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V nitrianskej Bazilike svätého Emeráma  
objavili reštaurátori vzácnu fresku
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Svätý Otec nav-
štívil Libanon. 
V čase, keď es-
kalovalo na Blíz-
kom Východe 
napätie. Nie kvô-
li návšteve Bene-
dikta XVI., ale 
kvôli filmu, ktorý
mal uraziť nábo-
ženské cítenie 
moslimov. Obe-
ťou tohto násilia 

sa stali 4 zamestnanci amerického veľvyslanectva 
v Líbyi, vrátane samotného veľvyslanca. 

S o to väčším záujmom som si v pondelok 
otváral slovenské denníky. Aké správy a aký ob-
raz o situácii prinesú čitateľovi na Slovensku? Vý-
sledky predčili moje očakávania. Proklamovaná 
nestrannosť a výber informácií by vyrazili dych aj 
cenzorom v krajinách, kde vládnu totalitné systé-
my. Denník SME priniesol o pápežovej návšteve 
11 normoriadkov! Denník Pravda takisto rozsah 
11 normoriadkov. Denník Šport, ktorého zamera-
nie je v prvom rade športové, prinieslo o návšte-
ve Benedikta XVI. v Libanone 37 normoriadkov! 
SME napísalo o nepokojoch v krajinách Blízkeho 
Východu po zverejnení filmu proti moslimom 42
normoriadkov. O Šaštínskej púti a jej priebehu ani 
slovo! Hoci sa pred jej začatím v piatkovom vy-
daní masívne venovali údajným nepokojom, ktoré 
mali v Šaštíne vzniknúť v súvislosti s odvolaním 
arcibiskupa Bezáka z úradu. 40 tisíc pútnikov si 
nezaslúžili ani len jeden, jediný normoriadok. Nuž 
toľko štatistika. Aby sme vedeli rozlišovať, ak 
niekto hovorí o objektivite a nestrannosti v spra-
vodajstve.

Vráťme sa ale k faktom. Hovorca Svätej Stolice 
páter Federico Lombardi,ktorý okrem iného v tých-
to dňoch oslávil 70 rokov, k udalostiam na Blízkom 
Východe poznamenal, že je potrebné rešpektovať 
náboženské cítenie a náboženské symboly. Zároveň 
dodal, že násilie, ktoré bolo dôsledkom vyvolaného 
hnevu, nemôže byť ospravedlnené. Konanie jednot-
livcov, či malých záujmových skupín, ktorí si mýlia 
slobodu s anarchiou privádza spoločnosť stále viac 
k napätiu. Tzv. „slobodné konanie“ bez schopnosti 
niesť dôsledky za takéto konanie sa prejavuje v ex-
trémistických stretoch, kde zomierajú často nevinní 
ľudia. Umenie, či iné aktivity človeka majú svoje 
hranice. 

V mene slobody pokračujú na Slovensku i stu-
pídne a ľudskú dôstojnosť úplne ponižujúce re-
ality šou. V jednej z nich nechali na mol opitým 
účastníkom, ktorých doslova nútili pri natáčaní  

konzumovať nadmerné množstvo alkoholu, podpí-
sať zmluvy, kde je uvedené, že súhlasia so znižo-
vaním ich ľudskej dôstojnosti, alebo s tým, že ich 
spoločenská hodnota bude znížená. To všetko za 
200 EUR. Ak by takúto zmluvu zverejnili, čakali by 
ich pokuty od 2 tisíc eur vyššie. Páčila sa mi reakcia 
nového riaditeľa RTVS, ktorý povedal, že kým bol 
riaditeľom komerčnej televízie on, nepotrebovali sa 
uchylovať k takýmto krokom, aby naháňali sledova-
nosť. Zaiste, televízny trh bol v tom čase rozdelený 
inak, no práve preto je potrebné začať hovoriť na-
hlas, že sme na rázcestí. A o tom, či takéto pokusy 
na ľuďoch budú úspešné, rozhodneme aj my. Podľa 
toho, či kanál zapnem, alebo nie. Možno už teraz vi-
dieť, že hlas biskupov v roku 2005 k takejto formy 
tzv. televíznej zábavy sa javí ako prorocký. Vtedy 
biskupi napísali: „V posledných mesiacoch sa v me-
diálnom prostredí na Slovensku objavili programy, 
ktoré pošliapavajú ľudskú dôstojnosť. Reality šou 
... sú bez väčších problémov dostupné i tým, kto-
rí sú najzraniteľnejší - deťom a mládeži. Uvedené 
programy sú v rozpore so zachovaním základnej 
ľudskej slušnosti. Ako vzor predstavujú ľudí, kto-
rí dlhé týždne žijú v izolovanom prostredí, pričom 
nepracujú, plnia častokrát nezmyselné a ponižujúce 
príkazy režisérov. Umelo je medzi nimi vytvárané 
napätie a nevraživosť, útočí sa na ich citový život. 
Psychické problémy niektorých jednotlivcov sú zne-
užívané s jediným zámerom - získať čo najvyššiu 
sledovanosť a tým dosiahnuť enormný zisk.

Obraciame na všetky firmy, ktoré svojou rekla-
mou dané relácie podporujú, aby zvážili dôsledok 
finančnej podpory, ktorú takto poskytujú, lebo eko-
nomický zisk nemôže byť nadradený nad ľudskú 
dôstojnosť. ... Sloboda vyjadrovania, za ktorú sa 
tvorcovia spomenutých relácií ukrývajú, nesmie 
ísť proti základným ľudským právam a ohrozovať 
morálne zdravie jednotlivcov a spoločnosti. Demo-
ralizovaná mládež i dospelí sú okrem utrpenia, ktoré 
spôsobujú najbližším, aj veľkým finančným breme-
nom pre celú spoločnosť. Zdravá spoločnosť sa pred 
takýmito deštruktívnymi vplyvmi bráni.

Naliehavo sa obraciame na tvorcov daných 
programov, aby sa z pohľadu svedomia zamysleli 
nad svojím konaním a vyvodili osobnú zodpoved-
nosť.“

Je potrebné toto stanovisko pripomenúť. Cirkev 
na Slovensku o týchto úskaliach hovorila pred 7 
rokmi. Vtedy príliš porozumenia u zodpovedných 
nenašla. Po niekoľkých rokoch aj oni zistili, že dô-
sledky v spoločnosti sú devastujúce. Na ich zasta-
venie nestačia tlačové konferencie. Budú potrebné 
konkrétne kroky, vyvovednie zodpovednosti, ale 
hlavne- dať dôstojnosť človeku. Aby mal silu žiť.

                                                               RV, Jozef Kováčik

Toľko rečí o objektivite
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Castel Gandolfo 23. septembra (RV) - V nedeľu sa na 
nádvorí apoštolského paláca v Castel Gandolfe zišli 
veriaci mnohých národností, aby sa so Svätým Otcom 
pomodlili modlitbu Anjel Pána. 
V príhovore pred samotnou mod-
litbou Benedikt XVI. upriamil po-
zornosť na podstatný rozdiel me-
dzi Ježišom a jeho učeníkmi.

Drahí bratia a sestry,
v našom putovaní spolu s Mar-

kovým evanjeliom sme sa minu-
lú nedeľu dostali do jeho druhej 
časti, k Ježišovej poslednej ceste 
do Jeruzalema, k zavŕšeniu jeho 
poslania. Potom, čo Peter, v mene 
všetkých učeníkov, vyznal vieru 
v neho ako Mesiáša (porov. Mk 
8,29), Ježiš začína hovoriť otvore-
ne o tom, čo sa má na konci stať. 
Evanjelista prináša tri predpovede 
smrti a zmŕtvychvstania za sebou, 
a to v kapitolách 8, 9 a 10. V nich 
Ježiš stále jasnejším spôsobom 
oznamuje osud, ktorý ho čaká a je-
ho vnútornú nevyhnutnosť. Úryvok z dnešnej nedele ob-
sahuje druhé z týchto oznámení. Ježiš hovorí: „Syn člo-
veka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po 
troch dňoch vstane z mŕtvych.“ (Mk 9,31). Lenže učení-
ci „nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli” (v. 32).

V skutočnosti sa pri čítaní tohto Markovho rozpráva-
nia javí zrejmým fakt, že medzi Ježišom a učeníkmi je 
stále hlboká vnútorná vzdialenosť. Nachádzajú sa, ako 
sa vraví, na rozličných vlnových dĺžkach takým spôso-
bom, že nechápu, čo im Majster hovorí, alebo to pocho-
pia až následne. Apoštol Peter, hneď po tom, čo vyznal 
svoju vieru v Ježiša, si dovolí upozorniť ho kvôli tomu, 
že predpovedal, že musí byť odmietnutý a zabitý. Po 
druhom ohlásení utrpenia sa učeníci púšťajú do diskusie 

medzi sebou, kto z nich je väčší (porov. Mk 9,34). Po 
tretej predpovedi Jakub a Ján žiadajú Ježiša, aby mohli 
sedieť jeden po jeho pravici a druhý po ľavici, keď príde 

do svojej slávy (porov. Mk 10, 
35-40). Sú tu však aj iné zna-
menia tejto vzdialenosti. Naprí-
klad, učeníci nedokážu uzdraviť 
chlapca postihnutého epilepsiou, 
ktorého potom Ježiš uzdraví si-
lou modlitby (porov. Mk 9,14-
29) alebo, keď k Ježišovi pri-
vedú deti, učeníci ich odháňajú, 
ale rozhorčený Ježiš ich necháva 
pri sebe a potvrdzuje, že iba ten, 
kto je ako dieťa, môže vojsť do 
Nebeského kráľovstva (Mk 10, 
13-16).

Čo nám chce toto všetko po-
vedať? Chce nám pripomenúť 
skutočnosť, že Božia logika je 
vždy „nad“ našou, tak ako to 
sám Boh zjavil prostredníctvom 
proroka Izaiáša: „Moje myšlien-
ky nie sú vaše myšlienky a moje 

cesty nie sú vaše cesty“ (Iz 55,8). Práve kvôli tomu si 
nasledovanie Pána vždy vyžaduje od človeka hlboké ob-
rátenie, zmenu zmýšľania i života, žiada si otvorenosť 
srdca pri počúvaní, aby sme sa nechali ožiariť a vnú-
torne premeniť. Základnou skutočnosťou, v ktorej sa 
Boh a človek odlišujú, je pýcha, pretože Boh je totálnou 
plnosťou a je celkom zameraný milovať a dávať život. 
V nás ľuďoch je, naopak, pýcha hlboko zakorenená 
a vyžaduje si neprestajnú bdelosť a očisťovanie. My, 
ktorí sme malí, chceme sa stať veľkými, aby sme boli 
prví, kým Boh neváha znížiť sa a byť posledným. Panna 
Mária je dokonale „zosúladená“ s Bohom: vzývajme ju 
s dôverou, aby nás naučila verne nasledovať Ježiša po 
ceste lásky a pokory.                    -js, aj-/ snímka archív

Benedikt XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána o Božej logike

Vatikán 26. septembra (RV) - V stredu sa generálna au-
diencia konala po dvoch mesiacoch opäť na Námestí 
sv. Petra. Svätého Otcana Vatikánskom námestí priví-
talo okolo 25-tisíc veriacich.  

„Drahí bratia a sestry,
počas týchto mesiacov sme zavŕšili putovanie vo 

svetle Božieho slova, aby sme sa naučili modliť vždy 
viac pravdivejšie. Hľadeli sme na niektoré veľké posta-
vy Starého zákona, na žalmy, venovali sme sa listom 
sv. Pavla a Zjaveniu sv. apoštola Jána, predovšetkým 
však, dívali sme sa na jedinečnú a základnú prax  

Ježišovej modlitby v jeho vzťahu k nebeskému Otcovi. 
Naozaj, iba v Kristovi je človek schopný zjednotiť sa 
s Bohom hlboko a dôverne, ako syn s otcom, ktorý ho 
miluje. Iba v Ňom sa môžeme obrátiť na Boha v celej 
pravde a vrúcne k nemu volať „Abba! Otče! I my, tak 
ako apoštoli, sme Ježišovi počas týchto týždňov opa-
kovali a opakujeme i dnes: „Pane, nauč nás modliť sa“ 
(Lk 11,1).

Aby sme mohli prehĺbiť a prežívať ešte intenzív-
nejšie náš osobný vzťah s Bohom, učili sme sa vzý-
vať Ducha Svätého, prvý dar Vzkrieseného veriacim, 

Benedikt XVI. počas generálnej audiencie o liturgii ako prameni modlitby



39/2012                                               4

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI  
            
pretože on „prichádza na pomoc našej slabosti: lebo 
nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba“, ako 
to zdôrazňuje sv. Pavol a vieme, že má pravdu (Rim 
8,26).

Tu sa však – po dlhej sérii katechéz o modlitbe vo 
Svätom písme – môžeme opýtať: ako sa môžem ne-
chať formovať Duchom Svätým a tak sa stať schopným 
vstúpiť do Božej atmosféry, do rozhovoru s Bohom? 
Aká je to škola, v ktorej ma učí modliť sa a prichádza 
na pomoc mojej námahe, aby som sa obrátil na Boha 
správnym spôsobom? Prvotnou školou modlitby, kto-
rou sme prešli v týchto týždňoch, je Božie slovo, Sväté 
písmo, neustály dialóg Boha a človeka, dialóg napre-
dujúci, v ktorom sa Boh ukazuje stále bližším. Vždy 
viac a lepšie môžeme spoznávať jeho tvár, jeho hlas, 
jeho bytie a človek sa ho zároveň učí prijímať a po-
znávať, hovoriť s ním. Počas uplynulých týždňov sme 
sa, čítajúc Sväté písmo, z tohto neustáleho dialógu po-
kúšali porozumieť, ako môžeme vstúpiť do kontaktu 
s Bohom.

