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Pred pár rokmi som sledovala televíznu reláciu, 
ktorej hosťom bol istý rehoľník, zaslúžilý kňaz 
vo vysokom veku. Jedna z diváčok mu adre-
sovala otázku, ako vníma dnešných mladých 
rehoľníkov a zasvätených ľudí vôbec. Jeho od-
poveď ma zaujala a veľmi povzbudila. „Skladám 
dolu klobúk pred nimi,“ povedal, „za to, že sa 
takto rozhodli a robia všetko preto, aby vytrva-
li.“ Spomenul čas svojej mladosti a uviedol, že 
vtedy nebolo toľko možností a ponúk, aké majú 
dnešní mladí ľudia na výber, ako i to, že vte-
dajšia spoločnosť, i cez jej nedostatky, bola iná, 
možno viac nasmerovaná k duchovným hodno-
tám a pravým ideálom.

Podobne, keď sa počas tohtoročného Sied-
meho svetového stretnutia rodín v Miláne dvaja 
mladí snúbenci z Madagaskaru pýtali Benedikta 
XVI. na recept, ako zaistiť „navždy“ svojmu bu-
dúcemu manželstvu, pápež odpovedal, že do hry, 
okrem citov pri prvotnom nadšení, musí vstúpiť 
rozum a vôľa. Teda, vedomé uskutočňovanie 
ideálu vzájomnej lásky. Zároveň zdôraznil, že 
prvotné nadšenie pominie a nastupuje snaha 
budovať pravý vzťah.

Táto snaha môže mať meno vytrvalosť. Je 
potrebná v mnohých oblastiach života, nie len 
vo vzťahoch, ale i v práci, pri túžbach, ktoré 
chceme doviesť do konca, a to najmä vtedy, keď 
sa cieľ nášho úsilia zdá byť veľmi vzdialený.

Spomínam si na obdobie, keď som mala 
možnosť pracovať s mladými ľuďmi v prostredí 
stredoškolského internátu. Viedli sme často dlhé 
rozhovory o zmysle života, význame prekážok 
i o cene úprimnosti. Zaujímavé i povzbudzujúce 
boli postoje týchto mladých. Napriek ťažkostiam 
a neúspechom, ktoré ich postupne stretávali v ži-
vote, ich túžba po ideáloch neutíchala, skôr sa 
stupňovala. Sami skonštatovali, že mať ideály, 
či presnejšie veriť im v dnešnom premenlivom 
čase, poznačenom virtuálnou realitou a nestálos-
ťou, krízou hodnôt, ktorá sa nás môže bolestne 
a konkrétne dotýkať, nie je jednoduché.

Štatistiky hovoria, že mnoho ľudí sa po 
dosiahnutí určitého veku a po viacerých neúspe-
choch ideálov začne vzdávať. Ďalšia skupina sa 
zameria na zmenu spôsobu, ako ich dosahovať. 
Sú presvedčení, že stratiť ich by bola škoda, 
i keď ísť za nimi predpokladá námahu a vieru.

Už dávnejšie som počula jednu bájku, ktorá 
sa mi veľmi páči a myslím si, že je aplikovateľ-
ná na viaceré ľudské postoje i riešenia situácií:

Jeden poľovník našiel cestou z lesa opus-
tené mláďa dravého vtáka. Opatrne ho vzal 
a zaniesol domov. Cestou rozmýšľal, kam ho 
dá a ako sa oň postará. Pripojil ho k malému 

kŕdľu práve vyliahnutých kuriatok, ktorý ho 
bez problémov akceptoval. Malý dravec sa po 
čase začal správať ako domáce kuriatko, ktoré 
sa teší všetkému, čo dvor ponúka. Ako rástol, 
začal si uvedomovať svoju odlišnosť a zisťoval, 
že mu dvor nestačí, že ho obmedzuje a najviac 
ho trápilo, že sliepky sa správajú ako sliepky, 
postačuje im malý priestor, bitka o jedlo a plný 
žalúdok. Ani sa nepokúšali lietať. Tak to skúšal 
sám, a keď mu po čase spevneli krídla, vzlietol. 
Zrazu videl, aký je dvor malý a aký krásny je 
svet, na ktorý môže pozerať zhora. Už sa nevrá-
til, hoci si uvedomoval, že teraz sa o seba bude 
musieť postarať sám a prevziať zodpovednosť 
za svoj život.

Žiť v obmedzenom prostredí dvora, keď je 
človek stvorený na to, aby vzlietol do výšin 
pravdy a svojej celistvosti, môže znamenať 
rezignáciu, či uspokojenie sa s priemernos-
ťou. Giuseppe Prezzolini konštatuje, že takéto 
deštruktívne prostredie pre ideály človeka môže 
byť spôsobované nestálosťou v dodržaní daného 
slova, servilnosťou, prílišným individualizmom 
a sklonom k malým klamstvám. Luigi Bazini si 
dokonca dovolil tvrdiť, že malé lži používané 
ako pravda sa postupne dostávajú i do spoločen-
ských zákonov a fungovania politických inšti-
túcií. Takéto postupovanie sa časom uzavrie do 
bludného kruhu, z ktorého je ťažko nájsť výcho-
disko.

Oproti malému dvoru obmedzenosti a prie-
mernosti stoja svedkovia. Jestvujú i dnes, keď 
s nasadením života stoja v službe Bohu, človeku 
i spoločnosti v krajinách, kde zúri prenasledova-
nie, vojny, či pretrváva ekonomická kríza.

Orly, ktoré lietajú vo výškach, čeliac búrkam 
i nebezpečenstvám, s plnou zodpovednosťou za 
bohatstvo, ktoré v sebe majú. Nádherne v tejto 
súvislosti zaznieva presvedčenie Milana Rú-
fusa: „Len vernosť človeka na svedka povýši. 
Človeka na svedka a svedka na básnika. Toho, 
čo počuje, čím orloj času tiká. Orloj času i orloj 
večnosti. Len vernosť údelu. Aj more premostí.“

A Dana Podracká k tomu dodáva: „Aká je 
cena za vernosť? Byť sám a nebyť sám. Zotrvá-
vať v duchu na svojom nemennom stanovisku, 
stelesňovať všetko, čo slovo fides zahŕňa v ši-
rokom rádiuse: vieru, dôveru, státie si v slove, 
poctivosť, spoľahlivosť, dobré meno.”

Drahí priatelia, nech nás stále lákajú výšky 
pravých ideálov, vernosti a svedectva, nech sme 
ochotní opustiť bezvýznamné skutočnosti, ktoré 
by nás chceli obrať o radosť, dôveru v seba 
i krásu života.
                                           RV, komentár s. Agnes Jenčíkovej

 Malý dvor orlom nestačí
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Castel Gandolfo 2. septembra (RV) - Aj v dnešnú 
nedeľu sa nádvorie apoštolského paláca v Castel 
Gandolfe naplnilo pútnikmi z celého sveta. Svätý 
Otec sa v príhovore pred pravidelnou poludňajšou 
modlitbou Anjel Pána ve-
noval téme Božieho zákona 
v živote človeka. 

Drahí bratia a sestry,
v liturgických čítaniach 

dnešnej nedele nachádzame 
tému o Božom zákone, o jeho 
prikázaní, základnom prvku 
židovského, ale aj kresťan-
ského náboženstva, kde na-
chádza svoje plné zavŕšenie 
v láske (porov. Rim 13,10). Boží zákon a jeho 
Slovo, ktoré prichádzajú k človeku počas jeho ži-
votnej púte, ho oslobodzujú z otroctva egoizmu 
a vovádzajú do „zeme“ skutočnej slobody a života. 
Preto Sväté písmo nepredstavuje Zákon ako čosi 
zaťažujúce, ako nejaké nepríjemné obmedzenie, 
ale ako najcennejší Pánov dar, svedectvo jeho ot-
covskej lásky, jeho vôle byť blízko svojho ľudu, 
byť jeho spojencom a prostredníctvom neho písať 
dejiny lásky.

Takto sa modlí nábožný Izraelita: „V tvojich 
ustanoveniach mám záľubu, na tvoje slová ne-
chcem zabúdať. (...) Priveď ma na chodník svojich 
príkazov, lebo som si ho obľúbil“ (Ž 119, 16.35). 
V Starom zákone je Mojžiš tým, kto v mene Boha 
predkladá ľudu Zákon. Po dlhom putovaní púšťou, 
na prahu zasľúbenej zeme, prehlasuje: „A teraz, 
Izrael, počúvaj prikázania a ustanovenia, ktoré ťa 
chcem naučiť konať, aby ste žili a dosiahli vlast-
níctvo krajiny, ktorú vám dá Pán, Boh vašich ot-
cov“ (Dt 4,1). Tu však nastáva ťažkosť: keď sa ľud 
usadí v krajine a je ochrancom Zákona, zrazu je 

pokúšaný hľadať istotu a radosť v niečom, čo nie 
je Pánovým slovom: v majetku, v moci, v „iných 
božstvách“, ktoré sú v skutočnosti márne, sú idol-
mi. Boží Zákon, samozrejme, zostáva, ale už nie 

je najdôležitejšou skutočnos-
ťou, pravidlom života; stane 
sa akýmsi plášťom, vonkaj-
šou prikrývkou, zatiaľ čo sa 
život uberá inými cestami, 
podľa iných pravidiel, často 
sebeckých záujmov indivi-
duálnych či skupinových. 
Takto náboženstvo stráca 
svoj autentický význam, kto-
rý spočíva v počúvaní Božie-

ho slova, aby sme plnili jeho vôľu a zredukuje sa 
na vonkajšie, druhotné praktiky, ktoré uspokojujú 
skôr potrebu človeka byť zadobre s Bohom.

V tom spočíva veľké riziko každého nábožen-
stva, s ktorým sa stretol i Ježiš vo svojom čase, ale 
môžeme sa s ním, žiaľ, stretnúť i v kresťanstve. Pre-
to sa nad Ježišovými slovami z dnešného Evanjelia 
máme zamyslieť i my. Ježiš používa slová proroka 
Izaiáša: „Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce 
je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náu-
ky, čo učia, sú iba ľudské príkazy“ (Mk 7,6-7; po-
rov. Iz 29,13). A na záver dodáva: „Božie prikázanie 
opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov“ (Mk 7,8).

Aj apoštol Jakub vo svojom Liste poukazuje na 
nebezpečenstvo falošnej zbožnosti. Píše kresťa-
nom: „Slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslu-
cháčmi, ktorí klamú sami seba“ (Jak 1,22). Nech 
nám Panna Mária, ku ktorej sa teraz obraciame 
modlitbou, pomáha s otvoreným a úprimným srd-
com počúvať Božie slovo, aby mohlo každodenne 
usmerňovať naše myšlienky, rozhodovania a skut-
ky.                                                                 -aj- / snímka RV

Castel Gandolfo 3. septembra (TK KBS/RV CZ) - Be-
nedikt XVI. sa po tradičnom nedeľnom príhovore 
pred modlitbou Anjel Pána obrátil k skupine prítom-
ných libanonských veriacich. „Uisťujem vás o svojej 
modlitbe a chcem vyjadriť svoju radosť z blízkej náv-
števy vašej krásnej krajiny,“ uviedol Svätý Otec v sú-
vislosti s blížiacou sa apoštolskou cestou do Libanonu 
v dňoch 14. - 16. septembra.

