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Sviatok Sedembolestnej. Okrem iného stála uhorková 
téma, ktorá znie s malými prestávkami počas celého 
leta. Uhorková téma, ktorá sa vytiahne vždy, keď nie je 
o čom písať, alebo keby aj bolo o čom písať, ale radšej 
sa nepíše. Na výročie vstupu vojsk varšavskej zmluvy 
do Československa, teda 21. augusta, som si v jednom 
z denníkov prečítal reakciu hovorkyne pána premiéra 
na konštatovanie predsedu KBS, že biskupi nepoznajú 
možnosť, ako by mohli vyjsť v ústrety pánovi premié-
rovi pri zrušení alebo presunutí sviatku Sedembolest-
nej Panny Márie. „Situácia je natoľko vážna, že všetci 
vrátane katolíckej cirkvi by mali prispieť,“- tak rea-
govala hovorkyňa premiéra. „Ak by sa tento projekt 
zrealizoval, tak by v podstate ten dopad 0,4 % ozdra-
vovania na hospodársky rast bol vynulovaný a boli by 
sme krajina, ktorá dokázala ozdraviť verejné financie
bez toho, aby to malo negatívny vplyv na hospodársky 
rast, čo by som považoval za vynikajúci výsledok.“- 
odznelo z úst pána premiéra. Odhliadnuc od toho, že 
z pôvodných 0,4 percent sa v súčasnosti hovorí už len 
o 0,14 až nula, javí sa celá situácia ekonomickej krí-
zy na Slovensku ako vina Cirkvi. Všetci prispievajú, 
len tá Cirkev nám nie a nie umožniť byť úspešní v boji 
s ekomonickou krízou... 

K téme sa vyjadril počas svojej návštevy na otázku  
novinárov aj americký kardinál a prefekt Najvyššieho 
tribunálu Apoštolskej signatúry Raymond Leo Burke. 
Doslova povedal: „Ja mám skúsenosť zo Spojených 
štátov, kde tiež bola táto tendencia posúvať sviatky na 
nedeľu. Teraz nehovorím ako prefekt, ale za seba, som 
za to, aby sa tie slávnosti slávili v ten deň, na ktorý 
pripadajú,“ Posvätnými dňami v Cirkvi nie sú podľa 
kardinála len nedele, ale aj iné veľké slávnosti. „Tým, 
že sa posúvajú na nedele, stráca sa cit pre posvätný 
čas,“ doplnil kardinál Burke. 

Otázka odpočinku, voľna a slávenia posvätna sú 
úzko späté. No nie sú tým istým. Zaujímavé údaje som 
našiel na internete. Podľa predstáv väčšiny z nás sa 
môže zdať, že najtvrdšie sa pracovalo v otrokárskom 
systéme. Nie je tomu ale tak. Aspoň nie vo všeobec-
nosti. Najviac sa ľudia nenarobili dokonca ani v stre-
doveku. Kedy teda? V období tzv. priemyselnej re-
volúcie. Bol to dôsledok nielen rastúcej ekonomickej 
prosperity, ale aj prirodzený dopad vynájdenia elek-
trickej energie. Robotníci totiž mohli pracovať i vte-
dy, keď sa zotmelo. Podľa Wikipédie odrobil bežný 
anglický alebo americký zamestnanec v polovici 19. 
storočia priemerne 3100 až 3600 hodín do roka, teda 
60 až 70 hodín týždenne. Podľa štatistík OECD strávil 
vlani bežný britský zamestnanec na pracovisku ročne 
1653 hodín (31,8 hodiny týždenne) a aj to ešte patril 
v rámci Európskej únie k tým usilovnejším. V 14. sto-
ročí odrobil anglický nájomný robotník len 1440 ho-
dín ročne. A podľa iných zistení mal rímsky úradník 
v 4. storočí nášho letopočtu do roka asi 200 dní voľna. 

Presne ako poddaní v stredoveku v krajinách s katolíc-
kym panovníkom, pretože sa slávilo veľké množstvo 
cirkevných sviatkov, kedy sa nepracovalo. 

O voľne tak, ako ho poznáme, sa začalo špekulo-
vať koncom 19. storočia. Mal podobu nedeľa plus pol 
dňa v sobotu. Práca teda končila v sobotu naobed. Až 
neskôr sa prešlo na dvojdňové voľno. Už tradične sa 
tento obrovský výdobytok prisudzuje priemyselníko-
vi Henrymu Fordovi, ktorý ho však urobil ani nie tak 
z humanizmu, ako skôr z čistého pragmatizmu – ľudia 
potrebujú podľa neho voľný čas na to, aby si mohli 
kúpiť a užiť výrobky. Osud šesťdňového pracovné-
ho týždňa však paradoxne späčatila až udalosť, kto-
rú rozhodne nemožno spájať ani s humanizmom, ani 
so sociálnym hnutím a už rozhodne nie s prosperitou 
– Veľká hospodárska kríza. Skrátenie pracovného času 
bolo jedným z posledných východísk v boji proti hro-
zivo narastajúcej nezamestnanosti – každý bude robiť 
(a zarábať) menej, ale práca ostane viacerým.

V súčasnosti je teda vo svete štandardom mať dva 
voľné dni v týždni plus sviatky. Stále častejšie sa však 
ozývajú hlasy o tom, že nikto nemá právo predpisovať, 
kedy mám mať voľno a už vôbec nie, ako ho mám vy-
užívať. Zaiste, v malom meradle sa dá posunúť voľno 
hore či dolu. Aby sa však uzákonil celospoločenský 
chaos v tom, aby bola sloboda, kedy si každý jedi-
nec svoje voľno v týždni vyberie, na to nemyslia ani 
najväčší populisti v politike. Štát by sa v tomto smere 
úplne rozpadol. A čo do obsahu trávenia voľna? Priro-
dzene, sme slobodní. Alebo si to aspoň myslíme. Ale 
nestáva sa nám stále viac, že čím viac chceme byť slo-
bodnejšími a nezávislejšími, tým viac nás to stojí a robí 
nás to otrokmi? Čím viac chceme byť odlišní, tým viac 
na to potrebujeme zarobiť. Byť na dovolenke inde ako 
väčšina Slovákov, mať najnovšie modely lyží, alebo 
golfových palíc. O členstve v golfovom klube a výške 
poplatku už ani nehovoriac. A aby sme na to mali, bu-
deme pracovať do úmoru. Bludný kruh. Ak oddelím, 
alebo úplne odložím pojem slávenia a posvätno, skon-
čím ako upachtené zviera. Dôstojnosť človeka, po kto-
rej tak často voláme, sa stane iba karikatúrou. Aj preto 
predseda KBS tvrdí, že význam sviatkov nie je iba pre 
veriacich, ale i neveriacich. 

„Sviatok je pokrmom pre srdce, vracia nádej a si-
lu, aby sme mohli prežiť utrpenie a ťažkosti každo-
denného života“- napísal zakladateľ komunity Archa 
Jean Vanier. Schopnosť oslavovať a sláviť sa vytráca 
v priamej úmere s bohatstvom. Zatiaľ čo tí chudobnej-
ší vedia ušetriť, aby mohli s rodinou a priateľmi oslá-
viť, bohatší sú prázdnymi oslavami unudení. Cirkev 
prispieva a chce i naďalej prispievať ku zmierneniu 
ekonomickej krízy. Tá je však dôsledkom hrabivosti 
a egoizmu. Ale to je potrebné najskôr zistiť. A bez ti-
cha a uvažovania to nepôjde. Nech nám k tomu naša 
Sedembolsetná pomôže.                        RV, Jozef Kováčik

Práca, voľno a sviatok
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Castel Gandolfo 26. augusta (RV) - Aj v dnešnú posled-
nú augustovú nedeľu sa na nádvorí apoštolského paláca 
v Castel Gandolfe zišli veriaci mnohých národností, aby 
pozdravili Svätého Otca a pomod-
lili sa s ním modlitbu Anjel Pána. 
Benedikt XVI. sa im prihovoril, 
nadväzujúc na myšlienky z dnešné-
ho evanjelia.

Drahí bratia a sestry,
počas uplynulých nedieľ sme 

rozjímali nad rečou o „chlebe ži-
vota“, ktorú Ježiš predniesol v Ka-
farnaumskej synagóge potom, ako 
nasýtil tisíce ľudí piatimi chlebami 
a dvoma rybami. Dnes nám Evan-
jelium predkladá reakciu apoštolov 
na túto reč, reakciu, ku ktorej ich 
sám Kristus zámerne a vedome 
podnietil. Evanjelista Ján, ktorý 
tam bol prítomný spolu s ostatnými 
apoštolmi, spomína predovšetkým 
skutočnosť, že Ježiša „od tej chví-
le mnohí z jeho učeníkov opus-
tili a viacej s ním nechodili“ (Jn 
6,66). Kvôli čomu? Prečo neuverili Ježišovým slovám: 
„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto je moje 
telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim 
v posledný deň“ (porov. Jn 6,51.54)? Toto zjavenie bolo 
pre nich nepochopiteľné, pretože si ho vysvetľovali iba 
v materiálnom zmysle. Tieto slová boli však predpove-
ďou Ježišovho veľkonočného tajomstva, v ktorom vydá 
seba samého za spásu sveta.

Vidiac, že mnohí učeníci odchádzajú, Ježiš sa obrátil 
na apoštolov a povedal: „Aj vy chcete odísť? (Jn 6,67). 
Tak ako i v iných prípadoch, odpovedá Peter: „Pane, 
a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života 

a my sme spoznali a uverili, že si Boží svätý“ (Jn 6,68-
69). Na túto pasáž máme nádherný komentár sv. Augus-
tína, ktorý hovorí: „Vidíte, ako Peter, prostredníctvom 

milosti a vnuknutia Ducha Svätého, 
pochopil? Prečo pochopil? Pretože 
uveril. Ty máš slová večného živo-
ta. Ty nám dávaš večný život tým, 
že nám núkaš svoje telo a krv. A my 
sme uverili a pochopili. Nehovorí: 
pochopili sme a uverili, ale uverili 
sme a pochopili. Uverili sme, aby 
sme mohli porozumieť. Ak by sme 
chceli najprv rozumieť a potom 
uveriť, neboli by sme schopní ani 
pochopiť ani uveriť. Ty si Kristus, 
Boží Syn, ty sám si večný život, 
a v tele a krvi nám dávaš to, čo si ty 
sám“ (Komentár k Jánovmu evan-
jeliu 27, 9).

Nakoniec Ježiš vedel i o tom, 
že aj medzi dvanástimi apoštolmi 
je jeden, ktorý neveril: Judáš. Aj on 
mohol odísť, ako to urobili mnohí 
učeníci. Odišiel by, ak by bol čest-

ný. Namiesto toho ostal s Ježišom. Ostal nie preto, že by 
veril, alebo miloval, ale s tajným úmyslom pomstiť sa 
Učiteľovi. Prečo? Pretože sa cítil byť zradený Ježišom, 
a kvôli tomu sa rozhodol, že ho aj on raz zradí. Judáš bol 
zelóta a chcel víťazného mesiáša, ktorý by viedol vzbu-
ru proti Rimanom. Ježiš však sklamal tieto očakávania. 
Problémom však je, že Judáš neodišiel a jeho najväčšou 
vinou je falošnosť, ktorá je znakom diabla. Preto Ježiš 
povedal dvanástim: „Jeden z vás je diabol!“ (Jn 6,70).