Je tu však i iné vzácne „miesto“, ďalší cenný „pra-
meň“ nášho rastu v modlitbe, zdroj živej vody, ktorý je 
vo veľmi úzkom vzťahu s predošlým spôsobom. Ho-
vorím o liturgii, ktorá je privilegovaným prostredím, 
v ktorom sa Boh prihovára každému z nás, tu a teraz, 
a očakáva našu odpoveď.

Čo je liturgia? Ak otvoríme Katechizmus Katolíckej 
Cirkvi, ktorý je, povedal by som, vzácnou a neodmys-
liteľnou podporou, čítame, že slovo „liturgia“ pôvodne 
označuje „službu v mene ľudu alebo v prospech ľudu“ 
(č. 1069). Keď kresťanská teológia prevzala tento výraz 
z gréckej terminológie, myslela predovšetkým na nový 
Boží ľud zrodený z Krista, ktorý rozpäl svoje ramená 
na kríži, aby zjednotil ľudí v pokoji jediného Boha. 
„Služba v prospech ľudu“, ľudu, ktorý nevznikol sám 
od seba, ale je sformovaný vďaka Veľkonočnému ta-
jomstvu Ježiša Krista. Boží ľud v skutočnosti nejestvu-
je kvôli pokrvným, miestnym či národnostným putám, 
ale neprestajne sa rodí z diela Božieho Syna a zo zjed-
notenia s Bohom, ktoré nám on sprostredkoval.

Katechizmus ďalej naznačuje, že slovo liturgia „v 
kresťanskej tradícií znamená, že Boží ľud sa zúčast-
ňuje na „Božom diele“. Boží ľud ako taký jestvuje iba 
vďaka Božiemu dielu.

Toto nám pripomína počiatky priebehu Druhého 
vatikánskeho koncilu, ktorý začal pred päťdesiatimi 
rokmi diskusiou o štruktúre posvätnej liturgie, neskôr 
slávnostne schválenou 4. decembra 1963. Bol to prvý 
dokument, ktorý koncil odsúhlasil. Skutočnosť, že 
dokument o liturgii bol prvým dielom koncilového 
zhromaždenia, sa mohla mnohým zdať náhodná. Text 
o posvätnej liturgii sa medzi ostatnými návrhmi javil 
najmenej kontroverzný a práve preto mohol byť pou-
žitý ako určitý pokus pri hľadaní metodológie konci-
lovej práce. To však, čo sa na prvý pohľad mohlo zdať 
náhodným, sa ukázalo ako vynikajúca voľba, vychá-
dzajúc zároveň z hierarchie najdôležitejších tém a úloh 

Cirkvi. Tým, že koncil začal témou „liturgie“, postavil 
sa do veľmi jasného svetla Božieho primátu, jeho abso-
lútneho prvenstva. Boh predovšetkým: práve o tomto 
svedčí výber témy liturgie, ktorou koncil začal. Tam, 
kde pohľad na Boha nie je prvoradý, všetko ostatné 
stráca svoju orientáciu. Základným kritériom liturgie 
je jej nasmerovanie k Bohu, aby tak mohla byť súčas-
ťou jeho diela.

Môžeme sa však opýtať: aké je toto Božie dielo, na 
ktorom sme pozvaní zúčastňovať sa? Uvedená koncilo-
vá Konštitúcia o posvätnej liturgii nám ponúka odpo-
veď, ktorá je evidentne dvojznačná. V piatom bode nám 
pripomína, že Božím dielom sú jeho skutky v dejinách, 
ktoré prinášajú spásu a vrcholia v smrti a zmŕtvychvsta-
ní Ježiša Krista; a v siedmom bode definuje samotné
slávenie liturgie ako „dielo Krista“. Tieto dva významy 
sú v skutočnosti neoddeliteľne spojené. Ak sa pýtame, 
kto zachraňuje svet a človeka, jedinou odpoveďou je: 
Ježiš z Nazareta, Pán a Kristus, ukrižovaný a vzkriese-
ný. A kde sa stáva pre nás, pre mňa aktuálnym tajomstvo 
Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, ktoré prináša spásu? 
Odpoveď znie: v Kristovej činnosti prostredníctvom 
Cirkvi, v liturgii, osobitne vo sviatosti Eucharistie, sprí-
tomňujúcej obetu Božieho Syna, ktorý nás vykúpil; vo 
sviatosti zmierenia, v ktorej sa prechádza zo smrti hrie-
chu do nového života; a v ďalších sviatostiach, ktoré nás 
posväcujú (porov. Presbyterorum ordinis, 5). Tajomstvo 
Kristovej smrti a zmŕtvychvstania je centrom liturgickej 
teológie koncilu.

Postúpme o krok ďalej a opýtajme sa: akým spô-
sobom je možné sprítomnenie Kristovho veľkonoč-
ného tajomstva? Blahoslavený pápež Ján Pavol II. 
pri príležitosti 25. výročia Konštitúcie Sacrosanctum 
Concilum napísal: „Kvôli sprítomňovaniu Veľkonoč-
ného tajomstva je Kristus neustále prítomný vo svojej 
Cirkvi, predovšetkým v liturgických úkonoch. Liturgia 
je v tejto súvislosti privilegovaným miestom stretnutia 
kresťanov s Bohom a s tým, ktorého On poslal, Ježi-
šom Kristom (porov. Jn 17,3)“ (Vicesimus quintus an-
nus, n. 7). V tom istom svetle čítame v Katechizme Ka-
tolíckej Cirkvi toto: „Sviatostné slávenie je stretnutím 
Božích detí s ich Otcom v Kristovi a v Duchu Svätom. 
Toto stretnutie sa prejavuje ako dialóg prostredníctvom 
úkonov a slov” (č. 1153). Z tohto dôvodu je prvou 
požiadavkou dobrého liturgického slávenia modlitba 
a rozhovor s Bohom, ako i počúvanie a odpoveď. Sv. 
Benedikt vo svojej „Regule“, hovoriac o modlitbe žal-
mov, pripomína mníchom mens concordet voci, teda, 
„aby myseľ bola v súlade s hlasom“. Učí taktiež, že pri 
modlitbe žalmov majú slová predchádzať myseľ. Spra-
vidla to tak nebýva, pretože najprv musíme rozmýšľať 
a až potom naše myšlienky sformulujeme do slov. V li-
turgii naopak slovo predchádza; slovo , ktoré nám dal 
Boh. I posvätná liturgia nám ponúka slová. Našou úlo-
hou je vstúpiť do ich vnútorného významu, prijať ich, 
zosúladiť sa s nimi. Tak sa staneme Božími deťmi, po-
dobnými Bohu. Sancrosanctum Concilium za účelom 
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Benedikt XVI.: Brániť  
rodinný život v spoločnosti  
je prorockou myšlienkou

Vatikán 21. septembra (RV) - Cirkev je povolaná brániť 
rodinu a manželstvo pred všetkým, čo by menilo skutoč-
nú pravdu o nej. Toto je hlavnou myšlienkou príhovoru 
Benedikta XVI. francúzskym biskupom, ktorí sú vo Va-
tikáne na návšteve ad limina apostolorum. Svätý Otec 
sa pozastavil pri úlohe laikov v cirkevnom živote, a tiež 
pri riziku prílišnej pastoračnej „byrokracie“ v diecézach. 
„Brániť rodinný život v spoločnosti nie je myšlienkou 
spiatočníckou, ale skôr prorockou“, pretože takýmto 
spôsobom sa „napomáha podpore tých hodnôt, ktoré 
dovoľujú plný rozvoj ľudskej osoby, stvorenej na Boží 
obraz“. Citujúc z posynodálnej apoštolskej exhortácie 
Sacramentum Caritatis pokračoval: „Dobro, ktoré celá 
Cirkev a spoločnosť očakávajú od manželstva a na ňom 
založenej rodiny, je príliš veľké, aby sa nevenovalo úsi-
lie tomuto špecifickému pastoračnému poľu. Manželstvo
a rodina sú ustanovizne, ktoré treba napomáhať a chrániť 
pred každým možným omylom o ich pravde, lebo každá 
škoda, ktorá sa im spôsobí je v skutočnosti ranou spô-
sobenou ľudskému spolužitiu ako takému“. Pozastavil 
sa aj pri živote kresťanských komunít, keď zdôraznil, že 
„riešenie pastoračných problémov diecézy“ sa nemôže 
obmedzovať iba na „otázky týkajúce sa organizácie“.

„Je tu riziko, že sa začne klásť dôraz na hľadanie 
účinných prostriedkov prostredníctvom istej pastoračnej 
byrokracie, sústreďujúcej sa na štruktúry, organizáciu 
a programy, ktoré sa môžu stať samoúčelnými, slúžiacim 
výlučne tým, ktorí pracujú v týchto štruktúrach a nebude 
mať účinok na život nepraktizujúcich kresťanov“. Evan-
jelizácia si vyžaduje, aby sa vychádzalo „zo stretnutia 
s Pánom, z dialógu zakorenenom v modlitbe“. Nakoniec 
Benedikt XVI. obrátil pozornosť na laikov, povolaných 
do služieb Cirkvi: „Je nevyhnuté rešpektovať rozdiel 
medzi všeobecným kňazstvom všetkých veriacich a slu-
žobným kňazstvom vysvätených. Je to rozdiel, ktorý sa 
netýka len stupňa, ale samotnej povahy.“ Preto je dôležité 
zachovať „vernosť pokladu viery tak, ako bol vysvetľo-
vaný magistériom a ohlasovaný celou Cirkvou“. Je preto 
rovnako dôležité, aby spolupráca medzi laikmi a kňazmi 
„bola vždy uprostred cirkevného spoločenstva zhromaž-
deného okolo svojho biskupa, ktorý je jej garantom“. -js-

zaistenia plnej účinnosti liturgického slávenia pripomí-
na, že je potrebné, aby „veriaci pristupovali k posvätnej 
liturgii so správne disponovaným duchom, zosúladili 
svoju myseľ s tým, čo hovoria, a spolupracovali s Bo-
žou milosťou, aby ju neprijímali nadarmo“ (č. 11). Zá-
kladnou prvoradou časťou dialógu s Bohom v liturgii 
je súlad medzi tým, čo vyslovujeme ústami a tým, čo 
nosíme v srdci. Tým, že vstupujeme do veľkolepých 
dejín modlitby, sme posilňovaní duchom týchto slov 
a stávame sa schopnými rozprávať sa s Bohom.

Pokračujúc v tejto línii chcel by som len naznačiť 
jeden z momentov, ktorý nás počas liturgie pozýva 
a zároveň nám pomáha nájsť spomínaný súlad, harmó-
niu s tým, čo počúvame, hovoríme a konáme v liturgic-
kom slávení. Pozvaním, ktoré vyslovuje celebrant pred 
Eucharistickou modlitbou: „Sursum corda“ dvíhame 
naše srdcia nad spleť našich starostí, túžob, úzkostí 
a roztržitosti. Naše srdce, naše vnútro, sa má v tichosti 
otvoriť Božiemu slovu a uzobrať sa v modlitbe Cirkvi, 
aby tak prijalo správne zameranie voči Bohu v slovách, 
ktoré počúva i hovorí. Pohľad srdca má byť nasmero-
vaný na Pána, ktorý stojí uprostred nás: toto je základ-
nou dispozíciou.

Ak liturgiu prežívame s týmto základným predpo-
kladom, naše srdce je akoby odolné voči gravitačnej 
sile, ktorá ťahá nadol, a vnútorne sa dvíha hore, v ústre-
ty pravde a láske, k Bohu. I Katechizmus Katolíckej 
Cirkvi pripomína: „Poslanie Krista a Ducha Svätého, 
ktorý vo sviatostnej liturgii Cirkvi ohlasuje, sprítomňu-
je a sprostredkuje tajomstvo spásy, pokračuje v srdci, 
ktoré sa modlí. Otcovia duchovného života niekedy 
prirovnávajú srdce k oltáru“ (č. 2655). Toľko Katechiz-
mus: altare Dei est cor nostrum.

