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Slovenská katolícka misia v Londýne žije olympiádou
Gymnasta Samuel Piasecký sa po neúspešnom boji o olympijské finále stretol s priaznivcami slovenských olympionikov
v Kostole Our Lady of La Salette v centre Londýna. Duchovným správcom SKM je kňaz žilinskej diecézy Tibor Borovský. 

Fo
to

: P
au

lín
a 

Za
pa

la
čo

vá



31/2012                        2

KOMENTÁR                                                ŽIVOT CIRKVI  
            

Iste je vám známy výrok, ktorý zaznieva i v liturgii, 
že „srdcom pokoja je pokoj v srdciach“. Priznám sa, 
že pre mňa je vždy výzvou a zamýšľam sa nad tým, 
ako zrealizovať jeho posolstvo.

Pokoj, či nazvime ho mier, v celospoločenskom 
význame, je stav bez vojny či bojov, stav absencie 
konfliktov. Ako mier sa označuje aj dohoda alebo
zmluva o takomto stave. Existencia mieru spravi-
dla zabezpečuje optimálne podmienky na rozvoj in-
fraštruktúry, industrializácie, vzdelávania a životnej 
úrovne obyvateľstva. dokumentujú skutočnosť, že 
mier ako absencia konfliktu je výsledkom intenzív-
nych vyjednávaní predstaviteľov zainteresovaných 
strán a stabilita mieru je podmienená permanentnou 
vedomou spoluprácou.

Pápež Pius XII. poznamenáva, že budova mieru 
by spočívala na a nestálom , ak by sa neprestalo s ta-
kým , ktorý robí z postrkovaného na politickej a jed-
noduché v hospodárskych .

Albert Einstein dodáva, že mier nemôže byť udr-
žovaný násilím, môže byť dosiahnutý len porozume-
ním.

Iste mi dáte za pravdu, že keď sa obzrieme okolo 
seba a započúvame do toho, čo sa deje vo svete, vidí-
me, že mnohé miesta našej planéty sa zmietajú v ná-
silných konfliktoch. Zdá sa, akoby istá temná clona
zahalila našu dobu a nedovoľuje nám jasne vidieť 
svetlo. A predsa, každý si želá mier. Ako to, že nie je 
možné ho nastoliť?

Immanuel Kant akoby sa pokúšal odpovedať na 
túto otázku, vyjadriac svoje presvedčenie, že politika 
sa musí skloniť pred mravnosťou... Mravnosť vytvára 
politiku odmietaním vojny, trvaním na večnom mieri 
a právach človeka.

A Václav Havel pokračuje, že mier neohrozujú 
ani tak zbrane, ako skôr ľudia, ktorí ich vyrábajú, in-
štalujú a sú ochotní ich použiť, teda ľudia s tvrdým 
srdcom.

Mier je výrazom kráľovského zmýšľania, výsled-
kom vnútornej vyrovnanosti a zmierenia v srdci jed-
notlivca.

Benedikt XVI. sa vo svojich príhovoroch často 
s dôrazom dotýka tejto skutočnosti a hovorí, že „mier 
či pokoj je ovocím spravodlivosti a dôsledkom lásky. 
Je v prvom rade Božím darom a nie len darom, kto-
rý človek prijíma, ale aj dielom, ktoré má vytvárať. 
Aby sme boli skutočnými tvorcami pokoja, musíme 
sa cvičiť v súcite, solidarite, spolupráci, bratstve, mu-
síme byť aktívni v rámci spoločenstiev a angažovať 
sa za väčšie uvedomovanie si národných a medziná-
rodných problémov a tiež uvedomovanie si významu 
hľadania vhodných spôsobov ako rozdeľovať bohat-
stvo, podporovať rozvoj a spolupracovať na pozitív-
nom vývoji a riešení konfliktov. Pokoj pre všetkých
sa rodí zo spravodlivosti pre každého a nikto nemôže 

byť vylúčený z tejto základnej povinnosti podporo-
vať spravodlivosť v rámci vlastných kompetencií 
a zodpovednosti.“

Možno si povieme, že sme príliš malí na to, aby 
sme sa mohli vo veľkom meradle sveta pričiniť o mier 
a pokoj. Na druhej strane zo skúsenosti dobre vieme, 
ako ťažko sa žije bez mieru a pokoja srdca v našom 
malom osobnom svete.

Kamil Peteraj pomenoval túto skutočnosť absen-
cie pokoja v srdci osamelosťou a metaforou zimy. 
Dovolím si zacitovať pár slov z textu jednej jeho 
piesne:

„Kto pokoj v srdci nenosí, v záhrade zimnej krá-
ča sám, bez kvetov krehnú mu prsty, nemôže šepkať: 
rád ťa mám. Za úsmev úsmev nedá, v záhrade zimnej 
kráča sám, kvet sa mu v srdci zlomil, dal mi ho na 
obločný rám.“

Paul Tournier vo svojej knihe Osamělost mezi lid-
mi akoby predstavil rozpoloženie takéhoto osamelého 
človeka: „...jeho strach vytvára to, čoho sa bojí, jeho 
sťažnosti zhoršujú situáciu, čo ich vyvoláva, a tak, 
požiadavky sťažujú naše konflikty a naše konflikty
pritvrdzujú požiadavky, izolácia vedie k ešte väč-
šej izolácii. Tento prírodný zákon má však aj druhú 
stranu: pravda plodí pravdu, odpustenie odzbrojuje 
nespravodlivosť, láska vytvára spoločenstvo, a spo-
ločenstvo rieši konflikty, otvorený a úprimný postoj
začleňuje človeka do spoločenstva, získava si srdcia 
druhých a pomáha im vyjsť z citovej izolácie.“

Nedávno som sa stretla s istou známou, ktorá sa 
po dlhšom období osobnej krízy, spôsobenej z veľ-
kej časti i negatívnym postojom okolia, po zmene 
pracovného miesta ocitla v kolektíve ľudí, ktorí jej 
prejavili ocenenie, pokojné prijímanie jej prípadných 
slabostí, i srdečný prejav radosti z toho, že je medzi 
nimi. Priam rozkvitla, ožila a má chuť púšťať sa do 
veľkých vecí a takisto, dávať ďalej to, čo nezištne 
a úprimne dostáva. Možno jeden zo zriedkavých prí-
padov. Ale na druhej strane, ako málo stačí...

Iste je nám známa reč, ktorú Ježiš predniesol na 
vrchu, keď medzi blahoslavenstvami vyzdvihol jed-
nanie tých, ktorí sú tichí, lebo im bude patriť zem; 
i tých, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími 
synmi. Je to veľká výzva a veľmi konkrétne poslanie. 
Znamená, že človek je schopný pokoj dať i prijať.

Blahoslavený Ján Pavol II. dodáva, že ak sa do 
malej, miestnej realizácie veľkého „sna“ o pokojnom 
svete spoločne zapoja mnohí ľudia, môže sa ľudstvo 
čoraz viac stávať jednou rodinou a naša zem skutoč-
ným „spoločným domovom“.

Milí priatelia, prajem nám všetkým, aby sme si 
nedali vziať sen o pokoji srdca a mieri, a aby sme 
v sebe našli silu a schopnosť realizovať ten malý zá-
rodok šťastia pre náš svet, ktorý nosíme v sebe. 
                    RV, Komentár sr. Agnes Jenčíkovej CJ

 Srdce pokoja a pokoj srdca
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Castel Gandolfto 30. júla (RV) - Tradíciu prí-
hovoru pred mariánskou modlitbou Anjel Pána 
v nedeľu napoludnie Svätý Otec neprerušuje 
ani počas svojho pobytu v letnom sídle v Castel 
Gandolfe. V nedeľu 29. júla sú-
stredil pozornosť poslucháčov 
na aktuálne posolstvo evanje-
liového úryvku o rozmnožení 
chleba. 

Drahí bratia a sestry, 
v dnešnú nedeľu sme začali 
čítanie zo 6. kapitoly Evanje-
lia podľa Jána. Táto kapitola 
sa začína scénou rozmnože-
nia chlebov, ktorú potom Ježiš 
komentuje v synagóge v Ka-
farnaume, stotožňujúc seba 
samého s «chlebom», ktorý 
dáva život. Ježišovo konanie 
je podobné tomu, čo robil pri 
poslednej večeri: «Vzal chle-
by, vzdával vďaky a rozdával 
sediacim», hovorí evanjelium 
(Jn 6,11). Téma chleba, ktorý sa láme a vzdáva-
nie vďaky (v. 11, v gréčtine eucharistesas) odvo-
lávajú na Eucharistiu, obeť Krista za spásu sveta. 
Evanjelista poznamenáva, že sviatky Veľkej noci 
boli blízko (porov. v.4). Pohľad sa orientuje sme-
rom ku krížu, daru lásky, a k Eucharistii, zvečne-
niu tejto lásky: Kristus urobil seba chlebom živo-
ta pre ľudí. Svätý Augustín to komentuje takto: 
«Kto ak nie Kristus je nebeským chlebom? Ale 
aby človek mohol jesť chlieb anjelský, Pán anje-
lov sa stal človekom. Ak by sa toto nebolo stalo, 
nemali by sme jeho telo, ak by sme nemali pravé 
jeho telo, nejedli by sme chlieb oltára» (Sermone 
130,2). Eucharistia je trvalým veľkým stretnutím 
človeka s Bohom, pri ktorom sa Kristus stáva na-
šim pokrmom, dáva sám seba, aby sme sa pre-
mieňali v neho samého.

V scéne rozmnoženia je pozoruhodná aj prí-
tomnosť chlapca, ktorý zoči-voči problému s na-
sýtením toľkých ľudí, dáva k dispozícii tú trochu, 
čo má: päť chlebov a dve ryby (porov. Jn 6.8). 
Zázrak sa nestane z ničoho, ale vzišiel z nepatr-
ného podelenia sa s tým, čo mal tento jednodu-
chý chlapec so sebou. Ježiš od nás nežiada to, čo 
nemáme, ale ukazuje nám, že ak každý ponúkne 
to málo, čo má, vždy sa môže stať zázrak: Boh je 
schopný rozmnožiť naše malé gesto lásky a nás 
urobiť účastnými na jeho dare. Dav je zázrakom 
ohromený: vidí v Ježišovi nového Mojžiša, hod-
ného moci, a v novej manne zabezpečenú budúc-
nosť, ale zostáva pri materiálnom chlebe, ktorý 
jedli. Pán «spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho 

a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch cel-
kom sám» (Jn 6.15). Ježiš nie je pozemský kráľ, 
ktorý vládne, ale kráľ, ktorý slúži, ktorý sa skláňa 
k človeku, aby nasýtil nielen jeho telesný hlad, 

ale predovšetkým hlad hlbší 
– po orientácii, zmysle, pravde, 
hlad po Bohu.

