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Arcidiecézna púť ku cti Panny Márie Karmelskej v Gaboltove 
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19. septembra 2010 blahorečil Benedikt XVI. v Cofton 
Park v Birmingheme veľkú postavu Britských ostrovov, 
kardinála Johna Henryho Newmana. Filozof a teológ, 
ktorý po zrelej úvahe prešiel z anglikánskej do katolíckej 
cirkvi, kde sa stal biskupom a kardinálom. Tento mysli-
teľ už koncom 19. storočia napísal múdru vetu: „Stačí 
jeden pápežský dokument, či škandál kňaza, alebo re-
hoľnej komunity, aby bola Cirkev ponižovaná a aby sa 
vyrojili stovky článkov a prijímali sa proticirkevné zá-
kony“. Možno iba toľko k tomu, čo na Slovensku pre-
žívame. Asi najviac dráždi práve vernosť voči Svätému 
Otcovi. Najmasívnejší tlak bol a je práve v tom, aby 
sa našiel niekto, kto sa postaví proti jeho rozhodnutiu. 
A to je vážne. Dejiny sú v tomto neúprosné a dokazu-
jú, že práve na tomto sa lámali i dejiny jednotlivých 
národov. Spomeňme svätého Tomáša Morusa, či našich 
súdených biskupov za socializmu. V tejto súvislsoti 
som prednedávnom dostal ako dar od jedného z auto-
rov knihu Krížom k svetlu. Peter Slepčan a Róbert Letz 
vo svojom, nebojím sa povedať nielen obsiahlom, ale 
aj vynikajúcom diele, približujú osobnosť kandidáta na 
blahorečenie, obeť totalitného režimu, biskupa Michala 
Buzalku. Nie, nebola to kniha, ktorú by som ako sa ho-
vorí- zhltol na jeden krát. Jej čítaniu som venoval asi dva 
mesiace. Postupného, pozorného čítania. Výskum v ar-
chívoch, podrobné odvolávky na historické dokumenty, 
súvislosti rozhodnutí. Skutočná lahôdka pre historikov, 
ale i odborníkov na spiritualitu. Osobitným spôsobom 
ma zaujal citát biskupa Buzalku v závere diela. Biskup 
v roku 1957 vo svojom liste písanom po latinsky, podal 
správu o stave Cirkvi na Slovensku na Západ. Píše v nej: 
“Doteraz je silná, zdravá, činná, plná radosti a potešenia 
pre svojich synov a svoje dcéry. Tie chirurgické zásahy, 
o ktorých sa vie, ju zaiste troche oslabili… ale skúse-
ní a vynikajúci lekári tvrdia, že po čase tieto ťažkosti 
budú prekonané. Naozaj celý jej organizmus je zdravý 
a húževnatý.” Z Buzalkových slov je cítiť optimizmus, 
nádej a radosť, ktoré pre neho boli charakteristické. 
Pod “chirurgickými zásahmi” mal na mysli väznenie 
biskupov, kňazov a laikov, ale dodal, že “tieto ťažkosti  

po čase budú prekonané. Ťažko povedať, či preto, že po-
minú vonkajšie faktory prenasledovania, alebo- a to je 
pravdepodobnejšie- vďaka “organizmu Cirkvi”, ktorý je 
zdravý, húževnatý a nepoddá sa. 

Mimoriadnu hodnotu má rukou dopísaná závereč-
ná poznámka kardinála štátneho sekretára Giovanniho 
Ciccognaniho, ktorá hovorí, že text Pro memoria bol 
pripravený pre pápeža Jána XXIII. „Svätý Otec vy-
soko chválil tohto verného služobníka a prosí Boha, 
aby slová, ktoré napísal v citovanom liste z roku 1957 
o budúcnosti Československa, sa mohli potvrdiť. Sú 
dokumentom, ktorý treba uchovať s úctou.”- toľko 
štátny sekretár Ciccognani. 

Potešiteľnou správou z diania na Slovensku je po-
kračovanie filmárskeho úsilia v katolíckom prostre-
dí. Hoci v čase ekonomickej krízy prostriedkov nie 
je veľa, pokračuje sa aj v príprave filmových a do-
kumentárnych diel. V týchto dňoch sa na Slovensku 
i v Taliansku pripravuje zaujímavý dokumnetárny 
film o kardinálovi Tomkovi. Mal som možnosť vi-
dieť niektoré sekvencie natočené v Tatrách. Odľahče-
né i plné životných skúseností. Druhým zaujímavým 
dielom je natáčanie hraného filmu z produkcie LUX
communication s názvom „Pán Ježiš na návšteve“ na 
námet nemeckého autora Franza Michaela Wiliama. 

Film rozpráva príbeh očami malého chlapca, ktorý 
prežíva jedinečný zážitok Ježišovej prítomnosti počas 
prvého svätého prijímania. Sila modlitby je tu konfron-
tovaná s problematikou alkoholizmu v kresťanskej ro-
dine. Láska a odhodlanosť mladej matky zachrániť ro-
dinu dáva východisko pre silný príbeh, v ktorom príde 
čas aj na otcove obrátenie. Tvorivá sila, ktorá akoby 
potvrdzovala slová biskupa Buzalku. Existujú semien-
ka rastlín, ktoré nezničí ani požiar. Hoci by sa zdalo, 
že oheň zničil všetko naokolo, semienka v pravý čas 
prasknú a vyklíčia. A na spálenej zemi sa objaví zeleň. 
Prajem vám, drahí poslucháči, aby ste si aj vy odpoči-
nuli od hluku a zhonu. Možno pri dobrej knihe, ktorá 
vás posilní a vleje nádej. A neskôr možno i pri niekto-
rom z pripravaných filmových diel.     RV, Jozef Kováčik

Život klíči vo vnútri

Castel Gandolfo 27. júla (RV) - Pápež Benedikt XVI. 
prijal na audiencii členov kardinálskej komisie povere-
nej prešetrením úniku dôležitých informácií: kardinálov 
Juliana Herranza, Salvatora De Giorgiho a kardinála Jo-
zefa Tomka. Ako sa ďalej uvádza v komuniké Tlačového 
strediska Svätej stolice, členov komisie sprevádzali Lui-
gi Martignani, sekretár komisie a vyšetrujúci sudca Pie-
ro Antonio Bonnet spolu s promótorom spravodlivosti 
(prokurátor) Vatikánskeho štátu Nicolom Picardim.

Svätého Otca informovali o záveroch, ku ktorým kar-
dinálska komisia dospela počas vyšetrovania a rovnako 

o stave súčasného trestného konania. Pápež im za infor-
mácie poďakoval a požiadal vatikánsku magistratúru, 
aby aj naďalej pokračovala v začatej práci s doterajšou 
trpezlivosťou.

Bonnet a Picardi aj naďalej pracujú na obžalovacom 
spise a rozsudku, na základe ktorého bude Paolo Gabri-
ele, jediný podozrivý v kauze úniku vatikánskych do-
kumentov, prepustený na slobodu, alebo trestne stíhaný. 
Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice páter Federico 
Lombardi uviedol, že výsledky práce sudcov by mohli 
byť predstavené verejnosti už začiatkom augusta.       -mf-

Členovia kardinálskej komisie na audiencii u Svätého Otca
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Vatikán 22. júla (RV) - V nedeľu napoludnie sa na 
nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe zišli 
pútnici z celého sveta. Prišli sem, aby sa spolu so 
Svätým Otcom mohli pomodliť poludňajšiu modlitbu 
Anjel Pána. Ešte predtým sa im 
však Benedikt XVI. prihovoril 
z okna svojej pracovne:

Drahí bratia a sestry!
Božie slovo tejto nedele 

nám znova predkladá jednu 
základnú a stále fascinujúcu 
tému Svätého písma: pripomí-
na nám, že Boh je pastierom 
ľudstva. Toto znamená, že 
Boh chce pre nás život, chce 
nás viesť na dobré pastviny, 
kde sa môžeme posilniť a od-
počinúť si; nechce, aby sme sa 
stratili a zahynuli, ale aby sme 
dosiahli cieľ našej cesty, kto-
rým je pravá plnosť života. To 
je to, čo si každý otec a každá mama praje pre svoje 
deti: dobro, šťastie, naplnenie. V dnešnom evanjeliu 
sa Ježiš predstavuje ako pastier stratených oviec z do-
mu Izraela. Jeho pohľad na ľudí je pohľadom takpo-
vediac „pastoračným“. Napríklad, v evanjeliu tejto 
nedele sa hovorí, že „vystúpil z loďky a videl veľký 
zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez 
pastiera, a začal ich učiť novým veciam“ (Mk 6, 34). 
Ježiš je stelesnením Boha Pastiera prostredníctvom 
svojho spôsobu kázania a svojich diel, stará sa o cho-
rých a hriešnikov, tých, ktorí sa „stratili“ (porov. Lk 
19, 10), aby ich priviedol do bezpečia, k Božiemu 
milosrdenstvu.

Medzi „stratenými ovcami“, ktoré Ježiš zachrá-
nil, je aj žena menom Mária, pochádzajúca z dediny 
v Magdale pri Galilejskom jazere, nazývaná preto 
Magdaléna. Podľa cirkevného kalendára na ňu v tento 
deň pripadá liturgická spomienka. Evanjelista Lukáš 

hovorí, že Ježiš z nej vyhnal sedem zlých duchov (po-
rov. Lk 8, 2), teda ju zachránil od úplného zotročenia 
zlom. V čom spočíva toto hlboké uzdravenie, ktoré 
Boh uskutočňuje skrze Ježiša? Spočíva v opravdivom, 

úplnom pokoji, v ovocí zmie-
renia človeka so sebou samým 
a v uzdravení všetkých vzťa-
hov: s Bohom, s druhými, so 
svetom. Skutočne, zlo sa vždy 
snaží zničiť Božie dielo, za-
sieva rozdelenie do ľudského 
srdca, medzi telo a dušu, me-
dzi človeka a Boha, do me-
dziľudských, spoločenských, 
medzinárodných vzťahov, ako 
aj medzi človeka a stvorené 
bytia. Zlý rozosieva vojnu; 
Boh je tvorcom pokoja. Do-
konca, ako hovorí svätý Pa-
vol, Kristus „je náš pokoj, on, 
ktorý z dvoch urobil jedno, vo 

svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, ne-
priateľstvo“ (Ef 2, 14). K dokonaniu tohto diela radi-
kálneho zmierenia sa musel Ježiš, Dobrý pastier, stať 
Baránkom, „Božím Baránkom, ktorý sníma hriech 
sveta“ (Jn 1, 29). Iba tak mohol uskutočniť nádher-
ný prísľub žalmu: „Dobrota a milosť budú ma spre-
vádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať 
v dome Pánovom/ mnoho a mnoho dní“ (Ž 23, 6).

