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S kardinálom Burkem si pamiatku nenarodených detí uctili desiatky ľudí
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 V poslednom období sa znova na verejnosti otvára 
téma odluky cirkvi od štátu. Určite k tomu prispie-
va dojem z málo efektívneho využívania prostried-
kov Cirkvi. Táto téma sa opakuje v médiách 
v pravidelných intervaloch. Politikom to vyhovuje, 
aspoň sa nehovorí o problémoch, ktoré sú z pohľa-
du života spoločnosti oveľa dôležitejšie. Na prvý 
pohľad by sa mohlo zdať, že cieľom je vyplniť 
v médiách uhorkovú sezónu, keď zaujímavé témy 
chýbajú. Cirkev je aj ľudskou inštitúciou, vykonáva 
činnosť, ktorá má nejaké náklady. Má zamestnan-
cov a spravuje stovky kultúrnych pamiatok, takže 
otázkam financovania nie je možné sa vyhnúť.

Používanie termínu odluka je zavádzajúce. Od-
luka medzi štátom a cirkvou na Slovensku jestvuje 
už dvadsať rokov. Cirkev i štát si svoje záležitosti 
spravujú samostatne a vzájomne si do vlastných 
kompetencií nezasahujú. Základná zmluva so Svä-
tou Stolicou predpokladá prijatie čiastkovej zmlu-
vy o financovaní cirkvi, teda nehovorí o žiadnej
odluke. Práve naopak. Predpokladá, že štát bude 
nejakou formou Cirkev financovať naďalej.

Pri hľadaní nového modelu treba vziať do 
úvahy niektoré východiská. Keď hovoríme o finan-
covaní Cirkvi, nehovoríme o financovaní nejakého
spolku, ale starobylej inštitúcie, ktoré je stáročia 
spätá zo životom slovenského národa. Stačí pohľad 
na moderné dejiny, a nie je možné prehliadnuť jej 
prínos a vplyv na život spoločnosti. Bez prispenia 
Katolíckej cirkvi by si Slováci nezachovali vlastný 
jazyk a nemali vlastný štát. Katolícka cirkev ako 
jediná inštitúcia uskutočnila kroky, ktoré doma 
i v zahraničí výrazne prispeli k porozumeniu, 
prijatiu a tvorbe slovenskej štátnosti. Tým prvým 
krokom bol vznik slovenskej cirkevnej provincie 
v roku 1977, druhým vznik Ústavu sv. Cyrila a Me-
toda v Ríme a tretím pokľaknutie blahoslaveného 
Jána Pavla II. po príchode do Bratislavy v roku 
1990 a bozk slovenskej zemi. Nikto iný voči Slová-
kom takúto priazeň neprejavil.

Diskutovať o financovaní Cirkvi znamená
prejaviť úctu voči inštitúcii, ktorá stáročia formo-
vala obyvateľov tejto krajiny a viedla ich k láske 
k Bohu a k blížnemu. Predpokladáme, že Sloven-
ská republika vidí prínos Katolíckej cirkvi pri for-
movaní jej obyvateľov v úcte voči človeku a jeho 
dôstojnosti.

Po roku 1990 bolo na Slovensku prijatých 
niekoľko reštitučných zákonov, vďaka ktorým sa 
cirkvám vrátila viac ako polovica zoštátneného 
majetku. Spravodlivosť však káže, aby akákoľvek 
diskusia o zmene financovania vzala do úvahy hnu-
teľný i nehnuteľný majetok, ktorý navrátený nebol. 
Nová legislatívna úprava by mala túto skutočnosť 
vziať v primeranej miere do úvahy.

Čo všetko vlastne platí štát cirkvám? Štát pri-
spieva na platy duchovných a chod biskupských 
úradov. Réžiu kostolov, farských budov a život vo 
farnostiach si veriaci financujú sami. Štát prispieva
aj na chod škôl, školských a sociálnych zariadení, 
ktoré zriadila Katolícka cirkev či na udržiavania 
kultúrnych pamiatok. Jedným dychom však treba 
dodať, že tieto zariadenia sú financované na zákla-
de iných princípov ako napríklad kňazi. Napriek 
tomu, že jestvujú normatívy na žiaka alebo klienta, 
v posledných rokoch dochádza k postupnej diskri-
minácii pri financovaní najmä školských a sociál-
nych zariadení, ktorých zriaďovateľom je Cirkev.

Vážení poslucháči! Diskusiu o zmene financo-
vania Cirkvi je potrebné viesť v dvoch rovinách. Tá 
prvá je rovina dohody so štátom. Tá druhá zna-
mená hľadať taký model riadenia a hospodárenia 
s cirkevným majetkom, aby sme po zmene dokázali 
z vlastných zdrojov reálne zabezpečiť chod Cirkvi, 
jej ustanovizní, primeranú odmenu pre kňazov 
a ďalších jej zamestnancov. Ak príde zmena, tak 
len na základe dohody so štátom. Dovtedy treba 
podniknúť kroky, aby nás nová situácia nenašla 
nepripravených.
                                       RV, komentár Antona Ziolkovského

Keď sa povie odluka

Nová internetová stránka o stave chudoby v Spojených štátoch

USA 17. augusta (RV) - So zaujímavým nápadom ako rozšíriť povedomie ľudí o stave chudoby v Spojených 
štátoch amerických prišla Konferencia biskupov USA. V stredu 15. augusta spustila novú internetovú stránku, 
prostredníctvom ktorej sa návštevníci môžu dozvedieť o úrovni chudoby v krajine a tiež o možnostiach, ako pro-
ti nej bojovať. Jej súčasťou je aj interaktívna mapa krajiny zobrazujúca situáciu v jednotlivých štátoch, či video 
o ľuďoch žijúcich pod hranicou chudoby. Internetová stránka je iniciatívou Katolíckej kampane za ľudský rozvoj 
(CCHD) a Oddelenia spravodlivosti, pokoja a ľudského rozvoja pri Konferencii biskupov USA. V budúcnosti 
bude ponúkať aj vybrané novinové správy týkajúce sa stavu chudoby v USA, ale aj zoznam jednotlivých miest-
nych organizácií, ktoré sa zaoberajú zmiernením chudoby v krajine.                                                                  -mf-
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Castel Gandolfo 19. augusta (RV) - Aj napriek horúcemu 
letnému počasiu sa zišlo na nádvorí Pápežského letného 
sídla v Castel Gandolfe viac ako štyri tisíc pútnikov, kto-
rí prišli pozdraviť Benedikta XVI. a pomodliť sa spolu 
s ním poludňajšiu modlitbu An-
jel Pána. V tradičnom príhovore 
pred touto modlitbou Svätý Otec 
upriamil pozornosť na udalosti 
opísané sv. Jánom v evanjeliu 
dnešnej nedele.

„Drahí bratia a sestry,
evanjeliový úryvok dnešnej 

nedele je poslednou a vrcholnou 
časťou Ježišovho kázania v sy-
nagóge v Kafarnaume. Udialo sa 
to deň po tom, čo piatimi chlebami a dvoma rybami nasý-
til niekoľkotisícový zástup ľudí. Ježiš odhaľuje význam 
tohto zázraku a ukazuje, že nastal čas dávnych prisľúbe-
ní. Boh Otec, ktorý mannou nasýtil hladných Izraelitov 
na púšti, teraz posiela svojho Syna, ako Chlieb večného 
života. Tento chlieb je jeho telo a jeho život obetovaný za 
nás. Ide teda o to, aby bol prijatý s vierou, nie pohoršova-
ním sa nad jeho ľudskosťou. Jesť jeho telo a piť jeho krv 
(porov. Jn 6,54), aby v nás prebývala plnosť života. Je 
jasné, že táto reč nevyvolá súhlasné pokývanie hlavami. 
Ježiš to vie a úmyselne to takto hovorí.

Bol to kritický okamih, zlom v jeho verejnom účin-
kovaní. Ľudia, ale aj samotní apoštoli, ním boli očarení, 
keď konal zázraky. Rozmnoženie chlebov a rýb bolo tak 
jasným prejavom Mesiáša, že hneď potom chcel zástup 
vziať Ježiša a vyhlásiť ho za kráľa Izraela. Toto Ježiš 
nechcel a svojim dlhým kázaním uháša entuziazmus 
a vyvoláva u mnohých nesúhlas. Keď vysvetľuje obraz 
chleba, potvrdzuje, že bol poslaný, aby dal svoj život 
a ten, kto ho chce nasledovať, musí sa k nemu pripojiť 
osobným a hlbokým spôsobom do takej miery, že bude 
účastný jeho obete lásky. Preto Ježiš pri Poslednej večeri 
ustanoví Eucharistiu, aby jeho apoštoli mohli mať v sebe 
jeho lásku, a ako jediné telo spojené s ním pokračovať vo 
svete v jeho tajomstve spásy.

Keď ľudia počúvali túto Ježišovu kázeň, pocho-
pili, že on nie je tým mesiášom, ktorý by ašpiroval na 
pozemské kráľovstvo. Nehľadal spojencov na to, aby 
si podmanil Jeruzalem. Chcel tam ísť, aby zdieľal údel 

prorokov – dať svoj život pre 
Boha a pre ľudí. Tie chleby, roz-
delené tisícom ľudí, nechceli vy-
provokovať triumfálny pochod, 
ale predpovedať obetu kríža, pri 
ktorej sa Ježiš stane chlebom lá-
maným pre mnohých, telo a krv 
obetované ako výkupné za život 
sveta. Ježiš teda prednáša túto 
kázeň, aby zmaril ilúzie zástupu, 
ale aj kvôli tomu, aby učeníkov 

vyprovokoval k rozhodnutiu. Ako vidíme, mnohí z nich 
už s ním viac nechodili.

Drahí priatelia, nechajme sa nanovo očariť Kristový-
mi slovami. On, pšeničné zrno zasiate do brázdy dejín 
je prvotinou nového ľudstva, oslobodeného od poškvrny 
hriechu a smrti. Objavme tiež krásu Eucharistie, ktorá je 
vyjadrením úplnej Božej poníženosti a svätosti – to, keď 
sa stáva malým, čiastočkou univerza, aby ho mohol celé 
zmieriť v láske. Nech nás Panna Mária, ktorá dala svetu 
Chlieb života, učí žiť v hlbokom spojení s ním.“

Po príhovore nasledovali pozdravy Benedikta XVI. 
v niekoľkých jazykoch. Vo svojom pravidelnom pozdra-
ve v poľskom jazyku obrátil pozornosť na aktuálne dianie 
v krajine našich severných susedov. „V týchto dňoch je 
hosťom pravoslávnej cirkvi v Poľsku patriarcha Moskvy 
a celého Ruska Kirill. Srdečne zdravím Jeho Svätosť 
a tiež všetkých pravoslávnych veriacich. Program tejto 
návštevy obsahoval tiež stretnutie s katolíckymi biskup-
mi a spoločné vyhlásenie o budovaní bratskej jednoty 
a spolupráci našich cirkví, aby boli hodnoty evanjelia 
vštepované do súčasného sveta v duchu rovnakej viery 
v Ježiša Krista. Je to dôležitá udalosť, ktorá dáva nádej 
budúcnosti. Jej plody zverujem láskyplnosti Panny Má-
rie a vyprosujem Božie požehnanie.“               -js-/ foto RV

Benedikt XVI.: Ježiš nie je Mesiáš ašpirujúci na pozemské kráľovstvo

Vatikán 21. augusta (RV CZ) - Hovorca Svätej stolice 
páter Federico Lombardi pre agentúru AFP dôrazne od-
mietol hlasy o možnom odklade či zrušení septembrovej 
apoštolskej cesty Benedikta XVI. do Libanonu kvôli 
neistej politickej situácii. „Zo strany Vatikánu v tomto 
ohľade nevládne akákoľvek neistota,“ zdôraznil taliansky 
jezuita a dodal: „Papamobil už sme dopravili na miesto 
určenia“. Riaditeľ vatikánskeho tlačového strediska tak 
podporil výroky dvoch predstaviteľov libanonského or-
ganizačného výboru pápežovej návštevy. O. Abu Kasem 
a Mons. Camille Zaidan cez víkend potvrdili, že prípravy 

na prijatie Svätého Otca sú ukončené. „Benedikt XVI. by 
mohol prísť do Libanonu už aj zajtra“, vyhlásil O. Abu 
Kasem, riaditeľ Libanonského katolíckeho informačné-
ho strediska pri tamojšej biskupskej konferencii. Špe-
kulácie o možnom odložení cesty sú súkromným názo-
rom niektorých jednotlivcov, podotkol libanonský kňaz 
v súvislosti s rozhovorom, ktorý Vatikánskemu rozhlasu 
poskytol patriarcha arménskej katolíckej cirkvi Nerses 
Bedros XIX. Tarmouni. Primas arménskej cirkvi v inter-
view uviedol, že pápežova cesta je ohrozená súčasným 
politicko-vojenským stavom v regióne.        Zdroj: RV CZ

Cesta Benedikta XVI. do Libanonu sa zatiaľ neruší ani neodkladá
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Castel Gandolfo 22. augusta (RV) - V stredu sa v Cas-
tel Gandolfe konala pravidelná generálna audiencia. 
Počas nej sa Svätý Otec obrátil na prítomných veria-
cich a predniesol im katechézu, v ktorej sa zameral 
na osobu Panny Márie ako „kráľovnej v službe Bohu 
a ľudstvu“. 