Drahí bratia a sestry, prosme 
Pána, aby nám pomohol obja-
viť dôležitosť živenia sa nielen 
chlebom, ale pravdou, láskou, 
Kristom, Kristovým telom; aby 
nám pomohol objaviť dôleži-
tosť účasti na Eucharistii, s vie-
rou a vedome, aby sme boli 
s ním stále dôvernejšie spojení. 
Veď naozaj «nie eucharistický 
pokrm sa premieňa v nás, ale 
my sme ním tajomne premene-
ní. Kristus nás živí a tým nás 
spája so sebou, priťahuje nás do 
seba» (Apoštolská exhortácia 
Sacramentum caritatis, 70). Sú-

časne sa chceme modliť, aby nikdy nikomu ne-
chýbal chlieb potrebný pre dôstojný život, a aby 
bola nerovnosť odstraňovaná nie zbraňami nási-
lia, ale vzájomným delením sa a láskou. Zverme 
sa Panne Márii a dovolávajme sa jej materského 
príhovoru v prospech nás a našich drahých.

Po Anjel Pána Benedikt XVI. vyzval na ukon-
čenie násilia v súvislosti s aktuálnou situáciou 
v Sýrii a Iraku. 

Milí bratia a sestry,
naďalej so znepokojením sledujem tragické 

a rastúce násilie v Sýrii so smutnými dôsledka-
mi úmrtí a zranení, aj medzi civilným obyvateľ-
stvom, a veľkým počtom utečencov do sused-
ných krajín. Pre nich žiadam zaručenie potrebnej 
humanitárnej pomoci a solidarity. Opätovne vy-
jadrujem moju blízkosť trpiacemu obyvateľstvu 
a pamätám naň v modlitbe, obnovujem naliehavú 
výzvu na ukončenie všetkého násilia a krvipre-
lievania. Prosím Boha o múdrosť srdca, najmä 
pre tých, ktorí majú väčšiu zodpovednosť, aby 
nešetrili úsilím pri hľadaní mieru, aj čo sa týka 
medzinárodného spoločenstva, prostredníctvom 
dialógu a zmierenia, vzhľadom na adekvátne po-
litické riešenie konfliktu.

Moje myšlienky sa tiež obracajú na drahý 
iracký národ, zasiahnutý v posledných dňoch 
viacerými vážnymi útokmi, ktoré si vyžiadali 
mnohé úmrtia a zranenia. Kiežby táto veľká kra-
jina mohla nájsť cestu stability, zmierenia a po-
koja.                                                      -jak- / snímka RV

Benedikt XVI. pred Anjel Pána: Boh je schopný rozmnožiť gestá lásky
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Castel Gandolfo 2. augusta (RV) - Po mesačnej pre-
stávke sa v stredu opäť začali generálne audiencie so 
Svätým Otcom. V pápežskom letnom sídle v Castel 
Gandolfe sa Benedikt XVI. prihovoril pútnikom 
zhromaždeným na nádvorí paláca. 

Drahí bratia a sestry,
na dnešný deň pripadá liturgická spomienka sv. 

Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, 
zakladateľa Kongregácie Najsvätejšieho Spasiteľa, 
redemptoristov, patróna študentov morálnej teológie 
a spovedníkov. Sv. Alfonz je jedným z najpopulár-
nejších svätcov osemnásteho storočia kvôli svojmu 
jednoduchému a bezprostrednému štýlu i kvôli svo-
jej náuke o sviatosti zmierenia. V období silného ri-
gorizmu, ktorý bol ovocím jansenistického vplyvu, 
odporúča spovedníkom, aby túto sviatosť vysluho-
vali ako prejav radostného objatia Boha Otca, ktorý 
vo svojom nekonečnom milosrdenstve neúnavne 
prijíma kajúceho syna.

Dnešná spomienka nám ponúka príležitosť za-
staviť sa pri náuke sv. Alfonza o modlitbe, ktorá je 
nemenej vzácna a plná duchovnej inšpirácie. V ro-
ku 1759 vychádza jeho traktát Modlitba – veľký 
prostriedok spásy, ktorý on sám považoval za naj-
dôležitejší zo všetkých svojich spisov. Modlitbu 
v ňom opisuje ako „nevyhnutný a istý prostriedok 
na dosiahnutie spásy a všetkých milostí, ktoré po-
trebujeme, aby sme ju získali“ (Úvod). V tejto fráze 
je zosyntetizovaný alfonziánsky spôsob chápania 
modlitby.

Predovšetkým, hovoriac o tomto jednom 
z prostriedkov, nás pozýva pripomenúť si cieľ, ku 
ktorému spejeme: Boh nás stvoril z lásky, aby nám 
mohol darovať život v plnosti. Táto méta, tento ži-
vot v plnosti, sa však kvôli hriechu od nás vzdiali-
la – to vieme všetci – a iba vďaka Božej milosti sa 
stáva dosiahnuteľnou. Aby vysvetlil túto základnú 
pravdu a pomohol človeku bezprostredne pochopiť, 
akým reálnym je riziko, že sa môže „stratiť“, sv. Al-
fonz napísal veľmi známy, veľmi elementárny vý-
rok: „Kto sa modlí, ten sa spasí. Kto sa nemodlí, ten 
sa zatratí“. Komentujúc túto výraznú frázu dodáva: 
„V skutočnosti spasiť sa bez modlitby je veľmi ťaž-
ké, takmer nemožné...ale modliac sa je spása istou 
a jednoduchou vecou“ (II, Záver). A ešte dodáva, že 
„ak sa nemodlíme, niet pre nás ospravedlnenia, lebo 
milosť modliť sa je daná každému... ak sa nespa-
síme, bude to celkom naša chyba, pretože sme sa 
nemodlili“ (tamže). Hovoriac o modlitbe ako o ne-
vyhnutnom prostriedku chcel sv. Alfonz zdôrazniť, 
že v každej životnej situácii sa môžeme modliť, 
osobitne vo chvíľach skúšky a ťažkostí. Stále klop-
me s dôverou na Pánove dvere, s presvedčením, že 
on sa o svoje deti, o nás, vo všetkom postará. Sme 
preto pozvaní, aby sme sa nebáli utiekať sa k nemu  

s dôverou v našich potrebách, s istotou, že dostane-
me to, čo potrebujeme.

Drahí priatelia, najdôležitejšia otázka je táto: čo je 
v mojom živote skutočne potrebné? Odpoviem spo-
lu so sv. Alfonzom: „Zdravie a všetky milosti, kto-
ré k tomu potrebujeme“ (tamže), prirodzene myslí 
nielen na zdravie tela, ale predovšetkým na zdravie 
duše, ktoré nám udeľuje Ježiš. Viac ako čokoľvek 
iné potrebujeme tú oslobodzujúcu prítomnosť, ktorá 
nás robí naozaj ľudskými a našu existenciu napĺňa 
radosťou. Iba prostredníctvom modlitby môžeme 
prijať Jeho samého, jeho milosť, ktorá nás v každej 
chvíli osvecuje a pomáha nám rozlíšiť pravé dob-
ro. Okrem toho nás posilňuje a zefektívňuje aj našu 
vôľu, teda nás uschopňuje vykonať spoznané dobro. 
Často dobro rozpoznáme, ale nie sme schopní ko-
nať ho. V modlitbe prídeme k jeho naplneniu. Pánov 
učeník vie, že je neustále vystavený pokušeniam 
a preto si neváha vyprosovať u Boha pomoc, aby ich 
prekonal.

Sv. Alfonz predkladá veľmi zaujímavý príklad 
sv. Filipa Nériho, ktorý „od prvej chvíle ako ráno 
vstal, hovorieval Bohu: Pane, drž dnes vystreté ruky 
nad Filipom, pretože ak nie, Filip ťa zradí“ (III,3). 
Veľký realista! Prosí Boha, aby držal jeho ruku nad 
ním. Aj my, vedomí si našej krehkosti, máme prosiť 
Boha o pomoc s pokorou, dôverujúc bohatstvu jeho 
milosrdenstva. Sv. Alfonz v inej časti svojho diela 
hovorí: „Sme chudobnými vo všetkom, ale ak pro-
síme, nie sme viac chudobní. Ak sme chudobnými, 
Boh je bohatý“ (II,4). A podľa príkladu sv. Augustína 
pozýva každého kresťana, aby sa nebál vyprosiť si 
od Boha, prostredníctvom modlitieb, silu, ktorá mu 
chýba a ktorá je potrebná pre konanie dobra, v isto-
te, že Pán neodoprie pomoc tomu, kto ho s pokorou 
prosí (porov. III,3).

Drahí priatelia, sv. Alfonz nám pripomína, že 
vzťah s Bohom je podstatným prvkom nášho živo-
ta. Bez vzťahu s Bohom chýba to základné a tento 
vzťah sa napĺňa v rozhovore s Bohom, v dennej 
osobnej modlitbe a prijímaním sviatostí. Takto v nás 
môže rásť Božia prítomnosť, ktorá usmerňuje naše 
putovanie, osvecuje ho a robí ho istým a pokojným 
i uprostred ťažkostí a nebezpečenstiev.

Na generálnej audiencii bolo aj niekoľko sloven-
ských pútnikov. Prinášame pozdrav Svätého Otca.

