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Prednedávnom 
som sa dostal 
k historickému 
filmu režiséra
Františka Vláči-
la z roku 1967 
Markéta Laza-
rová. Viacerými 
odborníkmi 
je tento film
označovaný ako 
najlepší film,
ktorý bol nato-
čený v bývalom 
Českosloven-
sku. Viac ako 2 

a pol hodinový epos je výsledkom 2 ročnej práce 
režiséra a veľkého spektra jeho spolupracov-
níkov. Historická balada z obdobia 12. storo-
čia ukazuje akoby dva svety- jeden krvilačný 
a nespútaný, podliehajúci pohanstvu a ten druhý, 
idealizovaný, obraz nastupujúceho kresťanstva. 
Markéta Lazarová nie je filmom pre bežného
diváka. Je dobré, že na DVD bol vydaný v dvoj-
diskovej edícii. Druhý disk je plný zaujímavých 
hodnotení kritkov a filmových odborníkov,
ako aj rozhovor s dnes už zosnulým režisérom. 
Zaujme aj dokument o reštaurovaní a digitalizá-
cii filmu. Viac ako 715 tisíc filmových políčok
bolo jedno po druhom nascanované a jedno po 
druhom čistené a upravované. Mravenčia práca. 
A to všetko len preto, aby sa film zachoval i pre
budúcnosť. V rozhovoroch a hodnoteniach ma 
ale mimoriadne zaujala myšlienka jedného z res-
pondentov. Povedal niečo v tom zmysle, že ak 
príde návštevník do Louveru, vidí tam desiatky 
obrazov zo stredoveku. A pravdepodobne po-
vedľa nich prejde. Ale človek v stredoveku mal 
väčšinou len jeden obraz- v kostole. A dokázal 
nad ním žasnúť, meditovať, modliť sa pri ňom. 
Presne tak- stará múdrosť tzv. Biblie paupero-
rum. Teda Biblie jednoduchých ľudí. Nevedeli 
čítať, nevedeli písať, takže jedinou možnosťou, 
ako chápať Sväté Písmo bolo počuté slovo 
v chráme a možnosť o ňom rozjímať prostred-
níctvom sochy či maľby. Aj hodnota slova bola 
veľmi veľká. Počuť čítané slovo- či už zo Sväté-
ho Písma, alebo inej knihy, bolo doslova sviat-
kom. Dnes zažívame devalváciu slova i obrazu. 
Sme nimi doslova zasýtení. Ba dokonca presý-
tení. Čo je ale najhoršie, zdá sa, že k tomu, aby 
niečo zaujalo, musí to najskôr šokovať. Stále 
viac sa dvíha vlna odporu voči týmto pravidlám. 
Ľudia začínajú byť smädní. Odmietajú formulky 
typu- „len u nás“, „my ako prví“, „exkluzívne“, 

„kontroverzný“... Hlbšie dno napríklad spravo-
dajstva na komerčných televíznych staniciach sa 
už hádam ani nedá nájsť. Uplynulý týždeň som 
sa zúčastnil diskusie o hraniciach tolerancie voči 
nemorálnosti v komerčných televíziách, ktoré 
usporiadalo Ministerstvo kultúry. Je faktom, 
že hranice sú posunuté už tak ďaleko, že vplyv 
na vývoj spoločnosti sa javí ako alarmujúci. 
Peoplemetre diktujú, čo sa oplatí a čo neoplatí 
vysielať. Tvorba programu sa nerobí podľa záuj-
mu diváka, ale podľa ochoty inzerentov umiest-
niť svoju reklamu v konkrétnom čase pred a po 
konkrétny program. V tejto diskusii je otázka 
morálky a etiky úplne mimo. Jediným ukazova-
teľom sú peniaze. A to i bez ostychu zodpovední 
za komerčné médiá priznávajú. Fraškou sa stá-
vajú sankcie jedinej inštitúcie, ktorá zo zákona 
môže tento trend zastviť. Kým pri príchode tzv. 
reality show na Slovensku Rada pre vysielanie 
a retransmisiu udeľovala pravidelne každé dva 
týždne pokuty vo výške desiatok tisíc Eur, dnes, 
pri oveľa tvrdších programoch sme svedkami, 
ako udelí pokuty na úrovni 5 tisíc Eur. Je to 
doslova výsmech slušným ľuďom. Na stretnutí 
sme okrem poukázania na tieto skutočnosti pred-
niesli aj konkrétny návrh. Financie, ktoré sa na 
pokutách vyzberajú, by mohli končiť namiesto 
čiernej diery štátneho rozpočtu na konkrétnom 
fonde. Ten by mohol v budúcnosti slúžiť ako 
grantový systém na výrobu kvalitných vzdeláva-
cích televíznych projektov. Bude na to dostatok 
síl a ochota? Alebo budú silnejšie loby finanč-
ných skupín, ktoré postupne skupujú v mediálnej 
oblasti investíciu za investíciou a ich jediným 
záujmom je zvýšiť cenu svojej investície? 

Ukončím toto moje zamyslenie úryvkom zo 
zaujímavho e-mailu, ktorý koloval v uplynulých 
dňoch po internete. Autor bol podpísaný ako 
divák Marek. Po trochu ironickom vymenovaní 
všetkých negatív, ktoré ponúkajú dnešné ko-
merčné televízie, končí svoje zamyslenie takto: 
„Nuž, vážené televízie, ďakujem vám predo-
všetkým za to, že mám viac času na kvalitné 
knihy, zmysluplné filmy a dokumenty či jedno-
ducho na to, čo ma baví a napĺňa. 

To, čo ponúkate, je ODPAD! Pamätajte, dnes 
sa už spoločnosť vie vysporiadať s odpadom 
rôzneho druhu, či už je alebo nie je nebezpečný. 
Ten odpad, ktorý dnes produkujete, podľa mňa 
patrí do prvej kategórie, no je len na divákoch, 
ako ho budú vnímať oni. Či podľa nich balansu-
je na hranici spomínaných kategórií alebo spadá 
do jednej z nich. Ja mám, našťastie, v tejto otáz-
ke už dlhšiu dobu úplne jasno. “                                  
                                                                     RV, Jozef Kováčik 

Váha obrazu a slova
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Vatikán 21. októbra (TK KBS/RV) - Kanonizácia sied-
mich nových svätcov priviedla na Námestie sv. Petra 
okolo 80-tisíc ľudí. Liturgiu slávil Benedikt XVI. pod-
ľa zrevidovaného obradu za účasti 262 biskupov, ktorí 
sú v Ríme na zasadnutí synody o novej evanjelizácii. 
Sedem nových svätcov zo šiestich národov (sv. James 
Berthieu SJ, sv. Pedro Calungsod, sv. John Baptist Pia-
marta, sv. Carmen Sallés y Barangueras, sv. Marianne 
Cope, sv. Kateri Tekakwitha a sv. Anna Schäffer) pred-
stavil Svätý Otec v homílii:

„Ctihodní bratia, drahí bratia a sestry!
Cirkev dnes nanovo počúva Ježišove slová, ktoré 

vyslovil počas cesty do Jeruzalema, kde sa malo naplniť 
tajomstvo jeho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania. Sú to 
slová, ktoré v sebe obsahujú zmysel Kristovho poslania 
na zemi, poznačeného jeho obetou a úplným sebadaro-
vaním. V dnešnú tretiu októbrovú nedeľu, počas ktorej 
slávime Svetový deň misií, ich Cirkev počúva s osobit-
nou pozornosťou a nanovo si pripomína, že ako celok je 
vždy v službe človeku a evanjeliu, rovnako ako Ten, kto 
obetoval seba samého až na smrť.

Zo srdca pozdravujem všetkých vás, čo ste zaplnili 
Námestie sv. Petra, osobitne oficiálne delegácie a pút-
nikov, ktorí prišli osláviť siedmich nových svätých. 
Rovnako pozdravujem kardinálov a biskupov, ktorí sa 
v týchto dňoch zúčastňujú biskupskej synody o novej 
evanjelizácii. Je šťastnou zhodou okolností, že sa táto 
slávnosť spája s misijnou nedeľou a Božie slovo, ktoré 
sme pred chvíľou počuli, objasňuje obidve. Predstavuje 
nám štýl evanjelizátora, pozvaného vydávať svedectvo 
a ohlasovať kresťanskú zvesť, pripodobňujúc sa Ježišo-
vi Kristovi, nasledujúc tú istú cestu, ktorou šiel on. To 
platí pre misiu ad gentes, ako aj pre novú evanjelizáciu 
v starokresťanských krajinách.

Syn človeka prišiel, aby slúžil a dal svoj život ako 
výkupné za mnohých (porov. Mk 10,45). Tieto slová 
tvorili životný program siedmich blahoslavených, kto-
rých dnes Cirkev slávnostne zapíše do zoznamu svä-
tých. S hrdinskou odvahou úplne zasvätili svoj život 
Bohu a veľkodušnej službe blížnym. Sú synmi a dcé-
rami Cirkvi, ktorí si, nasledujúc Pána, zvolili cestu 
služby. Svätosť Cirkvi má vždy svoj prameň v tajom-
stve vzkriesenia, ktoré bolo predstavené prorokom Iza-
iášom v prvom čítaní: Pánov služobník je spravodlivý, 
ktorý „ospravedlní mnohých a on ponesie ich hriechy“ 
(Iz 53,11). Je to Ježiš Kristus ukrižovaný, vzkriesený 
a oslávený. Dnešná kanonizácia je výrečným potvrde-
ním tejto tajomnej spásnej skutočnosti. Neúnavné vy-
dávanie svedectva viery týchto siedmich veľkodušných 
Kristových učeníkov, ich pripodobnenie sa Synovi člo-
veka dnes žiari v celej Cirkvi.

Jacques Berthieu sa narodil vo Francúzku v roku 
1838, a veľmi rýchlo sa nechal získať Ježišom Kris-
tom. Počas svojho pôsobenia vo farnosti mal plamennú 
túžbu zachraňovať duše. Stal sa jezuitom a chcel prejsť 

celý svet pre Božiu slávu. Neúnavný pastier na ostro-
ve Santa Maria a neskôr na Madagaskare, bojoval proti 
nespravodlivosti a zároveň pomáhal chudobným a cho-
rým. Obyvatelia Madagaskaru ho považovali za kňaza, 
ktorý prišiel z neba, hovoriac: Vy ste našim «otcom 
a mamou»! Stal všetkým pre všetkých, čerpajúc z mod-
litby a z lásky Ježišovho Srdca ľudskú a kňazskú silu, 
až do mučeníckej smrti v roku 1896. Zomieral so slova-
mi «Radšej zomriem, ako by som mal zaprieť svoju vie-
ru». Drahí priatelia, nech je život tohto evanjelizátora 
povzbudením a príkladom pre kňazov, aby boli Božími 
mužmi ako bol on! Nech jeho príklad pomôže mnohým 
kresťanom, ktorí sú v dnešnej dobe prenasledovaní kvô-
li viere! Nech na jeho príhovor prinesie Rok viery svoje 
ovocie pre dobro Madagaskaru a celého Afrického kon-
tinentu! Nech Boh žehná obyvateľov Madagaskaru!

Pedro Calungsod sa narodil okolo roku 1655 v re-
gióne Visayas na Filipínach. Láska ku Kristovi ho in-
špirovala vstúpiť do katechetickej školy miestnych 
jezuitských misionárov. V roku 1658, spolu s inými 
mladými katechétami, sprevádzal pátra Diega Luisa de 
San Vitores na Mariánske ostrovy, evanjelizovať domo-
rodé obyvateľstvo. Život tam bol ťažký a misionári mu-
seli čeliť prenasledovaniu kvôli zväčšujúcej sa závisti 
a ohováraniam. Pedro prejavil hlbokú vieru a milosrdnú 
lásku a pokračoval v katechizovaní mnohých, ktorí sa 
na jeho ohlasovanie obrátili na kresťanstvo. Vydával 
svedectvo Kristovi životom v nevinnosti a zasväteným 
evanjeliu. Najvzácnejšou bola jeho túžba vyhrať duše 
pre Krista a tá ho urobila rozhodným prijať mučeníctvo. 
Zomrel 2. apríla 1672. Očití svedkovia zaznamenali, že 
Pedro mohol utiecť do bezpečia, ale rozhodol sa ostať 
po boku otca Diega. Kňaz mu ešte pred smrťou stihol 
udeliť rozhrešenie. Nech sa príklad a odvaha svedectva 
Pedra Calungsoda stane inšpiráciou pre drahý ľud na Fi-
lipínach, aby odvážne ohlasoval Kráľovstvo a vyhrával 
duše pre Boha!

Giovanni Battista Piamarta, kňaz diecézy Brescia, 
bol veľkým apoštolom milosrdnej lásky a mladých. 
Upozorňoval na to, že v súčasnom svete je nevyhnutná 
prítomnosť kultúrneho a sociálneho katolicizmu. Oso-
bitne sa zasvätil kresťanskému, morálnemu a profesio-
nálnemu pozdvihnutiu nových generácií a to prostred-
níctvom svojho žiarivého náboja ľudskosti a dobroty. 
Vedený neotrasiteľnou dôverou v Božiu prozreteľnosť 
a hlbokým duchom obety, čelil ťažkostiam a námahám 
spojeným s otvorením rôznych apoštolských diel, me-
dzi ktoré patria: Remeselnícke učilište, Vydavateľstvo 
Queriniana, mužská Kongregácia Svätej rodiny z Na-
zareta a ženská Kongregácia Umili serve del Signore. 
Tajomstvo jeho intenzívneho a činného života je ukryté 
v dlhých hodinách, ktoré venoval modlitbe. Keď bol 
zavalený prácou, venoval dlhší čas stretnutiu „srd-
ce pri srdci“ s Pánom. Uprednostňoval stráviť chvíľu 
pred Najsvätejšou sviatosťou, meditujúc o Kristovom  

Benedik XVI. predsedal kanonizácii 7 nových svätých vo Vatikáne
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utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní, aby takýmto spôsobom 
nabral duchovnú silu a znovu začal dobývať srdcia ľudí, 
osobitne mladých, aby ich priviedol k prameňom života 
prostredníctvom stále nových pastoračných aktivít.

