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Presne o týždeň sa začne Rok viery, ktorý vlani 
vyhlásil Svätý Otec Apoštolským listom motu pro-
prio Porta fidei. Po Roku sv. Pavla a Roku kňazov
je ďalšou príležitosťou vojsť do hĺbky a dotknúť sa 
koreňov. Okrem toho je zjavné, že táto – povedzme 
– pre kresťanov výzva, má v dnešnom svete svoju 
aktuálnosť.

Benedikt XVI. hovorí, že dvere viery sú pre nás 
stále otvorené a preto pripomína potrebu znovu 
objaviť cestu viery, aby čoraz viac vychádzala 
najavo radosť a nové nadšenie zo stretnutia s Kris-
tom. Nemôžeme pripustiť, zdôrazňuje ďalej, aby 
soľ stratila svoju chuť a svetlo ostalo ukryté. Viac 
ako v minulosti je totiž viera vystavená celému 
radu otázok vychádzajúcich zo zmenenej mentality, 
ktorá najmä dnes redukuje oblasť racionálnych pre-
svedčení len na tie, ktoré pochádzajú z výdobytkov 
vedy a techniky.

Viera je dnes vystavená celému radu otázok. 
Veriť vyžaduje odvahu, konštatuje Erich Fromm, 
schopnosť riskovať, ochotu prijať bolesť i skla-
manie. Kto trvá na istote a bezpečí ako na hlav-
ných podmienkach života, nemôže mať vieru. 
A okrem toho je tu i ďalší problém: dnešný človek 
sa v tom, čo manifestuje navonok, mnohokrát 
podobá trojročnému dieťaťu, ktoré volá otca, 
keď ho potrebuje, ale ináč, keď sa hrá, je celkom 
sebestačné. Človeka skutočne náboženskej kultú-
ry, človeka, ktorý si uvedomuje svoju vieru a jej 
dopad na život, možno prirovnať k osemročnému 
dieťaťu, ktoré potrebuje otcovu pomoc, ktoré však 
už začína vteľovať jeho učenie a zásady do svojho 
života.

Nezriedka sa však stáva – dodáva Svätý Otec 
- že sa kresťania veľmi znepokojujú pre spoločen-
ské, kultúrne a politické dôsledky svojho úsilia 
a pritom stále považujú vieru za samozrejmý pred-
poklad spoločného života. V skutočnosti však tento 
predpoklad už nezodpovedá realite, ba často je do-
konca popieraný. Zatiaľ čo v minulosti bolo možné 
považovať kultúrny kontext za jednoliaty a naďalej 
odkazujúci na obsahy viery a ňou inšpirované 
hodnoty, dnes sa vo veľkých oblastiach spoločnosti 
zdá, že z dôvodu hlbokej krízy viery, ktorá postihla 
mnohých ľudí, to už tak nie je.

Dá sa hovoriť o kríze viery, o kríze hodnôt 
i spoločnosti, o kríze ako takej. Jej etymologický 
rozbor ponúka viac významov. Podľa Róberta Sar-
ku slovo kríza v starobylom jazyku sanskrit krí, kir 
znamená odstrániť, očistiť, osvetliť, sprehľadniť. 
V gréčtine slovo krisis, krinein označuje i kritérium 
na určenie spravodlivého a nespravodlivého. Ďalšie 
významy v gréčtine hovoria o kríze ako o sile 
rozhodovania, voľbe, odsúdení, riešení, východisku 
atď. V latinčine toto slovo označuje patologickú 

situáciu v chorobe, po ktorej nastáva uzdravenie 
alebo negatívny zlom.

Pod ťarchou udalostí, o ktorých denne počúva-
me a čítame – spomeniem napríklad nekončiacu 
občiansku vojnu v Sýrii, ktorej vyriešeniu chýba 
politická vôľa; útoky na kresťanov v Afrike, stále 
širšie zbrojenie, podrazy na najvyššej úrovni, 
ekonomické ťažkosti, zdeformovaná demokracia 
a korupcia, totalitné režimy, nespravodlivosť a stále 
väčší počet chudobných vo svete – sa môže zdať, 
že sa táto spoločnosť rúti do akejsi beznádejnej 
slepej uličky. Viera, založená iba na prirodzenom 
základe ľudskej istoty v tomto prípade nemôže byť 
vierou a nestačí.

Rok viery, vyhlásený Benediktom XVI., je v tej-
to chvíli podaná ruka, ktorá jasným smerom ukazu-
je na maják nádeje. Ponúka východiská a spôsoby 
ako sa pokúsiť prelomiť akúkoľvek krízu, či už 
osobnú alebo spoločenskú a ako v sebe nájsť silu 
rozhodovania, inšpiráciu k premene a pozitívny po-
hľad na realitu. Zároveň však pozýva k zodpoved-
nosti za vieru: Kresťan si nikdy nesmie myslieť, že 
viera je len súkromnou záležitosťou. Viera práve 
preto, že je aktom slobodnej vôle, si vyžaduje aj 
spoločenskú zodpovednosť za to, čo veríme, zahŕňa 
aj verejné svedectvo a angažovanie sa. Viera bez 
lásky neprináša ovocie a láska bez viery by bola 
len citom v neustálom područí pochybnosti. Viera 
a láska sa navzájom potrebujú tak, že jedna umož-
ňuje druhej ísť jej cestou.

Pod slovami svedectvo viery si často predstaví-
me veľké činy alebo nejaké mimoriadne udalosti, 
keď sme vyzvaní vieru obhájiť. Mary Wardová, za-
kladateľka Congregatio Jesu, sa pri istej príležitosti 
vyjadrila, že je pre nás samých veľmi užitočné ak 
sa ukazujeme takými, akí sme a sme takými, akými 
sa ukazujeme. Myslela tým najmä konanie a posto-
je v obyčajných veciach a v bežných záležitostiach 
života v súlade s prežívanou vierou a hodnotami. 
Hoci žila na prelome šestnásteho a sedemnásteho 
storočia, jej slová sú aktuálne i dnes a toto vyjad-
renie môže byť nádhernou definíciou vnútornej
zrelosti viery s priamym návodom na jej praktické 
uskutočnenie.

Vnútorné prežívanie viery a jej vonkajšie 
uskutočňovanie si vyžaduje súlad. Napriek ľudskej 
krehkosti, slabosti či prílišnej snahe. Karl Rahner 
sa raz vyslovil, že kresťan 21. storočia buď bude 
mystikom alebo nebude vôbec. Silná výzva, ktorá 
nemá nič do činenia s povrchným prežívaním viery, 
už akokoľvek prezentovaným, ale žiada zostup do 
hĺbky srdca, do úplnej pravdy. Cieľ toho všetkého 
je radosť, život s Bohom a soľ, ktorá tým, že si 
zachová svoju chuť, bude širokoplošne užitočná.
                                          Komentár sr. Agnes Jenčíkovej CJ

Rok viery ako inšpirácia
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Castel Gandolfo 30. septembra (RV) - V nedeľu sa na 
nádvorí apoštolského paláca v Castel Gandolfe zišli ve-
riaci mnohých národností, aby pozdravili Svätého Otca 
a pomodlili sa spolu s ním modlitbu Anjel Pána. 

„Drahí bratia a sestry,
evanjelium dnešnej nedele predstavuje jednu z tých 

Ježišových životných epizód, ktoré, aj keď boli zazna-
menané, tak povediac, mimochodom, obsahujú hlbo-
ký význam (porov. Mk 9,38-41). Ide o skutočnosť, že 
niekto, kto nepatril k jeho nasledovníkom, vyháňal z po-
sadnutých démonov v jeho mene. Apoštol Ján, mladý 
a horlivý, mu v tom chcel zabrániť, ale Ježiš mu to ne-
dovolil. Ba čo viac, na tejto udalosti učí svojich učení-
kov, že Boh môže konať dobré veci a zázraky aj mimo 
ich kruhu a spolupráca na budovaní Božieho kráľovstva 
sa môže prejavovať rozličným spôsobom, napr. aj oby-
čajným podaním pohára s vodou tomu, kto ohlasuje 
evanjeliovú zvesť. Svätý Augustín o tom píše: „Tak ako 
v Katolíckej – teda v Cirkvi – sa môže nájsť to, čo nie je 
katolícke, tak aj mimo katolíckej môže existovať niečo, 
čo je katolícke“ (Augustín, O krste proti donatistom: PL 
43, VII, 39, 77). Preto členovia Cirkvi nemajú závidieť, 
ale tešiť sa z toho, že niekto, kto nepatrí do spoločenstva, 
koná dobro v Kristovom mene, ak to robí jasným úmys-
lom a rešpektom. Aj vo vnútri samotnej Cirkvi sa môže 
stať, že je ťažké vážiť si a oceniť v duchu hlbokého spo-
ločenstva, dobré veci, ktoré vykonávajú iné cirkevné 
spoločenstvá. Všetci musíme byť vždy schopní vážiť 
si ich a oceniť, chváliac Pána za nekonečnú „fantáziu“ 
s akou koná vo svojej Cirkvi a vo svete.

V dnešnej liturgii zaznieva aj invektíva apoštola Ja-
kuba voči bezcharakterným boháčom, ktorí vkladajú 
svoju bezpečnosť do majetku nadobudnutého nečest-
ným spôsobom. Cesario z Arles píše „Ako bohatstvo 

nemôže uškodiť dobrému človeku, lebo on ho daruje 
s milosrdenstvom, tak nemôže pomôcť zlému človeku, 
lebo ten ho chamtivo stráži alebo nim márnivo plytvá.“ 
(Sermoni 35, 4). Slová apoštola Jakuba, zatiaľ čo pouka-
zujú na márnu túžbu po hmotných statkoch, sú zároveň 
veľkou výzvou k ich požívaniu v perspektíve solidarity 
a spoločného dobra, vždy konajúc primerane a morálne 
na všetkých úrovniach. Drahí priatelia, modlime sa na 
príhovor Najsvätejšej Panny Márie, aby sme sa doká-
zali tešiť z každej dobrej činnosti a gesta bez nenávisti 
a závisti a aby sme dokázali múdro využívať pozemské 
dobrá v ustavičnom hľadaní večných dobier.“

Po modlitbe Anjel Pána Benedikt XVI. upriamil po-
zornosť na udalosti v Kongu: „Drahí bratia a sestry, so 
záujmom a ustarostením sledujem udalosti, ktoré preží-
vajú obyvatelia východnej časti Konžskej demokratickej 
republiky a ktoré boli v týchto dňoch predmetom záujmu 
na stretnutiach OSN. Osobitným spôsobom vyjadrujem 
svoju blízkosť utečencom, ženám a deťom, ktorí kvôli 
ustavičným ozbrojeným konfliktom zakusujú utrpenie,
násilie a hlboký nepokoj. Obraciam sa k Bohu, aby sa 
našla pokojná cesta dialógu a ochrany toľkých nevinných 
a aby čo najskôr zavládol pokoj založený na spravodli-
vosti a aby sa obnovilo bratské spolunažívanie v tomto 
ťažko skúšanom národe ako aj v celom regióne.

V Castel Gandolfe boli aj pútnici zo Slovenska. Svä-
tý Otec sa im prihovoril: „S láskou pozdravujem slo-
venských pútnikov, osobitne z Farnosti Kysucké Nové 
Mesto. Bratia a sestry, prajem vám, aby táto vaša púť 
priniesla bohaté duchovné ovocie, na príhovor Panny 
Márie, ktorú v budúcom mesiaci októbri budeme vzý-
vať modlitbou posvätného ruženca. Zo srdca vás 
žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus!“              -js-

Benedikt XVI.: Nie závisť, ale oslava Boha za jeho „fantáziu“

Castel Gandolfo 29. septembra (RV) - „Drahí bratia a ses-
try, všetko na tomto svete sa pominie! Každá skutočnosť, 
ktorá sa začne, aj tá najpozitívnejšia a najkrajšia, prinesie 
so sebou nevyhnutne aj svoj koniec. Tak aj tento pokojný 
čas, ktorý som strávil s vami, v peknom prostredí Cas-
tel Gandolfa, kde som opäť mohol vdychovať rodinnú 
a srdečnú atmosféru.“ Týmito slovami začal Svätý Otec 
v piatok večer svoj príhovor, ktorým sa poďakoval za-
mestnancom Apoštolského paláca v Castel Gandolfe za 
jemu preukázanú službu počas letného obdobia. Bene-
dikt XVI. ho trávil vo svojom letnom sídle od 3. júla.

V príhovore poznamenal, že nový školský či pasto-
račný rok kladú pred deti i dospelých nové povinnosti, 
výzvy. Spomenul jeho blížiacu sa návštevu Loreta pri prí-
ležitosti 50. výročia púte bl. Jána XXIII. na toto pútnické 
miesto, ktorou chcel vtedy zveriť Druhý vatikánsky kon-
cil Panne Márii. Svätý Otec pripomenul aj ďalšie udalosti 

Cirkvi, ktorého ho čakajú: „Myslím na synodu biskupov 
, ktorá bude reflektovať nad novou evanjelizáciou Cirkvi
a sveta v dnešnej dobe a nakoniec na 50. výročie konci-
lu – otvorenie Roku viery, ktorý som vyhlásil na pomoc 
každému človeku v otvorení svojho srdca a svojho života 
Ježišovi a Slovu spásy. Zverujem preto do vašich modli-
tieb, drahí priatelia, tieto dôležité cirkevné momenty, kto-
ré budeme prežívať. Pán nech sa postará, aby pomohli 
každému z nás vzrásť vo viere, v znovuobjavení Ježiša 
ako vzácnej perly a pravého pokladu nášho života. Panna 
Mária, Matka Cirkvi a naša Matka, ktorú budeme v na-
sledujúcom mesiaci október vzývať počas modlitby ru-
ženca, nech vás vždy ochraňuje a pomôže vám realizovať 
všetky dobré predsavzatia, ktoré nosíte v srdci. Nech vás 
sprevádza aj moje požehnanie, ktoré s láskou udeľujem 
každému z vás, vašim rodinám a vašim drahým, zvlášť 
chorým a trpiacim. Dovidenia!“                                  -jak- 

Svätý Otec sa vracia z letného sídla v Castel Gandolfe do Vatikánu
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Vatikán 3. októbra (RV) - Dnešná generálna audiencia 
sa konala na Námestí sv. Petra. Svätý Otec v katechéze 
nadviazal na tému liturgie ako prameňa modlitby, s kto-
rou začal minulý týždeň. Zdôraz-
nil, že hoci ide v modlitbe o pria-
teľský vzťah s Bohom, modlitba 
nie je individualistická. 