„Zo srdca vítam slovenských pútnikov, osobitne 
z Bratislavy, Nitry a Košíc. Bratia a sestry, prajem 
vám, aby váš pobyt v Ríme bol vhodnou príležitos-
ťou na rast viery a povzbudením napredovať veľko-
dušne v kresťanskom svedectve. Rád udeľujem vám 
i vašim drahým Apoštolské požehnanie. Pochválený 
buď Ježiš Kristus!“ 

                                     Preložila: sr. Agnes Jenčíková CJ

Generálna audiencia Benedikta XVI.: Modlitba ako prostriedok spásy
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Benedikt XVI. povzbudil  
organizátorov SDM  

v Rio de Janeiro

Castel Gandolfo 30. júla (RV) - „O rok, práve 
v tomto čase, sa uskutočnia 28. svetové dni mláde-
že v Riu de Janeiro, v Brazílii. Ide o vzácnu príle-
žitosť pre mnohých mladých, možnosť zažiť radosť 
a krásu toho, že patria do Cirkvi a žijú vieru,“ tý-
mito slovami povzbudil po nedeľnej modlitbe An-
jel Pána Svätý Otec organizátorov Svetových dní 
mládeže 2013, ktoré sa budú konať presne o rok 
v brazílskom Riu de Janeiro. Benedikt XVI. tiež 
zopakoval svoje prianie viest toto stretnutie osob-
ne. „Pozerám sa s nádejou na túto udalosť a chcem 

Benedikt XVI. k smrti  
ghanského prezidenta Millsa

Castel Gandolfo 29. júla (RV) - Svätý Otec zaslal kon-
dolenčný telegram novému prezidentovi Ghany Johnovi 
Dramanimu Mahamovi, v ktorom vyjadruje ľútosť nad 
predčasnou smrťou jeho predchodcu Johna Atta Millsa 
Evansa. „Pripomínajúc si roky jeho služby verejnos-
ti a oddanosti demokratickým princípom, pripájam sa 
k jeho rodine a ku všetkým ľuďom Ghany smútiacim 
nad jeho odchodom,“ uvádza sa v telegrame. Pápež 
zveruje dušu zosnulého „prozreteľnosti Všemohúceho 
Boha“. Obracia sa aj na nového prezidenta krajiny, keď 
píše, že sa modlí, „aby bola Ghana požehnaná pokojom 
a prosperitou aj v čase začiatku Vášho pôsobenia ako 
prezidenta za týchto smutných okolností“.

John Atta Mills Evans (68) zomrel v utorok po 
krátkej chorobe vo vojenskej nemocnici v metropole 
Accra.                                          -mf-

Noví členovia  
Kongregácie pre biskupov

Castel Gandolfo 28. júla (RV)  - Pápež Benedikt XVI. 
vymenoval za členov Kongregácie pre biskupov Mons. 
Piera Luigiho Celetu, titulárneho arcibiskupa Docley, vi-
cekamerlenga svätej Rímskej cirkvi a Mons. Zygmun-
ta Zimowskeho, emeritného radomského arcibiskupa, 
predsedu Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníc-
tve.                                                                         -jak-

Svätý Otec prijal rezignáciu  
pomocného mníchovského  

biskupa Sieblera

Vatikán 31. júla (RV) - Benedikt XVI. prijal k 31. júlu 
2012 žiadosť pomocného biskupa arcidiecézy Mní-
chov-Freising (Nemecko) Mons. Engelberta Sieblera 
o zrieknutie sa úradu, na základe kánonov 411 e 401 
§1 Kódexu kánonického práva. Mons. Siebler sa naro-
dil v Mníchove 29. mája 1937, teda tohto roku dovŕšil 
kánonický vek 75 rokov.                                          -jak-

organizátorov povzbudiť i poďakovať im, najmä 
arcidiecéze Rio de Janeiro, zaangažovanej do prí-
pravy prijatia mladých ľudí z celého sveta, ktorí sa 
zúčastnia na tomto dôležitom cirkevnom stretnutí,“ 
povedal Svätý Otec.

Vyjadrenie takejto blízkosti zo strany pápeža 
vyvolalo u mladých v Brazílii veľkú radosť. Vo Va-
tikánskom rozhlase za ne poďakoval Mons. Oran 
João Tempesta, arcibiskup Ria de Janeiro. Uvedo-
muje si význam dôležitej udalosti pre brazílsku Cir-
kev, ktorá sa už naplno venuje prípravám podujatia. 
„Prosíme všetkých, aby sa s nami spoločne modlili 
k Bohu, aby mladí – spoločne s Ježišom Kristom 
– mohli byť tými, ktorí ohlásia nový svet v meste 
Rio, v Brazílii a na celom svete,“ uvádza arcibiskup 
Tempesta. Krajina sa pripravuje na príchod mladých 
z celého sveta, Mons. Tempesta dodáva: „Očakáva-
me všetkých mladých s otvoreným srdcom, s otvo-
reným náručím ako Kristus Spasiteľ, aby sme spolu 
s nimi prežívali tieto Svetové dni mládeže.“

Na štadióne Maracanã v Riu de Janeiro sa v ne-
deľu skončilo trojdňové prípravné stretnutie SDM 
pod názvom „Pripravte cestu“, na ktorom sa zúčast-
nilo viac ako 50-tisíc mladých. Sväté omše, svedec-
tvá a slávnostné momenty charakterizovali stretnu-
tie, ktorého vrcholom bol práve pozdrav Benedikta 
XVI. z Castel Gandolfa. Ten si pozreli mladí v celej 
Brazílii. Jedným z najdôležitejších a ústredných 
momentov stretnutia bol aj príchod ikony Panny 
Márie Brazílskej, Našej Panej z Aparecídy, ktorú 
v sobotu priniesol aparecídsky arcibiskup Raymun-
do Damasceno Assis, predseda Konferencie bis-
kupov Brazílie. Práve jej mladí zverili cestu, ktorá 
povedie až k budúcoročným SDM v Riu de Janei-
ro. Na stretnutí sa zúčastnil aj apoštolský nuncius 
v Brazílii Mons. Giovanni D´Aniello, ktorý sa so 
zástupcami mladých Brazílčanov stretne ešte 10. 
augusta tohto roku. Mladí s nim budú hovoriť o ich 
problémoch, výzvach, ale aj radostiach, ktoré nun-
cius následne prednesie Svätému Otcovi.        -jak- 
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Diecézy v Rakúsku odmietajú  
obvinenia v prípadoch zneužívania

Viedeň 1. augusta (KAP) - Katolícke diecézy preskúmali 
obvinenia „Platformy postihnutých cirkevným násilím“ 
a odmietli ich tvrdenia, podľa ktorých pedofilní pácha-
telia vinní zo zneužívania, naďalej pôsobia ako kňazi či 
laickí spolupracovníci v oblasti práce s deťmi a mláde-
žou. Už viackrát bolo v odpovediach na príslušnú otázku 
Platformy vyjadrené stanovisko, že boli dodržané po-
stupy pri obvineniach zo zneužívania podľa rámcového 
poriadku biskupskej konferencie o postupoch v prípa-
doch zneužívania, ktorý platí už dva roky, zaznelo v uto-
rok v rakúskych diecézach na otázku Kathpressu.

Poriadok platný v celom Rakúsku predpokladá, že 
vedenie diecézy „nedosadí v žiadnom prípade pedofil-
né osoby vinné zo zneužívania do pastorácie, kde by 
prišli do kontaktu s deťmi či mládežou.“ Ich dosade-
nie do iných oblastí je možné po presnom preskúmaní 
jednotlivých prípadov a na základe opatrení súdneho 
psychiatrického posudku. Zohľadňuje sa však pri tom 
„druh previnenia, uznanie viny a polepšenie páchateľa, 
nebezpečenstvo zopakovania skutku a v najvyššej miere 
bezpečnosť osôb v oblasti pôsobenia,“ stanovuje rámco-
vý poriadok biskupskej konferencie.

„Platforma“ informovala v júni listom diecéznych 
biskupov o menách údajne obvinených kňazov a ďal-
ších cirkevných spolupracovníkov zo sexuálneho násilia 
voči deťom a mládeži, ktorí by mali ešte vždy vykoná-
vať svoju službu. Platforma vyzvala diecézy, aby z toho 
vyvodili závery s trvalou platnosťou a aby o výsledkoch 
informovali do konca júla. Preskúmanie údajov ukáza-
lo, že z 39 potvrdených páchateľov zneužívania nebolo 
možné identifikovať 4 osoby na základe chýbajúcich
alebo nesprávnych údajov „platformy“. V ďalších šty-
roch prípadoch boli predostreté nové, diecézam doposiaľ 
neznáme obvinenia, ktoré by sa mali teraz prešetriť.

Viaceré obvinenia sa pritom vzťahujú na prípady, 
pri ktorých jednak vyšetrovanie štátnymi orgánmi, ako 
aj vnútorné cirkevné vyšetrovanie viedlo k oslobodeniu 
obvineného. V ďalších asi 20 prípadoch sa v diecézach 
zo strany Cirkvi a súbežne so štátnym justičným proce-
som vyvodili dôsledky. Dotknuté osoby nie sú aktívne 
ani v pastorácii, ani nepracujú – ako to predpisuje rám-
cový poriadok biskupskej konferencie – v oblasti pasto-
rácie detí a mládeže a podliehajú najprísnejším opatre-
niam.                              KAP / Preložila: Ľubica Hricová 

Governatorát mestského štátu  
Vatikán dostal do daru dve novinky

Vatikán 30. júla (RV) - Governatorát Mestského štátu 
Vatikán dostal do daru od LeasePlan Italia dva elektrické 
vyhliadkové autobusy s nulovou emisiou. Budú k dispo-
zícii Vatikánskym múzeám a používané na prehliadku 
Vatikánskych záhrad. Prof. Antonio Paolucci, riaditeľ 
Vatikánskych múzeí, to považuje za ďalší unikát naj-
menšieho štátu na svete. Pri tejto príležitosti pripomenul 
v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas jedinečné výročie, 
ktoré si múzeá pripomenú onedlho: „500 rokov od inau-
gurácie Sixtínskej kaplnky 31. októbra 1512, kedy sa na 
odhalení tváre kaplnky zúčastnil pápež Július II. spolu 
s Michelangelom. Od vtedy sa zmenili dejiny umenia. 
Chcel by som, aby sme si teraz tento moment adekvátne 
pripomenuli nielen v Ríme, ale na celom svete.“

Ďalšou novinkou Vatikánskych múzeí je, že od au-
gusta budú ich návštevníkom k dispozícii dvaja kňazi. 
Ide o ponuku dialógu, rady či duchovného rozhovoru, 
uviedol generálny sekretár governatorátu Mons. Giu-
seppe Sciacca a dodal: „Ak si na jednu z dvoch stoličiek 
prisadne k malému stolíku turista, ktorý pri pohľade na 
Michelangelov Posledný súd zachytí otázku o zmysle 
života, a keď vďaka prítomnému kňazovi dostane na 
ňu odpoveď, bude to mať väčšiu cenu ako milión pre-
daných lístkov. Vatikánske múzeá tak skutočne naplnia 
poslanie, pre ktoré vznikli: prostredníctvom via pulchri-
tudinis – cesty krásy – otvárať cestu k Bohu a k stret-
nutiu s ním.“ Vatikánske múzeá navštívi ročne viac ako 
päť miliónov návštevníkov.                             -jak-