«Daruj nám, Pane, svoje milosrdenstvo: v teba dú-
fame». Týmito slovami nás liturgia pozýva spievať 
hymnus Bohu stvoriteľovi a jeho prozreteľnosti, prij-
múc jeho plán spásy pre náš život. Tak konala sv. Maria 
del Carmelo Sallés y Barangueras, rehoľníčka, ktorá sa 
narodila vo Vic, v Španielsku v roku 1848. Po zrealizo-
vaní svojej nádeje, po mnohých námahách, kontemplu-
júc rast Kongregácie školských misijných sestier Nepo-
škvrneného počatia, ktorú založila v roku 1892, mohla 
spievať spolu s Božou Matkou: «A jeho milosrdenstvo 
z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja». Jej vy-
chovávateľské dielo, ktoré zverila Nepoškvrnenej Pan-
ne Márii, neprestajne prináša hojné ovocie uprostred 
mládeže, prostredníctvom veľkodušného nasadenia jej 
duchovných dcér, ktoré sa - tak ako ona – vkladajú do 
rúk Boha, ktorý môže všetko.

Obráťme teraz pohľad na Marianne Cope, narode-
nú v nemeckom Heppenheime v roku 1838. Keď mala 
rok, vzali ju do Spojených štátov a v roku 1862 vstúpila 
do Tretieho rádu sv. Františka v Syrakúzach v New Yor-
ku. Následne, ako generálna predstavená kongregácie, 
matka Marianne prijala výzvu starať sa o malomocných 
na Havaji, ktorú mnohí iní odmietli. Odišla tam so šies-
timi spolusestrami, aby sa starala o nemocnicu v Oahu 
a neskôr založila nemocnicu Malulani v Maui a otvorila 
dom pre dievčatá, ktorých rodičia boli nakazení malo-
mocenstvom. Po piatich rokoch súhlasila s otvorením 
iného domu pre ženy a dievčatá na ostrove Molokai, 
kam s odvahou odišla a vlastne ukončila kontakt s oko-
litým svetom. Tam sa starala o pátra Damiána, už veľmi 
známeho kvôli jeho hrdinskej práci medzi malomocný-
mi, ošetrujúc ho až do jeho smrti. Potom zaujala jeho 
miesto medzi malomocnými mužmi. Keďže sa ešte veľ-
mi málo dalo urobiť pre tých, ktorí boli postihnutí touto 
strašnou chorobou, Marianne Cope preukázala najvyšší 
stupeň lásky, odvahy a entuziazmu. Je žiarivým a sil-
ným príkladom najlepšej katolíckej tradície zasvätenia 
sa sestrám a ducha jej milovaného sv. Františka.

Kateri Tekakwitha sa narodila v dnešnom štáte New 
York v roku 1656. Otec pochádzal z kmeňa Mohawkov 
a matka, ktorá bola kresťankou, z kmeňa Algonkínov. 
Ona jej vštepovala zmysel pre živého Boha. Bola po-
krstená, keď mala dvadsať rokov a aby unikla prenasle-
dovaniu, uchýlila sa do misie sv. Františka Xaverského 
blízko Montrealu. Pracovala tam, verná tradícii svojho 
ľudu – aj napriek odmietnutiu náboženského presved-
čenia svojho ľudu – až do svojej smrti vo veku 24 rokov. 
Svojim jednoduchým životom Kateri ostala verná svojej 
láske ku Kristovi, modlitbe a každodennej svätej omši. 
Jej najväčšou túžbou bolo poznať Boha a robiť to, čo sa 
jemu páči. Kateri nás udivuje tým, ako v nej pôsobila 
milosť bez vonkajšej podpory a odvahou k povolaniu, 
ktoré bolo v jej kultúre veľmi zriedkavé. V nej sa viera 

a kultúra vzájomne obohacujú! Nech nám jej príklad 
pomôže milovať Krista a žiť na tom mieste, kde sme, 
bez odmietnutia toho, kým sme! Svätá Kateri, patrónka 
Kanady a prvá svätá pôvodná Američanka, zverujeme 
ti obnovu viery v prvých národoch a v celej Severnej 
Amerike! Nech Boh žehná pôvodné obyvateľstvo!

Anna Schäfferová z Mindelstettenu chcela od mla-
dosti patriť do nejakého misijného rehoľného rádu. 
Keďže pochádzala z chudobnej rodiny, snažila sa zaro-
biť si ako slúžka na veno, ktoré potrebovala, aby bola 
prijatá do kláštora. Pri tejto práci mala vážnu nehodu 
s nevyliečiteľnými popáleninami na nohách, čo ju donú-
tilo zostať na lôžku celý život. Tak sa lôžko bolesti stalo 
pre ňu kláštornou celou a utrpenie základom jej misijnej 
služby. Spočiatku sa sťažovala na svoj osud, ale potom 
dospela k pochopeniu svojej situácie ako volaniu lásky 
od Ukrižovaného a výzvy, aby ho nasledovala. Posilňo-
vaná denným svätým prijímaním sa stala neúnavným 
nástrojom príhovorov v modlitbe a odrazom Božej lá-
sky pre mnohých ľudí, ktorí vyhľadávali jej radu. Kiež 
by jej apoštolát modlitby a utrpenia, obete a pokánie 
bol žiarivým príkladom pre veriacich v jej krajine. Jej 
príhovor nech podporuje kresťanské hospicové hnutie 
(centrá pre paliatívnu starostlivosť pre nevyliečiteľne 
chorých pacientov) v jeho dobročinnej službe.

Drahí bratia a sestry! Títo noví svätí, rozdielni, čo 
sa týka pôvodu, jazyka, národa a spoločenského posta-
venia, sú zjednotení s celým Božím ľudom v tajomstve 
spásy Krista, Vykupiteľa. Spolu s nimi aj my, tu zhro-
maždení so synodálnymi otcami pochádzajúcimi z ce-
lého sveta, voláme k Pánovi slovami žalmu, že «on je 
naša pomoc a ochrana» a prosíme ho: «Tvoje milosr-
denstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba» (Ž 
33, 20-22). Nech dnes prehovorí svedectvo nových svä-
tých, ich život veľkodušne obetovaný z lásky ku Kristo-
vi, k celej Cirkvi a ich príhovor nech povzbudí a podpo-
rí jej poslanie ohlasovať evanjelium celému svetu.“  

Po skončení svätej omše pozdravil Svätý Otec osob-
ne oficiálne delegácie ôsmich štátov (Filipíny, Kanada,
Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Spo-
jené štáty americké a Madagaskar), ktoré majú vzťah 
k novým svätcom. Ešte pred tým však Benedikt XVI. 
predniesol poludňajší príhovor pred modlitbou Anjel 
Pána. „Ešte pred samotným ukončením tejto slávnosti, 
obráťme sa na Kráľovnú všetkých svätých, na Pannu 
Máriu. Myslíme na Lurdy, ktoré zasiahli veľké povod-
ne a zaplavili aj Jaskyňu zjavení Panny Márie. Osobitne 
v dnešný deň zverujeme pod materinskú ochranu Panny 
Márie misionárov a misionárky – kňazov, rehoľníkov 
a laikov – čo v každom kúte sveta zasievajú dobré zrno 
evanjelia. Modlime sa aj za biskupskú synodu, ktorá sa 
v týchto dňoch konfrontuje s výzvou novej evanjelizá-
cie na odovzdávanie kresťanskej viery.“

Svätý Otec ďalej pozdravil prítomné skupiny pútni-
kov národnostne spriaznených s novými svätcami v ich 
jazykoch a na záver udelil všetkým apoštolské požeh-
nanie.                                                Zdroj: RV SK / RV CZ
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Vatikán 24. októbra (RV) - Priečelie Baziliky sv. Petra vo 
Vatikáne ešte stále zdobia obrazy nových svätých, kto-
rých vyhlásil uplynulú nedeľu Benedikt XVI. Okolo 30-
-tisíc pútnikov, početná skupina kardinálov a biskupov, 
zúčastňujúcich sa na synode o novej evanjelizácii. To 
bol dnešný pohľad na Vatikán-
ske námestie počas generálnej 
audiencie, pri ktorej nám pápež 
v katechéze ponúkol zamysle-
nie nad otázkou Čo je viera.

Drahí bratia a sestry, minu-
lú stredu, na úvod Roku viery, 
som začal novú sériu katechéz 
o viere. Dnes by som sa chcel 
s vami zamyslieť nad základ-
nou otázkou: Čo je viera? Má 
viera zmysel vo svete, v ktorom 
veda a technika otvárajú ešte 
prednedávnom nemysliteľné 
horizonty? Čo dnes znamená veriť? Naozaj, v našich 
časoch je potrebné nové vyučovanie viery, ktoré samo-
zrejme bude obsahovať poznanie jej právd a poznanie 
udalostí dejín spásy, avšak jeho prvým východiskom 
bude opravdivé stretnutie s Bohom v Ježišovi Kristovi, 
láska k nemu, dôvera v neho, čiže zaangažovanie celého 
človeka, celého života.

Dnes uprostred mnohých dobrých vecí rastie okolo 
nás akási duchovná púšť. Tu a tam, z určitých udalostí, 
o ktorých počujeme dennodenne, cítime, že svet nekráča 
k budovaniu bratského spoločenstva a pokoja; aj pokrok 
a blahobyt so sebou prinášajú svoje tienisté stránky. Na-
priek veľkosti vedeckých objavov a úspechov techniky 
sa nezdá, že by dnešný človek bol slobodnejší a ľudskej-
ší; stále okolo seba vidíme rozličné formy zneužívania, 
manipulácie, násilia, nespravodlivosti... Istý druh kultúry 
dnes vychováva k tomu, aby sa ľudia pohybovali len na 
horizonte vecí, v ohraničení toho, čo je ľudsky uskutoč-
niteľné, aby verili len tomu, čo možno vidieť alebo čoho 
sa možno dotknúť vlastnými rukami. Na druhej strane 
však rastie počet tých, ktorí sa cítia dezorientovaní a pri 
hľadaní vízie sveta, ktorá by nebola len horizontálna, sú 
ochotní uveriť naozaj hocičomu. V tomto kontexte zno-
vu vychádzajú na povrch isté základné otázky, ktoré sú 
omnoho konkrétnejšie a naliehavejšie, než sa môže zdať 
na prvý pohľad: aký zmysel má život? Existuje budúc-
nosť pre človeka, pre nás a pre nasledujúce generácie? 
Akým spôsobom treba riadiť naše slobodné rozhodnu-
tia, aby náš život dosiahol dobrý a šťastný koniec? Čo 
nás čaká za prahom smrti?

Z týchto nepopierateľných otázok vychádza najavo, 
že ohraničený svet, svet presných výpočtov a zmyslo-
vých skúseností, skrátka povedané svet vedeckého po-
znania – akokoľvek je pre život človeka dôležitý – sám 
o sebe jednoducho nestačí. Potrebujeme nielen chlieb, 
potrebujeme aj lásku, zmysel a nádej, istý základ, 

pevnú zem, ktorá nám pomáha žiť autenticky aj v kríze, 
aj v temnote, aj v ťažkostiach a v každodenných prob-
lémoch. Viera nám daruje práve toto: je dôveryplným 
spoľahnutím sa na druhého, na to „Ty“, ktorým je Boh: 
on mi dáva istotu – a nie je to istota, ktorá by bolo me-

nej pevná, než tá, ktorú možno 
presne vypočítať alebo vedecky 
dokázať. Viera nie je len inte-
lektuálnym súhlasom človeka 
s určitými pravdami o Bohu; je 
to úkon, ktorým Bohu slobodne 
dávam svoju dôveru, lebo on je 
mojím Otcom a miluje ma; je to 
priľnutie k tomu „Ty“, ktoré mi 
darúva nádej a dôveru. Samo-
zrejme, toto priľnutie k Bohu, 
má svoj konkrétny obsah: uve-
domujeme si v ňom, že Boh sa 
nám zjavil v Kristovi a ukázal 

nám svoju tvár, priblížil sa každému z nás.
Ba čo viac, Boh zjavil, že jeho láska k človeku, ku 

každému z nás, je bez hraníc: na kríži nám Ježiš z Na-
zareta, Boží Syn, ktorý sa stal človekom, najjasnejším 
spôsobom ukazuje, kam až siaha táto láska: k darovaniu 
seba samého, k úplnej obete. V tajomstve smrti a zmŕt-
vychvstania Krista Boh schádza až celkom dovnútra 
našej ľudskosti, aby ju zobral k sebe, aby ju vyzdvihol 
do svojej výšky a veľkosti. Viera znamená veriť v túto 
Božiu lásku, ktorá neprestáva ani napriek ľudskej ska-
zenosti, ani zoči-voči zlu a smrti, ale je schopná zme-
niť každú formu otroctva a darúva nám možnosť spásy. 
Mať vieru teda znamená stretnúť sa s týmto „Ty“, s Bo-
hom, ktorý je oporou a prísľubom nezničiteľnej lásky, 
lásky ktorá nielen túži po večnosti, ale túto večnosť aj 
darúva; viera je dôverovaním Bohu s postojom dieťaťa, 
ktoré vie, že všetky jeho ťažkosti a problémy sú v bez-
pečí v jednom „ty“ – v osobe matky. A táto možnosť 
spásy prostredníctvom viery je darom, ktorý Boh po-
núka všetkým ľuďom. Myslím, že by sme sa v našom 
každodennom živote, plnom problémov a dramatických 
situácií, mali častejšie zamýšľať nad tým, že mať kres-
ťanskú vieru znamená odovzdať sa s dôverou hlboké-
mu zmyslu, o ktorý sa opiera celý svet, zmyslu, ktorý 
si my sami nemôžeme dať – môžme ho len dostať ako 
dar – je však základom, na ktorom sa dá žiť bez strachu. 
A túto oslobodzujúcu a povzbudivú istotu viery musíme 
byť schopní ohlasovať slovom a dokazovať príkladom 
nášho kresťanského života.

