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KBS ocenila ďalších protagonistov dialógu medzi vedou a vierou
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Jednou z charakteristík pokoncilového obdobia bolo 
opúšťanie nosenia rehoľného a cirkevného odevu. 
V súčasnosti pozorujeme opačný trend. Nechýbajú 
búrlivé diskusie. Je to znamenie obnovy alebo návrat 
k predkoncilovým neduhom? 

Kniha Genezis hovorí už na prvých stránkach 
o odeve, ktorý má po hriechu zakryť stud prvých ro-
dičov. Odev má teda nielen praktický význam chrániť 
pred nepriazňou počasia, ale aj formačný, chrániť 
a usmerňovať ľudské túžby a emócie, ktoré sa mu 
hriechom vymkli spod kontroly. Odev vyjadruje vnútro 
človeka. V starých časoch sa verilo, a súčasná psycho-
lógia to potvrdzuje, že obliecť si určitý oblek spôsobu-
je premenu človeka. Zmena odevu bývala podmienkou 
účasti na kulte a u tých, čo kultové obrady vykonávali, 
zdôrazňoval rozdiel medzi sakrálnym a profánnym. 
Vyjadriť a formovať odevom vnútorný postoj a stav 
patrí teda do základnej antropologickej štruktúry člove-
ka všetkých čias. Na tejto zákonitosti stavia aj biblická 
symbolika odevu. Odev môže znamenať uzavretie 
zmluvy, prenesenie úradu i zmenu zmýšľania (roztrh-
núť si šaty, obliecť sa do vrecoviny). Špinavé šaty sú 
symbolom hriešneho života, preto Kazateľ vyzýva: 
„Tvoje šaty nech sú vždy biele!“ Farizeji a zákonníci 
chceli dlhými strapcami demonštrovať svoju vernosť 
zákonu. Ježiš ich ostro kritizoval, že vonkajšími znak-
mi zbožnosti ako obielené hroby zakrývajú svoju hrieš-
nosť. No zároveň Ježiš kládol dôraz na odev milosti, 
„svadobného rúcha“, bez ktorého nemožno vstúpiť na 
hostinu v nebeskom kráľovstve. 

Ak preskočíme dlhé a pestré dejiny používania 
cirkevného odevu, z Dokumentov druhého vatikánske-
ho koncilu sa dozvieme len stručné zásadu: „Rehoľné 
rúcho – a prakticky to isté platí aj o každom inom 
cirkevnom odeve - ako znak zasvätenia nech je jed-
noduché, skromné, chudobné a pritom slušné. Okrem 
toho nech vyhovuje zdravotným požiadavkám a nech 
sa prispôsobí časovým i miestnym okolnostiam a pra-
covným potrebám“ (PC, 17). Už dva roky po koncile 
Pavol VI. generálnym predstaveným ženských kongre-
gácií zdôrazňoval, že vonkajší odev má svoj vplyv na 
zachovávanie pravého a autentického rehoľného živo-
ta. Uznáva potrebu určitých zmien, avšak upozorňuje, 
aby sa nešlo od jedného extrému k druhému a aby 
rehoľný odev aj pri svojej jednoduchosti bol naďalej 
vonkajším a pre všetkých viditeľným znakom vnútor-
ného zasvätenia. Náuku a postoj Jána Pavla II. zhŕňa 
liturgista Matías Augé takto: Odev je znamenie, ktoré 
má byť zakorenené do každodenného života. Vytrháva 
rehoľníka z anonymity a poukazuje na jeho prítomnosť 
vo svete. Rehoľník nemá podľahnúť snahe vytlačiť 
Boha z ulíc súčasného sveta. Rehoľný a kňazský odev 
je vonkajším vyjadrením plného zasvätenia sa ideálom 
Božieho kráľovstva. Mení Benedikt XVI. kurz alebo 
len odpovedá na požiadavky súčasnej situácie?  

Tým, čo sa jeho postojmi príliš oháňajú aby podopreli 
svoje, treba odporučiť, aby si pozorne prečítali aspoň 
jeho knihu „Duch liturgie“ alebo postoje vyjadrené 
v knihe „Svetlo sveta“.

Pokoncilové opúšťanie nosenia kňazského a rehoľ-
ného odevu bol komplexný jav. Neraz bolo spontánnou 
rebéliou proti skostnatenosti vo vnútri Cirkvi. Pod-
porovali ho aj teologické akcenty ponímania Cirkvi 
ako Božieho ľudu a bratský rozmer, dôraz na službu 
blížnym, na potrebu prelomiť izoláciu a priblížiť sa 
súčasnému svetu. Svoj vplyv zohral aj prerastajúci 
individualizmus, pre ktorý sa človek lepšie cíti v ano-
nymite ako aj celkový spoločenský dôraz na praktickú 
a estetickú stránku odevu na úkor symbolickej. A bol tu 
samozrejme aj celkový náboženský úpadok, všeobecný 
vplyv i cielené útoky sekulárnej, prevažne liberálnej 
a konzumnej spoločnosti, v ktorom zanechávanie 
cirkevného odevu bolo prirodzeným dôsledkom zane-
chávania náboženského života a plného zasvätenia sa 
službe Božiemu kráľovstvu. Okrem toho sa príliš často 
sa hodnotilo, ako sa v cirkevnom odeve cíti rehoľník 
alebo kňaz a zabúdalo sa pýtať, ako ho vnímajú druhí.

Čo povedať o rastúcich trendoch návratu k von-
kajším náboženským formám? To, že štruktúry ľud-
skej prirodzenosti nemožno oklamať, túži sa odevom 
vyjadrovať aj symbolicky. Je to aj spontánna reakcia 
na náboženský úpadok, vyjadrenie snahy o radikálnu 
obnovu. Ale nesie aj riziká. Napríklad riziko skratko-
vitého myslenia, ktoré zjednodušene povedané dôvodí 
asi takto: pred koncilom chodilo do kostola viac ľudí, 
zavedieme predkoncilové zvyky a kostoly budú opäť 
plné. Je tu aj neustále riziko uprednostniť formu na 
úkor ducha. Strnulá, puntičkárska purifikácia po svätom
prijímaní niekedy trvá dlhšie ako rímsky kánon. A hrozí 
aj riziko lacného efektu: pôsobiť oddane a zbožne vďa-
ka cirkevnému odevu. Cirkevný odev, ako každá uni-
forma, môže formovať, ak sa človek najskôr vnútorne 
stotožní s hodnotami, ktoré odev vyjadruje, alebo defor-
movať, ak ním zakrýva svoju prázdnotu alebo hľadá 
lacnú úctu i blahobyt. Človeka, i jeho obliekanie, treba 
hodnotiť podľa jeho celkových postojov a najmä podľa 
ovocia, ktoré prináša. Habitus non facit monachum ani 
v 21. storočí. Treba sa pýtať, či vernosťou kňaza cirkev-
nému odevu a liturgickým predpisom vzrastá zbožnosť, 
alebo vyháňa ľudí z kostola a vzďaľuje ich od Boha 
i z Cirkvi. Celú problematiku dobre charakterizuje 
jednoduchý príklad: živú vodu – ktorou je evanjelium 
a sám Kristus – možno zlikvidovať dvomi spôsobmi. 
Buď ju vyparíme - to robí liberalizmus. No pary sa 
nemožno napiť. Alebo sa ju snažíme zachrániť a dáme 
ju do mrazničky - to robia tradicionalisti. Ale ani ľadu 
sa nemožno napiť. Treba čerpať a podávať živú vodu 
z nevysychajúceho prameňa evanjelia a osobného 
vzťahu ku Kristovi, z ktorého vychádzala každá obnova 
a pravá reforma.                                 RV, Marián Gavenda

Voda, para a ľad
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Castel Gandolfo 9. septembra (RV) - V nedeľu sa ná-
dvorie apoštolského paláca v Castel Gandolfe naplnilo 
pútnikmi z celého sveta. Svätý Otec sa v príhovore pred 
pravidelnou poludňajšou modlitbou Anjel Pána zameral 
na evanjeliový príbeh uzdravenia hluchonemého.

Drahí bratia a sestry,
stredobodom dnešného evanjelia (Mk 7,31-37) je 

jedno krátke, ale veľmi dôležité slovo. Slovo, ktoré vo 
svojom najhlbšom zmysle – obsahuje celé posolstvo 
a činnosť Ježiša Krista. Evanjelista Marek ho napísal 
v rovnakom jazyku v akom ho vyslovil Ježiš, preto ho 
vnímame ešte živšie. To slovo je «effeta» čo znamená 
«otvor sa». Pozrime sa na kontext, v akom bolo použité. 
Ježiš prechádzal krajinou nazývanou „Dekapolis“ medzi 
Týrom, Sidonom a Galilejou. Teda krajinou, ktorá nepat-
rila židom. Tam mu priviedli hluchonemého muža, aby 
ho uzdravil, pretože je jasné, že zvesť o ňom došla až 
do tých končín. Ježiš ho vzal bokom, dotkol sa mu uší 
a jazyka a potom, hľadiac na nebo, hlbokým vzdychom 
povedal: «Effeta», čo teda znamená «otvor sa». V tej 
chvíli začal muž správne hovoriť a počul všetko (porov. 
Mk 7,35). Teraz historický význam tohto slova. Hlucho-
nemý vďaka Ježišovmu zásahu sa «otvára». Pred tým bol 
uzavretý, izolovaný, komunikovať preňho bolo veľmi 
ťažké. Uzdravenie bolo pre neho akýmsi «otvorením sa» 
pre iných a pre svet. Je to otvorenie, ktoré, vychádzajúc 
od orgánov sluchu a reči, zahŕňalo celú jeho osobu a ce-
lý jeho život. Konečne mohol začať komunikovať, teda 
nadviazať vzťahy novým spôsobom.

Všetci však vieme, že uzatvorenosť človeka, jeho 
izolácia, nezávisia iba od zmyslových orgánov. Existu-
je vnútorné uzavretie, ktoré sa dotýka najhlbšieho jadra 
človeka, toho, čo biblia nazýva «srdce». Toto je to, čo 
prišiel Ježiš «otvoriť», oslobodiť, aby nás urobil schop-
nými prežívať v plnosti vzťah s Bohom a s inými. Pre-
to som na začiatku povedal, že toto krátke slovo «effeta 
– otvor sa» obsahuje v sebe celé Kristovo poslanie. On 
sa stal človekom, aby sa človek, vnútorne hluchý a sle-
pý kvôli hriechu, stal schopným počúvať Boží hlas, hlas 
Božej lásky, ktorý zaznieva v jeho srdci, a takýmto spô-
sobom sa naučil hovoriť jazykom lásky a komunikovať 
s Bohom a ostatnými. Z tohto dôvodu slovo a gesto tohto 
«effeta» boli vložené do obradov krstu, ako jedno zo zna-

kov, ktoré vyjadrujú jeho význam. Kňaz, dotýkajúc sa úst 
a uší novokrstenca hovorí: «Effeta», modliac sa, aby čo 
najskôr mohol počúvať Božie Slovo a vyznávať vieru. 
Prostredníctvom krstu začína ľudská osoba takpovediac 
«dýchať» Ducha Svätého. Toho, ktorého Ježiš vzýval od 
Otca týmto hlbokým vzdychom pri uzdravení hluchone-
mého.

Obráťme sa teraz v modlitbe na Najsvätejšiu Pannu 
Máriu, ktorej sviatok narodenia sme včera oslavova-
li. Práve z jej osobitného vzťahu so vteleným Slovom 
je Mária úplne «otvorená» Pánovej láske a jej srdce je 
v ustavičnom prijímaní jeho Slova. Nech na jej materin-
ský príhovor každodenne zakusujeme vo viere zázrak 
tohto «effeta», aby sme mohli žiť v spoločenstve s Bo-
hom a bratmi.

