júna 1991 
v Snine. Od roku 1991 do roku 1992 bol kaplánom 
Košice – sv- Alžbety. Od roku 1992 - 1997 pôso-
bil v kňazskom seminári – Spišská Kapitula. Od 
roku 1997 bol správcom farnosti v Podhoranoch. 
Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať 16. 
júla 2012 o 15:00 h v Podhoranoch. Po ukončení 
pohrebných obradov bude telo prevezené a uložené 
v rodisku zosnulého na cintoríne v Dubinnom.   
                            Zdroj: www.ke-arcidieceza.sk

Vo veku 25 rokov zomrel  
brat Vincent Trnik, OFMCap

Bratislava 18. júla (TK KBS) - V piatok 13. júla zo-
mrel pri autonehode brat Vincent Vladimír Trnik, 
OFMCap spolu so svojím rodným bratom Stanisla-
vom. Pohreb bude v sobotu 21. júla 2012 o 10:00 h 
v Radobici. Brat Vladimír Trnik, OFMCap sa na-
rodil 3. 12. 1986 v Bojniciach. Do postulátu Rádu 
menších bratov kapucínov na Hriňovej vstúpil 3. 10. 
2006. Noviciát absolvoval v Kremnických Baniach 
a 23. 8. 2008 zložil časnú profesiu. V školskom 
roku 2011/2012 absolvoval 3. ročník teologického 
štúdia na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej boho-
sloveckej fakulte UK v Bratislave.        Peter Savara

Vo veku nedožitých 90 rokov  
zomrel Ladislav Kiška

Nitra 19. júla (TK KBS) - Vo veku nedožitých 90 
rokov a v 63. roku kňazstva dnes zomrel kanonik 
Nitrianskej sídelnej kapituly Ladislav Kiška. Svätá 
omša spojená s pohrebnými obradmi bude za zosnu-
lého v nedeľu 22. júla o 15:00 h v Katedrále - Bazi-
like sv. Emeráma v Nitre. Obrady budú pokračovať 
v kanonickej krypte na Nitrianskom hrade.

Ladislav Kiška sa narodil 8. decembra 1922 
v Strážove. Za kňaza bol ordinovaný 6. mája 1950.

Prehľad miest, na ktorých pôsobil:
1950 k. Krásno nad Kysucou
1950 - 1954 základná vojenská služba PTP
1954 - 1961 k. Považská Bystrica, Košeca, Nitra - 
Dolné mesto
1961 - 1962 administrátor Rosina
1962 - 1963 k. Kysucké Nové Mesto
1963 - 1968 administrátor Zákopčie
1963 - 1976 administrátor Trenčianska Turná
1976 - 1984 administrátor Červený Kameň
1980 honorárny dekan
1984 - 1985 administrátor Lednické Rovne
1985 - 1990 administrátor Dubnica nad Váhom
1990 - 2001 administrátor Jarok
1999 katedrálny kanonik - trenčiansky archidiakon
2001 na odpočinku Nitra
2004 - 2009 sudca cirkevného súdu
2008 na odpočinku ChD Beckov      BÚ Nitra

V Bratislave sa rozlúčili  
s najstarším členom KPVS

Bratislava 19. júla (TK KBS) - Bratislavský pomocný bis-
kup Mons. Jozef Haľko celebroval pohrebnú svätú omšu 
v maďarskom jazyku za 102-ročného Štefana Ghilány-
ho, šľachtica, organistu, klaviristu, člena Zvrchovaného 
rádu Maltézskych rytierov a najstaršieho člena Konfede-
rácie politických väzňov Slovenska (KPVS). Posledná 
rozlúčka sa konala v stredu 18. júla vo Františkánskom 
kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Telesné pozostat-
ky zosnulého uložili v rodinnej hrobke v Prešove.

Štefan Ghillány sa narodil 2. 1. 1910 v starej šľach-
tickej rodine, ktorá dostala barónsky erb už v roku 1688. 
Jeho otec Ladislav Ghillány sídlil v kaštieli v Chminian-
skej Novej Vsi, ale jeho majetky mu boli zhabané na 
základe Benešových dekrétov. Štefan Ghillány vyštu-
doval hru na klavíri na konzervatóriu vo Viedni spolu 
s dirigentom Ľudovítom Rajterom. Napriek tomu z po-
litických dôvodov nesmel učiť a bol nútený živiť sa ako 
kaviarenský muzikant spolu s cigánskymi muzikant-
mi. V roku 1950 bol pre svoj šľachtický pôvod ako 40 
ročný povolaný do vojenských táborov nútených prác 
– Pomocných technických práporov v Komárne, kde mu 
hrozila deportácia do ZSSR. V rôznych táboroch PTP 
strávil 3 roky. Jeho rodina, ktorá prišla o živiteľa, bola 
násilne vysťahovaná z Prešova do Raslavíc.

Ako 97-ročný si vykonal púť do Svätej zeme po ob-
dŕžaní finančného príspevku za roky strávené v PTP.

               Peter Sandtner


