
  Ročník 19                                                                                      32/2012

 Život   Cirkvi     

Obrad zasvätenia panien po prvýkrát v histórii na Slovensku



32/2012                        2

KOMENTÁR                                                ŽIVOT CIRKVI  
            

Ani sme sa dobre neobhliadli, a máme desatinu cyrilome-
todského roka za sebou. Priniesli uplynulé týždne aspoň 
desať percent z toho, čo od slávenia tohto jubilea čaká-
me? Tí, čo nespokojnosť so sebou prejavujú kritizovaním 
všetkého a všetkých, si na každom kroku odpľujú svojim 
chronickým „zas nič sa nerobí“, „Cirkev tu nič nerobí“... 
Naozaj? Podľa všetkého prechádzame obdobím, keď je 
skúšaná naša nádej a trpezlivosť, v období keď potichu 
rastie les a zdanlivo sa naozaj už dlho nič zvláštne nedeje 
- akurát že nám občas z médií s rachotom vypadne ne-
jaký ten strom. Stačí si však vytlačiť z denného servisu 
KBS zoznam aktivít za jeden mesiac a človek žasne, koľ-
ko rozmanitých podujatí na Slovensku prebehlo. Je však 
pravdou, že v takomto období hrozí riziko uspokojiť sa so 
zabehanými chodníkmi, zopakovať každý rok takú istú 
púť, taký istý tábor, konferenciu... riziko, že pre stromy, 
ktoré sadíme a o ktoré sa usilovne staráme, neuvidíme les 
a veľké výzvy, ktoré sa vynárajú na jeho horizonte.

V súvise s cyrilometodskou misiou a jej odkazom pre 
súčasnosť sa vynára jedna veľká a zásadná otázka: aké je 
v aktuálnom búrlivom dianí v Európe a v celej západnej 
civilizácii poslanie malého a zdanlivo bezvýznamného 
Slovenska. Po mnohých diskusiách a úvahách som navr-
hol dať mu názov „mesianizmus horiacej sviečky“. O čo 
ide?

Opierame ho o prorocký odkaz Jána Pavla II., ktorý 
pri týchto slovách svojim charakteristickým gestom zdvi-
hol ukazovák a a dôrazne povedal: „dobre si to uvedom-
te“! Čo si máme dobre uvedomiť? Že „Slovensko má 
osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia“, 
že je „povolané ponúknuť veľmi významný príspevok do 
skutočného pokroku tohto kontinentu“. Pápež upresnil aj 
čím: „svojimi tradíciami, svojou kultúrou, svojimi muče-
níkmi a vyznávačmi, živými silami svojich nových gene-
rácií, darom viery v Krista a svojou úctou k Panne Márii.“ 
Solovjov, ktorého často a rád citoval kardinál Špidlík, ho-
vorí, že nielen každý človek, ale aj každý národ má od 
Boha určité poslanie pre svet a dodáva: „Vieme, čo dali 
svetovej Cirkvi Židia, rovnako je nám známy prínos Gré-
kov, Rimanov, latinských a germánskych národov. Čo 
však dali svetovej Cirkvi Slovania, sa zatiaľ neprejavilo, 
ich hodina má ešte len prísť“. Podľa kardinála Špidlíka je 
tým osobitným prínosom kultúra srdca, ktorú spracoval 
aj vo svojom celoživotnom diele. Vychádza v ňom ovšem 
najmä z duchovnej skúsenosti kresťanského Východu. 
Práve ruskí myslitelia však konštatujú, že Slovania boli 
doteraz buď príliš exkluzívne západní alebo východní, ale 
že svoje skutočné vlohy, dané od Boha doteraz nerozvi-
nuli. Na to je potrebné, aby si sami Slovania uvedomili 
bohatstvo svojej minulosti. Aby objavili, ako západným 
myslením formovaná súčasná civilizácia po tejto kultúre 
srdca bytostne prahne. No Slovanská skúsenosť, aj to je 
ešte príliš široký pojem. Slovensko malo v slovanskom 
svete svoje osobitné dejiny a vývoj. Sú to najmä stáro-
čia utrpenia, znášaného s vierou, oddanosťou a v spojení 
s Kristom a jeho matkou, ktorý bol pre väčšinu ľudí je-
dinou útechou. Odpustky sú v cirkevnej praxi teologicky 

zdôvodnené takzvaným duchovným pokladom zásluh 
svätých. V tomto zmysle má Slovensko napriek všetkej 
hmotnej i duchovnej biede celkom isto nahromadený ob-
rovský duchovný poklad. Málo sa pri hodnotení ťažkých 
období zápasov o jeho fyzické alebo duchovné prežitie 
počíta s týmto pokladom milosti. Bez nej však nemožno 
slovenské dejiny ani objektívne interpretovať, zabúdalo 
by sa na najpodstatnejší dejinotvorný činiteľ.

Nadväzujúc na Solovjovovu myšlienku o historic-
kej hodine jednotlivých národov vidíme, že skutočne sa 
v istých obdobiach akoby v niektorých národoch naku-
muloval duchovný a tvorivý potenciál a historické okol-
nosti vytvorili šancu, aby sa prejavil. Pre veľké národy 
to však vždy prinášalo aj veľké pokušenie moci. Vieme 
čo priniesla conquista Španielov a Portugalcov, do akých 
plachiet nasmeroval silné duchovné pnutie v Nemecku 
Hitler, ako sa veľkodušný ruský mesianizmus stal nosite-
ľom svetovej marxistickej revolúcie. Robiť zo Slovenska 
pupok sveta vyznieva vždy trápne a stále sa nájde ktosi čo 
sa o to pokúša. No zároveň by sme boli slepí, ak by sme 
nevideli určité smerníky jeho osobitného poslania. Vyjad-
ruje ho práve myšlienka „mesianizmu horiacej sviece“. 
Poznáme chaos a beznádej, keď náhle vypadne večer 
prúd. Ako sa zrazu všetkým rozžiaria oči, keď sa podarí 
nájsť obyčajnú sviečku a zápalky. V temnote má svetlo 
malej sviečky oveľa väčšiu cenu, než žiara reflektorov.

Už nikto aspoň trochu súdny nepochybuje, že sa zá-
padná civilizácia prepadá do všestrannej temnoty. Nastá-
va historická chvíľa malej horiacej sviečky. Slovensko je 
svojimi dejinami formované a určené aby tu prispelo tou-
to službou. Je to mesianizmus skromnosti - nie sme viac 
než malá sviečka. Ale je to mesianizmus, teda vedomie, 
že jej svetlo druhí nenahraditeľne potrebujú, že v kreh-
kých rukách držíme veľké osudy, ktoré v istých okolnos-
tiach visia na svetle malej sviece.

Aby tieto úvahy nevyzneli ako prílišný poetizmus ale-
bo lacná útecha, vážne argumenty v prospech tejto témy 
prináša aj súčasný Petrov nástupca. Vo svojich hlbokých 
úvahách o budúcnosti Európy a celej západnej civilizácie 
sa prikláňa k názoru, že pred dramatickým zánikom ju 
môžu zachrániť len takzvané kvalifikované menšiny a že
úlohu kvalifikovanej menšiny je najpripravenejšia zohrať
práve Katolícka cirkev. Duchovnému zmyslu slovenských 
dejín prichádza historická hodina. O čo všetko tu ide, na 
to nezaškodí prečítať si encykliku Slavorum apostoli, 
úvahy kardinála Tomka, Korca i Špidlíka, ako aj úvahy 
Benedikta XVI. o súčasnom ideovom zápase. Možno pre 
každého z nás z toho konkrétne nevyplynie nič iné, než sa 
usilovať o tú trochu, o ktorú sa každý na svojom mieste 
a v rámci svojich možností aj tak snažíme. Ale vedomie, 
že tým aj my držíme plameň malej sviečky, od ktorého 
závisia budúce osudy, nám do toho dá pocit oveľa väčšie-
ho zmyslu i zodpovednosti – voči minulosti i budúcnosti. 
S poznámkou, že ak tu má mať Slovensko osobitné posla-
nie, neznamená to že výlučné. Boh si takých sviec chystá 
isto viac. Dôležité je, aby sme my dokázali posvietiť tam, 
kde sa to čaká od nás.                                  RV, Marián Gavenda

„Mesianizmus horiacej sviečky“
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Castel Gandolfo 5. augusta (RV) - Aj v prvú augusto-
vú nedeľu sa na nádvorí apoštolského paláca v Castel 
Gandolfe zišli veriaci mnohých národností, aby mohli 
pozdraviť Svätého Otca a po-
modliť sa s ním modlitbu 
Anjel Pána. Benedikt XVI. 
vo svojom príhovore k veria-
cim nadviazal na myšlienky 
z dnešného čítania.

Drahí bratia a sestry,
v liturgii slova tejto nede-

le pokračuje čítanie zo šies-
tej kapitoly Evanjelia podľa 
Jána. Sme v synagóge v Ka-
farnaume, kde Ježiš prednáša 
svoju známu reč po rozmno-
žení chlebov. Ľudia ho chceli 
urobiť kráľom, ale Ježiš sa 
stiahol, najprv na vrch a potom do Kafarnauma. Nevi-
diac ho, začali ho hľadať, nastúpili do loďky, aby sa 
preplavili na druhý breh jazera a nakoniec ho našli. Ale 
Ježiš vedel dobre, prečo tak veľa nadšenia v jeho na-
sledovaní a rovnako jasne im hovorí: „Nehľadáte ma 
preto, že ste videli znamenia, preto, že vaše srdcia boli 
dotknuté, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste 
sa“ (porov. Jn 6, 26). Ježiš chce pomôcť ľuďom, aby 
išli ďalej ako je bezprostredné uspokojenie ich materi-
álnych potrieb, aj keď dôležitých. Chce otvoriť obzor 
bytia, ktorý jednoducho nie je o každodenných staros-
tiach o jedlo, oblečenie, kariéru. Ježiš hovorí o pokrme, 
ktorý nepominie, ktorý je dôležité hľadať a prijímať. 
Hovorí: „Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, 
ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten 
vám dá Syn človeka“ (Jn 6, 27 ).