Drahí bratia a sestry,
na dnes pripadá liturgická spomienka Panny Má-

rie Kráľovnej. Je to sviatok, ktorý sa v Cirkvi slávi 
len odnedávna, avšak jeho pôvod je prastarý. Bol 
ustanovený ctihodným pápežom Piom XII. v roku 
1954 na záver Mariánskeho roka – a spočiatku sme 
ho slávili 31. mája (cfr. Lett. enc. Ad caeli Reginam, 
11. október 1954: AAS 46 [1954], 625-640). Pápež 
vtedy povedal, že Mária je Kráľovnou viac než kto-
rékoľvek iné stvorenie, a to kvôli povýšeniu jej duše 
a kvôli výnimočnosti darov, ktoré dostala od Boha. 
Neprestáva ľudstvu rozdávať z darov svojej lásky 
a horlivosti (cfr. Discorso in onore di Maria Regina, 
1°novembre 1954). Dnes, vďaka pokoncilovej re-
forme liturgického kalendára, slávime tento sviatok 
osem dní po slávnosti Máriinho Nanebovzatia, aby sa 
tak zdôraznilo úzke spojenie medzi Máriinou kráľov-
skou hodnosťou a oslávením jej tela i duše v kráľov-
stve Božieho Syna. V konštitúcii Druhého vatikán-
skeho koncilu o Cirkvi čítame takto: „Nepoškvrnená 
Panna, uchránená od akejkoľvek škvrny dedičného 
hriechu bola po skončení pozemského života vzatá 
s telom i dušou do nebeskej slávy a Pán ju povýšil 
za Kráľovnú vesmíru, aby bola plnšie pripodobnená 
svojmu Synovi“ (č. 59).

Práve tu nachádzame odôvodnenie dnešného 
sviatku: Mária je Kráľovnou, pretože je jedinečným 
spôsobom spojená so svojím Synom - tak na pozem-
skej púti, ako aj v jeho nebeskej sláve. Veľký svätec 
Efrém Sýrsky hovorí o Máriinej kráľovskej hodnosti, 
ktorá sa zakladá na jej Božskom materstve: Je Mat-
kou Pána, Kráľa kráľov a poukazuje nám na Ježiša - 
na náš život, našu spásu a našu nádej. Boží služobník 
Pavol VI. vo svojej apoštolskej exhortácii Marialis 
Cultus pripomenul: „V Panne Márii sa všetko vzťa-
huje na Krista a všetko závisí od neho: kvôli nemu 
ju Boh Otec od večnosti vyvolil za Matku - celú svä-
tú - a ozdobil ju darmi Ducha, aké neudelil nikomu 
inému“ (č. 25). Teraz sa však pýtame čo to znamená 
Panna Mária - Kráľovná... Je to len jeden z mnohých 
titulov - je koruna iba jedným z viacerých ornamen-
tov? Čo to znamená? Čo znamená tento kráľovský 
titul? Ako nám už bolo naznačené, je to dôsledok jej 
spojenia so Synom, jeho životom v nebi, čiže v spo-
ločenstve s Bohom.

Mária má účasť na Božej zodpovednosti za svet 
a na láske Boha k svetu. O kráľovi alebo o kráľovnej 
máme predstavu, že je to niekto oplývajúci bohat-
stvom a mocou - avšak kráľovstvo Ježiša a Márie je 

celkom iného druhu. Spomeňme si na Pána. Výra-
zom jeho kraľovania je byť Kristom, plným pokory, 
služby, lásky - predovšetkým teda slúžiť, pomáhať 
a milovať. Spomeňme si, že Ježiš bol vyhlásený za 
kráľa na kríži - prostredníctvom nápisu, ktorý zho-
tovil Pilát: „Židovský kráľ“. V okamihu ukrižovania 
sa ukazuje, že je kráľom, no kráľom trpiacim s nami, 
za nás, milujúcim nás až do krajnosti. Takto vládne 
a tvorí pravdu, lásku a spravodlivosť. Alebo pri po-
slednej večeri sa skláňa, aby umyl svojim učeníkom 
nohy... Kráľovská hodnosť Ježiša nemá nič spoloč-
né s bohatými a mocnými tohto sveta. On je kráľom, 
ktorý slúži svojim služobníkom - možno to vidieť na 
celom jeho živote. A to isté platí aj o Márii: je krá-
ľovnou v službe Bohu a ľudstvu, je kráľovnou lásky, 
ktorá prežíva darovanie seba samej Bohu, keď vstu-
puje do plánu spásy človeka.

Anjelovi odpovedá: „Hľa, služobnica Pána“; 
v evanjeliovom chválospeve spieva: „Boh zhliadol 
na poníženosť svojej služobnice“; pomáha nám, je 
kráľovnou práve v tom, že nás miluje a je nám na 
pomoci v každej našej potrebe, je našou sestrou a po-
kornou služobníčkou.

A tu prichádzame k najdôležitejšiemu bodu. 
Ako Mária vykonáva túto svoju kráľovskú hodnosť 
v službe lásky? Tak, že bdie nad nami, svojimi deť-
mi: sme jej deti, ktoré sa na ňu obracajú v modlit-
be, aby jej ďakovali, alebo ju požiadali o jej mater-
skú ochranu a nebeskú pomoc - možno po tom, čo 
stratili cestu, zlomení bolesťou alebo trápením nad 
smutnými, strastiplnými udalosťami života. V pokoji 
aj v ťažkých chvíľach života sa obraciame na Máriu 
a utiekame sa do jej neustáleho orodovania, aby nám 
od Syna vyprosila všetky milosti a milosrdenstvo po-
trebné pre naše putovanie po cestách tohto sveta. Na 
toho, ktorý vládne celému svetu a má v rukách osud 
vesmíru, sa obraciame s dôveru prostredníctvom Pan-
ny Márie. Ona je po stáročia vzývaná ako nebeská 
Kráľovná: osemkrát - po modlitbe svätého ruženca 
- ju vzývame v litániách ako Kráľovnú - anjelov, pat-
riarchov, prorokov, apoštolov, mučeníkov, vyznáva-
čov, panien a všetkých svätých i rodín. Zvukomaľba 
týchto starých modlitieb a mnohých ďalších hymnov 
- ako napríklad Salve Regina - nám pomáha, aby 
sme lepšie pochopili, že Svätá Panna, ktorá je našou 
matkou - popri tom, že je Matkou svojho Syna Ježi-
ša v nebeskej sláve - je stále s nami, v každodennosti 
nášho života. Titul Kráľovná je teda titulom dôvery, 
radosti a lásky. Vieme, že tá, ktorá má v rukách osu-
dy sveta je dobrá, miluje nás a pomáha nám v našich 
ťažkostiach.

Drahí priatelia, úcta k Panne Márii je dôležitou 
súčasťou duchovného života. Nezabúdajme sa na ňu 
s dôverou obracať v našich modlitbách. Mária určite 
neprestáva orodovať za nás u svojho Syna. Keď sa na 

Benedikt XVI. o Panne Márii ako kráľovnej v službe Bohu a ľudstvu
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ňu pozeráme, snažme sa napodobňovať jej vieru, jej 
bezvýhradné danie sa k dispozícii pre plán Božej lá-
sky, jej štedré prijatie Ježiša. Naučme sa od Márie ako 
žiť. Mária je Kráľovnou neba, je blízka Bohu, ale je aj 
Matkou každého jedného z nás, miluje nás a počúva 
náš hlas. Ďakujem vám za pozornosť.

Benedikt XVI. sa v rámci pozdravov obrátil aj na 
Slovákov a v ich rodnom jazyku povedal: „S láskou 
pozdravujem slovenských pútnikov, osobitne z farnos-
ti Lúčky. Bratia a sestry, Cirkev dnes v liturgii slávi 
spomienku preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej. 
S dôverou sa obracajme na túto našu dobrotivú Matku 
v každej našej potrebe. Rád žehnám vás i vaše rodiny. 
Pochválený buď Ježiš Kristus!“ Preložil: Martin Kramara

Sústrastný telegram k úmrtíu  
etiópskeho premiéra

Vatikán 22. augusta (RV) - Štátny sekretár kardinál Ta-
rcisio Bertone v mene Svätého Otca zaslal kondolenčný 
telegram prezidentovi Etiópie Girmovi Wolde Giorgisovi 
pri príležitosti utorkového úmrtia premiéra tejto krajiny 
Melesa Zenawiho. Kardinál v telegrame, okrem pripo-
menutia dlhoročnej služby premiéra vo vedení krajiny, 
ubezpečuje prezidenta a rodinných príslušníkov zosnu-
lého o modlitbách Svätého Otca, ktorý udeľuje všetkým 
smútiacim svoje Apoštolské požehnanie.                    -js-

K 52. výročiu nezávislosti  
afrického Gabonu zablahoželal  

aj Svätý Otec

Vatikán 20. augusta (RV) - Pri príležitosti národného 
sviatku v africkom Gabone, ktorý si 17. augusta pri-
pomenul 52. výročie nezávislosti, zaslal Benedikt 
XVI. blahoprajný list prezidentovi krajiny Alimu 
Bongovi Ondimbovi. V ňom obyvateľom Gabonu, 
ako aj samotnému prezidentovi, praje šťastie a po-
koj, a ubezpečuje ich o svojich modlitbách za to, 
aby mali naďalej odvahu a túžbu prehlbovať soli-
daritu medzi rôznymi zložkami národa. „Nech Boh 
rozleje na vodcov Gabonu a všetkých jeho obyvate-
ľov hojné Božie požehnanie,“ končí sa posolstvo.

Gabon bol od roku 1886 francúzskou kolóniou 
ako súčasť Konga a v roku 1910 bol pričlenený 
k rozsiahlym oblastiam francúzskej rovníkovej Af-
riky. Nezávislosť získal až v roku 1960.            -mf-

Mons. Lazzarotto novým nunciom 
v Izraeli a vyslancom v Palestíne

Vatikán 18. augusta (RV) - Svätý Otec menoval nového 
apoštolského nuncia v Izraeli a apoštolského vyslanca 
v Jeruzaleme a v Palestíne. Stal sa ním Mons. Giuseppe 
Lazzarotto, titulárny arcibiskup Numany, ktorý pôsobil 
ako apoštolský nuncius v Austrálii. V úrade vystrieda 
Mons. Antónia Franca, ktorý bol po šiestich rokoch od-
volaný z dôvodu dosiahnutia vekovej hranice.

Mons. Giuseppe Lazzarotto pôsobí v diplomatic-
kých službách Svätej stolice od roku 1971. Ján Pavol 
II. ho v roku 1994 menoval za apoštolského nuncia 
v Iraku a Jordánsku. V rokoch 2000 - 2007 bol apoš-
tolským nunciom v Írsku a následne v Austrálii. Na 
otázku, ako prijal svoju nomináciu v rozhovore pre 
Vatikánsky rozhlas povedal: „Musím povedať, že 
s veľkými emóciami a prirodzene, s hlbokou vďač-
nosťou Svätému Otcovi za dôveru, ktorú mi prejavil. 
Návrat do Jeruzalema je pre mňa návratom domov, 
keďže pred niekoľkými rokmi som mal veľkú česť 
poskytovať svoje služby vo Svätej zemi. Teraz sa tam 
vrátim s plnou zodpovednosťou ako zástupca Svätého 
Otca. Uvedomujem si, že ide o veľkú výzvu. Je to ale 
výzva, ktorú prijímam s radosťou, pretože si myslím, 
že je dôležité pokračovať v práci, ktorú v posledných 
rokoch s veľkým úsilím, s veľkou štedrosťou, vykoná-
vali moji predchodcovia. Budem pokračovať v stopách 
ich práce a naďalej v plnej miere prispievať k dialógu 
a mieru.“                                                                     -mf-

Kondolencia Svätého Otca  
k úmrtiu kardinála Shana Kuo-hsiho

Vatikán 23. augusta (RV) - Benedikt XVI. zaslal kon-
dolenčný telegram Mons. Petrovi Liu Cheng-chungovi, 
biskupovi Kaohsiungu na Tajwane, v ktorom vyjadruje 
úprimnú sústrasť k úmrtíu kardinála Číňana Paula Shan 
Kuo-hsiho. Svätý Otec v telegrame  vzdáva vďaku Bohu 
za službu, ktorú kardinál Shan vykonával počas mnohých 
rokov vo vernosti Cirkvi, pripája sa ku všetkým smútia-
cim, vrátane jeho jezuitských spolubratov a zveruje „jeho 
kňazskú dušu nekonečnému Božiemu milosrdenstvu“.

Kardinál, ktorý by sa v decembri dožil 89 rokov, zo-
mrel na rakovinu. Počas života sa angažoval v oblasti 
evanjelizácie a medzináboženského dialógu, so silným 
dôrazom na formáciu kňazov. Venoval sa sociálnej čin-
nosti v prospech chudobných, chorých, starých, zneuží-
vaných žien a väzňov. Počas posledných rokov niekoľ-
kokrát verejne požiadal vládu na Tajwane, aby pracovala 
na znižovaní rozdielu medzi bohatými a chudobnými 
a žiadal zrušenie trestu smrti.                                      -mf-
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 Benedikt XVI. zaslal posolstvo 
účastníkom fóra Katolíckej akcie

Bukurešť 23. augusta (RV SK/RV CZ) - V rumunskom 
meste Iasi zasadá od 22. do 26. augusta Medzinárodné 
fórum Katolíckej akcie. Na šiestom riadnom zhromaž-
dení fóra sa zúčastňujú reprezentanti z 35 krajín zo šty-
roch kontinentov. Diskutujú na tému „Laici z Katolíckej 
akcie: duchovná a sociálna spoluzodpovednosť“, pričom 
vychádzajú z biblického obrazu Ježišovho zjavenia sa 
emauzským učeníkom. Účastníkom fóra zaslal posolstvo 
aj Benedikt XVI. „Zodpovednosť si vyžaduje zmenu 
v myslení, najmä v súvislosti s úlohou laikov v Cirkvi, 
ktorí by mali byť považovaní nie za ´spolupracovníkov´ 
duchovenstva, ale za ľudí skutočne ´zodpovedných´ za 
bytie a pôsobenie Cirkvi,“ uvádza Svätý Otec.