Drahí priatelia, tieto slová žalmu priam rozochvie-
vajú naše srdce, pretože vyjadrujú našu najhlbšiu túž-
bu. Hovoria o tom, pre čo sme boli stvorení - hovoria 
o živote, o živote večnom! Sú to slová človeka, ktorý, 
tak ako Mária Magdaléna, zakúsil Boha vo svojom ži-
vote a spoznal jeho pokoj. Sú to slová, ktoré s najväč-
šou opravdivosťou znejú z úst Panny Márie, ktorá žije 
vo večnosti na nebeských pastvinách, kam ju zaviedol 
Pastier, Baránok. Mária, Matka Krista, ktorý je naším 
pokojom, oroduj za nás!                           -mf-/ snímka pz

Benedikt XVI.: „Zlý rozosieva vojnu, Boh je tvorcom pokoja“

Vatikán 22. júla (RV) - Minulotýždňové tragic-
ké udalosti hlboko zasiahli aj Svätého Otca. 
Po modlitbe Anjel Pána sa tak vrátil k masakre 
v americkom Denveri, kde 24-ročný muž spustil 
v kine Aurora paľbu na divákov, pri ktorej za-
hynulo 12 ľudí a viac ako 50 sa zranilo. Pápež 
rovnako pripomenul stredajšiu haváriu trajektu, 
ktorý sa potopil pri pobreží súostrovia Zanzibar. 
Zahynulo pri nej 63 ľudí. Svätý Otec uviedol:

„Bol som hlboko šokovaný nezmyselným násil-
ným činom, ku ktorému došlo v Aurore v Den-
veri a zarmútený stratou životov počas nedávnej 
katastrofy neďaleko Zanzibaru. Zdieľam utrpe-
nie rodín a priateľov obetí a zranených, zvlášť 
detí. Uisťujem vás všetkých o mojej blízkosti 
v modlitbe, udeľujem svoje požehnanie ako zá-
ruku útechy a opory vo vzkriesenom Pánovi.“  
                            -mf-

Minulotýždňové udalosti šokovali Benedikta XVI.
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Sústrasť pápeža nad smrťou  
kubánskeho disidenta Payu

Castel Gandolfo 26. júla (RV) - Nech Boh „do-
praje útechu a posilu tým, ktorí dnes oplakávajú 
nenahraditeľnú stratu“. Týmito slovami vyjadril 
Svätý Otec v telegrame, podpísanom vatikánskym 
štátnym substitútom Mons. Angelom Becciom, 
svoju sústrasť nad smrťou známeho kubánskeho 
disidenta Oswalda Payu, ktorý zahynul minulú 
nedeľu pri dopravnej nehode. Podľa príbuzných, 
ktorí sa domáhajú dôkladného prešetrenia prí-
padu, došlo k nehode za zvláštnych okolností. 
Sústrastný telegram Benedikta XVI. bol prečí-
taný počas pohrebných obradov, ktoré sa konali 
včera popoludní v kostole del Divino Salvatore 
del Mondo v Havane. Pápež v ňom vyjadruje 
svoje spolucítenie a osobitnú duchovnú blízkosť 
smútiacej rodine a na všetkých zvoláva ochranu 
patrónky Kuby, Našej Panej Milosrdenstva z El 
Cobre.

Svätú omšu za zosnulého celebroval včera ha-
vanský arcibiskup kardinál Jaime Ortega. V homílii 
pripomenul, ako sa Oswaldo Payá neustále pokúšal 
hľadať inšpiráciu pre svoju politickú angažova-
nosť v kresťanskej viere. Už v roku 1988 založil 
politickú organizáciu Kresťanské hnutie za slobo-
du, pokúsil sa aj kandidovať do kubánskeho par-
lamentu, čo mu však komunistický režim zabránil. 
Bol iniciátorom najväčšej petície v dejinách Kuby 
– projektu Varela, ktorého cieľom bol boj za do-
držiavanie ľudských práv a vypísanie slobodných, 
demokratických volieb. Petíciu podpísalo niekoľko 
desiatok tisíc Kubáncov, ktorí tým riskovali väz-
nenie, prenasledovanie a bol dokonca ohrozený 
ich život či život ich rodín. Kubánsky režim poru-
šil vlastnú ústavu, aby sa touto petíciou parlament 
nemusel zaoberať. Zosnulý bol zakladateľom mo-
dernej kresťanskej demokracie na Kube a zostane 
emblematickou postavou opozície. Ako uviedol je-
den z popredných predstaviteľov opozície, odteraz 
„musia bojovať ešte viac zjednotení ako kedykoľ-
vek pred tým“.                                                   -jak-

Benedikt XVI.: „Aby boli  
kresťanskí manželia  

najlepšími poslami lásky“

Vatikán 23. júla (RV) - Aby boli kresťanskí man-
želia „usmiatou tvárou Cirkvi, najlepšími poslami 
lásky živenej vierou“. Takto by sa dalo zhrnúť po-
solstvo pápeža Benedikta XVI. účastníkom Medzi-
národného stretnutia hnutia manželskej spirituality 
„Equipes Notre Dame”, ktoré sa koná v Brazílii od 
soboty 21. júla. Dokument podpísaný vatikánskym 
štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom Berto-
nem pápež adresoval kardinálovi Raimundovi Da-
mascenovi Assisovi, arcibiskupovi Aparecidy.

Kresťanské manželské hnutie „Equipes Notre 
Dame” vzniklo v roku 1939 z iniciatívy francúz-
skeho kòaza P. Henriho Caffarela. Jeho v poradí už 
11. medzinárodné stretnutie sa sústreďuje na tému: 
„Majme odvahu žiť evanjelium. Každý deň na ces-
tách sveta nažívajme v láske Kristovej a prevezmi-
me starostlivosť o človeka“. Svätý Otec v posol-
stve – prečítanom počas slávnostného otvorenia 
podujatia v nedeľu zavčas rána nášho času – ne-
skrýva „problémy a ťažkosti, ktorým čelia manžel-
stvá a rodiny dneška, obkľúčené klímou rastúcej 
sekularizácie“. Zoči-voči tejto skutočnosti musia 
– podľa jeho slov – práve kresťanské manželstvá 
ohlasovať „základnú pravdu o ľudskej láske a o jej 
najhlbšom význame. Láska medzi mužom a ženou, 
úsmev dieťaťa, pokoj pri rodinnom krbe – ako ho-
vorieval Pavol VI. – toto všetko odráža inú lásku 
– nekonečnú lásku Boha“. „Tento ideál sa môže 
zdať príliš vysoký“, píše ďalej Svätý Otec, a prá-
ve v tom môže byť prínos hnutia Equipes Notre 
Dame. Nielen v povzbudení, aby rodiny žili zo 
vzťahu ku sviatostiam, ale aj „praktickými radami 
a konkrétnymi návrhmi na prežívanie spirituality 
kresťanských manželov v bežnom živote“.

Benedikt XVI. zvlášť zdôrazňuje jeden návrh: 
„povinnosť sadnúť si“, t. j. „snahu o zachovanie 
pravidelného času na osobný dialóg medzi man-
želmi“, počas ktorého sú si manželia k dispozícii, 
aby sa počúvali a s úplnou otvorenosťou hovorili 
o svojich problémoch. Súčasný svet, poznačený 
„individualizmom, nadmernou aktivitou, uponá-
hľaním a roztrieštením“, nevyhnutne potrebuje 
tento dialóg, aby sa zabránilo „nedorozumeniam, 
ktoré často končia nevyliečiteľnými zraneniami“. 
Pripomínajúc tiež učenie Druhého vatikánskeho 
koncilu, ktorý „Cirkvi ponúkol nový pohľad na 
hodnotu ľudskej lásky, manželstvo a rodinu“, pá-
pež vyzval kresťanských manželov, aby boli „us-
mievajúcou a láskavou tvárou Cirkvi, najlepšími 
a najpresvedčivejšími poslami krásy lásky, ktorá je 
živená a udržiavaná vierou, darom Boha, ktorý sa 
ponúka všetkým, aby objavili zmysel života“.

Aktuálny 11. ročník medzinárodného stretnutia 
hnutia „Equipes Notre Dame“, ktoré v brazílskej 
metropole potrvá do štvrtka 26. júla, predchádzala 
dlhá trojročná príprava. Medzi jeho 7600 účastník-
mi je vyše 400 kňazov, vrátane 18 biskupov, ktorí 
venujú apoštolátu rodín a manželstiev osobitnú po-
zornosť v rôznych častiach sveta. Viac informácií 
o priebehu stretnutia možno nájsť na internetovej 
stránke podujatia www.Brasilia2012.com.       -jak-
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Benedikt XVI. menoval nového 
vice-správcu majetku

Vatikán 24. júla (RV) - Svätý Otec menoval nového 
vice-správcu majetku Svätej rímskej Cirkvi. Stal sa 
ním Mons. Pier Luigi Celata, ktorý na tejto pozícii 
zastúpi kardinála Santosa Abril y Castellóa.

Mons. Celata pôsobil dlhé roky v diplomatických 
službách Svätej stolice ako apoštolský nuncius na 
Malte, v San Maríne, Slovinsku, Turecku, Belgicku 
a Luxembursku. Od roku 2002 pôsobil ako sekretár 
Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg.      -mf-

Svätá stolica reaguje  
na falošné obvinenia denníkov

Vatikán 24. júla (RV) - Svätá stolica reagovala na faloš-
né obvinenia dvoch denníkov v súvislosti s únikom dô-
verných vatikánskych dokumentov. Nemecký denník 
Die Welt ešte pred viac ako týždňom publikoval článok, 
v ktorom vyslovil vážne podozrenia zo spoluviny troch 
blízkych dlhoročných spolupracovníkov Svätého Otca. 
Jeho kópiou je článok, ktorý v dnešnom vydaní publiko-
val taliansky denník La Repubblica.