Benedikt XVI. nezabudol ani na žiakov a študen-
tov, ktorí sa dnes po letných prázdninách vracajú do 
školských lavíc. Poľským pútnikom povedal: „Prosím 
Boha o svetlo Ducha Svätého a o dary nevyhnutné pre 

žiakov, žiačky a všetkých tých, ktorí sa usilujú o to, 
aby čas strávený v škole bol dobou rastu v múdros-
ti a v milosti pred Bohom a pred ľuďmi.“ K franko-
fónnej skupine potom na na túto tému dodal: „Drahí 
žiaci a študenti, začínate nový školský rok. Učiť sa je 
krásne a potrebné. Venujte sa štúdiu z celého srdca. 
Kiež odhalíte aj radosť z priateľstva. Čas vyhradený 
na šport a zábavu je dôležitý, avšak ešte dôležitejší je 
čas venovaný Bohu a rodine. Nech v tom vaši rodičia 
a vyučujúci nachádzajú správnu rovnováhu,“ zdôraz-
nil Benedikt XVI. v súvislosti so začiatkom nového 
školského roka.                                                   RV CZ

Benedikt XVI.: Boží zákon oslobodzuje človeka z egoizmu

Benedikt XVI. pozdravil libanonských pútnikov i školákov
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Vatikán 5. septembra (RV) - Svätý Otec vo vatikánskej 
aule Pavla VI. prijal okolo osemtisíc pútnikov na generál-
nej audiencii. Katechéza, bola venovaná knihe Zjavenia 
od apoštola Jána. 

„Drahí bratia a sestry,
dnes, po skončení prázdnin, pokračujeme v audien-

ciách tu vo Vatikáne a rád by som nadviazal na „školu 
modlitby“, ktorej sa spoločne venujeme počas týchto 
stredajších katechéz. Dnes by som rád hovoril o mod-
litbe v knihe Zjavenia svätého apoštola Jána, ktorá je 
poslednou z kníh Nového Zákona. Je to náročná kniha, 
ktorá však obsahuje veľké bohatstvo. Sprostredkuje nám 
kontakt so živou a vrúcnou modlitbou kresťanského spo-
ločenstva, ktoré je zhromaždené „v deň Pánov“ (Zjv 1, 
10): toto je ústredná myšlienka, okolo ktorej sa rozvíja 
celý text.

Čítajúci odovzdáva zhromaždeniu odkaz, ktorý Pán 
zveril evanjelistovi svätému Jánovi. Čítajúci a zhromaž-
denie sú takpovediac dvomi hlavnými protagonistami 
celej knihy; im je od samého začiatku adresované radost-
né posolstvo: „Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúva-
jú slová proroctva“ (1,3). Z dialógu medzi nimi sa rodí 
symfónia modlitby, ktorá sa vo veľkej rozličnosti foriem 
vyvíja až k samotnému záveru. Počúvajúc čítajúceho, 
ktorý prezentuje posolstvo a počúvajúc a pozorujúc 
zhromaždenie, ktoré na posolstvo reaguje, ako posluchá-
či prijímame za svoju ich spoločnú modlitbu.

Prvá časť knihy Zjavenia svätého apoštola Jána (1,4 – 
3,22) prostredníctvom opisu spoločenstva, ktoré sa mod-
lí, prezentuje tri po sebe nasledujúce etapy. Prvá z nich 
(1,4-8) sa skladá z dialógu, ktorý – na jedinom mieste 
v Novom zákone – sa odvíja medzi práve zhromaždeným 
spoločenstvom a čítajúcim, ktorý sa naň obracia so žeh-
najúcim prianím: „Milosť vám a pokoj“ (1,4). Čítajúci 
potom pokračuje zdôrazňujúc odkiaľ pochádza toto pria-
nie: prichádza od Najsvätejšej Trojice: od Otca, od Sväté-
ho Ducha a od Ježiša Krista, ktorí spoločne uskutočňujú 
projekt stvorenia a spásy celého ľudstva. Zhromaždenie 
počúva, a keď zaznie meno Ježiša Krista, zachveje sa 
radosťou. Odpovedá naň s entuziazmom, prednášajúc 
nasledujúcu modlitbu chvál: „Jemu, ktorý nás miluje 
a svojou krvou nás oslobodil od hriechov a urobil nás 
kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva 
a vláda na veky vekov. Amen.“ (1,5b-6).

Zhromaždenie preniknuté Ježišovou láskou sa cíti 
oslobodené od jarma hriechu a nazýva samo seba „krá-
ľovstvom“ Ježiša Krista, kráľovstvom, ktoré Ježišovi 
celkom patrí. Spoznáva veľkosť poslania, ktoré mu bolo 
zverené v krste – aby tomuto svetu sprostredkovalo Bo-
žiu prítomnosť. Túto svoju modlitbu chvál zakončuje 
s pohľadom upretým na Ježiša; s rastúcim entuziazmom 
rozpoznáva jeho „slávu a vládu“, ktoré sú na spásu celé-
ho ľudstva. Záverečné „amen“ ukončuje hymnus chvál 
Kristovi. Už tieto prvé štyri verše obsahujú ohromné bo-
hatstvo, veľa nám toho naznačujú; hovoria nám, že naša 

modlitba musí byť predovšetkým počúvaním Boha, kto-
rý k nám hovorí. Stále ponorení do záplavy slov, nie sme 
naučení počúvať, nie sme naučení dávať sa navonok aj 
vnútorne k dispozícii tichu, aby sme boli pozorní na to, 
čo nám Boh chce povedať. Tieto riadky nás okrem toho 
učia, že naša modlitba, často zameraná len na pýtanie si 
toho, čo potrebujeme, by mala byť predovšetkým modlit-
bou chvál, vzdávaním vďaky Bohu za jeho lásku, za dar 
Ježiša, ktorý nám priniesol silu, nádej a spásu.

Ďalšie čítanie lektora pripomína zhromaždeniu, kto-
ré je posilňované Kristovou láskou, jeho úlohu vnímať 
Kristovu prítomnosť vo svojom živote. Hovorí takto: 
„Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, 
čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene 
zeme“ (1,7a). Potom, čo vystúpil do neba v „oblaku“, 
ktorý symbolizuje nadprirodzenosť (porov. Sk 1,9), Ježiš 
Kristus sa vráti tak, ako odišiel (porov. Sk 1, 11b). Všetky 
národy ho teda spoznajú a ako učí svätý Ján Apoštol vo 
štvrtom Evanjeliu „uvidia, koho prebodli“ (19, 37). Uve-
domia si svoje hriechy, ktoré zapríčinili jeho ukrižovanie, 
a tak ako tí, ktorí boli pri ukrižovaní prítomní, všetci budú 
nad ním nariekať (porov. Lk 23, 48), prosiac ho o odpus-
tenie – aby ho mohli nasledovať do života a pripraviť sa 
na plnosť spoločenstva s ním po jeho konečnom druhom 
príchode. Zhromaždenie sa zamýšľa nad týmto odkazom 
a hovorí „Áno. Amen!“ (Zjv 1, 7b).

Vo svojom „áno“ vyjadruje plné prijatie toho, čo mu 
bolo ohlásené a žiada, aby sa to naozaj uskutočnilo. Je to 
modlitba zhromaždenia uvažujúceho nad Božou láskou, 
ktorá sa najvyšším spôsobom ukázala na kríži – zhro-
maždenia, ktoré chce žiť vo vzájomnom súlade ako 
Kristovi učeníci. A tu prichádza Božia odpoveď: „Ja som 
Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a kto-
rý príde, Všemohúci!“ (1,8). Boh sa ukazuje ako začiatok 
a koniec celých dejín, prijíma a berie si k srdcu žiadosť 
zhromaždenia. Bol, je a bude prítomný a činný vo svo-
jej láske, prístupný voči ľudským potrebám, v súčasnosti 
i v budúcnosti - tak ako bol aj v minulosti - až po dosiah-
nutie konečného cieľa. Toto je Boží prísľub. A tu záro-
veň nachádzame ďalší dôležitý prvok: neustála modlitba 
v nás prebúdza zmysel pre Božiu prítomnosť v našich 
životoch a v dejinách. Jeho prítomnosť je prítomnos-
ťou, ktorá nás udržiava, riadi a dáva nám veľkú nádej aj 
uprostred temnoty ľudských udalostí; okrem toho, každá 
jedna modlitba, aj tá, ktorá je vyslovená v úplnej samote, 
nie je nikdy izolovaním sa, ani uzatváraním sa do seba: je 
za každých okolností životodarnou miazgou, ktorá v nás 
udržiava horlivú, ochotnú kresťanskú vieru.

Druhá etapa modlitby zhromaždenia (1,9 – 22) ešte 
viac prehlbuje vzťah s Ježišom Kristom: Pán sa zjavuje, 
rozpráva, koná a zhromaždenie, ktoré je mu stále bližšie, 
ho počúva, reaguje a prijíma. V posolstve, ktoré prezen-
tuje čítajúci, svätý Ján rozpráva svoju osobnú skúsenosť 
stretnutia s Kristom: nachádza sa na ostrove Patmos, pre 
„Božie Slovo a Ježišovo svedectvo“ (1,9); je to „Pánov 

Benedikt XVI. v katechéze: Modlitba má byť predovšetkým chválou
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deň“ (1,10a), nedeľa, počas ktorej sa slávi Vzkriesenie. 
Ján je „vo vytržení“ (1,10a). Svätý Duch ho preniká a ob-
novuje, prehlbujúc jeho schopnosť prijímať Ježiša, kto-
rý ho povolá k tomu, aby písal. Modlitba spoločenstva, 
ktoré počúva, postupne naberá kontemplatívny charakter, 
formovaný slovami „vidieť“, „pozerať“: spoločenstvo 
kontempluje to, čo mu čítajúci predkladá, zároveň to 
zvnútorňuje a prijíma za svoje.

Ján počuje „hlas mohutný ako zvuk poľnice“ (1,10b): 
tento hlas mu káže poslať odkaz „siedmim Cirkvám“ 
(1,11), ktoré sa nachádzajú v Malej Ázii a prostredníc-
tvom nich všetkým Cirkvám všetkých čias – spolu s ich 
pastiermi. Výraz „hlas... poľnice“, prevzatý z knihy Exo-
dus (por. 20,18), pripomína Božie Zjavenie Mojžišovi na 
vrchu Sinaj a naznačuje hlas Boží, ktorý hovorí z neba, 
z nadprirodzeného sveta. Tu je privlastnený Vzkriesené-
mu Kristovi, ktorý v sláve Otca hovorí Božím hlasom 
zhromaždeniu zjednotenému v modlitbe. Ján sa obracia 
„aby pozoroval hlas“ (1,12), a zbadá „sedem zlatých 
svietnikov a uprostred svietnikov kohosi ako Syna člove-
ka“ (1,12-13) – čo je výraz veľmi typický pre Jána, a zna-
mená samotného Krista. Zlaté svietniky s ich zažatými 
sviecami znamenajú Cirkev všetkých čias zhromaždenú 
na liturgiu v modlitbovom očakávaní: Vzkriesený Ježiš, 
„Syn človeka“, je uprostred nej: oblečený do šiat veľ-
kňaza Starého Zákona vykonáva svoju kňazskú funkciu 
príhovorcu u Otca.

V Jánovom symbolickom posolstve potom nasleduje 
žiarivé predstavenie Vzkrieseného Krista, ktorý má Božie 
vlastnosti v duchu Starého Zákona. Hovorí o vlasoch, čo 
boli „biele ako biela vlna, ako sneh“ (1,14), to je symbol 
Božej večnosti (por. Dt 7,9) a Vzkriesenia. Druhý symbol 
je symbol ohňa, ktorý v Starom zákone často predstavuje 
Boha, aby naznačil dve z jeho vlastností: prvou z nich je 
žiarlivá intenzita jeho lásky, ktorá živí jeho zmluvu s člo-
vekom (porov. Dt 4,24). Túto istú horiacu intenzitu lásky 
čítame v zraku Vzkrieseného Krista: „jeho oči boli ako 
plameň ohňa“ (Zjv 1,14a).