Svätý Otec v posolstve poukazuje na dôležitosť 
témy stretnutia v súvislosti s Rokom viery a zasadnutia 
Synody biskupov pre novú evanjelizáciu. Ako uvádza, 
aj samotná dogmatická konštitúcia Lumen Gentium na-
zýva vzťah medzi laikmi a duchovnými pastiermi ako 
„rodinný“. Účastníkov stretnutia tak povzbudzuje, aby 
aj naďalej prehlbovali a žili duchom hlbokého spolo-
čenstva v Cirkvi: „Vnímajte ako váš záväzok pracovať 
na poslaní Cirkvi: skrze modlitbu, štúdium, aktívnou 
účasťou na cirkevnom živote, pozorným a pozitívnym 
pohľadom na svet, v neustálom hľadaní znamení čias.“

Ako Benedikt XVI. píše, práve stretnutie s Kristom, 
ohlasovaním jeho posolstva spásy, je „veľkou výzvou 
pre novú evanjelizáciu“. Laikom preto pripomína, aby 
spoločne naďalej pracovali na „globalizácii solidarity 
a lásky“ a ponúkali ľudstvu budúcnosť nádeje. Upozor-
ňuje na to, že aj z ich radov pochádzajú mnohí „sved-

kovia Krista a evanjelia“, ktorých si Cirkev uctieva ako 
svätých či blahoslavených: „V tomto smere ste dnes 
povolaní k obnoveniu záväzku kráčať cestou svätosti, 
vedením intenzívneho života založeného na modlitbe, 
podporujúc a rešpektujúc osobné cesty viery a oceňujúc 
hodnoty každého, s doprevádzaním zo strany kňazov 
a zodpovedných, schopných vychovávať k cirkevnej 
a sociálnej spoluzodpovednosti.“ V závere posolstva ich 
Svätý Otec ubezpečuje o svojich modlitbách za nich, ich 
rodiny a spoločenstvá a udeľuje im svoje apoštolské po-
žehnanie.                                                    RV CZ, RV SK

Vatikánske múzeá rozšíria  
svoju zbierku o auto pápeža Pia XI.

Vatikán 23. augusta (RV) - Už o niekoľko týždňov si 
návštevníci Vatikánskych múzeí budú môcť pozrieť aj 
automobil Pia XI. Tmavočervený Citröen, ktorý pápež 
používal pri presune vo Vatikáne, bude vystavený v pa-
vilóne pápežských vozidiel. Pius XI. prijal spomínaný 
automobil do daru v roku 1930. Jediný pápež, ktorý sa 
v ňom vyviezol aj v rámci Ríma, bol Pius XII. Auto bude 
umiestnené pri ďalších historických papamobiloch.  -mf- 

Pavol VI. ako prvý pápež  
na návšteve v Latinskej Amerike

44 rokov uplynulood návštevy Pavla VI. v hlavnom 
meste Kolumbie Santa Fe de Bogotà. V histórii Kato-
líckej cirkvi bol vôbec prvým pápežom, ktorý navštívil 
Latinskú Ameriku. Do krajiny, sídla Rady biskupských 
konferencií Latinskej Ameriky (CELAM), zavítal, aby 
zahájil historicky Druhú generálnu konferenciu latinsko-
-amerických biskupov a predsedal eucharistickému kon-
gresu. Pápežov prejav na začiatku zasadnutia sa dodnes 
označuje za „prejav troch smerov“ a veľmi rýchlo sa stal 
magnou chartou pre evanjelizačnú činnosť 22 konferen-
cií biskupov regiónu. Významná bola aj jeho homília, 
ktorú predniesol počas svätej omše pri príležitosti Dňa 
rozvoja 23. augusta 1968, ako aj jeho príhovor k diplo-
matickému zboru, keď poukázal na to, ako veľmi sa Svä-
tá stolica zaoberá témou rozvoja národov. Dôkazom toho 
bola aj jeho encyklika Populorum progressio a zriadenie 
Pápežskej komisie Iustitia et Pax. Pavol VI. vtedy pripo-
menul, že práve slovo „rozvoj“ znie v Latinskej Amerike 
ako volanie o pomoc. Podľa neho majú znevýhodňované 
národy na celom svete právo na vlastný rozvoj, k čomu je 
ale nevyhnutná medzinárodná a svetová solidarita. Počas 
príhovoru preto vyzval k vzájomnej pomoci.             -mf-

Libanonský biskup o stave  
príprav na prijatie Benedikta XVI.

Libanon 23. augusta (RV CZ) - Pohnutá situácia blízko-
východného regiónu utvrdila Benedikta XVI. v rozhod-
nutí navštíviť Libanon. Potvrdil to predseda komisie pre 
prípravu cesty Svätého Otca biskup Camille Zaidan. Na 
tlačovej konferencii libanonský biskup predstavil súčas-
ný stav príprav na prijatie hlavy Katolíckej cirkvi. Ako 
zdôraznil návšteva má ako oficiálny štátny, tak i nábo-
ženský charakter. Benedikt XVI. príde do Libanonu na 
pozvanie prezidenta. Na jednotlivých akciách sa očakáva 
početné zastúpenie zo susedných krajín. „Návšteva Svä-
tého Otca sa neobmedzuje iba na katolíckych kresťanov, 
ale obracia sa ku všetkým Libanončanom, kresťanom 
a moslimom,“ uistil biskup Zaidan. Ako ďalej uviedol, 
detailný program návštevy bude k dispozícii od budúce-
ho týždňa.                                                               RV CZ
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Vatikán 20. augusta (RV) - V talianskom meste Rimini 
od nedele prebieha 33. stretnutie za priateľstvo medzi 
národmi, ktorého tohtoročná téma znie „Prirodzenosťou 
človeka je vzťah s nekonečnom“. Pri príležitosti otvore-
nia tohto stretnutia zaslal biskupovi Rimini Mons. Fran-
cescovi Lambiasimu Svätý Otec posolstvo, v ktorom 
pripomína, že téma „Prirodzenosťou človeka je vzťah 
s nekonečnom je osobitným spôsobom význačná práve 
z pohľadu začínajúceho sa Roku viery.“

Ďalej Svätý Otec pokračuje: „Hovoriť o človeku 
a o jeho spojení s nekonečnom znamená predovšetkým 
uznanie jeho základného vzťahu so Stvoriteľom. Človek 
je Božím stvorením. Zdá sa, že tento výraz - stvorenie 
- v súčasnej dobe vyšiel z módy. Uprednostňuje sa mys-
lenie o človeku ako bytí dokonalom v sebe samom a je-
dinom strojcovi svojho osudu. Uvažovať o človeku ako 
o stvorení sa javí „nevhodné“, pretože zahŕňa v sebe zá-
kladný odkaz na niečo iné alebo lepšie, na Niekoho iného 
– neovládnuteľného človekom. Tento termín základným 
spôsobom definuje jeho identitu; identitu vzťahu, z kto-
rého na prvom mieste vychádza pôvodná a ontologická 
závislosť na Tom, kto nás chcel a stvoril. Napriek tomu 
táto závislosť, od ktorej sa súčasný človek chce oslobo-
diť, nie len že nezakrýva alebo neumenšuje, ale jasným 
spôsobom zjavuje veľkosť a najvyššiu dôstojnosť člove-
ka povolaného k životu a vstupu do vzťahu so samot-
ným Životom, s Bohom“. Svätý Otec ďalej na obraze 
stvorenia človeka z knihy Genezis ukazuje, že každý 
človek bez rozdielu bol pozvaný do vzťahu s Bohom. 
Avšak aj po prvotnom hriechu ostáva v človeku túžba 
po vzťahu a dialógu so Stvoriteľom. „... aj keď sa Boh 
odmieta alebo popiera, nestráca sa neuhasiteľný smäd 
po nekonečne, ktorý je v človeku. Tak sa začína bláznivé 
a sterilné hľadanie po „falošných nekonečnách“, ktoré 
by ho mohli aspoň na chvíľu uspokojiť. [...] Človek sa 
tak – bez toho aby to vedel – vydáva hľadať Nekonečno, 
avšak nesprávnym smerom: v drogách, v neusporiada-
nej sexualite, v technológii, v úspechu za každú cenu 
a nakoniec v klamlivých formách náboženstva. Aj dobré 
veci, ktoré Boh stvoril, aby privádzali človeka k nemu 
sú často zabsolutizované a stávajú sa idolmi, ktoré na-
hrádzajú Stvoriteľa“.

„Uznanie, že sme stvorení pre nekonečno, pokračuje 
Benedikt XVI., znamená nastúpiť na cestu očisťovania 
od toho, čo sme nazvali „falošnými nekonečnami“ ces-
tu obrátenia srdca a mysle. Je dôležité odtrhnúť sa od 
všetkých falošných prísľubov o nekonečne, ktoré člo-
veka zvádzajú a zotročujú. Aby človek skutočne objavil 
seba samého, musí uznať že je stvorením, závislým na 
Bohu. [...] Je zaujímavé všimnúť si, ako sv. Pavol v Liste 
Rimanom vidí v opozícií voči otroctvu nie tak slobodu, 
ako skôr synovstvo, prijatím Ducha Svätého, ktoré nás 
robí adoptovanými synmi a dovoľuje nám volať k Bohu: 
„Abbà! Otče!“ (porov. 8,15). Apoštol národov hovorí 
o „škodlivom“ otroctve. O otroctve na hriechu, zákone 
a telesných vášňach. Jeho protikladom nie je autonómia, 

ale „otroctvo Krista“ (porov. 6,16-22), on sám sa ozna-
čuje: „Pavol, služobník Krista Ježiša“ (1,1). Základným 
bodom teda nie je eliminovanie závislosti, ktorá je zá-
kladom človeka, ale jej nasmerovanie k Tomu, kto jedi-
ný nás môže urobiť slobodnými“.

Benedikt XVI. ďalej píše, že z tohto kontextu vy-
vstáva jedna otázka. „Nie je náhodou človeku štruktu-
rálne nemožné žiť na úrovni vlastnej prirodzenosti? Nie 
je náhodou toto spojenie s nekonečnom, po ktorom stále 
túži, akýmsi odsúdením, pretože to nedokáže naplniť? 
Táto otázka nás privádza priamo do podstaty kresťan-
stva. Samotné Nekonečno, aby ho mohol človek zakú-
siť, si vzalo konečnú formu. Od vtelenia, od momentu, 
kedy sa Slovo stalo telom, je zrušená neprekonateľná 
vzdialenosť medzi konečnom a nekonečnom. Večný 
a nekonečný Boh opustil nebo a vstúpil do času, ponoril 
sa do ľudskej konečnosti. Už nič nie je banálne alebo 
bezvýznamné na životnej ceste a vo svete. Človek bol 
stvorený pre nekonečného Boha, ktorý sa stal telom, 
vzal si našu prirodzenosť, aby ju pozdvihol do svojej 
Božej prirodzenosti“.

V závere svojho posolstva Svätý Otec ukázal na 
príklad božieho služobníka Luigiho Giussaniho, ktorý 
svedčil o živote ako o povolaní, že každá životná skú-
senosť je príležitosťou kráčať, sprevádzaní Bohom, na 
ceste k nekonečnosti.

Do Rimini pricestovali viaceré osobnosti cirkevného 
a politického života. Okrem iných aj Mary Ann Glendo-
nová, bývalá veľvyslankyňa USA pri Svätej stolici, kar-
dinál Jean Louis Tauran, predseda Pápežskej rady pre 
medzináboženský dialóg, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, 
predseda Valného zhromaždenia OSN či rektor Univer-
zity Al-Azhar v Egypte Ahmad Al-Tayyeb. Účastníci sa 
venujú medzinárodným a európskym otázkam, ktoré sa 
dotýkajú hlavných tém spolužitia ľudí vo svete.

Taliansky prezident Giorgio Napolitano vo svojom 
písomnom pozdrave účastníkom stretnutia zdôraznil ne-
vyhnutnosť odlíšiť rozvojové modely a nové parametre 
blahobytu rešpektujúce princípy rovnosti a solidarity. 
Na podujatí včera vystúpil aj premiér Mario Monti, kto-
rý sa vo svojom prejave obrátil na mladých a v súvislosti 
s budúcnosťou vyjadril určitý optimizmus: „Pred rokom 
bola kríza horšia ako dnes, ale neboli sme si toho vedo-
mí. Dnes vidím svetlo na konci tunela.“ Tzv. motorom 
tejto nádeje sú podľa premiéra mladí, ktorými sa vláda 
zaoberá osobitným spôsobom, ako napr. podporovaním 
a zlepšovaním univerzít, výskumov, škôl a sveta práce. 
V centre jeho pozornosti však boli aj vzťahy s Európou. 
Znova pripomenul, že európske spoločenstvo musí byť 
zachované a konsolidované vládami, ktoré vedia uplat-
ňovať zodpovednú a ďalekosiahlu sociálnu a ekonomic-
kú politiku.