Štátny sekretariát dnes v komuniké tieto články od-
súdil, pretože sa „nezakladajú na objektívnych dôvodoch 
a vážne poškodzujú česť dotknutých osôb“, dlhoročných 
a verných spolupracovníkov Svätého Otca. „Skutočnosť, 
že ešte neboli zverejnené výsledky vyšetrovania, v žiad-
nom prípade neoprávňuje šíriť nepodložené a falošné in-
terpretácie a tvrdenia,“ uvádza sa ďalej v komuniké.

Vyjadrenie v tejto súvislosti dnes poskytol aj hovor-
ca Svätej stolice P. Federico Lombardi, podľa ktorého 
ide o falošné informácie. Ak aj boli spomínané osoby 
vypočúvané počas vyšetrovania, „neznamená to v žiad-
nom prípade“, že sú podozriví. Podľa neho ide o závažný 
čin spájať takéto podozrenia s „ľuďmi, ktorí si zaslúžia 
rešpekt“. V spomínanom článku sa totiž uvádzajú mená 
troch osôb: kardinála Paola Sardiho, Mons. Josefa Cle-
mensa a Ingrid Stampovej. Hovorca Svätej stolice po-
prel, že by tieto osoby boli uvoľnené zo služby pre po-
dozrenie zo zrady. Ako spresnil, kardinál Sardi odišiel 
zo Štátneho sekretariátu potom, ako dosiahol kánonický 
vek. Ďalší menovaný, Mons. Clemens, naďalej zastáva 
pozíciu sekretára Pápežskej rady pre laikov. Rovnako aj 
Ingrid Stampová stále pôsobí na Štátnom sekretariáte ako 
prekladateľka Svätého Otca.

Lombardi zároveň uviedol, že jeho opatrnosť pri 
vyjadrovaní sa k vyšetrovaniu vždy pramenila zo snahy 
„dodržiavať dôvernosť vyšetrovania“ a „oznamovať vý-
sledky v správnom čase a náležitým spôsobom“, aby sa 
predišlo dôsledkom, ktorých škody sú v takýchto prípa-
doch evidentné. Zároveň dodal, že to nebolo po prvýkrát, 
čo taliansky denník priniesol pochybné informácie v sú-
vislosti s Vatikánom. V prípade takejto citlivej témy, ako 
je únik tajných vatikánskych dokumentov, by si „čitatelia 
jedného z najpopulárnejších talianskych denníkov zaslú-
žili oveľa viac úcty k správnym a profesionálnym infor-
máciám“ dodal Lombardi.                                             -mf-

Benedikt XVI. vymenoval  
vedúceho úradu tribunálu  

Rímskej roty

Vatikán 26. júla (RV) - Pápež Benedikt XVI.  vyme-
noval Mons. Paula Pallatha za vedúceho Úradu pre 
procesy na dosiahnutie dišpenzu od uzavretého a ne-
dokonaného manželstva a pre kauzy nulity posvätnej 
vysviacky pri súdnom tribunáli Rímska Rota. Svätý 
Otec zriadil tento úrad 30. augusta 2011 apoštolským 
listom motu proprio, ktorým bola upravená apoštol-
ská konštitúcia Pastor bonus a zároveň sa presunuli 
niektoré kompetencie z Kongregácie pre Boží kult 
a disciplínu sviatostí na tento nový úrad.

Mons. Paul Pallath získal doktorát z východného 
kánonického práva na Pápežskom orientálnom inšti-
túte v Ríme a doktorát zo západného kánonického 

Noví členovia Pápežskej rady  
na podporu novej evanjelizácie

Vatikán 26. júla (RV) - Svätý Otec vymenoval 
dvoch nových členov Pápežskej rady na podporu 
novej evanjelizácie. Stali sa nimi Mons. Paul Yous-
sef Matar (1941), libanonský maronitský arcibiskup 
Bejrútu a Mons. Ignatius Ayau Kaigama (1958), ar-
cibiskup nigérijskej arcidiecézy Jos.

Paul Youssef Matar  bol vysvätený za kňaza 
v roku 1965; v roku 1991 bol vymenovaný za bis-
kupa a od roku 1996 je maronitským arcibiskupom 
v Bejrúte.

Ignatius Ayau Kaigama prijal kňazskú vysviacku 
v roku 1981, biskupskú v roku 1995, od roku 2000 
je joským arcibiskupom.                                    -jak-

práva na Pápežskej lateránskej univerzite. Viac ako 
16 rokov pracoval na Kongregácií pre Boží kult a dis-
ciplínu sviatostí vo Vatikáne. V rokoch 2003-2004 
pôsobil ako profesor na Pápežskom orientálnom in-
štitúte v Ríme. Od októbra 2011 pracoval ako úradník 
tribunálu Rímska rota.                                          -mf-
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Svetový kongres sekulárnych 
inštitútov v Assisi

Assisi 25. júla (RV) - V meste Assisi sa 23. júla začal IX. 
svetový kongres sekulárnych inštitútov. Zúčastňuje sa na 
ňom okolo 400 osôb zo všetkých kontinentov. Členovia 

Arcibiskup Müller:  
„Druhý Vatikánsky koncil  

záväzný aj pre Bratstvo Pia X.“

Vatikan 22. júla (RV) - Prefekt Kongregácie pre náu-
ku viery arcibiskup Gerhard Ludwig Müller sa vyjadril 
na tému eventuálneho prijatia Bratstva Pia X. späť do 
Cirkvi. Pre sobotňajšie vydanie Süddeutsche Zeitung 
označil za smerodajný a záväzný Druhý vatikánsky 
koncil. Vyjadrenia koncilu ohľadom náboženskej slo-
body, judaizmu a ľudských práv majú svoje „dogma-
tické dôsledky“, t.j. konkrétny dopad na učenie našej 
viery. Podľa slov arcibiskupa sa tieto vyjadrenia „ne-
môžu jednoducho odmietnuť bez toho, aby sme ohro-
zili katolícku vieru.“ Postoj Ríma voči tradicionalistom 
je jasný: „Musíme počkať na znenie oficiálneho vyhlá-
senia Bratstva.“ Arcibiskup Müller odmietol predstva-
vu, podľa ktorej je Kongregácia pre náuku viery proti 
zjednoteniu Bratstva s Cirkvou, pričom pápež Benedikt 
XVI. si túto jednotu veľmi želá. Ako uviedli predstavi-
telia Bratstva Pia X. minulý štvrtok, prípadné zjedno-
tenie s Vatikánom musia ešte prerokovať sami medzi 
sebou na mimoriadnej schôdzi.                                 -jm-

Svätá stolica očakáva oficiálne
stanovisko zo strany  

Bratstva sv. Pia X.

Vatikán 21. júla (RV) - V uplynulých dňoch sa skončila 
generálna kapitula Bratstva sv. Pia X., ktorá sa veno-
vala možnosti kánonickej normalizácie vzťahov me-
dzi bratstvom a Svätou stolicou. Bratstvo už na svo-
jich internetových stránkach publikovalo dokument 
zo zasadania. Ako sa však uvádza v komuniké, ktoré 
vydalo Tlačové stredisko Svätej stolice, „ide aj naďa-
lej o vnútorný dokument pre štúdium a diskusiu medzi 
členmi bratstva“. Svätá stolica tak „očakáva oficiálne
stanovisko zo strany bratstva v súvislosti s pokračova-
ním dialógu medzi bratstvom a Pápežskou komisiou 
Ecclesia Dei“. Pápežská komisia vedie s bratstvom di-
alóg už tretí rok. (foto: Mons. Bernard Fellay, hlavný 
predstavený Bratstva sv. Pia X.)                                   -mf- 

sekulárnych inštitútov žijú svoje zasvätenie uprostred 
sveta, v bežných podmienkach zamestnania a civilného 
života. Stretnutie otvoril kardinál João Braz de Aviz, pre-
fekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spo-
ločnosti apoštolského života, a jeho téma znie: „Nie len 
vo svete, ale takpovediac vychádzajúc zo sveta“. 

Pápež sekulárnym inštitútom: 
Objímajte s láskou rany sveta a Cirkvi
 Nech si sekulárne inštitúty zachovajú „schopnosť 

hľadieť do budúcnosti a nech sú pevne zakorenené 
v Kristovi objímajúc s láskou rany sveta a Cirkvi“. Toto 
je podstatou posolstva Benedikta XVI. účastníkom kon-
gresu v Assisi. Stretnutie členov sekulárnych inštitútov, 
ktoré sa včera v meste sv. Františka skončilo, sa venova-
lo téme „V načúvaní Boha v brázdach dejín“.

„Muži a ženy schopní vnútorného videnia a sku-
točného svedectva uprostred histórie“ – takto Benedikt 
XVI. definuje zasvätených v posolstve podpísanom
vatikánskym štátnym sekretárom Tarcisiom Bertonem. 
V čase, ako je tento, ktorý „kladie životu a viere zásadné 
otázky“, píše pápež, „majú zasvätení vykonávať svoje 
povolanie, vedení Duchom Svätým“, teda „byť vo svete 
berúc na seba všetky jeho ťažkosti a túžby, s ľudským 
pohľadom, ktorý sa stále viac zhoduje s Božím“.

V tomto zmysle identita zasvätených poukazuje na 
ich dôležité poslanie v Cirkvi: pomáhať jej vnášať do 
reality sveta svoj vplyv, aby prostredníctvom teológie 
dejín, podstatnej časti novej evanjelizácie, mohli ľudia 
dneška nájsť tento – skutočne slobodný a pokojamilovný 
pohľad na svet, ktorý naozaj potrebujú. Z tohto vychá-
dza výzva pápeža, aby bol „vzťah medzi Cirkvou a sve-
tom prežívaný v zmysle reciprocity“, teda tak, že nielen 
Cirkev sa má dávať svetu a podieľať sa na tom, aby bol 
ľudskejší, ale aj svet sa má dávať Cirkvi, aby ona mohla 
lepšie napĺňať svoje poslanie.