Zástup nechápe, myslí si, že Ježiš požaduje dodr-
žiavanie prikázaní, aby sa mohli aj naďalej domáhať 
tohto zázraku, a pýta sa: „Čo máme robiť, aby sme 
konali Božie skutky?“ (Jn 6, 28). Ježišova odpoveď je 
jasná: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal“ 
(Jn 6, 29). Ohniskom bytia, toho, ktoré dáva zmysel 

a pevnú nádej na ceste života, často veľmi ťažkej, je 
viera v Ježiša, je stretnutie s Kristom. Aj my sa pýta-
me: „Čo máme robiť, aby sme dosiahli večný život?“ 

A Ježiš hovorí: „Verte vo 
mňa.“ Viera je základná vec. 
Nejde tu o nasledovanie ne-
jakej myšlienky, zákona, ale 
o stretnutie s Ježišom ako 
s Osobou živou, o to, aby 
sa nechali úplne pohltiť ním 
a jeho evanjeliom. Ježiš na-
báda nezastavovať sa iba pri 
ľudskom obzore, a otvoriť sa 
Božiemu obzoru, horizontu 
viery. Vyzýva nás k jediné-
mu: prijať Boží plán, teda 
„veriť v toho, ktorého on 
poslal“ (Jn 6, 29). Mojžiš dal 

Izraelu mannu, chlieb z neba, ktorým sám Boh nakŕmil 
svoj ľud. Ježiš nedáva niečo, dáva samého seba: on je 
„pravým chlebom, ktorý zostúpil z neba“, On je prebý-
vajúce Slovo Otca; pri stretnutí s ním sa stretávame so 
živým Bohom.

„Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ 
(Jn 6, 28), pýta sa zástup, pripravený vyjednávať, aby 
zázrak s chlebom pokračoval. Ale Ježiša, pravý chlieb 
života, ktorý zasýti náš hlad po zmysle, pravde, nemož-
no „nadobudnúť“ ľudskou prácou; prichádza k nám 
iba ako dar Božej lásky, Boží skutok, o ktorý prosíme, 
a ktorý prijímame.

Drahí priatelia, v dňoch nabitých ťažkosťami 
a problémami, ale tiež v dňoch oddychu a uvoľnenia, 
nás Pán pozýva k tomu, aby sme nezabúdali, že ak je 
potrebné starať sa o chlieb materiálny a znovu získať 
silu, ešte dôležitejšie je nechať rásť vzťah s Ním, po-
silňovať našu vieru v Toho, ktorý je „chlebom života“, 
ktorý znovu napĺňa našu chuť po pravde a láske. Nech 
je nám Panna Mária, v deň, keď si pripomíname posvä-
tenie Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme, oporou 
na našej ceste viery!                               -mf-/ snímka  RV

Benedikt XVI. pred Anjel Pána: „Ohniskom bytia je viera v Ježiša“

Castel Gandolfo 8. augusta (RV) - Benedikt XVI. 
sa opäť prihovoril veriacim, ktorí sa zišli na nádvorí 
apoštolského paláca v Castel Gandolfe. Z okna svo-
jej pracovne ich pozdravil v rôznych jazykoch, ešte 
predtým však pozval prítomných k spoločnému uva-
žovaniu nad životom sv. Dominika. 

Drahí bratia a sestry,
Cirkev si dnes spomína na svätého Dominika de 

Guzman, kňaza, zakladateľa Rádu kazateľov nazý-
vaných dominikáni. V jednej z predchádzajúcich  

katechéz som už hovoril o tomto výnimočnom mu-
žovi, ako aj o jeho veľkom prínose pre obnovu Cirkvi 
svojich čias. Dnes by som chcel zamerať pozornosť 
na veľmi dôležitý aspekt jeho duchovnosti: na život 
modlitby. Svätý Dominik bol mužom modlitby. Plný 
lásky k Bohu netúžil po ničom inom ako po spáse 
duší, predovšetkým po záchrane tých, čo padli do 
sietí heréz, ktoré sa v danom čase šírili. Bol nasle-
dovateľom Krista: radikálnym spôsobom vo svojom 
živote uskutočňoval evanjeliové rady. K ohlasovaniu 

Na začiatku svedectva viery stojí osobný vzťah s Bohom
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Nominácia regenta  
Prefektúry pápežského domu

Vatikán 4. augusta (RV) - Benedikt XVI. dnes vyme-
noval nového regenta Prefektúry pápežského domu. 
Stal sa ním páter Leonardo Sapienza z rehole rogaci-
onistov, doterajší oficiál prefektúry. Jeho predchod-
com v úrade bol Mons. Paolo De Nicolò, ktorý sa ho 
vzdal pre dosiahnutie vekovej hranice.               -jak- 

Slova pripájal svedectvo života v chudobe; pod ve-
dením Ducha Svätého napredoval na ceste ku kres-
ťanskej dokonalosti. V každom okamihu jeho života 
bola modlitba silou, ktorá obnovovala a robila stále 
plodnejším jeho apoštolské dielo.

Blahoslavený Giordano zo Saska (zomrel v roku 
1237), nástupca svätého Dominika vo vedení rehole, 
píše takto: „Počas dňa nebol nik viac spoločenský než 
Dominik... Naopak v noci nebol nik horlivejší v bde-
ní a v modlitbe. Deň venoval blížnym a noc patrila 
Bohu“ (P. Filippini, San Domenico visto dai soui 
contemporanei, Bologna 1982, str. 133). Vo svätom 
Dominikovi vidíme príklad harmonického spojenia 
kontemplácie božských tajomstiev a apoštolskej čin-
nosti. Podľa svedectiev jeho najbližších „hovorieval 
vždy s Bohom a o Bohu“. Táto poznámka naznaču-
je hlboké spoločenstvo s Pánom a zároveň neustálu 
snahu viesť druhých k spoločenstvu s Bohom. Neza-
nechal spisy o modlitbe, avšak dominikánska tradícia 
zozbierala a odovzdala jeho živú skúsenosť v diele 
nazvanom „Nové spôsoby modlitby podľa svätého 
Dominika“. Táto kniha bola zostavená medzi rokmi 
1260 a 1288 jedným dominikánskym pátrom a po-
máha nám pochopiť vnútorný život svätca. Tiež nám 
pomáha učiť sa ako sa máme modliť.

Sú to teda nové spôsoby modlitby podľa svätého 
Dominika: každý z nich sa vždy uskutočňuje pred 
ukrižovaným Kristom a vyjadruje telesný i duchov-
ný postoj, ktoré sa navzájom prenikajú a napomáhajú 
sústredeniu i zápalu. Prvých sedem spôsobov sleduje 
stúpajúcu líniu - sú to akoby kroky na púti k spolo-
čenstvu s Bohom, s Najsvätejšou Trojicou: svätý 
Dominik sa modlí postojačky, alebo sklonený, aby 
vyjadril svoju pokoru, rozprestretý na zemi, aby pro-
sil o odpustenie svojich hriechov, na kolenách robiac 
pokánie, aby mohol byť účastný na Pánovom utrpe-
ní, s otvoreným náručím, upretý na Krista, aby kon-
temploval Najväčšiu Lásku, s pohľadom zameraným 
na nebo, vtiahnutý do Božieho sveta. Sú to teda tri 
rôzne spôsoby - na nohách, na kolenách, rozprestretý 
na zemi - avšak vždy s pohľadom upretým na Ukri-
žovaného Pána. Posledné dva spôsoby, pri ktorých 
by som sa rád zastavil, zodpovedajú dvom prejavom 
nábožnosti, ktoré boli tomuto svätcovi vlastné.

Na prvom mieste je to osobná meditácia, pri ktorej 
modlitba získava ešte hlbší, intímnejší rozmer, napĺ-
ňa nadšením a vnútorným pokojom. Na konci recito-
vania liturgie hodín a po skončení svätej omše svätý 
Dominik ešte predlžoval svoj rozhovor s Bohom - 
bez toho, aby si dával nejaké časové obmedzenia. Po-
kojne sedel a sústreďoval sa na modlitbu, prehlbujúc 
postoj načúvania, čítajúc knihu alebo sa upriamujúc 
na Ukrižovaného Krista. Tak intenzívne prežíval tieto 
okamihy vzťahu s Bohom, že aj navonok bolo vidno 
jeho reakcie poznačené radosťou alebo aj plačom.

V meditácii teda do seba priam asimiloval sku-
točnosti viery. Svedkovia hovoria, že niekedy  

vstupoval do istého druhu extázy - tvár sa mu pre-
mieňala - avšak hneď na to sa s pokorou vracal 
k svojimi každodenným aktivitám, obnovený silou, 
ktorá mu prichádzala na pomoc zhora. Modlieval sa 
aj počas ciest medzi jednotlivými kláštormi: recito-
val Ranné chvály, Modlitbu cez deň a Vešpery v spo-
ločnosti svojich druhov prechádzajúc cez údolia či 
vrchy, kontemploval krásu stvorenia. Z jeho srdca 
vyvieral spev chvály a vďaky Bohu za mnohé dary, 
predovšetkým za najväčší zázrak - za spásu, ktorú 
priniesol Kristus.

Drahí priatelia, svätý Dominik nám pripomína, že 
na začiatku svedectva viery, ktoré má každý kresťan 
vydávať pred vlastnou rodinou, v práci, pri vykoná-
vaní spoločenských povinností ale aj vo chvíľach od-
dychu, na tomto začiatku svedectva stojí modlitba, 
osobný kontakt s Bohom. Len skutočný vzťah s Bo-
hom nám dá silu, aby sme správne dokázali prijímať 
všetko, čo prichádza do nášho života, aj momenty 
bolesti a utrpenia. Tento svätec nám tiež pripomína 
dôležitosť vonkajších prejavov modlitby. Kľaknutie, 
státie pred Pánom, upretie zraku na Kríž, zastavenie 
sa a uzobranie sa v tichu - to nie sú len druhotné ges-
tá, sú to veci, ktoré nám pomáhajú, aby sme sa vnú-
torne, celou našou osobou vložili do vzťahu s Bo-
hom. Chcel by som ešte raz pripomenúť aké je pre 
náš duchovný život dôležité nájsť si každý deň po-
kojnú chvíľu na modlitbu; túto chvíľu potrebujeme 
aj počas dovoleniek - aj vtedy si treba nájsť trochu 
času na rozhovor s Bohom. Bude to aj povzbudenie 
a pomoc pre našich blízkych, aby aj oni dokázali 
vstúpiť do žiarivého svetla Božej prítomnosti: ona 
prináša pokoj a lásku, ktoré všetci tak potrebujeme. 
Ďakujem.

Počas dnešnej generálnej audiencie pápež Bene-
dikt XVI. pozdravil viacerých pútnikov, osobitne aj 
slovenských: „Srdečne vítam pútnikov zo Slovenska, 
osobitne z farností Letanovce a Giraltovce. Bratia 
a sestry, prajem vám, aby svetlo Božieho Slova osve-
covalo všetky kroky vášho života a ochotne udeľu-
jem Apoštolské požehnanie každému z vás a vašim 
rodinám vo vlasti. Pochválený buď Ježiš Kristus!“  
          Preložil: Martin Kramara
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Slová Benedikta XVI.  
na konci Bavorského večera

Castel Gandolfo 4. augusta (RV) - V závere piatkové-
ho „Bavorského večera“ v Castel Gandolfe Svätý Otec 
svojim rodákom zo srdca poďakoval známym bavor-
ským Pán Boh zaplať. 