Drahí priatelia, liturgiu slávime a dobre prežívame 
iba vtedy, keď zostávame v postoji modlitby; ak ne-
chceme iba niečo robiť, ukázať sa, ale zameriavame 
naše srdcia k Bohu, zjednocujúc sa s Kristovým tajom-
stvom a jeho rozhovorom ako Syna s Otcom. Boh sám 
nás učí modliť sa, hovorí sv. Pavol (porov. Rim 8,26). 
Boh sám nám dal vhodné slová, aby nás nasmeroval 
k sebe. Nájdeme ich v Žaltári, vo veľkých liturgických 
modlitbách a v samotnom Eucharistickom slávení. 
Prosme Pána, aby sme si deň čo deň vždy viac uvedo-
movali skutočnosť, že liturgia je činom Boha a človeka; 
modlitbou, ktorá vychádza z Ducha Svätého i od nás, 
vnútorne zameraná k Otcovi, v jednote s jeho Synom, 
ktorý sa stal človekom (porov. Katechizmus Katolíckej 
Cirkvi č. 2564).“

Medzi skupinami nechýbali ani Slováci, ktorých 
pozdravil aj Svätý Otec. „Zo srdca vítam slovenských 
pútnikov, osobitne z Farností Raková, Čadca a Tesáre. 
Bratia a sestry, vaša púť ku hrobom svätých apoštolov 
a rímskych mučeníkov nech vás naplní novým zápalom 
na ceste evanjeliového svedectva. Ochotne žehnám vás 
i vaše rodiny. Pochválený buď Ježiš Kristus!,“ povedal 
Benedikt XVI.                             -jak, aj-

Mons. Pio Vito Pinto novým  
dekanom Tribunálu Rímskej roty

Vatikán 22. septembra (RV) - Svätý Otec vymenoval 
22. septembra 2012 nového dekana Tribunálu Rím-
skej roty. Stal sa ním Mons. Pio Vito Pinto, ktorý bol 
od roku 1995 až doteraz audítorom tribunálu.      -js-
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Benedikt XVI. prijal najdlhšie  
slúžiaceho talianskeho farára

Castel Gandolfo 24. septembra (TK KBS/RV CZ) 
- Po tradičnom nedeľnom príhovore pred modlit-
bou Anjel Pána Benedikt XVI. prijal Svätý Otec na 
zvláštnej audiencii o. Alessandra De Sanctis, farára 
z obce Filettino neďaleko Ríma pri príležitosti 70. 
rokov jeho pôsobenia v tejto farnosti. O. De Sanctis 
má 94 rokov a je najdlhšie slúžiacim farárom v Ta-
liansku. Patrí k obci Filettino takmer ako jeho in-
štitúcia a nemieni zatiaľ odísť do dôchodku. „Som 
trochu dojatý, hoci som sa už s pápežom raz stretol,“ 
povedal o. De Sanctis. „Veľmi ma však potešilo, že 
si všimol moje jubileum a chcel sa so mnou znovu 
osobne stretnúť.“ Najdlhšie slúžiaci kňaz v Talian-
sku sa nebráni modernej technike. Dokonca dokázal 
vymyslieť spôsob, ako zabrániť vyzváňaniu mobilov 
počas bohoslužieb vo svojom kostole. Vyvesil totiž 
na nástenku svojho kostola oznámenie, ktoré hovorí: 
„Pán s nami komunikuje mnohými spôsobmi. Určite 
nás však nikdy nezavolá na mobil. Tým skôr ho pre-
to v kostole môžete vždy vypnúť.“         Zdroj: RV CZ 

 Kresťanských demokratov  
prijal  Benedikt XVI.

Castel Gandolfo 22. septembra (RV) - Benedikt XVI.  
prijal účastníkov medzinárodného stretnutia kresťan-
ských demokratov. V Castel Gandolfe prítomným 
110 politikom, združeným v CDI (Centrist Democrat 
International), medzi ktorými bol aj Ján Figeľ, pred-
seda KDH, sa prihovoril: „Politický a inštitucionálny 
vklad, ktorého ste nositeľmi, nemôže byť limitovaný 
na odpoveď zoči-voči potrebám logiky trhu, ale musí 
ísť ďalej v neochvejnom hľadaní všeobecného dobra 
a podpory neodcudziteľnej dôstojnosti človeka.“ (...) 
„Dnes aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým zaznieva 
učenie Druhého vatikánskeho koncilu, podľa ktorého 
«spoločenský poriadok a jeho pokrok majú vždy vyús-
ťovať do dobra človeka, pretože poriadok vecí má byť 
podriadený poriadku osôb, a nie naopak» (Gaudium et 
Spes,26). Poriadok osoby má za «základ pravdu, budu-
je sa na spravodlivosti a je oživovaný láskou» (porov. 
Katechizmus katolíckej cirkvi, 1912).

Benedikt XVI. následne predstavil širokú škálu ob-
lastí života spoločnosti, v ktorých je mimoriadne nalie-
havé riadiť sa týmto rozlišovaním. Opätovne sústredil 
pozornosť na ochranu života a rodiny. V závere adre-
soval prítomným kresťanským politikom slová pripo-
mínajúce ich zodpovednosť: „Vážené dámy a páni, ak 
je pravdou, že za obranu a rozvoj dôstojnosti človeka 
sú zodpovední muži a ženy v každom historickom čase 
a okolnostiach, je rovnako pravdou, že táto zodpoved-
nosť sa osobitným spôsobom týka tých, ktorí zastávajú 
nejaké miesto v parlamente. Oni, zvlášť, ak žijú podľa 
viery, musia byť «schopní odovzdávať budúcim gene-
ráciám dôvody pre život a nádej» (Gaudium et Spes, 
31). V tomto zmysle vhodne zaznieva napomenutie 
z Knihy múdrosti, podľa ktorého «súd bude prísny 
voči vládcom» (porov. Múdr 6,5); napomenutie, ktoré 
nebolo dané, aby vzbudzovalo strach, ale aby podne-
covalo a povzbudzovalo spoločenských predstaviteľov 
na každom stupni k uskutočňovaniu všetkého dobra, 
ktorého sú schopní podľa možností a poslania, ktoré 
každému zveruje Pán.“                                               -jak- 

Účastníci kongresu športového 
lekárstva u Benedikta XVI.

Castel Gandolfo 27. septembra (RV) - Benedikt XVI. na 
osobitnej audiencii v Castel Gandolfe prijal účastníkov 
32. svetového kongresu športového lekárstva, ktorý sa 
v týchto dňoch koná v Ríme. Delegátom zo 117 krajín 
z celého sveta pripomenul predovšetkým dôležitosť 
a hodnotu športu, ktorý dokáže spájať ľudí a národy 

v pokojnom vzájomnom súperení pre dosahovanie čo 
najlepších výsledkov. „Ako medicínski experti uznáva-
te, že východiskovým bodom vašej práce je individuál-
ny športovec, ktorému slúžite. Tak ako šport nie je len 
o súperení, aj každý športovec a športovkyňa je viac ako 
len súťažiaci. Vlastnia morálne a duchovné schopnosti, 
ktoré by mali byť obohatené a prehĺbené práve športom 
a športovým lekárstvom. Niekedy sa však úspech, sláva, 
medaily a finančný príjem stávajú prvoradými, ba viac
jediným motívom pre tých, ktorí sú do toho zaintereso-
vaní. Už sa stalo, že víťazstvo za každú cenu nahradilo 
pravého športového ducha a viedlo k zneužívaniu mo-
dernej medicíny,“ povedal Benedikt XVI.

Svätý Otec ďalej ocenil, že si medzinárodná federá-
cia športového lekárstva uvedomuje pokušenie zneuží-
vania modernej medicíny a venovala svoj kongres aj 
tejto otázke. „Aj sv. Pavol uvádza vo svojom prvom liste 
Korinťanom, že duchovné a atletické kvality sú medzi 
sebou úzko spojené a vyzýva veriacich, aby sa cvičili 
v duchovnom živote. «A každý, kto závodí, zdržuje sa 
všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my 
však neporušiteľný.» (9,25) Preto vás, drahí priatelia, 
povzbudzujem, aby ste mali vždy pred očami dôstojnosť 
tých, ktorým slúžite svojou profesionálnou lekárskou 
prácou. Takto sa stanete sprostredkovateľmi nie len te-
lesného liečenia a atletickej dokonalosti, ale tiež morál-
nej, duchovnej a kultúrnej regenerácie,“ dodal v závere 
Benedikt XVI.                                -js-
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Kardinál Amato blahorečil  
zakladateľa rehoľných inštitútov 

Francúzsko 24. septembra (TK KBS/RV CZ) - Vo 
francúzskej diecéze Troyes, asi 150 kilometrov juho-
východne od Paríža, uplynulú sobotu kardinál Angelo 
Amato blahorečil zakladateľa dvoch rehoľných inštitú-
tov - oblátov a oblátiek sv. Františka Saleského. Otec 
Louis Brisson (18178 - 1904) žil v druhej polovici 
19. storočia. Pochádza zo zaistenej obchodnej rodiny, 
avšak jeho životným povolaním sa stala starostlivosť 
o chudobných. Kňazské svätenie prijal ako 23-ročný 
a bol vymenovaný za kaplána v kláštore Navštívenia 
Panny Márie v Troyes, vyučoval tiež teológiu a prírod-
né vedy.

Hoci zanietene vedecky bádal a jeho astronomické 
hodiny neskôr dokonca podrobili skúmaniu inžinieri 
amerického Národného úradu pre letectvo a kozmo-
nautiku, jeho hlavné dielo nieslo inú inšpiráciu - vďaka 
svojmu úradu sa zoznámil s myslením a spiritualitou 
sv. Františka Saleského. Jeho prvým rysom je hlboká 
oboznámenosť s postavou tohto svätca. Druhým je 
apoštolský dynamizmus, najmä voči mládeži. V prie-
myslovom meste Troyes založil hospice a dielne pre 
mladých robotníkov. Tretí významný prvok je jeho 
zakladateľská činnosť. V roku 1866 zveril vedenie 
ženských charitatívnych diel dvom bývalým žiačkám 
kláštornej školy - Léonii Aviatovej, svätorečenej v roku 

Nominácie expertov a audítorov 
na októbrovú biskupskú synodu

Vatikán 24. septembra (TK KBS/RV CZ) - Dva týždne 
pred začiatkom Synody biskupov o novej evanjelizácii 
vymenoval Svätý Otec jej expertov a audítorov. Pochá-
dzajú so všetkých kontinentov a sú medzi nimi kňazi, 
zasvätené osoby i laickí veriaci. Štyridsaťpäť expertov 
bude počas zasadnutia pomáhať sekretárovi zvláštnej 
synody, ktorým je francúzsky arcibiskup Pierre-Marie 
Carré. Medzi vymenovanými sú niektoré známe tváre, 
ako napríklad brat Enzo Bianchi, prior ekumenickej ko-
munity v severotalianskom Bose, ďalej slovinský ume-
lec o. Markok Rupnik SJ či islamológ egyptského pô-
vodu prednášajúci v Ríme a v Bejrúte o. Samir Khalil 
Samir SJ. Medzi 49 vymenovanými audítormi biskup-
skej synody sú zastúpení predstavitelia rôznych cirkev-
ných hnutí a komunít. Na zozname figuruje napríklad
Carl Albert Anderson, ktorý stojí na čele Kolumbových 
rytierov, Marco Impagliazzo, hlava komunity Sant´E-
gidio, Mexičan José Prado Flores, zakladateľ a riaditeľ 
evanjelizačných škôl sv. Ondreja alebo Maria Voce, 
ktorí stojí na čele hnutia Fokoláre.                       RV CZ

2001 ako sv. Františky Salesie a Lucii Cannetovej. To 
bol počiatok oblátiek sv. Františka Saleského, schvále-
ných pápežom Levom XIII. roku 1890. Otec Brisson 
založil tiež mužskú kongregáciu oblátov sv. Františka 
Saleského. Obe rady sa rýchlo rozvíjali a zakladali ško-
ly, penzionáty, kolégia, patronáty misie ad gentes, uvie-
dol pre Vatikánsky rozhlas prefekt Kongregácie pre 
kauzy svätých kardinál Amato. Dodáva však, že tento 
rozvoj prudko zbrzdila prvá skúška - uzákonenie odlu-
ky cirkvi od francúzskeho štátu a následné vyhostenie 
kňazov a rehoľných rádov na začiatku 20. storočia.

Otec Brisson, ktorý vzhľadom k vysokému veku do 
exilu neodišiel, sa stiahol do svojej rodnej obce Plan-
cy. Umiera v 91 rokoch, 2. februára 1908. Štyridsaťpäť 
rokov po jeho smrti sa osemročný ekvádorský chlapec 
stáva obeťou diaľničnej nehody, pri ktorej utrpí nie-
koľkonásobnú zlomeninu nohy. Sestry oblátky prosia 
za jeho uzdravenia na príhovor svojho zakladateľa o. 
Brissona v modlitbovej novéne. Hoci podľa lekárskeho 
verdiktu chlapec už nikdy nemal chodiť, v dospelos-
ti sa stáva letcom. Práve tento zázrak neočakávaného 
a definitívneho uzdravenia viedol k sobotnej beatifiká-
cii francúzskeho kňaza.                              Zdroj: RV CZ 