Každý deň však vidíme, že mnohí voči tomuto hlá-
saniu zostávajú indiferentní, alebo ho odmietajú prijať. 
Na konci Evanjelia svätého Marka sme dnes počuli 
tvrdé slová, ktoré povedal Vzkriesený Kristus: „Kto 
uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, 
bude zatratený“ (Mk 16, 16). Stratí sám seba. Chcel by 
som vás pozvať, aby sme sa nad tým zamysleli. Dôvera 

Benedikt XVI. počas audiencie: Veda nestačí, aby bol človek slobodný



43/2012                      6

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI  
            
v konanie Ducha Svätého nás musí vždy pohýnať k to-
mu, aby sme ohlasovali evanjelium - teda k odvážnemu 
svedectvu viery; avšak okrem možnosti pozitívnej od-
povede na dar viery existuje aj riziko odmietnutia evan-
jelia, neprijatia stretnutia s Kristom. Už svätý Augustín 
sa venoval tomuto problému vo svojom komentári k po-
dobenstvu o rozsievačovi: „My rozprávame“ –napísal 
– „rozsievame, rozhadzujeme semeno. Sú ale aj takí, 
ktorí tým pohŕdajú, takí, čo kritizujú, takí, čo sa vysmie-
vajú. Ak sa ich však budeme báť, nezasejeme a v deň 
žatvy zostaneme bez úrody. Semeno treba zasievať do 
dobrej zeme.“ (Discorsi sulla disciplina cristiana, 13, 14: 
PL 40, 677-678). Odmietnutie nám teda nesmie zobrať 
odvahu. Ako kresťania sme aj my svedectvom o úrodnej 
zemi: naša viera, aj keď nie dokonalá, ukazuje, že exis-
tuje dobrá pôda, v ktorej semeno Božieho Slova prináša 
bohaté ovocie spravodlivosti, pokoja a lásky, novej ľud-
skosti a spásy. A celá história Cirkvi, aj napriek všetkým 
problémom ukazuje, že existuje dobrá pôda; existuje 
dobré semeno, ktoré prináša ovocie.

Pýtajme sa však: kde má človek nájsť toto otvorenie 
srdce a mysle, aby uveril Bohu, ktorý sa zjavil v Ježišo-
vi Kristovi ukrižovanom a vzkriesenom, aby prijal jeho 
spásu, takže sa On sám a jeho evanjelium stane smerov-
níkom a svetlom celej ľudskej existencie. Odpoveď: Je 
možné veriť v Boha, pretože on sám k nám prichádza 
a dotýka sa nás, pretože Duch Svätý, dar Vzkrieseného, 
nás robí schopnými prijať živého Boha. Viera je teda 
predovšetkým nadprirodzeným darom, darom Božím. 
Druhý vatikánsky koncil hovorí, citujem: „Aby sa ta-
káto viera mohla vzbudiť, je potrebná predchádzajúca 
a pomáhajúca Božia milosť a vnútorná pomoc Ducha 
Svätého, ktorý by pohol srdce a obrátil ho k Bohu, otvo-
ril duchovný zrak a dal všetkým pocit šťastia zo súhlasu 
s pravdou a z viery v pravdu“. (Dogmatická konštitúcia 
Dei Verbum, 5). Na začiatku nášho putovania viery je 
krst, sviatosť, ktorú nám dáva Duch Svätý: stávame sa 
v nej Božími deťmi v Kristovi. Je znakom vstúpenia 
do spoločenstva viery, do Cirkvi: človek neprijíma vie-
ru sám od seba: predchádza ju milosť Ducha Svätého 
– a neveríme sami, ale spoločne s našimi bratmi. Od 
krstu je každý pokrstený povolaný žiť nový život a spolu 
s bratmi prijať za svoje toto vyznanie viery.

Viera je darom Boha, ale je aj hlboko ľudským 
a slobodným úkonom. Katechizmus Katolíckej Cirkvi 
to hovorí jasne: „Veriť možno iba vďaka milosti a vnú-
tornej pomoci Ducha Svätého. Je však takisto pravda, 
že veriť je pravý ľudský úkon. Dôverovať Bohu a sú-
hlasiť s pravdami, ktoré zjavil, neodporuje ani slobo-
de, ani rozumu človeka“ (č. 154). Toľko katechizmus. 
Možno dokonca povedať, že viera našu slobodu a náš 
rozum predpokladá a zároveň ich dvíha vyššie; to všetko 
v živote, ktorý je akoby exodom. Je to vyjdenie z nás 
samých, z našich istôt, z našich mentálnych schém, aby 
sme svoju dôveru mohli vložiť do Božej činnosti, kto-
rá nám naznačuje vlastnú cestu nasledovania skutočnej 
slobody, našej ľudskej identity, skutočnú radosť srdca, 

mier so všetkými. Veriť znamená zdôveriť sa v plnej 
slobode a s radosťou Božiemu plánu Prozreteľnosti pre 
naše dejiny - tak ako to urobil patriarcha Abrahám, ako 
to urobila Mária z Nazaretu. Viera je teda súhlasom, kto-
rým naša myseľ a naše srdce hovoria Bohu svoje „áno“, 
vyznávajúc, že Ježiš je Pán. Toto „áno“ premieňa život, 
otvára mu cestu k plnosti zmyslu, robí ho novým, plným 
radosti a dôveryhodnej nádeje.

Drahí priatelia, naše časy potrebujú kresťanov, ktorí 
sa nechali uchvátiť Kristom, kresťanov, ktorí rastú vo 
viere vďaka tomu, že sú im blízke sviatosti a Sväté Pís-
mo. Potrebuje osoby, ktoré sú akoby otvorenou knihou, 
ktorá rozpráva o skúsenosti nového života v Duchu, 
o prítomnosti Boha, ktorý nám pomáha na našej ceste 
a otvára nás pre život, ktorý sa nikdy neskončí. 

Svätý Otec na generálnej audiencii pozdravil aj pút-
nikov zo Slovenska: „Zo srdca pozdravujem pútnikov 
zo Slovenska, osobitne z Nových Zámkov a Hlohovca. 
Bratia a sestry, v týchto dňoch sme pozvaní viac uvažo-
vať o nutnosti misijného poslania Cirkvi i každého kres-
ťana. Aj my sme povolaní evanjelizovať to prostredie, 
v ktorom žijeme a pracujeme. S týmto želaním vás žeh-
nám. Pochválený buď Ježiš Kristus!“ 

Benedikt XVI. oznámil mená šiestich nových členov 
kardinálskeho kolégia

V závere dnešnej generálnej audiencie (24. októbra 
2012) ohlásil Benedikt XVI. mená šiestich nových čle-
nov kardinálov, ktorú budú vymenovaní pri konzistóriu 
v sobotu 24. novembra 2012. „S veľkou radosťou teraz 
oznamujem, že 24. novembra zvolám konzistórium, pri 
ktorom vymenujem 6-tich nových členov Kardinálske-
ho kolégia. Úlohou kardinálov je pomáhať nástupcovi 
sv. Petra v jeho službe povzbudzovať bratov vo viere 
a byť princípom a základom jednoty a spoločenstva 
Cirkvi. Toto sú mená nových kardinálov: Mons. James 
Michael Harvey (narodený 20. októbra 1949 - USA), 
prefekt Pápežského domu, ktorého chcem vymenovať 
za arcikňaza pápežskej Baziliky sv. Pavla za hradbami; 
Jeho Blaženosť Béchara Boutros Raï (nar. 25. februá-
ra 1940), maronitský patriarcha Antiochie (Libanon); 
Jeho Blaženosť Baselios Cleemis Thottunkal (nar. 15. 6. 
1959), vyšší arcibiskup Trivandrumu Sýrsko-Malankar-
skej cirkvi (India); Mons. John Olorunfemi Onaiyekan 
(nar. 29. 1. 1944), abudžský, arcibiskup (Nigéria); Mons. 
Rubén Salazar Gómez (nar. 22. 9. 1942), bogotský ar-
cibiskup (Kolumbia) a Mons. Luis Antonio Tagle (nar. 
21. 6. 1957), manilský arcibiskup (Filipíny). Ako ste už 
počuli, noví kardináli sú v službe Svätej stolice alebo ot-
covia, pastieri partikulárnych cirkví vo svete. Pozývam 
teda všetkých, aby sa modlili za týchto nových vyvole-
ných a prosili Pannu Máriu, aby dokázali vždy s odva-
hou a oddanosťou milovať Krista a jeho Cirkev“.

V Kardinálskom kolégiu je v súčasnosti zastúpených 
66 krajín z piatich kontinentov.   Preložil: Martin Kramara
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Cenu Josepha Ratzingera si z rúk 
Svätého Otca prevzali dvaja vedci

Vatikán 22. októbra (RV) - Benedikt XVI. v Kle-
mentínskej sále Apoštolského paláca odovzdal 
v sobotu cenu Josepha Ratzingera za teológiu fran-
cúzskemu filozofovi a historikovi Rémimu Brague-
ovi a americkému jezuitovi, teológovi a patrológo-
vi Brianovi Daleymu. Vo svojom príhovore Svätý 
Otec vyzdvihol prácu týchto dvoch univerzitných 
profesorov a ich vedecký príspevok do života 
Cirkvi v súčasnom svete. Osobitným spôsobom 
zdôraznil štúdium cirkevných otcov pátra Daleyho, 
prostredníctvom ktorého veľkým podielom prispel 
k budovaniu vzťahov Cirkvi s Pravoslávnymi cirk-
vami a filozofické úvahy profesora Bragueho, za-
merané na židovskú a moslimskú náboženskú filo-
zofiu stredoveku.

„Osobnosti“ – pokračoval Benedikt XVI. 
– „ako páter Daley a profesor Brague, sú príklad-
mi pre odovzdávanie poznania, ktoré spája vedu 
a rozum, vedeckú prísnosť a vášeň k človeku, aby 
sa tak objavilo «umenie života». Sú to ľudia, kto-
rí prostredníctvom osvietenej a prežívanej viery 
hodnoverne približujú Boha súčasnému človeku. 
Dnes to veľmi potrebujeme. Ľudí, ktorí pevne hľa-
dia na Boha z ktorého ako prameňa čerpajú pravú 
ľudskosť, a týmto spôsobom pomáhajú tomu, koho 
Pán postavil do našej cesty, pochopiť, že Kristus je 
životnou cestou. Ľudí, ktorých poznanie je ožiarené 
Božím svetlom, aby mohli hovoriť tak rozumu ako 
aj k srdcu ostatných.

Cenu každoročne udeľuje Vatikánska nadácia 
Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. mužom 
a ženám, ktorí svojou vedeckou prácou prispeli 
k rozvoju teológie. Ponúka štipendiá pre dokto-
randov teológie a má za cieľ okrem odmeňova-
nia vedcov podporovať štúdiá teológie. Nadácia 
sa zaoberá aj organizovaním vedeckých stretnutí. 
Najbližšie sa bude konať 8. a 9. novembra v Riu 
de Janeiro na tému: „Čo robiť, aby bol človek člo-
vekom“.                                                           -js- 

Benedikt XVI. po premiére  
dokumentu „Umenie a viera“

Vatikán 26. októbra (RV) - Pápež Benedikt XVI. po 
premiére filmu „Umenie a viera. Cesta krásy“ – 25.
októbra 2012 v Aule Pavla VI. vo Vatikáne – pred-
niesol krátky príhovor. Po úvodných pozdravných 
slovách vyjadril poďakovanie vedeniu Vatikán-
skych múzeí. Dokument pripravila poľská televízia 

TBA pre Governatorát mestského štátu Vatikán pri 
príležitosti 500. výročia Sixtínskej kaplnky, ktorá 
bola Michelangelom odhalená a odovzdaná pápe-
žovi Júliusovi II. 30. októbra 1512.

Vatikánske múzeá – ako poznamenal Svätý 
Otec – nie sú začiatočníkmi v iniciatívach, ktoré 
ilustrujú spojenie medzi umením a vierou, z de-
dičstva uchovávaného v pápežských galériách. Na 
túto tému už realizovali niekoľko expozícií a audi-
ovizuálnych projektov. Avšak film „Umenie a vie-
ra. Cesta krásy“ je príspevok hodný osobitného 
povšimnutia, najmä preto, že prichádza na začiatku 
Roka viery. „Je to skutočne špecifický a kvalifi-
kovaný príspevok Vatikánskych múzeí k sláveniu 
Roka viery, čo iste predpokladá veľké úsilie na rôz-
nych úrovniach.”

V príhovore následne obrátil pozornosť na od-
kaz, posolstvo kultúrneho bohatstva Vatikánskych 
múzeí a ich miesto v evanjelizácii:

„Dalo by sa povedať, že umelecké dedičstvo 
Vatikánu je akýmsi druhom veľkého podobenstva, 
skrze ktoré sa pápež prihovára mužom a ženám zo 
všetkých kútov sveta, a teda mnohorakým kultúr-
nym a náboženským skupinám ľudí, ktorí možno 
nikdy nebudú čítať jeho príhovory alebo kázne. Tu 
prichádza na myseľ, čo o tom povedal Ježiš svo-
jim učeníkom: «Vám je dané tajomstvo Božieho 
kráľovstva, ale tým, čo sú vonku podáva sa všetko 
v podobenstvách...» (Mk 4, 10-12). Jazyk umenia 
je rečou podobenstiev so zvláštnou univerzálnou 
otvorenosťou. «Via Pulchritudinis», Cesta krásy 
je jedným zo spôsobov, ako možno priviesť myseľ 
a srdce človeka k Pánovi, pozdvihnúť ich do Bo-
žích výšin.“

Svätý Otec docenil skutočnosť, že film opako-
vane odkazuje na úsilie rímskych pápežov o za-
chovanie a zhodnotenie pamiatok, a tiež na snahu 
o pokračovanie dialógu medzi Cirkvou a umelca-
mi. Zbierka moderného sakrálneho umenia vo Va-
tikánskych múzeách je živým dôkazom úspešnosti 
tohto dialógu. Tento rozmer živosti či životaschop-
nosti by sme mohli podľa pápeža nazvať evanjeli-
zujúcim. Tu vyniká postava pápeža Jána Pavla II. 
a jeho veľká vnímavosť symbiózy umenia a viery, 
čo okomentoval Benedikt XVI. vo svojom prího-
vore po poľsky:

„Som rád, že tu osobitne môžem vzdať hold 
veľkému zmyslu pre dialóg medzi umením a vie-
rou môjho milovaného predchodcu blahoslaveného 
Jána Pavla II.“(...) „Umenie a viera: spojenie, kto-
ré sprevádza Cirkev po dvetisíc rokov, je spojenie, 
ktoré dnes musíme viac doceniť a lepšie zhodnotiť 
v snahe priniesť mužom a ženám našej doby evan-
jelium, Boha, ktorý je krása a nekonečná láska” – 
dodal pápež Benedikt XVI. ako perspektívu novej 
evanjelizácie v závere svojho príhovoru po včeraj-
šej premiére filmu „Umenie a viera“.                -jak-
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Svätá stolica zverejnila  
rozsudok v súdnom procese  

Paola Gabrieleho

Vatikán 24. októbra (RV) - Svätá stolica zverejnila roz-
sudok s odôvodneniami v súdnom procese proti Pao-
lovi Gabrielemu. Bývalý pomocník Pápežského domu 
bol odsúdený na tri roky väzenia so skrátením trestu na 
jeden a pol roka za krádež tajných dokumentov. Počas 
utorkového brífingu s novinármi to oznámil riaditeľ Tla-
čového strediska Svätej stolice P. Federico Lombardi SJ. 
Zopakoval tiež, že Gabriele sa momentálne nachádza 
v domácom väzení a trest si bude môcť odpykať vo Va-
tikáne v jednom zariadení Vatikánskeho žandárstva. 