Potom Benedikt XVI. naznačil tri špecifické oblasti,
na ktoré musia sekulárne inštitúty sústrediť svoju pozor-
nosť. Prvou je „úplné darovanie sa v osobnom stretnutí 
s Božou láskou“. Potom „duchovný život“, definovaný
ako pevný a neodvolateľný bod, ktorý nás robí schopný-
mi všetko odovzdávať Kristovi, budovať nádej a dôveru, 
a ktorý sa upevňuje modlitbou a počúvaním Božieho slo-
va. Nakoniec Svätý Otec pripomína dôležitosť „formácie 
ako výchovy k takej múdrosti, ktorá si je stále vedomá 
ústredného postavenia človeka a veľkosti Stvoriteľa“. 
Tento druh kultúry formuje laikov a kňazov schopných 
zvládnuť spochybňovania dnešného sveta a posudzovať 
históriu vo svetle slova života.

Svätý Otec povzbudil sekulárne inštitúty, aby boli 
k dispozícii pri budovaní ciest spoločného dobra, bez 
predsudkov, vždy pripravení dať svoj život; aby boli kre-
atívni v Duchu Svätom; aby živili optimistický „pohľad 
na budúcnosť v pevnom zakorenení v Kristovi; a objíma-
li s láskou rany sveta a Cirkvi“. Najhlbším cieľom je „žiť 
život radostný a plný, otvorený a schopný odpustenia, 
pretože je založený na Ježišovi Kristovi“.                      -jm-
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Olympijské hry a pápeži športovci

Londým 27. júla (RV) - Pohľad sveta je sústredený na 
Londýn, kde sa tradičným ceremoniálom začali XXX. 
olympijské hry. Viac ako 4 miliardy televíznych divákov 
zo všetkých kontinentov sledovalo prenos tejto jedineč-
nej udalosti. Na nový Olympijský štadión v Londýne 
nastúpili atléti 204 národov, ktorí budú do 12. augusta 
súťažiť v 39 disciplínach 27 športov. Olympiáda má dô-
ležitý dopad na mesto, ktoré ju hostí. V britskej metropo-
le sa táto udalosť koná už po tretíkrát v histórii: prvýkrát 
to bolo v roku 1908, keď kvôli ťažkej hospodárskej kríze 
odstúpil od svojej nominácie Rím. Napriek tomu zakla-
dateľ moderných olympijských hier Pierre de Coubertin, 
francúzsky pedagóg a historik, žiadal Vatikán o podporu 
a našiel ju v pápežovi Piovi X. O tom hovorí kniha, kto-
rá vyšla v týchto dňoch v taliančine pod názvom: Pius 
X. a šport. Hovorí Antonella Stelitanová, spoluautorka 
novej publikácie:

„Zaoberám sa výskumom tém súvisiacich s olym-
pizmom, športom a medzinárodnými vzťahmi a pri číta-
ní Spomienok De Coubertina som našla pasáž, v ktorej 
hovorí o svojej ceste do Ríma v súvislosti s prípravou 
Olympiády v roku 1908, ktorá sa mala podľa rozhod-
nutia Medzinárodného olympijského výboru konať 
v Ríme. Hovorí práve o stretnutí vo Vatikáne, ktoré-
ho cieľom bolo nakloniť pápeža a Vatikán športovým 
aktivitám a záležitosť kandidatúry Ríma, ktorú vláda  

Spojené kráľovstvo:  
Na Olympijské hry sa pripravuje 

aj miestna cirkev

Londýn 25. júla (RV) - Počas XXX. olympijských hier 
v Londýne miestna cirkev predstaví niekoľko iniciatív 
zameraných na opätovné zdôraznenie ducha mieru, 
ktorý by mal toto podujatie charakterizovať. Osobit-
ný dôraz kladie na ekumenizmus a v tejto súvislosti sa 
anglikánske spoločenstvo v Londýne rozhodlo pripojiť 
ku Katolíckej cirkvi, ktorá pripravila tzv. „Púť viery“, 
brožúru s posvätnými miestami určenú turistom.

Iniciatíva „konkrétnym spôsobom poukazuje na ži-
vého ducha ekumenizmu medzi anglikánmi a katolíkmi 
v Londýne a je výsledkom dobrovoľníckeho ekumenic-
kého združenia More than Gold (Viac než zlato), ktoré 
sa už tri roky podieľa na prípravách olympiády,“ uvádza 
sa v oficiálnej nóte. V brožúre sa nachádza viac ako 40
sakrálnych stavieb s ilustráciami a ako vysvetlil James 
Parker, hlavný katolícky koordinátor OH 2012, „davu 
návštevníkov ponúka oázy pokoja, spolu s možnosťou 
prežívať čas duchovnej obnovy na mieste modlitby 
a súčasne obdivovať umelecké krásy kostolov“.      -mf-

Svätý Otec k XXX. olympijským 
hrám v Londýne

V piatok 27. júla sa v Londýne začnú XXX. letné olym-
pijské hry. Významnej športovej udalosti sa v nedľu po 
modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe venoval aj pá-
pež Benedikt XVI., ktorý na margo hier povedal:

„Drahí bratia a sestry! O niekoľko dní sa v Lon-
dýne začnú XXX. olympijské hry. Olympijské hry sú 
najväčšou športovou udalosťou vo svete, na ktorej sa 
zúčastňujú športovci z mnohých národov, a ako také 
majú tiež silnú symbolickú hodnotu. Z tohto dôvodu 
na ne Katolícka cirkev hľadí s osobitnou sympatiou 
a pozornosťou. Modlime sa, aby hry v Londýne boli 
– podľa Božej vôle – skutočnou skúsenosťou bratstva 
medzi národmi Zeme.“

V anglickom jazyku potom pozdravil organizáto-
rov, športovcov a divákov:

„Modlím sa, aby v duchu olympijského prímeria, 
mohlo dobro vytvorené touto medzinárodnou špor-
tovou udalosťou priniesť ovocie, podporovať pokoj 
a zmierenie vo svete. Pre všetkých účastníkov londýn-
skych olympijských hier vyprosujem hojné požehnanie 
Všemohúceho Boha.“                                          -mf-

Giolittiho z ekonomických dôvodov zastavila. De Co-
ubertin však naznačuje, že kým záležitosť s vládou 
Talianska dopadla zle, oveľa lepšie sa to vyvinulo s Va-
tikánom. Keď som našla túto citáciu vzťahujúcu sa na 
pápeža Pia X. – pochádzajúceho z Trevisa ako ja – zača-
la som sa zaujímať o to, čo sa udialo medzi týmito dvo-
ma osobnosťami začiatku 19. storočia.“

Čo podľa vás vytušil Pius X. v olympijských 
hrách?

„Myslím si, že v tom čase bolo veľmi ťažké chápať, 
aký je potenciál športu. Šport bol naozaj fenoménom 
veľmi limitovaným zo sociálneho uhla pohľadu. Menej 
ako 1% populácie praktizovalo športové aktivity; dnes 
je to viac ako 30%. Šport bol využívaný na vojenský 
výcvik, alebo bol vnímaný ako zábava pre vyššie vrstvy. 
Myslím si, že Pius X. kvôli svojej vnímavosti pochopil, 
že existujú výchovné danosti športu. Odvtedy je šport – 
v duchu Olympijských hier De Coubertina – považova-
ný za výchovný nástroj; za spôsob zbližovania mladých, 
za možnosť byť spolu bez rozdielu rasy, náboženstva 
a politických názorov.“

K tejto novinke, že športovým pápežom bol nielen 
Ján Pavol II., ako je známe, Stelitanová dodáva:

„Sami sme boli veľmi prekvapení, že sme neobjavili 
skôr túto jeho inklináciu, pretože Pia X. spomínal nielen 
Ján Pavol II., ale už oveľa skôr pápež Ján XXIII., ktorý 
vítajúc športovcov rímskych Olympijských hier 1960 vo 
Vatikáne, povedal: ‛Pius X. tu už prv prijal De Couberti-
na a veľa rokov sme tu čakali na vás’“.                     -jak-
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Pastorácia Rómov  
v maďarskom Miškolci

Miškolc 22. júla (RV) - Gréckokatolícky exarcha Mi-
školca Atanáz Orosz zriadil pre svoj exarchát výbor 
zameraný na rómsku misiu. Prvé zasadanie výboru sa 
konalo v minulom týždni v Miškolci a boli na ňom zhr-
nuté doterajšie skúsenosti z pastorácie Rómov vo svet-
le dokumentu Svätej Stolice „Pokyny pre pastoráciu 
Rómov“ z roku 2005. Samotný exarcha Atanáz v máji 
minulého roku strávil jeden týždeň uprostred róm-
skych rodín v Rákaci a na zasadnutí predstavil svoju 
vlastnú skúsenosť. Rómovia tvoria približne 60% oby-
vateľstva na území Miškolckého exarchátu. Výbor pre 
rómsku misiu pozýva k spolupráci dobrovoľníkov tak 
z radov kléru ako aj laikov v duchu evanjeliových slov: 
„Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, 
mne ste urobili“                                                         -jm- 

Kardinál Vingt-Trois sa stretol 
s prezidentom Hollandem

Paríž 20. júla (RV) 
- Laicizmus, man-
želstvá homose-
xuálov, paliatívna 
starostlivosť a eu-
tanázia – aj týmto 
témam sa venova-
li kardinál André 
Vingt-Trois, pa-
rížsky arcibiskup, 
predseda Konfe-
rencie biskupov 
Francúzska a nový 
prezident Franço-
is Hollande počas 
utorkového stret-
nutia v Elyzejskom 
paláci. „Išlo o veľmi slobodnú výmenu pohľadov na sú-
časnú situáciu,“ uviedol pre denník La Croix arcibiskup. 
Podľa neho sa prezident Hollande ukázal ako „vníma-
vý“ voči katolíckym postojom na spomínané témy. Po-
čas stretnutia sa hovorilo aj o paliatívnej starostlivosti, 
keďže prezident dopoludnia navštívil opatrovateľský 
dom „Notre Dame-du-Lac“, ktorý sa na spomínanú lieč-
bu špecializuje. Ako o tom informovala agentúra Sir, 
Hollande vyjadril obdiv nad prácou jeho zamestnancov 
a zapôsobila na neho tamojšia intenzita života.