Vatikánsky sekretár  
pre vzťahy so štátmi  

na valnom zhromaždení OSN

New York 26. septembra (RV) - V New Yorku prebie-
ha 67. riadne valné zhromaždenie OSN. V pondelok sa 
venovalo otázke právneho štátu na národnej i medzi-
národnej úrovni. Počas stretnutia – konaného na vyso-
kej úrovni – vystúpil so svojím príspevkom aj Mons. 
Dominique Mamberti, vatikánsky sekretár pre vzťa-
hy so štátmi a vedúci delegácie Svätej stolice. Mons. 
Mamberti na margo pojmu „právny štát“ okrem iného 
uviedol: „Právny štát je ohrozený, keď je porovnávaný 
s legalistickou mentalitou, formálnym a nekritickým 
dodržiavaním zákonov a predpisov, s postojmi, ktoré 
môžu paradoxne prerásť do útlaku ľudskej dôstojnosti 
a práv jednotlivcov, spoločenstiev a štátov, ako sa to 
stalo v čase totalitných režimov dvadsiateho storočia. 
Preto v pojme „právny štát” by mal byť kontext slova 
„právny“ výrazne v zmysle pojmu „spravodlivý“. Teda 
musí ísť o to, čo je spravodlivé, neodcudziteľné priro-
dzenosti človeka a spoločnosti. (...) Preambula Charty 
Spojených národov vo svojom druhom odseku hovo-
rí o požiadavke potvrdiť vieru ako v základné ľudské 
právo. Slovo viera zvyčajne znamená niečo transcen-
dentné. Avšak môže byť zadefinovaná aj na základe fi-
lozofickej pravdy, v zmysle ktorej sa pýtame na zmysel
ľudskej existencie, univerza a na to, čo ponúka pravý 
a solídny fundament právneho štátu.“                     -jak-
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Kardinál Bertone prevzal  
medzinárodnú cenu  

za prínos v oblasti médií

Madrid 26. septembra (TK KBS/RV CZ) - Štátny 
sekretár kardinál Tarcisio Bertone prijal z rúk špa-
nielskeho kráľa Juana Carlosa medzinárodnú cenu 
Conde de Barcelona, ktorú už po štvrtýkrát udeľuje 
rovnako pomenovaná nadácia za mimoriadny prí-
nos v oblasti komunikačných prostriedkov. Nadáciu 
Conde de Barcelona založil v roku 1986 katalánsky 
denník La Vanguardia, ktorému kardinál Bertone po-
skytol nedávno rozsiahly rozhovor. Jeho hlavnou té-
mou bola situácia v súčasnom Španielsku – krajine, 
ktorú Svätý Otec navštívil už štyrikrát a ktorá sa ešte 
dnes môže pýšiť 75 % podielom katolíkov, ako pou-
kázal štátny sekretár Svätej stolice.      Zdroj: RV CZ 

Stretnutie biskupov Európy  
o aktuálnych výzvach súčasnosti

Švajčiarsko 26. septembra (RV) - „Výzvy súčasnosti: 
aspekty sociálne a duchovné“ – toto je téma výročného 
plenárneho zasadnutia Rady európskych biskupských 
konferencií (CCEE), ktoré  konalo od 27. do 30. sep-
tembra vo švajčiarskom meste St. Gallen. Kardinál 
Péter Erdő, arcibiskup Ostrihomu-Budapešti a predse-
da CCEE vysvetľuje dôvod výberu témy a miesta pre 
agentúru Sir takto: „Stretneme sa v St. Gallen, aby sme 
si pripomenuli 1400. výročie príchodu sv. Gála do mes-
ta. Ako pútnici budeme načúvať, čo by malo byť naj-
dôležitejšou úlohou evanjelizácie v dnešných časoch. 
V tomto čase ekonomických ťažkostí sa môže človek 
dneška ľahko nechať nainfikovať najväčšou epidémiou
našej doby – beznádejou. Nedostatok nádeje je najväč-
šou biedou súčasnosti. Nová evanjelizácia, téma, ktorá 
nás sprevádza počas týchto rokov, je výzvou pracovať 
na tom, aby Kristus – ten istý včera i dnes – mohol byť 
poznaný a prijatý všetkými. Srdce, ktoré našlo svoju 
cestu v Kristovi, bude schopné konať zázraky v rodine, 
v škole, v práci a v rôznych inštitúciách národných i me-
dzinárodných.“

Medzi ďalšími témami, ktorými sa biskupi počas 
štyroch dní zaoberali, boli diskriminácia kresťanov 
v Európe a vo svete, náboženská sloboda, Rok viery. 
Do St. Gallenu, hlavného mesta rovnomenného kantónu 
na východe Švajčiarska, prišiel aj prefekt Kongregácie 
pre biskupov kardinál Marc Ouellet. Medzi zástupca-
mi biskupských konferencií Európy bol aj predseda 
KBS Mons. Stanislav Zvolenský a výkonný sekretár 
KBS Anton Ziolkovský. Prítomní boli aj arcibiskupi  

Luxemburska a Monackého kniežatstva, maronitský ar-
cibiskup Cypru, biskup Mukačevskej eparchie či kišiňov-
ský biskup, ale aj cirkevní predstavitelia z Kazachstanu.

Benedikt XVI. poslal posolstvo účastníkom
plenárneho zasadnutia CCEE
„Nech sa pamiatka sv. Gála a jeho dielo v období 

pred začatím Synody o novej evanjelizácii stane stimu-
lom hľadieť s vierou a nádejou na veľké «masy», kto-
rými sú národy Európy a to v zmysle učenia Druhého 
vatikánskeho koncilu a pápežov, ktorí ho aktualizovali.“ 
Toto sú slová Benedikta XVI. v posolstve adresovanom 
účastníkom výročného plenárneho zasadnutia Rady eu-
rópskych biskupských konferencií (CCEE) vo švajčiar-
skom meste St. Gallen.

V posolstve, zaslanom prostredníctvom štátneho sek-
retára kardinála Tarcisia Bertoneho, adresovanom pred-
sedovi CCEE kardinálovi Péterovi Erdőmu, Svätý Otec 
pozýva Cirkev v Európe „uvažovať nad trvalou úlohou 
evanjelizácie a o jej aktuálne obnovenej naliehavosti“, 
ako aj k nasledovaniu skúsenosti sv. Gála, ktorý učí, že 
„kresťanské posolstvo je zasiate a zakorenené tam, kde 
je spoločenstvom prežívané autentickým a presvedči-
vým spôsobom“.                                                         -jak, js-

Svätá stolica urobila krok smerom 
k štandardom  

medzinárodného práva

Vatikán 28. septembra (RV) - Svätá stolica pristúpila 
k Dohovoru OSN o zabránení a trestaní trestných činov 
proti osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu vráta-
ne diplomatických osôb. Tento dokument definuje me-
dzinárodne chránené osoby - hlavy štátov, diplomatov či 
predstaviteľov medzinárodných organizácii - a signatá-
rov zaväzuje zabrániť trestným činom zameraným proti 
diplomatickým osobám. Ako zdôraznil vatikánsky sek-
retár pre vzťahy so štátmi Mons. Dominique Mamberti, 
ktorý v stredu v sídle OSN do depozitu Generálneho 
tajomníka OSN odovzdal tento právny dokument, Svätá 
stolica týmto krokom pokračuje v prispôsobovaní svoj-
ho právneho systému medzinárodným štandardom.

Zmluva o pristúpení ďalej pripomína, že podpora 
hodnôt bratstva, spravodlivosti a pokoja medzi ľuďmi 
a národmi rovnako ako rešpektovanie ľudských práv sú 
osobitným záujmom Svätej stolice a vyžadujú pozor-
nosť zo strany právneho štátu. Svätá stolica sa zaviazala 
k medzinárodnej spolupráci v oblasti súdnictva týkajú-
ceho sa trestnej činnosti. V dokumente sa uvádza, že toto 
rozhodnutie neznamená len záujem Svätej stolice o spo-
luprácu v otázke ochrany diplomatických osôb, ale chce 
napomôcť medzinárodnému spoločenstvu v prevencii 
proti terorizmu.                                                  RV CZ / RV SK
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Vo veku 77 rokov zomrel emeritný 
vyšší penitenciár kardinál Baldelli

Vatikán 21. septembra (RV) - Vo veku 77 rokov zomrel 
vo štvrtok kardinál Fortunato Baldelli, emeritný vyšší 
penitenciár. Benedikt XVI. v sústrastnom telegrame 
príbuzným zosnulého hovorí „o jeho príkladnom sve-
dectve kresťanského a kňazského života“ a o ňom ako 
„vernom služobníkovi Svätej stolice“ v diplomatickej 
reprezentácii, kde si vyslúžil obdiv za apoštolskú horli-
vosť a vernosť evanjeliu.

Pohrebné obrady za zosnulého kardinála Baldelli-
ho, ktorý pochádzal z Perugie, kde sa narodil 6. augus-
ta 1935, sa konali 22. septembra v Bazilike sv. Petra. 
Predsedal im kardinál Angelo Sodano, dekan kardinál-
skeho kolégia.                                                          -jak-

Prezident svetovej Caritas spustil 
nový internetový portál „Baobab”

Vatikán 22. septembra (RV) - Prezident svetovej or-
ganizácie Caritas Internationalis kardinál Oscar Rod-
riguez Maradiaga spustil nový internetový portál 
zvaný „Baobab“- Prostredníctvom tohto portálu sa 
budú môcť členovia pobočiek Charity po celom svete 
skontaktovať a spolupracovať. Táto sieť bude zname-
nať spojenie vyše 160 krajín a progres v schopnosti 
dať rýchlu odpoveď v zásahoch pri prírodných ka-
tastrofách a iných ohrozeniach, v koordinácii iniciatív 
a rozdeľovaní zdrojov. V správe pre agentúru Fides 
kardinál Rodríguez uviedol, že „Baobab“ vznikol 
v spolupráci s Caritas Nemecko ako pilotný projekt 
a bol odskúšaný na zásahoch v situáciách ohrozenia, 
na formáciu, komunikáciu s médiami a regionálnu ko-
munikáciu. Dnes je sprístupnený pre všetkých členov 
Caritasu, v spolupráci s regionálnymi alebo národný-
mi pobočkami Caritas Internationalis.                   -jak-

Nemeckí biskupi vydali dekrét 
týkajúci sa vystúpenia z Cirkvi

Nemecko 24. septembra (RV) - Konferencia biskupov 
Nemecka publikovala dekrét, schválený Svätou stolicou, 
v ktorom vysvetľuje, že tí veriaci, ktorí pred občiansky-
mi úradmi prehlásili, že už nepatria do Katolíckej cirkvi, 
nemôžu aktívne participovať ani na živote cirkevného 
spoločenstva, a teda ani na sviatostnom živote. Nový 
dekrét, platný pre Nemecko, zdôrazňuje, že nie je  

možné viac rozlišovať medzi „občianskou“ a „duchov-
nou“ príslušnosťou ku Katolíckej cirkvi. V tejto krajine 
platí právny systém, ktorý má ako jeden zo svojich as-
pektov financovanie rôznych cirkví podľa uvedenia prí-
slušnosti k danému náboženskému vyznaniu veriacich 
v prihlasovacom úrade. Tento zápis zahŕňa istý finančný
príspevok na ekonomickú podporu príslušnej cirkvi.

Význam nového dekrétu objasňuje generálny sekre-
tár biskupskej konferencie jezuita Hans Langendoerfer: 
„Predovšetkým ide o jasné vyhlásenie. Kto žiada úrad-
ne zrušiť svoju príslušnosť ku Katolíckej cirkvi, nepatrí 
už viac nijakým spôsobom do cirkevného spoločenstva. 
Nedá sa odísť, vyčleniť z Cirkvi v zmysle „občianskom“ 
a nazývať sa súčasne katolíkom. Toto je základný bod 
dekrétu. Toto bol stály postoj Konferencie biskupov 
Nemecka a sme radi, že dnes je to oficiálne potvrdené.
Rozdiel oproti minulosti je v tom, že správca farnosti sa 
musí osobne zaoberať tými, ktorí chcú z Cirkvi odísť. 
Tento dokument teda vyjadruje aj našu starosť o tých, 
ktorí viac nechcú patriť do Cirkvi.“

Na otázku, ako to bude prebiehať v praxi, generálny 
sekretár nemeckej biskupskej konferencie odpovedal: 
„Tí, ktorí žiadajú, aby boli vyškrtnutí zo zoznamu prí-
slušníkov Katolíckej cirkvi, dostanú list od svojho farára 
a budú požiadaní o jedno stretnutie. V tomto rozhovore 
budú prekonzultované motívy, ktoré viedli k rozhodnu-
tiu a budú tiež objasnené následky viazané na vyčlene-
nie, resp. hľadané možnosti pre zmenenie rozhodnutia, 
teda zotrvanie v spoločenstve Cirkvi s právami vyplýva-
júcimi z príslušnosti a povinnosťami.”                   -jak- 

Kardinál Duka prevzal insígnie 
rytiera Rádu čestnej légie

Praha 21. septembra (TK KBS/TS ČBK) - Pražský arci-
biskup kardinál Dominik Duka OP prevzal 19. septem-
bra v sídle Francúzskeho veľvyslanectva v Prahe z rúk 
francúzskeho veľvyslanca v Českej republike Pierra 
Lévyho insígnie rytiera Rádu čestnej légie. Francúzsko 
týmto vyznamenaním oceňuje zásluhy kardinála Domi-
nika Duku, predovšetkým jeho osobné nasadenie v boji 
proti totalitnému režimu v mene hodnôt, ktorými sú in-
dividuálna sloboda, mier medzi národmi a zdieľanie ve-
denia medzi ľuďmi. „Kardinál Duka hovorí francúzsky 
a udržuje úzke styky s francúzskou cirkvou,“ hovorí sa 
v oficiálnom vyhlásení Francúzskeho veľvyslanectva.