Koordinátor pre náboženskú  
slobodu o nebezpečenstve  

pre kresťanov

Rím 31. júla (ZENIT.org) - „V Aleppe je dramaticky vy-
soké nebezpečenstvo násilia voči kresťanom.“ Turínsky 
sociológ Massimo Introvigne, koordinátor „Observáto-
ria pre náboženskú slobodu“, ktoré podporuje talianske 
ministerstvo zahraničných vecí, sa takto vyjadril v sprá-
ve, ktorá pripomína, že Aleppo je „s počtom tristotisíc 
kresťanov treťou najväčšou kresťanskou metropolou 
na Blízkom východe po Bejrúte a Káhire.“ „V radoch 
povstalcoch bojujú medzi inými islamskí ultrafunda-
mentalisti, ktorí sú zodpovední práve za únosy a vraždy 
kresťanov,“ hovorí Introvigne. „Taliansko podporuje 
slobodu všetkých Sýrčanov, avšak bude politicky pod-
porovať len tie organizácie opozície, ktoré môžu garan-
tovať práva kresťanov v krajine a potrestanie prenasle-
dovateľov nielen slovami, ale skutkami.“ „Nesmieme 
však tiež zabudnúť,“ zaznieva ďalej v správe, „že  

mnohí kresťania, ktorí sa zo svojho pohľadu stali obe-
ťami násilného režimu, rovnako bojujú s povstalcami. 
Nekritická podpora Asada, ako je to zo strany niektorých 
údajných ochrancov kresťanského obyvateľstva, je naiv-
ná a nereálna a vôbec nezodpovedá talianskej zahranič-
nej politike.    Zdroj: ZENIT.org/ preklad Ľubica Hricová

SPRÁVY ZO SVETA                                   ŽIVOT CIRKVI 
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Anglický prímas privítal  
účastníkov OH

Londýn 28. júla (RV) - Aby bola olympiáda „momentom 
nového a obnoveného priateľstva, v ktorom sa formuje 
pokoj a najhlbšie vzájomné porozumenie v rámci ľud-
ského spoločenstva“. Toto sú slová westminsterského 
arcibiskupa Mons. Vincenta Nicholsa na privítanie olym-
pionikov, ktorí prišli do Londýna, v deň otvorenia XXX. 
olympijských hier. „Veríme“ – povedal prímas –, „že pre 
každého budú nakoniec púťou hľadania pravdy, dobroty 
a realizácii svojho potenciálu; a keď sa táto púť prežíva 
autenticky, otvorí sa pre dialóg s ostatnými, nevylučuje 
nikto z odhodlania budovať bratstvo pokoja.“ Toto je 
želanie,aby „všetci veriaci ľudia, ale aj neveriaci mohli 
pokračovať v tejto iniciatíve pokoja a zmierenia v duchu 
starovekých hier“. „My, kresťania v Londýne“ – uzatvára 
arcibiskup Westminstru –, „spojení so zástupcami iných 
vierovyznaní, vítame v našom veľkom meste na XXX. 
olympijských hrách“ športovcov z celého sveta.      -jak- 

Nočný duchovný program  
počas olympijských hier v Londýne

Londýn 31. júla (ZENIT.org) – Kým Londýn navštevujú 
zástupy olympijských nadšencov, aby vyše dva týždne 
využili na návštevy športovísk ako aj známych atrakcií 
a nočného života tohto veľkomesta, vypracúva tím pre 
nočný program v Londýne ďalšiu ponuku hlbokého vý-
znamu. Počas šiestich dní bude po večernej omši o 18:00 
hodine v kostole sv. Patrika na Soho Square nočný 
program do 22:00 h pre návštevníkov z celého sveta. Od 
nedele 5. augusta do piatku 10. augusta je pozvaný kaž-
dý, aby prišiel do chrámu a pri pokojnej hudbe a svetle 
sviec uvažoval nad svojim životom a nanovo spoznával 
kresťanskú vieru: návštevníci môžu zažať sviecu, napísať 
modlitbu, vytiahnuť si citát z Božieho Slova a najmä na-
novo objaviť svoj duchovný život. Aké ponuky využijú, 
ostáva na nich. Môžu ostať tak dlho, ako chcú: niekoľko 
minút, štvrť hodinu alebo takmer pol večera.

Myšlienka nočného programu sa zrodila v súvislosti 
so Svetovými dňami mládeže v Kolíne roku 2005, kde sa 
uskutočnila po prvý raz. Pôvodne jeden plánovaný ve-
čer, mal tak veľký úspech, že bol ponúknutý vo vyše 30 
mestách a podporovaný mnohými biskupmi v Nemecku 
a teraz sa rozšíril za hranice krajiny. V Londýne sa takýto 
nočný program konal prvýkrát vo februári 2012 (infor-
moval Zenit) a odvtedy sa na tomto mieste ponúka každé 
dva mesiace.          ZENIT.org / Preložila: Ľubica Hricová

Vyšla knižná novinka v taliančine 
pod názvom: Pius X. a šport.

Londýn 27. júla (RV) - Pohľad sveta je sústredený na 
Londýn, kde sa tradičným ceremoniálom začnú XXX. 
olympijské hry. Viac ako 4 miliardy televíznych divá-
kov zo všetkých kontinentov budú sledovať prenos tejto 
jedinečnej udalosti. Na nový Olympijský štadión v Lon-
dýne nastúpia atléti 204 národov, ktorí budú do 12. au-
gusta súťažiť v 39 disciplínach 27 športov. Olympiáda 
má dôležitý dopad na mesto, ktoré ju hostí. V britskej 
metropole sa táto udalosť koná už po tretíkrát v histórii: 
prvýkrát to bolo v roku 1908, keď kvôli ťažkej hospo-
dárskej kríze odstúpil od svojej nominácie Rím. Napriek 
tomu zakladateľ moderných olympijských hier Pierre de 
Coubertin, francúzsky pedagóg a historik, žiadal Vati-
kán o podporu a našiel ju v pápežovi Piovi X. O tom ho-
vorí kniha, ktorá 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, ktorého 
cieľom bolo nakloniť pápeža a Vatikán športovým akti-
vitám a záležitosť kandidatúry Ríma, ktorú vláda Giolit-
tiho z ekonomických dôvodov zastavila. De Coubertin 
však naznačuje, že kým záležitosť s vládou Talianska 
dopadla zle, oveľa lepšie sa to vyvinulo s Vatikánom. 

Keď som našla túto citáciu vzťahujúcu sa na pápeža Pia 
X. – pochádzajúceho z Trevisa ako ja – začala som sa 
zaujímať o to, čo sa udialo medzi týmito dvoma osob-
nosťami začiatku 20. storočia.“

Čo 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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Vyhlásenie CCEE k situácii  
v konfliktoch zmietanej Sýrii

Brusel 1. augusta (CCEE) - Predsedníctvo Rady eu-
rópskych biskupských konferencií (CCEE) vydalo 
vyhlásenie o situácii Sýrii. 

„Už niekoľko mesiacov hľadí Cirkev a celé me-
dzinárodné spoločenstvo s veľkými obavami a hlbo-
kým žiaľom na eskaláciu násilia v Sýrii, kde zbrane, 
zdá sa, nahradili dialóg. Dúfame, že predstavitelia 
tejto krajiny, ľud i všetci veriaci, nech sú akéhokoľ-
vek náboženstva, sa obrátia k Bohu, aby sa našla 
cesta, ako ukončiť všetku nevraživosť, zložiť zbrane 
a nastúpiť cestu dialógu, zmierenia a pokoja. Tento 
konflikt neprinesie vznešenému sýrskemu ľudu nič,
iba žiaľ, deštrukciu a vážne následky. Vojna je ces-
tou bez východiska. Šťastie možno dosiahnuť len 
spoločnými silami, nikdy nie násilím jedných voči 
druhým. Nasledujúce dni môžu byť pre vyriešenie 
tejto krízy kľúčové. Preto vyzývame všetkých kres-
ťanov v Európe, aby znásobili svoje úsilie v mod-
litbách za pokoj v tomto regióne. Naša viera nás 
vedie k tomu, aby sme dúfali, že je možné legálne 
a konštruktívne riešenie tejto krízy, ktoré bude reš-
pektovať záujmy každej strany. Je nevyhnutné nájsť 
nový priestor pre mierový dialóg; nikdy nie je príliš 
neskoro usilovať sa o pochopenie, vzájomné do-
rozumenie a budovanie spoločnej budúcnosti. Sme 
si istí, že s Božou pomocou môže prevládnuť dobrá 
vôľa a bude možné nastoliť pokojné spolunažívanie 
v pravde, spravodlivosti, láske, slobode a úcte voči 
všetkým menšinám, osobitne kresťanom tejto kraji-
ny.“                                            Preložila: Mária Spišiaková

Arcibiskup Zollitsch vyzýva  
na pomoc pre sýrskych utečencov

Bonn 1. augusta (ZENIT.org/PM DBK) - Predse-
da Nemeckej biskupskej konferencie arcibiskup 
Dr. Robert Zollitsch vystríha pred humanitárnou 
katastrofou v Sýrii a vyzýva k príspevkom pre ute-
čencov. Stále viac ľudí je na úteku pred krvavými 
zrážkami a počet sýrskych utečencov v susedných 
krajinách dramaticky rastie, vyhlásil arcibiskup 
Zollitsch. Viac ako 120 000 utečencov je podľa 
UNHCR registrovaných v Jordánsku, Turecku, Li-
banone a Iraku. Štatisticky neoverené údaje o poč-
te neoficiálne evidovaných utečencov sú vyššie.
Mnohí utečenci majú za sebou traumatické zážitky. 
Najmä deti trpia skúsenosťami násilia a útrapami 
spojenými s útekom.