Druhou vlastnosťou je jeho neprestajná schopnosť 
víťaziť nad zlom ako „spaľujúci oheň“ (Dt 9,3). Tak aj 
Ježišove „nohy“ - kráčajúce, aby čelili zlu a zničili ho - sú 
podobné „kovu rozžeravenému v peci“ (Zjv 1,15). Hlas 
Ježiša Krista je potom „ako hukot veľkých vôd“ (1,15c), 
má ohromujúci zvuk „slávy Boha Izraela“, ktorý kráča 
k Jeruzalemu – ako o tom hovorí prorok Ezechiel (por. 
43,2). Nasledujú ešte tri symbolické prvky, ktoré ukazujú 
čo všetko Vzkriesený Kristus robí pre svoju Cirkev: drží 
ju pevne vo svojej pravici – a to je dôležitý obraz – Ježiš 
drží Cirkev vo svojej ruke – prihovára sa jej tak prenika-
vo ako nabrúsený meč a ukazuje jej jas svojho Božstva: 
„jeho tvár bola sťa slnko, keď svieti v plnej sile“ (Zjv 
1,16). Ján je tak ohromený touto úžasnou skúsenosťou so 
Vzkrieseným, že to nevydrží a padá na zem ako mŕtvy.

Po tejto skúsenosti zjavenia Apoštol stojí pred Pánom 
Ježišom a hovorí s ním: ten ho povzbudzuje, vkladá mu 
ruku na hlavu, zjavuje mu svoju identitu Vzkrieseného 
Ukrižovaného a zveruje mu úlohu odovzdať odkaz Cirk-
vám (por. Zjv 1,17 – 18). Je to veľmi pekný obraz – tento 

veľký Boh, pred ktorým človek padá ako mŕtvy – on je 
však priateľom života a kladie na človeka svoju ruku – 
a tak to bude aj s nami. Sme Ježišovými priateľmi – a te-
da ani zjavenie vzkrieseného Boha, vzkrieseného Krista, 
pre nás nebude nič hrozné: bude to stretnutie s priateľom. 
Aj zhromaždenie spolu s Jánom prežíva zvláštny okamih 
svetla pred Pánom, nadväzujúci na každodennú skúse-
nosť stretnutia sa s Ježišom, ukazujúci bohatstvo vzťahu 
s Pánom, ktorý vypĺňa každý priestor našej existencie.

V tretej a poslednej etape prvej časti Zjavenia svätého 
Apoštola Jána (Zjv 2-3) čítajúci predkladá zhromaždeniu 
sedmoré posolstvo, v ktorom Ježiš hovorí v prvej osobe. 
Ježišova reč adresovaná siedmim Cirkvám nachádza-
júcim sa v Malej Ázii v okolí Efezu sa začína opisom 
konkrétnej situácie každej z týchto Cirkví a potom sa 
rozširuje na Cirkvi všetkých čias. Ježiš hneď vchádza do 
ohniska situácie každej z Cirkví, zdôrazňuje ich svetlé aj 
tienisté stránky a ponúka im naliehavé pozvanie: „Rob 
pokánie“ (2,5.16; 3,19c); „Drž sa toho, čo máš“ (3,11); 
„konaj ako prv“ (2,5); „buď teda horlivý a rob pokánie“ 
(3,19b)... Tieto Ježišove slová, ak ich počúvame s vierou, 
začnú hneď účinkovať: Cirkev v modlitbe, prijímajúc 
Pánovo slovo, sa premieňa. Všetky Cirkvi sa musia ve-
novať pozornému počúvaniu Pána, otvoriť sa pre Ducha 
– tak, ako to Ježiš znovu a znovu naliehavo žiada, opa-
kujúc príkaz sedem krát: „Kto má uši, nech počúva, čo 
Duch hovorí Cirkvám“ (2,7.11.17.29; 3,6.13.22). Zhro-
maždenie počúva posolstvo a dostáva impulz na pokánie, 
na obrátenie, na vytrvalosť, rast v láske – teda dostáva 
celkovú orientáciu pre svoje putovanie.

Drahí priatelia, Zjavenie svätého apoštola Jána nám 
ukazuje spoločenstvo zjednotené v modlitbe, pretože 
práve v modlitbe môžeme stále intenzívnejším spôsobom 
spoznať prítomnosť Ježiša medzi nami. Čím viac a čím 
lepšie sa modlíme s vytrvalosťou, intenzívne, tým viac sa 
pripodobňujeme jemu a on skutočne vstupuje do nášho 
života, aby ho riadil – darujúc nám radosť a pokoj. A o čo 
viac poznáme, milujeme a nasledujeme Ježiša, o to viac 
cítime potrebu zastaviť sa na modlitbu, aby sme od neho 
dostali dar pokoja, nádeje a silu pre náš život.“

Na generálnej audiencii boli prítomní aj účastníci siedmej 
púte Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov 
SR do Ríma a Vatikánu. Benedikt XVI. tak okrem štu-
dentov a učiteľov z Bardejova pozdravil aj 150 prísluš-
níkov Ozbrojených síl a ich rodinných príslušníkov. „S 
láskou pozdravujem účastníkov Púte Ordinariátu ozbro-
jených síl a zborov pod vedením jeho biskupa Františka 
Rábeka ako aj skupinu študentov a učiteľov Gymnázia 
svätého Jána Bosca z Bardejova. Bratia a sestry, vaša 
návšteva Ríma počas Roka, v ktorom si Cirkev na Slo-
vensku pripomína svätého Cyrila a Metoda, nech posilní 
vašu vernosť Kristovi a Apoštolskému Stolcu. Rád vás 
žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus!“ povedal Svätý 
Otec slovenským pútnikom. V rámci audiencie potom od 
veliteľa Čestnej stráže prezidenta SR získal dar v podobe 
slovenskej fujary vyrobenej jedným z príslušníkov strá-
že.                                                               Preložil: Martin Kramara
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Benedikt XVI. chce zriadiť  
Pápežskú akadémiu  
pre štúdium latinčiny

Vatikán 31. augusta (RV) - Benedikt XVI. sa chystá 
zriadiť novú Pápežskú akadémiu pre štúdium latinské-
ho jazyka (Pontificia Academia Latinitatis). Kardinál
Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej rady pre kul-
túru, ktorá je iniciátorkou prípravy zriadenia tejto aka-
démie, vysvetľuje, že jej členmi budú význační učenci 
z celého sveta a jej cieľom bude podpora používania 
a výučby tohto jazyka či už v cirkevnom alebo svet-
skom prostredí. Mala by sa tak zaradiť medzi 11 exis-
tujúcich pápežských akadémií. Podporovať latinčinu 
v cirkevnom prostredí bolo doteraz úlohou Pápežskej 
nadácie „Latinitas“ zriadenej v roku 1976 pápežom 
Pavlom VI., ktorá funguje pod záštitou Štátneho sek-
retariátu. Pred 50 rokmi pápež Ján XXIII. promulgo-
val apoštolskú konštitúciu „Veterum sapientia“, v kto-
rej definoval latinčinu ako nemeniteľný jazyk Cirkvi
a zdôraznil jej dôležitosť. Keďže v období tesne pred 
koncilom školy zanechávali výučbu latinčiny, Svätý 
Otec touto konštitúciou nariadil cirkevným školám 
a univerzitám znovu obnoviť výučbu tohto jazyka. 
Kardinál Ravasi dodáva, že zriadenie spomínanej 
akadémie je odpoveďou na mnohé žiadosti, ktoré do 
Vatikánu prichádzajú z celého sveta.                     -js- 

Celoafrický kongres katolíckych 
laikov pozdravil i Benedikt XVI.

Kamerun 5. septembra (TK KBS/RV SK/RV CZ) - 
V kamerunskom Yaoundé sa začal II. celoafrický kon-
gres katolíckych laikov na tému „Svedčiť o Ježišovi 
Kristovi v dnešnej Afrike. „Soľ zeme... svetlo sveta 
(Mt 5,13-14)“. Kongres organizuje Pápežská rada 
pre laikov. Benedikt XVI. zaslal jeho účastníkom po-
zdravné posolstvo, v ktorom pripomína dôležitú úlohu 
laikov pre cirkev v Afrike. Poukazuje, že aj napriek 
ťažkým problémom, týkajúcich sa straty tradičných 
hodnôt, narušenia osobných a sociálnych vzťahov, 
násilia, korupcie vo verejnom živote a vykorisťovania 
žien a detí, je Afrika „Kontinentom nádeje“.

„Ak však hľadíme hlbšie do srdca obyvateľov 
Afriky nachádzame veľké bohatstvo duchovných 
prameňov tak vzácnych pre súčasnú dobu. Láska 
k životu a rodine, zmysel pre radosť a zdieľanie, en-
tuziazmus zo života viery v Pánovi, ktoré som sám 
mohol vidieť na mojich cestách do Afriky, ostávajú 
hlboko v mojom srdci. Nikdy nenechajte, aby po-
chmúrna relativistická a nihilistická mentalita, ktorá 
je prítomná v rozličných častiach sveta, podkopala 

vašu realitu! S obnovenou silou prijmite a rozdávajte 
radostnú zvesť o nádeji, ktorú prináša Kristus. Posol-
stvo, ktoré je schopné očistiť a posilniť veľké hodnoty 
vašich kultúr.“

Svätý Otec označil tento kongres za jeden z dôle-
žitých prvkov pri príprave dvoch udalostí týkajúcich 
sa univerzálnej Cirkvi, ktorými bude Biskupská sy-
noda o novej evanjelizácii a Rok viery. Pripomenul 
poslanie Cirkvi ohlasovať celému svetu Dobrú zvesť, 
ktorá z vnútra premení celé ľudstvo. Ďalej pokračuje: 
„V tomto poslaní transformácie celej spoločnosti, tak 
nevyhnutnom pre Afriku súčasnosti, majú laickí ve-
riaci nezastupiteľnú úlohu: «Prostredníctvom svojich 
laických členov je Cirkev prítomná a aktívna v živote 
sveta. Laici majú v Cirkvi a spoločnosti dôležitú úlo-
hu. [...] Laickí veriaci sú v skutočnosti „veľvyslancami 
Krista“ (2 Kor 5,20) vo verejnej sfére, v srdci sveta» 
(Posyn. ap. exhort. Africae munus, 128)“. V závere 
všetkých vyzval, aby naplnili túžbu celej Afriky po 
radostných ohlasovateľoch Dobrej zvesti.        RV SK 

Pápežská rada na podporu  
jednoty kresťanov  

má nového podsekretára

Vatikán 5. septembra (RV) - Svätý Otec vymenoval 
nového podsekretára Pápežskej rady na podporu 
jednoty kresťanov, ktorým sa stal Andrea Palmie-
ri, doterajší oficiál spomínaného dikastéria. Úlohou
tejto rady je podieľať sa na ekumenickom diele 
pri budovaní jednoty medzi kresťanmi. Podporuje 
národné a medzinárodné katolícke zhromaždenia 
zamerané na zjednotenie kresťanov, spája ich, ko-
ordinuje a dozerá na ich podujatia. Pápežskú radu 
v súčasnosti vedie kardinál Kurt Koch.             -mf-

Nová veľvyslankyňa Litvy  
na audiencii v Castel Gandolfe

Svätý Otec prijal na súkromnej audiencii v Castel Gan-
dolfe novú veľvyslankyňu Litvy pri Svätej stolici Irenu 
Vaišvilaitéovú pri príležitosti odovzdania poverovacích 
listín. Vaišvilaitéová vyštudovala Históriu umenia na 
Štátnej Lomonosovovej univerzite v Moskve, získala 
doktorát z Cirkevných dejín na Pápežskej Gregorovej 
univerzite v Ríme a doteraz pôsobila ako profesorka 
na Fakulte histórie na univerzite vo Vilniuse a vice-
rektorka Európskej univerzity humánnych vied. V mi-
nulosti spolupracovala okrem Vatikánskeho rozhlasu 
aj s rádiom Slobodná Európa v Prahe.                 -mf- 
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Kondolencia Benedikta XVI.  
po úmrtí kardinála Martiniho

Vatikán 1. septembra (RV CZ/RV SK) - „So zármut-
kom som prijal správu o smrti kardinála Carla Maria 
Martiniho, ktorá nastala po dlhej chorobe prežívanej 
s vnútorným pokojom a v dôvery plnej odovzdanosti 
Pánovi,“ píše Benedikt XVI. v kondolenčnom liste, 
ktorý zaslal milánskemu arcibiskupovi kardinálovi An-
gelovi Scolovi. Svätý Otec vyjadruje úprimnú sústrasť 
príbuzným zosnulého i celej arcidiecéze a kardinála 
Martiniho pripomína ako „drahého brata, ktorý veľko-
ryso slúžil evanjeliu a Cirkvi.“

„S vďačnosťou spomínam na jeho intenzívne pasto-
račné dielo, ktoré šíril ako horlivý a verný duchovný syn 
sv. Ignáca, odborník, učiteľ, uznávaný biblista, vážený 
rektor Pápežskej gregoriánskej univerzity a Pápežského 
biblického inštitútu a ako bdelý a múdry arcibiskup am-
broziánskej arcidiecézy,“ stojí v kondolencii. Benedikt 
XVI. ďalej vyzdvihuje najmä službu Božiemu slovu, 
v ktorej zosnulý kardinál „otváral cirkevnému spolo-
čenstvu poklady Svätého písma, najmä skrze dôraz na 
Lectio divina.“ Na záver uisťuje o svojej modlitbe k Pá-
novi, aby „na príhovor Panny Márie prijal tohto svojho 
verného služobníka a vynikajúceho pastiera do nebeské-
ho Jeruzalema“ a udeľuje svoje apoštolské požehnanie 
tým, ktorí oplakávajú jeho odchod.