Rád čestnej légie, ktorý sa udeľuje na základe 
dekrétu prezidenta republiky, je najvyšším štátnym 
francúzskym vyznamenaním za vynikajúce civilné ale-
bo vojenské zásluhy pre francúzsky národ. Rád založil 
v roku 1802 Napoleon Bonaparte. Jeho heslom je Česť 
a Vlasť. Rád má dnes na 95 000 francúzskych členov 
a niekoľko tisíc cudzincov.                Zdroj: TS ČBK
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Otázke právneho štátu sa venovalo 
valné zhromaždenie OSN

New York 26. septembra (RV) - V New Yorku prebie-
ha 67. riadne valné zhromaždenie OSN. V pondelok sa 
venovalo otázke právneho štátu na národnej i medzi-
národnej úrovni. Počas stretnutia – konaného na vyso-
kej úrovni – vystúpil so svojím príspevkom aj Mons. 
Dominique Mamberti, vatikánsky sekretár pre vzťa-
hy so štátmi a vedúci delegácie Svätej stolice. Mons. 
Mamberti na margo pojmu „právny štát“ okrem iného 
uviedol: „Právny štát je ohrozený, keď je porovnávaný 
s legalistickou mentalitou, formálnym a nekritickým 
dodržiavaním zákonov a predpisov, s postojmi, ktoré 
môžu paradoxne prerásť do útlaku ľudskej dôstojnos-
ti a práv jednotlivcov, spoločenstiev a štátov, ako sa to 
stalo v čase totalitných režimov dvadsiateho storočia. 
Preto v pojme „právny štát” by mal byť kontext slova 
„právny“ výrazne v zmysle pojmu „spravodlivý“. Teda 
musí ísť o to, čo je spravodlivé, neodcudziteľné priro-
dzenosti človeka a spoločnosti. (...) Preambula Charty 
Spojených národov vo svojom druhom odseku hovo-
rí o požiadavke potvrdiť vieru ako v základné ľudské 
právo. Slovo viera zvyčajne znamená niečo transcen-
dentné. Avšak môže byť zadefinovaná aj na základe fi-
lozofickej pravdy, v zmysle ktorej sa pýtame na zmysel
ľudskej existencie, univerza a na to, čo ponúka pravý 
a solídny fundament právneho štátu.“                         -jak- 

Vo Venezuele zomrel  
slovenský salezián don Štrba

Valencia 25. septembra (TK KBS) - Vo veku 81 rokov 
zomrel v pondelok slovenský salezián kňaz don Stani-
slav Štrba. Pôsobil vo Venezuele vo farnosti sv. Jána 
Bosca v meste Valencia. Ako informoval provinciálny 
sekretár z Venezuely, don Nelson Rodríguez, don Štrba 
dostal v deň Narodenia Panny Márie výron do mozgu 
a odvtedy bol v bezvedomí.

3. októbra 2012 bude zádušnú svätú omšu vo Far-
skom kostole Narodenia Panny Márie v Novej Bani 
bude celebrovať administrátor, Mons. Marián Bublinec.

Don Stanislav Štrba sa narodil v Novej Bani 11. júna 
1931, prvé rehoľné sľuby zložil 16. augusta 1948. V ro-
ku 1951, v noci z 30. na 31. októbra, ako mladý klerik 
spolu s ďalšími ušiel za hranice. Výpravu organizoval 
don Reves, lebo don Titus Zeman bol po nešťastnej jar-
nej výprave už vo väzení. Don Štrba bol za kňaza vysvä-
tený 11. februára 1960. Vo Venezuele v meste Valencia 
pôsobil ako kaplán vo farnosti a mal na starosti animá-
ciu skupiny Združenie Márie Pomocnice (ADMA).

                                                                        Rasťo Harmráček

 Návrh zákona o legalizácii  
homosexuálnych zväzkov  

v Austrálii neprešiel

Canberra 26. septembra (TK KBS/RV CZ) - Návrh zá-
kona o legalizácii homosexuálnych zväzkov neprešiel 
snemovňou reprezentantov austrálskeho parlamentu. 
Väčšina poslancov vrátane lídrov oboch majoritných 
strán hlasovala 98 hlasmi proti navrhovanému zákonu, 
42 hlasov sa vyslovilo v jeho prospech. Väčšina labou-
ristických poslancov hlasovalo podľa svojho svedomia 
a nie podľa straníckej línie a vyjadrila nesúhlas so zrov-
noprávnením manželstva a zväzkov osôb rovnakého po-
hlavia. Nad výsledkom hlasovania vyjadrili spokojnosť 
viaceré kresťanské organizácie. Chris Meney, riaditeľ 
Centra pre život pri arcibiskupstve v Sydney vyhlásil, že 
hlasovanie potvrdzuje jediný právny výklad manželstva 
ako zväzku muža a ženy.

Návrh zákona bol zamietnutý pri prvom čítaní, se-
dem mesiacov po predložení. Očakáva sa, že dodat-
ky k zákonu o manželstve z roku 1961 neprejdú ani 
v druhom čítaní. Hlasovanie austrálskeho parlamentu 
teda na niekoľko rokov odkladá možnosť redefinície 

manželstva, avšak nevylučuje zmeny v legislatíve jed-
notlivých federálnych štátov. Vláda Tasmánie a Nového 
Južného Walesu majú v programe legalizáciu sobášov 
ešte tento rok.                                               Zdroj: RV CZ 

Eucharistická slávnosť k otvoreniu 
pracovného roka v Európskej únii

Brusel 26. septembra (TK KBS) - Pri príležitosti otvore-
nia pracovného roka Európskej únie pripravili eucharis-
tickú slávnosť. V chráme Notre Dame au Sablon v Bru-
seli jej 25. septembra predsedal belgický André Joseph 
Leonard spolu s podpredsedom COMECE biskupom 
Jeanom Kockerolsom a maronitským biskupom Yous-
sefom Soueifom, delegátom pre COMECE za Cyprus.

Možno nezdieľame rovnaký pohľad na Európu ale 
môžeme sa teraz spoločnou modlitbou stretnúť pri slá-
vení tejto svätej omše, povedal v úvode homílie biskup 
Kockerols. Na vzore kráľa Šalamúna, ktorí si od Boha 
pýtal múdrosť a počúvajúce srdce, pripomenul, že si 
nemáme ani „my pýtať slávu, bohatstvo a moc, ale po-
čúvajúce srdce.“ Európa je založená na pokoji, mieri 
a etických princípoch, ale to nie všetko, Európanom 
znamená byť aj nasledovníkmi Ježiša Krista a služob-
níkmi druhým,“ dodal podpredseda COMECE.  

                                  Ľubomír Fabčin a Jana Hrušov-
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Patriarcha chce požiadať OSN, 
aby sa zabránilo útokom  

na náboženstvá

Libanon 26. septembra (RV) - Maronitský patriarcha 
Bechara Boutros Raï chce požiadať Organizáciu Spoje-
ných národov, aby našla riešenie na zabránenie útokov 
na náboženstvá. S týmto návrhom patriarcha Raï prišiel 
na pondelkovom islamsko-kresťanskom stretnutí, ktoré 
sa konalo v jeho rezidencii v Bkerke. Stretnutie – ako 
uviedla agentúra AsiaNews – sa konalo za zatvorenými 
dverami. V jeho úvode prítomní hovorili o filme, ktorý
spôsobil mnohé demonštrácie a veľa násilia vo svete, 
a ktorý bol podľa slov patriarchu urážlivý nielen voči 
moslimom, ale aj voči kresťanom a ostatným nábožen-
stvám. „Nezdráhame sa odsúdiť ho. Vyzývame medzi-
národné spoločenstvo, aby vydalo rezolúciu OSN, za-
kazujúcu hanobenie náboženstiev.“ (...) „Medzinárodné 

Pakistanská polícia: Neexistujú 
dôkazy proti Rimshi Masihovej

Pakistan 25. septembra (RV) - Po ďalšom týždni vy-
šetrovaní v prípade Rimshi Masihovej, dievčaťa ob-
vineného z rúhania, pakistanská polícia potvrdila, že 
neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by svedčili proti nej. 
Potvrdil to Rimshin advokát Khalit Tahir Dindhu, kto-
rý je zároveň poslancom parlamentu a odborníkom na 
prípady spojené s blasfémiou. Vyšetrovatelia pripísa-
li plnú zodpovednosť za krivé obvinenie zo spálenia 
strán Koránu a vykonštruovanie prípadu imámovi 
Mohammadovi Khalidovi Jadoon Chishtiovi, ktorý sa 
momentálne nachádza vo väzení.

V tomto prípade viacero význačných pakistan-
ských moslimských žien vyjadrilo podporu kres-
ťanskému dievčaťu. Jednou z nich je aj poslankyňa 
parlamentu Amna Ulfat, ktorá ostro odsúdila konanie 
moslimského imáma a vyzvala, aby sa nezneužíva-
la súdna moc pre vlastné záujmy. Pakistanská akti-
vistka za ľudské práva Tahira Abdullah poukázala 
na pochybné okolnosti vyšetrovania tohto prípadu: 
„Žiadny maloletý nemôže byť uväznený v zariadení 
pre dospelých a držaný viac ako tri týždne. V prípade 
Rimshi bolo všetko protizákonné.

Ďalšia vec, ktorá vrhá tieň na políciu je tá, že zá-
kon o rúhaní nariaďuje policajným funkcionárom 
vykonať predbežné vyšetrovanie pred prijatím obvi-
nenia a uvalením väzby. V tomto prípade tu k ničomu 
takému nedošlo“. Viaceré pakistanské organizácie, 
medzi nimi aj Nadácia pre ženy žiadajú vládu, aby 
obnovila činnosť parlamentného výboru pre revíziu 
zákona o rúhaní. (Fides)                                                   -js-

V Sýrii existuje pokušenie vytvoriť 
kresťanské ozbrojené skupiny

Sýria 25. septembra (RV) - Kresťania v Sýrii neberú do 
rúk zbrane, ale pomáhajú utečencom. „V okolí Aleppa 
sú desiatky tisíc rodín bez domova, ktorí utiekli z tých 
častí mesta, kde sa bojuje. Sú ubytovaní v školách, kos-
toloch, mešitách, vo verejných úradoch a všade, kde sa 
dá. Mnoho dobrovoľníkov z našich komunít spolu s iný-
mi dobrovoľníkmi sa starajú o to, aby ľudia mali čo jesť, 
piť, obliecť si,“ hovorí pre agentúru Fides delegát Apoš-
tolského vikariátu v Aleppe pre latinských katolíkov, pá-
ter Georges Abou Khazen OFM.

V ostatnom čase sa šíria správy, že jednotlivé kres-
ťanské komunity chcú vytvoriť ozbrojenú domobranu 
na ochranu rodín a domov, ktoré sú napádané ozbrojen-
cami z iných krajín. Páter Khazen v tejto veci zdôraznil, 
že „Cirkev ohlasuje lásku a pokoj všetkým, aj v tragic-
kých situáciách ako sú tie, ktoré prežívame. Každý si je 
zodpovedný pred vlastným svedomím. Ale obraz o tom, 
že sa tvoria kresťanské ozbrojené skupiny môže mať ne-
dozerné následky. Je to ako vydať signál: sú ozbrojení, 
choďte a pozabíjajte ich všetkých“. Riešenie prostred-
níctvom ozbrojených skupín a frakcií nikdy nemôže 
nájsť podporu v Cirkvi. Podľa neho práve dovoz zbraní 
zo zahraničia je dôkazom veľkej zodpovednosti medzi-
národného spoločenstva v tomto konflikte. „Iné krajiny
by mali prinútiť obe strany k prímeriu a potom hľadať 
spôsob ako vyjsť z tejto dramatickej situácie. Z vonku 
neprichádza žiadna pomoc pre tých, ktorí museli opus-
tiť svoje domovy. Posielajú iba zbrane, ktoré šíria smrť 
a skazu“.

Aj Benedikt XVI. počas tlačovej konferencie na pa-
lube lietadla cestou do Libanonu označil obchodovanie 
so zbraňami za „ťažký hriech“, keďže tento obchod je 
podporovaním konfliktov v regióne. Svätý Otec vyzval
na okamžité „zastavenie dovozu zbraní, pretože bez do-
vozu zbraní vojna nebude môcť pokračovať“.            -js-

spoločenstvo by malo zaujať veľmi pevný postoj voči 
takýmto činom.“

Stretnutie v Bkerke sa konalo na žiadosť Veľkého 
Muftiho sunitov v Libanone, šejka Mohammada Rashida 
Qabbaniho, kvôli prediskutovaniu útokov proti islamu. 
Hovorilo sa na ňom aj o ekonomickej situácii v krajine, 
ale aj o apoštolskej exhortácii Benedikta XVI. Cirkev 
na Blízkom východe, ktorú pápež odovzdal predstavite-
ľom miestnych náboženstiev počas nedávnej návštevy. 
Počas tých dní bol Svätý Otec prijatý aj predstaviteľmi 
moslimov Libanonu, ktorí takisto zdôraznili potrebu 
spolužitia medzi kresťanmi a moslimami a hodnotu tzv. 
libanonského modelu. Práve túto problematiku zahŕňa 
aj pápežský dokument.                                              -jak-
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Rada KBS pre médiá rozhodovala 
aj o mediálnych projektoch

Bratislava 25. septembra (TK KBS) - Členovia Rady 
pre spoločenského komunikačné prostriedky (RP-
SKP) Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa 
zišli v Bratislave. Nosným bodom rokovania bola 
diskusia o mediálnych projektoch, ktoré sa uchádza-
jú o finančnú podporu zo zbierky na katolícke médiá.
Na Slovensku sa táto zbierka koná pravidelne na 7. 
veľkonočnú nedeľu. O projektoch, ktoré odporučili, 
rozhodnú biskupi na plenárnom zasadnutí KBS za-
čiatkom novembra na Donovaloch.

Rada rozhodla o vypísaní nominácii novinárov 
a mediálnych pracovníkov na Cenu Andreja Radlin-
ského pre rok 2013. Zámerom ocenenia, ktoré udelí 
už po štvrýkrát, je vyjadriť vďaku Katolíckej cirkvi 
na Slovensku ľuďom, ktorí sa význačným spôsobom 
zaslúžili o rozvoj kresťanských masmédií, alebo svo-
jimi dielami, či svojou činnosťou pravdivo a v duchu 
kresťanskej viery pôsobili v oblasti masmédií. Cie-
ľom ocenenia je povzbudiť pracovníkov do tvorivej 
mediálnej práce a prehĺbiť vzťahy medzi Cirkvou 
a pracovníkmi v oblasti masmédií.