 Štátny sekretariát v tejto súvislosti vydal komuniké:
„Rozsudok v procese proti Paolovi Gabrielem, ktorý 

sa tak stal rozsúdenou vecou, jasne poukazuje na smutnú 
skutočnosť, ktorá mala veľmi bolestivé následky. Bol to 
osobný útok na Svätého Otca; porušilo sa právo na súk-
romie mnohých osôb, ktoré sa na neho obrátili v zmys-
le jeho úradu; vytvorili sa predsudky voči Svätej stolici 

a jej viacerých inštitúcií; vytvorili sa prekážky pri komu-
nikáciu medzi biskupmi z celého sveta a Svätou stolicou 
a vzniklo pohoršenie v spoločenstve veriacich. Okrem 
toho bol počas niekoľkých mesiacov narušený pokoj 
v spoločenstve, ktoré je v každodennej službe Nástup-
covi sv. Petra. Obvinený bol uznaný vinným po súdnom 
procese, ktorý prebehol transparentne, nezaujate a pri 
plnom rešpektovaní práva na obhajobu. Počas súdneho 
procesu sa podarilo zaistiť fakty, ktoré dosvedčujú, že 
pán Gabriele uskutočnil kriminálny čin bez toho, aby 
ho k tomu niekto nabádal alebo podnecoval, ale konal 
na základe osobného presvedčenia, s ktorým nemožno 
za žiadnych okolností súhlasiť. Mnohé dohady, ktoré sa 
týkali existencie sprisahania alebo zapojenia viacerých 
osôb v tejto kauze, sa vo svetle rozsudku ukázali ako 
nepodložené. Keďže rozsudok nadobudol platnosť, pán 
Gabriele musí nastúpiť na výkon trestu v stanovenej dĺž-
ke. Zároveň sa začala procedúra na pozbavenie úradu, 
ktorú predpokladajú Generálne smernice Rímskej kúrie. 
V súvislosti s väzbou ostáva otvorená eventuálna otázka 
udelenia milosti, ktorá - ako už bolo viac krát spomenuté 
–, je v plnej kompetencii Svätého Otca. Udelenie milosti 
predpokladá primerané pokánie vinníka a úprimnú pros-
bu o odpustenie od Najvyššieho veľkňaza a tých, ktorí 
boli nespravodlivo dotknutí. V súvislosti s napáchanými 
škodami sa trest javí zároveň mierny a spravodlivý, čo 
je osobitnou vlastnosťou právneho systému, ktorý ho 
stanovuje.“

Rozsudok v prípade Gabrieleho je v rozsahu 15 
strán, na ktorých sú detailne rozobrané dôvody, kto-
ré viedli k rozhodnutiu. Odsúdený bol uznaný za plne 
schopného konať a čin vykonal s jasným úmyslom. 
Sudcovia tak reagovali na odvolanie sa obhajoby, ktorá 
chcela docieliť, aby bol ich mandant uznaný za čiastočne  
neschopného konať vedome. V rozsudku sa upresňuje, 
že materiál zhabaný v dome v Castel Gandolfe bol vylú-
čený ako dôkazový materiál, pretože niektoré originály 
a tisíce fotokópií tajných dokumentov boli nájdené v je-
ho byte vo Vatikáne. Pre nedostatok dôkazov boli vy-
lúčení spolupáchatelia a spoluvinníci. Sudcovia hovoria 
o „subjektívnom presvedčení“, ktoré vzniklo po stretnu-
tiach a rozhovoroch s inými.

Zlatý nuget, šek na 100 tisíc eur a vzácna kópia do-
kumentu Eneide, ktoré boli nájdené v Gabrieleho byte, 
súd považoval za irelevantné z dôvodu rozchádzajúcich 
sa svedectiev v otázke, odkiaľ a kedy boli vzaté, ako 
aj chýbajúceho objektívneho zavinenia Paolom Gabri-
elem. Páter Lombardi upozornil, že aj keď bol rozsu-
dok vynesený, promótor spravodlivosti Picardi pokra-
čuje v skúmaní otázok týkajúcich sa iných možných 
trestných činov a prípadných nedostatkov, spojených 
s predchádzajúcim predbežným väznením odsúdeného 
v priestoroch žandárskej stanice.

Počas brífingu bol oznámený aj začiatok súdneho
procesu s informačným technikom Claudiom Sciarpel-
letim, obvineným za napomáhanie, ktorý bude pokračo-
vať 5. novembra.                                                                   -js-

Svätý Otec uisťuje o modlitbách 
po bombovom výbuchu v Bejrúte

Vatikán 22. októbra (RV) - Mohutný bombový útok, 
ktorý minulý týždeň v piatok otriasol prevažne kres-
ťanskou štvrťou vo východnej časti Bejrútu, si podľa 
víkendových štatistík vyžiadal sedem obetí a približne 
80 zranených. Zahynul pri ňom aj riaditeľ informačné-
ho oddelenia Vnútorných bezpečnostných síl (ISF) Wi-
sám Hasan, kritik režimu v susednej Sýrii. „Bolo počuť 
výbuch a následne sme videli dym. Pred dvoma dňami 
som sa presne nachádzala v tom istom regióne, kde sú 
vlastne školy, úrady. Je to veľký šok a veľké prekvape-
nie pre všetkých. Tu vládne taký chaos, niektorí sa boja, 
niektorí sú nahnevaní. Ja osobne mám strach, je tu taká 
obava a neistota,“ povedala Vatikánskemu rozhlasu Slo-
venka Mária Konečná, ktorá žije v Bejrúte.

Benedikt XVI. pri tejto príležitosti zaslal v sobo-
tu maronitskému patriarchovi Bécharovi Boutrosovi 
Raïovi telegram, v ktorom, ako uvádza, v modlitbách 
zdieľa bolesť rodín pozostalých a smútok všetkých 
Libanončanov. Zraneným a ich rodinám vyjadruje naj-
hlbšiu sústrasť a prosí Boha o pomoc a útechu v ich 
utrpení. Svätý Otec zveruje obete milosrdnému Bohu, 
prosiac ho, aby „ich prijal do svojho svetla“. V tele-
grame podpísanom vatikánskym štátnym sekretárom 
kardinálom Tarcisiom Bertonem opätovne odsudzuje 
násilie, ktoré „vždy generuje mnoho utrpenia“. Me-
siac po svojej apoštolskej ceste do Libanonu, prosí 
opätovne Boha „o dar pokoja a zmierenia pre Liba-
non a celý región“.                                          -mf-  
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Tlačová konferencia o úlohách 
farností, laikov a katechétov  

pri evanjelizovaní

Farnosti, úloha laikov a katechétov, ale aj úloha 
kňazov, a to osobitne v pútnických miestach: o tom 
sa hovorilo počas tlačovej konferencie v Tlačovom 
stredisku Svätej stolice. Na otázky novinárov okrem 
iných odpovedali čínsky kardinál John Tong Hon, 
predseda delegát na synode, ďalej kardinál Francis-
co Robles Ortega z Mexika, taktiež predseda delegát, 
ako aj Mons. Ján Babjak, prešovský gréckokatolícky 
arcibiskup a metropolita, podpredseda Komisie pre 
informácie na zhromaždení synody biskupov.

„Na opísanie jediným slovom alebo jediným ob-
razom toho, čo sa deje na synode, môžem povedať, 
že Cirkev je v plameňoch Ducha Svätého,“ uviedol 
Sviatoslav Ševčuk, väčší arcibiskup Kyjeva a Haliče, 
hlava Synody Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. 
K udržaniu plameňa evanjelizácie je však potrebná aj 
pomoc laikov a katechétov. A práve nevyhnutnosť ve-
novať pozornosť úlohe katechétov v živote Cirkvi pri-
pomenul kardinál John Tong Hon, biskup Hongkongu 
(Čína). Ich úloha v súčasnosti však nie je jednoduchá. 
„Ako môžeme hovoriť o Bohu, o Ježišovi Kristovi, 
vo svete, ktorý viac neverí a ktorý si nekladie otázku 
o Bohu, alebo ktorý si kladie túto otázku zle?,“ – uvie-
dol kardinál Laurent Monsengwo Pasinya, kinshaský 
arcibiskup (Demokratická republika Kongo), podľa 
ktorého je v tejto súvislosti potrebné nové zanietenie, 
metódy a vyjadrovanie.

Mons. Ján Babjak, prešovský gréckokatolícky arci-
biskup a metropolita sa venoval téme úlohy kňazov: 
„Môj príspevok som začal biskupským heslom nášho 
bl. Petra Pavla Gojdiča – „Boh je láska, milujme ho.“ 
Potvrdil som, že vďaka hrdinskému svedectvu našich 
biskupov kňazov v čase komunizmu nám Pán Boh 
žehná hojnými kňazskými povolaniami. Položil som 
dôraz na horlivosť a svätosť kňazov a biskupov. My 
musíme byť zapálení, aby sme mohli zapaľovať dru-
hých. Poukázal som na dôležité poslanie otca v rodi-
ne. Vidím veľkú potrebu venovať viac sa venovať ot-
com, mužom, aby dávali dobrý príklad svojim deťom. 
Aby duchovnú formáciu v rodine neprenechávali iba 
na manželku. A samozrejme, Sväté Písmo najmä po-
čas tohto roka viery, by malo byť na tom stole, kde 
obedujeme, aby sme mohli prijímať aj ten duchovný 
pokrm. Tiež som poukázal na dôležitosť pútnických 
miest a formačných centier. V Prešovskej archiepar-
chii máme centrum pre mládež, pre rodinu, pre Ró-
mov. A tieto miesta vidím ako veľmi dôležité a vyni-
kajúce miesta novej evanjelizácie. A tiež som povedal 
otvorene, že doteraz sme v Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku nenabrali dostatočnú odvahu ohlaso-
vať evanjelium mimo chrámov, mimo formačných či 
pútnických miest. Ale už sme o tom hovorili viackrát, 
že je to potrebné a na Slovensku to už iste funguje  

Mons. Zvolenský o pozvaní  
k obráteniu

V stredu počas 15. generálnej kongregácie synody bisku-
pov vystúpil so svojim príspevkom aj bratislavský arci-
biskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Po krát-
kom predstavení života cirkvi na Slovensku pokračoval:

„Explicitné alebo implicitné volanie ku konverzii, 
ktoré sa dotýka svedomia človeka, obsahuje potenciál 
pre transformáciu na základe toho, že je v súlade so 
slovom Vteleného Slova, slovom nášho Pána Ježiša 
Krista, ktoré povedal na začiatku svojho verejného 
účinkovania: «Kajajte sa a verte evanjeliu» (porov. Mk 
1,15). Povolanie k obráteniu môže byť účinné na zá-
klade sakramentálnosti Svätého písma (porov. Verbum 
Domini, 56), nezávisle od motivácií alebo osobných 
kvalít konkrétneho ohlasovateľa.

Aj sv. Pavol v liste Filipanom spomínal skutoč-
nosť, že niektorí ohlasovali evanjelium z nenávisti 
a nevraživosti, ale potom sa utešoval, pretože v kaž-
dom prípade, či už pod zámienkou vyvolať spor alebo 
úprimne, bol ohlasovaný obsah evanjeliovej zvesti 
(porov. Flp 1,15-18).