Iniciátorom tradície augustového podujatia v Rimi-
ni je hnutie Comunione e Libarazione (Spoločenstvo 
a oslobodenie), ktoré v roku 1954 založil Mons. Luigi 
Giussani.                                                            -js-

Posolstvo Benedikt XVI. účastníkom stretnutia v talianskom Rimini
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V talianskom hlavnom meste  
84. generálna kapitula kapucínov

Rím 21. augusta (RV CZ) - V talianskom hlavnom meste 
v utorok začala 84. generálna kapitula kapucínov. Ge-
nerálny predstavený Rádu menších bratov o. Mauro 
Jöhri pred otvorením kapituly vyzval zvláštnym listom 
všetkých rehoľných bratov k vytváraniu spoločenstva. 
Vatikánskemu rozhlasu povedal, prečo práve spoločen-
stvo považuje za veľkú výzvu dnešnej doby: „Môžeme 
spolu oveľa viac komunikovať; je omnoho jednoduch-
šie dôjsť do akejkoľvek časti sveta. Pritom si však už 
v rámci samotného rádu uvedomujeme, že sme síce 
multikultúrnou spoločnosťou, ale sme veľmi vzdialení 
od vytvorenia interkultúrnej spoločnosti. Teda stavu, 
kedy kultúry skutočne jedna druhej načúvajú a kde roz-
diely nie sú hrozbou, ale obohatením v duchu evanje-
lia. Považujem to za veľkú výzvu pre udržanie jednoty 
rádu a tiež za prínos, ktorý sme povolaní odovzdať svetu 
– ako cirkvi, tak globálnemu spoločenstvu.“

„Úlohou kapucínov je predovšetkým hľadať Boha 
a svedčiť o jeho absolútne,“ pokračuje o. Jöhri a dodá-
va: „Mojím zámerom je spojiť misionárske pôsobenie 
rehole a život v jednoduchosti podľa sv. Františka. Pri-
nášať teda evanjelium do najodľahlejších miest materi-
álnej a duchovnej chudoby: Myslím si však, že prvým 
krokom je evanjelizácia seba samých. Generálna kapi-
tula nám v tom iste pomôže. Ak sa necháme zasiahnuť 
novosťou evanjelia, ak si obnovíme základný postoj 
viery a dôvery, až vtedy budeme dôveryhodní a bu-
deme môcť k tomuto kroku vyzvať tiež svoje okolie,“ 
uzatvára generálny predstavený Rádu menších bratov 
kapucínov.                                                    Zdroj: RV CZ

Míting v Rimini je stretnutím ľudí 
hľadajúcich širšie dimenzie života

Rimini 21. augusta (RV CZ) - Míting priateľstva medzi 
národmi, ktorý sa každoročne koná na jadranskom leto-
visku, je gigantickým stretnutím ľudí hľadajúcich širšie 
dimenzie života. Desaťtisíce účastníkov týždeň cirku-
lujú medzi konferenciami, diskusiami a stretnutiami 
s významnými osobnosťami súčasnosti. Akciu sprevá-
dza séria divadelných predstavení, filmových projekcií
výstav a športových súbojov. Státisíce návštevníkov 
prejdú aj komerčnou časťou mítingu, kde 160 vystavu-
júcich predáva alebo propaguje svoje výrobky. Témou 
tohtoročného stretnutia je heslo „Reflexia nad nekoneč-
nom“ (prevzaté od o. Luigiho Giussaniho, zakladateľa 
hnutia Comunione e Liberazione, ktoré je organizáto-
rom akcie). Na pozadí tohto výroku sa vynárajú ďalšie 
aforizmy spojené s tohtoročnou témou, ako napr. „Život 
je detským obdobím našej nesmrteľnosti“ – ako hovo-
ril Goethe, či Pascalov výrok, že „posledným krokom 
nášho rozumu je uznanie, že existuje obrovské množ-
stvo vecí, ktoré sa mu vymykajú“.

Ako sa stalo zvykom, na konferencii sa stretávajú 
veriaci rôznych náboženstiev a agnostici. Míting začal 
v nedeľu ráno na výstavisku koncelebrovanou Eucharis-
tiou, ktorej predsedal miestny ordinár, biskup Francesco 
Lambiasi. Na prvom stretnutí sa zúčastnil aj taliansky 
premiér Mario Monti. Ako organizátori nezabudli spo-
menúť, na tento rok pripadá 30. výročie návštevy Jána 
Pavla II. na jednom z prvých riminských stretnutí. Pon-
delkové konferencie sa venovali téme slobody nábo-
ženstvá ako princípu a jej dôsledkom. Vystúpil na nich 
napríklad cyperský arcibiskup Chrysostomos II. alebo 
prezident káhirskej univerzity Al Azhar, Usáma Elábd. 
Počas popoludnia v sekcii nazvanej výstižne „Homo 
religiosus“ zaznel okrem iného videopríhovor jedného 
z najväčších religionistov našej doby, kardinála Juliena 
Riesa, emeritného profesora univerzity Louvain-la-Neu-
ve. Ďalšou témou bol často glosovaný problém výchovy 
a racionality v islame.     

Hovorilo sa aj o otázke náboženskej slobody či 
vzťahu medzi človekom a nekonečnom. Madridský ar-
cibiskup kardinál Antonio Rouco Varela vystúpil s prí-
spevkom, v ktorom poukázal na aktuálnosť prejavu 
Benedikta XVI. na univerzite v Regensburgu. Vzťahom 
človeka s nekonečnom sa zaoberal spolu s odborníkmi 
z oblasti kánonického práva vrátane predsedníčky nadá-
cie stretnutia Emilie Guarnieriovej a jedného z najväč-
ších španielskych teológov Javiera Pradesa Lópeza.

Svedectvá a spomienky niektorých účastníkov pou-
kázali na vzrastajúce porušovanie náboženskej slobody 
vo svete a nevšímavosť medzinárodných médií v tejto 
súvislosti. Podľa Abdela-Fattaha Hassana, docenta na 
Káhirskej univerzite, sa o probléme musí hovoriť „otvo-
rene a bez zakrývania tejto skutočnosti“. Bývalý ta-
liansky minister zahraničných vecí a predseda Nadácie 

Alcideho De Gasperiho Franco Frattini sa nazdáva, že 
zásadnou otázkou, ktorú je nutné vyriešiť, je reciprocita: 
„Otázka reciprocity je základnou otázkou, ktorá sa týka 
nielen práva, ale je základom všetkých slobôd, možnosti 
veriť, možnosti prejavovať svoju vieru.“

Na stretnutí vystúpil i Mons. Ignatius Ayau Kaiga-
ma, joský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov 
Nigérie. „Je nevyhnutná odpoveď zo strany medziná-
rodného spoločenstva a je nutné zamerať sily na zabez-
pečenie náboženskej slobody Nigérijčanom,“ túto výzvu 
adresoval Mons. Kaigama vládam jednotlivých krajín. 
Poukázal tak na situáciu, v akej sa nachádzajú nigérij-
skí kresťania predovšetkým v štátoch na juhu krajiny , 
„žijúci neprestajne v strachu, keďže fundamentalisti 
z Boko Haram napádajú nevinné obete, často veria-
cich počas svätej omše“ Ako však arcibiskup Kaigama 
pripomenul, problémy, ktoré postihujú Nigériu, nie sú 
len náboženského charakteru, ale často zakrývajú aj 
problém rozširujúcej sa chudoby.              Zdroj: RV CZ
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Žďár nad Sázavou 21. augusta (TK KBS/TS ČBK) - Celo-
štátne stretnutie mládeže v Žďáre nad Sázavou sa konalo 
od 14. do 19. augusta. V sobotu 18. augusta sa k zhruba 
šesť tisíc mladým pridalo tri tisíc pútnikov, ktorí dora-
zili na každoročné konanú Púť rodín. A pripojilo sa tiež 
takmer tisíc miestnych. 
Všetci spoločne prežili 
dopoludňajšiu svätú omšu 
a popoludňajší program. 
Ten ponúkol štrnásť rôz-
ne náročných pútnických 
tras, na ktorých sa pútni-
ci mohli stíšiť, zastaviť, 
pomodliť či sa kultúrne 
obohatiť. Pre deti boli 
pripravené hry, výtvarná 
tvorba, spievanie v príro-
de a divadlo.

„Najviac nás zaujalo 
interaktívne divadlo o živote svätého Ambróza. V kaž-
dom rohu ambitu pútnického kostola na Zelenej Hore stá-
la jedna živá socha, ktorú sme si mohli nejako „spustiť“ 
– trebárs nafúknutím a prasknutím igelitového vrecka,“ 
opisujú svoje dojmy mladí manželia Markéta a Vojtech 
Trmačovi. „Herci boli úplne profesionálni a ich vystúpe-
nie malo silu osloviť mladého človeka,“ dodávajú Trma-
čovi. Prešli si aj cestu pre manželov, kde si mohli prečítať 
duchovné slovo o zmysle rodiny od pápeža Benedikta 
XVI. alebo si vyrobiť origami holubičku Ducha svätého. 
Okrem členov súboru Geisslers Hofcomoedianten, ktorí 
vystupovali na Zelenej Hore, sa na tvorbe pútnických za-
stavení podieľalo viac než 150 autorov.

V otvorenom liste z dňa 18. augusta sa účastníci stret-
nutia obrátili na vedúcich predstaviteľov nášho štátu so 
žiadosťou, aby vo svojich rozhodnutiach vždy konkrét-
nym spôsobom podporovali rodiny, ktoré sú základnými 
stavebnými kameňmi našej spoločnosti. Vyzvali ich tiež 
k vzájomnej tolerancii, slušnosti a úcte ku každému ľud-
skému životu.

Na stretnutí sa vystriedalo vyše 90 prednášajúcich 
a vystúpila desiatka kapiel rozmanitých žánrov – od 
worshipu, cez rock až po folk a klasickú hudbu. Uve-
dené boli aj dva autorské muzikály. Téma prednášok 
a workshopov sa rôznila podľa zamerania jednotlivých 
osobností. „Nikdy som svoju vieru netajil, vždy som ju 
hlásal verejne. Keď Boha zapriete, nemôžete sa potom na 
seba21021 ani pozrieť do zrkadla,“ zdôrazňoval mladým 
ľuďom napríklad režisér Jiří Strach vo svojom svedectve 
o tom, ako sa žije kresťanom medzi neveriacimi. V Žďá-
re vystúpil tiež husľový virtuóz Josef Špaček. „Pred kon-
certom sa rád modlím, aby to dobre dopadlo a ja, aby 
som mohol rozdávať radosť svojím talentom,“ prezradil 
účastníkom Špaček.

Jedným z vrcholov stretnutia bola návšteva rodičov 
blahoslavenej Chiary Luce Badano. Večerné pásmo  

spomienok na dievča, ktoré v osemnástich rokoch zo-
mrelo na rakovinu kostí a v roku 2010 bolo vyhlásené 
za blahoslavenú, obohatilo svedectvo devätnásťročnej 
Márie Slavíkovej. Blahoslavená Chiara je jej veľmi blíz-
ka, pretože sama zažila podobné utrpenie. Počas stret-

nutia Mária pomáhala ako 
dobrovoľník v tlačovom 
tíme. „Maruška nás svojou 
prítomnosťou veľmi obo-
hatila. Všetci obdivujeme, 
ako sa dokáže vyrovnať so 
svojím zdravotným stavom 
a pritom rozdávať radosť 
a povzbudenie všetkým 
ľuďom okolo,“ uvádza ve-
dúca tímu Magdaléna Klí-
mová.

Celoštátneho stretnutia 
mládeže vyvrcholilo v ne-

deľu dopoludnia svätou omšou s arcibiskupom Jánom 
Graubnerom. Stretnutie navštívil  tiež kardinál Dominik 
Duka, aby mladých podporil v ich viere. Zároveň upo-
zornil na nevyčísliteľnú hodnotu mladých v kontraste 
s cirkevnými reštitúciami.

Kardinál Duka odslúžil na stretnutí mladých piatkovú 
večernú svätú omšu a prednášal tiež o Cirkvi. Zároveň 
povzbudil členov prípravného tímu v ich úsilí organi-
zovať dobrovoľne a zadarmo kresťanské akcie. „Mladí, 
ktorí tu sú, majú väčšiu hodnotu, než tie miliardy, o ktoré 
sa hádajú v parlamente,“ podotkol k otázke cirkevných 
reštitúcií kardinál Duka. „Cirkev existuje na našom úze-
mí tiež preto, že sú tu desaťtisíce dobrovoľníkov, ktorí 
denne vyrážajú do práce – organisti, kostolníci, uprato-
vačky, remeselníci… Robia to zadarmo, alebo za sym-
bolický poplatok,“ doplnil kardinál.

Účastníkov stretnutia pozdravil aj Benedikt XVI. 
V liste adresovanom kardinálovi Dominikovi Dukovi 
vyjadril radosť z tejto iniciatívy a prianie, aby sa upev-
ňovalo povedomie duchovných hodnôt, ktoré formovali 
myslenie, umenie a kultúru českého národa.

Piate kresťanské stretnutie národného formátu sa 
uskutočnilo po piatich rokoch. Prípravy trvali dlhšie než 
rok a zapojilo sa do nich viac než 750 dobrovoľníkov. 
Stretnutie usporiadala Sekcia pre mládež Českej bis-
kupskej konferencie a Asociacia kresťanských združe-
ní mládeže. Akcia sa koná raz za päť rokov, striedavo 
v Čechách a na Morave. Do Žďáru sa vrátila po desiatich 
rokoch. Medzitým sa roku 2007 konala v juhočeskom 
Tábore – Klokotoch.