„Vergelt’s Gott! Bolo pekné byť tu v strede Lazia 
v Castel Gandolfe a súčasne v Bavorsku. Bol som sku-
točne doma. (...) Mohli sme postrehnúť, že bavorská kul-
túra je kultúrou radostnou. Nie drsnou, nie povrchnou, 
ale radostnou. Napája sa radosťou, ktorá sa rodí vnútri, 
vychádza z prijímania života, je založená na skutočnosti, 
že sme v súzvuku so stvorením, so samým Stvoriteľom. 
Pravda, potrebujeme si nanovo uvedomovať, ako nám 
v Bavorsku Boh uľahčil túto úlohu tým, že nám daroval 
takú krásnu zem, v ktorej je ľahké vnímať Boha, jeho 
dobrotu a byť šťastní. Súčasne to však urobil tak, že ľu-
dia, žijúci na tejto zemi, len vďaka svojmu ´áno´ boli 
schopní dať jej plnú krásu. Len prostredníctvom kultúry 
ľudí, ich viery, ich radosti, ich spevov, hudby a umenia 
sa stala takou krásnou. Teraz by mohol niekto povedať: 
Je správne byť takí veselí, keď svet je plný utrpenia, keď 
existuje toľko temnoty a zla? Je namieste byť tak oká-
zalo radostnými? Odpoveď môže byť iba jedna: áno! 
Pretože ak by sme povedali ´nie´ radosti, neposlúžili by 
sme tým nikomu, urobili by sme svet len temnejším. 
A kto nemiluje seba samého, nemôže ani dávať blížne-
mu, nemôže mu pomôcť, nemôže byť poslom pokoja. 
My všetci toto vieme skrze vieru a vidíme to každý deň: 
svet je krásny a Boh je dobrý. Pre skutočnosť, že on sa 
stal človekom a prišiel medzi nás, trpí a žije s nami, to 
vieme definitívne a konkrétne: áno, Boh je dobrý a je
dobré byť človekom. Žijeme z tejto radosti a pokúšame 
sa z tejto radosti priniesť aj ostatným, odmietajúc zlo, 
aby sme boli služobníkmi pokoja a zmierenia.“

Následne Svätý Otec poďakoval kardinálovi Rein-
hardovi Marxovi, arcibiskupovi Mníchova-Fresingu za 
zorganizovanie večera, ale aj kardinálovi Friedrichovi 
Wetterovi, svojmu prvému nástupcovi na biskupskom 
stolci sv. Korbiniána. Skôr ako udelil všetkým svo-
je apoštolské požehnanie, zaspieval spolu s rodákmi 
modlitbu Anjel Pána.                  -jak- / foto RV 

Benedikt XVI. dokončil tretiu časť 
knihy Ježiš Nazaretský

Vatikán 2. augusta (TK KBS/RV SK/RV CZ) - Tlačové 
stredisko Svätej stolice oznámilo, že Svätý Otec skončil 
svoju prácu na tretej časti knihy Ježiš Nazaretský, ktorá 
je venovaná Ježišovmu detstvu. Táto časť je dokonče-
ním dvoch predchádzajúcich, ktoré vyšli tiež aj v slo-
venskom jazyku.

Prvá kniha o Ježišovi Nazaretskom vyšla v roku 
2007 a druhého pokračovania sa čitatelia dočkali v roku 
2011. V nej sa pápež venoval Ježišovmu životu a pôso-
beniu od vstupu do Jeruzalema po zmŕtvychvstanie.

Vatikánskeho tlačové stredisko uvádza, že prebiehajú 
práce na preklade z nemčiny do rôznych jazykov. Oča-
káva sa, že kniha bude publikovaná v niekoľkých naj-
rozšírenejších európskych jazykoch podobne ako tomu 
bolo pri predchádzajúcom diele. Vzhľadom k dôležitosti 
toľko očakávaného textu si však dôkladný preklad vy-
žiada nie málo času, končí vatikánske tlačové stredisko 
správu o dokončení knihy Ježiš Nazaretský od Benedik-
ta XVI. - Josepha Ratzingera.

Správu oznámil neformálne už v stredu štátny sekre-
tár kardinál Tarcisio Bertone počas svojho pobytu na do-
volenke vo Valle d´Aosta. Kardinál Bertone to povedal 
na závere svätej omše, ktorú slúžil vo farskom kostole 
v obci Introd. Povedal pritom tiež, že je možné očaká-
vať novú encykliku, ktorá bude súvisieť s Rokom viery, 
ktorý bude otvorený na jeseň tohto roka.     Zdroj: RV CZ

 Svätý Otec podporil zbierku 
„Más por menos“

Argentína 6. augusta (RV) - K veľkodušnému zapojeniu 
sa do zbierky na pomoc núdznym povzbudzuje Bene-
dikt XVI. v posolstve podpísanom vatikánskym štátnym 
sekretárom kardinálom Tarcisiom Bertonem. Celoná-
rodná zbierka „Más por menos“, čo by sa podľa oficiál-
neho portálu zbierky dalo preložiť ako „viackrát menej“ 
(+ x -), je charitatívna iniciatíva Konferencie biskupov 
Argentíny. Je vyhlásená na víkend 8. a 9. septembra vo 
všetkých farnostiach latinskoamerickej krajiny.

V texte publikovanom na spomenutej internetovej 
stránke „colectamaspormenos“, Svätý Otec zo srdca 
pozdravuje všetkých Argentínčanov a vyzýva ich, aby 
„zintenzívnili Kristovu lásku“ identifikujúc sa s tým,
„ktorý hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobným“ (po-
rov. 2Kor 8, 9). Svätý Otec označuje túto zbierku pre 
chudobných za „chvályhodnú iniciatívu“ a vyjadruje 
presvedčenie, že bude prejavom „činorodej milosrdnej 
lásky voči blížnym“, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. 
Ide už o 43. ročník zbierky a tohto roku je zameraná na 
tému „Tvoja pomoc daruje dôstojnosť“.                 -jak-
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Posolstvo predstaviteľov cirkví 
Blízkeho východu Benediktovi XVI.

Vatikán 6. augusta (RV) - Patriarchovia cirkví Blízkeho 
východu zaslali svoje pozdravné posolstvá Benediktovi 
XVI. v súvislosti s jeho blížiacou sa apoštolskou cestou 
do krajiny cédrov od 14. do 16. septembra. Ide o sedem 

Pápež vyzdvihuje svedectvo viery 
Kolumbových rytierov

Vatikán 6. augusta (RV) - V tejto epoche, keď je uplat-
ňovanie práva na náboženskú slobodu obmedzované, 
pápež vyzdvihuje svedectvo viery Kolumbových rytie-
rov. V súvislosti s ich výročným stretnutím v Kalifornii 
im zaslal posolstvo, podpísané vatikánskym štátnym 
sekretárom kardinálom Tarcisiom Bertonem.

„Ohlasovať slobodu v celej krajine“ – tejto téme 
bude venované trojdňové 130. najvyššie výročné zhro-
maždenie Kolumbových rytierov v Anaheime v Kali-
fornii a podľa Svätého Otca evokuje „biblické ideály 
slobody a spravodlivosti“ tejto najstaršej americkej ka-
tolíckej organizácie. je tiež výzvou adresovanou novým 
generáciám, aby sa zodpovedne zasadili za „ochranu 
a podporovanie veľkých ideálov“. Posolstvo vysoko 
doceňuje neúnavnú pomoc Kolumbových rytierov ka-
tolíckemu spoločenstvu v promptnom reagovaní na 
bezprecedentnú závažnosť nových hrozieb porušovania 
slobody Cirkvi a ohrozenia verejnej morálky. Poukazuje 
na ochranu „práv všetkých veriacich, ako jednotlivcov, 
tak aj inštitúcií, pracujúc tak na vytváraní demokratickej 
spoločnosti, formovanej ich presvedčením a hodnota-
mi. „Kolumboví rytieri“ – píše pápež v posolstve – „sú 
priekopníkmi laického apoštolátu“. Pripomenul návšte-
vu Ad Limina biskupov Spojených štátov z 19. januára 
tohto roku v súvislosti s nevyhnutnosťou zaangažovania 
sa katolíckych laikov, dobre pripravených, so zmyslom 
pre kritické videnie situácie v kultúre a verejnom živote. 
„S odvahou čeliť sekularizmu, ktorý by chcem vytlačiť 
Cirkev z verejnej diskusie o otázkach, ktoré ovplyvňujú 
budúcnosť americkej spoločnosti.“ V závere Svätý Otec 
vyjadruje vďačnosť Kolumbovým rytierom za prejavy 
solidarity a podpory pápeža v týchto ťažkých časoch.

Vzťah Kolumbových rytierov k mestu Rím trvá bez-
mála už jedno storočie. Ako charitatívnu organizáciu ich 
pozval do Ríma pápež Benedikt XV. v roku 1920. Zdru-
ženie tu vybudovalo veľký počet športových areálov pre 
rímsku mládež, podieľalo sa na renovácii vatikánskych 
pamiatok a na jeho telekomunikačných projektoch. Ne-
malú úlohu zohrali Kolumboví rytieri ako dôveryhodný 
diplomatický kanál medzi USA a Svätou stolicou pred 
nadviazaním formálnych vzťahov v 80. rokoch.      -jak-

dokumentov publikovaných na oficiálnej stránke návšte-
vy, ktoré zdôrazňujú veľké očakávania tohto historické-
ho okamihu. Patriarchovia vyjadrujú, že táto návšteva, 15 
rokov po návšteve Jána Pavla II., posilní nádej na pokoj, 
dialóg a rozvoj Blízkeho východu. Posolstvá sú uvedené 
zvolaním „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Páno-
vom“ (porov. Jn 12, 13).

„Svätý Otče“, píše maronitský patriarcha Béchara 
Boutros Rai, „ budete v Libanone ako pútnik solidarity 
a spolucítenia“. Vaša návšteva povzbudí tých, ktorí „sú 
utláčaní vo svojej slobode a dôstojnosti“. Budete „pútni-
kom zjednotenia a pokoja pre všetkých“, píše patriarcha 
Antiochie a celého Blízkeho východu a uzatvára posol-
stvo vyjadrením nadšeného a úprimného očakávania.

Na tému pokoja sa zameral aj arménsky patriarcha 
Cilície Nersès Bébros XIX. V návšteve pápeža vidí po-
zvanie kráčať „cestou, ktorá umožní zmeniť tvár spoloč-
nosti“. Patriarcha poukazuje na neistoty, ktoré poznačujú 
realitu Blízkeho východu a dúfa, že kresťania budú „pod-
porovateľmi mieru a spolupráce“ aj vo vzťahu k „hnutiu 
za demokraciu a politickú zodpovednosť“ v regióne.