Sprevádzajú nás mnohé pozvania k obráteniu, vy-
jadrené z úprimnosti alebo pod nejakou zámienkou 
vyvolať spor, ale efekt ostáva stále ten istý, autentické 
a efektívne obrátenie, duchovná obnova, ktorá sa stane 
živým svedectvom prítomnosti Boha medzi nami, ako 
to vysvetlil Svätý Otec Benedikt XVI. svojim kňazom: 
„Podstatným nie je to, čo môžem mať, ale skutočnosť. 
Skutočnosťou skutočností je Boh. (...) Toto je krité-
rium, Boh. Boh je kritériom všetkého, čo robím. Toto 
je naozajstným obrátením, ak sa zmenil môj koncept 
reality (...)” (porov. Benedikt XVI, Lectio divina o Sk 
20,17-38, stretnutie s farármi a kòazmi rímskej diecé-
zy, 11. marca 2011). (OssRom)                                        -js- 

a počul som to už aj ja z viacerých miest, že ľudia 
našli odvahu. Považovali ich spočiatku za nejakých 
členov siekt. Ale keď sa prezentovali, boli ochotní 
rozprávať sa, komunikovať. Teda myslím si, že toto je 
jedná z ciest, aby sme takto vyšli k ľuďom. A jedno, 
čo je také veľmi dôležité a zaznelo viackrát na tejto 
synode je taká reflexia na nad slovami Svätého Otca,
že to človek prijíma, čo je aj krásne. Spomínam si 
ešte na prof. Šoku v seminári v Bratislave, ktorý nám 
prízvukoval, že pravda musí byť ľúbivá, krásna, musí 
byť povedaná milými slovami.“

O vzťahu laikov a farností hovoril väčší arcibis-
kup Ševčuk: „Farnosť je miestom, kde dnes Cirkev 
môže pomôcť rodinám odovzdávať kresťanskú vieru 
novým generáciám, a je to tak preto, že viera môže 
byť prenášaná iba veriacimi, ktorí ju žijú. Farnosť 
je miestom stretnutia sa so živým, zmŕtvychvstalým 
Kristom, prítomným v Cirkvi.“                                    -mf-

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI  
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Správa Kirche in Not: každé tri 
minúty umiera jeden kresťan

Nemecko 19. októbra (TK KBS/RV CZ) - Náboženská 
sloboda je stále porušovaná. V poslednom roku sa situ-
ácia ešte zhoršila. Iba jedna štvrtina štátov plne rešpek-
tuje ľudskej práva v tejto oblasti. Za obeť prenasledo-
vania najčastejšie padajú kresťania. Štatisticky každé 
tri minúty niekto položí život za vieru v Krista, vyplýva 
z výročnej správy o náboženskej slobode spracovanej 
pápežskou nadáciou Pomoc Cirkvi v núdzi (Kirche in 
Not). Na čele čierneho zoznamu je opäť Saudská Arábia, 
Pakistan a Irán. Všeobecne platí, že náboženská slobo-
da je najčastejšie porušovaná v moslimských krajinách. 
V niektorých krajinách sveta sa situácia značne zhorši-
la počas uplynulého roka, napríklad v Tunisku, Líbyi, 
Egypte, Sýrii a v Číne. V poslednej menovanej krajine 
sa vláda stále intenzívne usiluje o kontrolu všetkých 
náboženstiev - a predovšetkým Katolíckej cirkvi. Sprá-
va poukazuje tiež na stále silnejší vplyv islamských ra-
dikálov v afrických krajinách, ako Keňa, Mali, Nigéria 
alebo Čad. Správa nadácie konštatuje tiež pozitívny jav, 
ktorým je stále väčšie vedomie problému. Prejavuje sa 
tak vo zvýšenom záujme médií o otázky náboženskej 
slobody, tak i v parlamentných iniciatívach ako Talian-
sko, Nemecko či Belgicko. Pozitívne je v tejto stránke 
hodnotená i činnosť Európskeho parlamentu.    RV CZ 

Zákon o manželstve  
osôb rovnakého pohlavia  
sa zakladá na sloganoch

Paríž 22. októbra (TK KBS/RV CZ) - Vrchný rabín Fran-
cúzska Gilles Berheim vyšiel do boja proti kontroverz-
nému návrhu zákona, ktorý má postaviť súžitie osôb 
rovnakého pohlavia na úroveň manželstva a umožniť 
adopciu detí pre homosexuálne páry. Urobil tak v roz-
siahlom 25-stranovom dokumente, ktorý poslal pre-
zidentovi Francoisovi Hollandovi, premiérovi Jean-
-Marcovi Ayraultovi a všetkým ministrom francúzskej 
vlády. Vypočítava v ňom dôvody, ktoré ho vedú k jed-
noznačnému odmietnutiu tohto návrhu zákona, ktorý 
má vláda prerokovávať koncom mesiaca. „Hlasovať 
za tento zákon nie je prejav odvahy ani slávy,“ píše 
Bernhaim vo svojej dlhej reflexii nazvanej „Homose-
xuálne manželstvo, homorodičovstvo a adopcia. Na čo 
sa zabúda.“ Pre najvyššieho predstaviteľa judaizmu vo 
Francúzsku je zákon o manželstve osôb rovnakého po-
hlavia projektom, ktorý sa „zakladá skôr na sloganoch, 
než na argumentoch a prispôsobuje sa nadvláde správ-
ne zmýšľajúcich zo strachu pred antitémami“.
V dokumente rabín zdôrazňuje, že „zaujatie jeho  

postoja nevyplýva z nejakého vzplanutia emócii, ale 
skôr z premýšľania a pozornej analýzy nad obsahom 
navrhovaného zákona; návrhu, ktoré je i vo svete ho-
mosexuálov chápaný skôr ako „trójsky kôň“. Tento ná-
vrh - pokračuje rabín - je totiž omnoho ambicióznejší, 
jeho účelom je poprieť akúkoľvek pohlavnú odlišnosť. 
Jednotlivé časti zákona nielenže znetvorujú zmysel 
manželstva, ale porušujú práva detí, pričom defor-
mujú dokonca už zabehnuté názory, podľa ktorých je 
homosexuálne manželstvo odpoveďou na požiadavku 
spravodlivosti a rovnosti. „Veľký počet našich spolu-
občanov chápe nárok homosexuálneho manželstva ako 
ďalší krok demokratického boja proti nespravodlivosti 
a diskriminácii v kontexte boja proti rasizmu. Týmto 
spôsobom, v mene rovnostárstva, myšlienkovej otvo-
renosti, modernosti a dominujúceho korektného zmýš-
ľania sa od nás žiada, aby sme spochybnili jeden zo 
základov našej spoločnosti,“ píše rabín.             RV CZ 

Lurdy sprístupnené pútnikom

Lurdy 24. októbra (RV SK/RV CZ) - Najznámejšie pút-
nické miesto Európy je znovu čiastočne prístupné pút-
nikom. Lurdy zaliala minulý víkend po neustávajúcich 
dažďoch rozvodnená rieka Gave. Spôsobila rozsiah-
le škody, vyžiadala si uzatvorenie pútnického miesta 
a evakuáciu stoviek pútnikov. Celú nedeľu sa intenzívne 
pracovalo na odstraňovaní nánosov. V tradičnom nedeľ-
nom príhovore pred modlitbou Anjel Pána na svätynu 
pamätal i Benedikt XVI. Ako informoval biskup Tarbes 
a Lúrd, Nicolas Brouwet, situácia je teraz stabilizova-
ná. „Jaskyňa bola úplne pod vodou. Vodnú elektráreň 
patriacu pútnickému miestu vyradil z prevádzky náraz 
kmeňa stromu. Nedostupné zostávajú dve schodištia. 
Čaká nás veľa práce, predovšetkým na rekonštrukcii 
kanála a odstránení nánosov,“ uviedol biskup vo vide-
ospráve, ktorou sa obrátil na pútnikov a priateľov tohto 
pútnického miesta.

Okrem požiarnikov prišlo mnoho dobrovoľníkov, 
aj zo zahraničia, ktorí pomáhali s vyčistením sanktuária 
a s jeho prinavrátením do normálu,“ hovorí kaplán pút-
nického miesta páter Nicholas Gizzi. V pondelok popo-
ludní sa na mieste už uskutočnila tradičná eucharistická 
procesia s fakľovými pochodňami. V utorok bol umož-
nený prístup do jaskyne. Zatiaľ nie sú isté eucharistické 
slávenia, pretože ozvučenie a celé technické zabezpeče-
nie je zničené. Boli to záplavy najhoršie za posledných 
25 rokov. Materiálne straty sa odhadujú na niekoľko sto 
tisíc euro. Predstavitelia pútnického miesta spoliehajú 
na pomoc sponzorov. Povodeň spôsobil niekoľkodenný 
vytrvalý dážď na juhu Francúzska. Pútnický areál bol 
uzavretý od soboty večera (20. októbra). O deň neskôr 
bolo z hotelov evakuovaných do vyššie položených ob-
lastí viac než 450 pútnikov.            Zdroje: RV CZ, RV SK
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Katolíci a protestanti sa postavili 
spoločne proti potratovej klinike

Belfast 22. októbra (TK KBS/RV CZ) - Ostré pro-
testy vyvolalo otvorenie prvej potratovej kliniky na 
írskom ostrove. Pred jej sídlom v Belfaste zorgani-
zovali v deň jej otvorenia veľkú spoločnú demon-
štráciu miestni katolíci a protestanti. Požadovali 
okamžite uzatvorenie kliniky. Obrátili sa tiež na 
miestnu políciu so žiadosťou, aby zatkla jeho riadi-
teľa i lekárov, ktorí tam majú pracovať.

Spoločný protest kresťanov je výrazom odporu 
proti propagácii interrupcií v Severnom Írsku. Táto 
časť ostrova patrí k Veľkej Británii, kde sú potraty 
legálne už od roku 1967.                               RV CZ 

Vládna správa o silnom náraste 
potratov mladých dievčat v Číne

Čína 21. októbra (TK KBS/Avvenire) - Nedávno zverej-
nená vládna správa poukázala na silný nárast potratov 
v Číne, zvlášť medzi mladými dievčatami a všeobec-
ne medzi nevydatými ženami. V nadväznosti na túto 
správu, jedna z najväčších čínskych tlačových agen-
túr – China News Service (CNS) - urobila prieskum, 
z ktorého vyplýva, že k tomuto fenoménu prispieva 

prinajmenšom mimoriadne ľahká dostupnosť, s akou 
môžu dievčatá ísť na potrat, ako aj veľmi nízka cena, 
ktorá je prístupná pre všetkých.

Prieskum ukázal, že napríklad v blízkosti hlavných 
univerzít v krajine je mnoho letákov na miesta, kde je 
možné podstúpiť potrat anonymne, rýchlo a „bezbo-
lestne“. „Táto reklama – hovorí pre médiá univerzitná 
študentka z Nanchangu, v provincii Jiangxi – sa na-
chádza všade, v aulách, na internátoch, v jedálňach“. 
Istá novinárka z CNS predstierajúc, že je študent-
ka, išla na gynekologické oddelenie v nemocnici 
v Nanchangu. Po krátkom rozhovore so zdravotníc-
kym personálom jej bolo povedané, že môže bezpeč-
ne a bez rizika podstúpiť potrat, čo ju bude stáť 480 
jüanov (niečo viac ako 50 euro), ak sa objedná on-line 
do 56 dní. Min Quinghua, zástupca riaditeľa pôrod-
níckeho a gynekologického oddelenia pri Univerzite 
Nanchang zdôrazňuje, že takýto druh reklamy na ľah-
ko dostupné potraty v konečnom dôsledku spôsobuje, 
že ženy sú oklamané a tiež to, že neuvažujú o rizikách 
a nebezpečenstvách potratu.

„K dnešnému dňu, čoraz viac osôb trpí neplodnos-
ťou a sterilitou – hovorí doktor Min a jedným z hlav-
ných dôvodov je, že ženy slepo dôverujú a nemajú 
strach z chirurgického zákroku, ktorým je potrat, 
ktorý ako taký je vždy spojený s rizikom.“ Pokiaľ ide 
o náklady, správa CNS hovorí, že cena uvedená v re-
klame, len okolo 360 – 480 jüanov (cca. od 40 do 50 
euro), nikdy nezodpovedá záverečnému vyúčtovaniu, 
pretože nepokrýva ďalšie náklady na anestézu a lieky, 
vďaka čomu nakoniec cena za vykonanie potratu do-
sahuje sumu 1000 jüanov (okolo 100 euro).              
        Zdroj: www.avvenire.it / Preložil: Stanislav Gábor 

V Damasku objavili telo uneseného 
grécko-pravoslávneho kňaza

Sýria 25. októbra (RV) - V štvrti Jaramana na se-
vere Damasku bola dnes objavená mŕtvola gréc-
ko-pravoslávneho kňaza Jamila Haddada, ktorého 
v piatok 19. októbra uniesla neznáma ozbrojená 
skupina. Jeho zohavené telo našli neďaleko miesta 
únosu. Pre agentúru Fides to potvrdil aj spolubrat 
zosnulého, ktorý ho označil za „mučeníka“. Podľa 
zdrojov agentúry, únoscovia žiadali od rodiny kňa-
za výkupné 50 miliónov sýrskych libier (viac ako 
550-tisíc eur). Tá však vysokú požiadavku splniť 
nedokázala. Komu možno pripísať zodpovednosť 
za tento čin zatiaľ nie je známe. Opozícia obviňuje 
režim, orgány štátnej správy zase ozbrojené skupiny 
povstalcov. Medzi viacerými kresťanskými komu-
nitami prítomnými v Sýrii je grécko-pravoslávna 
s počtom 500-tisíc veriacich najväčšia a sústreďuje 
sa hlavne v západnej časti Sýrie a v Damasku.  -mf-

Biskupa Williamsona Bratstvo  
sv. Pia X. vylúčilo zo svojich radov 

Econ 25. októbra (TK KBS/RV CZ) - Tradicionalistic-
ké Bratstvo sv. Pia X. vylúčilo zo svojich radov bisku-
pa Richarda Williamsona, ktorý sa neslávne preslávil 
svojimi revizionistickými názormi na vyhladzovanie 
Židov počas 2. svetovej vojny, čím spôsobil nie malé 
problémy Svätej stolice, ktorý v roku 2009 (21. januá-
ra) tesne pred tým než jeho postoj vyšiel na známosť, 
rozhodol o zrušení exkomunikácie, v ktorej sa spolu 
s ďalšími tromi lefévbristickými biskupmi nachádzal 
v dôsledku prijatia biskupského svätenia bez pápež-
ského poverenia. Stredajšie tlačové vyhlásenie Brat-
stva uvádza, že ho vylúčil generálny predstavený Brat-
stva Mons. Bernard Fellay 4. októbra 2012 za viaceré 
prejavy neposlušnosti voči predstaveným. Posledným 
z nich bol otvorený list, ktorým Mons. Williamson 
vyzýval generálneho predstaveného Bratstva k odstú-
peniu, píše sa v tlačovom vyhlásení Bratstva. Mons. 
Williamson, ktorý bol pôvodne anglikánom, prestúpil 
k lefévbristom v roku 1972.                   Zdroj: RV CZ 
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Spomienka na Jána Palárika 
v Budapešti s biskupom Haľkom

Budapešť 23. októbra (TK KBS) - V Kostole 
svätej Terézie Avilskej v šiestom budapeštian-
skom obvode sa v pondelok 22. októbra 2012 
predpoludním uskutočnila svätá omša pri príle-
žitosti 150. výročia tamojšieho pôsobenia kňaza 
a národného buditeľa Jána Palárika, ktorý v spo-
mínanom kostole pôsobil vyše desať rokov ako 
kaplán. Hlavný celebrant a kazateľ, bratislavský 
pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v homílii 
načrtol duchovný profil kňaza Palárika, ktoré-
ho hlboká zbožnosť a viera v Božiu prítomnosť 
motivovala všetky jeho ostatné literárne, orga-
nizačné a národovecké aktivity.  Lukáš Uváčik 

Svätý Otec vymenoval  
pápežských kaplánov  

pre Rožňavskú diecézu

Rožňava 22. októbra (TK KBS) - Dekrétom Svätého 
Otca boli menovaní noví pápežskí kapláni Rožňav-
skej diecézy. Benedikt XVI. menoval za pápežských 
kaplánov generálneho vikára diecézy Rastislava 
Suchého, farára Gelnice a dekana spišského deka-
nátu Dušana Lukáša, farára Heľpy a dekana Hron-
ského dekanátu Vladimíra Vojtaššáka a administrá-
tora Tornale (excurrendo Včelince) Richarda Vojtu. 
Všetkým menovaným prináleží právo nosiť titul 
„monsignor“ (Mons.). O vymenovaní informoval 
kňazov rožňavský biskup Mons. Vladimír Filo pri 
príležitosti otvorenia Roka viery v diecéze (11. ok-
tóbra).                                           www.roznava.rcc.sk

Vláda SR prerokuje harmonogram 
a krytie cyrilo-metodských osláv

Bratislava 23. októbra (TK KBS) - Vláda SR sa bude 
ešte tento rok venovať oslavám 1150. výročia prí-
chodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. „Je to 
významná udalosť, ktorá presahuje len nejaký his-
torický rámec. 1150. výročie príchodu sv. Cyrila 
a sv. Metoda je udalosť, ktorej venujeme primera-
nú pozornosť. (...) V krátkom čase bude predložený 
do Vlády SR časový harmonogram, ako aj finančné
krytie významných podujatí, ktoré Slovenská repub-
lika bude organizovať v priebehu roku 2013, práve 
v súvislosti s týmto významným výročím,“ povedal 
po dnešnej kontrolnej návšteve na Ministerstve kul-
túry SR premiér Robert Fico.