Celoštátne stretnutie mládeže tvorí súčasť osláv Sve-
tového dňa mládeže. Ten sa na medzinárodnej úrovni 
slávi raz za dva až tri roky. Budúci rok ho svetová cirkev 
oslávi na Svetových dňoch mládeže, ktoré sa budú konať 
v dňoch 22. až 28. júla 2013 v brazílskom Riu de Janei-
ro.                                           Zdroj: TS ČBK

Kardinál Duka: Mladí majú väčšiu hodnotu než miliardy z reštitúcií
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Cirkev v Nemecku je hneď  
po štátnej správe najväčším  

zamestnávateľom

Nemecko 20. augusta (TK KBS/RV CZ) - Katolícka cir-
kev spolu s evanjelickou sú druhým najväčším zamest-
návateľom v Nemecku, hneď po štátnej správe. Spolu 
zamestnávajú 1,2 milióna ľudí. Katolícka cirkev zamest-
náva 650-tisíc ľudí, z nich 500-tisíc pracuje v oblasti 
charity. Hoci každý rok ubudne 100-tisíc katolíkov, vlani 
pribudlo 150 seminaristov a veriaci každoročne dávajú 
na charitatívne účely na piatich kontinentoch 450 milió-
nov euro. Katolíkov žije v Nemecku 24,6 milióna.
Benedikt XVI. sa pri návšteve v Nemecku v minulom 
roku dotkol jedného boľavého miesta: „Cirkev v Ne-
mecku je výborne zorganizovaná,“ povedal na stretnu-
tí s centrálnym výborom nemeckých katolíkov (24. 9. 
2011). „Avšak nachádzame za štruktúrami tiež zodpove-
dajúcu duchovnú silu, silu viery v živého Boha? Úprim-
ne povedané, musíme uznať, že štruktúry nad Duchom 
výrazne prevažujú. Dodávam k tomu: Skutočná kríza 
Cirkvi v západnom svete je kríza viery. Ak neprejdeme 
pravou obnovou viery, všetky štrukturálne reformy zo-
stanú neúčinné.“

Rovnako ako Svätý Otec vidí situáciu Mons. Wil-
helm Imkamp, ktorý v rozhovore pre taliansky denník 
Avvenire (12. 8.) nedávno povedal: „Cirkev so svojím 
komplikovaným systémom komisií a rád nie je vní-
maná vo svojej duchovnej veľkosti, ale ako obyčajný 
verejný subjekt občianskeho práva, ktorý sa so všetký-
mi spôsobmi snaží vyvíjať nejakú sociálnu činnosť.“ 
Dlhodobé účinky stretnutia mladých ľudí vo svetovom 
i národnom meradle by podľa Mons. Imkampa mohli 
situáciu zmeniť. „Je nevyhnutné, aby bol plne prija-
tý Katechizmus Katolíckej cirkvi, ktorý sa musí stať 
záväzným základom pre odovzdávanie obsahu vie-
ry,“ pokračuje konzultor Kongregácie pre bohoslužbu 
a rektor bavorskej svätyne Maria Vesperbild. „Platí to 
pre prípravu ku sviatostiam, pre formáciu a didaktické 
programy náboženskej výuky, a samozrejme tiež pre 
prípravu budúcich kňazov,“ hovorí Mons. Imkamp, 
vyučujúci cirkevné dejiny v Augsburgu.    Zdroj: RV CZ

Modlitba k Matke Božej vzbudila 
vo Francúzsku polemiky

Paríž 21. augusta (RV CZ) - Mediálne polemiky vzbu-
dila modlitba k Matke Božej za národ - a najmä za jeho 
vládcu, rodiny a mládež, ktorá pri minulotýždňovej sláv-
nosti Nanebovzatia Panny Márie zaznela vo všetkých 
francúzskych kostoloch. Biskupská konferencia je ob-
viňovaná, že chce katolíkov mobilizovať proti projektu 

legalizácie homosexuálnych zväzkov, ktoré zamýšľa 
schváliť socialistická Hollandova vláda. Tieto obvinenia 
zamietol lyonský arcibiskup kardinál Philippe Barbarin 
s poukázaním na právo a povinnosť Cirkvi vyjadriť 
stanovisko; zvlášť teda, keď štát prekračuje stanovené 
medze. „Zákon by nemal vstupovať na pole, ktoré mu 
neprislúcha,“ vyjadril sa kardinál pre lyonský denník Le 
Progrés a pokračoval: „Parlament sa má starať o dosta-
tok práce, bezpečnosť, zdravie a mier. Nie je však Ne-
beský Otec a musí si byť vedomý svojej obmedzenej 
zodpovednosti.“ Pre denník „Le Figaro“ potom lyonský 
arcibiskup označil snahu o zrovnoprávnenie homosexu-
álnych zväzkov s tradičným manželstvom za civilizačný 
šok. Postoj francúzskeho episkopátu podporil nedávno 
menovaný predseda Pápežskej rady pre rodinu Mons. 
Vincenzo Paglia: „Súzvučím s Francúzskym biskup-
ským konferenciou a kardinálom Vingt-Troisom, ktorý 
vyzýva k modlitbe za to, aby deti vyrastali s jedným 
otcom a jednou matkou. Nikto nechce upierať práva 
jednotlivcom, ale manželstvo je niečo iného. Z manžel-
stva vzniká rodina - ide teda o kultúrnu väzbu, a pre nás 
katolíkov samozrejme i náboženskou. Prevláda móda, 
oslavujúci neobmedzený individualizmus. Od indiví-
dua sa dnes odvíja myslenie, politika a ekonomika. To 
je z môjho pohľadu koreňom celej krízy - ak zničíme 
rodinu, uvrhneme do krízy štruktúru spoločnosti. Silnie 
presvedčenie, že rodina je skôr bremenom než nepod-
strádateľným zdrojom pre celé ľudstvo. Boj za rodinu 
je totiž úplne zásadný - ako pre nás veriacich, tak pre čo 
najširšie spoločenstvá, zdôrazňuje predseda Pápežskej 
rady pre rodinu Mons. Paglia.                      Zdroj: RV CZ

SDM v Madride boli začiatok  
„sezóny evanjelia  

v srdciach mladých“

Španielsko 18. augusta (RV) - Svetové dni mláde-
že v Madride boli ako začiatok „sezóny evanjelia 
v srdciach miliónoch mladých“. Arcibiskup Mad-
ridu kardinál Antonio Maria Rouco Varela to píše 
v liste Benediktovi XVI. pri príležitosti prvého vý-
ročia veľkej cirkevnej udalosti. V dokumente mu 
v menej celej španielskej Cirkvi vyjadruje vďaku 
za dva nezabudnuteľné dni minulého roka, ktoré 
pápež strávil s mladými. Kardinál Rouco v rozho-
vore pre Vatikánsky rozhlas uviedol, že Svetové dni 
mládeže v Madride zanechali u mnohých mladých 
„túžbu po veľmi živej nádeji“, ukazujúc, že „viera 
je bránou svetla, pravdy a života“. Rovnako pri-
pomenul, že už nasledujúci mesiac sa začne Misia 
Madrid, iniciatíva v rámci Roku viery, ktorá bude 
nadväzovať na misijného ducha SDM.                 -mf-
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Predseda CCEE privítal posolstvo 
pre poľský a ruský národ

Maďarsko 18. augusta (RV) - Predseda Rady eu-
rópskych biskupských konferencií (CCEE) kardinál 
Péter Erdő privítal historické posolstvo podpísané 
v piatok ruským patriarchom Kirillom a predsedom 
Konferencie biskupov Poľska Józefom Michali-
kom. Kardinál Erdő, ktorý je súčasne ostrihomsko-
-budapeštianskym arcibiskupom, zaslal list obom 
predstaviteľom poľskej a ruskej cirkvi, v ktorom 
v mene Rady európskych biskupských konferen-
cií vyjadril radosť nad týmto historickým aktom 
zmierenia. „Ďakujeme Bohu za príkladné posolstvo 
a dúfame, že napomôže celej Európe k podporo-
vaniu pravých ľudských a kresťanských hodnôt... 
Kiež je toto posolstvo prvým krokom na novej ces-
te poľsko-ruských vzťahov. Máme nádej, že bude 
vzorom pre tých, čo ešte nemajú odvahu nechať sa 
viesť Božou múdrosťou a dobrotou, ktorá vždy pri-
vádza k odpusteniu a zmiereniu.“                      -jm-  

Biskupi v Írsku začali pripravovať 
plán pre farnosti bez kňazov

Írsko 24. augusta (RV) - Kritická situácia nedostatku 
kňazov a zmenšujúceho sa počtu kňazských povolaní 
prinútila írskych biskupov začať s prípravou plánu na 
vedenie nedeľných bohoslužieb vo farnostiach bez kňa-
za. Čoraz viac farností sa nachádza v situácii, kde chýba 
kňaz. Touto problematikou by sa biskupi mali zaobe-
rať počas riadneho zasadania biskupskej konferencie 
v októbri tohto roku. Príprava plánu a predpisov jasne 
definujúcich možnosti a podmienky vedenia nedeľnej
liturgie slova laikmi si vyžaduje dôkladnú prípravu 
a schválenie zo strany Svätej Stolice. Podľa írskeho 
týždenníka The Irish Catolic už podobné plány boli Va-
tikánom schválené vo viacerých krajinách, medzi ktoré 
patrí Francúzsko, Belgicko, USA a Austrália.            -js-

Ukrajinskí gréckokatolíci  
o zmierení s moskovským 

patriarchátom

Ľvov 23. augusta (TK KBS/RV CZ) - Gréckokatolícka 
cirkev na Ukrajina chce po vzore poľských katolíkov 
začať proces zmierenia s moskovským patriarchátom. 

Podľa vladyku Svjatoslava Ševčuka je to jediná ces-
ta ako zastaviť rusifikáciu Ukrajiny a ukrajinofóbiu
v Rusku. Hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi 
považuje za veľmi dobré, že práve cirkvi iniciova-
li proces poľsko-ruského zmierenia. „Síce nebolo 
jasne povedané, čo Poliaci odpúšťajú Rusom, ani za 
čo chce pravoslávna cirkev odprosiť latinskú cirkev 
v Poľsku. Trebárs to raz bude povedané. Ide však 
o veľmi výrazný príklad a výzvu k zmiereniu,“ uvie-
dol kyjevsko-haličský vrchný arcibiskup. Ocenil tiež 
fakt, že moskovský patriarchát sa usiluje o naviazanie 
vzťahov s predstaviteľmi miestnych cirkví a nielen 
s Apoštolskou stolicou. „Dúfam, že k niečomu podob-
nému dôjde tiež na Ukrajine, že nás moskovský pat-
riarchát uzná za partnera k dialógu. Doteraz sa o nás 
hovorilo iba vo Vatikáne, a to zvyčajne bez nás,“ uvie-
dol arcibiskup Ševčuk. Spoločné riešenie bolestných 
otázok vo svetle evanjelia by podľa neho mohla viesť 
k uzdraveniu pamäte a konštruktívnej spolupráci. Prí-
ležitosťou k zdieľaniu týchto úvah bola konsekrácia 
gréckokatolíckej katedry Premenenia Pána v halič-
skom Kolomyji. Okrem arcibiskupa Ševčuka sa na nej 
zúčastnil tiež apoštolský nuncius na Ukrajine arcibis-
kup Thomas Gulickson, ktorý prečítal posolstvo Be-
nedikta XVI. Na slávnosti sa zúčastnilo okolo 25-tisíc 
veriacich.                                                              RV CZ

Vláda v Škótsku podľa hovorcu 
biskupov ignoruje slová Cirkvi

Škótsko 23. augusta (RV) - „V situácii, v ktorej sa na-
chádzame, chceme udržať dialóg, a rovnako aj kardinál 
chce viesť dialóg s vládou, ale máme pocit, že všetko, 
čo sme až doteraz povedali, bolo úplne ignorované,“ po-
vedal pre BBC hovorca kardinála Keitha O´Briena, ar-
cibiskupa Edinburgu a predsedu Konferencie biskupov 
Škótska. Po sobotňajšej diskusii s premiérom Škótska 
kardinál O´Brien zaslal depeše štátnemu tajomníkovi, 
v ktorom navrhuje, aby sa ďalšie diskusie medzi vládou 
a Cirkvou ohľadom uzákonenia manželstva osôb rovna-
kého pohlavia viedli už len oficiálnou cestou.

Ako na znak protestu s vyvíjajúcou sa situáciou od-
mietol priame jednania s vládou. Ako uviedol denník 
L’Osservatore Romano, kardinál sa bude znovu obracať 
na občanov a vyzývať ich k vyjadreniu nesúhlasu s le-
galizáciou manželského zväzku homosexuálnych párov, 
ku ktorej má dôjsť začiatkom roku 2015. „Dúfam, že 
sa nájdu mnohí, ktorí budú reagovať a zvážia možnosť 
podpísať petíciu na podporu tradičného manželstva.“ 
povedal kardinál. Škótska vláda tento mesiac vyzvala 
verejnosť, aby vyjadrila svoj názor na homosexuálne 
manželstvá, ktoré majú byť rovnako zavedené aj v Ang-
licku a Walese.                                                      -jm-



34/2012                      12 

SPRÁVY ZO SVETA                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

Apoštolský nuncius je sklamaný 
z ukončenia misie OSN v Sýrii

Sýria 23. augusta (RV) - Dodržiavanie medziná-
rodného humanitárneho práva všetkými stranami 
a sklamanie z ukončenia misie OSN v Sýrii – takto 
hodnotí situáciu apoštolský nuncius v Sýrii Mons. 
Mario Zenari. Vatikánsky rozhlas ho požiadal, aby 
priblížil aktuálne dianie v nepokojnej oblasti a aby 
sa vyjadril k slovám amerického prezidenta Baracka 
Obamu. Ten pred niekoľkými dňami znova vyzval 
sýrskeho prezidenta Assada k odstúpeniu a pripustil 
možnosť vojenskej intervencie v krajine, ak režim 
použije chemické zbrane.