Prosme Pannu Máriu, aby nám pomáhala veriť 
v Ježiša tak, ako svätý Peter, a aby sme boli voči nemu 
a iným vždy úprimní.                                          -js, aj-/ foto RV 

Benedikt XVI.: Prosme Máriu, aby nám pomáhala veriť v Ježiša

Libanon 25. augusta (RV) - Napriek rastúcemu napä-
tiu v krajine pokračujú prípravy na návštevu Svätého 
Otca v dňoch od 14. do 16. septembra. Ako očakávajú 
jeho príchod samotní libanonskí kresťania, vysvetľuje 
pre Vatikánsky rozhlas Mons. George Masri, generálny 
ekonóm sýrsko-katolíckeho patriarchátu: „Do návštevy 
Svätého Otca vkladáme veľkú nádej, pretože je to uda-
losť prinášajúca nádej pre celú Cirkev – predovšetkým 
pre nás sýrskych katolíkov. Sme menšinou a často vydá-
vame svedectvo vlastnou krvou. Sme Cirkvou mučení-
kov a nádeje v Ježišovi Kristovi.“

Na margo politických nepokojov v Libanone Mons. 
Masri povedal: „Žiaľ sú tu tieto udalosti, ktoré sa ale  

naisto netýkajú návštevy Svätého Otca. Dúfame, že arab-
ská jar bude naozaj jarou. Predpokladom pre opravdivý 
a nutný dialóg s našimi bratmi moslimami je rovnosť 
medzi všetkými obyvateľmi na občianskom základe 
a nie podľa náboženskej príslušnosti. Snáď západné kra-
jiny pomôžu tomuto regiónu rozvinúť demokraciu. Is-
lamské náboženstvo totiž presadzuje teokratický systém, 
v ktorom vládnu náboženskí vodcovia, a nie demokra-
ciu. Vedieme s nimi skôr dialóg života – tým, že s nimi 
jednoducho žijeme bok po boku – lebo dialóg ohľadom 
otázok viery nie je vôbec jednoduchý. Príchod Svätého 
Otca nám dodá nádej a odvahu žiť s našimi blížnymi 
a pokračovať v dialógu.“                                            -jm-

Návšteva pápeža v Libanone pomôže dialógu s moslimami
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Castel Gandolfo 29. augusta (RV) - Svätý Otec sa aj dnes 
prihovoril veriacim zhromaždeným na nádvorí apoštol-
ského paláca v Castel Gandolfe. Keďže Cirkev si dnes 
pripomína mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa, Benedikt 
XVI. sa vo svojej katechéze zameral práve na postavu 
tohto svätca.

Drahí bratia a sestry,
na dnešný deň, poslednú augustovú stredu, pripadá 

liturgická spomienka mučeníckej smrti svätého Jána 
Krstiteľa, ktorý pripravoval cestu Ježišovi. V rímskom 
kalendári je to jediný svätec, pri ktorom sa slávi tak deň 
jeho narodenia, ako aj deň mučeníckej smrti. Dnešná 
spomienka sa viaže k hrobu v Sebaste, v Samárii, kde sa 
už v polovici štvrtého storočia uctievali Jánove relikvie, 
konkrétne jeho hlava. Táto úcta sa potom rozšírila aj do 
Jeruzalema a do Východných cirkví, neskôr aj do Ríma 
– a sviatok dostal názov Sťatie Jána Krstiteľa. V Rím-
skom martyrológiu sa hovorí o druhom nájdení jeho 
vzácnej relikvie, ktorá bola potom prenesená do kostola 
svätého Silvestra na Marsovom poli v Ríme.

Tieto historické záznamy nám pomáhajú uvedomiť 
si, aká stará a hlboká je úcta k svätému Jánovi Krstite-
ľovi. V evanjeliách je veľmi jasne opísaná jeho úloha vo 
vzťahu k Ježišovi. Predovšetkým svätý Lukáš rozpráva 
o jeho narodení, o živote na púšti a kazateľskej činnosti. 
Svätý Marek opisuje jeho dramatickú smrť, o ktorej sme 
počuli v dnešnom evanjeliu. Ján Krstiteľ začal svoje hlá-
sanie za cisára Tibéria v roku 27 – 28 n.l. a pozýval ľud, 
ktorý ho prišiel počúvať, aby sa snažil pripravovať cestu 
Pánovi, aby vyrovnával krivé chodníky svojho života 
prostredníctvom radikálneho obrátenia srdca (porov. Lk 
3, 4). Krstiteľ sa však neobmedzil len na hlásanie poká-
nia a obrátenia, ale spoznal aj Ježiša ako „Božieho Ba-
ránka“, ktorý prišiel na svet, aby z neho odstránil hriech 
(Jn 1, 29). Mal takú pokoru, že poukázal na Ježiša ako 
na skutočného Pánovho posla: umenšil sám seba, aby 
Kristus mohol rásť, aby jeho počúvali a nasledovali.

Na záver svojho života Krstiteľ vydáva svedectvo 
o svojej vernosti Božím prikázaniam bez toho, aby ustú-
pil alebo sa vzdal – svoju misiu spĺňa až do konca. Svätý 
Béda Ctihodný, mních žijúci v IX. storočí, vo svojich 
homíliách hovorí: „Svätý Ján dal svoj život za Krista – aj 
keď od neho nežiadali, aby poprel Krista, nútili ho, aby 
zamlčal pravdu. On ju však nezamlčal, a tak zomrel pre 
Krista, ktorý je Pravdou“ (Om. 23: CCL 122, 354). Prá-
ve pre lásku k pravde nepristúpil na kompromisy s moc-
nými tohto sveta a nemal strach adresovať silné slová 
tým, čo zišli z Božej cesty.

Teraz sa s obdivom pozeráme na túto veľkú osob-
nosť, na jeho ohromný zápal, na to ako dokázal vzdo-
rovať mocným. Pýtame sa však, odkiaľ sa berie tento 
život, táto vnútorná sila, táto priamosť a úprimnosť, 
ktoré sa bezvýhradne dávajú k dispozícii Bohu, aby pri-
pravili cestu Ježišovi? Odpoveď je jednoduchá: zo vzťa-
hu s Bohom, z modlitby, ktorá je červenou niťou celej  

Jánovej existencie. Ján je Boží dar, tak vrúcne vyprose-
ný od Boha rodičmi Zachariášom a Alžbetou (por. Lk 1, 
13); je to veľký dar, ľudsky už neočakávateľný, pretože 
obaja boli starí a Alžbeta navyše neplodná (porov. Lk 1, 
7); avšak Bohu nič nie je nemožné. Oznámenie o tom-
to narodení sa uskutočňuje priamo na mieste modlitby, 
v Jeruzalemskom chráme, dokonca k nemu prichádza 
v tom okamihu, keď Zachariáš využíva svoje veľké pri-
vilégium vstúpiť do najsvätejšej časti chrámu, aby pri-
niesol kadidlovú obetu Pánovi (porov. Lk 1, 8-20).

Aj narodenie Jána Krstiteľa je poznačené modlitbou: 
radostný spev, chvála a vďaka, ktorú Zachariáš vzdáva 
Pánovi, teda Benediktus, ktorý každý deň recitujeme 
v Ranných chválach, vyzdvihuje Božie dielo v ľud-
ských dejinách a prorocky naznačuje Jánov osud: má 
byť predchodcom Božieho Syna, ktorý sa stal človekom 
– má mu pripravovať cestu (porov. Lk 1, 67-79). Celá 
existencia Pánovho predchodcu je živená jeho vzťahom 
s Bohom – predovšetkým počas obdobia stráveného na 
púšti (porov. Lk 1, 80). Púšť je miestom pokušenia, ale 
aj miestom, kde človek zažije svoju vlastnú biedu, lebo 
sa nemôže oprieť o materiálne istoty a ako jediný pevný 
bod mu zostane len Boh sám. Ján Krstiteľ však nie je len 
mužom modlitby, mužom stáleho kontaktu s Bohom: 
je aj vodcom, ktorý ukazuje cestu k takémuto kontak-
tu s Bohom. Evanjelista Lukáš – opisujúc ako Ježiš učil 
svojich učeníkov modlitbu Pána – všíma si, že učeníci 
sami prišli za ním so žiadosťou, ktorú formulovali tými-
to slovami: „Pane, nauč nás modliť sa tak ako Ján naučil 
svojich učeníkov“ (porov. Lk 11, 1).

Drahí bratia a sestry, oslava sviatku svätého Jána 
Krstiteľa pripomína aj nám, kresťanom dnešných čias, 
že nie je možné pristupovať na kompromisy ohľadom 
lásky k Ježišovi, k jeho Slovu, k Pravde. Pravda je prav-
da – neexistujú kompromisy. Kresťanský život si vyža-
duje takpovediac „mučeníctvo“ každodennej vernosti 
evanjeliu, odvahu dovoliť, aby v nás rástol Kristus a je-
mu prispôsobovať naše myšlienky a činy. Toto sa však 
v našom živote môže uskutočniť len vtedy, ak budeme 
mať dôverný vzťah s Bohom. Modlitba nie je strateným 
časom, nie je oberaním sa o chvíle, ktoré môžeme veno-
vať iným aktivitám – nech už sú to aj apoštolské aktivi-
ty – je to presne naopak: ak dokážeme žiť život vernej, 
neprestajnej, dôveryplnej modlitby, sám Boh nám dá 
schopnosti a silu, aby sme dokázali žiť šťastným a spo-
kojným životom, aby sme dokázali prekonať ťažkosti 
a vedeli vydávať o ňom svedectvo s odvahou. Nech sa 
za nás prihovára svätý Ján Krstiteľ, aby sme vždy do-
kázali postaviť Boha na prvé miesto v našich životoch. 
Ďakujem.

V závere generálnej audiencie Benedikt XVI. po-
zdravil i francúzskych miništrantov, sprevádzaných 
stovkou seminaristov, kňazov a biskupov. Viac než dva 
a pol tisíca mladých ľudí sa zhromaždilo na nádvorí  

Benedikt XVI. počas audiencie o sv. Jánovi Krstiteľovi
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Benedikt XVI. prispel  
na reštaurovanie  

baziliky sv. Augustína

Alžírsko 27. augusta (TK KBS/RV CZ) - Benedikt 
XVI. spolu s ďalšími inštitúciami a štátmi prispel 
na reštaurovanie baziliky zasvätenej sv. Augustíno-
vi v miestach, kde v rokoch 395 až 430 pôsobil ako 
biskup, na vrchu Annaba nad troskami v dávnom 
Hippo v Alžírsku.

Reštaurátorské práce baziliky zo začiatku 20. 
storočia sa začali pred rokom, píše L´Osservatore 
Romano. „Lešenie teraz zakrýva architektonické 
detaily v arabsko-maurskom a románsko-byzant-
skom štýle.“ Reštaurátorský projekt rozvrhnutý na 
tri roky je financovaný alžírskymi a francúzskymi
štátnymi inštitúciami, rehoľnými rádmi, diecéza-
mi a najrôznejšími individuálnymi darcami. Medzi 
nimi je tiež Benedikt XVI., potvrdzuje vatikánsky 
denník. Ako je známe, sv. Augustín je cirkevným 
otcom, ktorého si súčasný pápež veľmi ctí a často 
cituje. Venoval sa mu tiež v svojej dizertačnej prá-
ci na tému Ľud a dom Boží v Augustínovom učení 
o cirkvi, obhájenej v roku 1953.          Zdroj: RV CZ

apoštolského paláca. Benedikt XVI. miništrantom pripo-
menul, že ich verná služba pri oltári im umožňuje byť 
v blízkosti eucharistického Ježiša. „Máte nesmiernu vý-
sadu byť v blízkosti oltára, v Pánovej blízkosti. Buďte si 
vedomí dôležitosti vašej služby pre Cirkev i pre vás sa-
mých. Nebojte sa šíriť okolo seba radosť, ktorú čerpáte 
z Kristovej prítomnosti,“ vyzval Benedikt XVI. miniš-
trantov, ktorý účasťou na dnešnej generálnej audiencii 
ukončili svoju púť v Ríme.