Medzi bodmi rokovania bola aj príprava na vytvore-
nie partikulárnych noriem KBS o vystupovaní klerikov 
v médiách. Členovia Rady si vypočuli i správu o prí-
prave Púte katolíckych médií do Svätej zemi v Roku 
viery. Tá sa uskutoční v dňoch 8. až 13. apríla 2013 pod 
vedením predsedu Rady KBS pre spoločenské komu-
nikačné prostriedky Mons. Stanislava Zvolenského. 
Bude otvorená pre všetkých divákov, poslucháčov a či-
tateľov katolíckych médií.                          -ml-/ snímka pz

Rokovanie Environmentálnej  
subkomisie KBS v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 28. septembra (TK KBS) – Členo-
via Environmentálnej subkomisie (ES) pri Konfe-
rencii biskupov Slovenska (KBS) sa vo štvrtok zišli  

na pracovnom stretnutí v Banskej Bystrici. Sub-
komisia kompletizovala návrh pastierskeho listu 
biskupov zameraného na ochranu prírody a ži-
votného prostredia a na ochranu Stvorenstva. 
List, ktorý povzbudzuje k návratu k živej prírode, 
k pôde a k tradičnému poľnohospodárstvu, budú 
kňazi v kostoloch čítať na jeseň tohto roka. „Pra-
jeme si, aby naša krajina prekvitala a ľudia boli 
zdraví a šťastní,“ uvádza sa v záverečnej časti 
textu listu.

ES KBS pripravila v súvislosti s blížiacou sa 
spomienkou na zosnulých výzvu:

Na cintorínoch dajme prednosť 
prirodzenej kráse

Environmentálna subkomisia (ES) pri Konferen-
cii biskupov Slovenska (KBS) pripravila v súvis-
losti s blížiacim sa sviatkom Všetkých svätých 
(1. novembra) a Spomienkou na všetkých ver-
ných zosnulých (2. novembra) výzvu „Na cinto-
rínoch dajme prednosť prirodzenej kráse“. Výzvu 
prinášame v plnom znení. Výzva „Na cintorínoch 
dajme prednosť prirodzenej kráse“

V súvislosti s blížiacou sa spomienkou na na-
šich zosnulých mnohí z nás navštívia cintoríny, 
aby si uctili pamiatku najbližších a pomodlili 
sa za spásu ich duší. Tradičným prejavom našej 
úcty je aj skrášlenie hrobov kvetmi a zapálenie 
sviečok. Dajme však prednosť prirodzenej krá-
se živých či sušených kvetov a vencov, nakoľko 
ich plastové náhrady síce vydržia dlhšie, ale sú 
veľkou záťažou pre naše životné prostredie, za 
ktoré ako kresťania nesieme zodpovednosť. Na-
vyše umelé vence, kvety a plastové kahancové 
kryty ani nie sú dôstojným estetickým riešením 
hodným pamiatky na našich zosnulých. V prírode 
sa plastový odpad nerozkladá, škodí živočíchom 
i človeku, jeho spaľovaním sa do ovzdušia uvoľ-
ňujú nebezpečné jedovaté látky. Ak sa na cinto-
ríne s plastovým odpadom predsa len stretneme, 
snažme sa o jeho triedený zber a recykláciu, aby 
sa zbytočne nemiešal s biologicky rozložiteľným 
odpadom. Našich zosnulých si najviac uctíme 
úprimnou tichou modlitbou a jednoduchou priro-
dzenou úpravou hrobov so zmyslom pre Bohom 
stvorenú krásu.

Členovia Subkomisie sa zaoberali aj prípravou 
Medzinárodného sympózia o návrate k živej prí-
rode s pracovným názvom: „Návrat k hodnotám 
Božieho Stvorenstva“. Boli navrhnuté základné 
témy. Sympózium by sa malo konať od 31. mája 
do 1. júna 2013. 

V diskusii sa hovorilo o internetovej stránke 
Subkomisie, na ktorej sú postupne zverejňované 
publikácie vydané ES KBS.                                     

                                                           Milan Lichý
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Sociálna komisia KBS chce vytvoriť 
platformu pre pomoc núdznym

Banská Bystrica 27. septembra (TK KBS) - Sociál-
na subkomisia KBS pozvala ľudí, aktívnych v so-
ciálnej oblasti v meste a diecéze Banská Bystrica, 
na pracovné stretnutie, ktorého cieľom bolo hľa-
dať cesty k vybudovaniu regionálnej platformy 
spolupráce v prospech núdznych, podľa zámeru 
Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Sloven-
sku na roky 2007 až 2013. Stretnutie sa uskutoč-
nilo v utorok 25. septembra 2012 v Diecéznom 
centre Jána Pavla II. Zástupcovia spolkov a zdru-
žení, ktoré sa podieľajú na pomoci núdznym, mali 
možnosť diskutovať o problémoch a výsledkoch 
svojej práce a možnostiach spolupráce. Pozva-
nie prijala aj pani Mária Filipová z Mestského 
úradu Banská Bystrica, ktorá informovala o for-
mách a rozsahu poskytovania sociálnej pomoci 
zo strany mesta a ocenila dobrú prácu spolkov 
a združení na pomoci núdznym v meste Banská 
Bystrica. Katarína Hulmanová a Mária Biksadská 
zo sociálnej subkomisie predstavili zámer pasto-
račného plánu v sociálnej oblasti na úrovni die-
cézy a farnosti.                                     Mária Biksadská 

Biskup Sečka požehnal  
10 bohoslovcom reverendy

Spišská Kapitula 27. septembra (TK KBS) - Biskup 
Mons. Štefan Sečka 26. septembra požehnal pri svätej 
omši v kaplnke kňazského seminára desiatim bohoslov-
com štvrtého ročníka reverendy, ktoré začnú odteraz 
nosiť. Biskup Sečka vo svojej homílii bohoslovcov upo-
zornil, že tento nový odev im má pripomínať, aby vydá-
vali svedectvo svojím životom, zatiaľ iba medzi sebou, 
no neskôr aj pred svetom, do ktorého budú poslaní.

Špirituál Mons. Jozef Bieľak vysvetlil štvrtákom 
význam reverendy, ktorú dostali. Je to predovšetkým 
vnútorná milosť, ktorú im na ceste ku kňazstvu udeľuje 
Boh, na znak čoho im Cirkev oblieka vonkajší odev – re-
verendu, čo z významu slova znamená „úctyhodnosť“. 
Podobne je to aj pri krste, keď na znak krstnej milosti 
danej Bohom, Cirkev oblieka pokrstenému biele rúcho. 
Taktiež na znak Božej milosti vyplývajúcej z posvätné-
ho rádu diakonátu a presbyterátu, Cirkev oblieka sväten-
covi dalmatiku alebo ornát.

Okrem reverend príjmu bohoslovci štvrtého roční-
ka v tomto roku aj ministérium lektorátu v novembri 
a ministérium akolytátu na jar.                 Lukáš Stolárik

                                                             snímka Tomáš Dzurov

V nitrianskej Bazilike sv. Emeráma 
objavili vzácnu fresku

Nitra 25. septembra (TK KBS) - V nitrianskej katedrále 
– Bazilike svätého Emeráma objavili prednedávnom reš-
taurátori vzácnu stredovekú fresku. Nachádzala sa pod 
vrstvou ďalších malieb a za oltárom Snímania z kríža zo 
17. storočia, umiestneného v Dolnej lodi chrámu. Freska 
pochádza zo 14. storočia a podľa odborníkov je výni-
močná. „Výnimočná je svojou kvalitou, svojou ume-
leckou hodnotou“, povedal nám umelecký reštaurátor 
Vladimír Plekanec. Podľa neho je freska produkciou naj-
vyspelejšieho výtvarného prostredia, zrejme z prostredia 
Toskánska, Umbrie alebo z oblasti Neapola.

Freska je v súčasnosti odkrytá, kamenný oltár, ktorý 
je tiež veľkolepým dielom, jej načas ustúpil. Za asis-
tencie pamiatkového úradu bol odborným spôsobom 
deinštalovaný. Freska bola následne odkrytá a očistená 
od hrubých vápenných náterov a už o niekoľko dní bude 
k dispozícii k nahliadnutiu - pre odborníkov, no potom aj 
pre širokú kultúrnu verejnosť.

Nález reštaurátorov iba potvrdil fakt, že katedrála 
v Nitre má bohatú históriu. Nitriansky biskup Mons. 
Viliam Judák chce umožniť čím viacerým, aby mohli 
vidieť tento originál, pričom potvrdil prebiehajúce roko-
vania s príslušnými inštitúciami.

Po mesiaci alebo dvoch by mala byť freska opäť 
skrytá očiam ľudí – Perneggerov oltár sa vráti na svoje 
miesto. No definitívne slová, čo sa týka možnej prezentá-
cie tohto diela, zatiaľ stále nezazneli. Mons. Viliam Judák 
prezradil, že „v týchto najbližších dňoch bude prebiehať 
konzultácia“ a dodal, že sú zo strany Biskupského úradu 
otvorení, aby „tento unikát nezostal niekde zabudnutý, 
ale aby pripomínal slávnu históriu Nitry, tohto chrámu, 
v tom originálnom ponímaní“. Okolo fresky, ktorá mi-
mochodom znázorňuje udalosť Usnutia Panny Márie, sa 
zíde odborné medzinárodné konzílium. Potom sa vzácny 
objav zapíše do učebníc dejepisu.                Miroslav Lyko



39/2012                      14 

SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI  
            

Veni Sancte v košickom UPC

Košice 25. septembra (TK KBS) - V pondelok 24. sep-
tembra 2012 sa v Košiciach uskutočnilo slávnostné 
Veni Sancte na začiatku nového akademického roka. 
Pri pravidelnej vysokoškolskej svätej omši v Seminár-
nom kostole, ktorú pripravuje Univerzitné pastoračné 
centrum (UPC), sa stretlo niekoľko stoviek študentov 
zo všetkých košických vysokých škôl, pedagógovia 
a zamestnanci. Spolu s košickými biskupmi Mons. 
Bernardom Boberom a Mons. Stanislavom Stolárikom 
koncelebrovali svätú omšu kňazi pôsobiaci na Teolo-
gickej fakulte KU a predstavení kňazského seminára. 
O hudobnú stránku liturgie sa postarali bohoslovci zo 
Scholy cantorum Cassoviensis a Zbor pri UPC v Ko-
šiciach. Po svätej omši arcibiskup Bober požehnal 
priestory UPC na Teologickej fakulte, aby služba uni-
verzitných kňazov a ich spolupracovníkov prinášala 
dobré ovocie v životoch im zverených študentov. Na-
koniec sa všetci prítomní mohli občerstviť pri agapé, 
ktoré pripravili koordinátori UPC.                    Jozef Kohut

Veni Sancte slávili  
na Teologickom inštitúte  

v Spišskej Kapitule

Spišská Kapitula 25. septembra (TK KBS) - Akade-
mický a formačný rok na Spišskej Kapitule sa začal 
22. septembra 2012 slávnostnou svätou omšou Veni 
Sancte, ktorú celebroval spišský pomocný biskup 
Mons. Andrej Imrich. Na slávnosti sa okrem dekana 
Teologickej fakulty KU prof. Cyrila Hišema a dekana 
Filozofickej fakulty KU doc. Mariana Kunu zúčastnilo
viacero ďalších členov akademickej obce z iných fa-
kúlt a univerzít.

Po svätej omši nasledovala v aule kňazského semi-
nára imatrikulácia študentov, ktorí nastúpia v akade-
mickom roku 2012/2013 do prvého ročníka. Študentov 
v odbore Katolícka teológia bude osem a v odbore So-
ciálna práca 38. Nastávajúci prváci v imatrikulačnom 
sľube vyjadrili, že počas svojho štúdia „sa budú usi-
lovať o hľadanie a objavovanie pravdy a krásy, o lásku 
k vede, umeniu a ochranu ľudskej dôstojnosti, aby ve-
deli odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti, a tak 
prinášali úžitok celej spoločnosti.“           Lukáš Stolárik

Katolícka univerzita v Ružomberku 
otvorila nový akademický rok

Ružomberok 26. septembra (TK KBS) - Slávnostnou bo-
hoslužbou spojenou so vzývaním Ducha Svätého v uni-
verzitnom Kostole sv. Rodiny a zhromaždením akade-
mickej obce v Aule Jána Pavla II. otvorila Katolícka 
univerzita v Ružomberku (KU) nový akademický rok. 
Slávnosť bola spojená s inauguráciou rektora KU prof. 
Tadeusza Zasępu, ktorému 1. júla 2012 začalo druhé, 
štvorročné funkčné obdobie.