„Nie je v mojej kompetencii komentovať to, 
čo hovorí Obama. Podľa mňa však v tejto chví-
li musia všetky strany v konflikte bezpodmie-
nečne rešpektovať medzinárodné humanitárne 
právo, ktoré je ignorované oboma bojujúcimi 
stranami. Je dôležité požadovať rešpektovanie 
limitov stanovených týmto humanitárnym prá-
vom. Všetci ostávame mlčky pozerať. Pre kaž-
dého je teraz ťažké niečo komentovať. Mnohí 
sme ohromení a zarmútení, obávame sa budúc-
nosti. Je veľmi bolestné hľadieť na skončenie 

V Sýrii sú tisíce katolíkov  
bez prístupu  

k humanitárnej pomoci

Sýria 24. augusta (RV) - Viac ako 12-tisíc grécko-
katolíckych veriacich v sýrskej dedine Rableh ne-
ďaleko mesta Homs je odrezaných od akejkoľvek 
humanitárnej pomoci. Na základe anonymných in-
formácií získaných priamo od obyvateľov o dochá-
dzajúcich zásobách potravín, liekov a iných základ-
ných potrieb vyzval patriarcha Gregorios III. Laham 
medzinárodné spoločenstvo o pomoc pri zabezpe-
čení dodržiavania medzinárodného humanitárne-
ho práva. Rovnako aj apoštolský nuncius v Sýrii 
Mons. Mario Zenari zaslal obom bojujúcim stranám 
v konflikte žiadosť o rešpektovanie humanitárneho
práva. Dedina je už viac ako desať dní obkľúčená 
a izolovaná od sveta opozičnými bojovníkmi proti 
Assadovmu režimu. V uplynulých dňoch ostreľo-
vači zabili v dedine troch ľudí. Kresťanské autority 
tiež žiadajú obe strany, aby rešpektovali oblasti, kde 
žije civilné obyvateľstvo a chránili kultúrne a nábo-
ženské dedičstvo krajiny.                   Zdroj: FIDES 

Generálny tajomník OSN  
Pan Ki-mun k Svetovému  

humanitárnemu dňu

New York 18. augusta (RV) - „Tohtoročný Sveto-
vý humanitárny deň ponúka historickú príležitosť 
spojiť miliardu ľudí z celého sveta a podporiť pô-
sobivú myšlienku: Ľudia na pomoc ľuďom,“ uvá-
dza generálny tajomník OSN Pan Ki-mun v po-
solstve vydanom pri príležitosti 19. augusta, ktorý 
je od roku 2008 Svetovým humanitárnym dňom. 
Valné zhromaždenie OSN ho vyhlásilo s cieľom 
poukázať na prácu humanitárnych pracovníkov, 
aktivistov a dobrovoľníkov na celom svete, ako 
aj na tých, ktorí pri vykonávaní tejto práce prišli 
o život. Už milióny ľudí navštívilo internetovú 
stránku venovanú tomuto dňu (www.whd-iwashe-
re.org), na ktorej sa podelili so skúsenosťou s hu-
manitárnou činnosťou: od medzinárodného úsilia 
pri boji proti potravinovej kríze v západnej Afrike, 
cez pomoc civilistom v Sýrii až k jednoduchému 
dobrému skutku vykonanému voči susedovi. Pan 
Ki-mun v závere uvádza: „Skutky jednotlivca sa 
môžu zdať malé, ale spoločne môžu ovplyvniť 
celý svet a vytvoriť nezadržateľný impulz k lepšej 
budúcnosti.“                         -mf-

misie pozorovateľov OSN v krajine. Pred troma 
- štyrmi mesiacmi sa do ich misie vkladala veľ-
ká nádej. Napriek tejto ťažkej situácii však me-
dzinárodné spoločenstvo nesmie skončiť, musí 
sa pokúsiť o ďalšie veci,“ hovorí Mons. Mario 
Zenari.

Stále častejšie sa hovorí o občianskej vojne 
a napätím medzi sunitmi, šiitmi a inými silami, 
ktoré prichádzajú z iných oblastí zasiahnutých 
„arabskou jarou“. Spúšťačom toho všetkého bola 
požiadavka demokracie a dodržiavanie ľudských 
práv. Teraz sa však zdá, že tento konflikt, občian-
ska vojna, nabrala iný charakter. Je to tak?

„Vládne všeobecné presvedčenie z toho, že sa 
veci začínajú vymykať z rúk... Súhlasím so slo-
vami, ktoré vyslovil nový vyslanec OSN Lakhdar 
Brahimi: «je pravdou, že sprostredkovateľ môže 
prispieť k mieru, ale za tým všetkým sú samot-
ní Sýrčania, ktorí musia hľadať a nájsť mierovú 
cestu». Medzinárodné spoločenstvo svojim prí-
stupom musí pomáhať, ale je jasné, že „domácu 
úlohu“ musia zvládnuť Sýrčania. Nájsť takúto 
cestu mieru bude náročné, bude stáť veľa obetí, 
bude to bolestné, ale musia to urobiť sami a my 
ich k tomu musíme povzbudzovať. Na tomto sa 
podieľajú aj naše kresťanské komunity. V tej-
to tragickej situácii je poslaním kresťanov byť 
budovateľmi mostov, čo už aj mnohí mladí laici 
robia.“                                                                           -js-
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Bratislava 20. 
augusta (TK 
KBS) - Za 
ochranu živo-
ta od počatia 
po prirodzenú 
smrť sa v Bra-
tislave po-
stavil prefekt 
Najvyššieho 
t r i b u n á l u 
Apoštolskej 
s i g n a t ú r y 
kardinál Ray-
mond Leo 
Burke, ktorý 
je od nede-

le na návšteve Slovenska. Spolu s desiatkami ľudí si  
modlitbou, kvetmi a zapálením smútočných sviec spo-
lu s predsedom KBS Mons. Stanislavom Zvolenským 
uctil i pamiatku nenarodených detí. Pri rovnomennom 
pamätníku pri Kostole sv. Alžbety sa zišli aj predstavite-
lia spoločenského, akademického, politického a mimo-
vládneho sektora.

„Svet, ktorý ako sa zdá čím ďalej tým viac zabúda 
na Boha a na Jeho zákon, zapísaný v stvorení a predo-
všetkým zapísaný v ľudskom srdci, urgentne potrebuje 
výrečné svedectvo pravde o ľudskom živote a o manžel-
skom zväzku, ktorý je svojou prirodzenosťou zameraný 
na plodenie ľudského života. Tento pamätník ponúka 
takéto svedectvom ľuďom dobrej vôle. (...) Prikladám 
svoj hlas a prajem si, aby moja návšteva nejakým spô-
sobom prispela k Vašej snahe o podporu života vo vašej 
vzácnej a milovanej krajine,“ povedal kardinál Burke, 
známy svojím postojom v otázkach ochrany ľudského 
života.

Pri pamätníku kardinála Burkeho privítal arcibiskup 
Zvolenský. „Dôvodom jeho návštevy (kardinála Bur-
keho - pozn. TK KBS) je, aby videl situáciu Cirkvi na 
Slovensku, aby sme mohli počuť to, čo je jeho kom-
petenciou, ktorou ho poveril Svätý Otec - vykonávanie 
spravodlivosti v rámci Cirkvi, teda služby cirkevných 
súdov,“ povedal TK KBS metropolita Zvolenský. Na 
Slovensko pricestoval na pozvanie spišského biskupa 
Mons. Štefana Sečku. Zavíta aj na Spišskú Kapitulu, 
kde vystúpi na 16. ročníku medzinárodného sympózia 
kánonického práva, ktoré organizuje Slovenská spoloč-
nosť kánonického práva.

Po spoločných modlitbách sa kardinál Burke stretol 
s lídrami pro-life hnutí, ďalšími hosťami a zástupcami 
médií. „Som potešený, že prišiel na Slovensko. Pod-
čiarkol, aká je dôležitá téma práva na život od počatia,“ 
povedal TK KBS Marek Michalčík, výkonný riaditeľ 
Fórum života, ktoré sa venuje rešpektuje ľudský život 

S kardinálom Burkem si pamiatku nenarodených detí  
uctili desiatky ľudí

od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako 
ideálny priestor na vznik a rozvoj ľudského života. Kar-
dinálovi Burkemu Michalčík predstavil činnosť občian-
skeho združenia a odovzdal jeho výročnú správu.

Na stretnutí sa zúčastnili aj ordinár Ozbrojených 
síl a ozbrojených zborov SR Mons. František Rá-
bek, bratislavský eparcha Peter Rusnák, zástupcovia 
Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a organizácií 
združených vo Fóre života. Podujatie sprevádzalo so 
svojou modlitbou aj spoločenstvo z Kostola sv. Ladi-
slava v Bratislave. Medzi hosťami boli aj zástupcovia 
spoločenského a politického života, ako napríklad 
poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská, 
podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ, poslanci 
parlamentu a ďalší hostia.              -ml- / foto Ján Lauko

Kardinál Korec si pripomína  
61. výročie biskupskej vysviacky

Nitra 24. augusta (TK KBS) - Nitriansky emeritný bis-
kup kardinál Ján Chryzostom Korec (88) si dnes pripo-
mína spolu s celou Katolíckou Cirkvou na Slovensku 61. 
výročie svojej biskupskej vysviacky. Je pravdepodobne 
služobne najstarším katolíckym biskupom na svete.

Biskupskú konsekráciu prijal tajne 24. augusta 1951 
z rúk biskupa Pavla Hnilicu. Do roku 1990 však kvô-
li komunistickému režimu nemohol svoju pastoračnú 
službu vykonávať verejne. A tak pracoval ako robotník. 
Dokonca za svoju vernosť kňazskému a rehoľnému po-
volaniu i Rímu bol od roku 1960 osem rokov vo väzení. 
Tajne vysvätil 120 kňazov, predovšetkým pre potreby 
reholí. Pápež Ján Pavol II. ho 6. februára 1990 vymeno-
val za nitrianskeho biskupa a 28. júna 1991 ho kreoval 
za kardinála. Jeho úlohou bolo obnoviť diecézu nielen 
po materiálnej, ale najmä po duchovnej stránke. Na sta-
robylom nitrianskom biskupskom stolci bol do 16. júla 
2005. Je autorom veľkého počtu kníh, ktorými aj dnes 
oslovuje veriacich i neveriacich (Tisíc rokov Sloven-
ska s Cirkvou, Úvahy o človeku, Experiment bez viery 
a iné). Niektoré z nich boli preložené do cudzích jazy-
kov a vydané v zahraničí (napr. Od barbarskej noci). Je 
nositeľom niekoľkých čestných doktorátov. Je osobnos-
ťou, ktorá presahuje hranice Slovenska.

Kardinál Korec si na 24. august 1951 aj dnes živo 
spomína: „V situácii neistoty a ustavičnej hrozby o slo-
bodu, ba o život, ja som sa mal rozhodnúť stať sa taj-
ným biskupom a svätiť tajných kňazov.“ Podľa jeho 
slov, ráno po biskupskej vysviacke išiel opäť „do roboty 
váľať sudy s benzínom“.                        Miroslav Lyko
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V Spišskej Kapitule prebieha  
XVI. sympózium kánonického práva

Spišská Kapitula 23. augusta (TK KBS) - Od utor-
ka 21. do piatku 24. augusta prebieha v Kňazskom 
seminári biskup Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitu-
le XVI. sympózium kánonického práva. Podujatie 
otvoril Mons. Ján Duda, predseda Slovenskej spo-
ločnosti kánonického práva. Po ňom sa účastníkom 
prihovoril prof. Tadeusz Zasepa, rektor Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, spišský biskup Mons. 
Štefan Sečka a apoštolský nuncius na Slovensku 
arcibiskup Mons. Mario Giordana.

Program pokračoval prednáškovými blokmi. 
Dve prednášky o službe a kompetencii Najvyššieho 
tribunálu apoštolskej signatúry prednášal kardinál 
Leo Raymond Burke, ktorý okrem iného zdôraz-
nil, že Apoštolská signatúra vykonáva dohľad nad 
vysluhovaním cirkevnej spravodlivosti na celom 
svete. Popoludní sa konala v popradskej konkated-
rále svätá omša, ktorej predsedal kardinál Burke. 
V príhovore ocenil svedectvo viery slovenských 
veriacich a povzbudil ich k vernosti Svätému Otco-
vi a Cirkvi.

V stredu bol na sympóziu kánonického práva 
v Spišskej Kapitule intenzívny pracovný deň. Do-
poludnia prednášal Mons. Antonio Neri, podsekre-
tár Kongregácie pre klerikov na tému prepustenia 
klerikov z klerického stavu prostredníctvom mi-
losti, ale aj prostredníctvom trestu. Záujem o tieto 
prednášky prekonal všetky očakávania organizá-
torov. Popoludní prednášal sudca Rímskej Roty 
Mons. Grzegorz Erlebach z Vatikánu. Jeho pred-
nášky sa týkali práce cirkevných súdov.

Po prvýkrát bola v jeho programe i eucharistic-
ká adorácia. V stredu večer jej v Katedrále sv. Mar-
tina predsedal spišský biskup Mons. Štefan Sečka. 
Pri tejto príležitosti mu adresoval kardinál Piacen-
za, prefekt Kongregácie pre klerikov list, v ktorom 
vysoko ocenil vznik Spolku adorujúcich kňazov. 
Kardinál okrem iného napísal, že sa cíti akoby 
„členom tohto Spolku“ a prosí kňazov celého Slo-
venska, aby sa zapojili do tejto iniciatívy modlitieb  

Convivium v Spišskej Kapitule 

Spišská Kapitula 22. augusta (TK KBS) - Slávnostnou 
pontifikálnou svätou omšou v Katedrále sv. Martina
v Spišskej Kapitule sa 19. augusta skončila Medziná-
rodná letná škola duchovnej hudby Convivium 2012. 
Počas svätej omše, ktorú v latinčine celebroval spiš-
ský biskup Mons. Štefan Sečka, sa spievala Messe so-
lennelle L. Vierna pre dva organy a zbor, ktorú všetci 
účastníci Convivia cvičili počas týždňa. Organizátorov 
k naštudovaniu tejto omše inšpirovali tri organy v spiš-
skej katedrále. Dirigoval David di Fiore z USA, na veľ-
kom organe hrala Zuzana Zahradníková a na organo-
vom pozitíve Štefan Iľaš. Podľa vyjadrenia dirigenta to 
bol pre neho veľký zážitok a takúto svätú omšu nezažil 
už veľmi dávno.