„Utečenci od nás neodkladne potrebujú väčšiu po-
moc a solidárnosť.“ Arcibiskup preto vyzýva nemec-
kých katolíkov k ďalším príspevkom. „Je potrebné 
nájsť riešenia, ktoré by umožnili všetkým skupinám 
obyvateľstva spolunažívať v mieri, spravodlivosti 
a vzájomnom rešpektovaní a slobodne uplatňovať 
praktizovanie viery,“ vyhlásil arcibiskup Zollitsch v Bon-
ne.               ZENIT.org/PM DBK / Ľubica Hricová 

Apoštolský nuncius v Damasku 
reaguje na výzvu Svätého Otca

Sýria 31. júla (RV) - „Výzva Svätého Otca k ukončeniu 
násilia, jeho bolesť nad obeťami, jeho blízkosť utrpe-
niu ľudí, sú vždy veľkou útechou pre pastierov, veria-
cich a pre všetkých Sýrčanov, ktorí sú Svätému Otcovi 
úprimne vďační za záujem a blízkosť, ktorú neprestaj-
ne vyjadruje Sýrii, ako aj za jeho opätovné výzvy.“ 
Taká bola reakcia Mons. Maria Zenariho, apoštolského 
nuncia v Damasku na nedeľný apel Svätého Otca po 
modlitbe Anjel Pána, v ktorom vyzval k ukončeniu ná-
silia v súvislosti s aktuálnou situáciou v Sýrii a Iraku.

Podľa Mons. Zenariho sa k výzve Benedikta XVI. 
„veľmi pozitívnym spôsobom“ vyjadrovali aj miestne 
vládne médiá. „Chcel by som poukázať na dôraz, ktorý 
Svätý Otec kladie na drámu mnohých vnútorne vysíd-
lených osôb a utečencov z okolitých krajín, ako aj na 
jeho modlitbu, aby Boh osvietil svedomie tých, ktorí 

zastávajú zodpovedné miesta v týchto ťažkých časoch. 
Toto má podľa mňa veľmi dôležitý význam,“ dodáva 
apoštolský nuncius v Damasku. Ako uviedol, situácia 
v krajine je veľmi zložitá a konflikt sa už rozšíril po
celej Sýrii. Ľudia sa veľmi boja a sú si neistí budúcnos-
ťou. „V týchto dňoch som rozmýšľal nad kontrastmi 
medzi atmosférou počas otvorenia olympijských hier 
– ktoré sledovali milióny ľudí na celom svete, a ktorá 
bola mimoriadnou oslavou univerzálneho bratstva ná-
rodov – a situáciou, ktorú zažíva Sýria. Predsa len, po-
vedal by som, že táto slávnosť udržiava nádej, plameň 
univerzálneho bratstva, ktorý nemôže byť uhasený 
bratovražedným vetrom, fúkajúcim tu a tam v niekto-
rých častiach sveta. Ak však na okamih zhasne tento 
plameň, iste príde deň jeho znovuzažatia za pomoci 
medzinárodnej solidarity.“

K výzvam Svätého Otca k zastaveniu násilia v Sý-
rii a k politickému riešeniu konfliktu sa pripája aj
samotný apoštolský nuncius. Apeloval na všetkých 
moslimských, kresťanských, ako aj iných nábo-
ženských vodcov: „Zjednoťte sa všetci spolu, s ce-
lou váhou vašej morálnej autority sa v mene Božom 
s jednohlasným a vážnym varovaním obráťte sa na 
všetky strany konfliktu, aby zastavili násilie a repre-
sie, ktoré vedú krajinu do záhuby, k nevýslovným 
utrpeniam a smrti. Obráťte sa na nich s výzvou, aby 
mali odvahu podniknúť okamžité kroky k dosiahnu-
tiu adekvátneho politického riešenia krízy.“          -mf- 



9                          31/2012

SPRÁVY ZO SVETA                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

Mons. Chullikatt na pôde OSN: 
Odzbrojiť medzinárodný trh

New York 28. júla (RV) - Práve v dňoch, keď boli 
Spojené štáty americké šokované masakrou v Denve-
ri, Svätá stolica opakovane zdôraznila potrebu nepo-
važovať 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 obchodovaní so zbraňami, silné varovanie. Stály 
pozorovateľ Vatikánu vyzval medzinárodné spolo-
čenstvo na boj proti nezákonnému obchodu so zbra-
ňami a požiadal štáty, aby poskytovali pomoc obetiam 
ozbrojených konfliktov. Svätá stolica je presvedčená,
že zmluva o obchodovaní so zbraňami „by mohla zna-
menať zmenu pre milióny ľudí, ktorí sú obeťami ne-
zodpovedného a neregulovaného obchodu so strelný-
mi zbraňami a strelivom a ich nezákonného získavania 
kriminálnikmi“. Mons. Chullikatt dúfa, že konečným 
cieľom tejto zmluvy bude odzbrojenie. Poukázal na 
to, že nezákonný 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, špecifickú reguláciu. Nakoniec arcibis-
kup Chullikatt zdôraznil, že prijatie pevnej a efektív-
nej zmluvy o zbraniach predstavuje významný signál 
„politickej vôle vlád zabezpečiť mier, spravodlivosť, 
stabilitu a prosperitu vo svete“. Podľa údajov Am-
nesty International je každú minútu zastrelený jeden 
človek a denne je zabitých 1500 ľudí. Ide o veľmi 
chúlostivú záležitosť, trh so zbraňami vynáša viac ako  
60 miliárd dolárov ročne.                                                    -jak-

Napriek hospodárskej kríze  
veľkorysosť ľudí narastá

Španielsko 3. augusta (RV) - „Inflácia sa dvíha, recesia
zvyšuje. Hospodárska kríza v Španielsku však nenarú-
ša vzájomnú solidaritu medzi ľuďmi, priam naopak,“ 

povedal pre Vatikánsky rozhlas Jesús Sanz Montes, 
arcibiskup Ovieda a dodal: „Viac ako inokedy, práve v 
čase veľkej krízy, rastie v ľuďoch veľkodušnosť. Silnie 
ochota urobiť niečo pre druhých, obetovať čas a penia-
ze.“ Podľa arcibiskupa Montesa sa ekonomická kríza v 
Európe mení na krízu sociálnu a preto sa vyžaduje od-
poveď Cirkvi. Osobitne treba dávať pozor na záchranné 
opatrenia Európskej únie: „Musíme najprv poukázať 
na zraniteľnosť systému a vzápätí na svetové záujmy, 
ktoré oslabujú stabilitu štátov, medzi nimi aj Španielsko 
a Taliansko. Sme veľmi znepokojení, pretože výsledná 
miera nezamestnanosti sa neustále zvyšuje. Táto zrani-
teľnosť nemá vplyv len na bankový sektor a politiku, 
ale zasahuje najslabšiu časť spoločnosti, predovšetkým 
mladých ľudí. Dúfame však, že ľudia budú protestovať 
rozumným spôsobom. Nepomôže, ak sa jednoducho 
zriekneme hodnôt, za ktorými si dnes stojíme. Na Cirkev 
sa pritom pozerá novými očami. Nie sme vnímaní ako 
zainteresovaná strana, či ako štrajkujúca strana.“     -jm- 

Vyvrcholila slávnosť v pápežskej 
Bazilike v Assisi pri Porciunkule

Assisi 3. augusta (TK KBS/RV CZ/RV SK) - Sviatok 
Panny Márie Anjelskej z Porcionkule a s ním spojené 
privilégium plnomocných odpustkov vo štvrtok ve-
čer ukončila svätá omša celebrovaná biskupom Assisi 
Mons. Domenicom Sorrentinom. Rodisko sv. Františka 
sa zaplnilo množstvom veriacich vrátane asi tisícky mla-
dých ľudí, ktorí v rámci desaťdňovej františkánskej púte 
prišli peši z rôznych regiónov Talianska.

Generálny minister Rádu menších bratov o. José 
Rodríguez Carballo Vatikánskemu rozhlasu vysvetlil 
pôvod a význam sviatku odpustenia, ktorý sa každoroč-
ne opakuje bezmála osem storočí. „Sviatok odpustenia 
má historické korene. Musíme sa vrátiť do roku 1216, 
keď sv. František požiadal o udelenie milosti odpust-
kov pápeža Honoria III., ktorý bol v tej dobe v Perugii. 
František požiadal o toto privilégium pre Porciunkulu 
- miesto, ktoré veľmi miloval, kde poznal svoje povola-
nie a kde vznikol rád menších bratov. Pápež Františkovi 
toto privilégium odpustkov udelil a ako sám pripomína 
- veľmi neobyčajným spôsobom. Udelenie odpustkov 
totiž vtedy okrem púte k hrobom apoštolov vyžadovalo 
tiež určitú almužnu a znamenalo to teda výdavky. Fran-
tišek požiadal pápeža, aby bolo v tomto prípade udeľo-
vané zdarma a dostal ich. Motívom k tejto žiadosti sa 
Františkovi zdala jeho túžba „vyslať každého človeka do 
raja“. Poznal Boha ako lásku a chcel, aby všetci zakúsili 
to isté. Každý rok 1. a 2. augusta môžu všetci veriaci 
za obvyklých podmienok - po prijatí sviatosti zmierenia, 
svätého prijímania a modlitbe na úmysel Svätého Otca 
- získať plnomocné odpustky. Najskôr sa vzťahovali iba 
na Porciunkulu v Assisi, ale neskôr boli rozšírené na 
všetky františkánske kostoly v celom svete. Sviatok je 
medzi veriacimi v takej úcte, že skoro nestačila pôvodná 
malá kaplnka. Stála teda pri zrode dnešnej Baziliky Pan-
ny Márie Anjelskej.“

Posolstvo púte je aktuálne naprieč storočiami, zdô-
razňuje o. Carballo. Človek podľa jeho slov potrebuje 
zakúsiť odpustenie. Až potom môže sám odpustiť a mi-
lovať. „Dnešný svet potrebuje zmierenie. Dosiahneme 
ho iba vtedy, keď sa človek bude cítiť milovaný a očis-
tený zo svojich vín a keď sa otvorí odpusteniu a milosr-
denstvu voči druhým.“                      Zdroj: RV CZ, RV SK
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Trojdnie s bl. sestrou Zdenkou 
v Podunajských Biskupiciach 

Bratislava 30. júla (TK KBS) - V Kostole Svätého krí-
ža v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice 
dnes vyvrcholí program duchovného trojdnia s bla-
hoslavenou sestrou Zdenkou Schelingovou. Obnovu 
pripravili pri príležitosti 85. výročia príchodu na Slo-
vensko Milosrdné sestry Svätého Kríža. Sestra Zdenka 
vstúpila do tohto domu len pár rokov po otvorení v ro-
ku 1931 ako 15-ročná. Katolícka cirkev slávi liturgickú 
spomienku na túto blahoslavenú práve dnes.