Vo veku 85 rokov zomrel  
 kardinál Carlo Maria Martini SJ

Vatikán 31. augusta 
(RV) - Vo veku 85 ro-
kov zomrel kardinál 
Carlo Maria Martini, 
emeritný milánsky 
arcibiskup, jezuita 
a uznávaný biblista. 
Známy svojimi inova-
tívnymi pastoračnými 
prístupmi po 22 rokoch 
vedenia Milánskej ar-
cidiecézy v roku 2002 
odišiel na odpočinok do 
Jeruzalema, kde chcel 
pokračovať vo svojich 

biblických bádaniach. Parkinsonová choroba mu v tom 
však zabránila a posledné roky prežil v jezuitskej ko-
munite v talianskom meste Gallarate.

O výraznom zhoršení zdravotného stavu kardinála 
Martiniho vo štvrtok večer informovali aj Benedikta 
XVI., ktorý za neho obetoval modlitby.    -jm-/ Foto RV 

Kondolenčný list poslal do Milána i štátny sekretár 
Tarcisio Bertone. Pripomína v ňom, že kardinál Martini 
vydával svedectvo o primáte duchovného života a záro-
veň dokázal načúvať človeku a brať do úvahy jeho rôzne 
existenciálne a sociálne podmienenosti.     RV CZ, RV SK

V milánskej katedrále sa rozlúčili 
s kardinálom Martinim

Miláno 3. septembra (RV SK/RV CZ) - Zosnulý kardi-
nál Carlo Maria Martini bol po svojej smrti vystavený 
v milánskej katedrále, kde sa s ním prišlo rozlúčiť nie-
koľko osobností cirkevného, politického i spoločen-
ského života. Eucharistickej slávnosti s pohrebnými 
obradmi predsedal milánsky arcibiskup kardinál An-
gelo Scola.

Na začiatku slávnosti prečítal kardinál Angelo Co-
mastri, generálny vikár Svätého Otca pre Mestský štát 
Vatikán a jeho zástupca na pohrebe, posolstvo, v kto-
rom Benedikt XVI. poukázal na hlbokú lásku tohto 
pastiera Cirkvi. 

„Drahí bratia a sestry,
v tomto okamihu by som chcel vyjadriť moju blíz-

kosť, v modlitbe a s náklonnosťou, celej milánskej ar-
cidiecéze, Spoločnosti Ježišovej, príbuzným a všetkým 
tým, ktorí si vážili a milovali kardinála Carla Mariu 
Martiniho a chceli ho odprevadiť na tejto jeho posled-
nej ceste.

„Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň 
na mojich chodníkoch» (Ž 119, 105): slovami žalmistu 
možno zhrnúť celé bytie tohto veľkorysého a verného 
pastiera Cirkvi. Bol Božím mužom, ktorý Sväté pís-
mo nielen študoval, ale intenzívne ho miloval, spravil 
z neho svetlo svojho života, keďže všetko je «ad maio-
rem Dei gloriam», na väčšiu Božiu slávu. A práve pre 
toto bol schopný učiť veriacich a tých, ktorí hľadajú 
pravdu, že jediné Slovo, ktoré si zaslúži byť vypočuté, 
vítané a nasledované je to od Boha, pretože ukazuje 
všetkým cestu pravdy a lásky.

Robil tak s veľkou otvorenosťou ducha, neodmieta-
júc nikdy stretnutie a dialóg so všetkými, odpovedajúc 
konkrétne na pozvanie apoštola byť «stále pripravení 
obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť ná-
dej, ktorá je vo vás» (1 Pt 3, 15). Konal v duchu hlbo-
kej lásky pastiera, podľa svojho biskupského motta Pro 
veritate adversa diligere, pozorný vo všetkých situáci-
ách, najmä v tých ťažších, blízky s láskou tým, ktorí sa 
nachádzali v strachu, chudobe, utrpení.

Pane, ktorý si sprevádzal kardinála Carla Mariu 
Martiniho celým jeho životom prijmi tohto neúnavného 
služobníka Evanjelia a Cirkvi v nebeskom Jeruzaleme.“

V závere posolstva udelil Svätý Otec všetkým prí-
tomným, ktorí smútia za stratou kardinála, svoje po-
žehnanie.                               RV CZ, RV 
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Páter Federico Lombardi  
sa dožíva 70 rokov

Vatikán 30. augusta (TK KBS/RV CZ) - „Nie som pápe-
žov hovorca,“ ohradzuje sa často P. Federico Lombardi 
a dodáva: „Svätý Otec niekoho takého vôbec nepotre-
buje, lebo, ak to považuje za nutné, tak to povie sám 
a dosť zreteľne.“ Z titulu svojho úradu je teda taliansky 
jezuita riaditeľom Tlačového strediska Svätej stolice, 
zodpovedného za mediálnu komunikáciu vo Vatikáne 
a v rámci pápežských ciest. Zároveň tento rodený Pie-
monťan riadi Vatikánsky rozhlas a Vatikánske televízne 
centrum CTV. Otec Lombardi v týchto dňoch slávi dve 
významné jubileá. V stredu 29. augusta oslávil sedem-
desiatku a v nedeľu 2. septembra si pripomenie 40 rokov 
od kňazského svätenia.

Mladý Federico nasledoval vzor svojho strýka Ric-
carda, známeho kazateľa ľudových misií (býval nazýva-
ný “mikrofón Boží”). Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 
už v 18 rokoch. O dva roky neskôr prijal kňazské sväte-
nie a začal štúdium filozofie a zároveň matematiky v se-
verotalianskom Turíne. Po ňom nasledoval štvorročný 
pobyt v Nemecku, kde vo Frankfurte nad Mohanom 
získal licenciát z teológie a zároveň pôsobil ako duchov-
ný správca talianskych emigrantov. Prvú novinársku 
skúsenosť získal v renomovanom jezuitskom časopise 
„Civiltá Cattolica”, kde postúpil až na miesto zástupcu 
šéfredaktora.

V rokoch 1984 - 1990 bol P. Lombardi provinciálom 
rádu v Taliansku, rok na to (1991) začal pracovať pre 
Svätú stolicu ako programový riaditeľ Vatikánskeho roz-
hlasu. V roku 2005 sa stáva jeho generálnym riaditeľom 
a o rok neskôr v roku 2006 nahradil vo funkcii hovorcu 
svojho španielskeho predchodcu Joaquina Navarro-Va-
llsa, ktorý v nej pôsobil viac než dve desaťročia.

Do úradu ho menoval Benedikt XVI. a ako sa uká-
zalo, voľba Svätého Otca bola správna. Aj v napätých 
situáciách nestráca P. Lombardi zdvorilosť a trpezlivosť. 
Naposledy to bolo možné vidieť pri každodenných brí-
fingoch v súvislosti s únikom dokumentov Svätej stolice,
kedy neúnavne, s pokojom a priateľskou uvoľnenosťou 
usmerňoval mätúce fantázie talianskych a iných médií.

Jeho služba vyžaduje železnú disciplínu – predpo-
ludním pracuje v tlačovom stredisku a v rozhlase, popo-
ludní v televíznom centre a večer opäť v budove rozhla-
su, kým vrátnik o deviatej večer nezavrie bránu. V dome 
rímskej jezuitskej komunity zasadá O. Lombardi k večer 
ako jeden z posledných.                                Zdroj: RV CZ

Matka Tereza naďalej príkladom 
milosrdnej lásky

Vatikán 5. septembra (TK KBS/TS ČBK/RV) - 5. septem-
bra Cirkev slávi liturgickú spomienku na blahoslavenú 
Máriu Teréziu z Kalkaty, jednú z najvýraznejších osob-
ností 20. storočia. Pri tejto príležitosti kardinál Angelo 
Comastri, vikár Svätého Otca pre Mestský štát Vatikán, 
slávil svätú omšu za zakladateľku Misionárok lásky 
v rímskom kostole Santa Maria in Domnica. O živej spo-
mienke na túto „malú veľkú sestru“ pätnásť rokov od jej 
smrti hovoril pre Vatikánsky rozhlas don Marco Farina, 
správca Martinsicura, farnosti zasvätenej Márii Terézii 
z Kalkaty, ktorá sa nachádza v abruzzskej diecéze.

„Matka Tereza je stále prítomná, pretože je najkon-
krétnejším a v súčasnosti najbližším príkladom lásky 
nášho Pána. Takže jej pozornosť posledným, najposed-
nejším z posledných, tým, ktorým nechce nikto pomáhať, 
pretože je ťažké im pomôcť, je podnetom k zameraniu sa 
na charitatívnu a význačnú činnosť v prospech kategórie 
ľudí, väčšinou na okraji spoločnosti, tak, ako na iných, ba 
dokonca ešte viac,“ hovorí don Farina.  TS ČBK / RV SK

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI  
            

Posolstvo Benedikta XVI.  
ekumenickému stretnutiu v Bose

Vatikán/Bose (TK KBS/RV CZ) - „Človek, ochranca stvo-
renia“ - tak znie názov ekumenického stretnutia o pravo-
slávnej spiritualite, ktoré prebieha od stredy do soboty 
v Bose na severe Talianska. Každoročné medzinárodné 
stretnutie organizuje už po dvadsiaty raz tamojšia mo-
nastická ekumenická komunita v spolupráci s rôznymi 
pravoslávnymi cirkvami. Benedikt XVI. poslal prostred-
níctvom svojho štátneho sekretára účastníkov pozdravný 
list adresovaný priorovi komunity v Bose bratovi Enzovi 
Bianchimu. Praje v ňom, aby stretnutie napomohlo vzá-
jomnému poznaniu a vytvorilo nové príležitosti k spo-
ločnej práci na ochrane Božieho stvorenia. Posolstvo 
účastníkov sympózia vydal i predseda Pápežskej rady 
pre jednotu kresťanov. Kardinál Kurt Koch zdôrazňuje, 
že všetci zdieľame vieru v Boha Stvoriteľa. To je tiež 
základom pre dialóg a stretávanie rôznych cirkví a kres-
ťanských spoločenstiev.                           Zdroj: RV CZ
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Budovanie mostov bratstva  
v Budapešti 