V súvislosti s blížiacim sa uzákonením manželstiev 
homosexuálov v krajine, predseda Konferencie biskupov 
Francúzska prezidenta upozornil, že „manželstvo nie je 
prostriedkom k overeniu pravosti lásky“, ale „spoločen-
skou inštitúciou, ktorá najlepším možným spôsobom 
zabezpečuje výchovu detí“. Pripomenul tak dôležitosť 
nezamieňať si tieto skutočnosti. Týmto spôsobom rea-
goval na pravdepodobné prijatie zákona, podľa ktorého 
od 1. septembra 2013 budú môcť homosexuálne páry 
uzatvárať manželstvá a adoptovať si deti.     -mf-/foto RV

Škótsko: Arcibiskup Tartaglia 
k pripravovanej legalizácii  

zväzkov homosexuálov

Škótsko 27. júla (RV) - Škótsko sa možno stane prvou 
krajinou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Sever-
ného Írska, ktoré legalizuje manželstvá osôb rovnaké-
ho pohlavia. Vláda už čoskoro predloží nový zákon na 
schválenie škótskemu parlamentu. Ten by mal vstúpiť 
do platnosti v roku 2015. Rovnaké plány má aj britská 

vláda, proti tomuto kroku sa však postavili viacerí čle-
novia Konzervatívnej strany, ku ktorej patrí aj premiér 
Cameron. Ten naopak vyzval anglickú cirkev, aby uzna-
la zväzky, ktoré budú schválené novým zákonom. Roz-
hodnutie škótskej vlády si vyžiadalo ostrú kritiku zo 
strany miestnej cirkvi. K situácii v krajine sa pre Vati-
kánsky rozhlas vyjadril Philip Tartaglia, nový katolícky 
arcibiskup Glasgowa: „Sú to výzvy, ktoré sú spojené 
s politickou triedou, elitnou triedou, ktorá si takmer na-
plno a bez akejkoľvek kritiky osvojila celý program li-
berálov. To nás stavia do pozície, keď musíme neustále 
pripomínať kresťanskú víziu dôstojnosti človeka, rodi-
ny, ľudského obrazu ako celku. Nie je to jednoduché. 
Nie je ľahké zastávať takúto úlohu. Toto všetko sa aj 
v týchto dňoch kryštalizuje v otázke manželstiev me-
dzi osobami rovnakého pohlavia a prejavujú sa všetky 
existujúce problémy vo vzťahu medzi Cirkvou a spo-
ločnosťou.“

Podľa glaskowského arcibiskupa je hlas Cirkvi ne-
vypočutý, najmä ak je situácia ovplyvnená emóciami 
a je „ťažké odvolávať sa na racionalitu“. Napriek tomu 

si myslí, že je dôležité, aby sa veriaci vyjadrovali k bo-
lestným témam, akými sú manželstvo medzi osobami 
rovnakého pohlavia a právo na život. Ako arcibiskup 
Tartaglia dodáva, Katolícka cirkev aj v tomto prípade 
púta pozornosť médií: „Keď chcú média počuť názor 
kresťanov na tieto témy, obracajú sa na Katolícku cir-
kev. To znamená, že ľudia – všeobecne – sú vďační za 
príspevok, ktorí prinášajú katolíci, aj keď sa to boja pri-
znať. A vedia dobre, že ak o týchto témach nebudeme 
hovoriť my, neurobí tak nikto. Takže i keď sme neza-
chytili pozornosť verejnej mienky, myslím si, že náš hlas 
prijímajú a je dobre prijatý u mnohých ľudí, aj keď nie 
z radov elity.“                                                        -mf-
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Katolícki biskupi Sýrie vyzývajú 
Západ o podporu dialógu

Aleppe 26. júla (RV) - Katolícki biskupi Sýrie sa dnes 
stretli na gréckokatolíckom arcibiskupstve v Aleppe, 
aby potvrdili výzvu na ukončenie násilia a prinavrá-
tenie mieru a pokoja. „Ak chce Západ urobiť službu 
sýrskej populácii, nech vytvorením tlaku podporí di-
alóg medzi stranami“ – povedal dnes pre agentúru 
Fides Mons. Jean-Clément Jeanbart, gréckokatolícky 
arcibiskup metropolita Aleppa. Uviedol tiež, že bisku-
pi sa rozhodli zvolať ekumenické stretnutie všetkých 
predstaviteľov kresťanských vierovyznaní, katolíkov, 
pravoslávnych i protestantov na sobotu 28. júla. „Bu-
deme sa modliť za pokoj v Sýrii a budeme sa zaobe-
rať urgentnými otázkami ako ochrana kresťanov a hu-
manitárna pomoc všetkému obyvateľstvu, ktoré trpí“, 
vysvetľuje arcibiskup. Žiadame hľadanie pokojného 
riešenia situácie. Národ je rozdelený v podporovaní 

Libanonská charita na pomoc 
sýrskym utečencom

Libanon 25. júla (RV) - „Situácia v utečeneckých tábo-
roch v pohraničných oblastiach Libanonu so Sýriou je 
zo dňa na deň horšia. Tisíce utečencov prekračujú hra-
nice pokúšajúc sa utiecť zo sýrskeho pekla. Väčšia časť 
z nich sú ženy a deti. Utrpenie týchto osôb je enormné. 
Všade počuť nárek z beznádeje, mnohí sa cítia opus-
tení Bohom.“ Takto situáciu pre agentúru AsiaNews 
zhodnotil páter Simon Faddoul, prezident Libanonskej 
národnej Charity. Hovorí o 47 tisícoch utečencov, ktorí 
našli útočisko v údolí Bekaa v provizórnych táboroch na 
severnej hranici medzi Sýriou a Libanonom. Pochádza-
jú hlavne z provincie so sunnitskou väčšinou, z Homsu 
a Hamy, ktoré sú najviac postihnuté vojnou medzi vlá-
dou a povstalcami. Pred niekoľkými týždňami prišli aj 
mnohí moslimovia alawiti a malé skupiny kresťanov 
z Damasku a Aleppa. Dnes viac ako 8 tisíc ľudí prekro-
čilo hranicu. Podľa pátra Faddoula väčšina utečencov sú 
sunnitskí moslimovia. Len 5% z nich sú kresťania.

„Naši dobrovoľníci sú vždy v pohotovosti“ – hovorí 
prezident miestnej pobočky Caritas – „pretože títo ľu-
dia potrebujú všetko: odevy, vodu, potraviny, lieky, pri-
krývky. Z politických dôvodov vláda nepovolí výstavbu 
utečeneckých táborov a to núti ľudí hľadať útočisko 
v opustených domoch, chatách, provizórnych stanoch.“

Caritas a iné mimovládne organizácie zriadili na 
pomoc sýrskym utečencom pozdĺž údolia Bekaa rôz-
ne strediská a mobilné kliniky zdravotnej starostlivosti 
o ranených. Páter Simon Faddoul vysvetľuje, že do Li-
banonu dorazili na výpomoc stovky zahraničných dob-
rovoľníkov, ale bez utečeneckých táborov nie je možné 
organizovať pomoc, pretože hrozí preplnenosť existujú-
cich stredísk a vypuknutie epidémie.

Otec Faddoul vyzýva západné krajiny, aby nezabudli 
na sýrsky ľud a dopomohli k okamžitému prímeriu: „Si-
tuácia sa teraz javí nezvratná. Mnohí sa obávajú eska-
lácie, ktorej nebude možné uniknúť. Musíme sa snažiť, 
aby sme boli pripravení na všetko, pretože nevieme, čo 
sa stane v blízkej budúcnosti.“                                   -jak-

Sýria: Strety pokračujú, európski 
biskupi však nestrácajú nádej

Damask 20. júla (RV) - Počas najkrvavejšieho dňa od za-
čiatku bojov v Sýrii v hlavnom meste Damask zahynulo 
asi 250 ľudí. Vojaci verní Asadovi dnes aj naďalej vedú 
v uliciach mesta ofenzívu proti povstalcom. Ozývajú sa 
hlasy, ktoré tvrdia, že prezident Bašár al-Asad už utiekol 
do jedného z menších miest. Vláda to popiera a tvrdí: 
„Prezident je v práci v hlavnom meste ako vždy.“ Ľudia 
zo strachu hromadne opúšťajú krajinu, len včera prijal 
Libanon približne 20-tisíc nových utečencov.

Za slepú uličku označila konflikt vo svojom vyhláse-
ní Rada európskych biskupských konferencií (CCEE). 
V texte podpísanom kardinálmi Pétrom Erdőm a Ange-
lom Bagnascom, predsedom a vice-predsedom CCEE, 
biskupi vyjadrujú nádej, že „autority krajiny, ľudia 
a všetci veriaci, bez ohľadu na vyznanie“ nájdu riešenie, 
ktoré povedie k „ukončeniu všetkej nevraživosti, k zlo-
ženiu zbraní a k ceste k dialógu, zmiereniu a pokoju“. 
Konflikt podľa nich nemôže priniesť nič iné, len smrť,
ničenie a vážne dôsledky pre sýrsky národ. „Naša viera 
nám dáva nádej, že je možné vyriešiť krízu, a to korekt-
ne a konštruktívne, rešpektujúc záujmy všetkých,“ uvá-
dzajú biskupi. Zároveň dodávajú, že nikdy nie je príliš 
neskoro na pochopenie, vyjednávanie a budovanie spo-
ločnej budúcnosti.

Pripomeňme, že Bezpečnostná rada OSN včera hlaso-
vala o možnej novej rezolúcii o Sýrii, k dohode však ne-
dospela. Rusko a Čína opätovne vetovali rezolúciu, ktorá 
by zaviedla sankcie voči režimu prezidenta Asada. Už po 
tretíkrát tak obe krajiny zabránili jej prijatiu.        -mv- 

dvoch strán, z ktorých žiadna nemá absolútnu väč-
šinu, teda riešenie je v dialógu. Ak bude dobrá vôľa 
a medzinárodná podpora tohto smerovania, situácia 
sa môže zlepšiť, násilie nič neprinesie.