Trojdnie otvoril uplynulú sobotu 28. júla pred-
náškou historik Gabriel Brendza. „Sestra Zdenka bola 
takým vzorom služby chorým, lebo v každom človeku 
máme vidieť Pána Ježiša. Keď svätý Vincent posielal 
sestry Vincentky, aby slúžili chudobným a chorým 
v Paríži, tak im povedal: akéhokoľvek chudobného sa 
dotýkate v službe a pomáhate mu, ako keby ste slúži-
li samotnému Ježišovi Kristovi,“ povedal Rádiu LU-
MEN Brendza. Po prednáška nasledovala svätá omša, 
ktorú celebroval otec Brendza.

Zdenka Schelingová je prvá blahoslavená rehoľná 
sestra z Inštitútu Milosrdných sestier svätého kríža. 
„Máme jedno veľmi vzácne svedectvo, ktoré sa udialo 
v Amerike, ale zatiaľ by sme hovorili len tak opatrne, 
snáď len poprosili poslucháčov vášho rádia, aby sa 
modlili, aby podľa vôle Božej a podľa Božieho záme-
ru možno aj cez práve toto svedectvo a vyslyšanie na 
príhovor sestry Zdenky, aby Boh oslávil sestru Zdenku 
a povýšil ju na slávu svätosti,“ povedala Rádiu LU-
MEN Benjamína Novotná, provinciálna predstavená.

Nedeľnú slávnostnú svätú omšu za účasti nie-
koľkých stoviek veriacich celebroval bratislavský 
pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Vo svojom prí-
hovore zdôraznil vytrvalosť vo viere, ako Zdenka, 
keď verila, že „za mrakmi je jej milované Slnko“, 
čo aj mimoriadne integrovala pri jej mučení a odsú-
dení a čo aj my v búrlivých časoch života chceme 
obsiahnuť ako základ viery. Dnešný program ukončí 
slávenie trojdnia. Začne sa o 14:45 h krížovou cesta 
a o 16:00 h svätá omša s riaditeľom Rádia LUMEN 
Jurajom Spuchľákom a ďalšími kňazmi v nemocnič-
nom a kláštornom komplexe.

Na sestru Zdenku pamätali počas víkendu aj v jej ro-
disku - Krivej na Orave. Slávnostnú svätú omšu celebro-
val biskup Ján Orosch.         Frank Vandegehuchte MSC 

V Banskobystrickej diecéze  
po roku rezonuje odkaz  

biskupa Baláža

Banská Bystrica 30. júla (TK KBS) - Rok po úmrtí bis-
kupa Rudolfa Baláža sa 27. júla 2012 veriaci zjednoti-
li v modlitbe na piatkovej svätej omši v Katedrále sv. 
Františka Xaverského v Banskej Bystrici, na tej, ktorú 
pravidelne slúžil sám biskup Baláž. V homílii diecéz-
ny administrátor poukázal na jeho chýbajúci hlas na 
Slovensku i duchovné stopy, ktoré zosnulý biskup za-
nechal a rok po jeho odchode žijú v diecéze.

Eucharistická slávnosť bola v priamom prenose 
Rádia Lumen. Diecézny administrátor Mons. Marián 
Bublinec v banskobystrickej Katedrále privítal i za-
hraničného hosťa - Mons. Johna McAreaveya, bis-
kupa írskej Diecézy Dromore. „Rok býva dosť dlhá 
doba vtedy, keď nám niekto chýba,“ uviedol Bubli-
nec rok po úmrtí Rudolfa Baláža. Masívna embolizá-
cia do pľúc mu začala 27. júla 2011, vtedy približne 
po 15.00 tej hodine, hodine Božieho milosrdenstva, 
keď sedel v pracovni s kňazmi, ktorých prijal na bež-
nej pracovnej návšteve. Ako však Marián Bublinec 
dodal, biskup Baláž určite v súčasnosti nechýba svo-
jím príhovorom za Banskobystrickú diecézu, ktorej 
pastierom bol 21 rokov.

Mons. Bublinec v prítomnosti kňazov diecé-
zy a veriacich, rodinných príslušníkov zosnulého, 
i niektorých verejných osobností, v homílii poukázal 
na osobnú materiálnu chudobu, ktorú biskup Rudolf 
v súkromí zachovával. V spomienkach na pastoračné 
cesty do farností, kam Rudolf Baláž chodil vysluho-
vať sviatosť birmovania, Marián Bublinec podčiarkol 
jeho záujem o malé kresťanské skupiny, spoločenstvá. 
Ako povedal Bublinec, duchovným odkazom biskupa 
Baláža tak zostáva snaha prehlbovať kresťanstvo viac 
do hĺbky než do šírky, viac do kvality osobných vzťa-
hov než v snahe o veľké množstvo veriacich.

Biskup Baláž zdôrazňoval význam dobrej svätej 
spovede. V Banskobystrickej diecéze, ako pripome-
nul Marián Bublinec, biskup nariadil kňazom, aby boli 
k dispozícii veriacim pol hodinu pred dennou svätou 
omšou pre vysluhovanie sviatosti zmierenia.

Štvrtou oblasťou približne dvadsaťročného pôsobe-
nia Rudolfa Baláža i celoslovensky bola katechéza. Tú 
biskup Baláž podával aj prostredníctvom piatkových 
priamych prenosov svätej omše vo vysielaní Rádia Lu-
men. Nebál sa kritizovať i sociálny dopad politického 
diania na spoločnosť, hoci kňazom prípadné angažova-
nie v politike nepovoľoval. Biskup Baláž neraz i zdvi-
hol hlas, „kričal, no po jeho odchode zostalo na Sloven-
sku až príliš veľké ticho,“ zamyslel sa Bublinec.

V závere svätej omše sa veriacim prihovoril a po 
latinsky udelil biskupské požehnanie prítomný bis-
kup John McAreavey. Írsky biskup navštívil Ban-
skobystrickú diecézu prvýkrát v júli 1998. Vtedy 

sa McAreavey prišiel zúčastniť na vysviacke kňa-
za Branislava Koppala a udelení diakonátu Jánovi 
Viglašovi. Obaja kňazi Banskobystrickej diecézy 
v tých rokoch s povolením biskupa Baláža študovali 
v Írsku.                                           Zuzana Juhaniaková
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Vo farnosti Viničné slávili  
285. výročie posvätenia  

tamojšieho kostola

Pezinok 30. júla (TK KBS) - Bratislavský arcibiskup met-
ropolita Mons. Stanislav Zvolenský navštívil v piatok 
27. júla 2012 farnosť Viničné v dekanáte Pezinok. V ta-
mojšom farskom kostole predsedal sláveniu Eucharistie 
pri príležitosti 285. výročia posvätenia chrámu. Kostol 
zasvätený sv. Filipovi a Jakubovi práve v tento deň – 27. 
júla roku 1727 - konsekroval ostrihomský arcibiskup 
Imrich Esterházy. Návšteva arcibiskupa Zvolenského 
v tejto farnosti bola zavŕšením duchovnej i materiálnej 
obnovy, ktorú uskutočnili veriaci Viničného spolu so 
svojím pánom farárom.

Arcibiskup Zvolenský vo svojom príhovore po-
čas slávnosti vyzdvihol veľkú radosť, ktorú prežívame 
a ktorá pramení z úspešne dokončenej obnovy chrámu. 
Pripomenul tiež potrebu neustáleho osobného duchov-
ného obnovovania a očisťovania od hriechov. Na zákla-
de úryvku evanjelia o Pánu Ježišovi, ktorý očistil jeruza-
lemský chrám a vyhnal z neho obchodníkov, zdôraznil 
myšlienku posvätnosti priestoru, ktorý je vyhradený, 
určený, rezervovaný jedine pre Boží kult a liturgiu. K to-
mu pripojil myšlienku, že aj v človekovi je čosi nádher-
né: človek je Boží, čo osobitne platí od momentu krstu, 
ktorým sa začal a nadviazal náš vzťah s Bohom. Na zá-
ver povzbudil veriacich, aby aj v spoločnosti, medzi iný-
mi ľuďmi žili ako veriaci a aby nezabúdali, že základom 
spojivom vzťahov je vzájomná láska.          Lukáš Uváčik

Vyvrcholila oslava patrocínia  
sv. Joachima a sv. Anny

Kluknava 30. júla (TK KBS) - V nedeľu 29. júla 2012 
vyvrcholila štvordňová oslava patrocínia sv. Joachima 
a sv. Anny vo farnosti Kluknava. Slávnostnú svätú omšu 
pri tejto príležitosti celebroval trnavský emeritný biskup 
Mons. Dominik Tóth. Na slávení sa zišlo približne se-
demtisíc pútnikov, medzi ktorými boli veriaci z troch 
diecéz - Spišskej, Rožňavskej a Košickej, pretože kosto-
lík zasvätený sv. Anne sa nachádza na hraniciach týchto 
diecéz.

Slávnostná svätá omša bola na začiatku doplnená aj 
spomienkou a pripomenutím si Roka sv. Cyrila a Metó-
da, keď miestny farár Pavol Ondrík predniesol úryvok 
z Konštantínovho Proglasu.