Budapešť 31. augusta (RV) - V Budapešti sa konalo 
od 31. augusta do 2. septembra celosvetové stretnutie 
mladých z hnutia Fokoláre. Na podujatí s názvom Gen-
fest, ktorého hlavnou témou bolo „budovanie mostov 
bratstva“, sa zišlo okolo 12-tisíc mladých z celého sveta 
vrátane tritisíc dobrovoľníkov. Vo štvrtok predpolud-
ním bola medzinárodná delegácia Genfestu prijatá aj 
v Parlamente a večer podujatie pokračovalo koncertom 
v Športovej aréne, na ktorom sa zúčastnili aj maďarské 
občianske a náboženské autority. Súčasťou sobotného 
programu bolo tzv. stavanie mostov na základe svedec-
tiev zo života mladých a niektorí sa predstavili aj for-
mou pripravených choreografií a hudobných vystúpení.
Mladí z rôznych častí sveta svedčili o ich záujme vy-
tvoriť univerzálne bratstvo. O jeho zmysle hovorí jed-
na z účastníčok Genfestu, Talianka Chiara: „Hľadať vo 
všetkých tých, ktorí sú blízko, tvár Ježiša, teda ́ milovať 
všetkých ako seba samých´. K tomu stačí jednoducho 
úsmev venovaný tým, ktorí nás skutočne potrebujú. 
My sami s tým máme mnoho skúseností, ako napríklad 
povodne v Ligúrii, ktoré nás skutočne priviedli k tomu, 
aby sme získali silu a pomáhali tým, ktorí to potrebovali. 
Myslím si, že už toto je silným svedectvom bratstva.“ 

Posolstvo Svätého Otca mladým
Pri tejto príležitosti zaslal Benedikt XVI. posolstvo 
predsedníčke hnutia Marii Voceovej. Svätý Otec 
v ňom udeľuje apoštolské požehnanie všetkým účast-
níkom stretnutia. Budapešť je podľa neho význačným 
symbolom túžby, ktorá viedla mnoho mladých k tomu, 
aby sa zjednotili na iniciatíve s názvom Let´s Bridge. 
„Mnoho mostov na Dunaji, ktoré spájajú niekdajšie 
sídla Buda a Pešť a robia z nich jeden celok,“ uvádza 
Svätý Otec, „bolo zničených počas Druhej svetovej 
vojny. Napriek tomu, sa z popola tohto strašného kon-
fliktu zrodilo odhodlanie budovať pokoj na trvácnom
základe, rozhodnutie, ktoré mohlo byť inšpiráciou pre 
založenie Hnutia fokoláre.“ Svätý Otec verí, že „že 
toto krásne mesto“, ako nazýva Budapešť, „bude zna-
mením nádeje“ pre mladých na Genfeste. Ako uvádza, 
mohlo by ich inšpirovať k tomu, „aby ponúkli pria-

teľskú ruku tým, ktorí pochádzajú z iných prostredí 
a kultúr“, a tak formovali pozemské mesto v jednote 
a pokoji, a do istej miery vytvárali „predobraz neroz-
deleného Božieho mesta“. 

Genfest vyvrcholil v nedeľu 2. septembra slávnost-
nou sv. omšou na námestí pred Bazilikou sv. Štefana, 
ktorej predsedal kardinál Péter Erdő, budapeštiansky 
arcibiskup.                                              -mf-/ foto HF

Skončilo sa stretnutie CCEE

Cyprus 7. septembra (RV) - V meste Nikózia na 
Cypre sa v stredu skončilo stretnutie Rady európ-
skych biskupských konferencií (CCEE), ktoré or-
ganizovala jej Komisia pre sociálne otázky „Caritas 
in veritate“. Jedným z pozvaných bol aj dublinský 
arcibiskup Diarmuid Martin, ktorý počas neho pred-
stavil svoju víziu o tom, ako môže Cirkev prispieť 
k sociálnej kohézii v Európe. Podľa neho je dôle-
žité hovoriť o Cirkvi, nielen pokiaľ ide o biskupov 
a cirkevné organizácie, ale aj čo sa týka povolania 
laikov v súvislosti s ich kresťanskou zodpovednos-
ťou, ktorú majú v rodine, v profesionálnej, kultúr-
nej a politickej oblasti.

Arcibiskup Martin ďalej hovoril o tom, ako pre-
zentovať sociálne učenie Cirkvi vo verejnej sfére. 
Podľa neho musí byť vždy oživené a doprevádzané 
láskou, pretože „skutočne pochopené bude iba skrze 
optiku lásky“. Upozornil na to, že cirkevné organi-
zácie sa nesmú stať obyčajnými lobingovými sku-
pinami v rade ďalších, pretože tak stratia skutočnú 
originalitu, ako aj ich prvotný význam pri formovaní 
spoločnosti. Poznamenal, že obhajovanie viery je 
veľmi dôležité, ale rovnako dôležitý je aj spôsob, 
akým sa vykonáva.

„V súčasnosti sa často nachádzame v situácii, 
v ktorej musíme brániť katolícke učenie v kultúrnom 
prostredí, ktoré sme nevytvorili my a v skutočnosti 
môže byť zaujaté voči nášmu mysleniu. Je to zvlášť 
ten prípad, keď nad kultúrou dominuje individua-
lizmus. Je napríklad veľmi ťažké brániť katolícke 
chápanie manželstva a sexuality v kultúre individu-
alizmu... Ak sa aj nakoniec jednoducho obránime, 
existuje tam nebezpečenstvo, že budeme nakoniec 
uväznení v kategórii kultúry niekoho iného a že bude 
prezentovaný iba negatívny pohľad na naše učenie.“

Ako uviedol arcibiskup Martin, je dôležité po-
staviť sa proti tomu, ale o mnoho dôležitejšie je 
ilustrovať skutočnú povahu cirkevného učenia: 
„V dnešnej spoločnosti musíme byť schopní ob-
jasniť hodnoty vízie spoločnosti, ktoré prame-
nia z našej viery, ale musíme byť toho schopní 
prostredníctvom racionálnych argumentov.“   -mf- 
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V irackom meste Kirkúk  
otvorili spoločnú školu  

pre kresťanov a moslimov

Irak 5. septembra (RV) - Kirkútsky arcibiskup Mons. Lo-
uis Sako inauguroval v sobotu novú súkromnú základnú 
školu „Myriamana“, ktorá bude slúžiť na spoločné vzde-
lávanie kresťanských a moslimských detí. Na ceremónii 
sa zúčastnili predstavitelia vlády zodpovední za vzdelá-
vanie, imám veľkej mešity v Kirkúku šejk Ahmad Al-
-Hamad Al-Hamin a šejk Ismael Hadidi. Škola, do ktorej 
je už prihlásených 100 žiakov, bude okrem vzdelávania 
poskytovať aj ubytovanie pre tých najchudobnejších. 
Pre irackých kresťanov predstavuje tento projekt dôvod 
na nádej a príležitosť posilniť vzájomné spolunažívanie. 
Mons. Sako pre agentúru AsiaNews zdôvodnil, že „v 
kresťanskej tradícii bola vždy pri kostole škola, preto-
že poslaním Cirkvi je vzdelávať a formovať. (...) Kres-
ťania a moslimovia budú študovať spoločne, budú sa 
učiť pozitívnym, spravodlivým a serióznym spôsobom 
o princípoch oboch náboženstiev, aby mohli žiť vo vzá-
jomnom rešpekte a podporovať kultúru dialógu a po-
koja pre budúce generácie.“ Táto súkromná katolícka 
škola je prvá svojho druhu v Kirkúku. (AsiaNews)  -js- 

Predsedovia ČBK, ERC a FŽI 
píšu list premiérovi i prezidentovi 

a poslancom parlamentu

Praha 5. septembra (TK KBS) - Predsedovia Českej bis-
kupskej konferencie (ČBK), Ekumenickej rady cirkví 
(ERC) a Federácie židovských obcí (FŽO) zaslali list 
premiérovi ČR Petrovi Nečasovi a prezidentovi ČR 
Václavovi Klausovi. Venujú sa v ňom pokračujúcemu 
legislatívnemu procesu zákona o majetkovom vyrov-
naní. Premiéra i prezidenta osobne uisťujú o tom, že 
zo strany cirkví a náboženských spoločností nedôjde 
k žiadnym aktivitám, ktorí by akokoľvek spochybnili 
hranicu 25. februára 1948. Hlavu štátu zároveň žiadajú, 
aby po „eventuálnom kladnom hlasovaní o tomto záko-
ne pripojil svoj podpis“.

Listom sa obrátili aj na poslancov Poslaneckej sne-
movne Parlamentu Českej republiky, ktorých vyzývajú, 
aby uviedli do života svoju podporu zákonu o majet-
kovom vyrovnaní vzťahu s cirkvami. „Tomuto zákonu 
rozumieme ako pokusu o nastolenie spravodlivosti, prá-
va a normálnych vzťahov tam, kde boli doteraz obchá-
dzané a prehliadané,“ píšu v liste poslancom. Zároveň 
ich opätovne uisťujú o tom, že cirkvi v žiadnom prípade 
nechcú akokoľvek prelomiť hranicu 25. 2. 1948, podob-
ne ako ju rešpektovali zákony ústretové voči iným rešti-

Snemovňa Parlamentu ČR  
odložila schvaľovanie  
cirkevných reštitúcii

Praha 5. septembra (ČTK/TS ČBK) - Poslanecká sne-
movňa Parlamentu Českej republiky odložila schvaľo-
vanie cirkevných reštitúcii. „Prijatie zákona o čiastoč-
nom majetkovom vyrovnaní sa s cirkvami je záležitosť 
parlamentu. Tento proces pozorne sledujeme. Čas, ktorý 
teraz vznikol rozhodnutím o odložení prijatia zákona, 
sa pokúsime opäť využiť, aby sme vysvetlili, že navr-
hované riešenie je spravodlivé a pre štát je v dlhodobej 
perspektíve výrazne lacnejším variantom - v porovnaní 
so súčasným stavom, kedy je činnosť cirkvi hradená zo 
štátneho rozpočtu. Vážime si všetkých, ktorí sa v tejto 
situácii usilujú o nájdenie zmysluplného riešenia,“ re-
agoval na odloženie prejednávania o návrhu zákona 
o majetkovom vyrovnaní sa s cirkvami a náboženskými 
spoločnosťami generálny sekretár Českej biskupskej 
konferencie Mons. Tomáš Holub.    Zdroje: ČTK/TS ČBK

tuentom. V liste uvádzajú, že neschválenie „zákona by 
bolo premárnením príležitosti ku vzájomnej dohody“ na 
niekoľko ďalších rokov.                        Zdroj: TS ČBK

Kardinál Barbarine o legalizácii 
homosexuálnych manželstiev

Paríž 7. septembra (TK KBS/RV CZ) - Francúzsky kar-
dinál Philippe Barbarin varoval v denníku La Croix 
pred „absolútnosťou demokracie“. Isté hranice musia 
zostať zachované, zdôraznil lyonský arcibiskup v sú-
vislosti s plánovanou legalizáciou homosexuálnych 
manželstiev. „Milujem demokraciu - je najmenej zlý 
režim,“ vysvetlil francúzsky kardinál a dodal: „De-
mokracia sa však nesmie stať absolútnou, je nutné 
si zachovať zdravý rozum“. Parlament má síce moc 
k zákonnej redefinícii manželstva, otázka je, či má
k tomu i právo, pokračuje kardinál Barbarin a vyzýva 
občanov, aby sa zákonodarcov pýtali, či nová definí-
cia manželstva, a tým i muža a ženy, nie je náhodou 
nebezpečná.