Po modlitbe Anjel Pána sa Benedikt XVI. obrátil na 
francúzsky hovoriacich pútnikov prítomných v Castel 
Gandolfe a pri televíznych obrazovkách a pripomenul 
jeho blížiacu sa apoštolskú cestu do Libanonu. Okrem 
iného povedal: „S radosťou sa stretnem s obyvateľmi 
Libanonu a jeho predstaviteľmi a okrem kresťanov tej-
to krajiny aj s tými, ktorí prídu z okolitých krajín. Viem 
o dramatickej situácii, ktorú prežívajú obyvatelia tohto 
regiónu, a ktorá už príliš dlhý čas pochádza z neutíchajú-
cich konfliktov. Rozumiem úzkosti obyvateľov Blízkeho
východu, ktorí sú denno-denne ponorení do utrpení kaž-
dého druhu, ktoré smutne a častokrát aj smrteľne ovplyv-
ňujú ich osobný a rodinný život. Osobitným spôsobom 
myslím na tých, ktorí pri hľadaní pokojného miesta 
opúšťajú svoj rodinný a profesionálny život a zakusujú 
ťažkosti utečencov. Aj keď sa zdá ťažké nájsť východis-
ká z rozličných problémov, ktoré zasahujú tento región, 
nemôžeme sa odovzdať násiliu a vyhrocovaniu napätia. 
Úsilie o dialóg a zmierenie musí byť na prvom mieste pre 
všetky zainteresované strany a musí byť podporované 
medzinárodným spoločenstvom vo vedomí stále väčšej 
dôležitosti stabilného a trvalého pokoja v celom regióne. 
Moja apoštolská cesta do Libanonu a na Blízky východ 
ako taký, sa spája so znamením pokoja, o ktorom hovorí 
Kristus: „Svoj pokoj vám dávam“ (Jn 14,27). Nech Boh 
žehná Libanon a Blízky východ! Nech Boh žehná vás 
všetkých!“                                 -jš-

Ekologický papamobil od Renaultu pre Benedikta XVI.

Vatikán 8. septembra (RV CZ) - Firma Renault venovala Svätému Otcovi nový papamobil. Ceremónia za 
účasti generálneho riaditeľa tohto francúzskeho koncernu sa uskutočnila po stredajšej generálnej audiencii 
vo vatikánskych záhradách. Vo štvrtok bola akcia predstavená novinárom. Nový papamobil je neobyčajný 
tým, že je na elektrinu. Motor má 60 koní a jeho akumulátor dovoľuje prejsť 170 kilometrov bez dobíjania. 
Do akcie sa zapojil i najväčší taliansky energetický koncern Enel, ktorý inštaloval na území Vatikánu a Cas-
tel Gandolfa osem staníc pre dobíjanie akumulátorov.                                    Zdroj: RV CZ

Benedikt XVI.: Kristus nás otvára pre vzťah s Bohom a s inými



Vatikán 13. septembra (RV) - V Aule Pavla VI. vo Va-
tikáne sa v stredu opäť zišli tisíce veriacich, aby mohli 
pozdraviť Svätého Otca a vypočuť si jeho katechézu. 
Benedikt XVI. sa v nej venoval druhej časti knihy Zja-
venia svätého apoštola Jána. 

„Drahí bratia a sestry,
minulú stredu som hovoril 

o modlitbe v prvej časti knihy Zja-
venia svätého apoštola Jána; dnes 
prejdeme k druhej časti. Zatiaľ čo 
je modlitba v prvej časti zameraná 
do vnútra cirkevného života, po-
zornosť druhej časti sa obracia na 
celý svet; Cirkev kráča dejinami, 
je ich súčasťou podľa Božieho 
plánu. Zhromaždenie, ktoré počú-
va posolstvo svätého Jána prezen-
tované čítajúcim, znovu objavuje 
svoju úlohu: má spolupracovať na 
rozvoji Božieho kráľovstva ako 
„kňazi Boha a Krista“ (Zjv 20,6; 
porov. 1,5; 5,10) a otvárať sa svetu 
ľudí. A tu sa objavujú dva – medzi 
sebou dialektické – spôsoby živo-
ta: prvý z nich by sme mohli na-
zvať „Kristov systém“: patriť doň 
pokladá zhromaždenie za šťastie. 
Druhý spôsob je „pozemský systém“ – zameraný proti 
kráľovstvu a proti zmluve – založený na vplyve Zlého“, 
ktorý klame ľudí a chce vytvoriť svet protikladný k to-
mu, aký chcel Kristus a Boh (porov. Pontificia Commis-
sione Biblica, Bibbia e Morale. Radici bibliche dell’agire 
cristiano, 70). Zhromaždenie teda musí vedieť správne 
čítať dejiny, v ktorých žije, aby sa naučilo vo viere rozli-
šovať medzi udalosťami, ktoré prežíva a spolupracovať 
svojou činnosťou na rozvoji Božieho Kráľovstva. A to-
to dielo čítania, rozlišovania a konania je úzko spojené 
s modlitbou.

Predovšetkým prostredníctvom Kristovho nalieha-
nia – keď on sám v prvej časti Zjavenia svätého apoš-
tola Jána sedemkrát hovorí: „Kto má uši, nech počúva, 
čo Duch hovorí Cirkvi“ (Zjv 2,7.11.17.29; 3,6.13.22) – 
zhromaždenie dostáva pozvanie vystúpiť do neba – aby 
sa pozrelo na skutočnosť Božími očami; a tu nachádza-
me tri symboly, oporné body, od ktorých sa možno od-
raziť, aby sme správne dokázali čítať celý príbeh: sú to 
Boží trón, Baránok a kniha (porov. Zjv 4,1-5,14).

Prvým symbolom je trón, kde sedí osoba, ktorú Ján 
neopisuje, lebo presahuje všetky ľudské vyjadrovacie 
prostriedky; môže len naznačiť krásu a radosť, ktorú 
prežíva, keď stojí pred ňou. Táto tajomná osoba je Boh, 
všemohúci Boh, ktorý nezostal uzatvorený vo svojom 
nebi, ale stal sa blízkym človeku, uzavrel s ním zmlu-
vu; Boh, ktorý v dejinách tajomným, ale skutočným  
spôsobom necháva rozozvučať svoj hlas – symbolicky 

vyjadrený bleskami a hromami. Okolo Božieho trónu 
sú aj rozličné ďalšie postavy – 24 starcov a štyri živé 
bytosti, ktoré neustále vzdávajú chválu jedinému Páno-
vi dejín. Prvým symbolom je teda trón.

Druhým symbolom je kni-
ha, ktorá obsahuje Boží plán 
týkajúci sa udalostí a ľudí; ten-
to plán je hermeticky uzavretý 
siedmymi pečaťami a nik ho 
nedokáže prečítať. Konfron-
tovaný s touto neschopnosťou 
človeka porozumieť Božiemu 
plánu, Ján pociťuje hlbokú ľú-
tosť, ba začína až plakať. Exis-
tuje však liek na to, že človek sa 
nedokáže orientovať v tajom-
stve dejín: je tu ktosi, kto mu 
dokáže otvoriť knihu a osvietiť 
ho.

A tu sa objavuje tretí sym-
bol: Kristus, nepoškvrnený 
Baránok, ktorý bol obetovaný 
na kríži, avšak teraz je tu znova 
– na znak svojho vzkriesenia. 
A je to práve Baránok, zabi-
tý a vzkriesený Kristus, ktorý 
postupne otvára všetky pečate 

a odhaľuje Boží plán, hlboký zmysel stvorenia.
Čo znamenajú tieto symboly? Pripomínajú nám aký 

je správny spôsob čítania historických udalostí, aj nášho 
vlastného života. Dvíhajú náš pohľad k Božiemu nebu, 
v neustálom vzťahu s Kristom, otvárajú mu naše srdce 
a našu myseľ v osobnej a spoločnej modlitbe: takto sa 
učíme vidieť veci novým spôsobom a chápať ich sku-
točnú podstatu. Modlitba je ako otvorené okno, ktoré 
nám umožňuje pozerať sa stále na Boha – nielen pre-
to, aby sme si pripomínali cieľ, na ktorý sme zameraní, 
ale aj preto, aby sme Božej vôli dovolili osvecovať naše 
pozemské putovania – aby nám ona pomáhala prežívať 
tieto putovania intenzívne a užitočne.

Akým spôsobom Pán vedie kresťanské spoločen-
stvo k hlbšiemu čítaniu dejín? Predovšetkým tak, že ho 
pozýva k tomu, aby sa reálne pozeralo na prítomnosť, 
ktorú práve prežíva. Baránok teda otvára prvé štyri 
pečate knihy a Cirkev vidí svet, do ktorého je vložená 
– svet, v ktorom je mnoho negatívnych prvkov. Sú tu 
zlá, ktoré robí človek – ako násilie, čo sa rodí z túžby 
po vlastníctve, po nadvláde nad druhými, až po vzájom-
né zabíjanie (druhá pečať); alebo nespravodlivosť, keď 
ľudia nerešpektujú zákony, ktoré si dali (tretia pečať). 
K týmto sa pridávajú zlá, ktoré človek musí podstúpiť 
– ako smrť, hlad, či choroba (štvrtá pečať). Tvárou v tvár 
týmto zlám, často veľmi dramatickým, je cirkevné spo-
ločenstvo povzbudzované nestrácať nádej a pevne veriť, 
že zdanlivá všemohúcnosť Zlého bude raz premožená 
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Modlitby v Zjavení sv. apoštola Jána poukazujú na vzácnosť Krista
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naozajstnou Božou všemohúcnosťou. A prvá pečať, 
ktorú Baránok otvára, obsahuje práve tento odkaz. Ján 
hovorí: „A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na 
ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz, a aby 
víťazil“ (Zjv 6,2). Do ľudských dejín vstúpila Božia sila, 
ktorá nielenže dokáže vyvážiť zlo, ale nad ním aj zví-
ťaziť; biela farba je odvolaním sa na Vzkriesenie: Boh 
sa stal tak blízkym, že zostúpil do temnôt smrti, aby ich 
ožiaril jasom svojho Božského života; vzal na seba zlo 
sveta, aby ho očistil ohňom lásky.

Ako napredovať v tomto kresťanskom čítaní sku-
točnosti? Zjavenie svätého apoštola Jána nám hovorí, 
že modlitba v každom z nás i v našich spoločenstvách 
oživuje toto videnie svetla a hlbokej nádeje: pozýva nás, 
aby sme sa nenechali premôcť zlom, ale aby sme zlo 
premáhali dobrom, aby sme hľadeli na Ukrižovaného 
a Vzkrieseného Krista, ktorý nás pripája k svojmu ví-
ťazstvu. Cirkev žije v dejinách, neuzatvára sa do seba 
samej, ale s odvahou kráča uprostred ťažkostí a utrpe-
nia, odvážne vydávajúc svedectvo o tom, že zlo, ktoré 
nie je definitívne, nemôže zvíťaziť nad dobrom – že tma
neprekryje Boží jas. Je to pre nás dôležitý bod; ako kres-
ťania nikdy nesmieme byť pesimistami. Dobre vieme, 
že na našej životnej ceste sa často stretneme s násilím, 
klamstvom, nenávisťou, prenasledovaním – avšak toto 
nám nemôže zobrať odvahu. Predovšetkým modlitba 
nás učí, aby sme dokázali vidieť Božie znamenia, vní-
mať jeho prítomnosť a konanie, ba aby sme sa aj my 
sami stávali svetlami dobra, ktoré šíria nádej a hovoria 
všetkým o Božom víťazstve.

Táto perspektíva privádza človeka k tomu, aby 
k Bohu a k Baránkovi pozdvihol svoj hlas plný vďaky 
a chvály: dvadsaťštyri starcov a štyri živé bytosti spo-
ločne spievajú „novú pieseň“, ktorá oslavuje dielo Krista 
Baránka: on „všetko robí nové“ (Zjv 21,5). Táto obno-
va je však predovšetkým darom, o ktorý treba žiadať. 
A tu nachádzame ďalší prvok, ktorý musí byť modlitbe 
vlastný: naliehavé vzývanie Pána o to, aby prišlo jeho 
kráľovstvo, aby človek mal učenlivé srdce, načúvajúce 
Božej moci, aby Božia vôľa riadila náš vlastný život 
i život celého sveta. Vo vízii Zjavenia svätého apoštola 
Jána je táto prosebná modlitba prednášaná v kontexte 
dôležitých detailov: „dvadsaťštyri starcov“ a „štyri živé 
bytosti“ držia v rukách, spolu s citarou, ktorá doprevá-
dza ich spev, „zlatú čašu plnú kadidla“ (5,8a), a to – ako 
je ďalej vysvetlené – sú „modlitby svätých“ (5,8b) – teda 
tých, ktorí už dosiahli Boha, ale aj všetkých nás, čo sme 
ešte na ceste.