„Medzi kresťanmi sa šíri strach, že stratia plu-
ralistickú kultúru, čo nadobudli počas 70 rokov. 
Chceme žiť v našej krajine, s plnými právami a po-
vinnosťami. Obávame sa, že ak príde k moci funda-
mentalistická a teokratická islamistická vláda, stra-
tíme náboženskú slobodu, slobodu prejavu, čo je 
nevyhnutné pre obyvateľov krajiny, ktorá garantuje 
práva všetkým“, uzatvára metropolita.                  -jk-
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Mons. Chullikatt na pôde OSN: 
Odzbrojiť medzinárodný trh

New York 28. júla (RV) - Práve v dňoch, keď boli Spo-
jené štáty americké šokované masakrou v Denveri, 
Svätá stolica opakovane zdôraznila potrebu nepovažo-
vať zbrane a výzbroj za komerčný tovar. Mons Francis 
Chullikatt vyjadril na konferencii OSN v New Yorku, 
ktorá sa od 2. júla do dnes zaoberala zmluvou o obcho-
dovaní so zbraňami, silné varovanie. Stály pozorovateľ 
Vatikánu vyzval medzinárodné spoločenstvo na boj 
proti nezákonnému obchodu so zbraňami a požiadal 
štáty, aby poskytovali pomoc obetiam ozbrojených 
konfliktov. Svätá stolica je presvedčená, že zmluva
o obchodovaní so zbraňami „by mohla znamenať zme-
nu pre milióny ľudí, ktorí sú obeťami nezodpovedné-
ho a neregulovaného obchodu so strelnými zbraňami 
a strelivom a ich nezákonného získavania kriminálnik-
mi“. Mons. Chullikatt dúfa, že konečným cieľom tejto 
zmluvy bude odzbrojenie. Poukázal na to, že nezákon-
ný dovoz zbraní má negatívny vplyv na rozvoj, mier, 
humanitárne práva a ľudské práva. Zbrane nemožno 
porovnávať s iným tovarom, ktorý je obchodovaný na 
domácom a medzinárodnom trhu, potrebujú inú, špeci-
fickú reguláciu. Nakoniec arcibiskup Chullikatt zdôraz-
nil, že prijatie pevnej a efektívnej zmluvy o zbraniach 
predstavuje významný signál „politickej vôle vlád za-
bezpečiť mier, spravodlivosť, stabilitu a prosperitu vo 
svete“. Podľa údajov Amnesty International je každú 
minútu zastrelený jeden človek a denne je zabitých 1500 
ľudí. Ide o veľmi chúlostivú záležitosť, trh so zbraňa-
mi vynáša viac ako 60 miliárd dolárov ročne.  -jak- 

Ghana: Za prezidentom Millsom 
smútia aj africkí biskupi

Ghana 27. júla (RV) - Za „smutnú a šokujúcu“ označili 
ghanskí biskupi správu o úmrtí prezidenta krajiny 68-
-ročného Johna Atta Millsa.

„Smútime za otcom nášho národa,“ týmito slovami 
Konferencia biskupov Ghany vyjadruje sústrasť prezi-
dentovej rodine a dodáva: „Zdieľame bolesť, ktorá za-
siahla krajinu a Millsovu rodinu. V tejto ťažkej chvíli 
prosíme celú Ghanu, aby aj naďalej ostala jednotná“.  -mf- 

Keňa: Stretnutie katolíckych  
hovorcov na tému úlohy médií  

pri budovaní mieru

Mombasa 25. júla (RV) - Téme „Úloha masmédií pri bu-
dovaní pokoja, riešení konfliktov a dozoru nad verejný-
mi záležitosťami“ sa venujú katolícki hovorcovia Afri-
ky v rámci štvordňového stretnutia, ktoré sa dnes začalo 
v meste Mombasa v Keni. Podujatie, ktoré organizuje 
Africké katolícke združenie tlače, zahájil mombaský 
arcibiskup Mons. Boniface Lele. Počas neho vyzval 
novinárov, aby sa angažovali v pomoci podpore mieru 
medzi africkými národmi a podpore príslušných bisku-
pov v ich misii pri snahe o zmierenie medzi obyvateľmi 
žijúcimi v konfliktných oblastiach. Zároveň pripomenul
dôležitosť venovať pozornosť obchodu so zbraňami 
a najnaliehavejším témam vyvstávajúcim z konfliktov.
Mons. Lele vyjadril znepokojenie nad prevahou interne-
tu ako komunikačného prostriedku a vyzval zástupcov 

katolíckej tlače k šíreniu kresťanského spôsobu komu-
nikácie aj v digitálnom svete. „Sociálne siete nezmenili 
len spôsob komunikácie, ale aj komunikáciu ako takú, 
nakoľko žijeme v období veľkých kultúrnych zmien,“ 
keď „rýchlosť, s ktorou dnes prúdia informácie, do-
siahla celý svet a globálnu dedinu,“ uviedol mombaský 
arcibiskup.Spomedzi rečníkov na stretnutí vystúpil aj 
Joseph Warungu, ktorý 20 rokov pracuje ako novinár 
pre BBC. V Afrike sa snaží vybudovať sieť novinárov 
a novým organizáciám na kontinente pomáha pri budo-
vaní nových tlačových oddelení, rozhlasových vysielaní 
a internetových stránok.                                                     -mf-

Izrael - krajina, ktorá bojuje  
proti obchodovaniu s ľuďmi

Tel Aviv 24. júla (RV) - Podľa správy ministerstva za-
hraničných vecí USA zo 6. júla sa štát Izrael zaradil me-
dzi krajiny, ktoré účinne a úspešne bojujú proti obcho-
dovaniu s ľuďmi, núteným prácam a prostitúcii. Ženy 
z afrického kontinentu sú často nelegálne prevádzané 
do Izraela cez Sinajský poloostrov, kde sú vystavené 
násilnostiam a zneužitiam zo strany pašerákov. Misi-
onárky komboniánky Ježišovho Srdca preto zriadili 
v hlavnom meste Tel Avive škôlku pre deti zneužíva-
ných žien, obetí Sinajského prevádzania a násilia. Ses-
tra Azezet Kidane pre agentúru Misna uviedla: „Teraz 
je tu 25 detí, ale kto vie koľko ich ešte pribudne v bu-
dúcnosti. Skôr než sme škôlku otvorili, zažívali matky 
stavy depresie a prakticky nič nerobili. Teraz si aspoň 
hľadajú prácu a mnohé ju už aj našli.“ Ženy z Eritrey, 
Etiópie a Sudánu môžu sestrám zveriť svoje deti počas 
dňa a večer sa s nimi vracajú späť do afrického uteče-
neckého centra. Minulý mesiac bola sestra Azezet za 
svoju prácu ocenená vo Washingtone, kde jej minister-
ka zahraničných vecí Hilary Clintonová udelila plaketu 
za boj proti obchodovaniu s ľuďmi.                               -jm-
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Archieparchiálny odpust  
bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Prešov 23. júla (TK KBS) - V sobotu 21. júla sa v Ka-
tedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove uskutočnila archie-
parchiálna odpustová slávnosť k úcte bl. hieromučeníka 
Pavla Petra Gojdiča OSBM, prešovského biskupa.

Program začal modlitbou svätého ruženca, pokračoval 
Molebenom k bl. Pavlovi Petrovi Gojdičovi a vyvrcholil 
slávnostnou svätou liturgiou. Hlavným slúžiteľom bol 
súdny vikár Prešovskej archieparchie otec Juraj Popovič, 
ktorý sa Božiemu ľudu prihovoril v homílii. Zdôraznil 
v nej dôležitosť kvalitných medziľudských vzťahov, ako 
aj vzťahu človeka s Bohom. „Kvalita vzťahu vo veľkej 
miere závisí od komunikácie a predovšetkým od lásky.“ 
Poukázal na vzor takej komunikácie s ľuďmi a s Bo-
hom práve v osobe blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča.  
„V budovaní vzťahu s Bohom a ľuďmi mu veľmi po-
máhala jeho láska k Eucharistii, úcta k Božskému srdcu 
a k Presvätej Bohorodičke.“ Koncelebrovalo takmer 40 
kňazov a slávnosti sa zúčastnil aj emeritný pražský po-
mocný biskup Ján Eugen Kočiš. Slávnosť spevom spre-
vádzal Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa pod vedením 
Valérie Hricovovej a bola zakončená myrovaním.

Prešovská gréckokatolícka katedrála je známa aj 
tým, že sú v nej k verejnej úcte uložené ostatky bl. P. 
P. Gojdiča, ktoré sú hojne navštevované. Blahorečil ho 
pápež Ján Pavol II. 4. novembra 2001 v Ríme ako prvé-
ho novodobého svätca pochádzajúceho z nášho územia. 
Narodil sa 17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch neďaleko 
Prešova a zomrel vo väzení v Leopoldove 17. júla 1960. 
Gréckokatolíckym biskupom v Prešove bol od roku 
1927. V roku 2008 mu bol in memoriam udelený titul 
Spravodlivý medzi národmi za záchranu židovských 
spoluobčanov počas druhej svetovej vojny. Jeho úcta je 
rozšírená nielen na Slovensku, ale aj medzi gréckokato-
líkmi v okolitých krajinách, ba aj na americkom konti-
nente.                                                           Ľubomír Petrík

V Gaboltove arcidiecézna púť

Gaboltov 23. júla (TK KBS) - V Košickej arcidiecéze 
sa každoročne koná arcidiecézna púť ku cti Panny 
Márie Karmelskej do diecéznej svätyne v Gaboltove. 
V deň slávnosti, 16. júla 2012, svätú omšu o 10,30 ce-
lebroval P. Michal Zamkovský, CSsR a večer o 18,00 
celebroval Mons. Alojz Tkáč, košický emeritný arci-
biskup. Po večernej svätej omši nasledovalo požehna-
nie novovybudovaných spovedníc.