Latinský patriarcha Jeruzalema Fouad Twal vo svo-
jom posolstve hovorí o „zložitých podmienkach, v kto-
rých žije Blízky východ“, preto potrebuje „počuť hlas pá-
peža, jeho učenie, jeho modlitbu a vidieť jeho spoluúčasť 
na utrpení“. Osobitne vyzdvihuje význam odovzdania 
Posynodálnej apoštolskej exhortácie pre Blízky východ, 
ktorá im pomôže byť „znamením jednoty a svedectva“. 
„Našou túžbou je“, uzatvára Mons. Twal, „aby návšteva 
posilnila nádej kresťanov, proces kresťansko-islamského 
dialógu a hodnoty spravodlivosti a pokoja“.

Vďačnosť pápežovi vyjadruje aj chaldejský patriar-
cha Babylonie Emmanuel III. Delly, podobne melchit-
ský patriarcha Gregorios III. Laham, koptský patriarcha 
Anba Boulos Najib či sýrsko-katolícky patriarcha Ignace 
Youssef III Younan. Všetci vyjadrujú nádej, že návšteva 
pápeža v Libanone prinesie rešpektovanie práv kresťa-
nov, hlavne práva na náboženskú slobodu.

„S prejavmi radosti a vďačnosti v mene synody bis-
kupov Koptskej patriarchálnej katolíckej cirkvi a celého 
kléru, rehoľníkov, rehoľných sestier a všetkých veria-
cich“ sa posolstvo obracia na pápeža Benedikta XVI. 
Text sa ďalej sústreďuje na Posynodálnu apoštolskú 
exhortáciu, „výsledok špeciálnej biskupskej synody pre 
cirkvi Blízkeho východu“, ktorú im Svätý Otec sláv-
nostne odovzdá 16. septembra počas svätej omše, uza-
tvárajúcej jeho 24. apoštolskú cestu.

V posolstve sa ďalej uvádza: „Táto návšteva sa podo-
bá návšteve Panny Márie u jej príbuznej Alžbety, aby jej 
pomohla v ťažkom období. Aj my a celý Blízky východ 
potrebujeme teraz túto návštevu, aby sme od Pána prija-
li pomoc, ktorú nám prinesiete: Apoštolskú exhortáciu, 
ktorá nás bude viesť a osvetľovať naše poslanie v tomto 
kritickom čase, poznačenom nestabilitou. Vaša návšteva 
nás upokojí, naplní naše srdcia radosťou a upevní nás na 
ceste nádeje, na ktorú sme povolaní. Svätý Otče, vďaka 
za túto pozornosť voči našim cirkvám, rítom a krajom. 
Prosíme o vaše modlitby a apoštolské požehnanie.  -jak-

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI  
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Benedikta XVI. pozdravil účastníkov 
budhistickej školy Tendai

Japonsko 3. augusta (RV) - Na vrchu Hiei v Kjó-
te sa každoročne konajú stretnutia zástupcov 
japonských vierovyznaní za pokoj vo svete. Ini-
cioval ich najvyšší predstavený tendajských bud-
histov Etai Yamada 3. a 4. augusta 1987, rok po 
pamätnom stretnutí náboženských predstaviteľov 
s pápežom Jánom Pavlom II. v Assisi. Tohtoroč-
né jubilejné 25. náboženské stretnutie pozdravil 
aj Benedikt XVI. „Úsilie náboženských vod-
cov o zachovanie pokoja vo svete je v súčasnej 
spoločnosti veľmi dôležité,“ uvádza Svätý Otec 
v posolstve, podpísanom vatikánskym štátnym 
sekretárom kardinálom Tarcisiom Bertonem, cti-
hodnému Kojunovi Handovi, súčasnému predsta-
venému tendajských budhistov. Posolstvo prečí-
tal dnes ráno Mons. Pier Luigi Celata, emeritný 
sekretár Pápežskej rady pre medzináboženský 
dialóg, ktorý je v týchto dňoch – od 31. júla do 
11. augusta – na návšteve Japonska.

V úvode posolstva pápež píše: „S potešením 
pozdravujem vás a náboženských vodcov, ktorí 
sa zišli pri príležitosti 25. výročia náboženské-
ho zhromaždenia na Mount Hiei, v duchu histo-
rického stretnutia v Assisi z roku 1986. Vďaka 
vášmu úsiliu sa stretnutie na vrchu Hiei stalo 
veľkým každoročným podujatím, ktoré účinne 
napomáha dialógu medzi osobami rôzneho pre-
svedčenia.” Svätý Otec ďalej vyjadruje nádej, že 
ovocím stretnutia bude väčšia solidarita a vzá-
jomná pomoc aj vzhľadom na prírodné nešťas-
tia. „Z kresťanskej perspektívy“, dodáva pápež, 
„je láska prejavená komukoľvek, kto trpí, odra-
zom Boha, ktorý miloval svet až po obetovanie 
svojho jediného syna Ježiša Krista.” Svätý Otec 
potom sústredil pozornosť na zemetrasenie a cu-
nami, ktoré minulý rok zasiahli severovýchod 
Japonska, a docenil povzbudzujúci postoj ná-
boženských predstaviteľov voči trpiacim. „Táto 
tragická udalosť“ – uzatvára Benedikt XVI. 
– „poukázala na to, ako ľudia rôzneho presved-
čenia môžu vzájomne spolupracovať pre dobro” 
ľudstva.                                                                   -jak- 

Pápež počas prázdnin pozýva  
na stretnutie s Bohom

Aj v čase dovoleniek objavovať „krásu každoden-
nej modlitby“, pripomenul Svätý Otec veriacim 
zhromaždeným v Castel Gandolfe počas generál-
nej audiencie. Práve modlitbe, stretnutiu s Bohom 
a objavovaniu krásy stvorenstva pápež venuje mno-
ho zamyslení v období oddychu v letnej rezidencii. 
Mons. Marcello Semeraro, biskup diecézy Albano, 
v ktorej sa Castel Gandolfo nachádza, tvrdí, že pá-
pež sa teraz často zmieňuje o dôležitosti obdobia 
dovoleniek, pretože je to čas, keď sa „schádza v di-
alógu s Bohom, s inými a s prírodou“. Dôležitý je 
však pre neho aj osobný kontakt s ľuďmi a možnosť 
dialógu. „Zdôraznil by som niektoré milé prejavy 
voči verejnosti. Medzi nimi audiencie a modlitby 
Anjel Pána, ktoré nasledujú v tesnej blízkosti. V ne-
deľu tu počas audiencie bola skupina seminaristov 
z diecézy Otranto, ktorí spievali. Pápež ich počú-
val, všímal si ich a spieval spolu s nimi. A niekedy, 
najmä v nedeľu počas prechádzky pápežskými par-
kami, Svätý Otec vychádza z apoštolského paláca. 
Prechádzajúc námestím Castel Gandolfa pozdraví 
deti, ľudí, ktorí sa tam nachádzajú. Sú to prejavy 
ľudskosti, ktoré sú podľa mňa veľmi pekné a stoja 
za zdôraznenie,“ uvádza Mons. Semeraro. Zároveň 
dodáva, že viaceré farnosti v okolí sa snažia pra-
videlne zúčastňovať na nedeľných modlitbách An-
jel Pána a nezabúdajú ani na osobitnú modlitbu za 
pápeža. O slávnosti na sviatok Nanebovzatia Panny 
Márie, ktorú bude celebrovať Svätý Otec, hovorí: 
„Tradíciu začal Ján XXIII. a s nasledujúcimi pápež-
mi sa nezmenila. Tento rok bude mať slávenie svätej 
omše osobitný charakter, pretože farský kostol bol 
počas niekoľkých mesiacov verejnosti nedostupný 
z dôvodu vykonávania reštauračných prác. Takže 
svätá omša slávená pápežom 15. augusta bude prí-
ležitosťou k verejnej prezentácii. Kostol, posvätné 
miesto, musí byť pekný, pretože pekný je chrám 
Boží, ktorým sme my.“                                               -mf-

Svätá stolica si pripomenula  
34. výročie úmrtia Pavla VI.

Vo Vatikáne si 6. augusta svätou omšou pripome-
nuli 34. výročie úmrtia pápeža Montiniho - Pavla 
VI. Slávnosť v Bazilike sv. Petra celebroval kar-

dinál Dionigi Tettamanzi, ktorý počas nej pripo-
menul lásku pápeža a jeho pozvanie k životu vo 
viere, s radosťou a bez strachu, ako aj jeho vý-
zvu, aby sa veriaci stali „poslami plného svetla 
večného dňa“. Kardinál rovnako vyjadril túžbu, 
aby mohol byť Pavol VI. čoskoro uctievaný ako 
blahoslavený.

Prostredníctvom slov preláta si tak prítomní 
zaspomínali na pápeža, ktorý zomrel v letnom 
sídle v Castel Gandolfe, dňa 6. augusta 1978 na 
sviatok Premenenia Pána.                               -mf-
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Nebojme sa nových objavov

Vatikán 7. augusta (KAP) - Riaditeľ Vatikánskeho ob-
servatória Jose Gabriel Funes očakáva od misie na Mar-
se poznatky o mimozemskom živote. Teší sa z úspeš-
ného štartu misie a je zvedavý na výsledky, povedal 
Funes v pondelok pre Rádio Vatikán. Potom sa ukáže, 
či sa môže človek dozvedieť viac o Marse a možnosti 
organických častíc na povrchu planéty. Sonda „Curio-
sity“ pristála v pondelok po 8 mesiacoch letu na Mar-
se a krátko nato poslala na Zem prvé snímky. Už dva 
roky hľadá na červenej planéte stopy života. Cirkev 
sa nebojí vedy a nových objavov, odpovedal Funes na 
otázku, či by sa mali katolíci obávať hľadania mimo-
zemského života. Vatikán prevádzkuje observatórium, 
pretože Cirkev sa cíti zaviazaná voči výskumu. „Vždy 
platilo, že sme otvorení voči novým výsledkom, ak sú 
potvrdené vedeckou obcou,“ povedal jezuita. Podľa 
slov dominikána Jacquesa Arnoulda, ktorý radí fran-
cúzskemu centru pre kozmonautiku CNES v etických 
otázkach, by mal nález stôp života na Marse mnoho 
následkov. Pokiaľ by to bolo možné, museli by sa 
preveriť evolučné teórie a zodpovedať nové filozofic-
ké otázky týkajúce sa života, povedal Arnould v roz-
hovore pre Rádio Vatikán. Pre teológov sa naskytujú 
otázky, či by mohol Boh stvoriť ľudský život aj inde 
a či by toto ľudstvo tiež potrebovalo Vykupiteľa, myslí 
si Arnould. O možnosti viacerých svetov sa však de-
batovalo už v 13. a 14. storočí na parížskej univerzi-
te, povedal dominikán.      KAP, Preklad: Ľubica Hricová 

Kard. Koch o prijímaní záväznosti 
koncilu zo strany tradicionalistov

Vatikán 7. augusta (TK KBS/RV CZ) - „Poňatie, podľa 
ktorého sa nejaký koncil môže tiež mýliť, spadá do doby 
Martina Luthera. Už len tento postreh by mal tradicio-
nalistov priviesť k otázke, kam chcú skutočne patriť,“ 
tak reagoval kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej 
rady pre jednotu kresťanov, v rozhovore pre agentúru 
Apic-Kipa na otázku o možnosti plného cirkevného 
spoločenstva s Kňazským bratstvom sv. Pia X., ktorého 
členovia vyjadrujú kritické postoje voči Druhému vati-
kánskemu koncilu. Švajčiarsky kardinál sa v rozhovo-
re dotkol témy diferencovaného prijímania záväznosti 
koncilu zo strany týchto tradicionalistov.