Vidíme, že pred Božím trónom anjel drží v rukách 
zlaté kadidlo a neustále doň vkladá zrnká tymianu, teda 
našu modlitbu, ktorej príjemná vôňa stúpa pred Božiu 
tvár (porov. Zjv 8,1-4). Je to symbolické vyjadrenie, ktoré 
nám hovorí ako všetky naše modlitby – so všetkými ich 
obmedzeniami, s námahou, chudobou, vyprahnutosťou, 
nedokonalosťou – sú takmer dokonale očistené, a tak 
prichádzajú k Božiemu srdcu. Môžeme si byť istí, že ne-
existujú povrchné, zbytočné modlitby: žiadna z nich nie 

je stratená. Všetkým sa dostane odpoveď (i keď niekedy 
tajomná), pretože Boh je Láska a nekonečné Milosrden-
stvo. Anjel, píše svätý Ján, „vzal kadidelnicu, naplnil ju 
ohňom z oltára a vrhol na zem. A nastalo hrmenie, bu-
rácanie, blesky a zemetrasenie“ (Zjv 8,5). Tento obraz 
znamená, že Boh nie je hluchý k našim prosbám, zasa-
huje a prejavuje svoju moc a svoj hlas na zemi; trasie 
a rozvracia vládu Zlého. Často práve zoči voči zlu máme 
dojem, že nemôžeme nič urobiť, no práve modlitba je 
najlepšou a najúčinnejšou odpoveďou, ktorú môžeme 
dať a ktorá posilňuje našu každodennú úlohu šíriť dob-
ro. Božia moc robí plodnou aj našu slabosť (porov. Rim 
8,26-27).

Rád by som zakončil poukázaním na záverečný di-
alóg Zjavenia (porov. Zjv 22,6-21). Ježiš niekoľkokrát 
opakuje: „Hľa, prídem čoskoro“ (Zjv 22,7.12). Toto tvr-
denie nenaznačuje len budúcu perspektívu konca čias, 
ale aj tú súčasnú: Ježiš prichádza, stavia si príbytok 
v tom, kto v neho uverí a kto ho prijíma. Zhromažde-
nie vedené Duchom Svätým opakuje Ježišovi nalieha-
vé pozvanie, aby im bol čím viac nablízku: „Príď“ (Zjv 
22,17a). Je ako „nevesta“ (22,17), čo vrúcne čaká na za-
vŕšenie snúbeneckého obdobia. Tretí raz sa opakuje in-
vokácia: „Amen. Príď, Pane Ježišu!“ (22,20b) a čítajúci 
zakončuje vyjadrením, ktoré poukazuje na zmysel jeho 
príchodu: „Milosť Pána Ježiša nech je s vami všetkými“ 
(22,21).

Kniha Zjavenia svätého apoštola Jána, aj keď 
prostredníctvom komplexných symbolov, nás uvádza 
do veľmi krásnej modlitby, v ktorej aj my samotní po-
čúvame, chválime a ďakujeme – kontemplujeme Pána, 
a žiadame ho o odpustenie. Jej štruktúra – teda štruktúra 
veľkej, spoločnej liturgickej modlitby – je jasným pou-
kázaním na potrebu znovu objaviť ten nezvyčajný a všet-
ko premieňajúci náboj, ktorý v sebe nesie Eucharistia. 
Chcel by som vás predovšetkým intenzívne pozvať k to-
mu, aby ste boli verní nedeľnej svätej omši – v deň Pána 
– teda v nedeľu, ktorá je opravdivým centrom celého 
týždňa! Bohatstvo modlitby v Zjavení svätého apoštola 
Jána nás privádza k zamysleniu sa nad diamantom, kto-
rý má obdivuhodné množstvo hrán, ale jeho vzácnosť 
spočíva v čistote jediného centrálneho jadra. Sugestívne 
formy modlitby, s ktorými sa stretávame v Zjavení svä-
tého apoštola Jána, nádherne poukazujú na jedinečnú, 
nevysloviteľnú vzácnosť Ježiša Krista. Ďakujem.“

Na pravidelnej audiencii opäť nechýbali ani Slová-
ci. „Zo srdca vítam spoločenstvá Kňazského seminára 
svätého Cyrila a Metoda a Spojenej školy svätej Ro-
diny z Bratislavy, Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka zo Spiša, ako i pútnikov z Bardejova a Ko-
šíc. Bratia a sestry, v sobotu Slovensko oslávi slávnosť 
svojej Patrónky, Sedembolestnej Panny Márie. Ježiš ju 
dal za Matku každému z nás. Ona nech sprevádza na 
ceste k Nemu. Rád vás žehnám. Pochválený buď Ježiš 
Kristus!“ povedal Svätý Otec Slovákom.

                                   Preložil: Martin Kramara / snímka SIR
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Benedikt XVI. prijal účastníkov 
mariologického kongresu

Castel Gandolfo 8. septembra (RV) - V apoštolskom pa-
láci v Castel Gandolfe Benedikt XVI. prijal účastníkov 
23. medzinárodného mariologického kongresu, ktorý 
organizuje Pápežská akadémia Mariana Internationalis 
od 4. do 9. septembra v Ríme. Približne 350 účastníkom 
Svätý Otec v príhovore pripomenul udalosť dnešného 
sviatku Narodenia Panny Márie, ktorý je vyjadrením 
Božieho plánu spásy v dejinách ľudstva. Slovami sv. 
Andreja Krétskeho vyjadril, že skutočným významom 
dnešného sviatku je „vtelenie Slova. Mária sa narodila 
a vyrástla, aby sa stala Matkou Kráľa dejín, Božou Mat-
kou“. „Toto starodávne svedectvo – pokračoval Svätý 
Otec – nás vovádza do podstaty témy, o ktorej uvažo-
val Druhý vatikánsky koncil v dogmatickej konštitúcii 
Lumen Gentium v jej ôsmej časti «Blahoslavená Boho-
rodička Panna Mária v tajomstve Krista a Cirkvi». Ide 
o «nexus mysteriorum», teda intímne spojenie medzi 
tajomstvami kresťanskej viery, ktoré Koncil zdôraznil 
ako smer pre pochopenie jednotlivých elementov a roz-
ličných tvrdení patrimónia katolíckej viery. V ďalšej 
časti príhovoru sa Benedikt XVI. venoval práve uda-
lostiam prípravy tohto dokumentu počas Koncilu, na 
ktorej sa on sám zúčastňoval. Tiež zdôraznil, že „Oso-
bitná postava Božej Matky sa musí prijať a prehlbovať 
z rozličných doplňujúcich perspektív: popri stále platnej 
a nevyhnutnej «via veritatis» (ceste pravdy) je dôleži-
té sledovať aj «via pulchritudinis» (cestu krásy) a «via 
amoris» (cestu lásky), aby sme objavili a kontemplovali 
ešte viac Máriinu žiarivú a pevnú vieru, jej lásku k Bo-
hu, a jej neochvejnú nádej. V závere účastníkov vyzval, 
aby svojim štúdiom a bádaním prispievali k pastoračnej 
službe Cirkvi, predovšetkým v začínajúcom sa Roku 
viery.                                 -js-

Benedikt XVI.: Šíriť dôveru  
v obnovujúcu silu Evanjelia

Castel Gandolfo 8. septembra (RV) - „Cirkev sa 
rodí a rastie s misijným poslaním,“ takto sa Be-
nedikt XVI. prihovoril nedávno vymenovaným 
biskupom z misijných území, ktorí sa v Ríme zú-
častňujú na kurze organizovanom Kongregáciou 
pre evanjelizáciu národov. V Castel Gandolfe tak 
v piatok pápeža navštívili biskupi z Afriky, Ázie, 
Latinskej Ameriky a Oceánie, ktorí sú zapojení do 
prvotnej evanjelizácie a diel zameraných na upev-
ňovanie viery.

Benedikt XVI. v úvode nadviazal na korene 
ich cirkví: „Takmer všetky vaše spoločenstvá boli 
založené nedávno a ukazujú silné a slabé stránky 

spojené s ich krátkou históriou. Ukazujú spoločnú, 
radostnú, živú a kreatívnu vieru, ale často ešte nie 
zakorenenú. Ich nadšenie a apoštolská horlivosť sa 
striedajú s okamihmi nestability a nedôslednosťou. 
Tu a tam sa vynára napätie a opustenosť. Predsa 
len sú to cirkvi, ktoré dozrievajú vďaka pastoračnej 
činnosti, ale tiež daru toho communio sanctorum 
(spoločenstva svätých), ktorý umožňuje skutočnú 
a ozajstnú osmózu milosti medzi cirkvami starej 
tradície a tými nedávno zriadenými, rovnako, ako 
ešte predtým, medzi nebeskou Cirkvou a tou putu-
júcou.“

Svätý Otec ďalej poukázal aj na súčasný pokles 
misionárov vo svete, no na druhej strane na rast 
počtu kňazov, ktorí sa venujú misijnej spolupráci. 
Mladé cirkvi sú podľa neho nádejou pre budúcnosť 
univerzálnej Cirkvi, preto biskupov povzbudil k si-
le a odvahe pri vykonávaní pastoračnej práce, ne-
zabúdajúc pri tom na missio ad gentes, inkulturáciu 
viery, formáciu kandidátov na kňazstvo, starostli-
vosť o diecéznych kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky 
a laikov. „Vnímajte dnešný svet očami viery, aby 
ste mu porozumeli do hĺbky a majte veľkorysé srd-
ce, pripravené vstúpiť do spoločenstva s mužmi 
a ženami súčasnosti. Nezabúdajte na vašu prvoradú 
zodpovednosť Božích mužov, povolaných k mod-
litbe a službe jeho Slovu v prospech stáda,“ uviedol 
Benedikt XVI.

Potom pripomenul aj sociálnu nestabilitu, ktorá 
„znepokojujúcim spôsobom ovplyvňuje každoden-
ný život ľudí“: „Nedostatok potravín, zdravotníctva 
a vzdelávania kladie otázky cirkevnému spoločen-
stvu a priamym spôsobom ho do toho zaťahuje. 
Jeho pozornosť a jeho činnosť je skutočne oceňo-
vaná a chvályhodná. K prírodným katastrofám sa 
pridávajú kultúrne a náboženské diskriminácie, in-
tolerancia a zaujatosť, výsledok fundamentalizmu, 
ktorý odhaľuje nesprávne antropologické predsta-
vy, a ktorý vedie k podceňovaniu, ak nie k ignoro-
vaniu, práva na náboženskú slobodu, rešpektovanie 
najslabších, predovšetkým detí, žien a zdravotne 
postihnutých osôb. Svoju váhu majú aj vzrastajúce 
kontrasty medzi etnikami a kastami, ktoré spôsobu-
jú bezdôvodné násilie. Šírte dôveru v Evanjelium, 
jeho obnovujúcu silu, jeho schopnosť prebudiť po-
znanie a podnietiť k vnútornému oslobodeniu ľudí 
a vytvoreniu nového bratstva. Šírenie Pánovho slo-
va umožní rozkvet daru zmierenia a podporí jedno-
tu medzi národmi.“

V závere posolstva Benedikt XVI. pripomína, 
že práve viera je darom, ktorý treba prijať v srd-
ci a v živote, ďakovať zaň Bohu, ale rovnako ju aj 
zdieľať s ostatnými.