„Drahí bratia a sestry,
v minulej katechéze som za-

čal hovoriť o jednom z najdôle-
žitejších prameňov kresťanskej 
modlitby: je ním svätá liturgia, 
ktorá - ako hovorí Katechizmus 
Katolíckej Cirkvi - je „účasťou 
na Kristovej modlitbe, ktorou sa Kristus obracia na Otca 
v Duchu Svätom. Každá kresťanská modlitba nachádza 
v liturgii svoj prameň a svoj cieľ“ (č. 1073). Dnes by som 
chcel, aby sme sa spoločne spýtali: venujem dostatočný 
priestor modlitbe? A najmä: aké miesto má v mojom 
vzťahu s Bohom liturgická modlitba, predovšetkým svä-
tá omša, ktorá je účasťou na spoločnej modlitbe Cirkvi, 
Kristovho tajomného Tela?

Pri hľadaní odpovede na túto otázku musíme pamä-
tať predovšetkým na to, že modlitba je živým vzťahom 
Božích synov so svojím nekonečne dobrým Otcom, s je-
ho Synom Ježišom Kristom a s Duchom Svätým (por. 
ibid. 2565). Život modlitby teda spočíva v pravidelnom, 
vedomom zotrvávaní v Božej prítomnosti, vo vzťahu 
s Bohom prežívanom podobným spôsobom, akým ži-
jeme naše každodenné vzťahy, teda vo vzťahoch s naj-
drahšími členmi rodiny a s dobrými priateľmi. Ba čo 
viac, vzťah s Pánom je práve ten vzťah, ktorý je svetlom 
pre všetky naše ostatné vzťahy. Toto spoločenstvo živo-
ta s Trojjediným Bohom je možné vďaka krstu, ktorým 
sme boli začlenení do Krista: prostredníctvom neho sme 
sa s Kristom zrástli (por. Rim 6,5).

A naozaj: len v Kristovi môžeme hovoriť s Bohom 
ako jeho deti, inak by to nebolo možné - ale v spoločen-
stve so Synom môžeme povedať to isté, čo vyslovil on 
sám: „Abba – Otče“. V spoločenstve s Kristom pozná-
vame Boha ako skutočného Otca (por. Mt 11, 27). Práve 
kvôli tomu je kresťanská modlitba neprestajným, stále 
novým pohľadom na Krista – „prvorodeného zo všetké-
ho stvorenia“ - v ktorom spočívajú všetky veci (por. Kol 
1,15n). Keď sa s ním identifikujem, keď sa s ním zjedno-
cujem, znovu objavujem svoju osobnú identitu - identitu 
opravdivého syna, ktorý sa pozerá na Boha ako na Otca 
plného lásky.

Nezabudnime však: Krista objavujeme a spoznáva-
me ako živú Osobu práve v Cirkvi. Ona je „jeho telom“. 
Túto telesnosť možno pochopiť z biblického rozpráva-
nia o mužovi a žene: a stanú sa jedným telom - hovorí 
Sväté písmo (por. Gn 2, 24; Ef 5, 30n; 1 Kor 6, 16n). 
Nerozlučný zväzok medzi Kristom a Cirkvou - exis-
tujúci vďaka zjednocujúcej sile lásky - neruší „ty“ ani 

„ja“ vo vzájomnom vzťahu - ale práve naopak - dvíha 
ich k ešte hlbšej jednote. Nájsť vlastnú identitu v Kris-
tovi znamená vstúpiť s ním do spoločenstva, ktoré ma 

neumenšuje, ale dvíha k vyššej 
dôstojnosti, k dôstojnosti Bo-
žieho Syna v Kristovi: „Dejiny 
lásky medzi Bohom a člove-
kom sú založené práve na sku-
točnosti, že spoločenstvo vôle 
rastie do spoločenstva myšlie-
nok a citov, a tak naše chcenie 
a Božie chcenie čoraz viac do 
seba zapadajú“ (Encyklika 
Deus Caritas est, 17). Modliť 

sa znamená dvíhať sa do Božej výšky prostredníctvom 
postupnej premeny nášho bytia.

Takto, zúčastňujúc sa na liturgiu, prijímame za svoj 
jazyk matky Cirkvi, učíme hovoriť v ňom a prostredníc-
tvom neho. Samozrejme, ako som už povedal, toto sa 
deje veľmi postupne, krok za krokom. Musíme sa po-
stupne ponoriť do slov Cirkvi, svojou modlitbou, živo-
tom, utrpením, radosťou, myšlienkami. Je to putovanie, 
ktoré nás premieňa.

Nazdávam sa, že toto zamyslenie nám pomôže odpo-
vedať na otázku, ktorú sme si položili na začiatku: ako 
sa mám naučiť modliť? Ako môžem rásť v mojej mod-
litbe? Hľadiac na vzor všetkých modlitieb, na modlitbu 
Otčenáš, ktorú nás naučil sám Ježiš, vidíme, že prvým 
slovom v nej je „Otec“ a druhým je slovo „náš“. Moja 
odpoveď je teda jasná: naučím sa modliť a budem svoju 
modlitbu živiť obracaním sa na Boha ako na môjho Otca 
- modliac sa spolu s ostatnými, modliac sa s Cirkvou, 
prijímajúc dar Božích slov, ktoré sa mi postupne budú 
stávať stále bližšími a zmysluplnejšími. Dialóg, ktorý 
Boh otvára s nami a my s ním v modlitbe vždy obsahuje 
toto „s“: nemožno sa modliť k Bohu individualistickým 
spôsobom. V liturgickej modlitbe, predovšetkým v Eu-
charistii - a formovaní liturgiou aj v každej inej modlitbe 
- nehovoríme viac len my sami ako jednotlivé osoby, ale 
vstupujeme do množného čísla - teda do Cirkvi, ktorá sa 
modlí. Musíme premeniť naše „ja“ na spoločné „my“.

Chcel by som upozorniť ešte na ďalšiu dôležitú vec. 
V Katechizme Katolíckej Cirkvi čítame: „V liturgii No-
vej zmluvy je každé liturgické slávenie, najmä slávenie 
Eucharistie a sviatostí, stretnutím medzi Kristom a Cirk-
vou“ (č. 1097). To znamená: celebruje „celý Kristus“, 
celé spoločenstvo, Kristovo telo zjednotené s jeho hla-
vou. Liturgia teda nie je akousi „seba-manifestáciou“ 
jedného spoločenstva, ale práve naopak - výjdením zo 
seba samých, z uzavretosti do seba - a vstupom na veľ-
kú hostinu, vstupom do veľkého spoločenstva, v ktorom 
nás živí sám Boh. Liturgia naznačuje univerzalitu - a ten-
to univerzálny charakter musí neustále vstupovať do po-
vedomia všetkých ľudí. Kresťanská liturgia je kultom  
univerzálneho chrámu, ktorým je Vzkriesený Kristus: 

Generálna audiencia: Krista spoznávame ako živú Osobu práve v Cirkvi
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jeho ramená sú roztiahnuté na kríži, aby pritiahli všetkých 
do objatia večnej Božej lásky. Je to kult otvoreného neba. 
Nikdy to nie je len záležitosť jedného spoločenstva na 
konkrétnom mieste v priestore a v čase. Je dôležité, aby 
sa každý kresťan cítil naozaj zaradený do tohto univer-
zálneho „my“, ktoré poskytuje základ a útechu každému 
„ja“ v Kristovom Tele, ktorým je Cirkev.

Tu si musíme uvedomiť a prijať logiku Božieho Vte-
lenia: on sa stal blízkym pre nás všetkých. Prišiel medzi 
nás: vstúpil do ľudskej histórie a do ľudskej prirodzenos-
ti a narodil sa ako jeden z nás. Jeho prítomnosť pokra-
čuje v Cirkvi, v jeho tajomnom Tele. Liturgia teda nie 
je len spomienkou na minulé udalosti: je živou prítom-
nosťou Paschálneho Tajomstva Krista, ktorý prekračuje 
a zjednocuje všetky časy a všetky miesta. Ak by z nášho 
slávenia nebola zrejmá centralita Krista, nebolo by kres-
ťanskej liturgie - lebo ona celkom závisí od Pána a exis-
tuje len vďaka jeho stvoriteľskej prítomnosti. Boh koná 
prostredníctvom Krista a my nemôžme konať inak, než 
práve prostredníctvom neho a v ňom. Každý deň v nás 
musí rásť presvedčenie, že liturgia nie je len naša, nie je 
to „moja vec“, ale je to Božia činnosť v nás a s nami.

Liturgiu teda neslávi jednotlivec - kňaz alebo veriaci 
- alebo jednotlivá skupina: liturgia je primárne činnos-
ťou Boha prostredníctvom Cirkvi, ktorá má svoje dejiny, 
svoju bohatú tradíciu a svoju kreativitu. Táto univerzali-
ta a podstatná otvorenosť vlastná celej liturgii je jedným 
z dôvodov, pre ktoré liturgia nemôže byť vytváraná ale-
bo menená jedným spoločenstvom, či expertmi, ale musí 
byť verná formám univerzálnej Cirkvi.

Aj v liturgii toho najmenšieho spoločenstva je vždy 
prítomná celá Cirkev. Preto v liturgickom spoločenstve 
neexistujú „cudzinci“. Na každom liturgickom sláve-
ní sa zúčastňuje celá Cirkev, nebo i zem, Boh aj ľudia. 
Kresťanská liturgia, aj keď sa slávi na konkrétnom 
mieste, v konkrétnom čase a predstavuje „áno“ jedného 
konkrétneho spoločenstva, je vo svojej povahe katolícka 
- vychádza od všetkých a vedie ku všetkým - je sláve-
ná v jednote s pápežom, biskupmi a veriacimi všetkých 
miest a všetkých čias. O čo viac je naše slávenie oži-
vované týmto vedomím, o to plodnejším spôsobom sa 
v ňom uskutočňuje opravdivý zmysel liturgie.

Drahí priatelia, Cirkev sa zviditeľňuje mnohými spô-
sobmi: v charitatívnej činnosti, v misijných projektoch, 
v osobnom apoštoláte, ktorý by mal uskutočňovať kaž-
dý kresťan vo vlastnom prostredí. Avšak miestom, kde 
možno naozaj naplno zažiť skúsenosť Cirkvi, je práve 
liturgia. Je to činnosť, o ktorej veríme, že jej prostred-
níctvom vstupujeme do kontaktu s Bohom: On prichá-
dza k nám a my sme ním osvietení. A práve preto - ak 
v našich zamysleniach nad liturgiou sústreďujeme svoju 
pozornosť len na to, ako ju urobiť príťažlivou, zaujíma-
vou a bohatou, riskujeme, že zabudneme na to, čo je sku-
točne podstatné: liturgia sa slávi pre Boha a nie pre nás 
samých; ona je jeho dielom; on je jej subjektom - a my 
sa musíme otvoriť pre neho a nechať sa viesť ním samot-
ným - a jeho Telom, ktorým je Cirkev.

Poprosme Pána, aby sme sa každý deň učili žiť svätú 
liturgiu, predovšetkým Eucharistické slávenie, modliac 
sa v „množnom čísle“ celej Cirkvi, ktorá svoj pohľad 
nezameriava na seba, ale na Boha - a aby sme sa vždy 
cítili súčasťou Cirkvi prítomnej na všetkých miestach 
a vo všetkých časoch. Ďakujem. „

Na záver dnešnej generálnej audiencie obrátil Be-
nedikt XVI. pozornosť k ceste do mariánskej sväty-
ne v Lorete. „Drahí bratia a sestry, zajtra sa vydám na 
návštevu do svätyne v Lorete pri príležitosti 50. výročia 
slávnej púte blahoslaveného pápeža Jána XXIII. na toto 
mariánskej pútnické miesto pred otvorením II. vatikán-
skeho koncilu. Prosím vás, aby ste sa so mnou spojili 
v modlitbe. Zverme Matke Božej hlavné cirkevné uda-
losti, ktoré sa chystáme prežiť: Rok viery a biskupskú 
synodu o novej evanjelizácii. Kiež Najsvätejšia Panna 
sprevádza Cirkev v jej poslaní zvestovať evanjelium 
mužom a ženám našej doby.“

Svätý Otec sa prihovoril aj slovenským pútnikom: 
„S láskou vítam slovenských pútnikov, osobitne z Nit-
ry a okolia. Bratia a sestry, posvätný ruženec je modlit-
bou spoločenstva. Pozývam vás posilňovať túto jedno-
tu s Kristom, s jeho Matkou i medzi sebou navzájom. 
Všetkých vás zverujem materinskému príhovoru Panny 
Márie Ružencovej. S týmto želaním vás žehnám.!“ 

      Preložil: Martin Kramara/ snímka RV

Benedikt XVI. prijal rezignáciu   
erfurtského biskupa Mons. Wankeho

Erfurt 3. októbra (TK KBS/RV CZ) - Biskup erfurskej 
diecézy Mons. Joachim Wanke požiadal Svätého otca 
o odvolanie zo svojho úradu. Benedikt XVI. prijal jeho 
rezignáciu podanú zo zdravotných dôvodov. Sedemde-
siatjedenročný biskup Wanke trpí dlhoročnou chorobou 
srdca. Na čele erfurtskej diecézy, ktorú Ján Pavol II. 
ustanovil v roku 1994, stál ako jej prvý biskup. Mons. 
Wanke pochádza z Vratislavi, teológiu vyštudoval v Er-
furte, a potom tiež na miestnej Filozoficko-teologickej
fakulte pôsobil ako profesor novozákonnej exegézy. 
Biskupské svätenie prijal v 39 rokoch. Ako svätiaci 
biskup mal vypomáhať ťažko chorému apoštolskému 
administrátorovi Erfurtu-Meiningenu - biskupovi Hu-
govi Aufderbeckovi. V časoch bývalej NDR sa biskup 
Wanke zaoberal najmä otázkou, ako majú katolíci žiť 
v ateistickej spoločnosti. Vyzval svojich veriacich, aby 
boli informovanou a otvorenou Cirkvou.