V sobotu večer bol koncert jednotlivých tried - det-
ského spevokolu, Gregoriánskej triedy, Východného lit. 
spevu, Slovenskej duchovnej hudby, Poľského baroka 
a spirituálov. Na letnej škole sa zúčastnilo približne 
130 ľudí zo Slovenska a Česka. Toto podujatie určite 
prinesie pre slovenskú chrámovú hudbu mnoho nových 
inšpirácií a pomôže k obnove a prebudeniu liturgickej 
hudby v našich diecézach.

Jubilejný 10. ročník Convivia by mal byť v Čechách 
a v roku 2014 znova na Slovensku.     Marek Jamrich 

za posväcovanie kňazov. List prečítal v talianči-
ne Mons. Antonio Neri a v slovenčine Mons. Ján 
Duda. Program sympózia vyvrcholí v piatok.
                                      Ján Duda / snímka Joyef Simudriak 

Siedmi mladí dobrovoľníci  
zo Slovenska pomáhajú v Keni

Keňa 22. augusta (TK KBS) - Skupina siedmich mla-
dých dobrovoľníkov z organizácie eRko - HKSD už dva 
mesiace pomáha v rozvojových projektoch v Keni. Svo-
ju trojmesačnú dobrovoľnícku službu začali v polovici 
júna a potrvá do polovice septembra. Dobrovoľníci sa 
venujú chudobným deťom ulice zo slumov v rôznych 
centrách a školách, deťom so zdravotným postihnutím, 
ale aj ženám, ktoré podnikajú na zabezpečenie svojej ro-
diny na trvalo udržateľnej úrovni.

Dobrovoľníkov vyslala organizácia eRko - Hnutie 
kresťanských spoločenstiev detí, ktorá na Slovensku 
organizuje finančnú zbierku Dobrá novina, z ktorej sú
podporované rozvojové projekty v krajinách východnej 
Afriky.                                                                 Juraj Králik
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Kardinál Meisner ponúkol pútnikom 
v Ľutine nádhernú mariológiu

Ľutina 20. augusta (TK KBS) - Bohatý duchov-
ný program archieparchiálnej odpustovej slávnosti 
k sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine 
prebiehal už od sobotného popoludnia, pokračoval 
celú noc a vyvrcholil slávnostnou archijerejskou svä-
tou liturgiou na ľutinskej hore v nedeľu 19. augusta. 
Jej hlavným celebrantom bol vladyka Igor Voznyak 
CSsR, ľvovský arcibiskup a metropolita. Koncelebro-
vali prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, 
košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR, bra-
tislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák, ordinár OZ 
a OS SR Mons. František Rábek a emeritný pražský 
pomocný biskup Ján Eugen Kočiš. 

V homílii sa veriacim prihovoril arcibiskup a met-
ropolita z Kolína nad Rýnom kardinál Joachim Meis-
ner. Vyjadril v nej hĺbku svojej synovskej oddanosti 
k Presvätej Bohorodičke. Jeho homília sa niesla v du-
chu nádhernej mariológie. Okrem iného o Panne Má-
rii povedal: „Nikdy nechýbala tam, kde bola potrebná. 
Nikdy sa nepostavila pred svojho syna, ale vždy stála 
za ním v jeho tieni, aby mu bola nablízku, keď ju po-
treboval. Mária sa nikdy nepredierala do popredia, aby 
na seba pritiahla pozornosť, ale stála diskrétne v úzadí. 
Jej povolaním je «byť medzi», keď je to nebezpečné 
pre Krista a jeho dielo. Mária sa zaujímala o všetko, čo 
sa týkalo jej Syna a jeho poslania. Preto «bola neustá-
le medzi», keď išlo o Pána a jeho poslanie vo svete. 
Teraz je jej miesto uprostred Cirkvi. To je zrejmé už 
v Skutkoch apoštolov, kde je podaný prvý opis Cirkvi: 
«Apoštoli boli zhromaždení vo večeradle s Máriou, 
Ježišovou matkou» (por. Sk 1, 14). To je zároveň cha-
rakteristika Kristovej cirkvi. Je spoločenstvom Ježi-
šových apoštolov a učeníčok, ktorí sa zhromažďujú 
s Máriou, Ježišovou matkou. Bohorodička nie je žiad-
nou druhoradou témou v evanjeliu. Patrí do stredu No-
vého zákona, pretože stojí bezprostredne pri Ježišovi. 
Áno, pretože počas deviatich mesiacov bola jedinou 
nositeľkou Krista na tomto svete a pretože dnešným 
sviatkom jej Zosnutia sa nachádza navždy s Ježišom 
Kristom v nebi. Ona si ho nenechala pre seba, ale 
vniesla ho do ľudského spoločenstva a sprevádzala 
ho až po kríž. Nechala sa ním pozvať do služby pre 
jeho Cirkev, v ktorej on ďalej žije až do konca časov.“ 
A na konci homílie dodal: „Keď Európa má zostať Eu-
rópou, musíme dnes Máriu, tu a teraz, vyhlásiť za prvú 
Európanku.“ Na konci slávnosti ešte povedal: „Kto 
posilňuje Svätého Otca, nás biskupov? Nás posilňuje 
viera tohto ľudu. Vy si možno neuvedomujete, čo pre 
nás znamenáte. Odchádzam domov silnejší vo viere, 
ako som tu prišiel.“

V sobotu 18. augusta večer po archijerejskej svätej 
liturgii v miestnej Bazilike minor jej hlavný celebrant 
vladyka Ján Babjak posvätil nový kríž pred bazilikou, 

ktorý stojí uprostred znázorneného pôdorysu pôvod-
ného ľutinského dreveného chrámu, a v areáli bazili-
ky posvätil nový formačný Dom Mikuláša Klimčáka, 
známeho akademického maliara. V homílii sa pri tejto 
večernej liturgickej slávnosti prihovoril Mons. Fran-
tišek Rábek, ktorý povedal, že: „nebo sa začína tam, 
kde človek môže prijať do svojho srdca Boha. Teda 
začína v našom srdci. K tomu je potrebné počúvať tak, 
ako Lazárova sestra Mária, ktorá si sadla Pánovi k no-
hám a počúvala jeho slovo, ako Panna Mária, ktorá ho 
uskutočňovala vo svojom živote.“ Sv. Cyrila a Meto-
da nazval ľuďmi podobnými Panne Márii, i Lazárovej 
sestre Márii, lebo počúvali Boha.

Už tradične počas gréckokatolíckej púte v Ľutine 
nemohli chýbať rôzne bohoslužby, akatist, moleben, 
krížová cesta, program pre najmenších, videoprojekcia 
a pod. Množstvo mládeže bolo v sobotu v noci oslove-
né evanjelizačným koncertom gospelovej kapely Peter 
Milenky band.                                                      Ľubomír Petrík

Viac ako 1200 mužov  
na púti mužov v Gaboltove

Gaboltov 20. augusta (TK KBS) - Viac ako 1200 
mužov sa zišlo 19. augusta 2012 na desiatej jubi-
lejnej púti mužov v Gaboltove. Hlavným predná-
šajúcim bol Colin Symes zo Škótska, otec troch 
detí. Počas prednášok poukázal na vernosť a milo-
srdenstvo Boha. Ako uviedol, žiaden muž sa nemu-
sí hanbiť za svoj hriech a báť sa vyznať ho Bohu. 
Lebo kvôli zmluve, ktorú uzatvoril Ježiš Kristus na 
kríži medzi Bohom a ľudstvom, a ktorá je sprítom-
ňovaná v slávení Eucharistie, všetci muži sú Bo-
žími synmi. Božia vernosť je výzvou, aby každý 
muž ostal verný Bohu, manželke, rodine, Cirkvi 
a spoločnosti.

Súčasťou programu bola aj modlitba za mla-
dých chlapov. Slovensko a Európa aj dnes potre-
buje svedkov o tom, že Ježiš Kristus je jediný Pán. 
Mladí muži sa spoločne modlili, aby mali odvahu 
ísť proti prúdu, silu vzoprieť sa zmýšľaniu tohto 
sveta, a aby mali zápal pre ohlasovanie radostnej 
zvesti. Mnohí muži využili počas stretnutia mož-
nosť prijať sviatosť zmierenia v novovybudova-
ných spovedniciach, ktoré sú súčasťou Centra slu-
žieb pre pútnikov vo farnosti Gaboltov.

Vyvrcholením desiatej púte mužov bolo sláve-
nie svätej omše, ktorú celebroval Mons. Bernard 
Bober, košický arcibiskup metropolita, ktorý vo 
svojom príhovore vyzval mužov, aby sa snažil roz-
líšiť pravdu od lži, a aby vzrastali v pravej Božej 
múdrosti.                                                Jozef Mihok, CSsR
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Rada KBS a mesto Ružomberok 
podpísali memorandum  

o spolupráci

Ružomberok 21.augusta (TK KBS) - Primátor mesta 
Ružomberok Ján Pavlík podpísal s predsedom Rady pre 
mládež a univerzity KBS Mons. Tomášom Galisom me-
morandum o spolupráci pri príprave a realizácii Národ-
ného stretnutia mládeže R13. Memorandum podpísali 
pri príležitosti oficiálneho prijatia tímu zodpovedného
za prípravu na Svetové dni mládeže 2013 v Brazílii a or-
ganizovanie Národného stretnutia mládeže R13, ktoré 
bude práve v Ružomberku od 26. do 28. júla 2013.

Som nesmierne rád, že sme memorandum podpísa-
li. Sme pripravení pomôcť organizátorom Národného 
stretnutia mládeže R13 v čo najväčšej možnej miere, 
aby sa toto uskutočnilo bez akýchkoľvek problémov, 
a aby sa jeho návštevníci cítili v Ružomberku dobre,“ 
dopĺňa primátor Ružomberka Ján Pavlík. „Tešíme sa 
z podpisu memoranda. Program Národného stretnutia 
mládeže R13 bude prebiehať paralelne so Svetovým 
stretnutím mládeže (SDM) v Rio de Janeiro. Už teraz 
pozývame všetkých mladých, ktorí nebudú môcť cesto-
vať do Brazílie, aby prišli do Ružomberka. Ste srdečne 
pozvaní, čakáme vás,“ hovorí žilinský biskup Galis.

Vedenie Ružomberka sa v memorande zaviazalo 
pomôcť s technickým zabezpečením stretnutia, ubyto-
vaním či pomôcť Rade KBS pri hľadaní sponzorov a fi-
nančných darcov v meste a jeho okolí. Ďalej sa zaviaza-
lo aktívne spolupracovať s jednotlivými zložkami Rady, 
vzájomne komunikovať s jej členmi pri vytvorení priaz-
nivých podmienok pre bezproblémový priebeh stretnu-
tia R13. Rada KBS sa zaviazala aktívne spolupracovať 
s jednotlivými zložkami mesta, organizácií a inštitúcii, 
v rámci svojich možností medializovať vytvorené part-
nerstvo a prezentovať mesto ako generálneho partnera 
projektu.

Národné stretnutie mládeže R13 predstavuje celo-
slovenské podujatie, ktoré je alternatívou pre sloven-
skú mládež, ktorá v júli 2013 nepocestuje na Svetové 
dni mládeže (SDM) do Ria de Janeira. Organizačný tím 
pripravuje program R13, na ktorom nebudú chýbať ka-
techézy pre mladých, krížová cesta, duchovné, kultúrne 
a spoločenské aktivity. Cieľom je prepojiť svetové pod-
ujatie so slovenským, ukázať univerzalitu a nadšenie 
mladých ľudí z viery v Krista a spojiť Ružomberok so 
svetom. Na Národnom stretnutí mládeže R13 sa očaká-
va niekoľko tisíc mladých zo Slovenska a iných krajín.  
                         Martin Buzna

OZ Fórum života žiada neschváliť 
zriadenie Výboru pre práva LGBTI

Bratislava 21. augusta (TK KBS) - Občianske zdru-
ženie Fórum života zaslalo v piatok 17. augusta 
predsedovi a členom vlády Slovenskej republiky list 
so žiadosťou o neschválenie navrhovaného Výboru 
pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových 
a intersexuálnych osôb (LGBTI). Reaguje tak na od-
porúčanie Rady vlády pre ľudské práva, národnost-
né menšiny a rodovú rovnosť z 30. 7. 2012 zriadiť 
takýto výbor. Apeluje na predstaviteľov vlády, aby 
v prípade, že budú prerokovávať túto otázku, hla-
sovali proti, nakoľko schválenie by bolo „v rozpore 
s programovým vyhlásením,“ v ktorom sa vláda za-
viazala k podpore rodiny, k presadzovaniu toho, aby 
„rodinná politika bola centrom záujmu sociálnej po-
litiky štátu“ a k dôslednému uplatňovaniu základnej 
zásady Zákona o rodine, podľa ktorej je „manželstvo 
jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, ktorý má 
spoločnosť chrániť a napomáhať jeho dobro.“

Fórum života považuje zriadenie výboru za neo-
podstatnené, nakoľko „požiadavky LGBTI komunity 
narúšajú právnu ochranu inštitútov manželstva a ro-
diny, ktoré požívajú privilégiá vyplývajúce z objek-
tívnych prínosov pre spoločnosť (plodenie a riadna 
výchova detí, vytváranie ekonomického, sociálneho, 
kultúrneho a duchovného zázemia a prosperity).“ 
Domáhanie sa takýchto nadštandardných práv pre iné 
osoby a neformálne zväzky preto Fórum života po-
važuje za „škodlivý moment, ktorý negatívne vplýva 
na vnímanie manželstva a rodiny.“ Ako zástupcovia 
tohto občianskeho združenia v liste ďalej zdôrazňujú, 
aktivistické skupiny LGBTI osôb vytvárajú dojem, 
že na Slovensku existuje diskriminácia týchto obča-
nov a aj preto žiadajú zriadenie výboru. Fórum života 
však zásadne nesúhlasí, podobne ako mnohí právni-
ci, s takouto interpretáciou, argumentujúc faktom, 
že „naša krajina je moderným právnym štátom, to-
lerantným a demokratickým a každý občan má mož-
nosť žiť slobodne podľa svojich predstáv a využívať 
možnosti právneho systému, nevynímajúc občanov 
s inou ako heterosexuálnou orientáciou. Ich základné 
ľudské práva sú rovnako chránené ako práva každého 
iného občana SR.“