Na seminári sa celkovo zúčastňuje 92 biskupov 
42 rôznych národností. Ukončia ho 15. septembra 
eucharistickou slávnosťou pri hrobe apoštola Pet-
ra.                                -mf-
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Posolstvo účastníkom akcie 
o Božích prikázaniach

Rím 9. septembra (RV) - Desať námestí za desať Božích 
prikázaní je iniciatíva Pápežskej rady na podporu novej 
evanjelizácie a hnutia Obnova v Duchu Svätom, ktorá sa 
začala v sobotu v Ríme. Cieľom tejto iniciatívy je počas 
Roku viery prostredníctvom divadelných predstavení 
a iných aktivít uvažovať nad podstatou Desiatich Božích 
prikázaní. Počas nasledujúceho Roku viery sa do tejto 
akcie zapojí ďalších desať talianskych miest ako Nea-
pol, Verona, Turín, Palermo, Bari, Cagliari, Florencia, 
Janov, Miláno a Bologna. Sobotné rímske predstavenie 
bolo venované téme „Ja som Pán Boh tvoj“.

Jeho účastníkom sa prihovoril prostredníctvom video 
posolstva aj Benedikt XVI., ktorý okrem iného povedal: 
„Desatoro nás privádza na vrch Sinaj do chvíle, keď 
Boh osobitným spôsobom vstupuje do dejín židovské-
ho národa a skrze tento národ do celých ľudských dejín. 
Dáva „Desať slov“, ktoré vyjadrujú jeho vôľu a sú istým 
druhom „etického kódexu“, aby vybudoval spoločnosť 
v ktorej zmluvný vzťah so Svätým a Spravodlivým Bo-
hom ožiari a bude viesť vzťahy medzi ľuďmi. Ježiš pri-
chádza aby naplnil tieto slová, aby ich pozdvihol a zhr-
nul do dvojitého prikázania lásky: „Milovať budeš Pána, 
svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou 
a celou svojou mysľou! ... Milovať budeš blížneho ako 
seba samého“ (porov. Mt 22,37-42).

Ale pýtajme sa. Aký zmysel má tých Desať slov pre 
nás v tomto aktuálnom kultúrnom kontexte, v ktorom 
hrozí riziko, že sa sekularizmus a relativizmus stanú kri-
tériom každého rozhodnutia našej spoločnosti, ktorá žije 
spôsobom, akoby Boh neexistoval? Odpovedáme, že 
Boh nám daroval Prikázania, aby nás učil skutočnej slo-
bode a autentickej láske Boha Otca, aby sme sa stali na-
ozaj šťastnými. Oni sú znamením lásky Boha Otca, jeho 
túžby naučiť nás rozlišovať medzi dobrom a zlom, pra-
vým a nepravým, spravodlivosťou a nespravodlivosťou. 

Svätý Otec prijal predstaviteľov 
komunity Sant´Egidio

Castel Gandolfo 10. septembra (RV CZ) - Benedikt XVI. 
prijal cez víkend skupinu predstaviteľov rímskej komu-
nity Sant´Egidio vrátane zakladateľa tejto známej kato-
líckej inštitúcie angažovanej v spoločenskom dialógu 
prof. Andreu Riccardiho, ktorý je v súčasnej talianskej 
vláde ministrom pre medzinárodnú spoluprácu a integ-
ráciu. Audiencia bola spojená so Svetovým stretnutím 
za mier, ktoré prebieha od nedele v Sarajeve práve pod 
patronátom komunity Sant´Egidio. Trojdňové stretnutie 
zhromaždí predstaviteľov sveta politiky a náboženských 
predstaviteľov z viac než 60 krajín sveta.              RV CZ

Benedikt XVI. vyzval biskupov 
Kolumbie hlásať pravdu o rodine

Vatikán 10. septembra (RV) - Témam ako obrana rodiny, 
boj so sekularizáciou a pomoc mladým ľuďom objavo-
vať skutočný zmysel života sa venoval Benedikt XVI. 
počas audiencie s kolumbijskými biskupmi pri príležitos-
ti ich návštevy ad limina apostolorum. Svätý Otec hovo-
ril o situácii v krajine Latinskej Ameriky, kde aj naďalej 
pokračujú násilnosti, ktorých výsledkom je bolesť, smrť 
a bezprávie. Biskupom preto vyjadril vďačnosť za pas-
toračné poslanie, ktoré vykonávajú často „na miestach 
plných ťažkostí a nebezpečenstiev“. Povzbudil ich, 
aby aj naďalej „prispievali k ochrane ľudského života“, 
„podporovali kultúru pokoja“ a „rozosievali Evanjelium 
zmierenia“, ktoré môže zmeniť nenávisť v odpustenie 
a rivalitu v bratstvo. Vzhľadom na súčasnú sekularizáciu 
v krajine, biskupom pripomenul ich prioritu, ktorou by 
mala byť „neúnavná obrana rodiny“. Práve sekularizácia 
podľa neho narušuje stupnicu hodnôt a útočí na samotné 
základy katolíckej viery, manželstva, rodiny a morál-
ky. Rovnako spomenul jeden zo záväzkov Konferencie 
biskupov Kolumbie do nasledujúcich rokov, ktorým je 
„podporovanie procesov novej evanjelizácie“. Pápež 
nezabudol ani na mladých. „Nové generácie musia jas-
ne vnímať, že Kristus sa snaží a chce ponúknuť svoje 
priateľstvo,“ uviedol a vyzval mladých, aby sa nenecha-
li „vtiahnuť do priemernosti niektorých ponúk života, 
ktoré zanechávajú len prázdnotu a smútok“. Ako dodal: 
„Kristus chce pomôcť tým, ktorí majú pred sebou bu-
dúcnosť nasledovať svoje najušľachtilejšie túžby“. -mf-  

Každý človek ich vníma a práve preto, že dávajú základ-
né hodnoty do konkrétnych noriem a pravidiel, človek 
prostredníctvom ich realizácie v konkrétnom živote 
môže kráčať cestou skutočnej slobody, ktorá ho udrží 
pevne na ceste vedúcej k životu a šťastiu. Naopak, ak 
človek vo svojom živote ignoruje prikázania, nielenže 
sa vzdiaľuje od Boha a opúšťa zmluvu s ním, ale vzdia-
ľuje sa aj od života a trvalého šťastia. Človek ponechaný 
na seba samého, nezávislý na Bohu, hrdý na svoju ab-
solútnu autonómiu, končí spôsobom, že nasleduje idoly 
egoizmu, moci, nadvlády a znečisťuje vzťah so sebou 
samým a inými, kráčajúc nie cestou života, ale smrti. 
Smutné skúsenosti dejín, predovšetkým minulého storo-
čia, ostávajú zvláštnym napomenutím pre celé ľudstvo.

„Keď Láska dáva zmysel tvojmu životu...“. Ježiš pri-
vádza k naplneniu týchto Desiatich prikázaní prostred-
níctvom kríža a zmŕtvychvstania. Tu radikálnym spôso-
bom prekonáva egoizmus, hriech a smrť, a to darovaním 
seba samého z lásky. Iba prijatie Božej nekonečnej lá-
sky, dôvera v Neho a nasledovanie cesty, ktorú on sám 
prešiel dáva životu hlboký zmysel a otvára budúcnosť 
nádeje.“                    -js-
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Švajčiarsky odborník pomôže 
Svätej stolici v boji proti praniu 

špinavých peňazí

Vatikán 11. septembra (TK KBS) Vatikán sa rozhodol 
začať tvrdo pracovať a pokračovať na ceste k finanč-
nej transparentnosti a zodpovednosti na základe od-
porúčaní v správe, ktorú pre Vatikán a Svätú stolicu 
vypracoval Moneyval po svojom zasadnutí. Ako uvie-
dol hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi, 
veľkým krokom v tomto smere je aj skutočnosť, že sa 
rozhodli využiť systematickú spoluprácu s medziná-
rodným expertom v oblasti boja proti praniu špinavých 
peňazí a financovaniu terorizmu Renem Bruelhartom.
Štyridsaťročný právnik pochádzajúci zo švajčiarske-
ho Friburgu pôsobil osem rokov ako riaditeľ finančnej
spravodajskej jednotky FIU v Lichtenštajnsku.

Bruelhart začal v septembri svoju službu ako 
konzultant Svätej stolice vo všetkých záležitostiach 
týkajúcich sa prania špinavých peňazí a boja proti fi-
nancovaniu terorizmu. Jeho úlohou je pomáhať Svä-
tej stolici posilniť jej nástroje v boji proti finančnej
kriminalite.               -mf-

Posolstvo Svätého Otca  
účastníkom stretnutia pokoja 

Bosna a Hercegovina 10. septembra (RV) - Posolstvo 
Benedikta XVI. podpísané vatikánskym štátnym sekre-
tárom kardinálom Tarcisiom Bertonem v nedeľu otvo-
rilo svetové stretnutie náboženských predstaviteľov 
v Sarajeve, ktoré organizuje Komunita sv. Egídia pod 
názvom „Spolunažívanie je budúcnosťou. Nábožen-
stvá a kultúry v dialógu“. Svätý Otec v posolstve k 26. 
ročníku tohto stretnutia za pokoj okrem iného uvádza, 
že sledovať, ako táto púť pokoja, ktorú začal v októbri 
1986 v Assisi blahoslavený Ján Pavol II., naďalej pri-
náša plody, je dôvodom radosti a posily. V posolstve 
ale zároveň pripomína, že práve pokoj ohrozuje dvojité 
riziko: „na jednej strane manipulácia s náboženstvom 
ako príčinou násilia, na druhej strane ´nie´ Bohu v me-
ne vízie celkovej sekularizácie človeka, ktorý je zase 
schopný produkovať nesmierne násilie“. Prítomnosť 
ľudí z rôznych náboženstiev v Sarajeve pri príležitosti 
tohto stretnutia môže podľa neho podporiť posolstvo 
pokoja v srdciach a mysliach tých, ktorí hľadajú prav-
du a otvárajú sa Božiemu pôsobeniu.

Pozdrav účastníkom stretnutia zaslal aj taliansky 
prezident Giorgio Napolitano, ktorý vyzval predo-
všetkým mladých k tomu, aby si uchovávali v pamäti 
spomienku na tragickú vojnu na Balkáne a uvažovali 
nad potrebou chrániť práva osôb prostredníctvom kon-
frontácie a uznávania duchovných hodnôt, vlastných 
každej kultúre. Počas stretnutia už vystúpil aj Andrea 
Riccardi, taliansky minister pre medzinárodnú spolu-
prácu a integráciu, zakladateľ Komunity sv. Egídia, 
podľa ktorého sa práve Sarajevo, napriek vojnám a utr-
peniu, stalo symbolom a príkladom pre pokojné spo-
lunažívanie. Ako dodal: „Iba mier je svätý, nie vojna.“ 
Predseda Európskej rady Herman Van Rompuy pri-
pomenul, že trvalý mier na Balkáne je aj mierom pre 
Európsku úniu, pričom Sarajevo označil za „maják to-
lerancie a spirituality“.