Benedikt XVI. počas generálnej audiencie v Cas-
tel Gandolfe pozdravil aj niekoľkých pútnikov zo Slo-
venska. „Srdečne vítam slovenských pútnikov, oso-
bitne z Nitry a okolia. Bratia a sestry, vaša návšteva 
Ríma - sídla nástupcu Apoštola Petra - nech vo vás po-
silní povedomie, že aj vy patríte do Kristovej Cirkvi. 
S týmto želaním vás rád žehnám. Pochválený buď 
Ježiš Kristus!“                             Preložil: Martin Kramara 

Telegram Benedikta XVI.  
k ukrajinskému sviatku nezávislosti

Vatikán 28. augusta (TK KBS/RV CZ) - Benedikt 
XVI. sa modlí za jednotu a pokoj pre Ukrajinu. Kra-
jina 24. augusta oslávila 21. výročie nezávislosti. Pri 
tejto príležitosti Svätý Otec napísal telegram adreso-
vaný prezidentovi krajiny Viktorovi Janukovičovi. 
„Prosím Boha, aby požehnal úsilie všetkých tých, 
ktorí vytrvalo a s nasadením pracujú pre jednotu 
krajiny a zaistenie pokojnej budúcnosti všetkým jej 
obyvateľom,“ napísal Benedikt XVI. pri príležitosti 
ukrajinského sviatku nezávislosti.            Zdroj: RV CZ

Telegram Benedikta XVI.  
po nešťastí vo Venezuele

Vatikán 29. augusta (RV) - Benedikt XVI. zaslal kon-
dolenčný telegram podpísaný štátnym sekretárom kar-
dinálom Tarcisiom Bertonem Mons. Diegovi Rafaelo-
vi Padronovi Sanchezovi, cumanskému arcibiskupovi 
a predsedovi Konferencie biskupov Venezuely, v kto-
rom vyjadruje hlboké zarmútenie nad správou o váž-
nej havárii v rafinérii v Amuay. Sobotňajší výbuch na
polostrove Paraguaná si vyžiadal 48 obetí a veľké ma-
teriálne škody. Svätý Otec ďalej v telegrame vyjadru-
je duchovnú blízkosť zraneným a všetkým obetiam 
a ich rodinám. Benedikt XVI. zároveň vyzýva všetky 
civilné a cirkevné venezuelské komunity, aby s láskou 
a v duchu kresťanskej solidarity pomáhali tým, ktorí 
prišli o svoje domovy alebo o svoj osobný majetok. 
V závere udeľuje všetkým apoštolské požehnanie, ako 
znamenie lásky k milovanému venezuelskému ľudu.

K výbuchu v najväčšej ropnej rafinérii vo Venezu-
ele došlo v sobotu v skorých ranných hodinách v dô-
sledku úniku plynu, ktorý sa vznietil. Explózia zničila 
aj niekoľko okolitých domov. V pondelok sa požiar 
rozšíril na tretí palivový zásobník, viac ako 200 hasi-
čov tak aj naďalej bojuje s plameňmi. Prezident Hugo 
Chávez vyhlásil tri dni štátneho smútku a uviedol, že 
nešťastie bude dôkladne prešetrené.                       -mf- 

Médiá špekulujú vyšetrovaných 
v kauze úniku dokumentov

Vatikán 30. augusta (RV CZ) - Otec Ciro Benedittini, 
ktorý zastupuje riaditeľa Tlačového strediska Svätej 
stolice, v stredu dôrazne dementoval ďalšie špekula-
tívne správy v kauze úniku dôverných dokumentov 
z Vatikánu. Podľa posledných informácií médií je 
totiž s únikom dokumentov Svätej stolice vyšetrova-
ných až 20 podozrivých. Zástupca hovorcu označil 
tieto dohody za nepodložené.

Vo Vatikáne pokračuje vyšetrovanie kauzy úniku 
a zverejnenia tajných dokumentov Svätej stolice a súk-
romných listov Benedikta XVI. Medzi obvinenými je 
bývalý pápežský komorník Paolo Gabriele a zamestna-
nec štátneho sekretariátu - počítačový technik Claudio 
Sciarpelletti.                                                  Zdroj: RV CZ
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Návšteva Svätého Otca  
v Libanone vzbudzuje pozornosť

Libanon 29. auugusta (RV) - Do návštevy Be-
nedikta XVI. v Libanone ostávajú viac ako dva 
týždne. Na očakávanú udalosť, v ktorej celý Blíz-
ky východ vidí veľkú nádej, a ktorá sa uskutoční 
15 rokov od návštevy Jána Pavla II., zameriavajú 
svoju pozornosť aj miestne médiá, zvlášť kato-
lícke. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas to po-
tvrdila aj Simone Moubaraková, riaditeľka liba-
nonského kresťanského rádia Voix de la Charité: 
„Naše kresťanské média vysielajú programy o ži-
vote pápeža, o jeho osobe, učení, cestách a pre-
dovšetkým o účele tejto návštevy... My veriaci 
sme pochopili jej dôležitosť: skutočnosť, že sa 
pápež rozhodol prísť v tejto ťažkej, nebezpečnej 
chvíli, a že si zvolil našu zem, aby odovzdal ex-
hortáciu, je skutočným znamením Prozreteľnosti. 
Pre nás je výzvou a pozvaním. Výzvou žiť v ná-
deji a vo viere a nemať strach, a je tiež pozvaním 
k nášmu povolaniu a misii. Naša prítomnosť na 
tomto sužovanom Blízkom východe je výzvou 
k tomu, aby sme boli svedkami Krista, pozva-
ním žiť v priateľstve, rešpekte a byť budovateľ-
mi skutočnej slobody a pokoja.“ Moubaraková 
ďalej vysvetľuje úlohu, ktorú zohrávajú kres-
ťanské média v Libanone pri budovaní medzi-
náboženského dialógu: „Kresťanské média šíria 
evanjeliové posolstvo a ako vieme, evanjeliové 
posolstvo je posolstvom pokoja. Všetky kresťan-
ské média sú otvorené islamsko-kresťanskému 
dialógu. Prijímame mnohých ľudí islamského 
náboženstva a spoločne pripravujeme progra-
my, aby sme našli spoločné body. Myslím si, 
že je potrebné zastávať rolu mierotvorcov.“ -mf- 

V Rimini končí 33. stretnutie  
za priateľstvo medzi národmi

Taliansko 25. augusta (RV) - V talianskom Rimini 
sa skončilo 33. stretnutie za priateľstvo medzi ná-
rodmi, ktorého témou bolo „Prirodzenosťou člo-
veka je vzťah s nekonečnom“. Pri rozhovoroch za 
okrúhlym stolom sa dnes zišlo niekoľko význačných 
vedeckých pracovníkov z Európskej organizácie pre 
jadrový výskum (CERN), ktorí sa venovali otázke 
Higgsovho bozónu. Jednou z tém piatkového dňa 
bola „Medzinárodná politika a náboženská slobo-
da“. Medzi účastníkmi diskusie bol kardinál Jean-
-Louis Tauran, predseda Pápežskej rady pre medzi-
náboženský dialóg, Nassir Abdulaziz Al –Nasser, 
prezident generálneho zhromaždenia OSN ako aj 
Giulio Terzi, taliansky minister zahraničných vecí. 
Počas diskusie zaznela z pléna otázka o tom, čo je 
to sloboda náboženského vyznania. Kardinál Tau-
ran odpovedal: „Je to priestor, kde je človek slobod-
ný odpovedať na najpodstatnejšie otázky. Sloboda 
náboženského vyznania ukazuje na problém nábo-
ženstva v spoločnosti. Ukazuje na problém týkajúci 
sa úlohy štátu pri obrane ľudských práv a osobit-
ným spôsobom ochrany práv týkajúcich sa nábo-
ženského vyznania, ktoré je akýmsi merítkom pre 
iné práva“.                                                            -jš-

V Castel Gandolfe stretnutie  
Benedikta XVI. s bývalými žiakmi

Castel Gandolfo 30. augusta (RV) - Bývalí dok-
torandi Benedikta XVI. sa od 30. augusta do 3. 
septembra stretávajú v Castel Gandolfe, aby ho-
vorili o vzťahoch medzi katolíkmi, anglikánmi 
a luteránmi. Jedným z tohtoročných prednášate-
ľov bude emeritný predseda Pápežskej rady na 
podporu jednoty kresťanov nemecký kardinál 
Walter Kasper. Stretnutie sa bude dotýkať témy: 
„Zbieranie úrody: základné aspekty kresťan-
skej viery v ekumenickom dialógu“ – čo je aj 
názov knihy kardinála Kaspera vydanej v roku 
2009. Kniha je sumárom 40 rokov trvajúcich  

oficiálnych rozhovorov medzi Katolíckou cirkvou
a Anglikánskym spoločenstvom, Svetovou lute-
ránskou federáciou, Svetovou metodistickou ra-
dou a Svetovou alianciou reformovaných cirkví. 
Ďalšími prednášateľmi na stretnutí, ktoré sa koná 
za zatvorenými dverami, budú evanjelický biskup 
Ulrich Wilckens, odborník na Nový zákon, evan-
jelický pastor, profesor Theodor Dieter a domini-
kán a ženevský biskup, Charles Morerod.

Študenti, ktorí pracovali na svojej doktorskej 
dizertácii pod vedením Josepha Ratzingera, a kto-
rých nazývajú Ratzinger Schülerkreis, sa pravi-
delne stretávajú od konca 70. rokov 20. storočia. 
Ekumenickej téme sa venovali aj v roku 2009, 
konkrétne kresťanskej misii z pohľadu ekume-
nizmu. V roku 2008 sa na stretnutí zúčastnili aj 
nemeckí protestantskí profesori, ktorí hovorili 
o historickosti Nového zákona a Ježišovom po-
znaní vlastného umučenia a smrti.Na terajšom, už 
36 stretnutí, sa okrem študentov zúčastnia aj vie-
denský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn, 
hamburgský pomocný biskup Hans-Jochen Ja-
schke a sekretár Pápežskej rady pre kultúru Mons. 
Barthélémy Adoukonou.                                   -js-



7                          35/2012

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI  
            

Neil Amstrong zomrel, veľký obdiv 
mu preukazoval aj Pavol VI.

Vatikán 28. augusta (RV) - „Je to malý krok pre člove-
ka, ale veľký skok pre ľudstvo,“ také boli prvé slová 
Neila Amstronga, kozmonaut a veliteľ posádky koz-
mickej lode Apollo 11, ktorý sa 20. júla 1969 ako prvý 
človek prechádzal po Mesiaci. O osemdesiatdvaroč-
nom Američanovi, ktorý zomrel uplynulú sobotu len 
niekoľko dní po operácii srdca, sa v minulosti v nie-
koľkých príhovoroch zmienil aj Pavol VI., ktorý mu 
adresoval viacero požehnaní a opakovaných slov o ob-
dive. V nedeľu 20. júla 1969 pred pristátím kozmickej 
lode na Mesiaci pápež Montini počas príhovoru po 
modlitbe Anjel Pána na adresu amerických kozmonau-
tov povedal: „Dnes je veľký deň, historický deň pre 
ľudstvo, ak v tento večer naozaj dvaja ľudia pristanú 
na Mesiaci.“ Zároveň vyzval veriacich, aby uvažovali 
„nad touto mimoriadnou a úžasnou udalosťou“.