„Druhý vatikánsky koncil prijal štyri konštitúcie, de-
väť dekrétov a tri deklarácie,“ povedal kardinál Koch. 
V čisto formálnych kategóriách je teda možné medzi 
týmito druhmi dokumentov rozlišovať. Potom však na-
stáva problém tiež v súvislosti s Tridentským koncilom 
(1545 - 1563), ktorý vydal len dekréty a žiadnu konšti-

túciu. Nikoho by kvôli tomu zrejme nenapadlo tvrdiť, 
že Tridentský koncil má nižší stupeň záväznosti, pokra-
čuje kuriálny kardinál s jasnou narážkou na argumentá-
ciu používanú v tradicionalistických kruhoch. „Je totiž 
jasné, že z hľadiska čisto formálneho je možné rozdiely 
hľadať, ale skutočne z toho nejde vyvodzovať, že exis-
tujú rôzne stupne záväznosti koncilových dokumentov,“ 
uviedol kardinál Kurt Koch, ktorý sa pri tejto príležitos-
ti zmienil tiež o koncilovom dokumente o ekumenizme 
Unitatis redintegratio, ktorý sa plne zakladá na dogma-
tickej konštitúcii o cirkvi Lumen gentium a pripomenul 
tiež, že „Pavol VI. dôrazne trval pri promulgácii zmie-
neného dekrétu na jeho úzke interpretačné súvislosti 
s dogmatickou konštitúciou o Cirkvi“.

Predseda Pápežskej rady pre jednotu kresťanov 
v rozhovore pre švajčiarsku agentúru zdôraznil, že 
ekumenizmus „nie je druhotná, ale ústredná téma 
vatikánskeho koncilu, na čo poukázal Ján Pavol 
II., a preto musí byť tiež ústrednou témou Cirkvi.“ 
Okrem toho tiež deklarácia o vzťahoch k nekres-
ťanským náboženstvám, najmä k judaizmu, Nostra 
aetate, má svoje základy v dogmatickej konštitúcii 
o Cirkvi. Kardinál Koch tiež oznámil, že Pápežská 
rada, ktorej predsedá, pripravuje pri príležitosti 500. 
výročia Reformácie spoločné vyhlásenie so Sveto-
vým luteránskym zväzom. Okrem toho prebehne tiež 
veľa spoločných akcií na úrovni miestnych cirkví, 
ktoré budú spadať do kompetencie jednotlivých bis-
kupských konferencií.                           Zdroj: RV CZ

Slávnosť Premenenia Pána  
prvýkrát prenášaná satelitne  

z vrchu Tábor

Izrael 9. augusta (RV) - Po prvýkrát bola aj prostred-
níctvom satelitov niekoľkých katolíckych televíz-
nych staníc vysielaná v arabskom, španielskom 
a talianskom jazyku slávnosť Premenenia Pána 
z Baziliky Premenia na vrchu Tábor vo Svätej zemi. 
V pondelok 6. augusta slávnosti predsedal kustód 
Svätej zeme páter Pierbattista Pizzaballa. „Tajom-
stvo Premenenia je zároveň tajomstvom nášho bytia, 
nášho života. Vystúpiť na vrch Tábor znamená byť 
schopný vidieť očami Boha všetky starosti a naše 
každodenné kríže,“ uviedol páter Zaher Abboud vo 
svojej homílii počas slávnosti. Ako sa uvádza na in-
ternetovej stránke Svätej zeme www.custodia.org, 
veriaci sa počas nej modlili predovšetkým za pokoj 
a mier v Sýrii. Sviatku Premenenia Pána predchá-
dzala vigília, na ktorej sa zišiel veľký počet pútni-
kov, mnohí z nich dorazili na miesto jej konania po 
niekoľkých hodinách chôdze.                                   -mf-
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Biskupi proti návrhu zákona  
o eutanázii

Nemecko 4. augusta (RV) - „Ostáva len dúfať, že návrh 
ministerstva spravodlivosti v kabinete neprejde!“ vy-
jadril sa Matthias Kopp, hovorca Nemeckej biskupskej 
konferencie, pre štvrtkové vydanie denníka Stuttgarter 
Nachrichten. Podľa predloženého zákona o eutanázii, 
majú byť z trestného stíhania vyňatí „rodinní príslušníci 
a blízki“ pacienta, dokonca aj keď sú lekármi. V praxi by 
to znamenalo beztrestnosť vykonávania aktívnej eutaná-
zie lekárom, ktorý má dlhoročný vzťah s pacientom.

Ministerka spravodlivosti týmto pozmeňovacím ná-
vrhom zákona chce zakázať činnosť ziskových organi-
zácií, ktoré vďaka medzerám v zákone vykonávajú tzv. 
asistovanú samovraždu. Za vykonanie eutanázie s ko-
merčným motívom má hroziť trojročné väzenie. Návrh 
zákona však dáva priestor asistovanej samovražde z al-
truistických dôvodov, vykonanej príbuznými či blízky-
mi pacienta.

V nemeckom Hannoveri začala pôsobiť v ro-
ku 2005 organizácia Dignitate, pobočka švajčiarskej 
Dignitas, ktorá umožňuje podľa ich vlastných slov 
„dôstojnú smrť“ či „pomoc pri dobrovoľnej smrti“ „v 
súlade so zákonmi“ aj pre nešvajčiarskych občanov. 
Len v priebehu minulého roka dopomohli k samovraž-
de 450 osobám. Od roku 1998 stále viac Nemcov cestu-
je do Švajčiarska, aby využilo služby týchto zariadení. 
V priebehu desiatich rokov z 920 osôb, ktoré podstú-
pilo eutanáziu v rámci organizácie Dignatas, bolo 540 
Nemeckých občanov.

V samotnom Švajčiarsku je tento „samovražedný 
turizmus“ vnímaný rozporuplne a ešte väčšie kontro-
verzie vyvolal v Nemecku bývalý senátor Hamburgu 
Roger Kusch, ktorý založil spoločnosť, ktorá otvorene 
napomáha a propaguje eutanáziu. Od roku 2007 prebie-
hajú v médiách veľké diskusie a dvíha sa vlna odporu zo 
strany cirkví, mnohých politikov a humanitárnych orga-
nizácií. Podľa internetového denníka Welt je nový návrh 
zákona „štuchnutím do osieho hniezda“. Na jednej stra-
ne chce zabrániť akémusi podnikaniu so samovraždou, 
ale napokon tým, že umožňuje jej beztrestnú asistenciu, 
otvára cestu k legalizácii aktívnej eutanázie.             -jm-

Spoločné gesto mladých  
za život a proti násiliu

Brazília 8. augusta (RV) - Osobitný okamih, ktorý 
ponúka možnosť podieľať sa na misijnom učení pri 
budovaní novej Latinskej Ameriky, podporujúcej kul-
túru života a mieru – takto možno definovať latinsko-
-americkú iniciatívu s názvom Spoločné gesto za život 
(Gesto Común de la Pastoral Juvenil del Cono Sur). 
Na štvrtom ročníku podujatia, ktoré sa začalo v nede-
ľu 5. augusta, sa zúčastňujú zástupcovia pastoračných 
centier mladých z Argentíny, Brazílie, Paraguaja, Uru-
guaja a Čile.

Program je v spomínaných krajinách rozdelený 
do troch hlavných častí. V dňoch 5. – 10. augusta sa 
skupiny stretávajú a diskutujú o situácií mladých ľudí, 
ktorí sa stali obeťami zneužívania. V sobotu 11. augus-
ta budú práve tejto myšlienke venované sväté omše 
v piatich krajinách. V posledný deň, v nedeľu 12. au-
gusta, ukončia mladí iniciatívu spoločnými športový-
mi a kultúrnymi aktivitami. Tento ročník tzv. gesta za 
život chce upozorniť na rôzne formy násilia, s ktorými 
sa mladí stretávajú. I keď každá krajina čelí partikulár-
nym problémom, hlavným posolstvom ostáva ohlaso-
vať život a odsudzovať násilie.