O dôležitosti stretnutia v Sarajeve hovoril pre Vati-
kánsky rozhlas súčasný predseda Komunity sv. Egídia 
Marco Impagliazzo: „Sarajevo je mestom, ktoré otvo-
rilo a ukončilo 20. storočie: prvá svetová vojna sa zača-
la v dôsledku atentátu v Sarajeve, zatiaľ čo storočie sa 
skončilo vojnou na Balkáne, a Sarajevo bolo jedným 
zo symbolických miest tejto vojny. Takže všetky ná-
boženstvá boli využívané na to, aby podnecovali ku 
konfliktu mnohé národy, ktoré tvoria mozaiku Balká-
nu. Byť dnes v Sarajeve má skutočný význam, keďže 
v novom storočí náboženstvá nemôžu byť ničím iným 
než nástrojom pokoja a najlepším príkladom k budova-
niu spoločnosti na vzájomnom spolunažívaní.“

Prvým veľkým znakom tohto stretnutia je podľa 
predsedu komunity práve skutočnosť, že podujatie 
dokázalo spojiť takých náboženských predstaviteľov 
akými sú srbsko-pravoslávny patriarcha Belehradu, 

veľký mufti Bosny, vedúci Židovskej obce v Bosne či 
kardinál Puljica, sarajevský arcibiskupa.                     -mf- 

Hovorca Svätej stolice k atentátu 
na amerického veľvyslanca v Líbyi

Vatikán 13. septembra (RV) - Atentát proti americkým 
diplomatom v Líbyi, ktorému padol za obeť veľvy-
slanec a ďalší funkcionári, odsúdila aj Svätá stolica, 
potvrdil to jej hovorca páter Federico Lombardi. „Nič 
nemôže ospravedlniť činnosť teroristických organizácií 
a vražedné násilie,“ dodal Lombardi. Svätá stolica sa 
tak s bolesťou pripája k modlitbám za obete, zároveň 
však vyjadruje nádej, že napriek tragickej udalosti, bude 
medzinárodné spoločenstvo aj naďalej pokračovať úsilí 
v prospech pokoja v Líbyi a na celom Blízkom východe. 
    Päťdesiatdvaročný veľvyslanec Chris Stevans za-
hynul spolu s ďalšími troma Američanmi počas úto-
kov protestujúcich proti americkému filmu Nevinnosť
moslimov, ktorý zosmiešňuje islamského proroka Mo-
hameda. Tisíce ľudí vyšlo do ulíc nielen v Káhire, ale 
aj v palestínskom pásme Gazy a v Teheráne. Zhromaž-
dení strhávajú a podpaľujú americké zástavy, hádžu 
kamene a fľaše na americké zastupiteľstvá v Egypte, 
Líbyi, Maroku, Jemene a Sudáne.                            -mf-
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Pozorovateľ Apoštolskej stolice 
o identite dnešnej Európy

Rím 10. septembra (RV CZ) - Identita dnešnej Európy je 
veľmi chatrná. Nie je schopná brániť seba samu, preto-
že sa vzdáva kresťanských hodnôt, konštatuje Aldo Gi-
ordano, stály pozorovateľ Apoštolskej stolice pri Rade 
Európy pre L´Osservatore Romano. Všíma si predo-
všetkým mládež, ktorú dnes tvoria deti generácie, kto-
rá sa rozišla s tradičnými hodnotami. Mladí ľudia pre-
to vyrastajú v hodnotovej prázdnote, nemajú už vzťah 
k tomu, čo formovalo európskou identitu a nebudú preto 
vedieť viesť dialóg s inými kultúrami. Takáto situácia je 
však veľmi nebezpečná, pretože prázdnota bude skôr či 
neskôr niečím naplnená – varuje vatikánsky diplomat.

Podľa otca Giordana je chatrnosť európskej identi-
ty veľmi nepriaznivý jav. A to tým viac, že dnes nadišla 
chvíľa, keď by sa starý kontinent mohol so svetom de-
liť o svoje veľké myšlienky a výdobytky v oblasti vedy, 
práva, filozofie či umenia. Pokiaľ chce Európa naozaj
existovať, musí svoje hodnoty usporiadať, podotýka otec 
Giordano. Taliansky duchovný zdôrazňuje, že v tomto 
smere je veľmi nejednoznačné pôsobenie európskych 
inštitúcií, napríklad Európskeho sudu pre ľudské prá-
va. Na jednej strane síce dáva signály, ktoré nasvedčujú 
tomu, že rešpektuje zásadu subsidiarity, ako tomu bolo 
v prípade rozsudku ohľadne krížov, ktoré visia v talian-
skych štátnych školách. Na druhej strane však pôsobí 
ako dôsledný šíriteľ liberalizmu na poli etiky. Jednotli-
vé krajiny preto musia byť veľmi pozorné, aby v mene 
údajného pokroku niekoľkých štátov nebola ostatným 
štátom vnucovaná iná koncepcia ľudských práv.  RV CZ

Kardinál Vegliò o nevyhnutnosti 
integrácie presťahovalcov

Bosna a Hercegovina 11. septembra (TK KBS) - Po troch 
dňoch sa v Sarajeve končí svetové náboženské stretnutie 
organizované Komunitou sv. Egídia. Výzvu Bosne, aby 
sa pokúšala obnoviť harmóniu medzi jej rozličnými et-
nickými a náboženskými zložkami, adresovali niektorí 
hlavní predstavitelia Arabskej jari. K tomu je však podľa 
libanonského gréckokatolíckeho arcibiskupa Bustrosa 
potreba plného práva pre všetkých, garantujúc pluraliz-
mus, ktorý sa rodí zo vzťahov. Za jedným z okrúhlych 
stolov sa k Arabskej jari vyjadril aj libanonský intelektu-
ál Samir Franjie, ktorý ju prirovnal k európskej revolúcii 
v 18. storočí. Ako povedal, arabská revolúcia na jednej 
strane navrátila autonómiu Arabom, ktorí sa stali tvor-
cami svojej histórie, na druhej strane umožnila objaviť 
rozmanitosť spletitej spoločnosti.

S príspevkom vystúpil aj kardinál Vegliò, predseda 
Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, 

ktorý komentoval činnosť Cirkvi v oblasti pastoračných 
služieb zameraných na migrantov, a to nielen veriacich. 
Pripomenul nevyhnutnosť ich integrácie, ktorá sa usku-
točňuje predovšetkým v cirkevnom spoločenstve a po-
tom v občianskej spoločnosti. Tejto téme sa venoval aj 
bl. Ján Pavol II. v roku 1986 v posolstve k Svetovému 
dňu migrantov. Kardinál hovoril aj o dvoch extrémoch, 
ktoré často sprevádzajú fenomén migrácie: asimilácia, 
ktorá poškodzuje identitu migrujúcich etnických skupín 
a vylúčenie, teda ignorovanie zo strany ľudí z väčšinovej 
spoločnosti. Cirkev sa preto snaží reagovať na základné 
potreby v živote migrantov, ako aj tie v oblasti zdravia, 
vzdelania, sociálnych vzťahov, či zamestnania.

Nevyhnutné je podľa neho prijatie zodpovedných 
migračných politík a vytvorenie špecifických noriem,
ktoré by zabezpečili stabilitu a ochranu všetkých práv 
prisťahovalcov. „Integrácia je predovšetkým proces celej 
spoločnosti, ktorý musí zahŕňať ekonomický, sociálny, 
politický a náboženský rozsah fenoménu, bez ktorého 
skutočná integrácia nie je možná,“ uviedol kardinál.  -mf- 

Izraelsko-americký film urážajúci
moslimov odsúdila aj Svätá Stolica

Vatikán 13. septembra (RV) - Svätá stolica sa vyjadrila 
k izraelsko-americkému filmu urážajúcemu islam pod
názvom Innocence of Muslims (Nevinnosť moslimov), 
ktorý vyvolal násilné protesty v Egypte a Líbyi. Hovor-
ca Svätej stolice páter Federico Lombardi uviedol, že 
hlboký rešpekt k viere, textom, veľkým osobnostiam a 
symbolom rôznych náboženstiev, je nevyhnutnou pod-
mienkou pre mierové spolužitie národov. Poukazuje tak 
na hrozivé dôsledky neoprávnených urážok a provokácii 
voči moslimom, ktorými film prehlbuje napätie a nená-
visť. Hovorca Svätej stolice pripomína, že aj samotné 
posolstvo, ktoré pápež Benedikt XVI. adresuje Liba-
nonu, povzbudzuje k dialógu a rešpektu voči všetkým 
veriacim rôznych náboženstiev.

Nábožensko-politický film režíroval a produkoval
Sam Bacile. Ten vyhlásil, že „islam je druh rakoviny“, 
a podľa neho je film politickou provokáciou odsudzujú-
cou moslimské náboženstvo. Snímku dokonca podporil 
aj kontroverzný americký pastor Terry Jones, ktorý už na 
seba upútal pozornosť pálením kópií Koránu a demon-
štráciou proti výstavbe mešity v blízkosti Ground Zero 
v New Yorku, miestu, na ktorom kedysi stálo Svetové 
obchodné centrum. Afganská vláda silne odsúdila film
a podľa Kábulu je zdrojom náboženského a kultúrneho 
konfliktu. Ako tvrdí, pre mier a spolužitie predstavuje
tvrdú ranu a zraňuje tiež „cítenie moslimského sveta“.

Film v utorok údajne vyvolal útok na veľvyslanectvo 
USA v Káhire a v Líbyi zase raketa zasiahla auto patriace 
konzulátu USA v meste Benghazi. Strela si vyžiadala štyri 
obete vrátane veľvyslanca Christophera Stevensa.       -mf- 
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Posviacka katedrálneho chrámu 
v kazachstanskej Karagande

Kardinál Tomko v Ľvove  
pri príležitosti 600. výročia  

arcibiskupského sídla

Ľvov 10. septembra (RV) - „Starodávne arcibiskup-
stvo západného obradu so sídlom v meste Ľvov 
oslavuje tento rok dôležité výročie: šesťsto rokov od 
jeho založenia. Pri tejto vzácnej príležitosti prichá-
dzam s veľkou radosťou medzi vás ako zvláštny vy-
slanec Svätého Otca Benedikta XVI.,” takto sa kar-
dinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie 
pre evanjelizáciu národov, prihovoril veriacim počas 
slávnostnej svätej omše v sobotu ráno v katedrále 
v ukrajinskom Ľvove. V homílii sa kardinál pristavil 
pri postave Panny Márie, keď uviedol: „Táto arci-
diecéza bola zriadená na sviatok Narodenia Panny 
Márie, ktorý práve dnes slávime. Chceme dnes teda 
osláviť ako vaše historické jubileum, tak aj narode-
niny našej nebeskej Matky.” Zároveň pripomenul 
pokušenie, ktorému podľahli Adam a Eva, a ktorých 
stihol trest za zneužitie slobody. Nádejou ľudstva pre 
budúcnosť sa však stala práve Panna Mária. Boh im 
ju daroval, keď prisľúbil, že „Matka so Synom zví-
ťazia nad zlým”. „Po Ježišovom narodení nijaké iné 
narodenie nebolo také dôležité v Božích očiach a ta-
ké vzácne pre dobro ľudstva ako Máriino. Nezáleží 
na tom, že sa udialo v tichosti a skrytosti, že o ňom 
vedeli len najbližší. Boh koná takto, v skrytosti. 
Tým väčšia je však osoba Panny Márie a jej úloha 
v histórii spásy,” uviedol kardinál Tomko. V závere 
pripomenul, že k modlitbe za Ľvovskú arcidiecézu 
sa pripája aj Svätý Otec a udeľuje jej veriacim svoje 
apoštolské požehnanie.                                                      -mf-

V Budapešti zhromaždenie  
svetovej organizácie historikov

Budapešť 10. septembra (TK KBS) - V dňoch 6. - 
8. septembra sa v Budapešti uskutočnilo Generálne 
zhromaždenie Comité international des sciences 
historique - svetovej organizácie historikov. Svätú 
stolicu na rokovaniach zastupovala spolu s talian-
skym kolegom profesorom Cosimom Semerarom 
SDB z Pápežskej saleziánskej univerzity slovenská 
historička profesorka Emília Hrabovec, členka Pá-
pežského výboru pre historické vedy a prodekanka 
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulty UK v Bratislave. Najvyšší orgán tohto sve-
tového grémia ju zvolil za členku subkomitétu pre 
tlačové otázky.                                             Jozef Jančovič

Karaganda 9. septembra (TK KBS) - Za účasti pá-
pežského legáta kardinála Angela Sodana, dekana 
Kolégia kardinálov, viacerých biskupov a mnohých 
kňazov, rehoľníkov a veriacich z Kazachstanu a za-
hraničia, ale aj zástupcov rôznych vierovyznaní 
a štátnych predstaviteľov sa dnes uskutočnila po-
sviacka nového katedrálneho chrámu v Karagande. 
Kardinál Sodano v sobotu slúžil svätú omšu v starej 
katedrále sv. Jozefa. Bola to ďakovná bohoslužba za 
skoro 35-ročnú históriu jediného katolíckeho kosto-
la, ktorý bol postavený počas komunistického tota-
litného systému a ktorý sa po rozpade Sovietskeho 
zväzu a menovaní Jána Pavla Lengu apoštolským 
administrátorom Kazachstanu a dočasne pre štyri 
ďalšie bývalé sovietske republiky v Strednej Ázii 
v roku 1991 stal katedrálnym chrámom. V kostole 
sú ostatky božích služobníkov biskupa Alexandra 
Chiru a o. Vladislava Bukovinského.