V prípade, že by napokon predsa len prišlo k úva-
he o zriadení výboru, Fórum života dôrazne žiada, aby 
bol zároveň zriadený Výbor pre ochranu manželstva 
a rodiny, ktorého náplňou by bolo skúmanie diskrimi-
nácie manželov, manželstva a rodín najmä v priamej 
konfrontácii s ľuďmi, ktorí žijú v iných nezáväzných 
zväzkoch. „Vzhľadom k tomu, že naše združenie sa 
zaoberá aj právom na život každej ľudskej bytosti, 
žiadame tiež zriadenie Výboru pre práva počatých 
nenarodených detí, ktorým je odopierané právo na 
život z dôvodu ich veku,“ uzatvárajú predstavitelia 

Fóra života žiadosť o neschválenie zriadenia Výboru 
pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových 
a intersexuálnych osôb.                            Fórum života
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Vyše 800 mladých na festivale 
radosti v Pavlovciach nad Uhom

Pavlovce nad Uhom 21. augusta (TK KBS) - Od 16. do 
20. augusta 2012 sa konal 4. festival radosti v Pavlov-
ciach nad Uhom. Čistá láska, radosť, nové priateľstvá, 
svedectvá a chvály vzdávané nebeskému Otcovi, to všet-
ko sú atribúty púte. Vyše 800 mladých ľudí zo Slovenska 
a z Ukrajiny sa zjednotilo, aby si pripomenuli hrdinský 
čin Anky Kolesárovej: „Radšej smrť ako hriech.“

Názvom „Láska nikdy nezanikne“ bol ukončený 
niekoľkoročný cyklus tém z Hymnu na lásku od svätého 
Pavla. Rozdelení v menších spoločenstvách nachádzali 
účastníci pravý význam týchto slov. Zamýšľali sa nad 
prednáškami duchovných otcov Andreja Darma z Die-
cézneho centra pre mládež v Španej Doline, Juraja Pi-
gulu z kláštora augustiniánov v Košiciach a iných. Vy-
vrcholením bola slávnostná svätá omša emeritného otca 
arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča. Počas nej požehnal 
pamätnú tabuľu Domčeka ako poďakovanie všetkým 
dobrovoľníkom a dobrodincom, ktorí z neho vytvorili 
krásu a teplo domova.

 Slávnosť Nanebovzatia Panny 
Márie v Smolníckej Hute

Smolnícka Huta 21. augusta (TK KBS) - Veriaci z obce 
Smolnícka Huta slávili 12. augusta odpustovú slávnosť 
v kostole zasvätenom Nanebovzatiu Panny Márie.  Hlav-
ným celebrantom bol Mons. Alojz Tkáč, košický emerit-
ný arcibiskup. Panna Mária a jej životná voľba ovplyvni-
la celé dejiny sveta i náš život. Je našim vzorom. To bolo 
hlavnou témou homílie. „Vďaka jej otvorenému srdcu 
sa Boh stal človekom. Ten istý Pán si ju na túto úlohu 
vyvolil a pripravil. Keďže bola vďaka tomuto vyvoleniu 
uchránená od dedičného hriechu, a tak veľkodušne dala 
aj v našom mene Bohu svoje áno, bola oslobodená od 
smrti tak, ako ju poznáme my, a bola vzatá s dušou i te-
lom do neba,“ zdôraznil arcibiskup Tkáč. Pripomenul, 
že veľkosť Božej Matky nebola len v jej vyvolení, ale aj 
v jej slobodnom rozhodnutí žiť pre Boha, poslúchať ho 
a napĺňať Boží plán. Keby nebolo jej stretnutia s anje-
lom a jej slobodného rozhodnutia, dnes by sme neslávili 
jej Nanebovzatie: „Keď totiž slávime jej sviatok, pevne 
veríme, že slávu, ktorú zakúsila Božia Matka, Boh pri-
pravil všetkým svojim verným. Ak si zachováme vieru 
a budeme podľa nej aj žiť, máme oprávnenú nádej dú-
fať, že sa vo večnosti stretneme nielen s Pánom a našimi 
príbuznými, ale aj s Božou Matkou, Máriou, ku ktorej sa 
tak často utiekame a ktorá za nás oroduje.“ Taktiež po-
dotkol, že Panna Mária je pre nás jedinečným príkladom 
človeka, ktorý sa úplne podriadil Bohu. Mária počúvala 
Božie slovo a zachovávala ho, žila podľa neho. Na zá-
ver veriacich povzbudil, aby sa radi modlievali k Panne 
Márii, pretože z ľudí nám nikto nerozumie tak, ako ona. 
Nech v nás tento sviatok prebudí veľkú nádej, že Mária 
za nás oroduje.                                       Simona Kaľavská

Stretnutie mladých spojené 
s výstupom na Babiu horu

Oravská Polhora 21. augusta (TK KBS) - Od 17. do 
18. augsuta sa v Oravskej Polhore uskutočnilo stretnu-
tie mladých spojené s výstupom na Babiu horu, ktorú 
viackrát navštívil aj blahoslavený pápež Ján Pavol II.. 
Motto „Hľadal som vás a teraz ste vy prišli za mnou a za 
to vám ďakujem!“ sa vyplnilo do bodky. Program začal 
v piatok korunkou k Božiemu milosrdenstvu a modlit-
bou za mladých a nové povolania. Potom nasledovali 
spomienky na Svetové dni mládeže, prednáška Jána 
Buca na tému „Nazval som vás priateľmi“ a slávnost-
ná svätá omša, ktorú celebroval spišský biskup Štefan 
Sečka, pri ktorej vyzdvihol črty bl. Jána Pavla II a jeho 
vzťah k mládeži. Po jej skončení nasledovala večera. 
Večer vyvrcholil koncertmi kapiel Kéfas a Stanleyho 
s Kapucínmi. Prvý deň prítomní ukončili adoráciou, 
ktorú viedol Peter Randjak s prosbou za mladých. V so-
botu ráno vystúpili mladí na vrchol Babej hory, kde na 
pravé poludnie celebroval svätú omšu rodák z Oravskej 
Polhory generálny vikár Spišskej diecézy Mons. Anton 
Tyrol. Po zostupe nechýbal guľáš na Slanej vode a ve-
černý kultúrny program. Posolstvo bl. Jána Pavla spája 
miestnych o to viac, že je prítomný i fyzicky na tom-
to mieste - v relikvii, ktorú daroval kardinál Stanislav 
Dziwisz. Slová piesne ABBA OTČE sa niesli ako hym-
na stretnutia a dodnes znejú v ušiach účastníkov stretnu-
tia s nádejou na stretnutie o rok.                   Martin Taraj

Súčasťou 4. festivalu radosti boli aj oslavy 685. výro-
čia prvej písomnej zmienky o obci Pavlovce nad Uhom. 
Z programu festivalu veľkú pozornosť upútala krížová 
cesta v uliciach obce, do ktorej sa zapojili aj samotní 
obyvatelia. Na druhý deň mladí premietli túto duchovnú 
skúsenosť do praxe, keď dedinčanom brigádami pomohli 
„niesť kríže“ každodenných prác. Nechýbali workshopy 
venované duchovným témam, tvorivým rukám a športo-
vému duchu. Sobota sa niesla v podobe vystúpení dvoch 
slovenských gospelových kapiel - The Wind a eSpé.

Duchovnú službu okrem kňazov zastrešovali aj re-
hoľné sestry, ktoré „slúžili uchom“ a počúvali srdcom. 
Nedeľný večer svedectiev, kedy niektorí našli silu a od-
vahu vystúpiť na pódium a podeliť sa o zázraky, ktoré 
Boh vykonal v ich životoch, vyvrcholil celonočnou ado-
ráciou. Posledné slová našich duchovných otcov boli: 
„Nebojte sa ísť do sveta a hovoriť o tom, čo ste zažili. 
O tom, že s Bohom je všetko možné.“                      -mu- 
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V Spoločnosti Božieho Slova  
prijali do postulátu  
dvoch kandidátov

Bratislava 18. augusta (TK KBS) - Počas spoločných 
vešpier komunity verbistov v Misijnom dome sv. Arnol-
da v Bratislave boli v polovici júla do postulátu Spoloč-
nosti Božieho Slova (SVD) prijatí dvaja kandidáti: Matúš 
Babčan (18) a Juraj Petrovič (19). Obaja sú z Nitry. Od 
pátra provinciála Jána Halamu, SVD prijali Sväté písmo 
ako výraz podstaty Spoločnosti, ktorá žije zo Slova Pís-
ma. Cieľom postulátu je zoznámiť sa s dejinami SVD, 
s jej misionárskou charizmou a začať spoznávať rehoľ-
ný život v Spoločnosti. Počas postulátu, ktorý aktuálne 
trvá šesť týždňov, budú mať postulanti čas a priestor na 
rozlišovanie svojho povolania do Spoločnosti. Násled-
ne môžu požiadať o vstup do noviciátu, ktorý sa začne  
8. septembra 2012.V tomto ich bude sprevádzať ich po-
stulantmajster P. Thomas Thulung, SVD. 
                 Zdroj: www.mladymisionar.sk

Katolícka univerzita v Ružomberku 
v rebríčkoch najlepších  

vysokých škôl

Ružomberok 22. augusta (TK KBS) - Katolícka univerzi-
ta v Ružomberku (KU) je v rebríčku World Academies 
Rank na siedmom mieste spomedzi 33 hodnotených 
slovenských vysokých škôl. Dosiahla skóre 10008.418, 
v globálnom rankingovom rebríčku sa umiestnila v jeho 
prvej polovici na 3 807 mieste z 9 800 vysokých škôl 
a univerzít z celého sveta, v konkurencii 2 450 hodnote-
ných európskych vysokých škôl dosiahla 929 miesto. In-
formuje o tom aj denník SME. World Academies Rank 
sa pri hodnotení škôl zameriava predovšetkým na kvalitu 
učiteľského kolektívu, úspešné umiestnenie absolventov, 
mieru kvality uchádzačov o štúdium, publicitu a popula-
ritu školy. Údaje zbiera z verejne dostupných zdrojov, 
najmä z internetových databáz a vyhľadávačov.

Ďalší pohľad na kvalitu KU v celosvetovom a eu-
rópskom prostredí poskytuje napríklad známy Webo-
metrics Ranking of World Universities, ktorý vznikol 
z iniciatívy Kybernetics Lab španielskeho Institute 
of Documentary Studies on Science and Technology 
(Spanish National Research Council). KU sa v ňom dl-
hodobo umiestňuje na 12 mieste z 33 slovenských vy-
sokých škôl. Pri určovaní rankingu škôl Webometrics 
využíva verejne dostupné údaje, ktoré zhromažďuje 
a vyhodnocuje. Meria kvalitu a veľkosť internetových 
stránok univerzít a umiestnenie vo vyhľadávačoch. 
Zameriava sa tiež na informácie o publikáciách a citá-
ciách. Podľa rebríčka 4 International Colleges & Uni-
versities je KU 14 najvyhľadávanejšia v Slovenskej 
republike. Kritériá posudzovania pri umiestnení jed-
notlivých vysokých škôl a univerzít sú podobné ako 
v prípade Webometrics.                              Vladimír Buzna

V Kozelci si pripomenuli  
sté výročie posviacky kostola

Kozelec 21. augusta (TK KBS) - Do dejín komunity 
veriacich katolíkov v obci Kozelec sa natrvalo zapíše 
dátum 19. augusta 2012. Toto spoločenstvo spolu s du-
chovným otcom Ľubošom Lipkom, s celou farskou ro-
dinou farnosti Plaveč a veriacich blízkeho okolia, vte-
dy prežívalo slávnosť požehnania tunajšieho kostola, 
ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Posta-
vený bol presne pred 100 rokmi (1912). Na oslavu, ako 
aj na odpustovú slávnosť zavítal k ním Mons. Bernard 
Bober, košický arcibiskup metropolita, aby požehnal 

prácu ľudských rúk, obnovený chrám. Bola to prvá svä-
tá omša biskupa v histórii kostola. Pred tým tam žiaden 
otec biskup svätú omšu neslávil. Otec arcibiskup Bober 
vo svojej homílii povzbudil prítomných, aby mali v úc-
te Boží chrám, aby sa naďalej s láskou o neho starali. 
Na jeho obnovených stenách hoci nie je slovom napí-
sané, ale predsa tam je „Kozelčania z lásky k Ježišovi“. 
Na záver slávnosti sa otcovi arcibiskupovi poďakoval 
miestny pán farár a zároveň mu zablahoželal ku sviatku 
jeho patróna sv. Bernarda.                    Štefan Kosturko

Vyšlo nové vydanie Liturgie hodín 
v slovenskom jazyku

Bratislava 20. augusta (TK KBS) - Vatikánska tlačiareň 
Typis Polyglottis Vaticanis v týchto dňoch vydala nové 
vydanie Liturgie hodín v slovenskom jazyku. Je to denná 
modlitba Katolíckej cirkvi latinského obradu zostavená 
v štyroch zväzkoch. Liturgia hodín je určená pre kňazov, 
rehoľníkov, ale aj laikov. Celé dielo je možné zakúpiť vo 
všetkých predajniach Spolku sv. Vojtecha.

Spolok sv. Vojtecha je dobrovoľným náboženským 
združením slovenských katolíkov. Na Slovensku má 25 
predajných miest.                                   Vendelín Pleva