Jubilejný cyrilo-metodský rok sa začal 5. júla 2012 
v Nitre. Vyvrcholí 15. septembra 2013 v Šaštíne. 

Rada KBS pre rodinu 
 k návrhu zákona  

o registrovanom partnerstve

Belušské Slatiny 24. októbra (TK KBS) - Rada KBS 
pre rodinu, ktorý zasadá 23. a 24. októbra v Beluš-
ských Slatinách, vydala vyhlásenie k návrhu záko-
na o registrovanom partnerstve. 

Vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej 
republiky, aby odmietli návrh zákona o registrova-
nom partnerstve na prebiehajúcej 8. schôdzi parla-
mentu.

Návrh kladie homosexuálne partnerstvo na tú 
istú úroveň ako manželstvo s jeho výsadami v jed-
notlivých právnych úpravách. Homosexuálne cí-
tenie, ktoré je vlastné niektorým osobám, nemá 
viesť k trvalému spoločenstvu života s právnou 
ochranou, a to z dôvodu, že homosexuálne partner-
stvo nemožno klásť na jednu úroveň s prirodzeným 
manželským zväzkom medzi mužom a ženou. Ho-
mosexuálne úkony sú svojou povahou nezriadené 
a sú v úplnom protiklade k posvätnosti sexuality 
muža a ženy v manželstve.

Nie je to nič nové pod slnkom, pretože ľudia pred 
Kristom i v našom letopočte museli vždy s týmto zá-
pasiť. Apoštol Pavol v 1. stor. n. l. píše Rimanom: 
„Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. 
Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. 
A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so že-
nou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži 
s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe od-
niesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.“ (Rim 1, 
26-28) Aká je to „zaslúžená odplata“, to vieme z histó-
rie Ríma, ktorý padol na nemorálnosti. Chceme veriť, 
že nikomu z vás nejde o úpadok slovenského národa.

Veľmi závažný je fakt, že takýto zákon by nútil 
kresťanov nielen súhlasiť, ale aj priamo napomáhať 
homosexuálnym praktikám, čo je v rozpore s kres-
ťanským učením. V skutočnosti zakladá diskrimi-
náciu kresťanov. Praktizujúci kresťan nebude môcť 
kandidovať na starostu, či zamestnať sa na matrič-
nom úrade, ak nechce napomáhať uznaniu homo-
sexuálnych partnerstiev. Podobne v súkromnom 
sektore budú kresťania nútení kolaborovať v po-
skytovaní služieb súvisiacich s registráciou týchto 
partnerstiev. Takto sa v našej demokratickej spo-
ločnosti dostanú kresťansky zmýšľajúci ľudia do 
takej izolácie, akú nezažili ani za najhlbšej totality.

Mons. Milan Chautur CSsR
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Bratislava 24. októbra (TK KBS) - Spoločnosť Novell 
a Konferencia biskupov Slovenska (KBS) oznámili 
spustenie projektu ECCLESIA. Táto služba poskytne 
občanom výrazne jednoduchší proces pri vybavovaní 
dokumentov, potrebných napríklad k sobášu, ku krstu, 
k prvému svätému pri-
jímaniu či k iným svia-
tostiam. Zároveň tento 
projekt je platformou pre 
efektívnejšiu a rýchlej-
šiu komunikáciu medzi 
cirkevnými subjektmi. 
Projekt predstavili počas 
medzinárodného kongre-
su ITAPA v Bratislave.

 Prostredníctvom te-
lemostu sa z Ríma účast-
níkom kongresu ITAPA 
v Bratislave prihovoril Mons. Stanislav Zvolenský, 
predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS)

Prihováram sa vám z Tlačového strediska Svätej 
Stolice v Ríme a ďakujem všetkým, ktorí umožnili toto 
spojenie. Berieme to dnes ako samozrejmosť, že vďa-
ka digitálnym technológiám vzdialenosť medzi Rímom 
a Bratislavou neprekáža, aby sme mohli byť spojení ob-
razom a zvukom.

Pozorujeme aj uprostred Katolickej cirkvi, ako vy-
rástla a rastie digitálna generácia mladých ľudí a aj ge-
nerácia starších, ktorí si pomalšie alebo rýchlejšie osvo-
jujú prednosti modernej komunikácie.

Digitálne technológie sú pre ľudí skutočne veľkým 
darom, sú príťažlivé, lebo v konečnom dôsledku zodpo-
vedajú základnej ľudskej túžbe nadväzovať vzájomné 
vzťahy. Túžba po komunikácii a priateľstve je zakorene-
ná v našej prirodzenosti ako ľudských bytostí a nemožno 
ju chápať len ako odpoveď na technologické inovácie. 
Keď cítime potrebu priblížiť sa k iným, keď ich chceme 
lepšie poznať a nechať sa nimi poznať, odpovedáme tým 
na povolanie, ktoré je súčasťou našej prirodzenosti.

Keď sa totiž otvárame druhým, napĺňame tým svoje 
najhlbšie túžby a stávame sa plnšie ľuďmi. Prirodzene 
nehovorím tu o prechodných, povrchných vzťahoch, 
hovorím o vzťahoch, ktoré sú založené na úcte voči dôs-
tojnosti a hodnote každej osoby, ktoré sa usilujú o čestné 
a pravdivé formy vyjadrovania ako aj pozorné a úctivé 
načúvanie. (porov. Benedikt XVI., Posolstvo k 43. dňu 
spoločenských komunikačných prostriedkov)

Dialóg musí byť zakotvený v úprimnom a oboj-
strannom hľadaní pravdy, aby napomáhal porozumenie 
a toleranciu. Život totiž nie je len jednoduchým sledom 
faktov a skúseností: v živote ide viac o hľadanie pravdy, 
dobra a krásy. Práve s týmto cieľom robíme svoje roz-
hodnutia, uplatňujeme svoju slobodu a práve v tomto, 
v pravde, dobre a kráse – nachádzame šťastie a radosť. 
Nesmieme sa nechať oklamať tými, ktorí hľadajú  len 

konzumentov na trhu indiferentných možností, kde dob-
rom je iba samotné rozhodovanie, novosť sa prezentuje 
ako krása a subjektívna skúsenosť nahrádza pravdu.

Ak majú komunikačné technológie slúžiť spoloč-
nému dobru, treba, aby v nich boli prítomné tri prvky: 

formácia, solidarita, dia-
lóg (porov. Rýchly roz-
voj, 11).

Formácia k zodpo-
vednému a kritickému 
používaniu komunikač-
ných technológií pomáha 
ľuďom, aby ich využí-
vali rozumne a s mierou. 
Výrazný vplyv na vznik 
nových významov slov 
a obrazov, ktoré ľahko 
prenikajú do spoločnosti, 

nemožno podceňovať. Práve preto, lebo formujú kultúru 
ľudí, musia všetci, ktorí používajú komunikačné techno-
lógie, odolávať každému pokušeniu manipulovať ľuď-
mi, a to najmä pokiaľ ide o mladých; naopak, majú sa 
usilovať vychovávať ich a slúžiť im. Takto nebudú ško-
diť, ale môžu zaistiť budovanie občianskej spoločnosti, 
ktorá bude zodpovedať dôstojnosti ľudskej osoby.

Potenciál solidarity komunikačných technológií 
spočíva v samotnej ich povahe, samy osebe sú dobrom 
určeným všetkým ľuďom. Spoločenská komunikácia 
vyžaduje ducha spolupráce a spoluzodpovednosti a  
zahŕňa aj dodržiavanie pravidiel slúžiacich na dosiah-
nutie tohto cieľa.

Digitálne technológie treba využívať tak, aby výho-
dy, ktoré poskytujú, slúžili všetkým ľuďom a všetkým 
spoločenstvám, aby slúžili na nadväzovanie kontaktov, 
komunikáciu a vzájomné porozumenie medzi jednotliv-
cami a spoločenstvami.

A napokon komunikačné technológie musia vyu-
žiť veľké príležitosti, ktoré vyplývajú z ich možnosti 
napomáhať dialóg, vyjadrovať solidaritu. Tak sa stanú 
rozhodujúcimi a veľmi cennými zdrojmi pri budovaní 
civilizácie lásky, po ktorej túžia všetci ľudia. (porov. Be-
nedikt XVI., Posolstvo k 40. dňu spoločenských komu-
nikačných prostriedkov)

Vážne úsilie o uskutočnenie týchto troch prvkov po-
môže komunikačným technológiám rozvíjať sa ako sieť 
komunikácie, spoločenstva a spolupráce a zároveň po-
môže všetkým ľuďom čoraz hlbšie si uvedomovať svoju 
ľudskú dôstojnosť, stávať sa zodpovednejšími a otvore-
nejšími voči ostatným, najmä voči najslabším členom 
spoločnosti (porov. Redemptor hominis, 15).

V katolíckej Cirkvi si uvedomujeme užitočnosť in-
formačno-komunikačných technológií, chceme totiž, 
aby naša duchovná služba bola primeraná mentalite 
a možnostiam súčasnej spoločnosti a nenechala nevy-
užité výborné možnosti, ktoré poskytujú komunikačné 

Novell a Konferencia biskupov Slovenska predstavili projekt ECCLESIA
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technológie, a preto sa radi zúčastňujeme na stretnutí 
odborníkov v tejto oblasti, na kongrese ITAPA.

Želám vám všetkým podnetný a úspešný priebeh 
kongresu ITAPA, a ďakujem vám za pozornosť.

Mons. Stanislav Zvolenský
Cieľom projektu je vytvoriť potrebnú infraštruktú-

ru pre komunikáciu medzi arcidiecézami a diecézami 
v rámci štruktúr katolíckej cirkvi tak, aby fungovala ako 
dostupná a preferovaná služba pri získaní vybraných do-
kumentov. Z jestvujúcich farských úradov sa stanú kon-
taktné miesta, kde bude možné požiadať, vystaviť, alebo 
overiť potrebné dokumenty. Služba sa pozitívne prejaví 
na časovej a finančnej úspore žiadateľov a zefektívni
prácu cirkevných úradov.

„Zjednotiť elektronický komunikačný systém medzi 
všetkými diecézami a arcidiecézami Katolíckej cirkvi 
na Slovensku je odvážny a veľmi náročný plán. Som 
hrdý, že sa nám ho darí úspešne napĺňať. ECCLESIA 
je projekt, vďaka ktorému majú ľahší život nielen úrady 
Katolíckej cirkvi, ale predovšetkým občania. Vybavova-
nie požiadaviek na farských úradoch je pomocou Eccle-
sie oveľa jednoduchšie,“ povedal Mário Minarovský, 
výkonný riaditeľ spoločnosti Novell.

„Tento projekt nie je samoúčelný, ale je súčasťou 
komunikácie, ktorá napomáha vytvoriť komunitu. I keď 
využívame moderné technológie, projektom Ecclesia 
nesledujeme len zrýchlenie komunikácie a primárne ho 
nerobíme ani kvôli zlepšeniu obehu dokumentov. Našou 
hlavnou motiváciou je spraviť všetko, aby sme našim 
veriacim sprostredkovali nadprirodzené dobrá, ktorým 
je Boh sám.“ povedal Anton Ziolkovský. Výkonný sek-
retár Konferencie biskupov Slovenska, ktorá projekt za-
strešuje, zároveň na dnešnom kongrese vystúpil s víziou 
používania elektronických služieb v Katolíckej cirkvi na 
Slovensku.

Projekt ECCLESIA sa začal v pilotnej fáze v dvoch 
najväčších diecézach: Bratislavskej a Košickej. Kon-
taktné miesta ECCLESIA na farách umožnia občanom, 
členom katolíckej cirkvi, požiadať o výpis, resp. po-
tvrdenie o prijatých sviatostiach na ktoromkoľvek far-
skom úrade v rámci Slovenskej republiky. Občanom tak 
odpadne povinnosť cestovať na príslušný farský úrad, 
na ktorom bola sviatosť vykonaná. Modernizácia infor-
mačných systémov bude mať pozitívny dopad aj na jed-
notlivé farské úrady, ktorým zjednodušený administra-
tívny úkon prinesie výraznú úsporu času a efektívnejšiu 
komunikáciu s občanmi.