Nový katedrálny chrám Panny Márie Fatimskej, 
Matky všetkých národov je inšpirovaný gotickou 
katedrálou v Kolíne. Vízia stavby novej katedrá-
ly je okrem dôstojného vzhľadu aj „evanjelizácia 
prostredníctvom krásy“ a miesto odprosenia a mod-
litieb za koncentračný tábor Karlag z čias komu-
nizmu. V sobotu večer zaznel koncert Requiem 
W. A. Mozarta na pamiatku väznených v Karlagu 
a dnes koncert organovej hudby. Novú katedrálu na 
všetkých podujatiach zapĺňalo množstvo ľudí. Nový 
chrám je postavený vďaka darom veriacich z Ra-
kúska, Nemecka, Spojených štátov, Južnej Kórei 
a ďalších krajín. Miestny biskup Januš Kaleta, kto-
rý je v Karagande diecéznym biskupom niečo vyše 
roka, vyjadril želanie, aby sa nová katedrála stala 
miestom stretnutia ľudí s Bohom a prostriedkom 
evanjelizácie a dialógu s inými vierovyznaniami.                                
                             -vdz-/ snímka Michaela Chlachulová 
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Pakistan: Rimshu Masihovú súd 
prepustil na kauciu

Pakistan 8. septembra (RV) - Súd v Islamabáde 
prijal v piatok žiadosť o prepustenie 14-ročnej 
Rimshy Masihovej na kauciu. Kresťanské dievča 
postihnuté Downovým syndrómom bolo vo väze-
ní od 16. augusta na základe falošných obvinení 
z rúhania. Rimsha bola prepustená po zaplatení 
kaucie vo výške pol milióna rupií, teda približne 
4-tisíc eur. Rozhodnutie nasledovalo po nedávnom 
zatknutí žalobcu, imáma Khalida Jadoona, obvine-
ného z manipulácie s dôkazmi proti dievčaťu. Ten 
údajne pridal do vaku, ktorý dievča pálilo, stránky 
z Koránu. Informáciu potvrdil Paul Bhatti, osobit-
ný poradca predsedu vlády pre svornosť národa, 
ktorý opísal „radosť a spokojnosť“ celého nielen 
kresťanského spoločenstva v Pakistane. Prípad si 
vyžiadal širokú medzinárodnú pozornosť. „Je to 
veľký úspech a posilní dôveru verejnosti v súdnic-
tvo tejto krajiny. Je to po prvýkrát, čo bol falošný 
žalobca zatknutý. Ďakujeme duchovným, médiám 
a národu za podporu prípadu,“ uviedol po pojed-
návaní právnik Tahir Naveed Chaudhry. Výkonný 
sekretár Národnej komisie pre spravodlivosť a po-
koj miestnej Katolíckej cirkvi Peter Jacob však 

Pápežský vikár žiada vysvetlenie 
prípadu údajnej masakry

Venezuela 8. septembra (RV) - Správa o minulotýž-
dňovej masakre 80 domorodcov z etnika Yanoma-
mi v amazonskom pralese neďaleko hranice s Bra-
zíliou, vyvolala reakciu venezuelskej vlády, ktorá 
na miesto nešťastia vyslala ministra pre domoro-
dé národy. Ten uviedol, že nenašiel nijaký dôkaz, 
ktorý by masakru potvrdil. Pápežsky vikár Puerto 
Avacucha Mons. José Angel Divassón Cilveti však 
uviedol, že „nestačí preletieť nad oblasťou“, ale 
je potrebné „navštíviť miesta, kde títo ľudia žijú“. 
V nóte zaslanej agentúre Fides sa uvádza, že prí-
stup k vzdialenej obci kmeňa Yanomamov je zlo-
žitý. „Najdôležitejšou vecou je však dopátranie sa 
po pravde, preto sa k obci Yanomamov musíme do-
stať,“ uviedol apoštolský vikár. Oznámenie o ma-
sakre predložila minulý týždeň vláde organizácia, 
ktorá obhajuje domorodcov. Viacero domorodých 
kmeňov sa musí v súčasnosti brániť pred násilnos-
ťami zo strany tzv. garimpeirosov, mužov, ktorí 
prechádzajú z Brazílie do Venezuely, kde sa venujú 
ťažbe nerastných surovín.                                   -mf-

uviedol, že žiadosť tak vysokej kaucie nebola zo 
strany sudcu veľmi súcitná, keďže dievča pochádza 
zo žalostných chudobných pomerov. (La Stampa, 
AsiaNews)                           -mf-

Múzeum histórie otvorili  
na Bílej Vode

Bíla Voda 14. septembra (TK KBS) - Múzeum histórie 
izolácie, internácie a integrácie otvorili počas minulé-
ho týždňa na Bílej Vode pri Javorníku. Obec na hrani-
ci s Poľskom sa od 50. rokov minulého storočia stala 
zhromaždiskom stoviek rehoľných sestier rôznych ra-
dov a kongregácií. Mnohé z nich odpočívajú na miest-
nom cintoríne. Práve internáciu a život sestier na Bílej 
Vode bude múzeum budúcim generáciám pripomínať. 
Na slávnostnom otvorení múzea sa zúčastnil aj kardinál 
Dominik Duka OP, ktorý celebroval svätú omšu.

S myšlienkou vytvorenia regionálneho múzea prišiel 
starosta obce Miroslav Kocián, ktorý spolu s Marekom 
Dušákom a Michaelou Neubauerovou dali múzeu for-
mu a tvar. Materiály na výstavu zozbierali počas roka 
od jednotlivých rehoľných spoločenstiev. Počas obdobia 
1951 – 1993 pôsobilo na Bílej Vode 16 rehoľných spo-
ločenstiev zo Slovenska a Čiech. Zo Slovenska tam boli 
internované sestry zo Spoločnosti Dcér kresťanskej lá-
sky sv. Vincenta de Paul, Kongregácie školských sestier 
de Notre Dame, Rímskej únie Rádu sv. Uršule, Kongre-
gácie Dcér Božskej lásky, Kongregácie sestier Najsvä-
tejšieho Spasiteľa, Kongregácie sestier premonštrátok 
a Kongregácie Dcér sv. Františka Asisského a sestry 
Congregatio Jesu.

Jedným z hlavných bodov múzea je expozícia, kto-
rá sa zaoberá internáciou rehoľných sestier, ktoré boli 
sústredené na Bílu Vodu počas komunistického režimu. 
Rehoľné sestry boli štátom považované za tie, ktoré 
rozvracajú republiku. Vo vedomí udržania ideológie 
zvolili predstavitelia proti nim patričné opatrenia. Ses-
try sústredili do tzv. sústreďovacích kláštorov, kde im 
pridelili ťažkú manuálnu prácu. Po roku ich presunuli 
do severných Čiech a zamestnali v textilných továrňach 
a sociálnych zariadeniach.

Pozvanie na otvorenie múzea prijali aj ďalší predsta-
vitelia cirkevného, politického, podnikateľského a kultúr-
neho života Olomouckého kraja a poľského pohraničia. 
Za rehoľné spoločenstvá predniesla svoj príhovor s. Da-
niela Bezdedová, FDC. Ako poďakovanie za ich snahu, 
úsilie a vytvorenie múzea takéhoto typu, rehoľné sestry 
starostovi obce Miroslavovi Kociánovi darovali pamät-
ný plagát spolu s dobovými rehoľnými šatami od sestier 
mariánok, ktorý bol symbolom vernosti sestier, ktoré tam 
boli.                  Zdroj: www.kvpzr.sk / sr. Zdenka Špaková, CJ
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Stovky rokov stará tradícia  
ožíla na púti v Marianke

Marianka 9. septembra (TK KBS) - V piatok 7. sep-
tembra sa večerným programom začala výročná púť 
2012 do Marianky, najstaršieho pútnického miesta na 
Slovensku. V nedeľu vyvrcholil duchovný program 
púte slávnostnou svätou omšou pri Lurdskej jaskyni. 
Množstvo veriacich sa zišlo v krásnom prostredí ma-
riánskeho údolia, aby si pripomenuli a oslávili sviatok 
Narodenia Panny Márie. Tomuto tajomstvu dejín spá-
sy je zasvätený aj chrám v Marianke, ktorý nesie ti-
tul Bazilika minor. Krásne počasie dodalo tohtoročnej 
slávnosti pri jaskyni Panny Márie osobitne príjemnú 
a príťažlivú atmosféru. Pontifikálnu svätú omšu slávil
bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav 
Zvolenský.

Prítomným veriacim sa v slávnostnej homílii priho-
voril bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. 
Zdôraznil, že sláviť narodeniny matky je v rodine veľ-
ká a vzácna vec, je to niečo osobitne cenné, lebo ide 
o matku. Rovnako je to v prípade nás veriacich, ktorí 
sa schádzame sláviť narodeniny našej nebeskej Mat-
ky, Panny Márie. Uvedomujeme si, že je to posvätná 
príležitosť na vyjadrenie našej lásky k nej. Tá sa preja-
ví predovšetkým v tom, že budeme nasledovať Pannu 
Máriu, budeme vstupovať do jej stôp a necháme sa ňou 
viesť k Ježišovi Kristovi - Božiemu Synovi a Synovi 
Panny Márie.      Lukáš Uváčik / foto Martina Karlíková

Vyše 50-tisíc ľudí  žiada  
zachovať sviatok  

Sedembolestnej Panny Márie 

Bratislava 13. septembra (TK KBS) - Vyše 50-tisíc 
občanov žiada zachovať sviatok Sedembolestnej 
Panny Márie. Vyplýva to z predbežného výsledku 
petície na zachovanie sviatku, ktorú začiatkom júla 

spustila občianska iniciatíva. „Podpisová akcia na-
dobúda aj výrazný ekumenický rozmer, okrem rím-
sko–katolíckych občanov ju podporujú aj evanjelic-
ké spoločenstvá, ravoslávni, gréckokatolíci, ako aj 
občania bez náboženského vyznania,“ hovorí jeden 
z iniciátorov výzvy Martin Dilong. Podpisy budú 
zbierať do 7. októbra 2012. Podpisové hárky je po-
trebné do 15. októbra doručiť p. Lenczovej.

Iniciatíva chce rozprúdiť otvorenú diskusiu 
o tomto sviatku, aby sa k nemu mohla vyjadriť 
občianska spoločnosť. Pridávajú sa k nej aj umel-
ci. Napríklad Ivan Pavliska z Ružomberka, umelec 
a pedagóg, potom, ako dopočul o zámere zrušiť či 
presunúť tento sviatok, začal maľovať obraz Pan-
ny Márie Sedembolestnej, ktorého farebnú kó-
piu poslal organizátorom podpisovej akcie. Tí ho 
zverejnili v stredu na tlačovej besede, kde okrem 
iného informovali aj chystanej sobotnej cyklopú-
ti z Bratislavy do Šaštína pri príležitosti Národ-
nej púte k Sedembolestnej Panne Márii v Šaští-
ne.                          Martin Dilong a P. Lucian Bogucki 

 Klokočina privítala celodiecéznu 
rekolekciu kňazov

Nitra 13. septembra (TK KBS) - V kostole svätého Go-
razda vo farnosti Nitra – Klokočina sa 13. septembra 
2012 uskutočnila diecézna rekolekcia kňazov. Program 
sa začal svätou omšou, ktorej predsedal nitriansky bis-
kup Mons. Viliam Judák. Medzi koncelebrantmi boli aj 
biskupi Mons. Marián Chovanec (nitriansky pomocný 
biskup a generálny vikár) a Mons. Dominik Tóth (eme-
ritný biskup).

Homíliu predniesol Mons. Marián Chovanec. Po-
vzbudil kňazov k splneniu odkazu Druhého vatikán-
skeho koncilu – šíriť Božie kráľovstvo osobnou vierou 
„prostredníctvom osobného svedectva“. Aj preto hovo-
ril o dôležitosti modlitby, práce a prežívania lásky k Bo-
hu a k blížnemu. Povedal: „Neobstojíme bez modlitby. 
Tak ako prirodzený život človeka neobstojí bez dýcha-
nia, neobstojíme bez modlitby a to v rôznych podobách 
a formách. A nielen v tej predpísanej forme, ktorú nám 
Cirkev ukladá“. Vyzval kňazov na spoluprácu s laický-
mi veriacimi všade tam, kde je to možné, presne podľa 
učenia koncilu.