Púť pokračovala za početnej účasti veriacich 
v nasledujúci víkend. V sobotu 21. júla 2012 večer-
nú svätú omšu celebroval Mons. Stanislav Stolárik, 
košický pomocný biskup. Potom nasledovala insce-
novaná prezentácia Rádia Lumen. Katolícke rádio aj 
tento rok odvysielalo priame prenosy z Gaboltova.

Okrem ďalšieho bohatého duchovného programu 
bola svätá omša o 21,00 hod. za účasti novokňazov 
Košickej arcidiecézy, ktorí udelili aj novokňazské 
požehnanie. Polnočnú svätú omšu celebroval a v ho-
mílii sa prihovoril Juraj Spuchľák, generálny riaditeľ 
rádia Lumen.

Aj tento rok pešo putovala mládež z Prešova 
s bratmi augustiniánmi. V Gaboltove mali v nedeľu, 
22. júla 2012, svoj ranný program. O 5,00 hod. to 
bola Akadémia s názvom ,,budíček“ a o 6,00 rannú 
svätú omšu celebroval P. Juraj Pigula, OSA.

Farskú nedeľnú svätú omšu o 8,00 hod. celeb-
roval viceprovinciál slovenských redemptoristov P. 
Václav Hypius, CSsR.

Vyvrcholením celej púte bola slávnostná svätá 
omša. Hlavným celebrantom bol apoštolský nuncius 
na Slovensku, arcibiskup Mons. Mario Giordana. 
Koncelebrovali Mons. Bernard Bober, košický ar-
cibiskup – metropolita a Mons. Stanislav Stolárik, 
košický pomocný biskup a ďalší kňazi.

Apoštolský nuncius v homílii povedal: ,,S veľkou 
radosťou som prijal pozvanie na túto eucharistickú 
slávnosť, ktorou sa završuje Gaboltovská púť... Som 
veľmi rád, že Vám pri tejto milej príležitosti môžem 
priniesť pozdrav a apoštolské požehnanie Svätého 
Otca Benedikta XVI.“

Na záver slávnostnej svätej omši po prečítaní  

pozdravného listu Svätému Otcovi Benediktovi XVI. 
sa Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metro-
polita, poďakoval apoštolskému nunciovi za prítom-
nosť na púti a slová povzbudenia, ktoré odzneli v slo-
venčine. A pripomenul, že ,,takto to urobili sv. Cyril 
a Metod na našom území a takto to vnímal aj sv. Voj-
tech, podľa tradície, keď prechádzal cez toto miesto 
do Poľska. Tu si našiel miesto na odpočinok...“

Aj počas tohtoročnej odpustovej slávnosti bolo 
požehnanie škapuliarov a prijatie do Bratstva Škapu-
liarskej Panny Márie. Správca farnosti Gaboltov, P. 
František Boldy CSsr, poznamenal, že v tomto roku 
sa do Bratstva v Gaboltove zapísalo vyše 600 pútni-
kov.             Marek Bartkovský/ snímka Dominik Pracko
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V Hlohovci si uctili rodičov  
Panny Márie v Kaplnke sv. Anny

Hlohovec 26. júla (TK KBS) - Len raz do roka, 
a to na sviatok sv. Joachima a Anny, sa koná svätá 
omša v Kaplnke sv. Anny z 18.storočia, ktorá bola 
postavená v barokovom slohu. Slávnostnú svätú 
omšu o 6.30 celebroval kaplán farnosti Hlohovec 
dp. Róbert Vacula. V homílii sa zameral na tému 
potreby viery v každodennom živote, hlavne pri 
prekonávaní rôznych životných ťažkostí. Kvôli 
viere sa treba namáhať, ale kto verí, tomu nič nie 
je nemožné.

Na záver zablahoželal všetkým prítomným 
Annám. Spomenul príklad rodiny, kde by sa mala 
odovzdávať viera a láska, tak, ako to bolo v prípa-
de sv. Joachima a Anny, a sv. Jozefa a Panny Má-
rie.                                               Lucia Froncová

Svätá omša za zachovanie  
sviatku Sedembolestnej

Bratislava 24. júla (TK KBS) - V stredu 25. júla 
sa uskutočnila v Kostole Sedembolestnej Panny 
Márie v Bratislave – Petržalke svätá omša, ktorej 
úmyslom bolo prosiť aj o zachovanie sviatku Se-
dembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska 
ako dňa pracovného pokoja.

V súčasnosti vznikla podpisová akcia za zacho-
vanie sviatku Sedembolestnej Panny Márie ako dňa 
pracovného pokoja.

Podporu občianskej iniciatíve za zachova-
nie sviatku Sedembolestnej Panny Márie ako dňa 
pracovného pokoja svojou aktívnou účasťou na 
sv. omši vyjadrili aj slovenské osobnosti z oblasti 
kultúry. Svätú omšu celebroval kňaz Peter Mášik, 
duchovný správca farnosti Sedembolestnej Panny 
Márie v Petržalke.

Organizátori občianskej Iniciatívy za zacho-
vanie sviatku Sedembolestnej Panny Márie touto 
slávnostnou svätou omšou začali sériu viacerých 
podujatí, ktoré budú na ochranu tohto dňa pracov-
ného pokoja prebiehať na Slovensku v nasledujú-
cich týždňoch.                                                   -md-

V Bobote pripomienka mučeníckej 
smrti dominikána  

Mikuláša Lexmanna

Bobot 25. júla (TK KBS) - Dňa 21. Júla 2012 rodina 
Lexmann zorganizovala v obci Bobot spomienko-
vú slávnosť venovanú ich rodinnému príslušníkovi, 
trpiteľovi za vieru, dominikánskemu pátrovi Miku-
lášovi Lexmannovi OP. Po svätej omši, ktorú ce-
lebroval Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny 
biskup, bola na priečelí bobotského kostola požeh-
naná pamätná tabuľa venovaná pátrovi Mikulášovi. 
Slávnosti sa zúčastnila široká rodina Lexmann, zá-
stupcovia rehole dominikánov spoločne s priateľom 
pátra Mikuláša a najstarším dominikánom pátrom 
Aquinasom Gaburom, predstavitelia Konfederácie 
politických väzňov na Slovensku na čele s ich pred-
sedom Antonom Srholcom, ako aj europoslankyňa 
Anna Záborská, ktorej otec Anton Neuwirth bol 
svedkom zatknutia dominikánov v Košiciach počas 
Barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950.

Páter Mikuláš Jozef Lexmann, najstarší z ôs-
mich detí sa narodil 28. októbra 1899 na Bobo-
te. Ako 17 ročný prijal rehoľný habit rehole ka-
zateľov a rehoľné meno brat Mikuláš v Grazi  

po predchádzajúcich štúdiách v Budapešti. Ako 
kňaz, rehoľník slúžil predovšetkým veriacim v Ko-
šiciach, kde bol známy nie len vďaka dušpastierskej 
činnosti, ale aj ako zakladateľ cyrilo-metodského 
skautingu, staviteľ modernej tržnice, kultúrneho 
domu Veritas, zástupca Orla i Autoklubu. V roku 
1935 zložil pilotské skúšky a stal sa prvým kňa-
zom-pilotom v Česko-Slovensku.“Silný, mocný, 
veselý, stále sa usmievajúci, múdry, do všetkého 
pohotový, slovom dobrý človek.“, takto si naň spo-
mína mládež, ktorej sa venoval. Pred koncom II. 
svetovej vojny, keď predstavitelia maďarskej pro-
nemeckej Stany šípových krížov v zime 1944/45 te-
rorizovali obyvateľov Košíc brat Mikuláš Lexmann 
vytvoril úkryt v priestoroch krypty pod dominikán-
skym kostolom, kde ukrýval ohrozených ľudí bez 
ohľadu na ich náboženské či politické presvedčenie 
- Židov i komunistov. Po nástupe komunistického 
režimu bol vypočúvaný ako člen laického apošto-
látu Kolakovičovej Rodiny a po likvidácií klášto-
rov (Akcia K) sa ocitol v internačných kláštoroch 
v Pezinku, Báči, Podolínci a nakoniec v Králikoch, 
kde na následky ochorenia a zlého zaobchádzania 
zomrel 17. júla 1952 počas svätej omše. „Nechaj, 
patrí sa, aby Pánov služobník pred Neho predstú-
pil so sklonenou hlavou“ boli jeho posledné slová 
vyslovené spoluväzňom, ktorí mu chceli podoprieť 
ovisnutú hlavu. Pochovaný je na Bobote.

Páter Mikuláš Jozef Lexmann je vzorom re-
hoľného života, nebojácnym obhajcom nových 
foriem dialógu so svetom a trpiteľom za vieru. 
Jeho meno je uvedené v medzinárodnom zozna-
me dominikánskych mučeníkov 20. storočia.
                František Neupauer a Miriam Lexmann
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XXIII. Slávnosti svätého Gorazda 
v Kútoch

Kúty 25. júla (TK KBS) - Medzi nosné úlohy Národ-
ného osvetového centra v oblasti ochrany nehmotného 
kultúrneho dedičstva patrí odborná starostlivosť o roz-
voj historickej všeslovanskej cyrilo-metodskej tradície 
a novodobej tradície Slovákov – svätogorazdovskej, 

realizovaných celým radom originálnych projektov na 
národnej i medzinárodnej úrovni, vedecko-aplikačných 
a odborno-edukačných aktivít kresťansko-patriotickej 
proveniencie. Jednou z významných, ba historicky naj-
významnejšou aktivitou sú Slávností svätého Gorazda 
v Kútoch.

V nedeľu 29. júla 2012 o 10.30 h. sa v záhorskej 
obci zrodu našej novodobej národnej kresťansko-kultúr-
nej svätogorazdovskej tradície – v Kútoch uskutočnia už 
XXIII. slávnosti svätého Gorazda. Záštitu nad kútskymi 
slávnosťami opäť prevzal starosta obce Ing. Branislav 
Vávra. Zrod svätogorazdovskej tradície Slovákov sa 
datuje do roka 1990, kedy sa tu v Kútoch uskutočnila 
prvá aktivita tohto prepotrebného národného, kultúrne-
ho a kresťanského snaženia na Slovensku – Deň svätého 
Gorazda.