Lyonský arcibiskup sa v rozhovore tiež vyjadruje 
k aktuálnej francúzskej diskusii o eutanázii. Chceme 
sa zbavovať života, ktorého žitie stojí námahu, priná-
ša príliš vysoké náklady a nevieme o ňom, kam vedie. 
Odvolávame sa pri tom na prianie človeka s takýmto 
životom skoncovať, hovorí kardinál Barbarin a upo-
zorňuje: Individuálny úsudok by však nemal byť po-
výšený na absolútnu normu.                                 RV CZ
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Zákon zakazujúci konverziu súd 
v Indii označil za protiústavný

India 31. augusta (RV) - Najvyšší súd indického štátu 
Himáčalpradéš označil zákon, ktorý zakazoval kon-
verziu na iné náboženstvo, za protiústavný. Zákon, 
ktorý vstúpil do platnosti v roku 2007, označoval za 
nedovolené slobodné rozhodnutie zmeny nábožen-
stva. Určoval, že k dovolenej zmene náboženstva sa 
vyžaduje dlhodobé skúmanie správania a stavu žia-
dateľa a tiež potvrdenie zo strany civilných orgánov. 
Ústavnosť tohto zákona napadla na najvyššom súde 
v roku 2011 kresťanská organizácia „Rada indických 
kresťanov“. V odôvodnení rozsudku sa uvádza, že 
„osoba má nielen právo na slobodu vo svedomí a ná-
boženského vyznania, ale má aj právo zmeniť svoju 
vieru a nechať si pre seba dôvody svojho presvedče-
nia“. Najvyšší súd zároveň vyhlásil všetky doterajšie 
kauzy týkajúce sa slobodnej zmeny náboženského vy-
znania za „dovolené“. Keďže protináboženský zákon 
prijali aj iné indické štáty, rozhodnutie najvyššieho 
súdu môže byť precedensom pre rozhodnutia o stále 
platných protináboženských zákonoch.                        -js-

Obrat v prípade dievčaťa  
obvineného z rúhania v Pakistane

 
Pakistan 4. septembra (RV SK/RV CZ) - Pakistanská 
polícia zatkla hlavného imáma mešity v Islamabáde 
Khalida Jadoona, ktorý obvinil kresťanské dievča 

Za dobrý príklad zavrela polícia 
v Laose kresťana do väzenia

Laos 3. septembra (TK KBS/RV CZ) - Viac ako desať 
rokov žil istý Bounthung v svojej dedine v Nongpon-
gu, v kraji Khamkerd v centrálnom Laose ako kresťan, 
ktorý praktizuje svoju vieru. Jeho príklad inšpiroval 300 
spoluobčanov, tak že v tomto roku v máji prestúpili hro-
madne na kresťanskú vieru. Ako uvádza agentúra Fides, 
konverzia neunikla miestnym autoritám a tí pred dvoma 
týždňami poslali k príkladnému kresťanovi políciu, ktorá 
Bounthungovi oznámila vypovedanie z miesta bydliska 
a zavrela ho do väzenia. Neokonvertiti boli zároveň vy-
zvaní, aby sa zriekli kresťanskej viery, ak chcú naďalej 
zostať v svojej dedine. Ako upozorňujú organizácie mo-
nitorujúce náboženskú slobodu, prípad dedinčana z Nong-
pongu ukazuje na porušovanie práv zaručených laoskou 
ústavou, kde je zakotvená sloboda vyznania. RV CZ 

Rimshu Masihovu z rúhania. Polícia zároveň počas 
vyšetrovania tohto medzinárodne známeho prípadu 
zaistila dôkazy o umelom vykonštruovaní obvine-
nia.

Vo vyšetrovaní sa objavilo nové zistenie. Spálené 
strany Koránu mal vložiť do aktovky dievčaťa imám 
Jadoon, jeden z hlavných žalobcov. Stránky nájde-
né u Rimshy vyvolali reakciu rozvášneného davu, 
ktorý chcel dievča okamžite zlynčovať. Rimsha je 
zatiaľ vo väzení so zvláštnou ochranou a jej väzba 
bola predĺžená o dva týždne. Rimshina rodina dosta-
la policajnú ochranu. Otec dievčaťa uviedol, že sa 
bojí o život svojej dcéry a celej rodiny a obrátil sa 
na prezidenta krajiny Asifa Ala Zardího s prosbou 
o udelenie milosti.

Zatknutie nasledovalo po tom, čo sa prihlásil 
očitý moslimský svedok celej udalosti Hafiz Zubair.
Podľa dominikána pátra Jamesa Channana, je tento 
prípad ďalším svedectvom o tom, ako je kontroverz-
ný zákon o blasfémii zneužívaný proti kresťanskej 
menšine. Teraz sa očakáva formálne ukončenie tohto 
súdneho procesu.                           Zdroj: Fides

Humanitárne organizácie vyzývajú 
na ďalšiu pomoc pre Sýriu

Sýria 7. septembra (TK KBS/RV CZ) - Humanitár-
ne organizácie vyzývajú na ďalšiu pomoc pre Sý-
riu zmietanú krvavým konfliktom. Potrebujú ju ako
Sýrčania, ktorí kvôli občianskej vojne museli opus-
tiť svoje domovy, ale zostali v krajine, tak každým 
dňom i rastúce zástupy emigrantov. Do pomoci sa 
aktívne zapájajú tiež kresťanské organizácie. „Si-
tuácia v Sýrii sa vymkla kontrole,“ hovorí Tomasz 
Korczyński z organizácie Open Doors. „Každý deň 
umierajú ľudia a krajina krváca. Stovky ľudí každo-
denne prechádzajú do Turecka, Libanonu, Jordán-
ska a Iraku. OSN odhaduje, že Sýriu opustilo 1,5 
milióna ľudí. Domovy muselo opustiť tiež mnoho 
kresťanov. Väčšina z nich utiekla do Damašku a re-
giónu na východ od Homsu a Hamy. Je to časť Sýrie 
pri hranici s Libanonom a hovorí sa jej „Kresťanská 
dolina“. Musia vyžiť z vlastných prostriedkov, pre-
tože cirkvi nie sú schopné pomáhať stále rastúcemu 
počtu potrebných. Mnoho ľudí je bez práce. Naša 
organizácia Open Doors sprostredkováva pomoc 
pre týchto kresťanských utečencov, dostávajú po-
traviny, hygienické potreby, matrace, deky. Open 
Doors ďakuje všetkým darcom za modlitbu a za 
podporu projektov v Sýrii, a to s apelom - neprestá-
vajme sa spoločne modliť,“ hovorí Tomasz Korc-
zyński z poľskej vetvy kresťanskej humanitárnej 
organizácie Open Doors.                      Zdroj: RV CZ



36/2012                      12 

SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI  
            

KBS žiada rovnocenné postavenie 
cirkevných škôl a zariadení

Bratislava 3. septembra (TK KBS) - Konferencia bis-
kupov Slovenska (KBS) sa obracia na vládu SR, aby 
v novelách zákonov, ktoré navrhuje Ministerstvo škol-
stva SR, boli naplnené základné požiadavky Cirkvi na 
rovnoprávne postavenie cirkevných škôl a školských 
zariadení, ako aj rovnoprávne financovanie cirkevných
škôl a školských zariadení. Požiadavky zdôvodňuje 
Zmluvou medzi Slovenskou Republikou (SR) a Svätou 
stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, na základe 
ktorej sa katolíckym školám „poskytuje finančné za-
bezpečenie v rovnakom rozsahu, ako majú ostatné ško-
ly, v súlade s právnym poriadkom SR.“

„Ak štát akceptoval možnosti a zriaďovania a fun-
govania cirkevných škôl a školských zariadení spolu 
s podmienkami ich financovania, nie je akceptovateľ-
né, aby prípadnými legislatívnymi zmenami platnej 
právnej úpravy tieto záväzky porušoval a vytváral tak 
medzi subjektmi zvýhodňujúce, resp. znevýhodňujúce 
prostredie,“ píše v liste Mons. Bernard Bober, košický 
arcibiskup metropolita a predseda Komisie KBS pre 
katechetizáciu a školstvo.

„Za teraz platného systému financovania školských
subjektov dochádza k nerovnému prístupu štátu k cir-
kevným školským subjektom, a to tým spôsobom, že 
štát garantuje cirkevným školským subjektom prístup 
k menšiemu objemu dotácii z výnosu dane z príjmov 
ako verejným školským subjektom, pričom kritéria pri-
deľovania tejto dotácie sú rovnaké pre všetky školské 
subjekty bez ohľadu na zriaďovateľa,“ uvádza v liste 
arcibiskup Bober.

V liste reaguje na úpravy zákonov č. 597/2003 Z. z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a škol-
ských zariadení, č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a č. 184/2009 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní.                                 KBS, ml

Biskup Haľko vyslúžil sviatosť 
birmovania Slovákom v Prahe

Praha 2. septembra (TK KBS) - V sobotu 1. septem-
bra 2012 sa v slovenskej farnosti v Prahe uskutočnilo 
vysluhovanie sviatosti birmovania. Vo farskom Kosto-
le svätého Jindřicha prehovoril k birmovancom brati-
slavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý je 
pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS) poverený 
pastoráciou Slovákov v zahraničí. Povzbudil ich prijať 
s vierou dotyk živého Boha a s pomocou Ducha Svä-
tého svedčiť o viere v Ježiša Krista v každodennom 
živote. Biskupa Haľka vo farnosti uvítal farár Ladislav 
Radvanský.                                            Lukáš Uváčik

Arcibiskup Bober posvätil  
nový farský kostol  

na košickom sídlisku KVP

Košice 5. septembra (TK KBS) - V sobotu 1. septembra 
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, 
posvätil nový farský kostol Božieho milosrdenstva na 
košickom sídlisku Košického vládneho programu. Ar-
cibiskup Bober vo svojej homílii nový kostol prirovnal 
k biblickej Noemovej arche. „Vskutku, je to loďka Je-
žiša Krista, znázorňuje samotnú Cirkev – archu Novej 
zmluvy medzi Bohom a ľuďmi. Váš nový kostol zvon-
ku vyzerá ako loďka, a podobá sa loďke, akú môžeme 

vidieť na logu znázorňujúcom symboly blížiaceho sa 
Roka viery. S krížom vztýčeným v strede je symbolom 
záchrany vo vodách potopy tohto sveta,“ povedal met-
ropolita Bober, ktorého homíliu v plnom znení je mož-
né nájsť na stránke farnosti www.farnostkvp.sk.

Farnosť, ktorá tento kostol postavila, vznikla 
v roku 1994 oddelením sídliska KVP od farnosti Ko-
šice – Myslava. Na sídlisku žije 25.335 obyvateľov 
a z nich podľa sčítania ľudu je 11.018 rímskokato-
líkov. S výstavbou kostola sa začalo v roku 1999. 
Ide o projekt, ktorý vyšiel z architektonickej dielne 
Drahovský & Pásztor. Podľa slov architekta Petra 
Pásztora kostol svojim dizajnom i vyhotovením má 
predstavovať loď, ktorá rozráža jednotvárnosť betó-
nového sídliska.                                           Peter Novák

Vyhlásenie predsedu KBS  
ku školskému zákonu

Bratislava 6. septembra (TK KBS) - Konferencia bis-
kupov Slovenska s veľkou ľútosťou prijala skutočnosť, 
že väčšina poslancov Výboru NR SR pre vzdelávanie, 
vedu, mládež a šport odporučila plénu NR SR schváliť 
novelu vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a do-
pĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení a novelu 
vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zá-
kon 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní.

Sme presvedčení, že navrhované právne úpravy pre-
hlbujú diskrimináciu neverejných zriaďovateľov škôl 
a školských zariadení a budú viesť k ich postupnej lik-
vidácii.