Program rekolekcie pokračoval po svätej omši krát-
kou eucharistickou adoráciou spojenou s modlitbou za-
svätenia kňazov Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pred-
náškou a spoločným obedom.

Celodiecézna rekolekcia sa nachádza v programe 
diecézy v rámci Roka svätého Cyrila a Metoda. Nitrian-
sky biskup Mons. Viliam Judák túto skutočnosť prepojil 
aj s blížiacim sa Rokom viery. .                 Miroslav Lyko
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Humenné ocenilo  
významných rodákov

Humenné 11. septembra (TK KBS) Pred 695 rokmi 
bolo v donačnej listine kráľa Róberta z Anjou pr-
výkrát spomínané „castrum Homonna“. Humenné 
si každoročne v polovici septembra pripomína túto 
udalosť ako Pamätný deň mesta. Pri tejto príležitos-
ti oceňuje významných rodákov a osobnosti, kto-
rých životná cesta sa spája s týmto krásnym kútom 
v srdci Zemplína.

Tohto roku na návrh mestského zastupiteľ-
stva udelila primátorka Jana Vaľová Cenu mesta 
gréckokatolíckemu prešovskému arcibiskupovi 
a metropolitovi Mons. Jánovi Babjakovi, rodákovi 
z neďalekého Hažína nad Cirochou, a rímskokato-
líckemu košickému arcibiskupovi a metropolitovi 
Mons. Bernardovi Boberovi, rodákovi z neďaleké-
ho Zbudského Dlhého. Stalo sa tak na slávnostnom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva 7. septembra za 
účasti mnohých významných hostí z domova a za-
hraničia. Mons. Ján Babjak v príhovore vyjadril 
potešenie nad skutočnosťou, že Humenné prikladá 
dôležitosť aj duchovným hodnotám, ktorých nosi-
teľkou je Cirkev. Pripomenul, že práve Humenné-
mu vďačí za duchovnú formáciu, kde pod vedením 
otca Michala Šutaja v ňom dozrelo rozhodnutie 
stať sa kňazom.

Súčasťou slávnostného aktu bol aj zápis do Pa-
mätnej knihy mesta. Na záver slávnosti udelili obaja 
arcibiskupi mestu požehnanie.             Boris Voroňák

Bratislava 13. septembra (TK KBS) - Konferencia 
biskupov Slovenska (KBS) dnes ocenila ďalších 
protagonistov dialógu medzi vedou (rozumom) 
a vierou. Cenu Fides et ratio za tento rok získali 
emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov kardinál Jozef Tomko, biologička doc. 
Oľga Erdelská a astronóm prof. Anton Hajduk, in 
memoriam. KBS udelila cenu po tretíkrát na ná-
vrh jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorej 
predsedá ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených 
zborov SR Mons. František Rábek.
Ocenenie si dnes prevzali z rúk predsedu KBS 
Mons. Stanislava Zvolenského a ordinára Rábeka 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Brati-
slave za účasti zástupcov akademickej a univer-
zitnej obce, biskupov, kňazov, priateľov a blízkej 
rodiny. Slávnostné laudatio k oceneniu kardinála 
Tomka predniesol predseda Slovenskej akadémie 
vied Jaromír Pastorek. K doc. Erdelskej vystúpil 
s laudačnou rečou doc. Jozef Holec. Obaja ocenení 
následne vystúpili s prednáškami. K oceneniu prof. 
Hajduka, za ktorého prevzala cenu jeho manželka 
Mária, vystúpila s laudatiom prof. Zlatica Plašien-
ková.

KBS udelila ocenenie pri príležitosti výročia 
vydania encykliky pápeža Jána Pavla II. Fides et 
ratio. Katolícka cirkev ním chce vyjadriť úctu ved-
com, ktorí svojím pôsobením a vedeckou činnos-
ťou prispievajú k dialógu vedy a viery. Zmyslom 
je motivovať ich pre výnimočné kresťanské sve-
dectvo v tejto oblasti a vyjadriť dialóg vedy a vie-
ry, či viery a rozumu, ako vyplýva z názvu pápež-
skej encykliky, podľa ktorej je ocenenie pre vedcov 
pomenované. KBS prvýkrát cenu udelila v roku 
2010. Prevzal ju významný slovenský vedec Július 

KBS ocenila ďalších protagonistov dialógu medzi vedou a vierou

Krempaský. Vlani získali ocenenie profe-
sori Jozef Tiňo a Ján Letz.

Udeleniu ocenenia predchádzala svätá 
omša za vedcov v Kostole Najsvätejšieho 
Spasiteľa. Celebroval ju kardinál Tomko. 
V homílii upriamil pozornosť prítomných 
na tému milosrdenstva. „Božia dokona-
losť spočíva v milosrdenstve Nebeského 
Otca. Boh je dokonalý, lebo je milosrdný. 
Teda nemôže byť naozaj dokonalý, kto 
nie je milosrdný,“ povedal kardinál Tom-
ko. Svätú omšu, ktorú so svojím spevom 
sprevádzal Bratislavský chlapčenský zbor, 
koncelebrovali apoštolský nuncius na Slo-
vensku Mons. Mario Giordana, žilinský 
biskup Mons. Tomáš Galis, ordinár Fran-
tišek Rábek a ďalší kňazi.          

              TK KBS, ml
                                          snímka Peter Zimen
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Kňazský deň  
Prešovskej archieparchie

Ľutina 10. septembra (TK KBS) - V rámci Jubilejného 
roka 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na 
naše územie sa v pondelok 10. septembra v Bazilike 
minor v Ľutine uskutočnil Kňazský deň Prešovskej 
archieparchie.  Približne 200 kňazov ho začalo sláve-
ním archijerejskej svätej liturgie, ktorej predsedal vla-
dyka Ján. Stretnutie kňazov pokračovalo prednáškou 
jedného z nich, doc. Marcela Mojzeša, pedagóga na 
Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej uni-
verzity, ktorý hovoril na tému Sv. Cyril a Metod a ob-
nova Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku (GTF PU). 
Popoludní nasledoval príhovor vladyku Jána Babjaka, 
v ktorom oznámil zriadenie dvoch personálnych pro-
toresbyteriátov Prešovskej archieparchie. Jeden z nich 
bude zahŕňať kňazov pôsobiacich na GTF PU a druhý 
kňazov v špeciálnej pastorácii. Tiež požiadal kňazov, 
aby si v Roku sv. Cyrila a Metoda a Roku viery každý 
z nich vykonal duchovné cvičenia. Hovoril aj o via-
cerých ďalších záležitostiach týkajúcich sa kňazského 
života a pôsobenia. Predovšetkým im kládol na srdce, 
aby nezostali vlažní, ale aby boli horlivými kňazmi.
Vladyka Ján na tomto Kňazskom dni zároveň oficiálne
vyhlásil, že ešte k Sviatku sv. Petra a Pavla, teda k 29. 
júnu 2012 zriadil Gréckokatolícky spolok sv. Jozefa, 
s ktorým kňazov zoznámil jeho prvý predseda, kňaz 
Prešovskej archieparchie Miroslav Mrug. 
Spolok je cirkevnou organizáciou zriadenou za účelom 
združovania dobrovoľníkov Gréckokatolíckej archie-
parchie a jej podporovateľov, ktorí sa rozhodnú dob-
rovoľne pracovať pre zviditeľnenie jej podujatí, zvlášť 
cirkevných pútí, napomáhať pri ich príprave, propagá-
cii a konečnej realizácii. Svoju činnosť bude vyvíjať aj 
v oblasti duchovnej formácie svojich členov, a to spolu-
účasťou na živote Cirkvi skrze modlitbu a dobré skutky, 
rozvíjaním úcty k sv. Jozefovi na základe jeho príklad-
ného života a starostlivosti o Ježiša Krista a Presvätú 
Bohorodičku.                                                Ľubomír Petrík

Slovensko navštívila delegácia 
Flámskej katolíckej Charity

Bratislava 13. septembra (TK KBS) - V dňoch 10. až 12. 
septembra 2012 navštívila Slovensko delegácia Flám-
skej katolíckej Charity (FKCH) - Luk De Geest - prezi-
dent (FKCH) , biskupský vikár diecézy Gent, Dominic 
Verhoeven - riaditeľ (FKCH) a Mons. Luc Van Looy 
SDB, sídelný biskup Diecézy Gent.

Návštevu začali v Bratislave, kde sa stretli s brati-
slavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľ-
kom a Radovanom Gumulákom, generálnym sekretá-
rom SKCH. 

Hlavným cieľom návštevy predstaviteľov Flámskej 
Charity z Belgicka bolo bližšie spoznať situáciu róm-
skeho etnika u nás ako aj pastoráciu Rómov sústredenú 
predovšetkým na východnom Slovensku. 

Na tému rómskej pastorácie mali možnosť hovoriť 
s Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibisku-
pom metropolitom a predsedom Rady KBS pre Rómov 
a menšiny, ktorý ich bližšie oboznámil s týmto špecific-
kým druhom pastorácie u nás. Ako funguje táto pastorá-
cia v praxi, o tom sa mohli belgickí hostia  presvedčiť vo 
viacerých pastoračných centrách pre Rómov.

Prvou ich zastávkou bolo sídlisko Luník IX v Koši-
ciach, ktoré im predstavil Don Bešenyi, ktorý tam pôsobí 
už piaty rok. Na sídlisku Luník IX existuje známe pasto-
račné centrum pre Rómov, ktoré spravujú saleziáni.

Ďalšou zastávkou bolo farské pastoračné centrum 
v Hanušovciach nad Topľou, s ktorým Belgičania dlho-
dobo spolupracujú a podporujú ho. V sprievode tamoj-
šieho trvalého diakona Michala Horvátha tak mohli vi-
dieť, ako centrum funguje a rozvíja sa. V Hanušovciach 
navštívili aj rómsku osadu.Belgickí hostia navštívili aj 
Spišskú Kapitulu, kde sa stretli s Mons. Mons. Štefanom 
Sečkom, spišským biskupom, prezidentom Slovenskej 
katolíckej Charity (SKCH). 

Predstavitelia Flámskej Charity sa zastavili aj v Ja-
rovniciach, najväčšej rómskej osade na Slovensku, kde 
pôsobia rehoľné sestry z Congregatio Jesu.

Na záver navštívili aj známe saleziánske centrum 
v Bardejove na Poštárke, kde sa nachádza Základná ško-
lu s materskou školou bl. Zefirína. Tam mali možnosť vi-
dieť dobre fungujúce pastoračné a vzdelávacie centrum 
pre Rómov, ktoré sa podarilo saleziánom vybudovať za 
uplynulých 20 rokov.                                  Stanislav Gábor

Biskup Orosch vyslúžil sviatosť 
birmovania v hlohoveckej farnosti

Hlohovec 9. septembra (TK KBS) - Apoštolský adminis-
trátor Trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Orosch v hloho-
veckej farnosti vyslúžil sviatosť birmovania. V homílii 
sa vrátil k nedávnym olympijským hrám, kedy novinári 
pesimisticky vítali našich športovcov od ktorých čakali 
zlato. Celý svet i slovenský národ čaká zlato. Aj rodičia 
sú nároční, keď čakajú od detí dobré vysvedčenie. Čo 
robíme preto, aby sme aj my boli zlatí a dokonalí, aby 
sa náš život skvel ako zlatá medaila? Prečo katolíci berú 
birmovku a iné sviatosti inak? 