Myšlienka vytvoriť iniciatívu Spoločné gesto za 
život vznikla v roku 1997, keď sa pastorácia mladých 
rozhodla podieľať na živote spoločnosti prostredníc-
tvom verejných aktivít v záujme ochrany mladých ľudí 
na juhu Latinskej Ameriky. Samotné podujatia sa však 
uskutočnili v rokoch 1999, 2002 a 2004.                -mf-

Vyhlásenie k vyrovnaniu vzťahov 
štátu s cirkvami

Praha 9. augusta (TK KBS/TS ČBK) - Predseda 
Českej biskupskej konferencie (ČBK) kardinál 
Dominik Duka, predseda Ekumenickej rady cirkví 
Joel Rumla a predseda Federácie židovských obcí 

Jiří Daníček vydali spoločné vyhlásenie k sú-
časnej situácii okolo zákona o čiastočnom ma-
jetkovom vyrovnaní s cirkvami a náboženskými 
spoločnosťami. „Česká biskupská konferencia, 
Ekumenická rada cirkví a Federácia židovských 
obcí vyjadruje svoje silné znepokojenie nad situá-
ciou a spoločenskú atmosféru okolo zákona, ktorý 
rieši čiastočné vyrovnanie majetkových krívd voči 
cirkvám a náboženským spoločnostiam,“ píšu 
v spoločnom vyhlásení. Pripomínajú, že spôsob 
nie vecného vedenia argumentácie a demagogic-
ká útočná kampaň Českej sociálno-demokratickej 
strany, vedenej okrem iného pomocou bilbordov, 
vytvárajú v spoločnosti atmosféru neopodstatne-
nej závisti a nenávisti nielen voči cirkvám a nábo-
ženským spoločnostiam, ale i voči občanom ako 
takým. „Ľudia, ktorých sa tieto manipulatívne 
a nepravdivé slogany dotýkajú, sú pritom milióny 
a nemusí ísť len o veriacich,“ uvádza vyhlásenie.  
                                 Zdroj: TS ČBK
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Biskupi v USA žiadajú štát  
o zmenu migračnej politiky

USA 3. augusta (RV) - Niekoľko tisíc detí prisťahoval-
cov v Spojených štátoch amerických sa stalo predmetom 
súdnych reštriktívnych opatrení či vyhostenia z dôvodu 
porušenia zákona o migrácii. Deti sú v súčasnosti umiest-
nené v špeciálnych zariadeniach a odlúčené od svojich 
rodičov. Katolícki biskupi sa v snahe o uľahčenie pro-
cesu zjednotenia rodín migrantov stretli so zástupcami 
viac ako stoviek organizácií, ktoré sa rozhodli podporiť 
schválenie zákona o pomoci rozdeleným rodinám (The 
Help Separated Families Act). Ten by mohol zaručiť ro-
dičom možnosť poskytnúť svojim deťom to, čo potrebu-
jú, a naopak deťom zaistiť sociálnu integráciu.

Návrh zákona, o ktorom kongres stále rokuje, umož-
ňuje podľa jeho podporovateľov pristúpiť k riešeniu 
fenoménu migrácie nie iba z byrokratického, ale predo-
všetkým z humanitárneho hľadiska. Podľa niektorých 
odhadov sa zmena týka približne 5-tisíc detí. Ako uvá-
dzajú navrhovatelia zákona, ide o „významný krok vpred 
k eliminovaniu prekážok pri zjednocovaní rodín“.

Katolícki biskupi už dlhší čas naliehavo žiadali fe-
derálne autority o komplexnú reformu imigračných zá-
konov, ktoré by mali počítať s predpismi chrániacimi 
rodinu migrantov. Losangelský arcibiskup José Horacio 
Gómez, predseda výboru pre migrantov pri Konferencii 
biskupov USA, niekoľkokrát uviedol, že biskupi budú aj 
naďalej pokračovať v boji za spomínanú reformu a žiada-
jú kongres, „aby na seba prevzal zodpovednosť“. Mons. 
Gómez zdôraznil, že Spojené štáty americké majú „veľ-
kú potrebu federálneho riešenia problému nelegálneho 
prisťahovalectva, ktorý by vedel priniesť rovnováhu me-
dzi právnym štátom a humánnymi princípmi“.         -mf- 

Spor o náboženskú slobodu  
v USA pokračuje

USA 7. augusta (RV SK/RV CZ) - Spor o náboženskú slo-
bodu v Spojených štátoch amerických pokračuje. Jeho 
príčinou je reforma zdravotného poistenia amerického 
prezidenta Baracka Obamu, ktorá v sebe zahŕňa všeobec-
nú povinnosť amerických občanov prispievať finančne na
tie prostriedky a zákroky, ktoré škodia zdraviu a ľudské-
ho životu - ako interrupcie, sterilizácie a antikoncepciu. 
Proti tejto povinnosti, na obranu náboženskej slobody sa 
vyvinul silný odpor, ktorý zdieľajú okrem náboženských 
komunít aj ďalšie náboženské obce.

Zvlášť Katolícka cirkev však spravuje v krajine veľ-
ký počet zdravotníckych a vzdelávacích zariadení, ktoré 
musia čeliť tomuto nátlaku potom, čo reforma v týchto 
dňoch vstúpila do platnosti 1. augusta. Vláda vyhlási-

la, že všetky náboženské spoločenstvá majú do konca 
budúceho roka čas nájsť nejaké riešenia. Newyorský 
arcibiskup kardinál Timothy Dolan však vyhlásil, že ta-
kéto vyhlásenie je nepremyslené. „Vládni predstavitelia 
nám dali rok, skôr než nás budú nútiť ísť proti vlastnému 
svedomiu,“ zdôraznil arcibiskup New Yorku kardinála 
Timothy Michael Dolan vo vyhlásení adresovanom pre-
zidentovi Spojených štátov. Podľa slov predsedu zdru-
ženia katolíckych advokátov Matta Smitha: „1. august 
bude pamätným dňom, v ktorom sloboda – nám tak dra-
há – náboženská sloboda bola zavrhnutá.“

Vytvoriť národný systém zdravotného poistenia je 
jednou z priorít vlády prezidenta Obamu. Avšak posled-
nými opatreniami pri zavádzaní tohto sociálneho systé-
mu jeho kabinet nebral ohľad na výhrady vo svedomí 
mnohých veriacich, a tým hrubo porušil náboženskú 
slobodu. V stredu 1. augusta Ministerstvo zdravotníctva 
a sociálnych služieb USA schválilo smernicu ohľadom 
antikoncepcie, ktorá do zdravotného poistenia zahŕňa 
aj bezplatné antikoncepčné služby vrátane abortívnych 
liekov. Tieto služby majú byť hradené zamestnávateľom 
ako každé iné zdravotné preventívne opatrenie či zdra-
votnícka pomoc. Zákon nadobudol okamžitú platnosť, 
ale pre cirkevné školy, nemocnice a charitatívne zariade-
nia, ktoré sa ohradili voči tejto smernici, bol daný ročný 
odklad, kým zákon budú musieť rešpektovať.

Zákon nadobudol celonárodnú platnosť len necelý 
týždeň po uznesení coloradského okresného súdu, kto-
rý oslobodil majiteľov spoločnosti Hercules Industries 
od hradenia antikoncepčných a abortívnych zákrokov 
pre svoje zamestnankyne. Smernica o poskytovaní an-
tikoncepčných služieb bola zavedená v štáte Colorado 
už skôr a katolícka rodina Newlandovcov, ktorá vlastní 
firmu Hercules Industries, sa v tejto veci obrátila na súd.
Ten na základe práva na slobodu svedomia a nábožen-
ského vyznania rozhodol v prospech majiteľov firmy.
Jedná sa však len o ojedinelý prípad a teraz tisíce katolíc-
kych zamestnávateľov stojí pred dilemou, či konať proti 
vlastnému svedomiu alebo sa vystaviť hrozbe platenia 
horibilných pokút.                                                        -jm-

V Nagasaki si pripomenuli obete 
atómovej explózie

Japonsko 9. augusta (TK KBS) - V japonskom Nagasaki 
si na dnes pripomenuli obete atómovej explózie z augus-
ta 1945. Svätú omšu za nich a za mier vo svete pri tejto 
príležitosti celebroval napoludnie nášho času v tamojšej 
katedrále (20:00 h - japonského času) emeritný sekre-
tár Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg Mons. 
Pier Luigi Celata, ktorý pokračuje v návšteve Japonska. 
Svätej omši prechádzalo modlitbové stretnutie za pokoj, 
ktoré organizovalo mesto Nagasaki v Parku pokoja pri 
10-metrovom rovnomennom monumente.               -jak-
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Arcibiskup Babjak k úmrtiu  
pravoslávneho arcibiskupa Holoniča

Prešov 3. augusta (TK KBS) - Vo veku 75 rokov zomrel 
vo štvrtok 2. augusta po dlhšej chorobe najvyšší pred-
staviteľ Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Jeho Vysoko-
preosvietenosť Ján, arcibiskup prešovský a Slovenska. 
Sústrasť mu prejavil aj gréckokatolícky arcibiskup met-
ropolita Ján Babjak SJ.

Ostatky sv. Cyrila privítali veriaci 
v rožňavskej katedrále

Rožňava 3. augusta (TK KBS) - Prvý augustový deň sa 
konal v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rož-
ňave kňazský deň, pri ktorom rožňavský biskup Mons. 
Vladimír Filo spolu s prítomnými kňazmi a veriacimi 
privítali sväté ostatky sv. Cyrila, ktoré putujú po Slo-
vensku. Do rožňavskej diecézy boli sväté relikvie dove-
zené z Prešovskej archieparchie. Relikvie ostanú v die-
céze dva mesiace, teda do 30. septembra 2012 a budú 
postupne putovať po celej diecéze.    Martin Keruľ 

Pamätný deň smrti  
biskupa Vojtaššáka

Spišská Kapitula 6. augusta (TK KBS) - V sobotu 4. au-
gusta 2012 si v spišskej katedrále pripomenuli pamätný 
deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Svätú 
omšu pri tejto príležitosti slávil spišský biskup Mons. 
Štefan Sečka v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitu-
le. Kazateľom bol súdny vikár a postulátor kauzy blaho-
rečenia biskupa Vojtaššáka Mons. Ján Duda.

V homílii poukázal na to, že proces blahorečenia sa 
netýka len tých, ktorí sa v procese priamo angažujú, ale 
je to aj proces duchovného dozrievania veriacich. Sú 
to slová kardinála Angela Amata, ktorý nazval kanoni-
začný proces hagiografickou katechézou Božieho ľudu.
„Mnohí si myslia, že iter proceduralis sa týka iba tých, 
ktorí na kánonizácii priamo pracujú. Ale on hovorí, že 
iter proceduralis musí byť zároveň aj iter spiritualis čiže 
„cestou doprevádzania veriacich“, „duchovnou púťou 
viery“, „dozrievaním viery“, že Boží ľud má byť po-
zvaný k spoznávaniu svätosti života konkrétnych osôb, 
objavovaní rýdzej svätosti, spoznávaním jeho čnosti, 
oddanosti Bohu a Cirkvi. Týmto sa proces stáva aj ka-
techézou, kedy Duch Svätý hýbe a pohýňa k svätosti 
mnohých veriacich. Toto je skutočným cieľom káno-
nizačných procesov. Z tohto jasne vyplýva, že námaha 
a modlitba i poznávanie svätosti biskupa Jána Vojtaššáka 
má svoj význam i zmysel a že je procesom dozrievania 
našej viery v pokore, modlitbe, trpezlivosti i poznávaní 
veľkých skutkov Božích“, zdôraznil kazateľ.

Na konci svätej omše biskup Sečka odovzdal dekré-
ty novým monsignorom. Benedikt XVI. menoval za 
pápežských kaplánov generálneho vikára prof. Antona 
Tyrola, špirituála v kňazskom seminári v Spišskej Kapi-
tule doc. Jozefa Bieľaka, farára v Poľanovciach ThDr. 
Alojza Frankovského a emeritného farára v Krušetnici 
ThDr. Pavla Janáča. Všetkým menovaným prináleží 
právo nosiť titul „monsignor” (Mons.).