Mons. Stanislav Zvolenský
predseda Konferencie biskupov Slovenska
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Arcibiskup Zvolenský požehnal 
obnovený kostol v Štefanove

Štefanov 2. septembra (TK KBS) - Dielo obnovy far-
ského kostola v obci Štefanov na Záhorí bolo zavŕše-
né v nedeľu 2. septembra 2012 slávnosťou požehna-
nia kostola, ktorú spolu s pastoračnou návštevou tejto 
farnosti vykonal bratislavský arcibiskup Mons. Sta-
nislav Zvolenský. Svätá omša sa slávila z liturgickej 
spomienky na svätých mučeníkov Félixa a Adaukta, 
ktorí sú spolupatrónmi kostola. Vo svojom príhovore 
Mons. Zvolenský hovoril o chráme, do ktorého pri-
chádzame ako ľudia, ktorí už od momentu krstu sú 
Božími ľuďmi, Božími synmi a dcérami. Krása po-
zemského, materiálneho chrámu nám má naznačiť 
krásu, vznešenosť a šťastie Božieho príbytku, ktorý 
máme pripravený za hranicou pozemského života, 
po našej smrti. Pán Ježiš nám svojou smrťou a zmŕt-
vychvstaním totiž pripravil príbytok v Otcovom 
dome, na ktorý sa vzťahujú slová sv. apoštola Pavla, 
že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľud-
ského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí 

Ordinár Rábek celebroval  
svätú omšu v Bazilike sv. Petra 

Vatikán 5. septembra (RV) - Slovenským pútnikom pat-
rila v utorok časť Baziliky sv. Petra vo Vatikáne. Ordi-
nár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. 
František Rábek tu celebroval svätú omšu pre pútnikov 
ordinariátu do Ríma a Vatikánu. Na svätej omši bol prí-
tomný aj veľvyslanec SR pri Svätej stolici Jozef Dravec-
ký s manželkou a policajná pridelenkyňa v Ríme Dáša 
Macková. Svätá omša v bazilike bola súčasťou siedmej 
národnej púte ordinariátu do Ríma a Vatikánu. Pod ve-
dením vojenského ordinára Rábeka sa na púti zúčast-
ňuje okolo 150 príslušníkov OS SR, Policajného zboru 
a Hasičského záchranného zboru s rodinnými prísluš-
níkmi. Medzi nimi aj jednotka Čestnej stráže prezidenta 
republiky, ktorej veliteľ odovzdá Benediktovi XVI. dar 
v podobe slovenskej fujary vyrobenej jedným z prísluš-
níkov stráže.

V rámci oficiálneho programu účastníci púte navští-
via Slovenské pápežské kolégium sv. Cyrila a Metoda, 
hlavné pápežské baziliky v Ríme, hrob blahej pamäti 
pápeža Jána Pavla II., Baziliku sv. Šebastiána – patró-
na vojakov a patróna Ordinariátu OS a OZ SR, Baziliku 
sv. Klementa a hrob sv. Cyrila. Navštevujú aj verejnosti 
a turistom neprístupné miesta Vatikánu, kasárne Švaj-
čiarskej gardy a Vatikánskeho žandárskeho zboru a naj-
novšie aj Hasičskú stanicu Vatikánu.                          -tu-

ho milujú. V závere svätej omše miestny farár Mari-
án Meňuš priblížil históriu i proces obnovy kostola 
a vyjadril vďačnosť Bohu i ľuďom, že sa dobré dielo 
podarilo uskutočniť.                                              Lukáš Uváčik 

Slávnosť sv. košických mučeníkov 
spojila veriacich a kňazov

Košice 7. septembra (TK KBS) - Svätí košickí muče-
níci spojili vo štvrtok v seminárnom kostole Antona 
Paduánskeho v Košiciach veriacich so svojimi kňazmi 
a biskupmi na celodiecéznej slávnosti. Jej úvod patril 
pobožnosti privítania ikony Częstochowskej Panny Má-
rie, ktorá v rámci púte „Od oceánu k oceánu“ na úmysel 
obrany života putuje od Vladivostoku do Fatimy. Sláv-
nosti predsedal košický arcibiskup metropolita Mons. 
Bernard Bober. Vo svojej homílii symbolicky prirovnal 
súčasnú opravu päťloďovej košickej katedrály, ktorá je 
v rozsiahlej interiérovej rekonštrukcii, vnútornej potrebe 
nápravy nášho základného postoja voči Kristovi a jeho 
cirkvi podľa príkladu svätých košických mučeníkov. 
S loďkou našej viery, ktorá je znázornená aj na logu pri-
chádzajúceho Roka viery, nemôžeme zostať iba v prí-
stave. Vyjdime bližšie k ľuďom,“ povedal arcibiskup 
Bober.                                    Rádio LUMEN/Jozef Fabian

Ikona Bohorodičky z Częstochowej 
pritiahla zástupy veriacich

Košice 6. septembra (TK KBS) - Kópia Częstochowskej 
ikony, ktorá sa dotkla originálu a bola požehnaná na 
Jasnej Hore, pritiahla 6. septembra v Košiciach zástupy 
veriacich. V dopoludňajších hodinách si jej prítomnosť 
uctili vo františkánskom Kostole sv. Antona. Na obed 
ju privítal v Katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky 
košický eparcha vladyka Milan Chautur so sprievodom. 
Vladyka Milan v príhovore poukázal na súvislosť bl. 
Jána Pavla II., známeho osobitne vrúcnou mariánskou 
spiritualitou, s ikonou, ktorá je z Poľska, ale je známa 
na Západe i Východe. Táto ikona zjednotila a pomohla 
miliónom Európanov a môže zjednotiť aj naše dnešné 
rodiny pri úlohe obraňovať život. Vladyka vyzval prí-
tomný zástup, aby prosil Matku o prostredníctvo nebes-
kých darov pre náš život. Vystavená ikona v katedrále 
priťahovala aj náhodných Košičanov, ktorí sa pri nej 
ticho modlili a prednášali svoje prosby. Z Košíc bola 
v popoludňajších hodinách prevezená do prešovskej 
gréckokatolíckej katedrály.                      Michal Hospodár
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eRko pripravilo celoslovenské 
stretnutie animátorov 

Banská Bystrica 4. septembra (TK KBS) - Hnutie kres-
ťanských spoločenstiev detí - eRko zorganizovalo počas 
víkendu od 31. augusta do 2. septembra 2012 celoslo-
venské stretnutie pre svojich animátorov v Banskej Bys-
trici. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 300 mladých ľudí. 
V úvode stretnutia eRkári odhalili logo svojej novej 
ročnej témy „Za pokladom viery“ a dozvedeli sa, ako si 
poskladať školský rok s eRkom. Organizátori predstavili 
motivácie a kalendár aktivít pre deti ako Dobrá novina, 
Detský čin pomoci alebo Vypni telku, zapni seba!

V piatok večer zahrali účastníkom tri hudobné kape-
ly - HopeRise z Rajca, Odpi si z koláča z Nitry a Efata 
z Považskej Bystrice. Najviac sympatii získala v hla-
sovaní skupina Efata, ktorá bude cez časopis a internet 
predstavená aj ďalším členom a sympatizantom eRka. 
S hlavnou prednáškou na podujatí vystúpil Juraj Vittek, 
ktorý prítomným mladým priblížil duchovnú pedagogi-
ku sv. Filipa Nériho v oratóriu pod názvom Veď ma za 
ruku. Prednášajúci predstavil výchovu ako cheiragógiu 
- vedenie za ruku. Tento koncept zahŕňa okrem prirodze-
nej výchovy (pedagogiky) aj výchovu k nadprirodzeným 
hodnotám. Spolu s príkladom Filipa Nériho - úspešného 
formátora mladých a dospelých ostanú inšpiráciou pre 
výchovný štýl animátorov eRka.

Okrem ďalších prednášok týkajúcich sa duchovné-
ho života a výchovy k manželstvu sa účastníci naučili 
aj praktické námety na stretká a tvorivé dielne. Cez sve-
dectvá o dobrovoľníckych pobytoch v Keni a v Paragu-
aji boli počas workshopov povzbudení k službe druhým 
ľuďom. Pozvanie na stretnutie prijal aj člen medziná-
rodnej strešnej organizácie FIMCAP, duchovný asistent 
mládežníckej organizácie z Malty, Reuben Gauci. Pri-
blížil eRkárom prácu s mládežou na Malte a v Európe 
a povzbudil ich k darovaniu toho, čo sa naučili, a čo za-
žili na Celoslovenskom stretnutí eRka.

Slávnostnú svätú omšu slávil v sobotu večer diecéz-
ny administrátor Banskobystrickej diecézy Mons. Mari-
án Bublinec. Vo svojej homílii ponúkol mladým návod, 
ako žiť aktívne v dnešnej spoločnosti a zároveň žiť hod-
noty kresťanstva.                                             Juraj Králik

Európsky rodinný kongres  
o kultúre a morálke rodiny

Trnava 3. septembra (TK KBS) - Od 29. augusta do  
1. septembra hostila Trnava zástupcov Celosvetovej kon-
federácie hnutí kresťanských rodín (ICCFM) z 12 krajín 
sveta a odborníkov v otázkach rodiny zo Slovenska, 
ktorí sa zúčastnili na 7. európskom rodinnom kongre-
se na tému „Kultúra a morálka rodiny v globalizovanej 
spoločnosti“. Kongres zorganizovalo Hnutie kresťan-
ských rodín na Slovensku, ktoré je tiež členom ICCFM, 
pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestov sv. 
Cyrila a Metoda na územie Slovenska a 15. výročia za-
loženia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Kongresové prednášky ponúkli interdisciplinárny po-
hľad na manželstvo a rodinu v súčasnom svete prostred-
níctvom odborných analýz života rodiny, jej ťažkostí, 
ohrození a útokov na ňu. Súčasne deklarovali silu zdra-
vej rodiny založenej na manželstve muža a ženy, ktorá 
je schopná aj v ťažkých podmienkach naplniť poslanie, 
ktoré má od Stvoriteľa. Základnou podmienkou je však 
život rodiny podľa princípov, ktoré pre jej život ustano-
vil jej Tvorca. Preto trvalou úlohou členov rodiny je tieto 
princípy poznať, prijať a podľa nich žiť. O tom hovorili 
prenášatelia tém „Zámer manželstva v stvoriteľskom 
poriadku“, „Morálne a kresťanské hodnoty v rodine“, 
„Zodpovedné rodičovstvo a manželské dobro“ . Kon-
krétne vplyvy, s ktorými sa rodina musí denne konfron-
tovať, analyzovali témy „Médiá – novodobé otrokárstvo 
v rodine“, „Rodičia stratení vo virtuálnom svete“, „Zá-
vislosti v rodine“, „Manželstvo, rodina a legalizované 
partnerstvá“, „Niektoré ideologické korene odmietania 
prirodzenej manželskej rodiny“, „Duševné zdravie detí 
v podmienkach rozpadu tradičnej rodiny“.

Kongres sa zaoberal aj postavením rodiny v spoloč-
nosti a jej úlohou podporovať rodinu a to od miestnych 
úrovní verejného života po Európsku úniu „Rodina v eu-
rópskej politike“, „Rodina a spoločnosť v kríze: Kain 
verzus Ábel“, „Spoločenská a politická zodpovednosť 
rodín“, „Harmonizácia rodiny a zamestnania“. O tom, že 
zo zdravej rodiny založenej na prirodzenom zákone vy-
chádzajú nové zdravé rodiny, ktoré sú schopné ohlasovať 
a žiť evanjeliové princípy, hovorili prednášky s osobným 
svedectvom na tému „Vzrast v čnosti pri formovaní uče-
níkov“, „Žena ako manželka a matka v rodinnom živo-
te“, „Striedmosť a solidarita v rodine“. Záverečnú tému 
kongresu „Nedocenenie harmonickej rodiny v myslení 
súčasných ľudí“ predniesol Mons. Milan Chautur, košic-
ký eparcha a predseda Rady KBS pre rodinu.

K atmosfére rodiny a spoločenstva na kongrese 
prispeli eucharistické slávenia, umelecké vystúpenia 
detí a umeleckých telies, spoločné stolovanie a tiež po-
znávacie zájazdy do okolia Trnavy. Významnou udalos-
ťou bolo prijatie účastníkov kongresu otcom kardinálom 
Jánom Chryzostomom Korcom, ktorý ako biskup bol 
pri zrode Hnutia kresťanských spoločenstiev rodín na 

Slovensku a počas celého obdobia svojho pôsobenia ho 
sprevádzal. Na záver kongresu účastníci pripravili spo-
ločné vyhlásenie.