Projekt ECCLESIA je inšpirovaný českým pro-
jektom Czech POINT, ktorý bol úspešne spustený 
v Čechách pred piatimi rokmi a je považovaný za naj-
úspešnejší projekt českého eGovernmentu. Spustením 
projektu ECCLESIA sa Katolícka cirkev stala na Slo-
vensku prvou inštitúciou celorepublikového charakteru, 
zavádzajúcou elektronické služby na úrovni zodpoveda-
júcej modernej spoločnosti, pri zachovaní všetkých cir-
kevno-právnych predpisov a bezpečnostných opatrení.                 
                               Novel; ml/ snímka Peter Zimen 

Teologickú fakultu KU navštívil 
pápežský ceremonár Marini

Košice 24. októbra (TK KBS) - V stredu 24. októbra 
2012 navštívil košickú Teologickú fakultu Katolíckej 
univerzity v Ružomberku (TF KU) arcibiskup Mons. 
Piero Marini, STD, dlhoročný pápežský ceremonár. 
Predsedal slávnostnej svätej omši spolu s košickým 
arcibiskupom metropolitom a veľkým kancelárom 
KU Mons. Bernardom Boberom v Kostole sv. Antona 
Paduánskeho v Košiciach.

Následne v priestoroch Teologickej fakulty KU 
konala vedecká konferencia pri príležitosti výročia 50. 
rokov od začiatku II. Vatikánskeho koncilu. Za cieľ si 
kládla zhodnotiť liturgickú obnovu na Slovensku, vo 
všetkých oblastiach ktorých sa dotkla. S prednáškou 
dejiny liturgickej reformy II. vatikánskeho koncilu 
vystúpil Mons. Pierro Marini, ktorý ako pápežský 
ceremoniál pripravoval slávenie liturgie na mnohých 
miestach vo svete.                         Tomáš Belá (tf.ku.sk)

Celoslovenský liturgický deň

Žilina 23. októbra (TK KBS/Rádio LUMEN) - V Ži-
line sa v utorok konal Celoslovenský liturgický deň. 
Program sa začal slávnostnou svätou omšou v Katedrá-
le Najsvätejšej trojice v Žiline. Predseda liturgickej ko-
misie, biskup Stanislav Stolárik v príhovore zdôraznil, 
že základom evanjelizácie je dobré slávenie liturgie. Po 
svätej omši nasledovala prednáška arcibiskupa, pred-
sedu Pápežskej rady pre medzinárodné eucharistické 
kongresy Piera Mariniho na tému História liturgickej 
reformy II. vatikánskeho koncilu. Ten bol podľa neho 
dôležitý pre liturgiu, pretože ako jediný jej zasvätil aj 
samostatnú konštitúciu. Na liturgickom dni sa zúčastnil 
aj apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana. 
Podľa neho má byť liturgia pre nás pomocou, aby sme 
sa na svoj život pozerali zo správnej perspektívy.

Program pokračoval pracovným zasadnutím Litur-
gickej komisie KBS. Členovia komisie spolu so 17 prí-
tomnými znalcami diskutovali o aktuálnych otázkach 
súvisiacich s posvätnou liturgiou na Slovensku. Ta-
jomník komisie Andrej Krivda informoval prítomných 
o stave prác na príprave obnoveného slovenského zne-
nia Rímskeho misála. Liturgická komisia zaregistrovala 
viacero sťažností na nedôstojné slávenie svätej omše 
mimo posvätného miesta. Prítomní znalci upozornili, že 
svätú omšu mimo kostola je možné sláviť len v opráv-
nených prípadoch a vždy na dôstojnom mieste. Potreb-
né je aj posúdenie miestneho biskupa. Liturgická komi-
sia rovnako neodporúča používať pri výzdobe kostolov 
umelé kvety.

V závere stretnutia bol predstavený plán činnosti ko-
misie na rok 2013.          Júlia Kavecká a Andrej Krivda
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Terchová 21. októbra (TK KBS) - Netradičný liturgic-
ký sprievod tvorený zväčša z príslušníkov Horskej zá-
chrannej služby (HZS) v záchranárskych uniformách 
otvoril 21. októbra 2012 v Kostole sv. Cyrila a Metoda 
v Terchovej pontifikálnu svätú omšu, počas ktorej bol
vyhlásený blahoslavený 
pápež Ján Pavol II. za 
patróna Horskej záchran-
nej služby na Slovensku. 
Svätú omšu celebroval 
apoštolský nuncius v SR 
Mons. Mario Giordana 
s ordinárom OS a OZ 
SR Mons. Františkom 
Rábekom, vojenskými, 
policajnými, a hasičský-
mi kaplánmi, správcom 
farnosti Terchová P. 
Pavlom Krutákom SVD 
a kňazmi z blízkeho okolia.

V úvode slávnosti prečítal otec nuncius Mario Gior-
dana dekrét Svätej Stolice o schválení bl. pápeža Jána 
Pavla II. za patróna Horskej záchrannej služby na Slo-
vensku. Ten odovzdal do rúk jej riaditeľa Jozefa Janigu 
a jeho kópie si prevzali aj náčelníci jednotlivých staníc 
z celého Slovenska. Vo svojej následnej homílii sa nun-
cius Giordana veriacim a zvlášť záchranárom prihovoril 
myšlienkami, v ktorých zdôraznil potrebu nasledovať 
Kristov príklad služby a vysvetlil podstatu princípu, ako 
aj za čo je možné dosiahnuť Božie kráľovstvo. Ako prí-
klad nasledovania Krista v jeho služobnosti predstavil 
nuncius bl. pápeža Jána Pavla II., jeho dielo, skutky či 
obetavú službu Cirkvi a svetu.

„Služba blížnym je evidentným znakom toho, že 
sme pochopili význam svojho kresťanského povolania. 
(...) Dnes sa náš zrak upriamuje na jednu z oblastí, kde 
človek môže prežívať svoju vieru vydávajúc pekné sve-
dectvo lásky k blížnym, na oblasť horskej záchrannej 
služby,“ povedal apoštolský nuncius Giordana, ktorý 
vyzdvihol obrovské nasadenie a veľkú obetavosť hor-
ských záchranárov a dodal: „Každý váš zákrok videný 
vo svetle evanjelia a Kristovho učenia je jedným veľ-
kým dobrým skutkom preukazovaným tým, ktorí to 
potrebujú. Lebo poslúžiť blížnym znamená poslúžiť 
samotnému Kristovi.“ Vyzval záchranárov, aby svoju 
službu vykonávali v duchu viery motivovaní iba Božou 
láskou a Kristovým príkladom, ale aj príkladom ich pat-
róna bl. pápeža Jána Pavla II.

V závere svojej homílie nuncius zveril horských 
záchranárov pod ochranu Panny Márie a bl. Jána Pavla 
II. pápeža, patróna jediných horských záchranárov na 
svete, ktorými sú príslušníci Horskej záchrannej služby 
práve na Slovensku.

Príslušníci HZS sa zapojili do celého programu li-
turgie. Z ich úst zazneli čítania i spoločné modlitby 

veriacich. V obetnom sprievode priniesli otcovi nun-
ciovi Giordanovi okrem chleba a vína aj záchranársku 
výstroj, ktorá im pomáha pri ich šľachetnej a obetavej 
službe v našich horách. Na záver slávnosti po poďako-
vaní riaditeľa Horskej služby Jozefa Janigu zazneli litá-

nie k bl. Jánovi Pavlovi 
II. a apoštolský nuncius 
požehnal nielen prítom-
ných veriacich, ale aj 
spomenutú záchranár-
sku výstroj.

Dôstojný záver sláv-
nosti sa niesol za zvukov 
pápežskej hymny a pies-
ne Goralu či ti ne žaľ, 
ktorú zahrala Terchov-
ská muzika na počesť 
bl. Jána Pavla II. pápeža. 
Pre Ordinariát OS a OZ 

SR je veľkým úspechom, že počas 10 rokov existen-
cie sa mu podarilo oživiť medzi príslušníkmi všetkých 
ozbrojených a záchranných zložiek – vojakmi, policaj-
tami, väzenskými dozorcami, hasičmi, colníkmi a teraz 
aj horskými záchranármi úctu k svätým patrónom, ako 
sú sv. Šebastián, sv. Michal Archanjel, sv. Matúš, sv. 
Florián, sv. Martin, či sv. Juraj a ďalší, medzi ktorými od 
dnes nebude chýbať už ani bl. Ján Pavol II. pápež, ktorý 
Ordinariát OS a OZ SR v roku 2003 zriadil. Úcta k svä-
tým patrónom je motiváciou k zodpovednej a obetavej 
služby týchto zložiek tým, ktorí ju potrebujú.

Myšlienka vyhlásiť Jána Pavla II. za patróna hor-
ských záchranárov sa zrodila na horskej túre počas do-
volenky ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka 
v Roháčoch. Sprevádzal ho jeden záchranár z horskej 
služby. Počas rozhovoru došli nas to, že horskí záchraná-
ri nemajú žiadneho patróna. Na otázku ordinára Rábeka, 
koho by chceli, záchranár odpovedal, že Ján Pavol II., 
by bol patrón pre nich, pretože po týchto horách chodil.

Vyhlásenie Jána Pavla II. za patróna horských zá-
chranárov je pre nich veľkým sviatkom. Záchranári sa 
často pohybujú pri akciách medzi životom a smrťou 
a v extrémnych prípadoch to duchovno hrá určite veľkú 
úlohu. Preto si aj riaditeľ Horskej záchrannej služby Ja-
niga myslí, že si Jána Pavla II. ako patróna zaslúžia, aby 
sa mali vo svojom vnútri kam utiekať. Samotný schva-
ľovací proces trval dlho, keďže sa to muselo riešiť až 
vo Vatikáne. Iniciátormi vyhlásenia boli samotní horskí 
záchranári, ale výrazne im pomohol ordinár OS a OZ 
SR Mons. František Rábek, ktorý potrebné formality 
vybavoval vo Vatikáne, keďže príslušníci HZS patria 
pod jeho jurisdikciu.

Ján Pavol II. bol človek, ktorý miloval hory, rád do 
nich chodieval a aj počas jednej zo svojich návštev zaví-
tal do Vysokých Tatier, kde ho sprevádzali aj horskí zá-
chranári.                            Tibor Ujlacký / snímka autor

Horská záchranná služba má svojho patróna - bl. Jána Pavla II.
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Veni Sancte Trnavskej univerzity 
s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom

Trnava 23. októbra (TK KBS) - Akademická obec Tr-
navskej univerzity v Trnave dnes slávila Veni Sancte 
v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa. Slávnostnej 
svätej omši predsedal biskup Mons. Ján Orosch, apoš-
tolský administrátor „sede vacante“ Trnavskej arcidi-
ecézy. Spolu s ním svätú omšu koncelebroval eme-
ritný biskup Mons. Dominik Tóth, Tadeusz Zasępa, 
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, P. Miloš 
Lichner, SJ a iní kňazi pôsobiaci ako pedagógovia. 
Významným hosťom bol Mons. Cyril Vasiľ, SJ, sek-
retár Kongregácie pre východné cirkvi. Na slávnosti 
Trnavskej univerzity, ktorá oslavuje 20. výročie svo-
jej obnovenej činnosti, sa zúčastnili aj predstavitelia 
Vyššieho územného celku a mesta Trnava.

Mons. Ján Orosch na začiatku slávnosti všetkých 
srdečne privítal citujúc slová z časopisu Forum Scien-
tiae et Sapientiae: „Ani moderné dejiny ľudstva, ani 
naše storočie sa nemôže zaobísť bez hodnotového 
hľadiska, ktorým je výrazne aj náboženská orientá-
cia“, zakončiac slovami bl. Jána Pavla II.: „Milovaní 
bratia a sestry, vo vašej každodennej práci, ktorá je 
zo dňa na deň ťažšia, naliehavejšia, potrebnejšia pre 
evanjelizáciu, pre budúcnosť kultúry a kultúr, vás 
sprevádza moje povzbudenie a dôvera. Cirkev a svet 
potrebujú vaše svedectvo a vašu odbornosť, slobodne 
a zodpovedne vykonanú prácu na spáse Božích detí“.

Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi vlady-
ka Cyril Vasiľ, SJ predniesol homíliu, v ktorej sa zo 
začiatku zameral na zhodnotenie života univerzity. 
Spomenul, že ako najhoršie vyznie hodnotenie diela, 
ak o ňom niekto povie, že je bezduché. „Som však 
presvedčený, že Trnavská univerzita nikdy nebola, 
nie je a ani nebude bezduchá.“ Táto univerzita sa 
snaží vo všetkých študijných odboroch nadväzovať 
na bohatú kresťanskú a kultúrnu tradíciu. „Vari je to 
málo v tejto našej bezduchej dobe skrývajúcej sa za 
nálepku pragmatizmu? Vôbec nie.“ Ďalej vo svojej 
homílii podotkol, že ľudia v hĺbke svojho srdca túžia 
po Bohu. „Boží odlesk spoznávame zo stvorených 
vecí...“, cez svojho Syna sa nám Boh dáva spoznať 
v Duchu Svätom. Aj preto je toto slávnostné Veni 
Sancte, zvolávanie Ducha Svätého na začiatku aka-
demického roka. Ďalej vladyka Cyril Vasiľ, SJ opí-
sal svoj osobný vzťah k Trnavskej univerzite. Táto 
univerzita ja aj moja, „vážim si ju ako kresťan (lebo 
sa hlási ku kresťanským koreňom nepopierajúc svo-
je sekulárne zameranie), ako gréckokatolík (lebo šíri 
poznanie kresťanského východu doma i v zahra-
ničí), ako Slovák a ako jezuita (Tu som začínal, tu 
som sa stal profesorom.). Všetky tieto dôvody ma 
vedú k tomu, že som tu s Vami a stojím pred Vami.“ 
Univerzita je obrovským prínosom pri budovaní 
kultúry, pretože filozofia napomáha aj kultúre duše. 

Biskup Galis na pastoračnej  
návšteve SCM v Londýne

Londýn 23. októbra (TK KBS) - Žilinský biskup Mons. 
Tomáš Galis vykonal v dňoch 19. až 22. októbra 2012 
pastoračnú návštevu Slovenskej katolíckej misie (SCM) 
v Londýne. Vzácnu návštevu zo Slovenska prijal opát 
kláštora Cuthbert Brogan, OSB. Zblíženie SCM a be-
nediktínov sa uskutočnilo vďaka br. Michalovi Vicia-
novi, členovi tejto rehole, ktorý pochádza zo Slovenska 
a často navštevoval i navštevuje SCM v Londýne. Po 
úvodných pozdravoch sa rozprúdil rozhovor o histórii 
kláštora a benediktínov v Anglicku a o histórii novo-
vzniknutej diecézy Žilina na Slovensku.