Na dôležitosť osobného svedectva pravdy a lásky 
v živote upozornil v homílii hlavný celebrant boho-
služby košický arcibiskup a veľký kancelár KU Mons. 
Bernard Bober. „Spolu so Svätým Otcom si uvedomuje-
me, že Boží zákon a Jeho pravda je darom a nie plodom 
vlastnej ľudskej geniality. Rok viery nás vyzýva k sve-
dectvu. Neskrývajme sa! Odovzdajme ho so zdravým 
katolíckym sebavedomím. Roznášajte a upevňujte svet-
lo viery tam, kde ste práve poslaní, aj na internátoch, 
medzi spolužiakmi. Nehanbite sa preto, že ste veriaci!“ 

Rektor KU prof. Tadeusz Zasępa sa v príhovore 
k akademickej obci a k pozvaným hosťom z univer-
zít, z politického a cirkevného života zameral na etický 
skepticizmus dnešnej spoločnosti, ktorý sa podľa neho 
prejavuje názorom, že o základných etických otázkach 
možno rozhodovať diskusiou. „Väčšina etických otá-
zok je, alebo donedávna bola, predmetom živej disku-
sie v médiách. Treba však zdôrazniť, že záujem médií 

a verejnej mienky nemôže byť meradlom dôležitosti 
etických problémov a to aj preto, lebo médiá nie sú neu-
trálne v etickej oblasti. Preto spoločnosť každého národa 
potrebuje činnosť a reflexiu katolíckej univerzity,“ upo-
zornil rektor. Ako dodal, ak je univerzita katolícka, tak 
jej vedeckí pracovníci môžu skúmať a objasňovať všetky 
prejavy reality. „Z dôvodu náboženstva sa vedcovi – vý-
skumníkovi nevnucujú žiadne pravidlá. Katolicita vedy, 
už vo svojom samotnom východisku, vyháňa strach a ne-
dôveru, aké vznikajú pri každom z jednostranných ve-
deckých postojov. Uznávanie objektívnych zákonov sku-
točnosti a intelektuálne zrelý výskumník – to sú základné 
elementy katolíckej univerzity. To je ideál, ktorý sme už 
vo veľkej miere dosiahli a na ktorého rozvoji a zdokona-
ľovaní ďalej pracujeme,“ povedal rektor Zasępa.

Na štyroch fakultách KU bude v akademickom roku 
2012/2013 študovať 7 037 poslucháčov, 4 528 v dennej 
a 2 509 v externej forme štúdia, z nich 401 doktoran-
dov.          Vladimír Buzna/ Snímka Branislav Račko
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Mladí rehoľní kňazi sa stretli 
v exercičnom dome v Piešťanoch

Piešťany 26. septembra (TK KBS) - Od 24. do 26. sep-
tembra jezuitský exercičný dom v Piešťanoch hostí for-
mačné stretnutie mladých rehoľných kňazov. Podujatie 
organizované Konferenciou vyšších rehoľných pred-
stavených na Slovensku je prvým svojho druhu. Ako 
také je súčasťou neustálej formácie rehoľných kňazov. 

Témou stretnutia sú počiatky Ježišovho pôsobenia 
podľa Markovho evanjelia. Celkovo 33 mladých kňa-
zov z rôznych rehôľ či kongregácii má pod vedením 
skúseného biblistu pátra Petra Dubovského SJ mož-
nosť vnikať do hĺbky evanjeliového odkazu a konfron-
tovať s ním svoj život, svoje počiatky kňazskej služby. 
Stretnutie moderuje páter Peter Bujko SJ, provinciál 
jezuitov.

Celé stretnutie sa nesie vo veľmi priateľskom 
a otvorenom duchu. Okrem spoločných impulzov, jeho 
súčasť tvorí aj priestor pre osobnú modlitbu a reflexiu,
zdieľanie v skupinkách ako aj spoločné slávenie Eu-
charistie. Prínosom stretnutia je istotne možnosť zdie-
ľať svoju pastoračnú skúsenosť so svojimi rovesníkmi 
z iných rehôľ ako aj čisto ľudská stránka vzájomného sa 
spoznania. Pre viacerých je to aj možnosť po viacerých 
rokoch stretnúť svojich spolužiakov.    Peter Girašek SJ

P. Lemme nový predstavený  
Rehole sv. Augustína na Slovensku

Bratislava 23. septembra (TK KBS) - Provinciál Talian-
skej Augustiniánskej Provincie, p. Luciano de Michieli 
vymenoval od 1.9.2012 nového predstaveného Rehole 
sv. Augustína na Slovensku. Stal sa ním p. Angelo Lem-
me z Talianska. Vystriedal tak po štyroch rokoch služby 
p. Juraja Pigulu.

P. Angelo Lemme sa narodil 23.2.1953 v Taliansku, 
v Agnone, v kraji Molise. Študoval v Perugi filozofiu,
v Ríme teológiu a biblickú teológiu na Gregoriánskej 
Univerzite. Po štúdiách žil v komunitách v Perugi, Gub-
biu a Casci. Od roku 1995 spolu s p. Pavlom Benedi-
kom znovu založili komunitu augustiniánov na území 
Slovenska po viac ako 400 rokoch. V Košiciach po 
založení komunity bol p. Angelo Lemme predstave-
ným, ekonómom a magistrom postulantov. Do svojho 
preloženia v roku 2008 vyučoval na teologickej fakulte 
v Košiciach Nový zákon a viedol mládežnícke aktivity 
augustiniánov. V roku 2008 sa stal predstaveným klášto-
ra na známom pútnickom mieste k sv. Rite v Casci.

Spoločenstvo Modlitby za kňazov 
u biskupa Haľka

Bratislava 26. septembra (TK KBS) - Vedúci spolo-
čenstva Modlitby za kňazov (MZK) Samuel Brečka 
a Tomáš Kudoláni sa dnes stretli na Arcibiskupskom 
úrade v Bratislave s bratislavským pomocným bis-
kupom Mons. Jozefom Haľkom. „Otca biskupa sme 
informovali o vízii, o vzniku a doterajších aktivitách 
spoločenstva. Hovorili sme tiež o možnostiach šírenia 
cieľov spoločenstva MZK a tiež o niektorých našich 
konkrétnych plánoch do budúcna. Potešil nás jeho zá-
ujem o Otvorené stretnutia spol. MZK v Šaštíne a tiež 
ochota prísť medzi nás na jedno z budúcich stretnutí. 
Na záver sme otca biskupa ubezpečili o modlitbách za 
neho a dostali od neho požehnanie,“ povedal TK KBS 
Samuel Brečka, vedúci spoločenstva.      Samuel Brečka

Pripomenuli si výročie posvätenia 
Lurdskej jaskyne v Bratislave

Bratislava 23. septembra (TK KBS) - V uplynulých 
dňoch prešlo už 120 rokov od chvíle, kedy sa uskutoč-
nilo na Hlbokej ceste v Bratislave posvätenie Lurdskej 
jaskyne, ktorú na tomto mieste dala vybudovať grófka 
Gabriela Szapáry v priestoroch bývalého kameňolomu 
na pamiatku svojej púte do Lúrd. Túto udalosť si pri-
pomenula v sobotu 22. septembra farnosť Bratislava 
- Kalvária pri spomienkovej slávnosti, ktorej liturgické-
mu sláveniu svätej omše predsedal Mons. Jozef Haľko, 
pomocný bratislavský biskup. Vo svojom príhovore po-
ukázal na skutočnosť, že miesto zasvätené Panne Márie 
bolo počas doby komunistickej totality akýmsi proti-
kladom, keďže bolo umiestnené na vrchole ulice, ktorej 
začiatok bol počas komunizmu spojený s budovou so 
sídlo Komunistickej strany Slovenska.

Dejiny Lurdskej jaskyne tak boli vždy spojené s pre-
hĺbením viery, ktorú si na tomto mieste vyprosovali ve-
riaci, a ktorí na toto miesto prinášali svoje vďaky často 
vryté do kamenných tabúľ. Takmer 4300 tabúľ v 12 ja-
zykoch umiestnených na stenách areálu ozrkadľuje túto 
skutočnosť. I pri samotnej slávnosti boli prinesené dve 
kamenné tabule, z ktorých jedna vyjadrovala vďačnosť 
za záchranu z 9-ročného väznenia v jáchymovských 
baniach. Napriek nepriazni počasia tak mohli veriaci 
poďakovať Panne Márii za všetky dobrodenia, ktoré na 
tomto mieste na jej orodovanie prijali.  

                                                        P. Chryzostom Kryštof, OP

Komunita augustiniánov v súčasnosti má piatich čle-
nov, venuje sa formácii a pastorácii mládeže, rodín a lai-
kov. Bratia vypomáhajú vo farnosti Ťahanovce-sídlisko, 
vyučujú taliansky jazyk na gymnáziách a teologické 
predmety na Teologickej fakulte.                    Juraj Pigula
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Archijerejská svätá liturgia bola 
v programe Dňa polície v Prešove

Prešov 23. septembra (TK KBS) - Príslušníci a občianski 
zamestnanci Krajského riaditeľstva Policajného zboru 
v Prešove (KR PZ) slávili v piatok 21. septembra Deň 
polície a zároveň spomienku na sv. archanjela Michala, 
ktorý je ich nebeským patrónom. Súčasťou slávnostného 
dňa bola archijerejská svätá liturgia v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove, ktorej predsedal prešovský arcibis-
kup a metropolita Ján Babjak SJ a koncelebrovali poli-
cajní duchovní a ďalší kňazi.

Vladyka Ján v homílii povedal: „Náš život je o vzťa-
hoch, a to v každej oblasti, na každej úrovni a platí to pre 
každého človeka.“ Vysvetlil, že človek je Bohom povo-
laný k šťastiu. „Mnohí ľudia sú však nešťastní, lebo ne-
žijú podľa návodu, ktorý dal Boh pre plnohodnotný život 
človeka. Ak človek žije v hriechu, nemôže byť šťastný.“ 
Poukázal na Jubilejný rok sv. Cyrila a Metoda a na Rok 
viery, „ktoré sú pre nás veľkým Božím darom a príleži-
tosťou k tomu, aby sa oživila naša viera, aby náš život 
bol radostný, šťastný a harmonický.“ Vyzdvihol prácu 
policajného zboru, ktorá je veľmi zodpovedná a nároč-
ná, a vyjadril policajtom poďakovanie. Zaželal im Božie 
požehnanie na každom kroku, pod ochranou Presvätej 
Bohorodičky a sv. Michala, aby „obstáli ako dobrí a cha-
rakterní ľudia, zodpovední policajti a policajtky, aby si 
vás ľudia stále viac vážili, aby ste tak ako to máte napí-
sané na autách, pomáhali a chránili.“

Na konci liturgickej slávnosti vladyka Ján po-
žehnal štandardu KR PZ v Prešove. Na slávnostnej 
bohoslužbe sa zúčastnil riaditeľ Krajského riaditeľ-
stva Policajného zboru v Prešove plk. Dušan Sabol, 
predsedníčka Krajského súdu Anna Ilčinová, zástup-
covia policajných zborov z partnerských organizácií 
z Eindhovenu v Holandsku, z Rzeszowa a Krakowa 

Otcovia arcibiskupi navštívili  
biskupa Mons. Jána Hirku

Prešov 25. septembra (TK KBS) - V nedeľu 23. septem-
bra navštívil Mons. Jána Hirku, prešovského emeritné-
ho biskupa, vladyka Cyril Vasiľ, arcibiskup, sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi v sprievode prešov-
ského arcibiskupa a metropolitu vladyku Jána Babjaka. 
Vladyka Cyril Vasiľ sa poďakoval biskupovi Hirkovi, 
že mu pred 25 rokmi v roku 1987 po jeho kňazskej 
vysviacke dal súhlas na tajnú emigráciu do Talianska, 
kde mohol v teologických štúdiách ďalej pokračovať. 
Arcibiskup Babjak poinformoval biskupa Hirku o sú-
časnom dianí v Cirkvi i o nadchádzajúcej púti kňazov 
v Ľutine.                                               Andrej Rusnák

v Poľsku a z Olomouca v Českej republike, ako aj 
ďalší vzácni hostia a ostatní príslušníci a občianski 
zamestnanci KR PZ. Deň polície v Prešove pokra-
čoval ďalším programom, ktorého súčasťou boli na-
príklad aj ukážky práce polície pred očami množstva 
zhromaždených divákov.                             Ľubomír Petrík

Najstarší kňaz eparchie ďakoval 
vo farnosti Košice - Terasa

Košice 23. septembra (TK KBS) - Najstarší kňaz Ko-
šickej eparchie o. Gabriel Németh sa v nedeľu 23. sep-
tembra dožil deväťdesiat rokov svojho života. Pri tejto 
príležitosti zavítal do farnosti Košice-Terasa, kde jubi-
lant žije, vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Spo-
lu s jubilantom, miestnym farárom o. Jozefom Miňom 
a ďalšími kňazmi ďakoval za požehnaný vek a príklad-
ný kňazský život o. Gabriela. V homílii vladyka Milan 
hovoril o potrebe žitia prítomného okamihu, ktorý je-
diný je v našej moci. Nostalgia za minulosťou a strach 
z budúcnosti nie sú znakom dobre prežívaného kresťan-
stva. Vladyka na príklade ženy Kanaánčanky – prosiacej 
o uzdravenie svojej dcéry – vyzval prítomných k modlit-
be za životné potreby.