Z biskupského úradu odišiel aj biskup diecézy Pasov 
Mons. Wilhelm Schraml, ktorý dovŕšil kanonický vek. 
Biskup Schraml bol 84. biskupom tejto bavorskej diecé-
zy, stál na jej čele od roku 2002.               Zdroj: RV CZ
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Loreto 4. októbra (TK KBS/RV) - Svätý Otec Bene-
dikt XVI. navštívil 4. októbra 2012 východotalianske 
mestečko Loreto. Ide už o jeho 30. cestu v rámci Ta-
lianska. Návštevu si zvolil pri príležitosti 50. výročia 
cesty pápeža Jána XXIII. do Assisi a Loreta 4. októbra 
1962 a rovnako preto, aby pod ochranu Panny Márie 
zveril práce nadchádzajúcej Synody biskupov pre novú 
evanjelizáciu a slávenie Roku viery.

Helikoptéra so Svätým Otcom pristála v Centre Jána 
Pavla II. v Montorse, kde ho privítali Mons. Giovanni 
Tonucci, prelát Loreta a starosta mesta Paolo Nicco-
letti. Nasledovala výmena darov. Svätý Otec venoval 
Sankturáriu vzácny kalich na eucharistické slávenia, 
starosta mu naopak odovzdal vzácny ruženec. Mons. 
Tonucci odovzdal Benediktovi XVI. v mene prelatú-
ry jeho portrét a v mene pápežskej delegácie v Lorete 
repliku knihy Atlas Marianus zo 17. storočia, ktorá po-
ukazuje na prítomnosť mariánskych pútnických miest 
na celom vtedy známom svete.

Potom navštívil Svätý dom v sanktuáriu a celebro-
val svätú omšu na Námestí Panny Márie Loretskej. „S 
odstupom 50-tich rokov, po tom, čo som bol povola-
ný Božou prozreteľnosťou nastúpiť na Petrov stolec 
po tomto nezabudnuteľnom pápežovi, aj ja sem pri-
chádzam ako pútnik, aby som zveril Božej matke dve 
dôležité cirkevné udalosti: Rok viery, ktorý sa začne 
o týždeň 11. októbra na 50. výročie otvorenia Druhého 
vatikánskeho koncilu a Riadnu generálnu synodu bis-
kupov, ktorú som zvolal na mesiac október na tému: 
Nová evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej vie-
ry,“ povedal Svätý Otec v homílii.

„Otcovia kardináli, ctihodní bratia v biskupskej 
službe, drahí bratia a sestry!

Blahoslavený Ján XXIII. prišiel do tejto svätyne na 
púť 4. októbra 1962, aby zveril Panne Márii Druhý va-
tikánsky koncil, ktorý mal začať o týždeň neskôr. Pri 
tejto príležitosti, keďže prechovával k Márii hlbokú 
úctu, obrátil sa na ňu slovami: „Dnes, ešte raz a v me-
ne všetkých biskupov obraciam sa na Vás, najsladšia 
Matka, ktorú pozdravujeme ako Auxilium Episcopo-
rum, a žiadam pre Nás, biskupa Ríma a pre všetkých 
biskupov celého sveta dar milosti, aby sme vstúpili do 
koncilovej auly Baziliky sv. Petra tak, ako vstúpili do 
Večeradla apoštoli a prví Ježišovi učeníci. Ako jedno 
srdce, s jediným tepom lásky ku Kristovi a k dušiam, 
s jedinou túžbou žiť a obetovať sa pre spásu jednot-
livcov a národov. Preto, pre Váš materinsky príhovor 
v budúcich rokoch a storočiach môžeme povedať, že 
Božia milosť predchádzala, sprevádzala a korunovala 
21. ekumenický koncil, vložiac do všetkých detí Svätej 
Cirkvi nové nadšenie, nový impulz štedrosti a pevný 
úmysel.“ (AAS 54 [1962], 727).

S odstupom 50-tich rokov, po tom, čo som bol po-
volaný Božou prozreteľnosťou nastúpiť na Petrov stolec 

po tomto nezabudnuteľnom pápežovi, aj ja sem pri-
chádzam ako pútnik, aby som zveril Božej matke dve 
dôležité cirkevné udalosti: Rok viery, ktorý sa začne 
o týždeň 11. októbra na 50. výročie otvorenia Druhého 
vatikánskeho koncilu a Riadnu generálnu synodu bisku-
pov, ktorú som zvolal na mesiac október na tému: Nová 
evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery.

Drahí priatelia, všetkých vás zo srdca pozdravu-
jem. Pozdravujem aj ďalších tu prítomných biskupov, 
kňazov, pátrov kapucínov, ktorým je zverená pastorač-
ná starostlivosť vo svätyni a rehoľné sestry. Osobitne 
pozdravujem starostu Dr. Paola Niccolettiho, ktorému 
zároveň ďakujem za srdečné slová, predstaviteľov 
vlády, občianske a vojenské autority. Zvlášť ďakujem 
všetkým tým, ktorí veľkodušne ponúkli spoluprácu pri 
realizácii tejto mojej púte.

Ako som pripomenul v Apoštolskom liste, počas 
Roka viery „by som chcel svojich spolubratov, bisku-
pov z celého sveta pozvať, aby sa v tomto čase duchov-
nej milosti, ktorý nám Pán dáva, spojili s Petrovým 
nástupcom a spoločne si pripomenuli drahocenný dar 
viery“ (Porta fidei, 8). Práve v Lorete máme príležitosť
vstúpiť do Máriinej školy, tej, ktorá bola vyhlásená za 
„blahoslavenú“, pretože „uverila“ (Lk 1,45). Toto sank-
tuárium postavené okolo jej pozemského domu pripo-
mína chvíľu, kedy anjel Pána prišiel k Márii s veľkou 
správou o vtelení a jej odpoveď na ňu. Toto jednodu-
ché obydlie je konkrétnym a hmatateľným svedectvom 
najväčšej udalosti našich dejín – vtelenia. Slovo sa sta-
lo telom a Mária, služobnica Pána, je privilegovaným 
prostriedkom, skrze ktorý prišiel Boh prebývať medzi 
nás (porov. Jn 1,14). Panna Mária ponúkla svoje telo, 
ponúkla celé svoje bytie k dispozícii Božej vôli, stanúc 
sa tak „miestom“ jeho prítomnosti, „miestom“ v ktorom 
prebýva Boží Syn. Tu môžeme uviesť slová žalmu, kto-
rými Ježiš, podľa listu Hebrejom, začal svoj pozemský 
život hovoriac Otcovi: „Nechcel si obetu ani dar, ale 
dal si mi telo... Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam, 
aby som plnil tvoju vôľu, Bože“ (10,5.7). Mária hovorí 
anjelovi, ktorý zjavuje Boží plán s ňou, podobné slová: 
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho 
slova“ (Lk 1,38). Máriina vôľa je totožná so Synovou 
vôľou v jedinom pláne Božej lásky. V nej sa spája nebo 
so zemou, Boh stvoriteľ so svojim stvorením. Boh sa 
stáva človekom, Mária sa stáva „živým príbytkom“ 
Pána, chrámom, kde prebýva Najvyšší. Blahoslavený 
Ján XXIII. pred 50 rokmi, tu v Lorete, pozýval kontem-
plovať toto tajomstvo, „uvažovať nad týmto spojením 
neba so zemou, ktoré je cieľom vtelenia a vykúpenia“ 
a opakoval, že cieľom koncilu je stále viac rozširovať 
dobrodenie pochádzajúce z Kristovho vtelenia a vykú-
penia do všetkých foriem spoločenského života (porov. 
AAS 54 [1962], 724). Je to pozvanie, ktoré dnes na-
novo zaznieva osobitným spôsobom. V súčasnej kríze, 
ktorá sa netýka len ekonomiky, ale rozličných sektorov 

Svätý Otec na pastoračnej návšteve v Lorete
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spoločnosti, nám vtelenie Božieho Syna hovorí o tom, 
ako je človek dôležitý pre Boha a Boh pre človeka. 
Človek bez Boha skončí tak, že jeho egoizmus zvíťazí 
nad solidárnosťou a láskou, materiálne veci nad hod-
notami a „mať“ nad „byť“. Aby sa človek nanovo stal 
človekom je nevyhnutné vrátiť sa k Bohu. S Bohom 
aj v ťažkých krízových momentoch sa nádej nestratí: 
Vtelenie nám hovorí, že nikdy nie sme sami, Boh vstú-
pil do nášho človečenstva a sprevádza nás.

Avšak prebývanie Božieho Syna v „živom príbyt-
ku“, v chráme, ktorým je Mária, nás privádza k ďalším 
úvahám: k uvedomeniu si, že tam, kde prebýva Boh, 
sme všetci „doma; kde prebýva Kristus, jeho bratia 
a sestry nie sú viac cudzincami.

Mária, ktorá je Kristovou aj našou matkou, nám 
otvára dvere svojho domu, vedie nás, aby sme vstúpili 
do vôle jej Syna. Viera nám dáva príbytok na tomto sve-
te, spája nás do jednej rodiny a robí z nás bratov a sestry. 
Kontemplujúc Máriu sa musíme pýtať, či sa aj my ch-
ceme otvoriť Pánovi, či mu chceme ponúknuť svoj ži-
vot, aby sa pre neho stal príbytkom, alebo aj to, či máme 
strach, že Pánova prítomnosť môže byť obmedzením 
našej slobody. Tiež sa musíme pýtať, či si chceme re-
zervovať časť nášho života takým spôsobom, aby patrila 
iba nám. Avšak práve Boh oslobodzuje našu slobodu, 
oslobodzuje ju z uzavretia v nej samej, od smädu po 
moci, po vlastnení, po ovládaní druhých a uschopňuje 
ju, aby sa otvorila dimenzii, ktorá umožní jej plnú reali-
záciu: darovanie seba, v láske, ktorá slúži a delí sa.

Viera nám dáva žiť, prebývať, ale i kráčať po ceste 
života. Svätý dom v Lorete v tejto súvislosti v sebe ne-
sie dôležité posolstvo. Ako vieme, bol umiestnený pri 
ceste. Tento fakt sa nám môže zdať zvláštnym, pretože 
dom a cesta akoby sa navzájom vylučovali. V skutoč-
nosti, práve v tomto osobitom prvku, je uchovávané 
jedinečné posolstvo tohto domu. Nie je súkromným 
domom, nepatrí jednej osobe alebo jednej rodine, ale je 
otvoreným príbytkom pre všetkých, stojacim, takpove-
diac, pri ceste každého z nás.

Tu, v Lorete, nachádzame dom, v ktorom môžeme 
zostať, bývať a zároveň kráčať. Pripomína nám, že sme 
všetci pútnikmi, že máme byť na ceste k inému príbytku, 
k definitívnemu domovu, k večnému Mestu, v ktorom
prebýva Boh a vykúpené ľudstvo (porov. Zjv 21,3).

Je tu ešte jeden dôležitý aspekt evanjeliového roz-
právania o zvestovaní, ktorý chcem zdôrazniť, prvok, 
nad ktorým neustále žasneme: Boh prosí „áno“ od člo-
veka, ktorého stvoril ako slobodného. Prosí, aby mu 
jeho stvorenie odpovedalo s plnou slobodou. Sv. Ber-
nard z Clairvaux, v jednej zo svojich najslávnejších ho-
mílií, akoby až znázorňoval očakávanie Boha a celého 
ľudstva na Máriino „áno“, obracajúc sa k nej s nalieha-
vou prosbou: „Ó, Pani, daj odpoveď, ktorú zem, pek-
lo i nebesia očakávajú. Ako kráľ a Pán všetkých túžil 
vidieť tvoju krásu, tak vrúcne túži po tvojej súhlasnej 
odpovedi... Vstaň, bež a otvor! Vstaň s vierou, poná-
hľaj sa s ochotou, otvor s odovzdanosťou! (In laudibus  

Virginis Matris, Hom. IV, 8: Opera omnia, Edit. Cis-
terc. 4, 1966, p. 53s). Boh chce Máriin slobodný sú-
hlas, aby sa mohol stať človekom. Isteže, „áno“ Panny 
je ovocím Božej milosti. Milosť však neničí slobodu, 
naopak, tvorí ju a podporuje. Viera človeku nič nevez-
me, ale umožní jeho plnú a definitívnu realizáciu.

Drahí bratia a sestry, na tejto púti, ktorá ide po sto-
pách blahoslaveného Jána XXIII. -a prozreteľnostne 
pripadá na dnešný deň, keď slávime spomienku sv. 
Františka z Assisi, ktorý bol pravým „živým Evan-
jeliom“ – chcem zveriť svätej Božej Matke všetky 
ťažkosti, ktoré prežíva náš svet pri hľadaní pokoja 
a zmierenia, problémy toľkých rodín, ktoré ustarostene 
hľadia do budúcnosti, túžby mladých, ktorí vstupujú do 
života, utrpenie tých, čo očakávajú prejavy solidarity 
a lásky. Chcem Božej Matke zveriť i tento výnimočný 
čas milosti pre Cirkev, ktorý sa pred nami otvára. Ty, 
Matka súhlasného áno, ktorá si počúvala Ježiša, hovor 
nám o ňom, rozprávaj nám o Tvojej púti, aby sme ho 
nasledovali na ceste viery, pomáhaj nám ohlasovať ho, 
aby ho každý človek mohol prijať a stať sa Božím prí-
bytkom. Amen!“

Benedikt XVI. odletel z Loreta späť do Vatikánu 
Loreto je významné talianske pútnické miesto, ktoré 

navštevuje milióny pútnikov z celého sveta. Leží neďa-
leko pobrežia Jadranského mora a pútnici ho navštevu-
jú už od 14. storočia. V roku 1586 mu pápež Sixtus V. 
udelil mestské práva, čím zvýšil jeho dôležitosť. Ľudia 
z celého sveta prichádzajú na toto miesto, aby si uctili 
Pannu Máriu Loretskú a obzreli si najväčší skvost ta-
mojšej baziliky Santa Casa – Svätý dom, ktorý sa nachá-
dza pod jej kupolou. Legenda hovorí, že dom sa kedysi 
nachádzal pri chorvátskej Trsati pri Rijeke a neskôr ho 
Anjel umiestnil na kopec nad osadou Loreto.