Pavol VI. pozoroval pristátie z Vatikánskeho ob-
servatória v Castel Gandolfe. V posolstve adresova-
nom kozmonautom dňa 21. júla 1969 uviedol: „Sláva 
Bohu! A česť vám, mužom - tvorcom veľkej vesmír-
nej výpravy! Česť ľuďom zodpovedným za študu-
júcich, tvorcov, organizátorov a operátorov! Česť 
všetkým tým, ktorí umožnili najodvážnejší let! Česť 
vám všetkým, ktorí ste do toho nejakým spôsobom za-
pojení! Česť vám, ktorí to, sediac za vašimi úžasnými 
zariadeniami, riadite, a vám, ktorí oznamujete svetu 
dielo a chvíľu, ktorá rozšíruje vládu človeka múdro 
a odvážne do nebeských hlbín.“

O dva dni neskôr, počas stredajšej audiencie 23. 
júla poukázal v tejto súvislosti na to, že viera a veda 
nie sú v rozpore, pretože „kto študuje, kto hľadá, kto 
myslí, nemôže uniknúť objektívnej Božej všadep-
rítomnosti“. Taktiež pripomenul nehmatateľnú silu 
Ducha, prítomnú v čase, keď všetci chvália techniku: 
„V opojení tohto osudného dňa, skutočného triumfu 
prostriedkov vytvorených človekom pre ovládanie 
vesmíru, nesmieme zabúdať na potrebu a povinnosť, 
že človek musí ovládať sám seba.“ O niekoľko mesia-
cov neskôr v októbri 1969 prijal Pavol VI. na audiencii 
Neila Amstronga a jeho spoluletcov Edwina Aldrina 
a Michaela Collinsa.                                                  -mf-
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Vo Vatikáne zverejnili správu  
o činnosti Svätej stolice za rok 2011

Vatikán 30. augusta (RV CZ) - Disciplinárne od-
delenie Kongregácie pre náuku viery, vedené 
promótorom spravodlivosti Mons. Charlesom 
Sciclunom. minulý rok otvorilo 599 nových  

spisov. Informuje o tom správa o činnosti Svätej 
stolice za rok 2011, ktorú uplynulý mesiac publi-
kovalo Vatikánske nakladateľstvo (LED). Celko-
ve 440 spisov sa týka tzv. delicta graviora, teda 
najvážnejších prečinov na poli viery a morálky. 
Najpočetnejšie v tejto kategórii sú prípady se-
xuálneho zneužívania mladistvých zo strany du-
chovných – celkove 404. Zo správy vyplýva, že 
za rok 2011 sa v porovnaní s predchádzajúcim ro-
kom 2010 Kongregácia pre náuku viery zaoberala 
menším množstvom disciplinárnych priestupkov 
tohto typu. Napriek tomu ich počet výrazne narás-
tol oproti skorším ročníkom, najmä v porovnaní 
s päťročným obdobím 2005-2009.

V súvislosti s uplatňovaním smerníc pre prípa-
dy pedofílie, Kongregácia pre náuku viery pred-
ložila Svätému Otcovi 125 žiadostí o prepustenie 
z duchovného stavu a v 135 prípadoch žiadala 
o dišpenz od povinnosti celibátu. V roku 2011 
Kongregácia pre náuku viery zbavila povinností du-
chovného stavu ďalších 540 kňazov, 49 diecéznych 
diakonov, 26 rehoľných diakonov, 280 diecéznych 
kňazov a 185 rehoľných kňazov . Tieto pozbavenia 
duchovného stavu však nesúvisia s najvážnejšími 
disciplinárnymi deliktami. Správa za rok 2011 rov-
nako uvádza, že Kongregácia pre spoločnosti za-
sväteného života a spoločnosti apoštolského života 
schválila podľa platných noriem prestup piatich 
osôb z manželského stavu s doposiaľ žijúcim part-
nerom do stavu zasväteného života.

Viac než tisíc tristo stránkový zväzok, nazva-
ný „Činnosť Svätej stolice za rok 2011” prináša 
aj informácie o činnosti Tribunálu Rímskej Roty, 
teda vatikánskeho súdu, ktorý rieši predovšetkým 
prípady týkajúce sa platnosti uzavretých sobášov. 
Vyplýva z nich, že v uplynulom roku vatikánsky 
tribunál vyniesol 179 rozsudkov, z nich väčšina 
(94) neviedla k vyhláseniu za manželstva neplat-
né. To je opačný trend v porovnaní s rokom 2010, 
kedy bolo z celkového počtu 175 žiadostí anulova-
ných 93 manželstiev a 82 nie.

Zo správy tiež vidieť, že sa vatikánskej stráži 
až na izolované epizódy podarilo úplne vykoreniť 
vreckové krádeže, ktorými bolo neslávne presláve-
né najmä Námestie sv. Petra, avšak aj Vatikánske 
múzea. Policajná jednotka mestského štátu za rok 
2011 udelila celkom 96 pokút za dopravné prie-
stupky na vatikánskych komunikáciách.

A konečne spis prináša presné údaje o počte 
vatikánskych občanov: k 31.12. 2011 malo vati-
kánske občianstvo 594 osôb – 71 kardinálov, 307 
duchovných diplomatického stavu, 51 ďalších du-
chovných, jedna rehoľnica, 109 členov švajčiar-
skej gardy a 55 laikov. Na území vatikánskeho 
štátu trvale sa zdržiava aj 238 ľudí s pôvodným 
občianstvom, uvádza správa o činnosti Svätej sto-
lice za uplynulý rok.                            Zdroj: RV CZ
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V Bielorusku organizujú  
prvý kongres katolíckych médií

Bielorusko 25. augusta (RV) - Od 24. do 26. augusta sa 
v Bielorusku koná prvý národný kongres katolíckych 
médií. Témou kongresu je: „Internet, televízia, rádio 
a tlač – my katolíci sme tu!” Rôzni novinári a odbor-
níci zo sveta médií v Bielorusku, Poľsku, Rusku, na 
Ukrajine a Litve počas troch dní diskutujú o využívaní 
moderných prostriedkov komunikácie a o budúcnosti 
katolíckych médií. V piatok sa už počas otvorenia 
kongresu prostredníctvom videoposolstva s účast-
níkmi spojili Mons. Claudio Maria Celli, predseda 
Pápežskej rady pre spoločenské komunikácie a páter 
Federico Lombardi, riaditeľ Vatikánskeho rozhla-
su. Na konferencii vystúpil aj známy poľský režisér 
Krištof Zanussi. Viac o kongrese povedal pre VR jeho 
usporiadateľ Pavol Solobuda: „Iniciátorom kongresu 
bol arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita 
Minska a Mahiľova. V častých rozhovoroch sme sa 
vracali k téme katolíckych médií v Bielorusku: čo 
sa dá urobiť viac, aby sme ich rozvíjali. Základnou 
myšlienkou je, aby sa katolícki novinári, pracujúci či 
už v náboženských alebo v svetských médiách, stretli 
a vymenili si svoje skúsenosti a názory. Podľa môj-
ho názoru výsledky kongresu dajú nový smer našej 
práci v médiách.“ Dôkazom praktického využívania 
elektronických prostriedkov je aj možnosť sledovať 
celú konferenciu naživo na internetovom portáli bie-
loruskej Katolíckej cirkvi Catholic.by.                  -jm-

V Prahe mimoriadne zasadnutie 
Českej biskupskej konferencie

Praha 31. augusta (TK KBS/TS ČBK) - V priestoroch 
Pražského arcibiskupstva sa vo štvrtok 30. augusta 
konalo mimoriadne plenárne zasadnutie Českej bis-
kupskej konferencie (ČBK). Na rokovaní sa tiež zú-
častnili predsedovia Konferencií vyšších rehoľných 
predstavených mužských a ženských rádov (KVRP) 
v Čechách. Hlavnou témou zasadnutia bol vývoj le-
gislatívneho procesu zákona o čiastočnom vyrovnaní 
vzťahov medzi štátom a cirkvami.

Biskupi sa na zasadnutí zhodli, že súčasná podoba 
návrhu zákona o čiastočnom vyrovnaní vzťahov medzi 
štátom, cirkvami a náboženskými spoločnosťami je 
mimoriadnou šanca, ako nastoliť spravodlivosť, právo 
a normálne vzťahy tam, kde boli doteraz prehliada-
né a obchádzané. Je možnosťou, ako ukončiť bloká-
du mnohých pozemkov, ktorá znepríjemňovala život 
mnohých miest a obcí, ako nastoliť právnu istotu pre 
súkromných majiteľov a inštitúcie, ktoré využívajú 

historický cirkevný majetok; je to tiež možnosť v dl-
hodobom meradle zakotviť službu Cirkvi v spoločnosti 
u našich susedov. Navrhované riešenie spočíva v reš-
pektovaní slobody cirkví a náboženských spoločností 
a v uznaní ich základných potrieb zo strany štátu, kto-
ré je naplnením Ústavy ČR a Listiny základných práv 
a slobôd. Rozhodne tím nedôjde k prelomení hranice 
25. februára 1948, tak ako ju rešpektovali i minulé reš-
titučné zákony. Prítomní biskupi tiež vyjadrili podporu 
kardinálovi Dominikovi Dukovi, ktorý za ČBK vedie 
rokovania v spolupráci s Ekumenickou radou cirkví 
a Federáciou židovských obcí s predstaviteľmi štátu 
v súvislosti s majetkovým vyrovnaním.

Členovia ČBK v rámci ďalšej časti rokovania po-
tvrdili štruktúru kontrolných mechanizmov, ktoré budú 
použité pri zodpovednej správe eventuálne navrátené-
ho majetku. Tieto pravidla sa zakladajú na minimálne 
dvojstupňovej kontrole. Bol nastavený limit pri na-
kladaní s majetkom vo výške 50-tisíc českých korún, 
ktorý môžu farnosti prekročiť iba so súhlasom svo-
jich diecéz. Zároveň na základe dohody medzi ČBK 
a KVRP vznikne na úrovni Katolíckej cirkvi v Českej 
republike odborný analytický tím, ktorému budú pred-
kladané hospodárske výsledky diecéz a rádov. Jeho 
úlohou bude kontrolovať, aby hospodárenie všetkých 
subjektov napĺňalo požiadavky na transparentné na-
kladanie s majetkom v prospech pastoračných a so-
ciálnych aktivít Cirkvi. Výsledky tejto analytickej 
skupiny budú pravidelne predkladané predstaviteľom 
ČBK a KVRP. Biskupi si plne uvedomujú, že náležité 
hospodárenie s majetkom je základom pre zabezpe-
čenie chodu Cirkvi tak, aby mohli pracovať pre blaho 
spoločnosti.                                           Zdroj: TS ČBK

Pri Organizácii amerických štátov 
i pozorovateľ Svätej stolice

Washington 24. augusta (TK KBS/RV CZ) - Arcibis-
kup Francis Chullikatt odovzdal poverovacie listiny 
do rúk generálneho sekretára Organizácie amerických 
štátov José Miguela Insulza. Stálym pozorovateľom 
Vatikánu pri tejto organizácii sa tak stáva predstavi-
teľ Svätej stolice pri OSN. Doteraz plnil túto funkciu 
apoštolský nuncius v Spojených štátoch.

Na americkom kontinente ležia štáty s najväč-
ším počtom katolíkov na svete, totiž Brazília, Me-
xiko a Spojené štáty. Organizácia amerických štátov 
(OAS) vznikla v roku 1948. Združuje všetky krajiny 
kontinentu s výnimkou Kuby, ktorá síce zostala po 
roku 1962 formálne členom, avšak jej porevolučná 
vláda nebola uznaná za partnera organizácie. 68 kra-
jín, vrátane Českej republiky, má pri tejto organizácii 
svojich stálych pozorovateľov.               Zdroj: RV CZ
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Na obvinené dievča z blasfémie 
zareagoval aj kardinál Tauran

Vatikán 28. augusta (RV) - Medzinárodné spoločen-
stvo aj naďalej upriamuje svoju pozornosť na 11-ročnú 
kresťanku Rimshu Masihovu postihnutú Downovým 
syndrómom, ktorá bola v Pakistane zatknutá na zákla-
de obvinenia z „urážky koránu“. Problému sa venoval 
aj kardinál Jean-Louis Tauran, predseda Pápežskej rady 
pre Medzináboženský dialóg, počas minulotýždňového 
33. stretnutia za priateľstvo medzi národmi. Pri riešení 
takýchto prípadov môže podľa kardinála Taurana po-
môcť medzináboženský dialóg. „Čím viac je situácia 
vážna a napätá, tým viac je nevyhnutný dialóg. Vidíme 
to na prípade Rimshy Masihovej v Pakistane, ktorý pri-
niesla tlač. Ide o dievča, ktoré nevie ani písať, ani čítať, 
zbieralo odpadky, aby prežilo, a zozbieralo útržky kni-
hy, ktoré sa nachádzali medzi odpadom. Skôr, ako sa 
povie, že svätý text bol predmetom rúhania, je potrebné 
overiť si fakty.“ Kardinál tak upozornil na skutočnosť, 
že dievča pálilo útržky z koránu bez toho, aby vedelo, 
o akú knihu ide.