Kongres naplnil svoj cieľ prezentovať dynamický 
rozvoj, novodobé úlohy, perspektívne trendy rodiny 
v meniacom sa kultúrnom, morálnom a etickom prostre-
dí globalizovanej spoločnosti s nádejou v konkrétne 
ovocie v životoch rodín účastníkov kongresu, ale aj 
v spoločenstvách a v politikách krajín, v ktorých žijú.  
                                     Viera Václavová
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Veni Sancte v Košickej arcidiecéze
pre pedagógov cirkevných škôl 

Košice 3. septembra (TK KBS/Rádio LUMEN) - 
Slávnostným Veni Sancte sa v piatok 31. augusta 
začal nový školský rok pre pedagógov cirkevných 
škôl Košickej arcidiecézy. Program slávnosti sa za-
čal svätou omšou, ktorú v seminárnom kostole svä-
tého Antona Paduánskeho v Košiciach celebroval 
košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard 
Bober. Vo svojom príhovore sa zameral na chystaný 
Rok viery, ktorý by mal byť inšpiráciou aj pre prácu 
samotných katechétov. „V tomto Roku viery sme 
pozvaní k tomu, aby nás naša viera bavila, aby nám 
chutila a to až tak, že to nedokážeme neponúkať aj 
iným. A to presvedčivo a s nadšením. Ale aj zmys-
luplne. Kto prijal evanjelium, stáva sa nakoniec aj 
sám jeho ohlasovateľom. Je totiž možné, aby niekto 
prijal Božie slovo a uveril v Božie kráľovstvo a ne-
stal by sa jeho svedkom a hlásateľom,“ hovorí arci-
biskup Bober.

Ďalším bodom stretnutia bolo ocenenie dvoch 
desiatok katechétov, ktorí službe ohlasovania veno-
vali 10 a niektorí aj 20 rokov svojho života. V zá-
vere stretnutia vystúpil s prednáškou o vzťahoch 
mladých ľudí riaditeľ diecézneho katechetického 
strediska v Žiline Jozef Šelinga.         Rádio LUMEN

Katechéti zo Žilinskej diecézy 
začali nový školský rok

Žilina 2. septembra (TK KBS) - Nový školský rok 
2012/2013 začal pre katechétov Žilinskej diecézy 
v sobotu 1. septembra vzývaním Ducha Svätého na 
slávnostnej svätej omši, ktorú v Katedrále Najsvä-
tejšej Trojice v Žiline celebroval žilinský biskup 
Mons. Tomáš Galis. V homílii rozoberal podoben-
stvo o služobníkoch obdarovaných talentami. Vy-
zval učiteľov náboženstva, aby sa nebáli dôvero-
vať v Božiu veľkosť a dobrotivosť. „Do škôl idete 
v moci Božej a poslaní s autoritou Cirkvi. Nebojte 
sa!“ dodal. Po svätej omši pokračoval program vo 
veľkej zasadačke mestského úradu prednáškou rek-
tora Kňazského seminára sv. Františka Xaverské-
ho v Badíne Jána Vigľaša o aktuálnych otázkach 
z oblasti bioetiky. Po krátkej diskusii sa svojím 
spolupracovníkom prihovoril riaditeľ Diecézneho 
školského úradu Mons. Jozef Šelinga s praktickými 
usmerneniami a pedagogicko-organizačnými po-
kynmi do nového školského roku.      Peter Holbička 

Univerzitní učitelia sa stretli  
na vedeckej konferencii v Trnave

Trnava 3. septembra (TK KBS) - V Trnave sa konal pia-
ty ročník vedeckej konferencie univerzitných učiteľov 
s názvom „Univerzita - miesto hľadania vzorov a kre-
ovania osobností“. V Arcibiskupskom paláci v Trnave 
a jej účastníci hovorili o tom, kto môže byť vzorom, kto 
sú osobnosti v našich dejinách, ktoré si zaslúžia byť vzo-
rom, aké sú kritériá, aby sme nehľadali nesprávny vzor.

Celý priebeh konferencie je rozdelený do troch odbor-
ných programov, v ktorých je viac ako dvadsať aktívnych 
účastníkov z rôznych okruhov, ako napríklad teológia 
a filozofia, antropológia, medicína, matematika a fyzika,
umenie a spoločenské vedy. „Ak chceme vo svojej práci 
kráčať smerom k Bohu, musíme organizovať celosloven-
skú konferenciu, kde každý vedec slobodne predostrie 
výsledky svojho bádania. Som rád, že tento rok bola téma 
trochu jednoduchšia a každý predstavil významné osob-
nosti vo svojich odboroch. Veľmi sa teším napríklad ma-
tematikom, ktorý žartovne poznamenali, že viera v Boha 
je na ich univerzite takmer„ povinná“,“ povedal František 
Horn, člen organizačného výboru konferencie.          -mj-

Stretnutie katechétov  
Bratislavskej arcidiecézy

Bratislava 1. septembra (TK KBS) - V sobotu 1. 
septembra 2012 sa v Bratislave uskutočnilo stretnu-
tie katechétov pôsobiacich na území Bratislavskej 
arcidiecézy pri príležitosti začiatku nového škol-
ského roka. Stretnutie sa začalo v dopoludňajších 
hodinách v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej 
Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici, kde sa 
s katechétmi stretol riaditeľ Diecézneho katechetic-
kého úradu Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef 
Adamkovič. Katechétov pozdravil aj bratislavský 
arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolen-
ský. Vo svojom príhovore ku katechétom zdôraznil 
ich kánonické poslanie, teda poslanie učiť v mene 
Cirkvi, ktoré je vznešenou ale aj zodpovednou úlo-
hou. Katechétov povzbudil do dobrého diela v pro-
spech Cirkvi a označil ich za svojich blízkych spolu-
pracovníkov. Oznámil tiež svoj zámer v Roku viery 
osobne sa zúčastniť na niektorých vyučovacích ho-
dinách náboženstva na školách. Na záver stretnutia 
v aule arcibiskup Zvolenský odovzdal katechétom 
dekréty s kánonickou misiou. O 12:00 h stretnu-
tie katechétov vyvrcholilo v Katedrále sv. Martina  

slávnostnou pontifikálnou svätou omšou spojenou
so vzývaním Ducha Svätého na začiatku nového 
školského roka.                                       Lukáš Uváčik
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STRUČNE Z DOMOVA
Administrátor poveril správou dekanskej agendy 
odstupujúcich dekanov
TRNAVA - Po odvolaní arcibiskupa Mons. Róberta 
Bezáka z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy 
Svätým Otcom Benediktom XVI., ktoré nadobudlo prá-
voplatnosť 2. júla 2012, ponúklo šesť dekanov miestnej 
Cirkvi rezignáciu na svoj úrad. Jeden z dekanov ukončil 
svoju službu ešte na základe rozhodnutia arcibiskupa 
Mons. Róberta Bezáka, ktorý menoval jeho nástupcu. 
Novovymenovaný trnavský apoštolský administrátor 
„sede vacante“ Mons. Ján Orosch listom z 27. augusta 
2012 prijal rezignáciu zostávajúcich piatich dekanov, ale 
zároveň ich poveril správou dekanskej agendy až do vy-
menovania ich nových nástupcov.             Dušan Kolenčík  

V obci Bžany emeritný sekretár 
Kongregácie pre kauzy svätých
BŽANY - Do obce Bžany, ktorá je filiálkou gréckoka-
tolíckej farnosti Lomné, zavítal 30. augusta arcibiskup 
Edward M. Nowak, emeritný sekretár Kongregácie 
pre kauzy svätých. Pre Chrám sv. Mikuláša priniesol 
veľký dar, ktorým je relikvia sv. Mikuláša. Zároveň 
predsedal svätej liturgii.                                Jozef Špes

Púť mužov vo Višňovom 
VIŠŇOVÉ - Na víkendovej púti mužov vo Višňovom  
sa zišlo viac ako 1 400 pútnikov. Kňaz Marián Kuffua 
sa v prednáške zamýšľal nad tým, aká je škola matky 
a aká je škola otcova. Ponúkol jednoduchú pedagogiku: 
Otec, ktorý zdvihne autoritu Bohu, tomu aj Boh zdvihne 
autoritu. Kto podrazí autoritu Bohu, tomu aj Boh podrazí 
jeho autoritu. Ak rešpektuješ autoritu Boha, aj on bude 
dvíhať tvoju autoritu, povedal Kuffa.
Po prednáške sa pútnici presunuli do Kultúrneho domu 
na film Odvážni.
Popoludní zástupcovia Fóra života priviezli do Višňové-
ho Ikonu Częstochowskej Panny Márie. Kňaz ju privítal 
a liturgicky uviedol do chrámu. 
Pred svätou omšou, ktorú celebroval biskup Tomáš Galis 
boli svedectvá.                                              Jozef Bagin

Kňaza a filmového tvorcu prijal administrátor
Mons. Marián Bublinec
Banská Bystrica 4. septembra (TK KBS) - Filmového 
tvorcu kňaza Juraja Töröka 3. septembra 2012 prijal 
v priestoroch banskobystrického biskupského úradu 
diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec. Pá-
ter Török v súčasnosti pastoračne i mediálne pôsobí 
vo farnosti Tappan v New Yorku. Jeho meno je tiež 
spojené so založením nezávislej produkčnej spoloč-
nosti Hallel Communications, ktorá vyrobila desiat-

ky dokumentárnych filmov a televíznych programov
predovšetkým s kresťanskou, vieroučnou, výchovnou 
a sociálnou problematikou.           Zuzana Juhaniaková 

Vo Vernári slávili odpustovú slávnosť s arcibis-
kupom Babjakom
VERNÁR - V nedeľu 2. septembra veriaci gréckokato-
líckej farnosti Vernár slávili spolu s arcibiskupom Jánom 
Babjakom  odpustovú slávnosť chrámového sviatku Na-
rodenia Presvätej Bohorodičky. Úlohu, ktorú má Boho-
rodička pre spásu celého ľudstva máme vnímať aj v sú-
časnosti v našich životoch a rodinách. Touto myšlienkou 
povzbudzoval arcibiskup Ján v homílii prítomných ve-
riacich k nasledovaniu vzoru našej Nebeskej Matky, kto-
rá nás chce učiť dôvere a odovzdanosti v modlitbe náš-
mu Nebeskému Otcovi.                                   Šimon Gajan 

Výročie príchodu anglických panien do Prešova
PREŠOV - Slovenská provincia Congregatio Jesu oslá-
vila 30. výročie príchodu anglických panien do Prešova. 
Učia na školách, vyrábajú hostie, pomáhajú chudobným 
a to je len časť z toho, čomu sa venujú sestry rehole 
Kongregácie Jesu. Slávnostnú svätú omšu 1. septembra 
v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove celebroval košic-
ký emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Rádio LUMEN 

Na Liptove si pripomenuli nedožitú storočnicu 
Pavla Štrausa
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Slávnostnou bohosluž-
bou si uplynulý víkend v Liptovskom Mikuláši čle-
novia a priaznivci Spolku Pavla Štrausa pripomenuli 
jeho nedožitých 100 rokov narodenia. Bohoslužbu 
celebroval čestný predseda spolku spišský biskup  
Mons. Štefan Sečka a niekoľko kňazov. Rádio LUMEN 

Rozlúčka s dekanom Jánom Gábrisom 
GALANTA - Kňaz Trnavskej arcidiecézy Ján Gábris zo-
mrel 30. augusta 2012 vo veku 92 rokov života a v 69. 
roku kňazstva. Pohrebné obrady za zosnulého sa konali 
v stredu 5. septembra 2012 v Kostole sv. Antona Padu-
ánskeho v Trhovej Hradskej. Viedol ich Mons. Ján Oro-
sch, trnavský apoštolský administrátor „sede vacante“. 
Ján Gábris sa narodil 13. decembra 1919 v Senci 
a kňazskú vysviacku prijal 13. júna 1943. Ako kaplán 
pôsobil v Piszke, Tokode, Tomášikove, Jelšovciach, 
Jacovciach, Ludaniciach, Dolnej Strede, v Podolí, Ur-
minciach a Čajakove. Od roku 1949 pôsobil ako farský 
administrátor v Čate, potom v Čifároch (1954) a Trhovej 
Hradskej (1977). Od roku 1999 do roku 2007 bol fará-
rom v Trhovej Hradskej Odtiaľ odišiel na odpočinok 
do Topoľník.                                           Dušan Kolenčík 