Pútnické miesto v minulosti navštívilo asi 12 pápe-
žov, vrátane Klementa V., ktorý bulou zo dňa 18. júla 
1310 nepriamo potvrdil pravosť Svätého domu. Pius II. 
a Pavol II. navštívili Loreto, aby sa Panne Márii poďa-
kovali za zázračné uzdravenie z ich vážnych chorôb. 
Ján XXIII. ho navštívil v roku 1962 a išlo vôbec o prvú 
cestu tohto pápeža mimo Vatikánu. Pápež Ján Pavol 
II. zavítal na toto pútnické miesto päťkrát a Benedikt 
XVI. ho ako pápež navštívil aj v roku 2007.

Okrem pápežov však púť do Loreta uskutočnili aj 
sv. Ignác z Loyoly, sv. František Xaverský, sv. Terézia 
z Lisieux, sv. Maximilián Kolbe a iní svätci. V 17. sto-
ročí tam zavítal aj Galileo Galilei, v 18. storočí zase 
Wolfgang Amadeus Mozart, ktorý následne zhudobnil 
Loretánske litánie. V Lorete sa nachádza známa socha 
Panny Márie Loretskej, nazývaná aj Čierna Madona, 
ktorá je umiestnená vo Svätom dome. Pôvodná socha 
zo 14. storočia bola zničená pri požiari v roku 1921, 
súčasná pochádza z roku 1922 a vyrobená je z libanon-
ského cédra z Vatikánskych záhrad.   

                                              Zdroj: RV SK, TK KBS, ml
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Zakladateľka Nových horizontov 
o evanjelizačnom poslaní laikov

Vatikán 2. októbra (RV) - Benedikt XVI. sa po návrate 
z Castel Gandolfa pripravuje na synodu biskupov pre 
novú evanjelizáciu, ktorú otvorí v nedeľu 7. októbra. 
V tejto súvislosti je aj všeobecný úmysel modlitieb 
v mesiaci október venovaný „rozvoju a pokroku novej 
evanjelizácie v najstarších kresťanských krajinách“.

Ako uvádza Chiara Amiranteová, zakladateľka ko-
munity Nové horizonty a audítorka na nadchádzajúcej 
synode, „moderný človek má čoraz väčšiu tendenciu 
žiť tak, ako by Boh ani neexistoval, i keď v skutočnosti 
je tu veľký smäd po Bohu, po viere“. Podľa nej má pre-
to všeobecný úmysel, ktorý stanovil Svätý Otec veľ-
ký význam: „Myslím si, že vzhľadom na výzvy našej 
doby, sa nová evanjelizácia stáva stále naliehavejšou. 
Predpokladá sa, že synodálne zhromaždenie by mohlo 
významne prispieť k prehĺbeniu záujmu o realizáciu 
tohto evanjelizačného poslania v kresťanských spolo-
čenstvách s novou silou a tiež pomôcť poskytnúť dô-
ležité odpovede týkajúce sa nových výziev tejto doby 
a schopnosti Cirkvi evanjelizovať, viesť dialóg so sú-
časným človekom.“

Amiranteová tvrdí, že nielen biskupi a kňazi, ale 
všetci pokrstení sú povolaní k tomu, aby sa stali ohlaso-
vateľmi evanjelia. Potvrdil to nielen Druhý vatikánsky 
koncil, ale dávno predtým aj svätý Pavol vo svojom 
Prvom liste Korinťanom. „Myslím si, že v súčasnosti, 
viac ako inokedy predtým, sú potrební kresťania, ktorí 
vedia hlásať to, že evanjelium dáva konkrétne odpo-
vede na veľké otázky súčasného človeka, veľké výzvy 
našej spoločnosti. Myslím si, že je viac ako nevyhnut-
né, práve u nás laikov, stelesňovať toto posolstvo v kaž-
dodennom živote a byť stále viac jednotnými,“ dodáva 
zakladateľka komunity.                                             -mf-

Začal sa proces s obvinenými 
v kauze úniku tajných dokumentov

Vatikán 29. septembra (RV) - Pred Tribunálom mestské-
ho štátu Vatikán sa konalo prvé z pojednávaní v súdnom 
procese s Paolom Gabrielem, bývalým pomocníkom 
Pápežského domu a Claudiom Sciarpellettim, infor-
mačným technikom Štátneho sekretariátu, obvinenými 
z vážnej krádeže dôverných dokumentov a napomáha-
nia. Obvinenému Gabrielemu hrozí za krádež trest od-
ňatia slobody až do výšky štyroch rokov. V prípade od-
súdenia za napomáhanie si môže Sciarpelletti odsedieť 
za mrežami jeden rok.

Pri prvom pojednávaní prednesie správu sudca relá-
tor. V tejto fáze môžu advokáti predložiť všetky dôkazy 

Nie som vinný, avšak sklamal 
som dôveru Svätého Otca

Vatikán 3. októbra (RV SK/RV CZ) - Druhým vypočutím 
pokračoval v utorok proces s bývalým pápežským ko-
morníkom obvineným z odcudzenia dôverných vatikán-
skych dokumentov. Pred súd sa postavil Paolo Gabriele, 
ktorý je obžalovaný z krádeže za priťažujúcich okolnos-
tí, za ktoré mu hrozí 3 až 4-ročné väzenie. Počítačový 
technik Claudio Sciarpelletti, obžalovaný z napomá-
hania trestnému činu, bude vypočúvaný v oddelenom 
procese. Na vypočutie sa dostavil obžalovaný Gabrie-
le a svedkovia - osobný sekretár Svätého Otca Mons. 
Georg Gänswein, jedna zo štyroch členiek komunity 
Memores Domini - laických sestier, členiek pápežskej 
rodiny a traja zamestnanci vatikánskej stráže. Pri takmer 
trojhodinovom vypočúvaní vypovedal Paolo Gabriele, 
výpoveď svedkov sa očakáva dnes. Gabriele vyhlásil, že 
sa necíti vinný, jedinú vinu cíti kvôli sklamaniu dôve-
ry Svätého Otca, ku ktorému mal synovský vzťah. Ako 
uviedol, dokumenty zhromažďoval od roku 2010. Kopí-
roval ich v dvoch kópiách, z ktorých jednu odovzdával 
talianskej tlači a druhú si uchovával. Pôvodným záme-
rom však nebolo zverejnenie odcudzenej korešponden-
cie, ale skôr upozornenie na všeobecnú nespokojnosť vo 
vatikánskych palácoch, vypovedal pri súdnom vypočú-
vaní Paolo Gabriele.                              RV CZ, RV SK

obhajoby. Po nej bude nasledovať fáza, pri ktorej pred-
nesú svoje reči tak obžaloba, ako aj obhajcovia. Násled-
ne kolégium sudcov vynesie rozsudok, ktorý budú môcť 
napadnúť obidve strany v procese. Obvinení nebudú pod 
prísahou a nemusia sa zúčastňovať pojednávaní.

Na brífingu s novinármi bolo zdôraznené, že prizna-
nie Paola Gabrieleho nebude považované za „kľúčový 
dôkaz“, pretože takéto priznanie môže zakrývať iné oso-
by. Počas súdneho procesu môžu byť znova predvolaní 
tí, ktorí už boli vypočutí v prípravnej časti a rovnako 
môžu byť predvolaní noví svedkovia. Nie je vylúčené, 
že sudcovia dostanú aj správu a hodnotenie členov Kar-
dinálskej komisie, ktorú pre tento prípad vymenoval Be-
nedikt XVI. Ak by počas procesu vyšli na povrch nové 
fakty týkajúce sa trestného činu, budú posúdené promó-
torom spravodlivosti, ktorý rozhodne o začatí trestného 
konania. Svätý Otec môže kedykoľvek udeliť milosť.

Kolégium sudcov tvoria: predseda, Prof. Giuseppe 
Dalla Torre; sudca, Prof. adv. Paolo Papanti-Pelletier; 
sudca, Prof. adv. Venerando Marano a Promótor spra-
vodlivosti Prof. adv. Nicola Picardiová. Advokátom 
obvineného Paola Gabrieleho je Cristiana Arruová a ad-
vokátom Claudia Sciarpellettiho je Gianluca Benedetti. 
Počas dnešného pojednávania bol v aule Tribunálu prí-
tomný iba jeden z obvinených, Paolo Gabriele.          -js-
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V Holandsku vzrástol počet eutanázii
V Nemecku počet interrupcií

Nemecko/Holandsko 28. septembra (ZENIT.org/RV CZ) 
- Ako informoval Štatistický spolkový úrad vo Wiesba-
dene, počet interrupcií oproti predchádzajúcemu roku 
v druhom kvartáli 2012 vzrástol o 1,2 %. Nahlásených 
bolo 26.900 interrupcií. Podľa Hansa-Jürgena Heilman-
na zo Štatistického úradu nastal posledný výrazný vzos-
tup v rokoch 2003 a 2004. Myslí si tiež, že do konca roka 
môže nastať relativizovanie tohto počtu. Oproti značne 
rozšírenému názoru predstavuje podiel osôb mladších 
ako 18 rokov len 4%, čo tvorí nepatrnú časť z celkového 
počtu. Takmer 74 % žien bolo vo veku 18 až 34 rokov, 
15 % boli 35 až 39 ročné, 8 % žien bolo vo veku 40 ro-
kov a viac. 60 % žien, ktoré podstúpilo interrupciu, už 
malo deti, pre 40 % žien to bolo prvé tehotenstvo. 97 % 
nahlásených prípadov sa vykonalo po absolvovaní po-
radenstva. 80 % zákrokov sa vykonalo ambulantne na 
gynekologických pracoviskách. O interrupciách vyko-
návaných mimo územia Nemecka neexistujú štatistiky.
V minulom roku bolo v Holandsku ukončených pri tzv. 
lekársky asistovaných samovraždách o 559 životov viac 
než v roku 2010. Informuje o tom agentúra AP a dodá-
va, že prípady eutanázie v roku 2011 predstavovali 2,7% 
všetkých úmrtí (oproti 2,3% v predchádzajúcom roku). 
Generálna sekretárka štátnej komisie pre eutanáziu Ni-
kola Viseeová pritom uviedla, že o možných dôvodoch 
početného nárastu asistovaných samovrážd možno iba 
špekulovať. Komisia má dohliadať iba na to, aby ukon-
čenie života prebiehalo podľa práva, dodala. Možným 
dôvodom je lepšia informovanosť lekárov, väčšia úmrt-
nosť v dôsledku starnutia populácie či zmena etického 
presvedčenia, vyjadrila sa vedúca komisie, ktorá patrí 
pod holandské ministerstvo zdravotníctva. Eutanázia nie 
je v Holandsku trestná od roku 2002.   ZENIT.org/RV CZ 

Taliansko má nového  
blahoslaveného o. Allegra

Vatikán 2. októbra (RV CZ) - Taliansko má od soboty no-
vého blahoslaveného. Kardinál Angelo Amato na Sicílii 
blahorečil františkánskeho kňaza o. Gabriele Allegra. 
Tento biblista a misionár strávil väčšinu svojho života na 
Ďalekom východe, avšak jeho ostatky odpočívajú práve 
v juhotalianskom Arcireale, vysvetlil Vatikánskemu roz-
hlasu prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.

„Nový blahoslavený sa narodil na Sicílii, v provincii 
Katánia, 26. decembra 1907. Vstúpil do rádu menších 
bratov a roku 1930 prijal kňazské svätenie. Bol vyslaný 
ako misionár do Číny, v Pekingu založil biblické štúdia. 
Kvôli vojne sa presťahoval do Hongkongu, kde aj zo-
mrel 26. januára 1976. Jeho životným dielom bol preklad 
Písma svätého do čínštiny, dokončil ho po šestnástich 
rokoch.Preklad bol historickým míľnikom pre dejiny 
čínskej katolíckej cirkvi,“ povedal kardinál Amato.

Testy DNA potvrdili, že kardinál 
Rodé nie je otcom Petera Stelzera

Mníchov 4. októbra (TK KBS/RV CZ) - Inštitút súd-
neho lekárstva na univerzite v Mníchove potvrdil, 
že kardinál Franc Rodé nie je otcom Petera Stelze-
ra. Bývalý prefekt vatikánskej Kongregácie pre re-
hoľný život podstúpil testy DNA potom, čo média 
priniesli výroky 42-ročného Nemca slovinského 
pôvodu, ktorý tvrdil, že je synom tohto slovinského 
kardinála. „Som rád, že výsledky potvrdili to, čo 
som vždy vedel. Ohováranie izoluje človeka v jeho 
bolesti, ale teraz, keď lož vyšla najavo, možno as-
poň lepšie chápať, ako ťažko je očistiť dobré meno 
Cirkvi,“ vyhlásil kardinál Rodé.             Zdroj: RV CZ

Nový veľvyslanec Izraela  
pri Svätej stolici u Benedikta XVI.