V závere archijerejskej liturgie jubilant prijal viaceré 
gratulácie od duchovenstva i veriacich. Tento obdivu-
hodný kňaz má stále svoju istotu pri oltári, kde denne 
celebruje a vo farnosti vypomáha pri vysluhovaní svä-
tej spovede. Od roku 1995 žije na aktívnom odpočinku 
v Košiciach. V roku 1998 dostal titul kanonik Prešov-
skej eparchie a vladyka Milan mu udelil právo nosiť zla-
tý kríž.                                                                   Michal Hospodár

Tému závislostí priblížil  
v Centre pomoci pre rodinu

Trnava 27. septembra (TK BKS) - Centrum pomoci pre 
rodinu v Trnave zorganizovalo 26. septembra prednášku 
s besedou zameranou na tému závislosti s názvom „Je 
závislý, čo s tým?“ Prednášajúci páter Alexander Puss, 
SJ účastníkom zdôraznil, že v súčasnosti sa okrem lát-
kových závislostí rozmáha aj oveľa viac závislosť na 
internete a sociálnych sieťach. Prítomným vysvetlil, 
čo je to závislosť, ale aj spoluzávislosť. Nevyhol sa ani 
tomu, ako sa závislosť prejavuje, aby ju bolo možné 
lepšie rozpoznať. Na základe skúsenosti s prácou so zá-
vislými ponúkol aj možnosti, ako závislému pomôcť. 
Prednášku doplnil aj videami a nechýbali ani svedectvá 
bývalého narkomana a alkoholika.              Mário Schwarz



Vyvrcholila súťaž Katolíckych novín 
Leto so svätým Gorazdom

Nitra 22. septembra (TK KBS) - V Nitre vyvrcholila 22. 
septembra 2012 detská prázdninová súťaž Katolíckych 
novín s názvom Leto so svätým Gorazdom. Vyžrebovaní 
výhercovia spolu so svojimi rodinami strávili niekoľko 
hodín na Nitrianskom hrade. Vyvrcholenie súťaže pre-
biehalo už s jej päťdesiatimi výhercami na Nitrianskom 
hrade. Začalo sa svätou omšou v miestnej katedrále. Ce-
lebroval ju nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V ho-
mílii mladým čitateľom dal za vzor svätca dňa, svätého 
Emeráma, ktorý je patrónom katedrály v Nitre. Povedal: 
„Vyznávať dobro, šíriť dobro to nie je len záležitosť 
stredoveku, ale každej doby, aj našej. A práve títo malí 
čitatelia Katolíckych novín, ktorí sa zúčastnili na Goraz-
dovom lete, môžu tiež svojim spôsobom byť šíriteľmi 
dobra vo svojom prostredí“, dodal biskup Judák.

Výhercovia súťaže si prezreli katedrálu, navštívili 
Diecézne múzeum, stretli sa s tímom redaktorov novín 
a zapojili sa do pripraveného programu.    Miroslav Lyko 
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Stretnutie riaditeľov a redaktorov 
Rádia LUMEN a Szent Istvan

Košice 26. septembra (TK KBS) - Riaditelia a redaktori 
dvoch partnerských katolíckych rádií Rádia LUMEN 
z Banskej Bystrice a Szent Istvan z Egru sa v súčinnos-
ti s Domom sv. Gerharda stretli 24. septembra v Koši-
ciach. Obe médiá sa v súčasnosti podieľajú na spoloč-
nom projekte s názvom „Na vlnách priateľstva“, ktorý 
podporuje aj Európska únia. Na podujatí sa zúčastnil aj 
košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.

Spoločné stretnutie zamestnancov oboch rádií a ve-
rejnosti sa začalo latinsko-slovensko-maďarskou svätou 
omšou v Kostole Uršulínok v Košiciach. Program po-
kračoval v Pastoračnom centre sv. Gerharda, kde s pred-
náškou o novej evanjelizácii vystúpil dp. Lajos Dolhai, 
rektor Kňazského seminára v Egri.

Vedúci oddelenia dekoratívnej flóry Botanickej zá-
hrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  Ro-
bert Gregoreko hovoril o klimatických zmenách, ktoré 
spôsobuje presun flóry na naše územie z Maďarska
a diskusiou oboch riaditeľov rádií s poslucháčmi. Zá-
ver vyplnila pútavá ukážka maďarských piesní a krojov 
z oblasti Mezőkövesdu s názvom Matyó.

„Toto stretnutie je pre nás novou výzvou, novou 
úlohou v cudzom jazykovom prostredí. Teší ma, že tri 
inštitúcie sa postarali o toto stretnutie a to rádio Szent Is-
tván, Rádio LUMEN a Pastoračné centrum sv. Gerharda 
v Košiciach,“ prezradil svoje dojmy riaditeľ rádia Szent 
István- István Szarvas.

Spokojnosť vyjadril aj generálny riaditeľ Rádia LU-
MEN Juraj Spuchľák. „Bolo tu toľko radosti, spontánnej 
príťažlivosti, ktoré tieto rádiá so sebou nosia, že sa tu 
každý cítil dobre a ja si odnášam tento príjemný pocit 
takej duchovnej blízkosti,“ povedal riaditeľ Spuchľák.

Na stretnutí sa zúčastnilo asi sedem desiatok poslu-
cháčov, ktorí sa dozvedeli viac nielen o témach spo-
ločných programov vysielaných v oboch rozhlasových 
staniciach, ale mohli naživo uvidieť aj hlasy, ktoré sa im 
prihovárajú z rozhlasového éteru.          Mária Trubínyová

Spolok sv. Vojtecha zasadal 
v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 25. septembra (TK KBS) - Členovia 
Výboru Spolku sv. Vojtecha (SSV) sa zišli 25. sep-
tembra v Banskej Bystrici. Tretie zasadnutie sa začalo 
svätou omšou v Katedrále sv. Františka Xaverského. 
Hlavným celebrantom bol riaditeľ SSV Mons. Vendelín 
Pleva. Homíliu predniesol Daniel Dian, tajomník SSV. 
Vyzdvihol v nej význam misie solúnskych bratov sv. 
Cyrila a Metoda pre súčasnosť a poukázal na prepoje-
nosť Roka sv. Cyrila a Metoda s Rokom viery a misiou 
SSV, ktorú začal Andrej Radlinský.

Po svätej omši a krátkom úvode riaditeľa SSV sa 
prítomní venovali dvom otázkam - správe o hospo-
dárskom výsledku SSV a SSV - VOJTECH s r. o. za 
prvých sedem mesiacov tohto roka. Na stretnutí odzne-
la správa o vydaní dvoch dôležitých knižných vydaní 
- Biblia vo vreckovom formáte a Liturgia hodín, ktorá 
vyšla vo Vatikánskej tlačiarni. Obe diela sú dostupné 
prostredníctvom predajní SSV alebo dobierkovej služ-
by z ústredia SSV v Trnave.

Ďalším bodom rokovania bola cena Katolíckych 
novín. Výbor SSV rozhodol, že cena Katolíckych novín 
aj pre rok 2013 zostáva nezmenená - 40 centov. 

Na Výbore SSV predstavili aj Pútnik svätovojteš-
ský na rok 2013, ako aj podielovú knihu o patrónke Eu-
rópy od Ursuly Kochovej pod názvom: Edita Steinová 
– povedať malú prostú pravdu. Vydaním tejto podielo-
vej knihy SSV dotvoril trilógiu o patrónkach Európy: 

Kataríne Sienskej, Brigity Švédskej a Edity Steino-
vej. V Pútniku je naviac ako osobitná príloha aj DVD 
- Popieluszko – Sloboda je v nás. Je to film o poľskom
kňazovi, ktorý bol zavraždený agentmi komunistickej 
diktatúry v Poľsku a bol vyhlásený za blahoslaveného. 
Súčasťou je aj kupón na zľavu v predajniach SSV.

SSV má asi 100 000 členov, ktorí platia členské prí-
spevky v sume 5 eur ročné a viacerí si zaplatili jednorá-
zovo príspevok ako zakladajúci členovia, ktorí doživot-
ne dostávajú potom podielovú knihu a Pútnik zdarma. 
Členovia SSV majú v predajniach SSV zľavu 15 % na 
knihy vydané v SSV.                                 Daniel Dian
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STRUČNE Z DOMOVA
V Považskej Bystrici požehnali nemocničnú 
kaplnku sv. Pia z Pietrelciny
POVAŽSKÁ BYSTRICA - V nedeľu 23. septem-
bra, v deň liturgickej spomienky na sv. Pia z Pie-
trelciny, sa v priestoroch Nemocnice s poliklinikou 
v Považskej Bystrici konalo slávnostné požehnanie 
kaplnky, ktorá nesie práve meno tohto svätca. 
„Kiež všetkých, ktorí svojou námahou, modlitbou 
a akoukoľvek obetou prispeli k budovaniu a obno-
ve tohto Božieho príbytku zahrnie Pán požehnaním  
a potrebnými milosťami. Nech relikvia sv. Pia, kto-
rá je umiestnená v priestoroch tejto kaplnky prináša 
všetkým hľadajúcim a pýtajúcim sa odpoveď v duchu 
tejto jeho myšlienky: Život bez lásky nemá chuť, ale 
bez bolesti nemá žiadnu hodnotu,“ povedal žilinský 
biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý kaplnku požehnal 
počas svätej omše.                     František Galvánek 

Sv. Pio z Pietrelciny patrónom nového chrámu 
VRANOV NAD TOPĽOU - Gréckokatolícki ve-
riaci vo Vranove nad Topľou-Juh majú od nedele 23. 
septembra posvätený nový chrám, ktorý je zasvätený 
sv. Piovi z Pietrelciny. Posviacku pred archijerejskou 
svätou liturgiou vykonal prešovský arcibiskup a met-
ropolita Ján Babjak SJ. Homíliu predniesol vzácny 
hosť z Ríma – arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi. Okrem iného po-
vedal, že chrám nestačí postaviť, ale treba ho aj pre-
modliť. Dnes niektoré nové chrámy nepripomínajú, 
že ide o miesto modlitby, skôr predstavujú nejaký 
multifunkčný objekt. 

Práce na stavbe prebiehali od októbra 2010 a je-
ho kapacita je 150 miest na sedenie. Ľubomír Petrík

Za úrodu ďakovali v Palárikove
PALÁRIKOVO - Svätou omšou, ktorú v Kostole sv. 
Jána Nepomuckého v Palárikove celebroval 23. septem-
bra  kaplán Jaroslav Mujgoš, poďakovali Palárikovčania 
Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu. Z plodov zeme vytvo-
rili obrázky, ktorými ozdobili chrám. Po svätej omši sa 
farníci stretli na spoločnom agapé.      Alžbeta Kováčiková

Festival musictime v Trnavej Hore
TRNAVÁ HORA - V sobotu 22.septembra sa v Trna-
vej Hore uskutočnil v poradí už štvrtý ročník hudobné-
ho festivalu musictime. Festival začal napoludnie svä-
tou omšou, ktorú celebroval otec Ján Macej. Koncertnú 
časť programu otvorila skupina audience s ich novou 
skladbou Biela planéta. Po nich sa predstavili kapely 
Timony, Lámačšké chvály, Slnovrat, F6 a Out of Con-
trol. Novinkou tohtoročného festivalu boli diskusie na 

„hojdačke“ so zaujímavými hosťami, medzi ktorými 
bola aj europoslankyňa Anna Záborská.

Organizátori festivalu rozhodli poskytnúť z ceny 
vstupného 0,50 euro pre neziskovú organizáciu Cen-
trum Slniečko na pomoc týraným a zneužívaným de-
ťom a obetiam domáceho násilia.            Monika Kniezová

Vo farnosti sv. Michala na Fončorde posvätili 
vežu kostola
BANSKÁ BYSTRICA - Hody vo Farnosti sv. Mi-
chala Archanjela v Banskej Bystrici – Fončorde sa 
začali v sobotu 22. septembra 2012 slávnostnou svä-
tou omšou spojenou s posviackou veže, ktorá bola 
ku kostolu postavená pri príležitosti 10. výročia jeho 
konsekrácie. Diecézny administrátor Mons. Marián 
Bublinec ju požehnal počas slávnostného vstupu do 
kostola za účasti stoviek veriacich .         Michal Válka

Veriaci obce Luboreč sa tešia novému kostolu 
Božieho milosrdenstva
LUBOREČ - „V sobotu 22. septembra rožňavský bis-
kup Mons. Vladimír Filo požehnal nový kostol Božie-
ho Milosrdenstva. V obci, trvalo žije 339 obyvateľov 
z toho je 149 rímskokatolíkov a 113 evanjelikov. Je to 
v poradí druhý kostol v dejinách obce.   Štefan Kosturko

Zomrel kňaz Juraj Chovan
NITRA - Vo veku 83 rokov zomrel Juraj Chovan, 
honorárny kanonik sídelnej Nitrianskej kapituly. Svä-
tá omša spojená s pohrebnými obradmi za zosnulého 
kňaza sa konala 26. septembra 2012 vo Farskom kos-
tole Nanebovzatia Panny Márie v Detvianskej Hute.
Juraj Chovan sa narodil 17. 2. 1929 v Hriňovej. Za 
kňaza bol vysvätený 21. 6. 1970. Pôsobil ako kaplán 
v Starom Tekove (1970 - 1971), kaplán v Piešťanoch 
(1971 - 1973), administrátor v Starom Tekove (1973 
- 1975), kaplán v Komjaticiach (1975 - 1977), admi-
nistrátor v Mani (1977 - 1999), farár v Mani (1999 
- 2002), výpomocný duchovný v Trávnici (2002 - 
2003), výpomocný duchovný v Mani (2003) a hono-
rárny kanonik (2009). Od roku 2011 bol na odpočinku 
v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii.   Miroslav Šidlo

Centrum celoživotného vzdelávania pri TF TU 
otvára kurz pre rehoľníčky
BRATISLAVA - Centrum celoživotného vzdeláva-
nia pri Teologickej fakulte Trnavskej univerzity na 
Kostolnej ulici v Bratislave otvorilo  22. septembra 
dvojročný formačný kurz pre rehoľné sestry „Teo-
logicko-spirituálne formácia rehoľných sestier“.                
                                                  Miloš Lichner 