Organizátormi XXIII. slávností sú Obec a Rímsko-
katolícka cirkev Kúty, Národné osvetové centrum, Rada 
Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie 
a kultúru, Spoločnosť svätého Gorazda a Matica sloven-
ská, MO Kúty. Prológom podujatia bude slávnostná sv. 
omša v Rímsko-katolíckom kostole sv. Jozefa Pestúna 
s celebrantom Františkom Moškom, správcom kútskej 
farnosti. Počas omše, a tiež v spomienkovo-umeleckom 
programe sa predstaví miestny Chrámový zbor Scholla 
cantorum pod umeleckým vedením Antónie Palkovi-
čovej.  Spomienkovo-umelecký program pod názvom 
K pamäti svätého Gorazda otvoria Ing. B. Vávra, sta-
rosta obce Kúty a kútsky pán farár František Moško, 
slávnostný príhovor prednesie Miroslav Holečko, pro-
jektový manažér NOC pre kresťanské tradície, predseda 
SSG. Tohoročné slávnosti budú pokračovať (o 11.30 h) 
pri Pamätníku zrodu svätogorazdovskej tradície spo-
mienkovo-umeleckým programom Miroslava Holečka 
pod názvom K pamäti svätého Gorazda s recitátormi 
Janou Hanúskovou, Ľuborom Hallonom, so spevom vý-
znamného basbarytonistu Jurajom Havajom, ktorý bude 
aj recitovať a kútsky Chrámový zbor Scholla cantorum. 
Organový sprievod bude mať Daniel Gabčo, viacnásob-
ný laureát celoslovenskej prehliadky organistov Goraz-
dových organových dní vo Zvolene, jednej z ďalších 
aktivít Svätogorazdovských dní na Slovensku.

Pri dvadsiatom jubileu zrodu tejto, v celom slovan-
skom svete – výsostne slovenskej tradície – bol v Kútoch 
odhalený ojedinelý pamätník v slovenskej pamätníkovej 
tvorbe. Autorom myšlienky i libreta monumentálneho 
pamätného diela zrodu novodobej duchovno-kultúrnej, 
národno-vlasteneckej, kresťanskej svätogorazdovskej 
tradície Slovákov bol predseda Spoločnosti svätého Go-
razda M. Holečko, spoluzakladateľ tradície. Pamätník 
vznikol v dielni renomovaného akademického sochára 
Mariana Polonského a jeho syna Tomáša.

XXIII. slávnosti svätého Gorazda Kúty tvoria súčasť 
XXIII. svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády 
svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015, nad ktorý-
mi prevzal záštitu – po štvrtýkrát – prezident Slovenskej 
republiky Ivan Gašparovič.                   Miroslav Holečko

Biskup Sečka konsekroval  
farský kostol v Čimhovej

Č i m h o v á 
24. júla (TK 
KBS) - Spiš-
ský biskup 
Mons. Štefan 
Sečka kon-
sekroval 22. 
júla Farský 
kostol sväté-
ho Imricha 
v Čimhovej 
na Orave. Pri 
tejto príleži-
tosti sa po-
čas slávenia 
slávnostnej 
svätej omše 
poďakova l 
veriacim za 
vykonanú re-
konštrukciu Božieho Domu.

Zmienka o prvom kostole sa datuje do roku 1617, 
ktorý bol drevený a v roku 1696 sa zrútil. Druhý dreve-
ný kostol tiež  časom schátral. Nový kostol bol postave-
ný v roku 1775 z trvanlivého materiálu – kameňa. Od 
roku 1776 sa Čimhová stala farnosťou. Krátko na to bol 
kostol poškodený zemetrasením a preto už v roku 1790 
ho museli opraviť. O štyri roky neskôr v januári víchrica 
zhodila strechu aj vežu kostola. Obetavosťou veriacich 
v Čimhovej sa podarilo za jeden mesiac opraviť stre-
chu kostola. Veža kostola bola však dokončená až v ro-
ku 1810. V roku 2008 sa začali prípravy na generálnu 
opravu strešnej konštrukcie kostola, oprava pokračovala 
opravou fasády a interiéru kostola.

Za všetkých veriacich farnosti prehovoril i Rudolf 
Fukas : „Zveľadili sme dielo našich otcov a teraz je len 
na nás, aby sme odkaz sv. Cyrila a Metoda odovzdali aj 
budúcim generáciám a aby tento kostol bol vždy naším 
Domom modlitby a Bránou do neba “.  

                      Tomáš Lieskovský / snímka Mária Staselová



30/2012                      14 

SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI  
            

V Smižanoch stretnutie  
na tému Slobodný katolík  

a budovanie vzťahov

Smižany 20. júla (TK KBS) - V dňoch od 8. do 15. 
júla 2012 sa v rehoľno-formačnom centre pri Svä-
tyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, 
farnosť Smižany na pozvanie pallotínskej rehole 
pod vedením otca Adama Lubu SAC zišla tridsiatka 
mužov a žien nad 35 rokov, ktorý žijú v slobodnom 
stave. Stretnutie na tému Slobodný katolík a budo-
vanie vzťahov malo formačno-duchovno-relaxačný 
charakter.

Formačnú časť tvorili prednášky Viery Kubovčí-
kovej na ústrednú tému - budovanie vzťahov s ľuď-
mi a budovanie partnerského vzťahu i prednáška 
otca Adama Lubu SAC na tému budovanie vzťahu 
s Bohom. Diskusie v menších skupinkách ponúkli 
priestor na vzájomné zdieľanie. Mnohí ocenili aj 
životné svedectvo a odborné rady lekára Rastislava 
Michlíka.

Duchovný program pozostával zo svätých omší, 
adorácií, dvoch krížových ciest, osobných modli-
tieb i hodnotnej púte do Čenstochovej. Počas nej 
mali pútnici možnosť zúčastniť sa večernej modlit-
by počas zahaľovania posvätného obrazu „Čiernej 
madony“ i rannej svätej omše spojenej s odhalením 
obrazu.

V obci Lomné prebiehajú  
duchovné cvičenia pre deti

Lomné 19. júla (TK KBS) - Od 9. do 22. júla sa 
konali dvojtýždňové duchovné cvičenia pre deti vo 
veku od 11 do 14 rokov. Na turnuse sa zúčastnilo 25 
detí, z okolia Bratislavy a Starej Ľubovne. Program 
Hnutia Svetlo - Život (Oáza) viedli mladí členovia 
spoločenstva Rieka Života, členovia gréckokato-
líckeho oázového spoločenstva zo Starej Ľubovne, 
mladí zo spoločenstva Gabriel z Kežmarku a členo-
via spoločenstva Calvary z Bratislavy. 

Nosnými časťami rekolekcií je slávenie liturgie, 
liturgická a biblická škola a kreatívne workshopy. 
Deti sa učia plne, vedome a aktívne zúčastňovať 
na liturgii západného, ako aj východného obradu. 
V roku Cyrila a Metoda je to šanca učiť sa dýchať 
„oboma stranami pľúc.“

Duchovné cvičenia mali názov „Oáza Božích 
detí“.                                              P. Rastislav Dluhý

So sprievodným výkladom paulína, otca Krišto-
fa, ktorý pôsobí na Jasnej Gure sa zoznámili s his-
tóriou i súčasnosťou tohto duchovného centra Poľ-
ska. Veľmi pútavým bol výklad obsahu osemnástich 
obrazov - modernej krížovej cesty, ako by ju Ježiš 
prežíval v súčasnosti.

Účastníkov obohatila tiež prehliadka historic-
kých miest Krakova, návšteva Grécko-katolíckeho 
chrámu v Spišskej Novej Vsi s jeho nádhernými ná-
stennými mozaikami, ale tiež túra do Slovenského 
raja, či športové popoludnie. Sobotňajším spolo-
čenským večerom stretnutie vyvrcholilo.

V nedeľu po svätej omši účastníci zhodnotili po-
byt ako kvalitne organizačne pripravený, programo-
vo pestrý, plný  radosti, na ktorom pookriali na tele 
i na duši. Organizátori dúfajú, že pastorácia ľudí ži-
júcich v slobodnom stave sa bude i naďalej rozvíjať 
čo do rozsahu i kvality. Veria, že pripravovaná we-
bová stránka napomôže ešte lepšej propagácii ak-
cií a pritiahne mnohých mužov a ženy, ktorí majú 
záujem rásť ľudsky i duchovne. Prosia Boha, aby 
plánovaná budúcoročná púť slobodných na festival 
mladých do Medžugoria priniesla hojné požehnanie 
všetkým tým, ktorí svoj slobodný stav nevnímajú 
ako Boží dar, ale kríž.                 Vierka Kubovčíková 
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Spevácky zbor z Bojnej  
na súťaži vo Florencii

Florencia 23. júla (TK KBS) - V dňoch 18. – 20. 7. 2012 
sa uskutočnil súťažný festival zborov vo Florencii v Ta-
liansku, na ktorom sa zúčastnil aj Chrámový zbor Kostola 
Všetkých svätých z Bojnej. Na festivale sa zúčastnilo 18 
zborov z 11 krajín sveta. Najpočetnejšie bolo zastúpené 
Rusko, ale boli tam i speváci z Taiwanu a z Mexika. Sú-
ťaž prebiehala v Kostole San Stefano al Ponte Vecchio 
vo viacerých kategóriách. Na prvom mieste sa umiestni-
li speváci zo Španielska /Valadolid/, náš chrámový zbor 
z Bojnej sa umiestnil na štvrtom mieste. Na záverečnom 
vyhodnotení bolo prítomných okolo 600 spevákov.

Okrem súťažného vystúpenia náš zbor účinkoval 
spolu s ostatnými zbormi aj na iných koncertoch. 
Otvárací koncert sa konal v Palazzo Vecchio, v Sa-
lone del Cinquecento, ktorý je vyzdobený mnohými 
umeleckými dielami od Vasariho a Michelangela. 
Ďalší koncert sa konal v Bazilike San Lorenzo, ktorá 
je významná i tým, že sa tam nachádzajú hrobky ro-
diny Mediciovcov. Záverečný koncert sa konal v Ba-
zilike Santa Croce.                                    Peter Medek