Castel Gandolfo 29. septembra (RV) - Benedikt XVI. 
prijal v piatok na osobitnej audiencii nového veľvy-
slanca Izraela pri Svätej stolici Ziona Evronyho. Odo-
vzdanie poverovacích listín Svätému Otcovi sa konalo 
v Apoštolskom paláci v Castel Gandolfe. Zion Evrony 
sa narodil v Iráne v roku 1949, od roku 1950 žil ako 
emigrant v Izraeli. Po ukončení univerzitných štúdií 
v Jeruzaleme pracoval v štátnej správe a ako diplomat 
vo viacerých mestách USA a v Írsku.                    -jak-

Okrem prekladu všetkých biblických kníh Starého 
a Nového zákona pretlmočil O. Allegra do čínštiny tiež 
pápežské dokumenty o sociálnej náuke cirkvi – od Leva 
XIII. po Pavla VI., pokračuje kardinál Amato: „Ako na-
sledovník sv. Františka miloval cirkev synovskou láskou. 
Jeho veľkým prianím bolo vykladať Písmo vo svetle cir-
kevných Otcov a pápežského magistéria. Spôsob, akým 
zaobchádzal s Božím slovom, preukazuje jeho hlbokú 
vieru. Usiloval sa o čo najdokonalejší preklad a často 
k nájdeniu správnej interpretácie potreboval a niekoľko 
dní a konzultáciu so svojimi spolupracovníkmi. Vo svo-
jej nevšednej pokore hovorieval: «Kto pracuje v takejto 
hĺbke, možno nikdy nedosiahne slávu istých moderných 
teológov, ale podľa môjho názoru viac prospeje Božej 
cirkvi»,“ priblížil nového blahoslaveného prefekt Kon-
gregácie pre kauzy svätých.                         Zdroj: RV CZ
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Švajčiarsko 1. októbra (RV) - V pondelok 1. októbra 
bolo zverejnené záverečné komuniké Rady európ-
skych biskupských konferencií (CCEE) schválené 
účastníkmi plenárneho zasadnutia rady, ktoré sa kona-
lo od 27. do 30. septembra vo švajčiarskom meste St. 
Gallen. Hlavnou témou stretnutia európskych bisku-
pov, ktorým poslal posolstvo aj Benedikt XVI., boli 
„Výzvy našej doby: 
sociálne a duchovné 
aspekty“. V úvode 
spoločného závereč-
ného komuniké pred-
sedov 33 európskych 
biskupských konfe-
rencií, arcibiskupov 
Luxemburska a Mo-
nackého kniežatstva, 
maronitského arci-
biskupa Cypru, bis-
kupa Mukačevskej 
eparchie a biskupa 
moldavského Kiši-
ňova je uvedený cieľ 
zasadnutia: „Predse-
dovia biskupských 
konferencií Európy, zídení na plenárnom zasadnutí 
od 27. do 30. septembra vo Švajčiarsku v St. Gallen, 
sa konfrontovali s výzvami evanjelizácie na prahu 
Roku viery, vyhláseného Svätým Otcom Benediktom 
XVI.(...) Sme si vedomí, že ohlasovanie Ježiša Krista 
je veľkým Božím ‚áno‘ životu človeka, slobode, láske. 
Evanjelium naozaj odhaľuje pravdu o Bohu – Láske 
a dáva človeku pravú tvár, zachraňuje ho pred morál-
nym zlom a jeho ľudskosť privádza k naplneniu.

Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu, ale aj 
etický liberalizmus biskupi zdôrazňujú, že kresťan-
stvo je aktuálne ako nikdy predtým a ponúka všetkým 
svoje „dedičstvo, ktoré proklamuje humanizmus osôb 
i spoločenstiev. Hľadiac na Krista Cirkev ohlasuje člo-
veka oslobodeného od zla, otvoreného voči iným a vo-
či Bohu Stvoriteľovi, v ktorom má prameň a garanciu 
hodnôt, usmerňujúcich konanie jednotlivcov i spo-
ločenstiev“. Vyjadrujúc podporu katolíkom v Bosne 
a Hercegovine v ich ťažkej situácii záverečné komu-
niké biskupov pokračuje: „V európskom kontexte, 
v ktorom žijeme, povzbudzujeme k plnému rešpektu 
a disponibilite na dialóg bez predsudkov a arogancie. 
Kresťania cítia svoju zodpovednosť a majú dedičstvo 
pravdy, ktorá sa prejavuje počas dvetisícročnej histó-
rie skrze ovocie skutkov. (...) Naším poslaním je byť 
lampášom, ktorý vyžaruje svetlo Kristovo pre dobro 
všetkých.“

Aj na tzv. svätej omši národov, celebrovanej v ne-
deľu 30. septembra v miestnej katedrále Sv. Gála, kto-
rou sa plenárne zasadnutie rady ukončilo, zaznievali 

hlavné témy štvordňového stretnutia 50 kardinálov 
a biskupov: výzvy starého kontinentu v kontexte eko-
nomickej krízy a novej evanjelizácie. Predseda rady 
kardinál Péter Erdö, arcibiskup Budapešti-Ostrihomu 
zdôraznil trvalú a konkrétnu nádej, keď argumento-
val vývojom v Európe za posledných 50 rokov, teda 
po Druhom vatikánskom koncile: „Cirkev stále a za 

každých okolností 
pokračovala na ceste 
hľadania pravdivej 
odpovede a sved-
čila tak o svojom 
napredovaní a orga-
nickej obnove.“(...) 
„Aj výdobytky glo-
balizácie, ktoré sú 
zjednodušením ciest 
komunikácie skr-
ze internet, napriek 
niektorým problé-
mom a možnostiam 
ich nesprávneho 
použitia, môžu byť 
v službe odovzdáva-
nia našej viery.“

Podpredseda Rady európskych biskupských konfe-
rencií kardinál Angelo Bagnasco, arcibiskup Janova na 
margo aktuálnych výziev Európy v Rozhovore pre Vati-
kánsky rozhlas uviedol: „Prvou výzvou, tou základnou, 
je znovuobjaviť vlastnú dušu. Pod dušou myslím celý 
rad ideálov, duchovných a morálnych hodnôt, o ktorých 
hovorili veľkí otcovia Európy, keď uvažovali o jednej 
zjednotenej Európe. Mám na mysli Shumana, Adena-
uera a De Gasperiho. Teda vo chvíli, keď sa Európa 
zamýšľa sama nad sebou, by sa mala rozhodne vrátiť 
k vlastným kresťanským koreňom. V rámci tejto prvej 
úlohy by bolo potrebné rozvinúť – s pomocou všetkých, 
a predovšetkým nás ako Katolíckej cirkvi – kultúrnu 
spoluprácu v kategóriách ako sloboda, nediskriminá-
cia.“ Medzi ďalšími výzvami podpredseda CCEE uvie-
dol zjednotenie na politickej, ekonomickej úrovni.

Budúcoročné plenárne zasadnutie Rady európskych 
biskupských konferencií (CCEE) sa bude konať na Slo-
vensku od 3. do 6. októbra v Bratislave. Rozhodlo o tom 
v sobotu 29. septembra plénum predsedov CCEE. Pred-
seda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav 
Zvolenský to označil za vynikajúcu príležitosť „predsta-
viť spoločenstvo našich veriacich na Slovensku“. Zdô-
raznil „európsky rozmer“ tejto udalosti: „Je to aj znak 
dôvery a ocenenia pre slovenskú Cirkev, že predsedovia 
biskupských konferencií svorne a veľmi ochotne prijali 
naše pozvanie“. Mons. Zvolenský vyjadril potešenie nad 
skutočnosťou, že budúcoročné zasadnutie CCEE sa bude 
konať v rámci vyvrcholenia Roka viery a zároveň Roka 
sv. Cyrila a Metoda na Slovensku.            -jak-/ foto CCEE 

Komuniké Rady európskych biskupských konferencií CCEE
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Svätého Václava oslávili  
v Starej Boleslave a vo Vatikáne 

Vatikán/Česká republika 2. októbra (TS ČBK/RV CZ) 
- Bohoslužbou na Mariánskom námestí vyvrcholila 
minulý piatok Národná svätováclavská púť v Starej 
Boleslave Okrem českých a moravských biskupov či 
prezidenta republiky Václava Klausa sa na bohoslužbe 
zúčastnilo aj niekoľko tisíc pútnikov z celej Českej re-
publiky a zahraničia. 

Po krátkom privítaní prítomných starostom mesta 
Ondrejom Přenosilom sa začala slávnostná svätá omša, 
ktorej predsedal olomoucký arcibiskup Ján Graubner. 
S príhovorom k aktuálnej situácii v spoločnosti vystúpil 
plzenský biskup František Radkovský. „Sloboda, v kto-
rej sme sa nenaučili poctivo žiť a nedokážeme s ňou 
zaobchádzať, sa nám nepáči. Rozhliadame sa, na koho 
to zvaliť. Nedokážeme si priznať, že na krízu morálky, 
ktorá je koreňom všetkých problémov našej spoločnosti, 
nesieme vinu všetci: je medzi nami príliš veľa ľudí, ktorí 
nepracujú poctivo, príliš veľa ľudí, ktorí chcú žiť na účet 

druhých, ktorí chcú druhých ovládať, ktorí nehovoria 
pravdu a nedodržia slovo, ktorí sú ľahostajní voči svo-
jim starým rodičom, nestarajú sa o svoje deti, hazardujú 
svoje, ale hlavne cudzie životy bezohľadnou jazdou na 
cestách a bezohľadným chovaním vôbec. Nekonečný by 
bol takýto zoznam. Netvrdím, že všetci sú takí, určite 
je to menšina, ale zlo menšiny poškodí všetkých, zvlášť 
keď väčšina je k tomu pasívna. Nedivme sa teda toľko, 
že veci sú také, aké sú. Že image našej krajiny v zahra-
ničí je silno pošramotená. Je našou vinou, že sa nám slo-
boda zmenila na svojvôľu,“ uviedol biskup Radkovský, 
ktorý v tejto súvislosti varoval pred lacnými riešeniami, 
ktoré by mali krajinu z morálneho marazmu vyviesť.

V závere bohoslužby prítomných pozdravil apoštol-
ský nuncius v Českej republike Giuseppe Leanza a prí-
tomným sa príhovoril aj prezident republiky Václav 
Klaus. Tak ako minulý rok, aj teraz zopakoval potrebu 
obhajovať tradičné, kresťanské hodnoty. „Stále sme sved-
kami každodenných útokov pokrokárov všetkého druhu 
na naše, dlhú dobu utvárané a osvedčené spoločenské 
hodnoty a čnosti. Tradičná, stará, dobrá hodnotová sché-
ma sa rozkladá,“ uviedol prezident, podľa neho má erózia 
morálnych hodnôt, ktoré vyrástli z kresťanstva, negatívny 
vplyv na celý chod spoločnosti a stojí aj za takými javmi, 
ako je dnešná ekonomická kríza. Václav Klaus preto po-
važuje za potrebné, aby sme oveľa hlasnejšie a silnejšie 
než doposiaľ vystupovali na obranu našich spoločných 
tradícii, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou duchovného 
a mravného rozmeru našej národnej existencie.

Svätého Václava si pripomenuli i vo Vatikáne
Svätováclavskú omšu slávil počas tohto dňa kardinál 

Miloslav Vlk v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. S emerit-
ným pražským arcibiskupom koncelebroval svätú omšu 
kardinál Giovanni Coppa a početný zástup kňazov z čes-
kého kolégia Nepomucenum. „Svätci nás ťahajú hore,“ 
zdôraznil v homílii kardinál Vlk, ako to naznačuje tiež 
obraz jediného národného patróna v Bazilike sv. Petra, 
pred ktorým sa prítomní zhromaždili. Václavovi nešlo 
o moc, zdôraznil kardinál Vlk, ale o dobro. Nepozeral 
sa na seba a na svoje miesto, ako to býva v politike, ale 
staral sa o chudobných, vykupoval otrokov, bol ochotný 
preliať krv za kresťanské idey. Sv. Václav ukazuje na 
význam obety, hodnoty, ktorá je dnes úplne zabudnu-
tá, načrtol kardinál Vlk obraz kresťanského panovníka. 
Preto sa na Václavovi naplnili Kristove slova „Kto však 
svoj život kvôli mne stratí, nájde ho“ (Mt 10,39).

Oltárny obraz sv. Václava v Bazilike sv. Petra dokon-
čil v roku 1632 rímsky maliar Angelo Caroselli (1585 
– 1652). Českého národného svätca zobrazil s kráľov-
skou korunou a vo väčšine príručiek už po stáročia preto 
figuruje ako „Re Boemo“, kráľ český. Najväčší obraz
sv. Václava bol zas odhalený počas minulého týždňa 
vo Vítkoviciach. Osemmetrový obraz Antona Pettera 
(1781 - 1858), dokončený v roku 1844, s mestom spoje-
ný historicky. Slávnostné odhalenie obrazu sa uskutoč-
nilo v predvečer slávnosti sv. Václava za účasti približne 
stovky hostí.                              Zdroje: RV CZ / TS ČBK

Lublinská univerzita ocenila  
kardinála Ravasiho

Poľsko 29. septembra (RV) - Kardinál Gianfranco Ra-
vasi, predseda Pápežskej rady pre kultúru, prijal vo 
štvrtok na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline 
čestný doktorát. Slávnostná ceremónia sa konala v rám-
ci programu 4. kongresu kresťanskej kultúry, ktorý sa 
v Lubline začal 27. septembra pod názvom: „Znovuob-
javenie človeka v človeku – kresťanské korene nádeje“. 

Návšteva kardinála Ravasiho v Poľsku bola spoje-
ná s jeho bohatým programom na Katolíckej univerzite 
v Lubline a v meste Kielce, počas ktorej sa predstavil 
prednáškami na témy „Biblická kresťanská identita 
v modernom svete“ a „Biblická inšpirácia v umení ob-
razu“. V Diecéznom múzeu v Kielcach otvoril výsta-
vu poľského maliara Stanislawa Rodzinskeho, počas 
slávnostnej svätej omše inauguroval projekt Televíznej 
biblickej univerzity vysielanej v katolíckej televízii TR-
WAM, a v rámci tlačovej konferencie predstavili jeho 
literárne biblické dielo, ktoré v poľskom jazyku kom-
pletne vyšlo vo vydavateľstve Jednosc.