Kampaň s názvom „Zachráňme Rimshu Masi-
hovú“ spustili pakistanskí kresťania žijúci v Európe. 
V Taliansku adresovali výzvu prezidentovi Pakistanu 
Alimu Zardarovi. „Všetci tí, ktorí veria v slobodu vy-
znania a v rešpektovanie náboženského vyznania ne-
môžu zostať ľahostajní voči tomuto násiliu,“ uviedol 
pre agentúru Fides Adan Farhaj, predseda Pakistanskej 
kresťanskej ligy v Taliansku. V Londýne zase Kresťan-
ské združenie Pakistancov žijúcich vo Veľkej Británii 
zorganizovalo protest pred úradom premiéra na Dow-
ning Street a spustilo on-line petíciu, prostredníctvom 
ktorej žiada anglickú vládu, Európsku úniu a OSN o to, 
aby sa usilovali o oslobodenie dieťaťa. Petícia bude za-
slaná Komisii pre ľudské práva v Pakistane. Dnes by 
mal súd rozhodnúť o tom, či vyhovie alebo nevyhovie 
žiadosti o prepustenie, ktorú podali právnici dievčaťa, 
zastupujúci rodinu a „Alianciu pakistanských menšín“. 
Podľa niektorých ľudí je v Rimshinom prípade sku-
točným vinníkom človek, ktorý korán zahodil medzi 
odpadky a nie 11-ročné dieťa.              -mf- 

 Spoločne proti zneužívaniu  
detí a mladistvých

Nemecko 25. augusta (RV) - Kresťanské Cirkvi v Ne-
mecku v júni tohto roku podpísali v Berlíne spoločnú 
dohodu o ochrane detí a mladistvých pred sexuálnym 
zneužívaním. Komisár úradu spolkovej vlády pre 
zneužívania Johannes-Wilhelm Rörig v nedávnom 
rozhovore pre kolínske Dómske rádio ocenil postup 
katolíckej cirkvi v tejto veci. Podľa neho „Konferen-
cia biskupov Nemecka a biskup Ackerman, povere-
ný záležitosťami zneužívania, stále posilňujú svoju 
zaangažovanosť, čo treba pozitívne vyzdvihnúť.“ 
K prijatiu preventívnych opatrení sa Cirkev zaviazala 
ešte v septembri 2010. Okrem nej sa pravidlá ochra-
ny a prevencie týkajú všetkých škôl a mládežníckych 
združení, akými sú športové kluby či centrá voľného 
centrá. Budúci rok sa má spustiť nová kampaň pre 
ochranu pred zneužívaním, ktorej cieľom bude po-
silniť komunikáciu medzi rodičmi, učiteľmi, kňaz-
mi, trénermi a rôznymi odborníkmi na túto zložitú 
tému. Podľa vyjadrenia komisára Röriga „si učitelia, 
vychovávatelia a kňazi musia uvedomiť, že pre deti 
a mladých predstavujú dôveryhodné útočisko. Pritom 
k väčšine zneužívaní dochádza v rodinách či v sociál-
nom prostredí, kde dieťa vyrastá, alebo aj medzi sa-
motnými deťmi a mladistvými. Je preto dôležité, aby 
všetky detské a mládežnícke inštitúcie boli spoľahli-
vým miestom ochrany a pomoci pre obete zneužíva-
nia.“                                                                                      -jm- 

Medzinárodný kongres Renovabis  
vo Freisingu

Nemecko 30. augusta (TK KBS) - Viac ako 370 účastní-
kov 16. medzinárodného kongresu Renovabis začali vo 
štvrtok 30. augusta diskusiu, ako sprístupniť skúsenosť 
viery ľuďom dneška ako jedinečnú životnú perspektívu. 
„Objaviť vieru dnes. Nové spôsoby evanjelizácie v Eu-
rópe“ je témou tohtoročného kongresu, ktorý potrvá do 
nedele 1. septembra. Na kongrese Slovensko zastupuje 
Katarína Hulmanová, členka predsedníctva Fóra kres-
ťanských inštitúcií a Pápežskej rady pre laikov.

Živá viera sa v súčasnosti vytráca aj v pôvodne kres-
ťanských krajinách. Hľadať odpoveď na túto situáciu 
a o načrtnutie nových možnosti evanjelizácie najmä 
v strednej a východnej Európe sa v nemeckom Freisin-
gu neďaleko Mníchova pokúsia odborníci z približne 
30 krajín.Kongres Renovabis otvorí predseda nemeckej 
biskupskej konferencie arcibiskup Dr. Robert Zollitsch. 
Ako hlavní rečníci v prvý deň vystúpia Hanna-Barbara 
Gerl-Falkovitz, venujúca sa filozofii náboženstva a zná-
my český sociológ a teológ Tomáš Halík.

Pápež Benedikt XVI. účastníkom stretnutia píše: 
„Meniaci sa charakter našej spoločnosti je výzvou pre 
kresťanské ohlasovanie a evanjelizáciu. Z vedomia, 
že viera sa nevzťahuje len na historickú skutočnosť, 
ale predovšetkým žije aj dnes z prítomnosti Ježiša 
Krista, chceme sprítomňovať stretnutie so Zmŕtvych-
vstalým osobne a v našich spoločenstvách v načúva-
ní jeho Slovu, v spoločnej modlitbe a vo sviatostiach, 
aby sme tak boli svedkami Božej spásy pre ostatných 
ľudí.“                                                            Ján Fabičovic
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Skupina moslimskej mládeže  
zničila domy kresťanským rodinám

Jeruzalem 27. augusta (TK KBS/RV CZ) - Vandalizmus 
proti kresťanom. Skupina moslimskej mládeže zničila 
domy 70 kresťanským rodinám vo Svätej zemi. K van-
dalizmu došlo v Jeruzaleme vo štvrti Betfage, kde 
vďaka pomoci františkánskej kustódie vo Svätej zemi 
vznikol obytný komplex pre kresťanov. Nejde o prvý 
podobný útok namierený proti kresťanom. Útočníci 
vybili okna domov, zničili autá a zbili miestnych oby-
vateľov. Niekoľkí z nich museli byť hospitalizovaní. 
Násilnú akciu odsúdila miestna cirkev. Biskupi vyzvali 
k úsiliu pre vzájomné porozumenie, ktoré by v budúc-
nosti predišlo podobným násilnostiam. Zdôraznili vy-
tváranie dobrých susedských vzťahov medzi kresťan-
mi a moslimami.                                        Zdroj: RV CZ 

Útok na sídlo arcibiskupa v Sýrii 
a tisíce utečencov uteká zo Sýrie

Sýria 28. augusta (RV SK/RV CZ) - Zatiaľ neznámi vý-
tržníci vtrhli do biskupského sídla gréckokatolíckeho 
arcibiskupa - metropolitu Aleppa Mons. Jean-Clémenta 
Jeanbarta, ktoré následne vyrabovali. Stalo sa tak minulý 
týždeň vo štvrtok počas stretov medzi milicionármi a vo-
jakmi. Arcibiskupovi, vikárovi a niekoľkým kňazom sa 
podarilo pár hodín pred incidentom utiecť. Útočisko na-
šli v dome františkánov v Aleppe. Podľa zdrojov agen-
túry Fides sú za útokom zodpovedné „neidentifikovateľ-
né skupiny, ktoré majú záujem podporovať náboženskú 
vojnu a zapojiť sýrsky ľud do náboženských nepoko-
jov“. Mons. Jeanbart, ktorý sa už v súčasnosti nachádza 
v Libanone, vyjadril veľké znepokojenie a zdesenie nad 
týmto prípadom. Okrem gréckokatolíckeho biskupstva 
napadli výtržníci aj budovu katolícko-maronitskej ar-
chieparchie a vtrhli do kresťanského byzantského mú-
zea Maarrat Nahman, kde poškodili artefakty a ikony.

Nepokojmi je tiež zmietaná Sýria. Oznamovacie 
prostriedky v týchto týždňoch nepretržite informujú 
o utečencoch prúdiacich z tejto krajiny do okolitých kra-
jín. Na tureckom území sa podľa údajov tamojšej vlády 
zdržuje celkom 80-tisíc sýrskych utečencov – ďalších 
sedemtisíc bolo zablokovaných na hraniciach, dokiaľ 
nebudú vystavané nové zberné tábory. Svoju utečenec-
kú drámu však má aj severná Afrika, najmä Líbya, kde 
sa zhromažďujú žiadatelia o azyl z celého kontinen-
tu. Každodenné násilie, ktoré sa odohráva v tamojších  

záchytných táboroch, nanešťastie medzinárodnému zá-
ujmu uniká. Vatikánsky rozhlas naň upozornil O. Musie 
Zerai, predseda nevládnej organizácie Habeshia, ktorá  
sleduje situáciu utečencov v severoafrickej oblasti. 

Všetci ľudia zatvorení v týchto táboroch sú žiadate-
lia o azyl a mnohým z nich bol uznaný štatút utečenca 
Úradom vysokého komisára pre utečencov ešte, keď 
boli v sudánskych táboroch. Sudánske tábory, ako je 
známe, nie sú vôbec bezpečné, pretože tu dochádza ku 
každodenným únosom troch až štyroch ľudí. Sú predá-
vaní priekupníkom s orgánmi v oblasti Sinajského po-
loostrova. Viac než dva roky už na tento obchod s ľud-
skými orgány upozorňujeme. Ľudia pred týmto osudom 
utekajú a dostávajú sa do líbyjských zberných stredísk. 
Tu sa však dozor tábora baví tým, že strieľa do ľudí ako 
do živých štítov. Máme o tom svedectvo z Benghásu od 
tamojších maloletých utečencov. V tom istom tábore 
dochádza k znásilňovaniu zadržovaných žien. Ďalších 
stopäťdesiat ľudí odtiaľ zmizlo – boli odvedení za prí-
sľubom práce, ale v skutočnosti sa z nich stávajú otroci 
ozbrojených jednotiek, o ktorých sa vôbec nevie, čo sú 
zač. Každá z týchto foriem mučenia odporuje základ-
ným právam človeka.

Pád režimu Muammara Kaddáfího rozhodne nepri-
niesol zlepšenie v oblasti ľudských práv. Ba práve na-
opak, pokračuje O. Zerai.

„Situácia sa zhoršila najmä pre obyvateľov subsahar-
skej Afriky. Krajiny, ktoré uzatvorili bilaterálne zmluvy 
s Líbyou, by mali na stav utečencov dohliadať. Nerobí to 
však nikto a Líbya s týmito ľuďmi svojvoľne zaobchá-
dza ako so zvieratami. Ľudia umierajú ako muchy, ale to 
nikoho nezaujíma. Hlavné je uzatvárať sľubné obchodné 
zmluvy s novým štátom. Európa by sa s poctivosťou a dô-
razom mala zasadiť o to, aby Líbya rešpektovala práva 
a medzinárodné konvencie na obranu žiadateľov o azyl 
a utečencov“, apeluje O. Musie Zerai.         RV CZ / RV SK 

Na Taiwane zomrel nestor čínskej 
cirkvi biskup Shih-kuang

Taiwan 28. augusta (TK KBS/RV CZ) - Na Taiwane zo-
mrel nestor čínskej cirkvi 98-ročný biskup Paul Ch´eng 
Shih-kuang. Emeritný ordinár Tainanu bol tiež prezýva-
ný „veľký pastier“. Kongregácia pre evanjelizáciu ná-
rodov poslala súčasnému ordinárovi diecézy biskupovi 
Bosca Lin Chi-nanovi sústrastný telegram, v ktorom 
pripomína nesmiernu pastoračnú angažovanosť zosnu-
lého biskupa. Diecéza, v ktorej pracoval, v minulosti 
patrila k najchudobnejším na Taiwane, preto všetku po-
moc odovzdával na potreby najchudobnejších. Ako ho-
voril: „V minulosti sme dostávali pomoc od iných, aby 
sme mohli rasť, dnes sa nám vďaka Božiemu požehna-
niu darí dobre. Musíme teda pomáhať iným“. Zomre-
lý biskup Paul Ch´eng Shih-kuang patril k iniciátorom 
týždenníka „Kresťanský život“. Jeho zásluhou sa posta-
vil v diecéze Tainan kňazský seminár. Bol tiež autorom 
mnohých kníh o spiritualite, v ktorých poukazoval na 
štyri nevyhnutné kroky k plnosti života z viery: modlit-
ba, svedectvo, doktrína a obeta.                  Zdroj: RV CZ
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Trojmedzie 25. augusta (TK KBS) - Spo-
ločná štátna hranica medzi Slovenskom, 
Českou republikou a Poľskom v sobotu 25. 
augusta 2012 spojila niekoľko stoviek veria-
cich na Trojmedzí. Na mieste, kde sa stretá-
vajú tri krajiny slávili spoločnú svätú omšu 
pútnici z Ostravsko-Opavskej, Bielsko-Źy-
wieckej a Žilinskej diecézy. V spolupráci 
s obcou Čierne, Združením obcí Jablunkov-
ska a Gminou Istebna to bolo už 4. spoloč-
né stretnutie obyvateľov troch susediacich 
štátov.