Po modlitbe pri hrobe biskupa Vojtaššáka sa konalo 
ešte spomienkové pásmo na biskupa Vojtaššáka, ktoré 
si pripravili veriaci z jednotlivých farností Spišskonovo-
veského dekanátu.                                            Peter Majda

„V mene svojom, ako aj v mene duchovenstva 
a všetkých veriacich Gréckokatolíckej prešovskej 
archieparchie, i celej Gréckokatolíckej metropolie 
sui iuris na Slovensku, vyjadrujem Pravoslávnej 
cirkvi na Slovensku úprimnú sústrasť nad smr-
ťou jej najvyššieho predstaviteľa Jeho Vysokopre-
osvietenosti vladyku Jána Holoniča, arcibiskupa 
prešovského a Slovenska. Pri našich mnohých 
stretnutiach som ho spoznal a vnímal ako dob-
rého pastiera cirkvi, na čele ktorej stál, a zároveň 
ako dobrosrdečného človeka. Vždy sme sa vedeli 
zodpovedne a priateľsky porozprávať a riešiť veci, 
ktoré nám vyplývajú z našej služby Božiemu ľudu. 
Niektoré problémy sa nám podarilo spolu aj vyrie-
šiť. Modlím sa, aby dobrotivý Boh obdaril pokojom 
jeho dušu na mieste svetla, blaženosti a pokoja, kde 
nieto bolesti, zármutku ani stonania. Nech mu Pán 
v blaženom zosnutí daruje večný pokoj a zachová 
večnú pamiatku.“                                                        ISPB

Požehnanie dopravných 
prostriedkov 

Vysoká nad Kysucou 8. augusta (TK KBS) - Pri spo-
mienke na sv. Krištofa vznikla v spolupráci farského 
úradu a obce Vysoká nad Kysucou myšlienka zalo-
žiť tradíciu požehnávania motorových dopravných 
prostriedkov. V poradí už štvrtý ročník požehnania na 
Horných Kysuciach sa konal po svätej omši v nedeľu 
5. augusta 2012. Svojho „štvorkolesového miláčika” si 
nechalo požehnať viac ako 40 motoristov. Túto mož-
nosť využili i motoristi zo susedného okresu Bytča. 
Každý motorista dostal na pamiatku malý darček v po-
dobe samolepky vyobrazujúcej rybičku ako symbol 
motoristu – kresťana.                               Anton Varecha



32/2012                      12 

SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI  
            

Rómská púť v Gaboltove

Gaboltov 6. augusta (TK KBS) - V nedeľu 5. augusta sa 
uskutočnil jubilejný 20. ročník rómskej púte v Gabolto-
ve. Túto tradíciu založila Rada pre pastoráciu Rómov 
a menšín, v spolupráci s biskupom Mons. Bernardom 
Boberom.

Uplynulú nedeľu sa priestranstvo okolo kostola za-
plnilo Rómami z rôznych kútov Slovenska. Pred svätou 
omšou bol modlitbový a hudobný program, na ktorom 
vystúpili Rómovia z Podsadka s animovaným ružen-
com, mladí z košického sídliska Luník IX s Krížovou 
cestou a muzikálom a spoločenstvo z Nižnej Rybnice 
s evanjelizačným programom. Počas programu kňazi, 
ktorých sa tam zišlo v hojnom počte, vysluhovali svia-
tosť zmierenia a množstvo Rómov využilo túto príleži-
tosť na zmierenie s Bohom.

Svätú omšu celebroval arcibiskup Mons. Bernard 
Bober, ktorý ako zodpovedný za pastoráciu Rómov sa 
týchto pútí pravidelne zúčastňuje. Liturgickú hudbu za-
bezpečil rómsky spevokol z Hanušoviec nad Topľou. 
Slávnostným kazateľom sa tohto roku stal Jiří Rous, ná-
rodný riaditeľ pre pastoráciu Rómov v Českej republike. 
Aj keď svoj príhovor pre búrkové počasie skrátil, pred-
sa zanechal hlboký odkaz pre všetkých Rómov, keď im 
zdôraznil, že Boh sa nepozerá na farbu pleti, ale miluje 
každého Róma láskou, ktorá ho viedla k dobrovoľnej 
obete života na kríži.         Peter Bešenyei / foto Jozef Červeň

Na púti v Litmanovej  
aj arcibiskup Ševčuk

Litmanová 6. augusta (TK KBS) - Takmer 20 000 pút-
nikov prišlo v nedeľu 5. augusta na archieparchiálnu 
odpustovú slávnosť na Horu Zvir pri Litmanovej, ktorá 
bola súčasťou slávenia Jubilejného roka sv. Cyrila a Me-
toda. Medzi pútnikmi bol aj vladyka Svjatoslav Ševčuk, 
kyjevsko-haličský vrchný arcibiskup, ktorý je hlavou 
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Bol hlavným celeb-
rantom slávnostnej archijerejskej svätej liturgie. Zároveň 
sa pútnikom prihovoril v homílii.

Pútnikov pozdravil od miliónov ukrajinských gréc-
kokatolíkov, ktorí žijú na Ukrajine a v iných krajinách 
sveta a v mene Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi 
vzdal úctu tisíckam gréckokatolíckych veriacich na Slo-
vensku, ktorí v minulosti za vieru trpeli, ba mnohí za ňu 
dali aj svoj život. Poďakoval aj tým gréckokatolíkom, 
ktorí tu žijú svoju vieru v súčasnosti. Vychádzal z ne-
deľného evanjelia, v ktorom otec priviedol svojho syna 
k Ježišovi Kristovi, aby ho uzdravil. „Ten, kto verí a ži-
je z Božej sily, vidí aj neviditeľné, počuje nepočuteľné. 
Takému človeku nič nie je nemožné. Ježiš ďalej v evan-
jeliu hovorí, že ak naša viera bude ako malé horčičné 
zrnko, budeme prenášať vrchy. Najväčšia hora, ktorú 
viera môže presunúť, preklenúť, je priepasť medzi člo-
vekom a Bohom. Je to účasť na Božej láske, na Božom 
pomazaní.“ Kazateľ načrel aj do histórie: „Keď si Boho-
rodička vybrala toto miesto, zodpovedalo to času, keď 
Cirkev v našich krajinách nadobúdala slobodu. Panen-
ská Bohorodička do svojho života prijala Slovo, ktoré sa 
stalo telom. Je prvou učiteľkou viery pre nás veriacich, 
kresťanov. Na túto svätú horu prišla, aby nás upevnila vo 
viere. Presvätá Bohorodička poukázala na to malé hor-
čičné zrnko, Gréckokatolícku cirkev. Dnes vidíme, ako 
toto zrnko rastie, ako tisícky veriacich môžu slobodne 
počúvať Božie slovo a žiť ho vo svojom živote. To, čo 
predtým bolo nemožné, dnes sa uskutočňuje.“ Pripome-
nul aj Jubilejný rok sv. Cyrila a Metoda na Slovensku, 
ako aj Rok viery vyhlásený Svätým Otcom Benediktom 
XVI. pre celú Cirkev. „Myslím si, že v tomto roku Boh 
pre nás, pre Gréckokatolícku cirkev pripravuje mimo-
riadne milosti. Vidíme, že súčasný svet sa vrhá do kraj-
ností ako syn v dnešnom evanjeliu, dokonca do nostal-
gie za minulým režimom. Tu pri Presvätej Bohorodičke 
prosme o dar viery aj pre tých, čo ju strácajú, pre tých, 
ktorí trpia, ktorí prežívajú zmätok na tomto svete, pre 
tých, ktorí cítia, že bez Božej pomoci nevieme naplniť 
svoj život. Sú také momenty v živote, kedy už nič, ani 
známosti, ani postavenie v spoločnosti nepomôže. Vte-
dy našou jedinou nádejou je, podobne ako pre otca ná-
mesačného syna v evanjeliu, Spasiteľ Ježiš Kristus.“

Pútnici odoslali telegram Svätému Otcovi Benedik-
tovi XVI, v ktorom ho ubezpečili o modlitbách za neho 
a za jeho pontifikát, o svojej láske a synovskej oddanosti
k nemu. 

Duchovný program odpustovej slávnosti na Hore 
Zvir v Litmanovej začal už v sobotu popoludní. Jeho 
súčasťou okrem iného bolo posvätenie vody a Akatist 
k sv. Cyrilovi a Metodovi, veľká večiereň a večerná 
archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal prešovský 
arcibiskup a metropolita Jána Babjak a koncelebroval 
kyjevsko-haličský vrchný arcibiskup Svjatoslav Šev-
čuk. Vystúpenie gospelovej hudobnej skupiny Anastasis  
bolo spojené s katechézou otca Štefana Paločka na tému 
viery, ktorú nám priniesli sv. Cyril a Metod. Nasledovala 
pobožnosť Krížovej cesty, svätá liturgia o polnoci a eu-
charistická adorácia.                                Ľubomír Petrík
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Púť k Panne Márii Snežnej  
na Kalvárii v Bratislave

Bratislava 6. augusta (TK KBS) - Kostol Panny Márie 
Snežnej na bratislavskej Kalvárii i tento rok privítal pút-
nikov, ktorí 4. a 5. augusta zavítali na toto malé, ale pre 
mnohých mimoriadne miesto, ktoré je späté od nepamä-
ti s mariánskou úctou. Tak aj tohto roku prišli na toto 
miesto tí, ktorí prišli k Panne Márii, či už do Lurdskej 
jaskyne v blízkosti kostola alebo do farského kostola, 
aby si uctili Máriu v jej materskom poslaní, ktoré je 
hlavným motívom sviatku Panny Márie Snežnej. A prá-
ve o dejinách tohto sviatku - výročia posviacky hlavnej 
mariánskej baziliky v Ríme - a dejinách úcty k Panne 
Márii Bohorodičke hovoril vo svojej kázni na zavŕše-
nie tohtoročnej púte P. Konštanc Miroslav Adam, OP 
- rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského - 
Angelicum - v Ríme. Ako P. Konštanc vo svojej kázni 
vyzdvihol, táto mariánska bazilika v Ríme je osobitne 
významná i pre náš národ, ktorý slávi jubileum prícho-
du sv. Cyrila a Metoda k našim predkom, keďže to bola 
práve táto rímska bazilika, ktorá bola svedkom prvého 
slávenia svätej liturgie v staroslovienskom jazyku.