V homílií biskup Tóth pripomenul radosť, ktorú pre-
žívala rodina sv. Joachima a sv. Anny, keď po dlhých ro-
koch čakania „krízy“ a modlitby sa narodila Panna Mária 
a dal túto rodinu za príklad našim mladým slovenským 
rodinám, ktoré v dnešných časoch taktiež prežívajú  

rôzne manželské krízy a porovnal to s veternou pohro-
mou v Tatrách, po ktorej obstáli iba stromy s mocnými 
a hlbokými koreňmi. „...a takto je to u nás dnes aj na Slo-
vensku, bratia a sestry, čo tu robiť? Je na to nejaký liek 
ako liečiť túto strašnú pohromu, ako liečiť rodiny, ako 
vychovať nové krásne manželstvá, ktoré budú zvestovať 
Božiu Lásku a šťastie rodiny. Existuje jediný liek – ná-
vrat Ježiša Krista do rodín! Jedine On vie znovu a znovu 
postaviť a zakoreniť tieto rodiny k pôvodnému poslaniu. 
Rodina, to nie je ľudský výmysel. Ako hovoria dneska 
na západe, už nechcú toto slovo ani počuť! Manželia, to 
už nejestvuje len „partneri“ idú ale úplne rozbiť rodinný 
život. Rodina to je dielo Božie a to je vrchol stvorenia!“ 
povedal biskup Tóth.                                  Martin Magda
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Pri príležitosti sviatku sv. Anny sa v nedeľu 29. júla 
2012 konala pútnická svätá omša pri Kaplnke sv. 
Anny vo Vištuku. Celebrantom bol farár vo Vištuku 
Alfonz Vladimír Sabo OP.         snímka Peter Sandtner

Rybári v Medzibrodí nad Oravou 
postavili kaplnku svätého Štefana

Medzibrodie nad Oravou 2. augusta (TK KBS) - Čle-
novia poľovného združenia Grúň postavili v náučno-
-oddychovej zóne pri cintoríne v oravskej obci Me-
dzibrodie nad Oravou kaplnku sv. Huberta. Inšpirovali 
rybárov, ktorí postavili ďalšiu, ktorá je zasvätená sv. 
Štefanovi. Okrem plastiky sv. Štefana od miestneho 
rezbára Patrika Kaprálika ju zdobí aj malé nerezové 
umývadlo s rybkou a vodovodným kohútikom. Tečie 
z neho pitná voda, ktorá občerství okoloidúcich. Ka-
plnku vysvätil počas nedávnych Dní obce miestny 
správca farnosti Štefan Saloka.               Martin Pavelek
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Vyvrcholil 20. ročník festivalu 
kresťanského divadla  
Gorazdov Močenok

Nitra 30. júla (TK KBS/Rádio LUMEN) - V nedeľu 
29. júla vyvrcholil program jubilejného 20. ročníka 
festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. 
Po skončení súťažnej prehliadky divadelných súborov 
po programe pre filatelistov prišla na rad slávnostná
svätá omša, ktorú na poľnom oltári v osade Gorazdov 
celebroval vojenský ordinár Mons. František Rábek. 
Podľa organizátorov cieľom festivalu Gorazdov Mo-
čenok je šírenie úcty k svätému Gorazdovi a pomoc 
pri rozvoji kresťanskej kultúry, najmä divadla.

Pri zrode festivalu v roku 1992 stál miestny rodák, 
biskup František Rábek. Aj za toto mu poďakoval sta-
rosta Močenku Marián Borza. „Chcem vám vysloviť 
úprimné poďakovanie a vysloviť presvedčenie, že vo 
svojom úsilí a podpore tohto krásneho podujatia bu-
dete naďalej pokračovať,“ povedal Marián Borza. Pri 
svätej omši pod holým nebom biskup Rábek hovoril 
o svätom Gorazdovi aj v súvislosti s Rokom svätého 
Cyrila a Metoda. Pripomenul vernosť solúnskych bra-
tov o svätého Gorazda Rímu a ich oddanosť Svätému 
Otcovi. „Za prínos svätého Gorazda ďakujeme Pánu 
Bohu za to, že môžeme v cirkvi mať tento viditeľný 
princíp jednoty vo viere a v morálke, nešetrime žiad-
ne úsilie ako nešetrili ani oni, aby sme si túto jednotu 
udržiavali, prehlbovali a hlavne praktizovali v našom 
živote.“

Súťažnú časť festivalu tento rok absolvovalo 11 di-
vadelných súborov, z toho jeden bol zo Srbska. 

                                             Zdroj: Rádio LUMEN 

Spomienku na sv. Gorazda  
slávili v Bratislave

Bratislava 1. augusta (TK KBS) - V rámci Roka sv. 
Cyrila a Metoda sa v piatok 27. júla konala v brati-
slavskom gréckokatolíckom katedrálnom chráme 
Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža Jubi-
lejná 20. spomienka na svätého Gorazda.

Slávnosť sa začala archijerejskou svätou liturgiou 
v cirkevno-slovanskom jazyku, ktorej predsedal 
vladyka Peter Rusnák, a ktorú spevom sprevádzal 
Katedrálny spevácky zbor Kyrillomethodeon. Sláv-
nostnú homíliu pri tejto príležitosti predniesol Mons. 
Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidi-
ecézy a zamyslel sa v nej nad slovami arcibiskupa 
sv. Metoda, ktorými na smrteľnej posteli ustanovil 
sv. Gorazda za svojho nástupcu: „Hľa, toto je vašej 
zeme slobodný muž, učený v knihách a pravoverný“. 
Podľa biskupa Haľka, tieto slová – povedané s po-
slednými výdychmi pozemského života arcibiskupa 
Metoda, slová vyslovené napriek námahe zomiera-
júceho – nemôžu zostať zavreté len v dávnom čase 
a priestore, ale presahujú rámec konkrétnej dejinnej 
situácie, v ktorej boli vyslovené. „V istom zmysle 
slova sú tieto slová adresované všetkým nám, pri-
čom tieto slová nás môžu vnútorne osloviť, aby sme 
sa hľadiac do minulosti, vedeli s väčšou nádejou po-
zerať do budúcnosti“. Biskup Haľko sa ďalej zamys-
lel nad slovom „slobodný“, ktoré neznamenalo len 
to, že sv. Gorazd pochádzal zo vznešenej, nie pod-
danskej rodiny, ako to predpokladajú historici, ale aj 
to, že sv. Gorazd, ako „slobodný človek“ sa nenechal 
determinovať tým, čo je nízke, manipulatívne, dobo-
vé. Kazateľ tiež poukázal na to, že o našu slobodu, 
našu osobnú slobodu, mentálnu slobodu sa aj dnes 
pokúšajú rôzne sily napr. cez niektoré médiá.

Po sv. liturgii slávnosť pokračovala hudobno-po-
etickou kompozíciou, ktorú scenáristicky a režijne 
pripravil Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti 
svätého Gorazda.                                 Stanislav Gábor

Na Devíne si cez víkend veriaci 
pripomenuli sviatok sv. Gorazda

Bratislava 31. júla (TK KBS) - Dňa 27. júla si Cirkev 
na Slovensku pripomínala sviatok sv. Gorazda a jeho 
spoločníkov (Kliment, Naum, Angelár, Sáva), ktorí 
boli pokračovateľmi apoštolského diela sv. Cyrila 
a Metoda v ich misionárskej činnosti medzi Slovan-
mi.  Vo sv. Gorazdovi si uctievame nielen horlivého 
ohlasovateľa dobrej zvesti medzi slovanskými ná-
rodmi, ale i prvého svätca slovenskej krvi.

V tomto duchu sa konala v nedeľu 29. júla 2012 
aj pietna spomienka na sv. Gorazda v Devíne. Začala 
sa  svätou omšou v chráme sv. Kríža, ktorú celebro-
val Mons. Marián Gavenda. V príhovore okrem iné-
ho vyzdvihol význam tohto sviatku pre náš národ. Po 
svätej omši umelkyňa Eva Kristinová recitovala zo 
Životov sv. Cyrila a Metoda.

Potom nasledovalo kladenie venca Matice slo-
venskej k soche našich vierozvestcov sv. Cyrila 
a Metoda. Pri tejto príležitosti mal krátky príhovor 
prof. František Vnuk. Poukázal, že aj príkre zaob-
chádzanie, ktorého sa Gorazdovi a jeho spoloční-
kom dostalo od nepriateľov staro-slovenskej litur-
gie, bolo súčasťou Božieho plánu, lebo „Boh píše 
rovno aj krivými riadkami.“ Vyhnaní žiaci sv. Cyrila 
a Metoda sa nedali zlomiť ani prenasledovaním, ani 
vyhnanstvom, ale pokračovali v misionárskom diele 
svojich učiteľov a priviedli do Kristovej Cirkvi slo-
vanské národy na Balkáne.                    Daniela Suchá 
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 178. výročie konsekrácie  
barokového skvostu v Žiline

Žilina 30. júla (TK KBS) - „Všemohúci Bože, pre tvoju 
dobrotu môžeme každoročné sláviť deň posvätenia tohto 
chrámu,“ aj týmito slovami modlitby si v piatok 27. júla 
2012 pripomenuli výročnú slávnosť konsekrácie baro-
kového skvostu Františkánskeho chrámu svätej Barbory 
v Žiline. V tomto roku oslávili už 178. výročie. Vtedajší 
nitriansky biskup Jozef Vurum posvätil chrám 27. júla 
1834, je zasvätený k úcte sv. Barbore, panne a mučenici. 
Do hlavného oltára vložil relikvie svätých mučeníkov 
sv. Jukundy, Inocenta a Klementa. Konsekrácia sa kona-
la až po 110 rokov od postavenia.

Výročnú slávnosť signalizoval už napoludnie zvon 
na veži kostola. Slávnostnú svätú omšu popoludní ce-
lebroval vdp. Zdenko Pupík, bývalý rektor Kostola sv. 
Barbory a v súčasnosti riaditeľ Inštitútu Communio 
v Žiline. Celebrant v homílií označil kostoly, ale i ten 
Kostol sv. Barbory, ako nemý svedok minulosti. „Keby 
mohol hovoriť ľudskou rečou, tento chrám hovoril by 
určite veľa, pretože zažil v minulosti rôzne radostné, ale 
i bolestné chvíle.“ Vyjadril vďaku pátrom františkánom, 
ktorí budovali tento chrám v 18. storočí a povedal, že 
stavba chrámu je znamením pre budúcnosť. Ďalej sa za-
myslel nad skutočnosťou, že v 18. storočí prichádzajú 

františkáni do Žiliny postaviť Kostol sv. Barbory a ne-
skôr v 21. storočí prichádzajú dominikáni spravovať 
Kostol sv. Barbory, pokračovať v ich diele.

Celebrant svätej omše pripomenul, že slávime Cyri-
lo-metodské jubileum. Po Metodovej smrti bolo až 200 
učeníkov. Posledným učeníkom svätých Cyrila a Me-
toda bol sv. Klement., velický biskup. Zaujímavosťou 
je, že sv. Klement zomrel 27. júla 916. Takže na 918. 
výročie smrti sv. Klementa bola jeho relikvia vložená do 
hlavného oltára Kostola sv. Barbory.           Marek Jurík

Socha Krista Trpiteľa sa vrátila 
späť na Chrenovú do Nitry

Nitra 30. júla (TK KBS/TASR) – Socha Krista Trpiteľa 
sa po rokoch opäť vrátila na Chrenovú do Nitry. Pa-
miatka z 18. storočia je najstaršou kultúrnou pamiat-
kou dnes už mestskej časti Nitry. Umiestnená je v are-
áli Farského kostola sv. Martina.