Po obnove krstných sľubov a samotnom akte birmo-
vania svätá omša pokračovala za spevu farského spevo-
kolu. Po svätom prijímaní birmovanci poďakovali bis-
kupovi za vyslúženie sviatosti birmovania. Nasledovalo 
slávnostné požehnanie a biskup Orosch vyjadril nádej, 
že Duch Svätý bude v birmovancoch konať a bude ich 
posilňovať na ich ceste životom.               Lucia Froncová
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Dokážeme viac, než si myslíme 
a než si myslia iní

Námestovo 10. septembra (TK KBS) - Čo všetko 
môžeme očakávať od mladých? To je otázka, na 
ktorú sa určite nájdu rôzne odpovede a o ktorej sa 
určite dá diskutovať veľmi veľa. „Zdá sa však, že 
dnes sa nielen zo strany mladých, ale predovšetkým 
zo strany dospelých, mladosť vníma skôr ako čas 
dovolenky, oddychu a užívania sa pred tvrdým 
a náročným životom zodpovednosti a povinností. 
My si však myslíme, že to nie je pravda,“ hovorí 
Branislav Kožuch, riaditeľ Oravského centra mlá-
deže, ktoré prevzalo záštitu nad mítingom mladých 
v Námestove. A zdá sa, že aj mnohí mladí z Oravy 
majú voči tomu odlišný názor. Tí, ktorí prišli v so-
botu 8. septembra 2012 do Námestova na míting 
Robiť ťažké veci, určite. Celé stretnutie, ktoré inici-
ovali a pripravili dvaja dospievajúci Andrejovia, sa 
totiž nieslo v tomto duchu – Dokážeme viac, než si 
myslíme a než si myslia iní.

„Zámerom stretnutia bolo motivovať našich ro-
vesníkov, aby vyšli zo svojej zóny komfortu. Sme 
radi, že mladí prišli, lebo je to znak toho, že aj oni 
majú v srdci túžbu, pre ktorú sme my zorganizovali 
toto stretnutie,“ vysvetľuje Andrej Bránícký, jeden 
z hlavných iniciátorov. „Pozvali sme ľudí od Bra-
tislavy až po Prešov, aby svedčili o tom, že robiť 
ťažké veci sa oplatí. Veríme, že stretnutie bude mať 
svoje pokračovanie v životoch mladých ľudí, aby 
sme nielen ukázali, že máme na viac, ako sa zdá, 
ale tiež, aby sme na Orave dali príležitosť novým 
veciam, ktoré má Boh pripravené,“ dodáva Andrej 
Hucík.                                              Branislav Kožuch                      

Spišská mládež výstupila  
na Kriváň

Važec 10. septembra (TK KBS) - Komisia pre 
mládež v Spišskej diecéze pod záštitou spišského 
biskupa Mons. Štefana Sečku zorganizovala vý-
stup na Kriváň, na ktorom sa zúčastnilo okolo 80 
pútnikov nielen z diecézy. Cieľom podujatia bolo 
vytvoriť spoločenstvo, kde si dokážeme vzájom-
ne pomôcť. Výstup sa začal ráno na parkovisku 
Tri studničky spoločnou modlitbou a spomienkou 
na sviatok Narodenia Panny Márie. Božia Matka 
nešetrila námahu a sily, keď navštívila príbuznú 
Alžbetu. Taktiež prechádzala cez hornatý kraj. 
Takmer všetkým účastníkom výstupu sa napriek 
pravému tatranskému počasiu podarilo dosiahnuť 
vrchol Kriváňa. Viac ako tri štvrtina účastníkov 
boli na tomto známom slovenskom štíte prvýkrát. 
Po zídení z vrchu sa prítomní poďakovali Pánu 
Bohu svätou omšou, ktorú slávil o. Marek Uličný, 
správca farnosti Važec spolu s kaplánom v Levoči 
Jánom Červeňom a kaplánom v Ružomberku Já-
nom Dubeckým.                                         Mária Francová

Vyše 400 mladých ľudí  
na púti v Ľutine

Ľutina 10. septembra (TK KBS) - V dňoch 7. – 8. 
septembra 2012 sa na pútnickom mieste v Ľuti-
ne konal už druhý ročník Púte mladých, ktorej 
sa zúčastnilo vyše 400 mladých ľudí. Tohtoročnú 
púť začali mladí v piatok večer privítaním iko-
ny Čenstochovskej Matky Božej, ktorá putuje po 
Slovensku.

 Po liturgii, ktorej predsedal otec Erich Eštvan, 
riaditeľ Centra pre mládež Bárka v Juskovej Voli, 
pokračoval program katechézou otca Františka So-
choviča o zodpovednosti všetkých pokrstených za 
evanjelizáciu a o jej naliehavej potrebe v dnešnom 
svete. Po skončení katechézy sa mladí rozdelili do 
skupín, v ktorých mali vymyslieť reklamu, upútav-
ku či krátku pantomímu prostredníctvom ktorej by 
oslovili a nadchli dnešných ľudí pre Ježiša Krista 
a jeho kráľovstvo. Po prezentácii mládežníckych 
výtvorov sme piatkový program zakončili modlit-
bami chvál a adoráciou pred vystavenou Najsvätej-
šou sviatosťou.

V sobotu ráno púť pokračovala rannými modlit-
bami. Po nich nasledovali workshopy na témy: Ako 
efektívne evanjelizovať, Ako sa správne modliť, 
Ochrana ľudského života, Ako robiť farské stretko 
a o ikonách. Po workshopoch nasledovala modlitba 

svätého ruženca a vysluhovanie sviatosti zmierenia. 
Púť mladých vyvrcholila slávnostnou svätou archi-
jerejskou liturgiou. Vladyka Ján Babjak, prešovský 
arcibiskup a metropolita, vo svojej homílii okrem 
iného povedal: „Keď sme plánovali túto púť, ešte 
sme nevedeli o putovaní Čenstochovskej ikony. 
Dnes vidíme v tom jasné znamenie jej materinskej 
lásky, že prišla medzi svoje deti s jasným posol-
stvom záchrany života. Veď keby sa naši rodičia 
správali ako sa správajú mnohí dnešní manželia, 
som si istý, že aspoň tretina z nás by tu nebola. Jed-
noducho, nemali by sme šancu narodiť sa. Ale naši 
rodičia boli zodpovední ľudia a prijali nás, deti, ako 
Božie dary, za čo im patrí naša veľká vďaka. 

Po skončení svätej liturgie a po odovzdaní spo-
mínanej ikony Maďarskej delegácii  púť mladých 
zakončili vystúpením gospelovej skupiny Slnovrat 
z Bardejova.                                   Slavomír Zahorjan
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STRUČNE Z DOMOVA
V košickej katedrále oslávili Narodenia 
presvätej Bohorodičky
KOŠICE - Veriaci z košickej katedrály Narode-
nia presvätej Bohorodičky oslávili sviatok svojej 
nebeskej patrónky v zameraní na obnovu rodín. 
Na samotný sviatok v sobotu slávil archijerejskú 
liturgiu vladyka Milan Chautur, košický eparcha 
s desiatkami kňazov. 
Myšlienkový kontext pokračoval aj v dialógoch po 
sv. liturgii, kde sa v odpovediach vladyku Milana 
i manželských párov na drobné rozmenili problé-
my veriacich v každodennom zápase o charakter 
ich rodinného života. 
V nedeľu vyvrcholila slávnosť archijerejskou li-
turgiou, pri ktorej Božie slovo zvestoval vladyka 
Peter Rusnák.                                  Michal Hospodár 

Na sviatok založenia svojej rehole verbisti 
skladali a obnovovali sľuby
Nitra - Ôsmy september je pre Spoločnosť Bo-
žieho Slova sviatkom jej založenia (8. 9. 1875). 
V tento deň zložili sľuby rinásti seminaristi SVD 
v Nitre na Kalvárii. Vzácnym hosťom na slávnosti 
bol P. Martin Cingel SVD, misionár v Keni, ktorý 
je na dovolenke. Spolu s pátrom provinciálom Já-
nom Halamom SVD svätú omšu koncelebrovali 
ďalší misionári verbisti a viacerí diecézni i rehoľ-
ní kňazi.Po homílii predstavil páter novicmajster 
Bartolomej Baráth SVD dvoch novicov, ktorí po 
roku noviciátu v Vidinej zložili svoje prvé rehoľ-
né sľuby: Juraja Begániho a Matej Reinera.
Druhé rehoľné sľuby obnovili Tomáš Baleja, Go-
razd Kohút, Martin Ligač, Patrik Páleník. Štvrté 
rehoľné sľuby obnovili Michal Vrták, Peter Filo, 
Milan Toman, Robin Joseph. Piate rehoľné sľuby 
obnovili Tomáš Gerboc, Stanislav Orečný. Šieste 
rehoľné sľuby obnovil Juraj Cibula.
                                            P. Martin Štefanec SVD

Výstavou sa v Prešove skončil medzinárodný 
maliarsky plenér
PREŠOV - V piatok 7. septembra prešovský arci-
biskup a metropolita Ján Babjak SJ v  priestoroch 
Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove 
slávnostne otvoril poplénerovú výstavu s názvom 
Cyrilo-metodský odkaz.
Na výstave maliari Vasiľ Petrovič Svaľavčik a Vo-
lodimir Jurijovič Pavlišin z Ukrajiny, manželia Ewa 
a Marek Burdzyjovci z Poľska, Ladislav Hodný 
z Českej republiky a Ľudmila Lakomá – Krausová zo 
Slovenska prezentovali svoju tvorbu vytvorenú počas 

medzinárodného maliarskeho plenéra, ktorý v dňoch 
30. augusta až 8. septembra 2012 konal v Prešove. 
Motívmi ich obrazov boli solúnski bratia, ale aj to, čo 
je ovocím ich misie na našom území – drevené, ale aj 
murované chrámy, kríže, či abstrakcia predstavujúca 
sakrálne hodnoty.                                 Vojtech Lakomý

Svätá omša pri Kaplnke svätej Rozálie 
v Pezinku
PEZINOK - Pri príležitosti sviatku sv. Rozálie, 
patrónky proti moru, sa pri Kaplnke sv. Rozá-
lie v Pezinku z roku 1730 v sobotu 8. septembra 
2012 konala pútnická svätá omša. Hlavným ce-
lebrantom sv. omše bol farár v Pezinku vdp. Ján 
Ragula.                       Peter Sandtner 

Putovanie relikvií sv. Cyrila v Novohradskom 
dekanáte
ROŽŇAVA - Relikvia sv. Cyrila, ktorá putuje po 
Slovensku pri príležitosti blížiaceho sa 1150. výro-
čia príchodu sv. Cyrila a Metoda  1. augusta 2012 
oficiálne zavítala aj do Rožňavskej diecézy. V me-
siacoch august a september si tak veriaci môžu uctiť 
relikviu sv. Cyrila vo všetkých dekanátoch Rožňav-
skej diecézy. Štefan Kosturko

V Smoleniciach predstavili cez víkend novinku 
„Sľub z lásky k Bohu“
SMOLENICE - V nedeľu 9. septembra 2012 sa 
uskutočnila v Smoleniciach prezentácia knihy Ro-
berta Serafiniho Mons. Jozef Medový (Sľub z lásky
k Bohu). Originál vyšiel v taliančine a súbežne vy-
šiel aj slovenský preklad (Zuzana Kukučková).
                                 Patrik Bacigál, Ivana Štibraná

Septembrová Malá púť a 4.výročie vyhlásenia 
pútnického miesta na Hore Zvir
ZVIR - Ctitelia Božej Matky sa zišli na Hore Zvir 
v nedeľu 9. septembra 2012. V tento deň sa konala 
tradičná Malá púť a zároveň si pripomenuli 4. výro-
čie od vyhlásenia Hory Zvir za mariánske pútnické 
miesto. Vyvrcholením púte bola archijerejská svätá 
liturgia, ktorú viedol vladyka Ján Babjak SJ, pre-
šovský arcibiskup a metropolita. V homílii vladyka 
Ján vyzdvihol tichosť Panny Márie, ako vlastnosť, 
ktorá „ozdobila celý jej život a s ktorou ochotne 
prijala Božiu vôľu a slúžila Bohu.“ Po liturgii sa 
pútníci pomodlili Korunku k Božiemu milosrden-
stvu a vladyka Ján požehnal náboženské predmety. 
Potom nasledovalo myrovanie, znak kresťanského 
agapé.                                        Marcel Pisio