Pútnici zo Slovenska sa zišli pri Kostole 
sv. Petra a Pavla v Čiernom a odtiaľ spolu 
so žilinským biskupom Tomášom Galisom 
putovali na Trojmedzie. Krátko po desiatej hodine 
začal spoločný program scénkou, ktorú predviedli 
mladí združení v medzinárodnom projekte Archa 
mladých. Hlavný celebrat Tomáš Galis v úvode 
svätej omše pozdravil pútnikov a vyzdvihol výni-
močnosť stretnutia i spomienku na Pannu Máriu 
Kráľovnú. Pomocný biskup Bielsko-Źywieckej 
diecézy Piotr Greger v homílii rozvíjal myšlien-
ku služby a pripomenul fakt, že Európa sa tvorila 
práve putovaním kresťanov a jediným jazykom, 
ktorému všetci rozumeli bola evanjeliová láska. 
„Evanjelium nás vyzýva do služby. Budujme Eu-
rópu na evanjeliových základoch kresťanstva“ do-
dal biskup.

Na záver svätej omše pozdravil prítomných 
ostravsko-opavský biskup František Václav Lob-

Trojmedzie 25. augusta (TK KBS) - Žilinský bis-
kup Mons. Tomáš Galis po prvý raz oslovil svet 
prostredníctvom internetovej sociálnej siete Twit-
ter. Vo svojom prvom “tweete”, krátkom textovom 
príspevku, oznámil spustenie nového informačné-
ho webu www.rio13.sk „Drahí mladí priatelia, prá-
ve sme spustili www.rio13.sk! Zistite viac o SDM 
a R13. Žehná vám žilinský biskup Tomáš Galis+”, 
napísal v správe predseda Rady pre mládež a uni-
verzity Konferencie biskupov Slovenska.

Nový portál, ktorý bol verejnosti sprístupnený 
po odoslaní tweetu, bude sústreďovať na jednom 
mieste informácie o Svetových dňoch mládeže 
(SDM) 2013 a Národnom stretnutí mládeže R13. 
Biskup Galis tweet poslal na záver dnešnej svätej 
omše počas spoločného stretnutia veriacich troch 
štátov – Slovenska, Českej republiky a Poľska na 
Trojmedzí. Prítomným ho prečítal z mobilného te-
lefónu, a zároveň pozval k návšteve portálu.

Oficiálny účet SDM na twitteri je možné nájsť
na odkaze www.twitter.com/sdm_svk. Bol zriadený 
pri príležitosti SDM, ktoré sa uskutočnili minulý rok 
v španielskom Madride. Zo Slovenska sa na nich 
zúčastnilo vyše tritisíc mladých. Spolu s oficiálnym
slovenským profilom na sociálnej sieti Facebook má
viac ako 5 500 fanúšikov. Nová stránka ponúka in-
formácie pre všetkých pútnikov a mladých na Slo-
vensku, ktorí sa pripravujú na SDM alebo R13.

Predstavenie stránky je súčasťou prípravy na 
SDM, ktoré sa od 23. do 28. júla 2013 uskutočnia 
v Riu de Janeiro. Tí, ktorí nepocestujú do Brazí-
lie, sa budú môcť zúčastniť na Národnom stretnutí 
mládeže R13, ktoré bude prebiehať v paralelnom 
termíne - od 26. do 28. júla 2013 - v Ružomber-
ku. Na obe podujatia sa bude dať zaregistrovať aj 
prostredníctvom novej stránky, ktorá už čoskoro 
ponúkne aj možnosti, ako sa zapojiť do samotných 
príprav.                                Komunikačný tím SDM 2013 

Trojmedzie opätovne spojilo Slovákov, Čechov i Poliakov

kowicz a ponúkol recept na riešenie súčasnej krízy 
od sv. Benedikta: „Ora et labora. Európa má vtedy 
nádhernú budúcnosť ak budeme poctivo pracovať 
a modliť sa za náš kontinet.“

Pred záverečným požehnaním žilinský biskup 
po prvý raz oslovil svet prostredníctvom interne-
tovej sociálnej siete Twitter. V krátkom textovom 
príspevku oznámil spustenie nového informačného 
webu www.rio13.sk pre Svetové dni mládeže v Riu 
2013 a Národné stretnutie R13 v Ružomberku.

Po svätej omši nasledoval pestrý kultúrny 
program, ktorý pripravili jednotlivé krajiny. Na 
stretnutí sa zúčastnili aj predstavitelia miestnych 
samospráv a obcí z Jablunkovska, Gminy Istebna 
a Kysúc.             Peter Holbička 

                        snímka Marcel Ďurkovský

Žilinský biskup Tomáš Galis spustil web rio13.sk tweetom
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Ministerstvo školstva neakceptovalo 
podmienky Subkomisie KBS

Banská Bystrica 24. augusta (TK KBS/Rádio LU-
MEN) - Presadiť zásadné pripomienky k vládnemu 
návrhu zákonov týkajúcich sa regionálneho školstva. 
To je jedna z hlavných úloh Subkomisie pre katolíc-
ke školy Konferencie biskupov Slovenska do nového 
školského roka. Vyplýva to zo záverov posledného 
zasadnutia členov komisie, ktoré sa konalo v Ban-
skej Bystrici.

„Zákon 596 z roku 2003 a 597 z roku 2003 o fi-
nancovaní škôl a školských zariadení a o školskej 
samospráve základné naše pripomienky neboli ak-
ceptované a trváme na ich prerokovaní a pokúsime 
sa lobovaním cez jednotlivých poslancov Národnej 
rady o zmenu cez poslanecké návrhy,“ hovorí pre 
Rádio LUMEN Augustín Hriadeľ, hovorca subko-
misie pre katolícke školy. Podľa aktuálneho znenia 
návrhu by došlo k situácii, kedy jeden zriaďovateľ, 
obec, alebo VÚC, rozhoduje o druhom zriaďova-
teľovi, cirkvi. Rovnaká situácia by nastala aj pri 
rozhodovaní o počte tried 1. ročníkov cirkevných 
odborných škôl a tým by dochádzalo ku konfliktu
záujmov.

Ďalšia časť, s ktorou členovia subkomisie nesúhla-
sia, je financovanie cirkevných škôl. „Pre školské za-
riadenia máme garantovaných iba 88 % z tých financií,
ktoré obec alebo vyšší územný celok dá školským za-
riadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,“ pove-
dal Hriadeľ, podľa ktorého v súvislosti s vyučovaním 
náboženskej výchovy v tomto školskom roku nedochá-
dza k žiadnym zmenám. „Vlani nastala zmena v tom, 
že štátny školský vzdelávací program už nepredpisuje 
počet hodín na jednotlivé ročníky, ale na tematické cel-
ky. Do nového školského roka skôr sme apelovali na 
to, aby v cirkevných školách sme presadzovali to prečo 
sú cirkevné školy, zriadené, aby sa vytváralo duchovné 
spoločenstvo na školách.“                      Rádio LUMEN

Zásadná pripomienka o zriadení 
Výboru pre práva LGBTI osôb

Bratislava 27. augusta (TK KBS) - Občianske zdru-
ženie Fórum života zaslalo 24. augusta 2012 zásadnú 
pripomienku k navrhovanému dokumentu Dodatok 
k Štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národ-
nostné menšiny a rodovú rovnosť, týkajúcemu sa 
zriadenia Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuál-
nych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGB-
TI). Žiada, aby Vláda SR zamietla návrh na prijatie 
tohto dodatku s odôvodnením, že zriadenie také-

KBS nesúhlasí so zriadením  
osobitného výboru pre práva LGBT

Bratislava 28. augusta (TK KBS) - Konferencia bis-
kupov Slovenska zaslala ministrovi zahraničných 
vecí SR zásadné pripomienky k Dodatku k Štatú-
tu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť. Vo svojom liste zároveň 
KBS navrhuje, aby Vláda Slovenskej republiky ná-
vrh na prijatie Dodatku k Štatútu Rady vlády SR 
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 
rovnosť zamietla.

Zriadenie výboru je podľa KBS v rozpore 
s programovým vyhlásením vlády SR, podľa kto-
rého sa vláda zaviazala presadiť dôsledné uplat-
ňovanie základnej zásady Zákona o rodine, kde sa 
uvádza, že manželstvo je jedinečný zväzok medzi 
mužom a ženou, ktorý má spoločnosť chrániť a na-
pomáhať jeho dobro.

„Požiadavky LGBTI komunity narúšajú právnu 
ochranu inštitútov manželstva a rodiny, ktoré poží-
vajú privilégiá vyplývajúce z objektívnych príno-
sov pre spoločnosť, ako sú plodenie a výchova detí, 
vytváranie ekonomického, sociálneho, kultúrneho 
a duchovného zázemia,“ napísal v liste predseda 
KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

Zriadenie výboru nie je podľa neho potrebné, 
keďže sa touto agendou zaoberá Výbor pre pred-
chádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, anti-
semitizmu a ostatných foriem intolerancie. „Sú tu 
mnohé ďalšie skupiny osôb, ktoré z pohľadu dis-
kriminácie môžu byť oveľa viac ohrozené, a pred-
sa nemajú osobitný výbor na ochranu svojich práv, 
ako napr. nenarodené deti, či viacpočetné rodiny.“- 
dodáva arcibiskup Zvolenský.

Podľa KBS požiadavky LGBTI komunity pre-
sahujú odstránenie diskriminácie, verejne požaduje 
registrované partnerstvá a adopcie detí pre homo-
sexuálne páry. „Nie je správne vytvárať výbory na 
presadzovanie protirodinnej ideologickej agendy.“- 
píše sa v liste adresovanom ministrovi zahraničných 
vecí SR.                                                               TK KBS, jk

hoto výboru by bolo v rozpore s jej programovým  
vyhlásením. Požiadavky LGBTI komunity podľa 
Fóra života narúšajú právnu ochranu inštitútov man-
želstva a rodiny a vytvárajú nepravdivý dojem, že na 
Slovensku existuje diskriminácia takýchto občanov.

Obsah pripomienky korešponduje s listom za-
slaným 17. augusta predsedovi a členom Vlády SR: 
http://www.forumzivota.sk/index.php?page=0&ty-
pe=news&id=34&method=main&art=736
                                                                            Fórum života 
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Na sviatok bl. mučeníka Metoda 
pietna spomienka v Leopoldove

Leopoldov 27. augusta (TK KBS) - V Leopoldove sa 
na sviatok blaženého mučeníka Metoda Dominika 
Trčku CSsR 25. augusta konala pietna spomienka  

Výročie Akcie Rehoľníčky  
si pripomenuli v Trnave

Trnava 30. augusta (TK KBS) - Šesťdesiatedruhé výro-
čie Akcie Rehoľníčky si pripomenuli 29. augusta v Trna-
ve členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska 
v kláštornom kostole sestier uršulínok - v Kostole sv. 
Anny v Trnave. Presne 29. augusta 1950 boli zásahom 
komunistického režimu vyvezené zo kláštorov všetky 
rehoľné sestry, ktoré nepracovali v nemocniciach.