Socha pochádza z roku 1770, z čias Márie Terézie. 
Pôvodne bola umiestnená pri starej zvonici v obci Tor-
moš, čo je historický názov dnešnej Chrenovej. Tor-
moš bola typická roľnícka obec s 1800 obyvateľmi. 
Jej centrom bola dnešná fara, ktorá stojí vedľa kostola 
sv. Martina. Približne v roku 1960 sa začalo s výstav-
bou nových panelákov na Chrenovej. Pôvodná dedina 
postupne zanikala a vzniklo nitrianske sídlisko. Socha 
pri zvonici stála až do roku 1975. „V čase vrcholiacej 
normalizácie bola z ideologických dôvodov násilne 
odstránená a uložená na neznáme miesto,“ uviedol ro-
dák z Chrenovej, historik Imrich Točka. Ten po soche 
dlhé roky pátral. Vlani sa mu ju podarilo objaviť v át-
riu Kňazského seminára v nitrianskom Hornom meste. 
Správca rímsko-katolíckej farnosti na Chrenovej ná-
sledne zabezpečil jej odbornú reštauráciu a umiestne-
nie v areáli Kostola sv. Martina.                  Zdroj: TASR 

Zomrel najvyšší predstaviteľ  
Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

Prešov 3. augusta (TK KBS) - Vo veku 75 rokov zomrel 
2. augusta po dlhšej chorobe najvyšší predstaviteľ Pravo-
slávnej cirkvi na Slovensku Jeho Vysokopreosvietenosť 
Ján, arcibiskup prešovský a Slovenska (občianskym 
menom Mgr. Ján Holonič). Pohreb sa uskutoční v stredu 
8. augusta 2012 o 8:00 h v Katedrálnom chráme svätého 
kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove.

Ján Holonič sa narodil 29. 1. 1937 v obci Kravany 
v Trebišovskom okrese. Ako kňaz pôsobil na farnos-
tiach Rakovec nad Ondavou, neskôr Šamudovce. V ro-
ku 1983 prijal mníšsky postrih v Trojicko - Sergejevskej 
Lavre v Zagorsku. V máji (22. 5.) 1983 bol zvolený za 
michalovského biskupa. Za michalovského biskupa bol 
zvolený 22. mája 1983 a chirotóniu na biskupa prijal 23. 
mája 1983.

Vladyka Ján vstúpil do biskupskej služby v čase, 
keď michalovská eparchia vstupovala do nového veľ-
mi zložitého obdobia. Začiatkom 90-tych rokov stratila 
eparchia vyše 90 % užívaných chrámov, farských budov 
a sídlo eparchie. Vladyka Ján, ako biskup vynakladal 
úsilie na obnovu a rozvoj cirkevného života. Pod jeho 
vedením sa podarilo postaviť 24 nových pravoslávnych 
chrámov, vybudovať potrebný počet farských budov, 
získať sídlo eparchie, zriadiť niekoľko nových cirkev-
ných obcí. Pod jeho vedením bolo v Michalovciach 
zriadené cirkevné Stredné odborné učilište svätých Cy-
rila a Metoda v Michalovciach a v roku 2005 Materská 
škola sv. Rastislava v Michalovciach.

Po zosnutí arcibiskupa prešovského, metropolitu 
Českých krajín a Slovenska, Nikolaja mu bola dňa 5. 
februára 2006 udelená hodnosť arcibiskupa. Dňa 11. 
marca 2006 ho Eparchiálne zhromaždenie Prešovskej 
pravoslávnej eparchie v Prešove zvolilo za arcibiskupa 
prešovského a Slovenska a dňa 7. apríla 2006 bol intro-
nizovaný do tejto služby.

Posvätná synoda Pravoslávnej cirkvi v Českých kra-
jinách a na Slovensku spolu s duchovenstvom a veriaci-
mi vyjadrujú úprimnú sústrasť a modlia sa za pokoj duše 
zosnulého vladyku Jána.                           Maroš Černý
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Na banskom chodníku smerom 
do Kremnice obnovili dávny kríž

Banská Bystrica 31. júla (TK KBS) - Početní turisti, 
ktorí počas slnečných mesiacov leta 2012 prechá-
dzajú po horských chodníkoch naprieč Kremnický-
mi vrchmi, v týchto dňoch objavia aj obnovený kríž, 
ten na starobylom mieste v banskej minulosti po-
stavili baníci. V stredu 25. júla 2012, na sviatok sv. 
Jakuba, požehnali na banskom chodníku po ktorom 
chodili baníci z Kunešova fárať do kremnických 
baní, nový kríž. Bol vyhotovený ako kópia sakrálnej 
pamiatky a stojí na mieste pôvodného kríža z roku 
1915.

Myšlienka výstavby nového kríža sa zrodila 
v srdci a v hlave Stanislava Jánošku. Postupne sa 
myšlienka začala meniť na skutok. A tak, bez náro-
ku na odmenu začalo rásť dielo odhodlania, lásky 
a šikovných rúk. Veľké poďakovanie patrí všetkým 
Bohu známym, ktorí túto sakrálnu pamiatku reno-
vovali a zachránili. Podľa dostupných informácií 
práve na tomto mieste zahynul baník.

Dnes má byť toto miesto miestom modlitby a od-
počinku. Pri bazálnej časti kríža bol do zeme vlo-
žený nerezový tubus s textovým obsahom „Poklony 
a odkazu“ budúcim generáciám. „Skôr, ako sa tak 
stane, dovoľte mi, „ab imo pectore“ (z hĺbky srdca) 
poďakovať strojcom inovácie, tým, ktorí sa zaslúžili 
o to, že tu naďalej môže stáť monumentálny kríž so 
skulptúrou umučeného nášho Pána,“ povedal iniciá-
tor záchrany kríža Stanislav Jánoška.

Požehnanie vykonal Róbert Colotka za účas-
ti skupiny nadšencov, dobrovoľníkov, ktorí sa po-
dieľali na výstavbe kríža, turistov z TO Kremnica 
a ostatných predstaviteľov miestneho cirkevného 
spoločenstva. „Kristov Kríž je viac ako len znak: 
spája nebo a zem, spája nás navzájom. Je univerzál-
nym symbolom pokoja a lásky: Je to volanie k zho-
de, tolerancii, spravodlivosti a k odpusteniu. Kríž je 
aj pozvanie k úplnému a osobnému odovzdaniu sa, 
tiež pre lásku,“ uviedol v krátkom zamyslení otec 
Róbert Colotka.                                               Jaroslav Slašťan
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Celoslovenské stretnutie ctiteľov
karmelitánskeho Škapuliara

Staré Hory 30. júla (TK KBS) - V sobotu 28. júla 
sa uskutočnilo na Starých Horách celoslovenské 
stretnutie ctiteľov Karmelitánskeho Škapuliara. 
Bratia Bosí karmelitáni pripravili bohatý duchov-
ný program, ktorý sa začal už od deviatej ráno. 
Pútnici mohli pristúpiť k sviatosti zmierenia, vy-
počuť si prednášku o karmelitánskej duchovnej 
rodine a zúčastniť sa na svätej omši. Okrem toho 
bola počas púte vyložená sviatosť oltárna na ado-
ráciu.

Známe pútnické miesto neďaleko Banskej Bys-
trice zaplnili príslušníci všetkých troch karmeli-
tánskych rádov. Nechýbali bratia Bosí karmelitáni, 
ktorí sa zameriavajú na modlitbu a apoštolát a ani 
sestry karmelitánky, ktoré sa venujú takmer výluč-
ne len modlitbe. Zasvätené osoby doplnili laici, 
ktorí vyjadrujú svoju spolupatričnosť k duchovnej 
karmelitánskej rodine práve nosením Škapulia-
ra Panny Márie. Na Slovensku išlo o vôbec prvé 
stretnutie ctiteľov Karmelitánskeho Škapuliara. 
Pre porovnanie v susednom Poľsku sú takéto stret-
nutia už pravidelnou záležitosťou.

Slovenské stretnutie pripravili bratia Bosí kar-
melitáni zo Starých Hôr. Predpoludním sa pútni-
kom prihovoril otec karmelitán Andrej Valent. Vo 
svojej prednáške objasnil vzájomnú duchovnú 
spätosť medzi karmelitánskymi bratmi a sestrami, 
ktoré tvoria spolu s laickými karmelitánskymi sku-
pinami jednu duchovnú rodinu. Podľa slov otca Va-
lenta je dnes mimoriadne potrebné počúvať i hlasy 
našich biskupov, ktorí nás neustále upozorňujú na 
to, aby sme chránili prirodzenú rodinu. Nemali by 
sme zabúdať, že základ rodiny tvorí pred Bohom 
uzavreté manželstvo muža a ženy. Akékoľvek ná-
hrady prirodzenej rodiny napríklad v podobe ho-
mosexuálnych manželstiev sú pre kresťana nepri-
jateľné. Otec Valent týmto rozprávaním upriamil 
pozornosť pútnikov na podobnosť medzi životom 
v karmelitánskej rodine a každodenným životom 
v našich rodinách. Na záver zvýraznil úlohu Pan-
ny Márie, ktorá nás učí byť vnímavými na Boha 
a aj na potreby našich blížnych.

V podobnom duchu sa niesla i svätá omša, kto-
rú na Studničke celebroval spolu s prítomnými 
kňazmi banskobystrický dekan z farnosti Banská 
Bystrica Katedrála Mons. Ján Krajčík. Jeho prí-
hovor doplnil myšlienky otca Valenta, že v rodine 
je potrebné myslieť nielen na svoje dobro, ale je 
potrebné vedieť obdarovať druhých časom a po-
zornosťou, ktoré tak potrebujú. Panna Mária nám 

v tejto našej životnej úlohe ukazuje cestu ako rea-
lizovať lásku k blížnemu aj v takom prípade, ak sa 
nám nechce, prípadne ak nemáme k danému člo-
veku vybudovaný dobrý vzťah.

Stretnutie sa ukončilo popoludní obradom pri-
jatia Karmelitánskeho Škapuliara a požehnaním 
devocionálii.                                              Ivo Novák