Počas večerného megakoncertu v prítomnosti dvoch 
tisícok divákov v kongresovej hale Targi Kielce odo-
vzdal medailu Pápežskej rady pre kultúru „Per Artem ad 
Deum“ (Cez umenie k Bohu) in memoriam pre zosnulé-
ho poľského hudobného skladateľa Stefana Stuligrosza 
a osobne aj svetoznámemu talianskemu hudobnému 
skladateľovi a autorovi filmovej hudby Enniovi Morri-
conemu.                                                  -jak, tu- 



40/2012                      12 

Päťročné väzenie bude hroziť  
za profanáciu náboženstva v Rusku

Rusko 28. septembra (RV) - Až päť rokov odňatia slo-
body za profanáciu a ničenie náboženských symbolov. 
Toto je jeden z viacerých návrhov zákona prezentova-
ných v stredu v Moskve, ktorý zvyšuje administratívne 
sankcie a tresty za urážku viery a náboženského cítenia. 
Podľa agentúry AsiaNews okrem schválenia zo strany 
ruského pravoslávneho patriarchátu a predstaviteľov 
moslimských komunít, návrh zákona schválili všetky 
strany Dolnej komory ruského parlamentu.

Za verejné napadnutie viery a znevažovanie počas 
liturgických slávení sú navrhnuté pokuty do výšky 300-
-tisíc rubľov, čo je takmer 7 a pol tisíc eur, ďalej núte-
né práce až do 200 hodín alebo väzenie na tri roky. Za 
profanáciu a zničenie náboženských predmetov na kul-
tových alebo pútnických miestach sa finančná pokuta
pohybuje od 100 do 500-tisíc rubľov, 400 hodín prác 
alebo päťročné väzenie.

Podľa výskumu verejnej mienky, ktorý vykonal 
štátny inštitút VTsIOM, by mal mať tento zákon pod-
poru u 82 % obyvateľstva. Podľa vyjadrenia šéfa od-
delenia pravoslávnej Synody pre vzťahy medzi štátom 
a spoločnosťou, arcikňaza Vsevoloda Čaplina, je takáto 
veľká podpora zo strany obyvateľstva jasným znakom, 
že mnohí očakávajú realizáciu tohto zákona.           -js-

Útoky pokračujú, pri nedeľnom 
atentáte zahynuli dve deti

Keňa 2. októbra (RV) - Dve deti prišli v nedeľu o život 
pri bombovom útoku na anglikánsky kostol sv. Poly-
karpa v kenskom meste Garissa počas hodiny nábo-
ženstva. Sedem ďalších sa nachádza vo vážnom sta-
ve. V súvislosti s atentátom trvajú biskupi a politici na 
tom, že nejde o náboženskú vojnu, ale skôr o politickú, 
ktorá je spojená so zásahom kenských jednotiek a vo-
jakov Africkej únie v Somálsku. Práve tento posledný 
útok tak mohol byť reakciou na obsadenie Chisimaia, 
poslednej bašty radikálnych islamistov zo Šabábu na 
juhu Somálska.

Pre moslimských extrémistov predstavuje Cir-
kev spojenie so Západom, ako aj so samotnou vládou 
v Keni, ktorá vytvorila aliancie s rôznymi západnými 
mocnosťami. Kostoly sú pre útočníkov ľahkým a málo 
chráneným terčom a situáciu nezlepšujú ani videá či 
karikatúry proroka Mohameda, ktoré nedávno publi-
kovali francúzske noviny. Včerajší útok nasledoval po 
sérii predošlých namierených aj na dva iné kostoly, pri 
ktorých prišlo o život celkovo 17 ľudí. Ako pre agen-
túru MISNA uviedol páter Daniel Mkado, misionár, 
ktorý v krajine vedie katolícku tlačovú agentúru Cisa, 

Zrážky v konfliktom zmietanej Sýrii
si vyžiadali ďalšie desiatky obetí

Sýria 2. októbra (RV) - Zrážky v Sýrii si v pondelok vy-
žiadali ďalších najmenej 64 obetí. Ako uvádzajú zdroje 
opozície, v provincii Idbib je z 30 obetí 8 detí. Aleppo 
je v protiútoku vládnych zložiek po ofenzíve povstalcov 
z minulého štvrtka. Podľa vládnych zdrojov v Alep-
pe prišlo v nedeľu o život 235 povstalcov, bojuje sa aj 
v centre mesta. Explózia bomby v blízkosti mešity si 
v pondelok ráno vyžiadala smrť najmenej 11 ľudí, zásah 
povstalcov na ceste medzi Homsom a Palmyrou naj-
menej 18 obetí. Oheň zničil viac ako 500 obchodov na 
starobylom stredovekom trhovisku, ktoré bolo zapísané 
v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 
NATO vyjadrilo znepokojenie nad možnosťou eventuál-
neho použitia chemických zbraní a zdôrazňuje „politické 
riešenie“ ako „správnu cestu“.                                   -jak-

SPRÁVY ZO SVETA                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

V Egypte zatkli dve deti  
a obvinili ich z rúhania

Egypt 5. októbra (RV) - Po prípade Rimshy Masihovej 
a ďalších desiatkach ľudí obvinených z rúhania, boli 
v stredu v Egypte z podobného dôvodu zatknuté dve 
deti koptských kresťanov. Desaťročný Nabil Nagy Rzik 
a deväťročná Mina Nady Faragová, obaja analfabeti, sa 
hrali v blízkosti kontajnerov. Ako uvádza agentúra Asia-
News, miestny imám ich nechal zatknúť, pretože údajne 
močili na stránky Koránu. Pred príchodom polície ich 
istý moslim zaviedol do miestneho kostola a žiadal kňa-
za o ich potrestanie. Ten to však odmietol a deti boli ná-
sledne predvedené pred súd. Momentálne sa nachádzajú 
vo väzení pre mladistvých v Beni Suefe. Otec Nabila 
deti bráni a tvrdí, že nevedia čítať, a tak nemohli vedieť, 
čo je napísané na stranách, ktoré našli vo vreci neďaleko 
smetiska.

Počet takýchto prípadov vzrástol predovšetkým po 
šírení protiislamského filmu „Nevinnosť islamu“ a kari-
katúr proroka Mohameda, ktoré publikoval francúzsky 
týždenník Charlie Hebdo. Väčšinu zatknutých tvoria 
koptskí kresťania. Ešte začiatkom septembra bol na šesť 
rokov väzenia odsúdený Bishoy Kamel, učiteľ koptské-
ho náboženstva, za zverejnenie rúhavých karikatúr na 
sociálnej sieti Facebook a urážok na adresu prezidenta 
Mohammeda Morsiho.                                            mf, ml 

útoky v Nairobi a v iných kenských mestách sa začali 
ešte pred rokom, v čase kenskej ofenzívy proti rebelom 
z hnutia Al Šabáb. (Fides, MISNA)                        -mf- 
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Na slovenskej púti v nemeckom 
Ellwangene aj biskup Haľko

Nemecko 1. októbra (TK KBS) - V sobotu 29. septembra 
sa uskutočnila 41. púť Slovákov do mesta Ellwangen, 
kde v rokoch 870 až 873 väznili arcibiskupa Metoda, 
aby mu znemožnili pokračovať v misii u Slovanov. 
Tohtoročná slávnosť v Ellwangene sa začala svätou om-
šou v Bazilike svätého Víta, kde hlavným celebrantom 
a slávnostným kazateľom bol bratislavský pomocný bis-
kup poverený starostlivosťou o zahraničných Slovákov 
Mons. Jozef Haľko. Vo svojej homílii aktualizoval odkaz 
svätého Metoda, ktorý práve na týchto miestach prinášal 
obetu neslobody za misiu k naším predkom. Prítomných 
pozval nasledovať arcibiskupa Metoda vo vytrvalosti pri 
svedectve o živom Kristovi medzi nami.

Na svätej omši koncelebrovali aj kňazi pôsobiaci 
medzi Slovákmi v Nemecku. Počas svätej omše prija-
la sviatosť birmovania pani Dominika Laura. Po svätej 
omši sa uskutočnila pobožnosť s litániami ku svätému 
Cyrilovi a Metodovi pri pamätnej tabuli svätého Meto-
da, nasledovala beseda a loretánske litánie zakončené 
eucharistickým požehnaním.                    Lukáš Uváčik

Nová Baňa poďakovala za úrodu 
s arcibiskupom Vasiľom

Nová Baňa 1. októbra (TK KBS) - Ďakovnú bohoslužbu 
Roľníckej nedele 30. septembra 2012 v Novej Bani slá-
vil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Sekretár Kongregácie pre 
východné cirkvi v úvode bohoslužby prešiel po Farskom 
kostole Narodenia Panny Márie, aby požehnal úrodu. 
Roľnícku nedeľu Farnosť Nová Baňa slávi ako poďa-
kovanie Bohu za jeho požehnania od roku 1954. Veriaci 
tradične prinášajú v poslednú septembrovú nedeľu do 
chrámu najkrajšie plody z úrody. Výzdobu chrámu už 
počas posledných 18 rokov vytvoria tematicky. 

Arcibiskup Vasiľ v homílii zameral pozornosť na 
pokračujúce duchovné bohatstvo cyrilometodského 
dedičstva. Poukázal na Rok sv. Cyrila a Metoda i Rok 

Eparcha Rusnák  
na odpuste vo Zvolene

Zvolen 2. októbra (TK KBS) - Pri príležitosti odpustovej 
slávnosti ku cti sv. apoštola a evanjelistu Jána Teológa., 
30. septembra zavítal bratislavský eparcha vladyka Pe-
ter Rusnák  do gréckokatolíckej farnosti vo Zvolene, a to  
Veriaci sa na odpustovú slávnosť mali možnosť pripra-
viť sobotnou duchovnou obnovou. Počas večierne s li-
turgiou sa k nim s prihovoril správca Centra univerzitnej 
pastorácie vo Zvolene Fr. Bartolomej Hurňanský OP.

Nedeľnej archijerejskej svätej liturgii predchádzal 
Moleben k sv. apoštolovi a evanjelistovi Jánovi Teológo-
vi. Vladyka Peter v slávnostnej homílii vysvetlil známe 
zobrazenie sv. Jána, „ležiaceho“ na Pánovej hrudi ako 
toho, ktorý dôverne poznal čím „bije“ Ježišovo Srdce, 
a preto mohol napísať jedno z najkrajších a najhlbších 
evanjelií. Tiež nám pripomenul skutočnosť, že z apoš-
tolov len sv. Ján stál pod krížom, a teda jeho viera bola 
silná i v ťažkých chvíľach života.           Mária Sabolová

viery, ktoré môžu napomôcť pri odpovedi na otázku kto 
sme a kam smerujeme, nielen ako jednotlivci ale i ako 
cirkevné a národné spoločenstvo. Naše národné dejiny 
pred príchodom vierozvestov, ako poznamenal hlavný 
celebrant, zostávajú skutočne ponorené do tmy, len málo 
sa zachovalo poznatkov z toho obdobia. Prijatím kres-
ťanstva národ vyšiel z tmy barbarstva a pohanstva. Ako 
pokračoval arcibiskup Vasiľ, napriek rôznym tlakom, 
z ktorých posledný bol tlak totality, ten silný impulz 
viery, ktorý vtlačili Cyril a Metod, vytrval na Slovensku 
dodnes. Dnes si ako národné spoločenstvo však musíme 
uvedomiť oveľa subtílnejšie nebezpečenstvo, ktorým 
môže byť odtrhnutie od našich koreňov. Ako dodal Cy-
ril Vasiľ, dnes hovoríme o strate zmyslu pre posvätno. 
Schopnosti človeka mať na zreteli to, čo ho presahuje 
nad materiálnou úrovňou. Táto základná antropologic-
ká charakteristika človeka prirodzene vedie aj k úcte ku 
každej ľudskej osobe, k jej dôstojnému životu i pracov-
ným podmienkam. Hlavným cieľom cyrilometodskej 
misie bolo ohlasovanie viery, pričom pre každú generá-
ciu je nevyhnutný aj osobný vzťah k Bohu. Ako podo-
tkol vladyka Cyril, samotné navštevovanie bohoslužieb 
ešte nemusí byť garanciou viery, potrebná je osobná 
väzba na živého Boha.

Cyril Vasiľ poukázal na úlohu všetkých kresťanov aj 
v dnešnej dobe komunikovať Božie slovo v reči zrozu-
miteľnej bežnému človeku. Napokon pripomenul misij-
ný rozmer kresťanov, ktorí majú ohlasovať evanjelium 
životom, a to vo všetkých situáciách i rodinného a pra-
covného prostredia.

Výzdoba Roľníckej nedele zostane pre verejnosť prí-
stupná ešte počas dvoch týždňov.   Zuzana Juhaniaková 
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Na Gréckokatolíckej teologickej 
fakulte otvorili akademický rok 

Prešov 2. októbra (TK KBS) - Na sviatok Presvätej Bo-
horodičky Ochrankyne, v pondelok 1. októbra, prešov-
ský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ predsedal 
v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa archijerejskej 
svätej liturgii, ktorou bol na Gréckokatolíckej teologic-
kej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (GTF PU) 
slávnostne otvorený akademický rok 2012/2013. Sú-
časťou slávnosti bola imatrikulácia študentov prvého 
ročníka. V homílii sa prihovoril prešovský farár a pro-
topresbyter Daniel Galajda, ktorý všetkých pozval začať 
a prežívať nový akademický rok v bázni pred Pánom 
a pod ochranou Presvätej Bohorodičky. „To, čo sa deje 
v dnešnom svete, nás presviedča o potrebe tohto sviat-
ku. Ak chceme žiť naozaj múdro, musíme mať pevný 
základ, ktorým je Ježiš Kristus. Žiť v bázni pred Pánom 
je základom múdrosti.“

V rámci imatrikulačnej slávnosti dekan fakulty v prí-
hovore privítal nových študentov a okrem iného uviedol: 
„Gréckokatolícka teologická fakulta vďaka permanent-
nému postupu pedagógov v kvalifikačnom raste má am-
bíciu nielen ponúkať vo väčšej kvalite realizáciu dote-
rajších študijných programov v obidvoch formách a vo 
všetkých troch stupňoch vzdelávania, ale aj rozširovať 
ich ponuku. Výsledkom tohto snaženia je aj akreditácia 
nového študijného programu pod názvom Multikultúr-
ne európske štúdiá.“ Ďalej povedal, že fakulta vedomá 
si svojho prioritného poslania v duchovnej sfére bude 
aktívna v rámci jubilejného cyrilo-metodského roka 
a Roka viery. Zdôraznil aj dôležitý rozmer spolupráce 
s domácimi a zahraničnými vysokými školami v oblasti 
vzdelávania a výskumu.