Hlavný celebrant svätej omše Mons. Marián Feduš 
v homílii priblížil biblický pohľad na utrpenie a postoj 
k nemu. Spolu s ním slávil svätú omšu bývalý duchovný 
správca uršulínok vdp. Peter Vaško. Po bohoslužbe pred-
niesla svedectvo sestra Natália Vráblová. Zaspomínala 
si na nedobrovoľné vyvezenie uršulínok z Batizoviec 
do centralizačného kláštora v Modre, čoho znakom bolo 
vylomenie mreží na kaplnke počas modlitieb sestier. 
Kláštor v Modre bol najmenší, žilo v ňom len 11 sestier, 
ku ktorým bolo privezených ďalších 120. Po roku núte-
ných prác v poľnohospodárstve na štátnych majetkoch 
až do neskorej zimy boli v roku 1951 sestry vyvezené do 
vlhkého prostredia textilných tovární v českom pohrani-
čí. Keďže odmietali pracovať v cirkevné sviatky a voliť, 
tri sestry boli uväznené. Napokon ich zamestnali v ústa-
voch sociálnej starostlivosti pre ťažko postihnutých a na 
Slovensko sa mohli vrátiť až po páde režimu.

Po skončení svedectva dostala sestra Natália kvety 
a poďakovanie od bývalých trnavských uršulínskych 
žiačok. Program ukončila spoločná modlitba v kláštor-
nej krypte, kde odpočívajú rehoľné sestry, ktoré zostali 
verné svojmu povolaniu aj napriek dlhoročnému prena-
sledovaniu.                              Peter Sandtner / snímka autor

Odpustová slávnosť bl. Metoda 
v Michalovciach

Michalovce 28. augusta (TK KBS) - V dňoch 25. a 26. 
augusta 2012 sa v Bazilike Zoslania Svätého Ducha 
v Michalovciach uskutočnila odpustová slávnosť bla-
ženého hieromučeníka Metoda. V sobotu večer po 
veľkej večierni a molebene k bl. Metodovi bola archi-
jerejská sv. liturgia, ktorú slávil vladyka Milan CSsR. 
V kázni na príklade bl. Metoda ukázal, že máme se-
riózne myslieť a pripravovať sa na smrť, lebo ona 
s istotou čaká každého. Kresťan žije pre Boha, nie pre 
túto zem. Po sv. liturgii protoigumen redemptoristov 
o. Jaroslav Štelbaský viedol modlitbu za uzdravenie 
duše i tela s pomazaním posväteným olejom. V nede-
ľu hlavnú sv. liturgiu slávil bratislavský eparcha vlady-
ka Peter. V homílii pripomenul, že máme byť vďační 
Bohu v každej životnej situácii, či už sa nám darí ale-
bo prežívame nejakú ťažkosť a problém, stále máme 
vzdávať vďaky Bohu. Po sv. liturgii bol ešte obchod 
okolo baziliky s čítaním štyroch evanjelií. Poobede 
sa ešte uskutočnilo priateľské stretnutie rodín s deťmi 
v kláštornej záhrade.                           o. Metod Lukačik CSsR 

na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistic-
kým režimom, ktorá sa v tomto termíne koná každo-
ročne od odhalenia pamätnej tabule v roku 1999. Zača-
la sa akatistom k Presvätej Bohorodičke. Archijerejskú 
svätú liturgiu slúžil Mons. Ladislav Hučko, titulárny 
biskup orejský a apoštolský administrátor pražský spo-
lu s pražským protosynklom o. Milanom Hanušom, 
nitrianskym väzenským dekanom o. Petrom Hasarom 
a ďalšími gréckokatolíckymi a rímskokatolíckymi 
kňazmi.

Program pokračoval pietnym aktom kladenia ven-
cov pri pamätnej tabuli na vstupnej bráne leopoldovskej 
väznice za účasti predstaviteľov Českého veľvyslanec-
tva, Kancelárie prezidenta SR, Ministerstva obrany SR, 
Národnej rady SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže 
SR, Ozbrojených síl SR, Ordinariátu OS SR a OZ SR, 
Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ 
SR, Ústavu pro studium totalitních režimů, Ústavu pa-
mäti národa, Čestnej stráže Ozbrojených síl SR, Hudby 
Ministerstva vnútra SR, Konfederácie politických väz-
ňov Českej republiky a Konfederácie politických väz-
ňov Slovenska. Na záver Folklórny súbor Šumiačan zo 
Šumiaca zaspieval pieseň V Viflejemi novina, za spie-
vanie ktorej bol o. Trčka presunutý do korekcie a na jej 
následky zomrel mučeníckou smrťou. Podujatie bolo 
zavŕšené panychídou pod vedením Františka Takáča, 
farára v Šumiaci na bývalom väzenskom cintoríne pri 
pamätníku mučeníkov Pavla Gojdiča a Metoda Trčku 
a pri symbolickom hrobe neznámeho politického väz-
ňa s väzenským číslom P. Gojdiča.           Peter Sandtner 
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V Ružomberku konferencia  
Nasleduj Krista

Ružomberok 25. augusta (TK KBS) - V Ružomberku sa 
konala dvojdňová medzinárodná konferencia „Nasle-
duj Krista“, ktorú zorganizovalo spoločenstvo Calvary 
pod záštitou redemptoristov. Podujatie bolo súčasťou 
trojetapového evanjelizačného procesu, pozostávajú-
ceho zo 7-týždňových kurzov zameraných na obja-
venie, nasledovanie a odovzdávanie Krista, ktorých 
autorom a šíriteľom je americká organizácia Christlife. 
Hlavným prednášajúcim bol jej riaditeľ Dave Nodar.

„Otázka, ktorou sa zaoberá veľa katolíkov, znie 
– ak sa mám stretnúť s Kristom, ak mám mať osobný 
vzťah s Pánom, ako to mám urobiť? Naše poslanie je 
pomáhať ľuďom objaviť Krista, naučiť ich tomu, ako 
sa s ním stretávať a v rámci Cirkvi im pomáhať stať sa 
jeho učeníkmi, rastúcimi a formovanými vo svätosti,“ 
vysvetľuje Nodar dôležitosť poslania laikov v Cirkvi.

Približne 200 účastníkov sa na pôde tamojšej Ka-
tolíckej univerzity sústredilo na prednášky na témy 
pozvanie a výzva k novej evanjelizácii v Katolíckej 
cirkvi, dynamika kurzu Objav Krista, učeníctvo a ka-
techéza v kurzoch Nasleduj Krista, vzájomné odpuste-
nie, a nechýbajú ani workshopy zamerané na praktickú 
aplikáciu kurzov, vedenie skupiniek, modlitbu a zdie-
ľanie skúseností.

„Táto tréningová konferencia je určená pre všetkých, 
ktorí majú v srdci evanjelizáciu, čiže uvažujú nad spôso-
bom, ako vo svojej farnosti, spoločenstve, na internáte, 
vo svojom okolí hovoriť o Ježišovi Kristovi,“ uvádza je-
den z organizátorov P. Rastislav Dluhý CSsR, vyjadriac 
nádej, že kurzy druhej etapy evanjelizačného programu, 
ktoré sa na Slovensku rozbehnú po skončení konferen-
cie, budú mať rovnako dobrý ohlas, ako majú kurzy 
prvej etapy pod názvom Objav Krista.                            -dj-

V Novej Vsi nad Žitavou slávili 
púť ku cti Panny Márie Kráľovnej

Nová Ves nad Žitavou 28. augusta (TK KBS) - V No-
vej Vsi nad Žitavou vo vrábeľskom dekanáte sa usku-
točnila viacdňová púť ku cti Panny Márie Kráľovnej. 
Už tradične na ňu prichádzajú katolícki veriaci slo-
venskej i maďarskej národnosti. Nedeľnú svätú omšu 
pod holým nebom celebroval nitriansky biskup Viliam 
Judák. Púť sa konala v areáli Studnička, zúčastnilo sa 
na nej niekoľko stoviek veriacich. Hneď na začiat-
ku bohoslužby ich oslovil miestny farár Pavol Vaňo: 
„Utiekajme sa v týchto chvíľach pod ochranný plášť 
Panny Márie, pretože ona, ako starostlivá matka, môže 
dobre viesť naše kroky božím prikázaniami a tak nám 
pomôcť dosiahnuť nielen včasné dobro, ale i večnú 
spásu.“

Hlavný celebrant, biskup Judák, v homílii hovoril 
o Panne Márii ako o matke, ktorá cestou božieho ma-
terstva dosiahla kráľovskú hodnosť v nebi. „Kedykoľ-
vek stretávame Božiu Matku v živote cirkvi, je pre nás 
pozvaním ísť s ňou cestou viery. Na nej možno vidieť, 
že tento krok viery je vždy možný a ona nám pomáha 
a dodáva nám odvahu a silu zo svojho kráľovského tró-
nu, pretože i keď je kráľovnou, neprestala byť našou 
matkou,“ uviedol biskup Judák.             Rádio LUMEN

Arcibiskup Babjak na odpuste  
v Humennom

Humenné 27. augusta (TK KBS) - V nedeľu 26. 
augusta 2012 Humenčania s radosťou privítali vo 
svojom chráme arcibiskupa a metropolitu Mons. 
Jána Babjaka SJ z príležitosti chrámového sviatku 
Zosnutia presvätej Bohorodičky. Po úvodnom pri-
vítaní protopresbyterom Martinom Zlackým začalo 
slávenie archijerejskej svätej liturgie, ktorú spolu-
slúžil Mons. Ján Eugen Kočiš, emeritný biskup, 
a dvanásť kňazov. Arcibiskup poukázal na Presvä-
tú Bohorodičku ako na vzor svätosti pre dnešného 
človeka a tiež poukázal na problémy, ktoré v teraj-
šej dobe rozvracajú rodiny. Slávnosti predchádzala 
trojdňová duchovná obnova, vedená pozvanými 
kňazmi, zameraná na prežívanie viery podľa vzoru 
Panny Márie.                                        Martin Zlacký

Prodekan Filozofickej fakulty KU
členom prestížnej organizácie

Ružomberok 31. augusta (TK KBS) - Prodekan 
pre vzdelávanie a výchovu Filozofickej fakulty
(FF) Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku 
Ján Baňas sa stal jedným z nových členov tímu 
medziuniverzitnej organizácie v USA The John 
Jay Institute (JJI). Ide o prestížnu organizáciu 
zameranú výlučne na prípravu lídrov pre verejný 
život, ktorí budú vo svojom osobnom i profe-
sionálnom živote dôsledne dodržiavať morálne 
princípy. Menovanie nových členov medziná-
rodného tímu afiliovaných odborníkov oznámil
nedávno The John Jay Institute so sídlom vo Fi-
ladelfii.