Slávnostnej svätej omši predchádzal program, ktorý 
sa začal už v sobotu 5. augusta fatimskou pobožnosťou 
v Lurdskej jaskyni, mariánskou svätou omšou, modlit-
bovou vigíliou a svätou omšou. Púť k Pane Márii Snež-
nej pripravila Farnosť Panny Márie Snežnej v Bratislave 
- Kalvárii.                             P. Chryzostom Kryštof, OP

Po 199-krát diecézna púť v Úhornej

Rožňava 6. augusta (TK KBS) - Už po 199-krát sa kona-
la počas uplynulého víkendu diecézna púť k Panne Má-
rii Snežnej v roku sv. Cyrila a Metoda v Úhornej. 

Slávnostnú svätú omšu celebroval rožňavský biskup 
Mons.Vladimír Filo. V homílii sa zameral na historický 
význam a s tým spojenými aj udalosťami, ktoré sa udiali 
v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme a potom po-
vzbudil veriacich, že aj toto toto pútnické miesto nesie 
tento názov pretože, je takou významnou bazilikou ako 
je spomínaná bazilika v Ríme. V homílii otec biskup Filo 
vyzdvihol aj to, že v rožňavskej diecéze sú až do konca 
septembra relikvie sv. Cyrila, ktoré budú putovať po ce-
lej diecéze, aby si tak veriaci mohli uctiť tieto relikvie 
a zamyslieť sa tak nad tým, čo nám sv. Cyril a Metod za-
nechali, že je to viera, a potom, aby sme nezabudli nato, 
že v Bazilike Santa Mária Maggiore boli odovzdané aj 
liturgické knihy, aby ich pápež schválil. Po povzbudi-
vých slovách otca biskupa, vyzval veriacich, aby ostali 
verní Svätému Otcovi.                                     Jozef Spišák

Okolo 1500 ľudí na púti  
v Trlenskej doline

Ružomberok 6. augusta (TK KBS) - Sviatok Panny Má-
rie Snežnej oslávili v nedeľu 5. augusta aj veriaci z oko-
lia Ružomberka, ktorí sa zišli v priestoroch kaplnky pri 
jezuitskej chate v Trlenskej doline. Nachádza sa približ-
ne dva kilometre od svetoznámej osady ľudovej archi-
tektúry Vlkolínec neďaleko Ružomberka. Na púť prišlo 
asi 1500 ľudí nielen z dolného Liptova, ale aj rekreanti, 
ktorí trávia dovolenky v tomto regióne.

Hlavný celebrant Peter Bujko, provinciál Spoločnos-
ti Ježišovej, pripomenul počas svätej omše začiatky pô-
sobenia jezuitov v Ružomberku. Po rozpade Rakúsko-
-Uhorskej monarchie zostal ružomberský piaristický 
kláštor spolu so školou prakticky opustený. Na túto novú 
situáciu sa snažil zareagovať spišský biskup Ján Vojtaš-
šák, ktorý sem pozval jezuitov. Prví prišli do Ružomber-
ka na sviatok Panny Márie Snežnej v roku 1922.

Chatu v Trlenskej doline začali stavať v roku 1936. 
V skale pod chatou vybudovali lurdskú jaskyňu so so-
chou Panny Márie a sv. Bernadetty. V kaplnke v Trlen-
skej doline posvätili 16. augusta 1936 obraz Panny Má-

Odpustová slávnosť  
v benediktínskom kláštore 

Sliač 8. augusta (TK KBS) - V pondelok 6. augus-
ta 2012 slávili benediktíni z kláštora Premenenia 
Pána v Sampore odpustovú slávnosť. Hlavným 
celebrantom slávnostnej svätej omše bol Mons. 
Marián Bublinec, banskobystrický diecézny ad-
ministrátor. Spolu s ním sa na slávnosti zúčast-
nili aj spolubratia z noviciátu opátstva sv. Petra 
a Pavla v Tynci (Krakov, Poľsko) a tiež ďalší kňa-
zi a vyše 200 veriacich z celého Slovenska.

Mons. Marián Bublinec sa v homílii zamyslel 
nad evanjeliovým opisom Pánovho premenenia 
na hore Tábor a upozornil, že podstatným odka-
zom tohto sviatku je výzva k zotrvaniu s Ježišom. 
V náväznosti na obraz Mojžišovej a Eliášovej prí-
tomnosti, ktorá sa na konci evanjeliového príbehu 
stráca, povedal: „V Ježišovi Kristovi máme všet-
ko. V ňom nám Boh odovzdal všetko bohatstvo 
viery.“ Tento odkaz je zároveň výzvou k zostúpe-
niu z vrchu s Ježišom: „Aby sme druhých potešo-
vali tou potechou, ktorou Boh potešuje nás.“         
                                                    Br. Michal Mária OSB

rie Snežnej, ktorý priniesli z Ríma. Pri tejto príležitosti 
usporiadali púť mariánskych ctiteľov z Ružomberka 
a jeho okolia.                                                                 Tibor Šuľa
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Nová provinciálna predstavená 
saleziánok prevzala svoj úrad

Bratislava 5. augusta (TK KBS) - Novou provinciálnou 
predstavenou Inštitútu Dcér Márie Pomocnice (sestier 
saleziánok) je Jana Kurkinová. Menovala ju generálna 
predstavená sr. Yvonne Reungoat po skončení šesťroč-
ného mandátu jej predchodkyne sr. Ivety Sojkovej. Do 
služby ju prečítaním menovacieho dekrétu slávnostne 
uviedla sr. Carla Castellino, delegátka generálnej pred-
stavenej. Obrad odovzdania služby sa uskutočnil v rám-
ci slávnosti skladania prvých rehoľných sľubov 4. au-
gusta počas svätej omše v Kostole povýšenia sv. kríža 
v Bratislave na Daliborovom námestí. Prvé sľuby v In-
štitúte Dcér Márie Pomocnice zložili novicky Eva Šat-
ková a Paulína Mäsiarová. Prijala ich členka generálnej 
rady sr. Carla Castellino. Hlavným celebrantom bol don 
Karol Maník, provinciál saleziánov. 
                                                   sr. Miroslava Tarajová FMA

Historicky prvé zasvätené panny 
na Slovensku

Žilina 4. augusta (TK KBS) - Tri zasvätené panny za-
snúbil s Kristom a odovzdal službe Cirkvi 4. augusta 
liturgickým obradom počas slávnostnej bohoslužby 
v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline žilinský biskup 
Mons. Tomáš Galis. Na Slovensku sa obrad zasvätenia 
panien konal po prvýkrát v histórii.

Ako vo svojej homílii spomenul biskup Galis, prvou 
zasvätenou pannou bola Panna Mária a kandidátky Mo-
niku Durkáčovú, Máriu Chlebanovú a Janku Jaššovú 
vyzval: „Pokračujte v Máriinom poslaní. Žite s Kristom 
a darujte ho iným. Vždy tam, kam vám Pán ukáže.“ Po 
vyjadrení úmyslu zasvätiť sa a litániách ku svätým zlo-
žili kandidátky do rúk žilinského biskupa sľub dokonalej 
čistoty a nasledovania Krista. Obrad pokračoval modlit-
bou zasvätenia a po nej biskup pannám odovzdal prsteň 
a liturgiu hodín.

„Boh je verný svojím prísľubom,“ vyjadrila svoje 
bezprostredné pocity tesne po zasvätení jedna z panien, 
ktorá čakala na tento deň dvanásť rokov. Na slávnosti sa 
zúčastnili viacerí kňazi, bohoslovci, rehoľníci, príbuzní 
zasvätených a tiež zasvätené panny z Česka a Moravy.

Svoje zasvätenie žijú panny väčšinou uprostred ostat-
ných ľudí vo svojom občianskom zamestnaní. Ich hlav-
ným poslaním je modlitba, zvlášť modlitba za diecézu, 
v ktorej žijú a služba podľa povolania a darov každej 
z nich. Zasvätené panny žijú aj vo väčšine európskych 

štátov, v Severnej i Južnej Amerike, na Novom Zélande 
aj vo východnej Ázii.

Ordo virginum (stav panien) patrí spolu s pustovník-
mi, pustovníčkami a vdovami k najstarším spôsobom 
Bohu zasväteného života, ktoré boli v Cirkvi praktizova-
né už v dobe apoštolov. Panny, ktoré zasväcoval miest-
ny biskup, žili ďalej vo svojich rodinách, venovali sa 
modlitbe, pôstu a službe potrebným. Čoskoro sa začali 
pustovníci či panny združovať do komunít, z ktorých sa 
postupom času utvárali prvé rehoľné rády.

Po roku 1000 sa už panenské zasvätenie udeľovalo 
ženám žijúcim vo svete len ojedinele a udeľovalo sa 
len rehoľníčkam niektorých rádov, napr. kartuziánkam. 
Druhý vatikánsky koncil v roku 1963 rozhodol, aby sta-
robylý obrad panenského zasvätenia, ktorý „patrí k naj-
vzácnejším liturgickým pokladom“, bol upravený pre 
dnešnú dobu. Nový obrad bol vyhlásený Kongregáciou 
pre Boží kult a sviatosti 31. mája 1970. Stav zasväte-
ných panien je zakotvený v Kódexe kánonického práva 
v kánone 604.

V Českej republike prijalo po roku 1990 zasvätenie 
k tomuto spôsobu života viac ako päťdesiat žien takmer 
vo všetkých českých a moravských diecézach.

Informácie o zasvätených pannách je možné nájsť 
na internetových stránkach www.ov.biskupstvi.cz alebo 
web.katolik.cz/ov.                                                 Peter Holbička

Týždeň povolaní
v benediktínskom kláštore 

Sliač 8. augusta (TK KBS) - Od 30. júla do 3. augusta 
zorganizoval benediktínsky kláštor Premenenia Pána 
v Sampore Týždeň povolaní. Bol určený najmä pre zá-
ujemcov o mníšsky život, ako aj pre všetkých hľadajú-
cich, ktorí sa snažia rozoznať svoje životné povolanie. 
Na akcii sa zúčastnili niekoľkí jednotlivci, ktorí okrem 
účasti na bežnom rytme kláštorného dňa mali priprave-
né spoločné stretnutia a prednášky na rôzne témy po-
čínajúc od všeobecného povolania k svätosti a končiac 
problematikou rozlišovania. Účastníci mali takto mož-
nosť osobného obohatenia a získania nových poznatkov 
i priestor na svoje vlastné zamyslenie a stíšenie.

Od svojho otvorenia v máji 2010 ponúka benedik-
tínsky kláštor Premenenia Pána možnosť vstúpiť do 
prostredia a atmosféry mníšskeho života pre široký 
okruh záujemcov prostredníctvom domu hostí. Jednot-
liví záujemcovia o pobyt v kláštore sa môžu informovať 
a prihlásiť na internetovej stránke www.benediktini.sk.  
                                Br. Michal Mária OSB