V tomto akademickom roku na GTF PU študuje, 
spolu s doktorandmi, 684 študentov.      Ľubomír Petrík

Otvorenie akademického roka 
v ekumenickom spoločenstve

Košice 1. októbra (TK KBS) - Stalo sa už tradíciou, že 
nový akademický rok, sa v Košiciach otvára s modlit-
bou a požehnaním ekumenického spoločenstva. V tom-
to duchu sa v nedeľu 30. septembra stretli predstavitelia 
košickej ekumény v gréckokatolíckej Katedrále Naro-
denia Panny Márie, kde pod vedením vladyku Milana 
Chautura, košického eparchu slávili Veni sancte. Po-
zvanie na podujatie prijali čelní predstavitelia univerzít 
a vysokých škôl na území mesta ako rektor UPJŠ prof. 
Ladislav Miroššay, prorektorka UVL prof. Oľga On-
drašovičová a ďalší. Po vzývaní Svätého Ducha bola 
liturgia slova. Počas nej vladyka Milan v príhovore 
apeloval na to, aby sa intelektuálne poznanie spájalo 

Teologická fakulta TU v Bratislave 
otvorila akademický rok

Bratislava 1. októbra (TK KBS) - Teologická fakulta 
Trnavskej univerzity (TF TU) dnes slávnostne otvorila 
nový akademický rok. Podujatie sa konalo na pôde TF 
TU v Bratislave za prítomnosti rektora Trnavskej uni-
verzity prof. Mareka Šmida. Celej akademickej obci 
sa v úvode prihovoril dekan Teologickej fakulty Miloš 
Lichner SJ, a provinciál Spoločnosti Ježišovej Peter 
Bujko SJ. Súčasťou programu bola odborná prednáška 
P. Petra Dubovského SJ, profesora Pápežského biblic-
kého inštitútu v Ríme na tému: Judáš a teológia zrady 
u evanjelistov. Slávnosť vyvrcholila svätou omšou v je-
zuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa, ktorú celeb-
roval bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák. Bod-
kou programu bolo spoločné agapé.        Peter Girašek SJ

s formovaním vôle v súlade s Božími zákonitostiami 
a tak slúžilo rozvoju ľudskej spoločnosti. Pedagógov 
povzbudil k zodpovednému prístupu k mladej gene-
rácii a všetkým zaželal úspešný nový rok. Jednotliví 
zástupcovia kresťanských cirkví predniesli prosby za 
požehnaný začiatok a prežitie celého akademického 
roka. Za akademických funkcionárov sa prihovorila 
prof. Ondrašovičová, ktorá spomenula aktuálne ťaž-
kosti i nádeje vysokého školstva na Slovensku. Pod-
ujatie uzavrel farár Dušan Havrila z Evanjelickej a. v. 
cirkvi informáciami o aktivitách ekumenického spolo-
čenstva.                                              Michal Hospodár  

Katechéti Trnavskej arcidiecézy  
sa zišli na spoločnom Veni Sancte

Trnava 29. septembra (TK KBS) - Prvé stretnutie kate-
chétov Trnavskej arcidiecézy v novom školskom roku 
sa uskutočnilo z organizačných dôvodov 22. septembra 
2012. Najskôr sa zúčastnili na Veni Sancte v kostole 
sestier uršulínok. Svätú omšu celebroval vdp. Ladislav 
Tóth, biskupský vikár pre katolícke školy a katechézu. 
Spolu s ním ju koncelebrovali vdp. Ján Hallon, ria-
diteľ Diecézneho školského úradu a prítomní školskí 
dekani. Po svätej omši stretnutie pokračovalo na Ar-
cibiskupskom úrade, kde odzneli prednášky o knihách 
tohtoročnej Biblickej olympiády. Knihu Rút, Prvú 
knihu kráľov a Evanjelium podľa Matúša predstavila 
Dagmar Kráľová FMA, ktorá usmernila katechétov 
v príprave žiakov a študentov na túto olympiádu, ktorá 
v školskom roku 2012 / 2013 vstupuje už do 12. roč-
níka. Počas stretnutia bolo možné zakúpiť učebné po-
môcky pre prácu s mládežou.    Barbara Šranková FMA 
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Busta jazykovedca a kňaza  
Antona Bernoláka odhalená

Martin 2. októbra (TK KBS) - Slávnostný akt odha-
lenia busty jazykovedca a kňaza Antona Bernoláka 
sa uskutočnil dnes pred budovou Matice slovenskej 
na ulici Pavla Mudroňa 1 v Martine. Na slávnostnom 
akte sa zúčastnilo množstvo hostí. Bustu odhalil pred-
seda Matice slovenskej Marián Tkáč spolu s predse-
dom Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá 
Dušanom Jariabkom a viceprimátorom mesta Martin 
Milanom Malíkom.

V tomto roku si pripomíname 250. výročie narode-
nia Antona Bernoláka, významnej osobnosti slovenskej 
histórie. Výročie jeho narodenia je zároveň jediným 
tohtoročným slovenským jubileom, ktoré UNESCO 
zaradilo do svojho Kalendára výročí 2012. Matica 
slovenská sa pri tejto príležitosti rozhodla tomuto vý-
znamnému Slovákovi odhaliť bustu vo svojom sídle 
v Martine. Jej autorom je Radko Mačuha, absolvent 
sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Brati-
slave.              Dagmar Matiašková Ferencová a Eva Lacová

Stretnutie predstaviteľov  
sekulárnych inštitútov 

Žilina 1. októbra (TK KBS) - Od 29. do 30. septembra 
sa v Žiline stretli predstavitelia sekulárnych inštitútov 
na Slovensku. Vzácnym hosťom bola Eva Kusz z Poľ-
ska, prezidentka Svetovej konferencie SI (CMIS). Na 
programe bola výmena skúseností, nové podnety pre 
službu Cirkvi a dnešnej spoločnosti, spolupráca s KBS, 
ako aj perspektívy ďalšej, aj medzinárodnej spolupráce. 
Zodpovední za sekulárne inštitúty si ujasnili postavenie 
Konferencie SI na Slovensku (KSIS) a vzácne bolo aj 
informovanie o júlovom Kongrese CMIS v Assisi.

Povzbudením boli odporučenia Svätého Otca členom 
sekulárnych inštitútov, ktoré na kongrese tlmočil kardi-
nál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty 
zasväteného života a spoločnosti apoštolského života: 
upriamiť pozornosť na tri oblasti: úplné darovanie celé-
ho svojho života, autentický duchovný život a formácia, 
ktorá sa týka každého veku.                Mária Dravecká 

Nitrianske biskupstvo a SPU  
podpísali dohodu o spolupráci

Nitra 4. októbra (TK KBS) - Širšiu spoluprácu umožní 
dohoda o vzájomnej spolupráci, ktorú podpísali 3. ok-
tóbra zástupcovia Biskupstva Nitra a Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Zmluva, ktorá je 
na dobu neurčitú, sa týka najmä Univerzitného pastorač-
ného centra (UPC) v priestoroch univerzity. Za SPU je 
garantom dohody prorektorka pre zahraničné veci a spo-
luprácu s verejnosťou Elena Horská a za biskupstvo - 
rektor UPC Ľubomír Hlad. 

Záväzky SPU:
Spolupracovať na organizovaní spoločných cyklov 

prednášok a vedeckých seminárov na aktuálne otázky 
etiky a morálky v spoločenskom živote.

Umožniť činnosť jestvujúceho UPC na pôde SPU; 
vytvoriť priestor pre propagáciu aktivít UPC na verej-
ných priestranstvách a na stránke univerzity a napomá-
hať pri organizovaní tých kultúrnych, spoločenských, 
športových, vzdelávacích, liturgických, formačných 
a ekumenických aktivít na SPU, ktorých ciele neprotire-
čia cieľom, ktoré vymedzuje štatút UPC.

Podieľať sa na zabezpečení účasti študentov a peda-
gógov, na báze dobrovoľnosti, na bohoslužbách orga-
nizovaných pri príležitosti otvorenia a ukončenia aka-
demického roka i na ostatných pastoračných aktivitách 
organizovaných pod gesciou UPC v Nitre.

Vytvoriť primerané priestorové a materiálne pod-
mienky na vykonávanie duchovných a kultúrnych čin-
ností pre zamestnancov a študentov SPU organizovaný-
mi UPC.

V záujme ochrany študentov pred nepriaznivým vply-
vom súčasných siekt, neregistrovaných náboženských 
spoločenstiev alebo občianskych združení nezriedka 
nimi samými zriadenými, v prípade potreby konzultovať 
s Biskupstvom Nitra postup pri ich prípadných snahách 
o činnosť na pôde SPU.

Po predchádzajúcej dohode umožniť rektorovi UPC 
v priestoroch SPU kompetenciu slobodne vystupovať, 
využívať a koordinovať aktivity určené pre činnosť UPC 
tak, aby sa mohli nerušene napĺňať ciele tejto zmluvy. 
V tých istých priestoroch rešpektovať ich posvätný cha-
rakter daný ich využívaním na liturgickú činnosť a ich 
prípadné využitie na iné aktivity konzultovať s rektorom 
UPC.

Záväzky Biskupstva Nitra:
Rozšírením pôsobnosti UPC na pôdu SPU, zabez-

pečovať všestrannú duchovnú a ľudskú starostlivosť 
o členov akademickej obce podľa štatútov UPC, s cie-
ľom sústrediť ľudský tvorivý potenciál, ako i rozvíjať 
ducha ekumenickej spolupráce, koordinovať činnosť 
kresťanských organizácií a občianskych združení súčas-
ne i v budúcnosti pôsobiacich na SPU.

Podľa potrieb SPU, prostredníctvom Teologického 
inštitútu v Nitre, personálne zabezpečiť vysokoškolských 
učiteľov na výberové prednášky pre študentov SPU.

Spoluorganizovať spoločné cykly prednášok a ve-
deckých seminárov na aktuálne etické a kulturologické 
otázky, aj v cudzom jazyku.

Zmluvné strany sa zaviazali každoročne zhodnotiť 
plnenie tejto dohody na spoločnom stretnutí.

Sekretariát nitrianskeho biskupa,  Miroslav Lyko
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Jedenáste riadne zasadanie Rady 
hierarchov v mariánskej Ľutine

Ľutina 29. septembra (TK KBS) - V mariánskom 
pútnickom mieste Ľutina (okr. Sabinov) sa v pon-
delok 24. septembra konalo 11. riadne zasadanie 
Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej 
cirkvi sui iuris na Slovensku. Zasadanie nadväzo-
valo na Štvrtú metropolitnú púť kňazov Grécko-
katolíckej cirkvi v Ľutine, ktorá v ten istý deň pre-
biehala za hojnej účasti duchovenstva z Prešovskej 
archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej 
eparchie. Na zasadaní Rady hierarchov sa zúčast-
nil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak 
SJ, ktorý jej predsedá, košický eparchiálny biskup 
Milan Chautur CSsR, bratislavský eparchiálny bis-
kup Peter Rusnák a ako hosť aj pražský apoštolský 
exarcha katolíkov byzantského obradu v Českej re-
publike vladyka Ladislav Hučko, ktorý hierarchov 
informoval o aktuálnej situácii Gréckokatolíckej 
cirkvi v Čechách a na Morave.

Hierarchovia sa venovali aktuálnym liturgickým 
a pastoračným otázkam ako aj podujatiam v rámci 
prebiehajúceho Roku sv. Cyrila a Metoda a blížia-
ceho sa Roku viery. Potvrdili, že v rámci cyrilo-
-metodského jubilea plánujú púť gréckokatolíkov 
na Velehrad. Obzvlášť sa však zaoberali otázkami 
spojenými s prípravou 1. Metropolitného zhro-
maždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi 
sui iuris na Slovensku. Metropolitné zhromaždenie 
je poradné spoločenstvo Cirkvi, ktorému predse-
dá metropolita, a ktoré Rade hierarchov poskytuje 
pomoc v záležitostiach väčšieho významu, najmä 
na primerané usporiadanie foriem a prostriedkov 
apoštolátu a cirkevnej disciplíny, berúc do úvahy 
okolnosti súčasnej doby a spoločné dobro Cirkvi 
(porov. kán. 172, resp. kán. 140 – 145 CCEO). Rada 
hierarchov ho zvoláva aspoň raz za obdobie piatich 
rokov. Biskupi sa dohodli, že 7. januára 2013, na 
Zbor sv. Jána Krstiteľa, v Katedrále sv. Jána Krsti-
teľa v Prešove spolu s kňazmi a veriacimi oficiálne
otvoria prípravnú fázu 1. Metropolitného zhromaž-
denia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Už od 
sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky 1. októbra 
2012 sa však začnú na svätých liturgiách veriaci 
modliť za prípravu Metropolitného zhromaždenia, 
aby prinieslo požehnanie pre Gréckokatolícku cir-
kev na Slovensku.

Na žiadosť Slovenskej biblickej spoločnosti do 
prekladateľskej komisie slovenského ekumenické-
ho prekladu Svätého písma navrhli prof. Daniela 
Škovieru. Navrhli tiež termíny televíznych preno-
sov RTVS z Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
v nasledujúcom roku. Metropolita Ján pripomenul, 
že v dňoch 7. až 28. októbra t.r. sa z titulu svojho 
úradu zúčastní na XIII. riadnom generálnom zhro-

maždení Biskupskej synody v Ríme na tému Nová 
evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery. 
Informoval tiež o zriadení dvoch nových personál-
nych protopresbyterátov (dekanátov) v Prešovskej 
archieparchii, a to pre kňazov vyučujúcich na Gréc-
kokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univer-
zity a pre kňazov v špeciálnej pastorácii.