Ján Baňas pôsobí ako odborný asistent na Katedre fi-
lozofie FF KU v Ružomberku. Výskumne sa venuje poli-
tickej a morálnej filozofii,osobitneproblematikenedostat-
kov liberálneho ideálu politickej neutrality. Zdroj: ff.ku.sk 
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Diecézne stretnutie mládeže  
Trnavskej arcidiecézy v Bojničkách

Bojničky 27. augusta (TK KBS/Rádio LUMEN) - Ustavič-
ne sa radujme v Pánovi. To bol hlavný motív už 15. die-
cézneho stretnutia mládeže Trnavskej arcidiecézy. Pod-
ujatie s názvom Nádej v sebe zahŕňalo bohatý program, 
ktorý sa konal v diecéznom centre Mládež Archa v Boj-
ničkách. Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy, 
ktorú vedie Ondrej Chrvala, náročnú prácu pretavila do 
stretnutia Nádej. „Nádej je stretnutie, ktoré je otvorené. 
Čakáme tu aj ľudí, ktorí možno len začali, alebo počali 
nejaké spoločenstvo alebo možno do spoločenstva ani 
nechodia, ale prídu sa pozrieť na akciu,“ hovorí pre Rá-
dio LUMEN Chrvala. Stretnutie otvoril prednáškou Ján 
Buc, kňaz, ktorý má dlhoročné skúsenosti s mládežou. 
Aby potom stretnutie pokračovalo, v modlitebných sku-
pinách, každá s modlitbou na inú tému. Napríklad Ján 
Halon v kruhu mladých prosil za Trnavskú arcidiecézu. 
„Ďakovali sme Pánovi za všetkých tých, ktorí nám po-
máhali pri tej príprave, za domácich tuná z Bojničiek, 
ktorí vytvorili pre nás tiež dobré podmienky, za všetkých, 
ktorí viedli potom workshopy.“ Celkom 11 workshopov 
ponúklo stretnutie Nádej v Bojničkách. Branislav Škri-
pek pomáhal objavovať potenciál s návodom ako urobiť 
dieru do sveta. „Tou najpresnejšou stopou, ktorú my vo 
svete urobíme, to je naozaj viera a tá diera do sveta, to je 
naša viera v duchovný svet.“ Výzva Svätého Otca, aby 
sa biskupi stretávali so svojimi mladými v rámci diecéz, 
sa napĺňa v podobe stretnutia Nádej. A do Bojničiek me-
dzi mladých prišiel biskup, Mons. Ján Orosch. „Vidím, 
že mladí sú prispôsobiví a našli si cestu sem do Bojni-
čiek a bolo to krásne stretnúť sa s nimi,“ povedal biskup 
Orosch.                                                  Rádio LUMEN 

Mládež Košickej arcidiecézy  
na pešej púti z Prešova do Levoče

Prešov 28. augusta (TK KBS) - Z Prešova do Levoče 
putovali v uplynulých dňoch dve desiatky mladých pod 
vedením kňazov z Arcidiecézneho centra pre mládeže 
(ACM) Košickej arcidiecézy. Akcia „Frekvencia“ sa 
pre nich stala bodkou za prázdninami, a zároveň príleži-
tosťou pre mladých zažiť spoločenstvo a „naladiť sa tu 
správnu frekvenciu“.

ACM v Prešove pripravilo túto akciu na spríjemne-
nie posledných dní prázdnin, ako aj ako poďakovanie za 
prázdniny. Niektorí pútnici už cestu poznali naspamäť, 
iní ju zažili po prvý raz. V objatí prírody mali čas na za-
myslenie, spoznávanie nových ľudí a modlitbu. Na ces-
tu vyrazili po svätej omši v konkatedrále sv. Mikuláša. 
Riaditeľ ACM Marek Roják pútnikov požehnal a začal 
putovať spolu s mladými.

Obec Bitarová si pripomenula 
veľké výročia 

Bitarová 28. augusta (TK KBS) - Obec Bitarová, ktorá 
je filiálkou farnosti Lietava v Žilinskej diecéze, zažila
nedávno veľké slávnosti. V týchto dňoch si totiž pripo-
mína 20. výročie posvätenia tamojšieho kostola, ktorý 
je zasvätený sv. Augustínovi, 10. výročie posvätenia 
krížovej cesty a 110. výročie posvätenia kríža, ktorý 
stojí takmer uprostred dediny.

Pri tejto príležitosti obec navštívil žilinský bis-
kup Mons. Tomáš Galis, ktorý vyjadril radosť z toho, 
že môže byť prítomný na takej významnej slávnosti 
a že môže veriacich povzbudiť vo viere a spolu s ni-
mi ďakovať za všetky Božie dobrodenia. V homílii na 
slávnostnej svätej omši, ktorá sa konala na Kalvárii, 
povzbudil veriacich, aby neodmietali Cirkev, ktorá 
má svoj základ v malej cirkvi – v rodine. Vyzdvihol 
tiež výrok sv. Augustína: „Stvoril si nás pre seba Pane 
a nespokojné je srdce moje, kým nespočinie v Tebe, 
Bože...“. Na záver otec biskup Galis vyjadril túžbu, 
aby veriaci neodchádzali od Pána – veď On má slová 
večného života.                  Veronika Klimová a Daniel Šedík

Po prvom dni, keď pútnici putovali po prevažne as-
faltovom povrchu, druhý deň si už vychutnávali krásu 
prírody. Prvú noc spali v Úzolskom Šalgove. Deň ukon-
čili večernou svätou omšou a spoločnou modlitbou. 
Ďalší zavítali na faru v Nižnom Slávkove, kde mladých 
privítal miestny farár Ľubomír Vaňo.

Na Mariánsku horu doputovali pútnici v sobotu 25. 
augusta. V Levoči svoju púť ukončili svätou omšou 
v mariánskej Bazilike, ktorú celebroval otec Marek Ro-
ják. Mladých povzbudil do ďalších dní.         Jozef Mrúz 

Púť miništrantov v Gaboltove

Gaboltov 28. augusta (TK KBS) - V sobotu 25. augusta 
sa v Gaboltove uskutočnila púť miništrantov Košickej 
arcidiecézy. Program sa začal pobožnosťou krížovej 
cesty. Zastavenia inštalované v prírode umocnili roz-
jímania nad službou miništranta počas svätej omše. 
So svojím svedectvom o službe miništranta sa podelil 
otec Anton Červeň, SDB, ktorý miništrantov povzbudil 
k vytrvalosti v ich službe. Peter Hasidlo, SDB pomohol 
miništrantom pripraviť sa na možnosť pristúpiť k svia-
tosti zmierenia, po ktorej nasledovala svätá omša. Ce-
lebroval ju Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný 
biskup. Vo svojej homílii okrem iného povzbudil mi-
ništrantov, aby boli ako sv. Cyril a Metod - svedkami 
viery na každom mieste.           P. František Boldy, CSsR
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Na stretnutí rodákov zaniknutej 
oravskej obce Slanica  

aj svätá omša

Námestovo 28. augusta (TK KBS/Rádio LUMEN) - 
Na Slovensku si tento rok pripomíname 250. výročie 
narodenia kňaza, národovca, zakladateľa Slovenské-
ho učeného tovarišstva, kodifikátora prvej slovenčiny
Antona Bernoláka. Narodil sa 3. októbra 1762 v zanik-
nutej oravskej obci Slanica. Uplynulú nedeľu si rodáci 
z tejto obce a ich potomkovia pripomenuli na Oravskej 
priehrade nielen výročie svojho najvýznamnejšieho ro-
dáka, ale už po 20-krát pripravili spoločné stretnutie, 
ktorého súčasťou bola slávnostná svätá omša v kostole 
na Slanickom ostrove.

Obec Slanica zanikla pod hladinou Oravskej priehra-
dy v roku 1953, ale od roku 1993 rodáci z rôznych kútov 
Slovenska si každoročne koncom augusta spoločne spo-
mínajú na svojich predkov. V nedeľu sa ich na známom 
Ostrove umenia, ktorý zostal nad hladinou priehrady, 
zišlo okolo 300 a ich aktivity ocenil aj kňaz Jozef Ho-
lubčík, ktorý celebroval svätú omšu v slanickom kosto-
le. „Je to naozaj krásne keď sa takto ľudia stretajú, keď 
sa môžu navzájom povzbudiť, keď si môžu navzájom 
zaspomínať, keď sa môžu stretnúť, keď sa môžu možno 
porozprávať to čo bolo, čo to zažili,“ hovorí Holubčík.

S myšlienkou spoločných stretnutí prišiel Jozef Pin-
diak v roku 1990, keď bola vypustená priehrada. Už 20 
rokov je richtárom Slaničanov a zastupuje záujmy rodá-
kov na Hornej Orave. „V roku 1993, začiatkom augusta, 
ma napadla taká myšlienka, že by som mohol zorganizo-
vať stretnutie po 40 rokoch od vysťahovania posledných 
Slaničanov a napustenia tejto doliny vodami Oravskej 
priehrady,“ povedal Pindiak.                     Rádio LUMEN 

Na fóre Katolíckej akcie  
v rumunskom Iaşi boli aj Slováci

Rumunsko 27. augusta (TK KBS) - Rumunskom Iaşi 
sa konalo od 22. do 27. augusta šieste valné zhro-
maždenie Medzinárodného fóra Katolíckej akcie. 
Medzi 32 krajinami nechýbal ani zástupca zo Slo-
venska, ktoré zastupovalo Fórum kresťanských in-
štitúcii (FKI). „V spoločenstve s priateľmi z Konga, 
Argentíny, Mjanmarska, Hon-Kongu, Bosny a Her-
cegoviny a iných sa otvára priestor zdieľania a mož-
nej spolupráce,“ uviedol František Neupauer, pred-
seda FKI. Na konkrétnych bodoch spolupráce sa FKI 
dohodlo so zástupcami z Poľska a Talianska, ako aj 
Chorvátmi z Bosny a Hercegoviny.

Katolícki laici z celého sveta spolu so zúčastne-
nými biskupmi, kňazmi a diakonmi počas štyroch 
dní reflektovali nové výzvy plynúce z cirkevnej
a spoločenskej spoluzodpovednosti laikov, ku kto-
rej vyzval pápež Benedikt XVI. vo svojom posol-
stve účastníkom stretnutia: „Táto zodpovednosť 
vyžaduje zmenu v myslení najmä o úlohe laikov 
v Cirkvi“, zdôrazňuje Svätý Otec a pokračuje: „ 
Nemali by byť považovaní za obyčajných „spolu-
pracovníkov“ kléru, ale za ľudí skutočne „zodpo-
vedných“ za prácu Cirkvi.“ V posolstve pápež kla-
die dôraz na kvalitnú formáciu laikov a schopnosť 
prispieť „ich jedinečným príspevkom k poslaniu 
Cirkvi v súlade so službami a úlohami, ktorými sa 
každý podieľa na živote Cirkvi vždy v priateľskom 
spoločenstve s biskupmi.“

Mottom tohtoročného stretnutia bol verš z Evan-
jelia podľa Lukáša „A ešte v tú hodinu vstali a vrátili 
sa do Jeruzalemu.“ Nad týmto veršom, ktorým sa 
končí perikopa o emauzských učeníkoch, sa v úvod-
nej katechéze zamýšľal Cluj-Gherlajský eparcha 
Florentin Crihălmeanu. Poukázal na nevyhnutnosť 
skutočného stretnutia s Kristom v eucharistii, ktoré 
podnecuje učeníkov k neodkladnému „návratu do 
Jeruzalema“ – „návratu do spoločenstva“, k službe 
spoločenstvu a ohlasovaniu.

Valné zhromaždenie Medzinárodného Fóra Kato-
líckej akcie sa uskutočňuje v trojročných intervaloch. 
Najbližšie sa bude konať v roku 2015 v Jeruzaleme.    
                                              Ján Fabičovic
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Milosrdné sestry sv. Vincenta  
slávia 170. výročie od založenia

Vrícko 30. augusta (TK KBS) - Členky Kongregácie 
milosrdných sestier svätého Vincenta - Satmárky - si 
v stredu 29. augusta pripomenuli vo Vrícku 170. výročie 
od svojho vzniku. Spoločenstvo sa na územie Slovenska 
dostalo z dnešného Rumunska okolo roku 1857. Samot-
ná Kongregácia bola založená 29. augusta 1842 satmár-
skym biskupom Jána Haanom.

Na územie Slovenska prišli sestry okolo roku 1857 
a začali pôsobiť najprv v Bratislave, no neskôr sa roz-
šírili aj do Rožňavy, Ružomberka, Trenčína, Turčian-
skych Teplíc, Vrícka, Košíc a iných miest. Na svoje  

170. výročie sa pripravovali hlavne duchovne, spoločne 
s rodinou Nepoškvrnenej. Predchádzala tomu deväťme-
sačná duchovná príprava spojená s modlitbou, rozjíma-
ním a praktickým cvičeniami.                     Rádio LUMEN