                                   Stanislav Gábor a Ľubomír Petrík

V Prešove sa uskutočnila  
konferencia Dar viery a impulzy 

novej evanjelizácie

Prešov 2. októbra (TK KBS) - „Dar viery a impulzy 
novej evanjelizácie“ je názov medzinárodnej vedeckej 
konferencie, ktorá sa uskutočnila 2. októbra na Gréc-
kokatolíckej teologickej fakulte (GTU) Prešovskej 
univerzity (PU) v Prešove. Vystúpili na nej desiatky 
odborníkov zo Slovenska a iných krajín. Uskutočnila 
sa 2. októbra, niekoľko dní pred otvorením Biskupskú 
synodu o novej evanjelizácii a začiatkom Roka viery. 
Konferencia bola nielen teoretickým zamýšľaním sa, 
ale ponúkla mnohé praktické impulzy k obnove viery 
a k novej evanjelizácii. S obsahom prednášok sa bude 
môcť verejnosť zoznámiť v pripravovanej monogra-
fii. Záver konferencie patril Eucharistickej pobožnosti
vo fakultnej Kaplnke bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča 
s prosbou o duchovné ovocie podujatia a požehnané 
prežívanie Roka viery.                                 Ľubomír Petrík 

Posviacka interiéru, 
 ikonostasu a 190. výročie chrámu 

slávili v Kružlove

Kružlov 4. októbra (TK KBS) - V nedeľu 30. sep-
tembra sa v Kružlove konala posviacka obnovené-
ho gréckokatolíckeho Chrámu Ochrany presvätej 
Bohorodičky spolu s odpustovou slávnosťou. Pri-
pomenuli sme si aj 190. výročie postavenia chrámu. 
Samotnej nedeľnej slávnosti predchádzala duchov-
ná obnova, ktorú od štvrtka viedli pozvaní kňazi. 
Arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ 
posvätil interiér a nový ikonostas, po čom nasledo-
valo slávenie svätej liturgie. Vladyka Ján veriacich 
v homílii povzbudil k nasledovaniu Máriinho vzoru 
a postoja, zdôraznil potrebu každodenného čítania 
Božieho slova a pristupovanie k sviatostiam.     adz 
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Občianske združenie Fórum života 
k zriadeniu výboru  

pre LGBTI komunity

Bratislava 3. októbra (TK KBS) - Vláda SR dnes schvá-
lila zriadenie Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuál-
nych, transrodových a intersexuálnych osôb (ďalej len 
Výbor pre práva homosexuálov). Prinášame reakciu 
občianskeho združenia Fórum života.

„Vláda SR tak dala najavo svoj skutočný postoj 
k rodine a manželstvu. Dovolíme si upozorniť na dvoj-
tvárnosť v jej konaní. Na jednej strane sa vo svojom 
programovom vyhlásení zaviazala realizovať „dôsled-
né uplatňovanie základnej zásady Zákona o rodine, 
podľa ktorej je manželstvo jedinečný zväzok medzi 
mužom a ženou, ktorý má spoločnosť chrániť a napo-
máhať jeho dobro...“ Na druhej strane schválila Výbor 
pre homosexuálov. Vláda týmto svojím krokom dala 
jasne najavo, že jedno je programové vyhlásenie vlády 
a druhé sú praktické kroky vlády v neprospech inštitútu 
manželstva a rodiny.

Za zmienku stojí fakt, že vláda ako prvý bod svojho 
rokovania schválila Výbor pre homosexuálov. Násled-
ne vypustila zo svojho rokovania deväť bodov, ktoré sa 
týkali ekonomiky (investičné stimuly pre zamestnáva-
teľov) a problematiky zamestnanosti. Tieto body boli 
vypustené bez toho, aby sa o nich diskutovalo, prípadne 
aby sa hľadali na úrovni vlády lepšie riešenia v prospech 
ľudí na Slovensku. Vláda miesto toho, aby riešila sku-
točné problémy veľkej väčšiny obyvateľov (700.000 
obyvateľov Slovenska sa nachádza na hranici chudoby, 
mnohé regióny zápasia s vysokou nezamestnanosťou, 
dochádza k poklesu životnej úrovne), vytvorila nadby-
točnú novú inštitúciu- Výbor pre homosexuálov.“

Marek Michalčík, Občianske združenie Fórum života
Martin Dilong, právnik 

Žilinský biskup Galis ocenil  
pomoc mesta pri organizovaní 

viacerých akcií

Žilina 4. októbra (TK KBS) - Žilinský biskup Mons. 
Tomáš Galis kladne zhodnotil podujatia organizo-
vané biskupstvom, ktoré sa v spolupráci s Mestom 
Žilina uskutočnili v uplynulých letných mesiacoch. 
Obzvlášť vyzdvihol pomoc zamestnancov Mest-
ského úradu v Žiline pri príprave Slávnosti Božieho 
tela a Dňa rodiny na Mariánskom námestí. V lis-
te adresovanom primátorovi mesta Žilina Igorovi 
Chomovi, Mons. Tomáš Galis uvádza, že aktivity 
pre veriacich Žilinskej diecézy v uplynulých let-
ných mesiacoch bolo možné organizovať len vďaka 
pomoci farností diecézy, mnohých dobrovoľníkov 
a taktiež s pomocou Mesta.

„Vzťahy medzi Mestom Žilina a Žilinskou die-
cézou sú na vynikajúcej úrovni. Aj v budúcnosti 
bude Mesto nápomocné pri organizovaní aktivít 
biskupstva, ktoré sa za krátky čas od svojho vzniku 
stalo významnou súčasťou diania v Žiline a v širo-
kom okolí. Osobne sa teším na ďalšiu spoluprácu,“ 
reagoval primátor Igor Choma.              Pavol Čorba

Po území Nitrianskej diecézy 
putuje relikvia sv. Cyrila

Čičmany 4. ok-
tóbra (TK KBS) 
- Od 4. októbra 
2012 putuje re-
likvia svätého 
Cyrila po úze-
mí Nitrianske-
ho biskupstva. 
Prvá farnosť, 
ktorá ju privíta-
la boli Čičmany 
v dekanáte Nit-
rianske Rudno. 
Z tejto príleži-
tosti sa v miest-
nom farskom 
kostole konala 
slávnostná svä-
tá omša, ktorú 
celebroval spolu s kňazmi dekanátu nitriansky bis-
kup Mons. Viliam Judák.

Relikviu privítali čičmanskí veriaci v tradičných kro-
joch pri kaplnke, kde kedysi stál malý kostolík. Sprievod 

následne smeroval do farského kostola. Týmto začala 
vzácna relikvia svoju cestu po starobylej diecéze. Podľa 
slov Mons. Viliama Judáka budú s tým spojené mnohé 
duchovné aktivity. Diecézny biskup plánuje napríklad 
vykonať vo všetkých dekanátoch vizitácie a to práve 
vtedy, keď bude relikvia na ich území, tak „aby sa pre-
hĺbil náboženský život a súdržnosť veriacich“, povedal 
nitriansky biskup.

Postupne sa relikvia svätého Cyrila dostane z Čič-
mian aj do ďalších farností dekanátu a 12. októbra ju 
odovzdajú do dekanátu Bánovce nad Bebravou. V Nit-
rianskej diecéze bude relikvia putovať po jednotlivých 
farnostiach dlhšie ako to bolo v iných biskupstvách. Dô-
vod je jasný: patrí katedrále – Bazilike svätého Emerá-
ma v Nitre.                                            Miroslav Lyko



40/2012                      18 

SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI  
            

Riaditeľ TK KBS: CSI Lic. Jozef KOVÁČIK, Domáci servis: Mgr. Michal LIPIAK, Grafická úprava a monitoring: Jolana ŠINAJOVÁ, Fotoservis: Mgr. Peter ZIMEN
Adresa: Konferencia biskupov Slovenska, P.O. Box 113, 814 99 Bratislava, Telefón: 02 / 54435 380, Fax: 02 /54433 292, e-mail: tkkbs@kbs.sk,  

Internetová verzia spravodajstva TK KBS - www.tkkbs.sk

STRUČNE Z DOMOVA
V deň 250. výročia narodenia Antona Bernoláka 
inaugurovali jeho známku
TRNAVA - V stredu 3. októbra 2012 sa v zasada-
cej miestnosti Spolku svätého Vojtecha uskutočni-
la inaugurácia poštovej známky z emisného radu 
Osobnosti - Anton Bernolák. Táto inaugurácia sa 
uskutočnila v deň 250. výročia narodenia tohto vý-
znamného dejateľa a katolíckeho kňaza. Slávnosť 
sa začala položením kvetov pri pamätníku Anto-
na Bernoláka. Prítomní boli primátor mesta Trna-
va Vladimír Butko, vedúci poštovej filatelistickej
služby Martin Vančo, predseda Zväzu slovenských 
spisovateľov Miroslav Ňaršík a rytec známky 
František Horniak. Počas inaugurácie predstavila 
osobnosť Antona Bernoláka prof. Eva Fordinálová. 
Známkou boli na záver ofrankované pohľadnice, 
ktoré boli zaslané do Námestova, Nových Zámkov 
a Bernolákova.                                     Vendelín Pleva
 
V Chmiňanoch slávili odpustovú slávnosť 
svätého Michala
CHMIŇANY - V sobotu 29. septembra sa v Chmi-
ňanoch (Farnosť Chminianska Nová Ves) konala 
odpustová slávnosť pri príležitosti patrocínia ta-
mojšieho filiálneho chrámu svätého Michala, ako aj
celej obce, v ktorej erbe je archanjel Michal už od 
nepamäti.
Odpustovej liturgickej slávnosti predsedal Jozef 
Dronzek, dekan farnosti svätého Mikuláša v Prešo-
ve, ktorý sa prítomným veriacim prihovoril v homí-
lii, kde poukázal na silu a význam viery pre každé-
ho kresťana, ktorá sa má čoraz väčšmi prejavovať 
v našich skutkoch, v dnešnom sekularizovanom 
svete.                                                      Lukáš Hatala

Hlohovecká farnosť oslávila svojho patróna 
sv. Michala
HLOHOVEC  - Farský kostol v Hlohovci, celá 
farnosť i celé mesto sú zasvätené sv. Michalovi 
Archanjelovi. Oslavy patrocínia vyvrcholili 30. 
septembra hodovou svätou omšou, ktorú celebroval 
dekan Marek Jesenák za hojnej asistencie miniš-
trantov a farského spevokolu.            Lucia Froncová 

Pracujúci väzni v Želiezovciach ďakovali 
v kaplnke za úrodu
ŽELIEZOVCE - Na dnešné časy netradične, ale 
predsa, pracujúci odsúdení vo výkone trestu odňa-
tia slobody, ktorí si odpykávajú v Ústave na výkon 
trestu odňatia slobody v Želiezovciach a pracujú 
na poliach, sa 26. septembra 2012 zišli v miestnej 

väzenskej kaplnke, aby pod vedením svojho vä-
zenského kaplána Rastislava Firmenta poďakovali 
Bohu za tohoročnú úrodu. Väzenský kaplán pri tejto 
príležitosti celebroval ďakovnú svätú omšu s kate-
chézou zameranú na dary zeme a na zvyky našich 
predkov žehnať a ďakovať. Poukázal na dnešnú 
samozrejmosť mať všetko bez uvedomenia si toho, 
že za všetkým je práca človeka a požehnanie Pána 
Boha na čo človek ľahko zabúda.         Tibor Ujlacký

Medzinárodný ekumenický koncert podporil 
dialóg a toleranciu 
KOŠICE - Podporiť dialóg a toleranciu medzi ná-
rodmi a náboženstvami je odkazom Medzinárod-
ného ekumenického koncertu sakrálnych spevov, 
ktorý sa v nedeľu 30. septembra 2012 uskutočnil 
v košickom Štátnom divadle. Výťažok z dobro-
voľného vstupného bude venovaný na nákup po-
travinovej pomoci pre nemajetné rodiny postihnuté 
krítou v Sýrii. Medzi hosťami 8. ročníka podujatia 
bol aj osobný legát jordánskeho princa a exminister 
zahraničných vecí Jordánska Kamel S. Abu Jaber. 

Na koncerte zazneli skladby v podaní chrámo-
vých zborov, spevákov a hudobníkov zo Slovenska, 
Česka, Maďarska, Ruska a Jordánska. Spestrením 
bolo vystúpenie jordánskej speváčky Rose Alwerr, 
ktorá predniesla náboženské piesne v arabskom ja-
zyku.                                                          Peter Solej

Pápežské misijné diela na Slovensku majú 
nové logo a internetovú stránku
BRATISLAVA - Pápežské misijné diela (PMD) 
na Slovensku spustili v týchto dňoch novú verziu 
webovej stránky (www.misijnediela.sk). Je na nej 
možné nájsť prehľadné informácie o ich činnosti 
doma i vo svete a desiatky dokumentov. Obsahuje 
tiež zoznam podporených projektov od roku 2009 
do roku 2012, rôzne štatistiky i archív. Webstrán-
ku vytvoril a spravuje národný riaditeľ PMD na 
Slovensku Viktor Jakubov. Na stránke je tiež zve-
rejnené nové logo, ktoré začali PMD používať na 
všetkých fórach.
Na novej stránke nájdu záujemcovia aj podnety 
k sláveniu tzv. Misijnej nedele, ktorú budeme slá-
viť 21. októbra. Sú medzi nimi list riaditeľa PMD 
k Misijnej nedeli 2012, informácie o tom, čo je to 
Misijná nedeľa, niekoľko podnetov, návrh na misij-
ný most modlitby, modlitbové stretnutie za misie, 
misijný ruženec či podnety na obohatenie misijnej 
liturgie, výzdobu kostola či zbieranie poštových 
známok.                                              Viktor Jakubov 