Na druhý deň vzácnu návštevu opát Cuthbert a brat 
Michal previedli po historických klenotoch benediktín-
skeho kláštora, kde je - v krypte tamojšieho nádherného 
gotického chrámu pochovaný Napoleon III. s manžel-
kou Eugeniou a synom Eugenom, množstvo relikvií, 
vzácnych devocionálií, monštrancií, kalichov či orná-
tov. Potom nasledovala prehliadka Londýna. Večer sa 
uskutočnilo stretnutie s auxiliárnym biskupom Alanom 
Hopesom, ktorý má v diecéze Westminster na staros-
ti všetky etnické skupiny. V diecéze Westminster je 
registrovaných 57 zahraničných skupín, z toho 46 má 
svojich kňazov. Stretnutie začali slávením svätej omše 
v latinskom jazyku v oratóriu Our Lady of Victory. Ďa-
lej stretnutie pokračovalo rozhovorom o podujatiach 
a prežívaní Roka viery vo vlastných diecézach a výme-
nou vzájomných skúseností.

V nedeľu biskup Galis navštívil SCM, kde celeb-
roval dve sväté omše za hojnej účasti veriacich. Svätá 
omša bola slávená práve na Misijnú nedeľu. Tejto téme 
sa otec biskup venoval aj vo svojej homílii – z lat. slo-
va “missio” – vyslaný. Kňaz aj veriaci na tomto území 
sú vyslancami kresťanskej viery a kresťanskej kultúry 
s prvkami národnej kultúry. Majú reprezentovať tých, 
ktorí ich posielajú. Slovenská Katolícka cirkev vyslala 
svojho kňaza do misie, aby pomáhal ľuďom spoznávať, 
prehlbovať a prežívať ich vieru. Ukázať potom radosť 
z viery je posolstvom, ktoré je možné ponúknuť na zá-
klade pestovania viery v sebe a smerom k sebe.

Na pôde SCM sa otec biskup stretol s veľvyslan-
com SR v Londýne Miroslavom Wlachovským a jeho 
rodinou i s členmi misie. Následnú svätú omšu spoloč-
ne slávil aj don Peter Pagáč, SDB, ktorý je na jazyko-
vom pobyte v Londýne. Večer sa diskutovalo o podobe 
SCM, jej potrebách a možnostiach.        Tibor Borovský 

„Bez kultúry pôsobíme bezducho, práve preto sme 
tu, aby sme prosili o prebývanie Ducha v nás“, za-
končil svoju homíliu sekretár Kongregácie pre vý-
chodné cirkvi.                                           Dušan Kolenčík 
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Odpustová slávnosť  
v gréckokatolíckej farnosti Trnava

Trnava 24. októbra (TK KBS) - Pri príležitos-
ti odpustovej slávnosti ku cti svätého apoštola 
a evanjelistu Lukáša zavítal v nedeľu 21. októbra 
bratislavský eparcha, vladyka Peter (Rusnák) do 
gréckokatolíckej farnosti v Trnave, kde v Chráme 
sv. Heleny slúžil spolu so šiestimi kňazmi archije-
rejskú sv. liturgiu. Bratislavský eparcha vo svojej 
homílii poukázal na to, že každý z nás dostal po-
zvánku do neba. Na každého čaká bohatá hostina 
a záleží od každého z nás, či to pozvanie prijmem 
a či túžim byť v nebi. Lebo ako Ježiš povedal, ra-
dujte sa z toho, že sú vaše mená zapísané v nebi 
(porov. Lk 10, 20). Biskup Rusnák ďalej vyzval 
veriacich, aby neodkladali odpoveď na Božie po-
zvanie na neskôr, aby už nebolo príliš neskoro. 
Poukázal na sv. Lukáša ako na toho, ktorý pozva-
nie neodmietol, ale naplnil Boží plán spásy pre 
svoj život.

Liturgické slávenie obohatil nádherným spe-
vom mužský Zbor svätého Romana Sladkopevca 
z Prešova, ktorí tvoria gréckokatolícki bohoslovci.  

Katolícka charita upozorňuje na 
patologické hráčstvo na automaty

Bratislava 24. októbra (TK KBS) - Patologické hráčstvo 
je jedným z najčastejších dôvodov, prečo sa ľudia stáva-
jú bezdomovcami, upozorňuje Slovenská katolícka cha-
rita (SKCH) v súvislosti so zámerom Vlády SR zmeniť 
zákon o hazardných hrách. Vláda totiž navrhuje, že ak sa 
obce rozhodnú vytlačiť zo svojho územia hazard, bude 
to pre ne zložitejšie ako v súčasnosti. „Podľa našich šta-
tistík sa až 30 percent ľudí ocitlo na ulici kvôli hracím 
automatom. Snaha získať finančné prostriedky týmto
spôsobom ich privádzala do väčších a väčších strát, kvô-
li čomu prišli o všetko a skončili na ulici“, uviedol gene-
rálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. A keďže títo 
ľudia prišli takmer o všetko, štát musí zaplatiť výdavky 
súvisiace so zabezpečením ich základných životných 
potrieb. Zámer vlády bude mať preto negatívny dopad 
nielen pre jednotlivcov, ale dotýka sa celej spoločnosti.

„Náklady, ktoré štát vynaloží prostredníctvom sa-
mospráv na poskytovanie sociálnych služieb v útulkoch 
a nocľahárňach sa pohybujú od 1500 do 2 000 eur roč-
ne na jednu osobu. Je to približne suma, ktorú dostane 
štát na daniach za jeden herný automat,“ upozorňuje 
generálny sekretár SKCH. Financie od štátu však aj tak 
nestačia na pokrytie všetkých nákladov a charity preto 
doplácajú na starostlivosť o bezdomovcov najmä z cir-
kevných zbierok organizovaných v kostoloch. Vymaniť 
sa z hráčskej závislosti je veľmi ťažké. Patologické hráč-
stvo je diagnózou, ktorá postihuje rovnako mladých ako 
aj starších. Osobitnou skupinou je rómska komunita, kde 
sa pridružujú aj problémy s prekvitajúcou úžerou. Váž-
nym problémom sú aj nebankové subjekty, ktoré veľmi 
radi požičajú aj nezamestnaným a gamblerom, najmä ak 
vlastnia nejakú nehnuteľnosť. „Mnohí ľudia tak prišli 
kvôli niekoľkotisícovým pôžičkám o svoje byty. Vlá-
da sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že 
ochráni nízkopríjmové skupiny pred subjektmi, ktoré 
poskytujú pôžičky hraničiace s úžerou. Dúfali sme, že sa 
dočkáme konkrétnych opatrení aj v tomto smere“, do-
pĺňa Gumulák. Vládu pritom za nedostatočnú ochranu 
dlžníkov v minulosti kritizovala aj Európska komisia.

Slovenská katolícka charita je najväčší neštátny po-
skytovateľ sociálnych služieb v SR. Prevádzkuje viac 
ako 220 zariadení a služieb z toho vyše 60 určených pre 
ľudí bez domova. Ročne charita pomôže na Slovensku 
takmer 90-tisíc ľuďom v núdzi.              Lukáš Melicher

 Vyše 117-tisíc ľudí chce zachovať
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Bratislava 25. októbra (TK KBS) - Vyše 117-tisíc ob-
čanov žiada zachovať sviatok Sedembolestnej Pan-
ny Márie. Vyplýva to z výsledku petície na zachova-
nie sviatku, ktorú začiatkom júla spustila občianska 
iniciatíva. Tá zároveň v liste, ktorý doručili na Úrad 
vlády SR, žiadajú premiéra Roberta Fica na osob-
né stretnutie, kde by mali debatovať o zachovaní 
tohto sviatku. List tiež obsahoval výzvu na otvorený 
dialóg s predsedom vlády SR - a to formou dvoch 
verejných diskusií v elektronických médiách (jednu 
v rozhlase, druhú v televízii). Signatári o tom infor-
movali novinárov na tlačovej besede v Bratislave.

„Nesiahajte nám na raz ustanovený sviatok a deň 
pracovného pokoja pre všetkých občanov a občian-
ky SR, na 15. september, deň Sedembolestnej Pan-
ny Márie, Patrónky Slovenska. Je symbolom našej 
kresťanskej, ľudskej, národnej a kultúrnej identity. 
Nesiahajme na tento vzácny symbol jednoty. Má 
silu byť svetlom v časoch ekonomických i spoločen-
ských kríz. Bez stáročiami overeného duchovného 
symbolu v globalizovanom svete nemáme budúc-
nosť ani ako národ, ani ako štát!,“ uvádza sa v tla-
čovej správe iniciátorov petície, podľa ktorých ešte 
ďalšie podpisy neustále prichádzajú.         Martin Dilong 

Po svätej liturgii bolo myrovanie a tradičný sprie-
vod okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií.  
Slávnosť vyvrcholila koncertom Zboru svätého 
Romana Sladkopevca v Bazilike minor sv. Miku-
láša v Trnave.                              František Fedorišin
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STRUČNE Z DOMOVA
V Teriakovciach si pripomenuli výročie konsekrácie 
kostola
TERIAKOVCE - Obec Teriakovce si 9. októbra pripo-
menula prvé výročie konsekrácie Kostola Božieho mi-
losrdenstva. Slávnostnú svätú omšu pri tejto príležitosti 
celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Ber-
nard Bober.  Arcibiskup Bober pripomenul veriacim aké 
dôležité a správne bolo ich rozhodnutie spred niekoľkých 
rokov, keď postavili nový kostolov.       Miroslav Angelovič

Vojaci na letisku v Kuchyni slávili sviatok bl. pápeža 
Jána Pavla II.
KUCHYŇA - Vo vojenskej farnosti bl. Jána Pavla II. sa 
22. októbra 2012 konala odpustová slávnosť pri príle-
žitosti liturgického sviatku blahoslaveného pápeža Jána 
Pavla II. Svätú omšu celebroval vdp. Ján Hudec, dekan 
Malackého dekanátu.                                     Tibor Ujlacký

Vo Višňovom si pripomenuli bl. Jána Pavla II.
VIŠŇOVÉ - Vo farnosti Višňové si v nedeľu 21. októbra 
pri slávnostnej svätej omši  pripomenuli blahoslavené-
ho pápeža Jána Pavla II..  Po svätej omši bola vyložená 
Sviatosť oltárna, veriaci si pripomenuli slová, ktoré pri 
rôznych príležitostiach pápež adresoval Slovákom, po-
modlili sa litánie k tomuto blahoslavenému.   Jozef Bagin

Na hore Živčáková tradičná jesenná púť
KORŇA - Od 20. do 21. októbra 2012 sa na hore Živčá-
ková konala jesenná púť k Panne Márii Turzovskej. 
Program sa začal v sobotu večer krížovou cestou od 
kostola Božského Srdca Ježišovho v Korni ku kaplnke 
Panny Márie Kráľovnej Pokoja na horu Živčáková. Po 
krížovej ceste nasledovala svätá omša a celonočná ado-
rácia, v ktorej mohli veriaci zotrvať až do šiestej hodiny 
rannej. Po nej nasledovala svätá omša. V nedeľu dopo-
ludnia sa pútnici spojili pri modlitbe večeradla a sväté-
ho ruženca. Púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou, 
ktorú celebroval generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. 
Ladislav Stromček. Pavol Olejkár

Deň otvorených dverí v Diecéznom centre mládeže 
Maják
ŠPANIA DOLINA - V sobotu 20. októbra 2012 sa na 
Španej Doline po prvýkrát otvorili dvere Diecézneho 
centra mládeže širokej verejnosti. Cieľom podujatia 
bolo predstaviť hosťom poslanie, víziu, činnosť a ak-
tivity, ktoré centrum ponúka mladým. Program tvorila 
prehliadka priestorov centra i kostola, spoločná svä-
tá omša, svedectvá dobrovoľníkov, ktorí žijú a slúžia 
v centre, prezentácia fotiek a videí, predstavenie no-
vého projektu s názvom Spoločne venovaný pozva-

niu do podpory centra. Organizátori pozvali mladých 
na rôzne podujatia, ale aj do centra prijatia, ktoré je 
v DCM Maják otvorené mladým celý rok, aby spolu 
zažili prijatie cez spoločenstvo a modlitbu. Jana Antalová 

Trojdňové slávenie Misijnej nedele u verbistov
BRATISLAVA - Od piatku do nedele prebiehal v Mi-
sijnom dome Arnolda Janssena v Bratislave - Petržalke 
program slávenia Misijnej nedele. V piatok sa modlili 
krížovú cestu, ktorá bola obetovaná za všetkých migran-
tov a utečencov. V sobotu to bol misijný ruženec. Každý 
jeden desiatok bol obetovaný za kontinent a za konkrét-
ne problémy daného kontinentu. Sväté omše s misijnou 
kázňou prevádzal zbor zoskupený pri Misijnom dome sv. 
Arnolda Janssena, ktorý viedol Michal Sýkora. 
V nedeľu sa predstavilo divadlo „Christoffer“ s hrou 
„JUNY - OR“ alebo podobenstvá v praxi. Misijná nede-
ľa bola vyvrcholením trojdňového slávenia, ukončilo ju 
spoločné agapé a slávnostné vešpery.    Martin Ligač, SVD

Novinka v SSV Matka Terézia - Neobyčajné príbehy
Matka Terézia - Neobyčajné príbehy - je názov knižnej 
novinky Lea Maasgurga, ktorú ponúka Spolok sv. Voj-
techa. Leo bol jediný nemecký hovoriaci kňaz a sprie-
vodca na cestách po boku Matky Terézie. Príbehy, ktoré 
zažil s touto najväčšou ženou svojej doby, sú naplnené 
kúzlom, plné menších i väčších zázrakov. Hovoria o bez-
hraničnej dôvere v Božiu lásku, o viere, ktorá hory pre-
náša, a o nádeji, ktorá nezomiera.                   Jana Matulová

Karmelitánske nakladateľstvo prináša novinky
Karmelitánske nakladateľstvo prináša v týchto dňoch na 
knižný trh novinku Antona Tyrola - Od Písma k životu. 
Biblista Anton Tyrol ponúka štyridsať úvah, ktoré pomá-
hajú čitateľovi porozumieť biblickému textu v zornom 
uhle praktických situácií. Kniha prináša zamyslenia nad 
textami alebo nad niektorými tajomstvami našej viery, 
ktoré sa slávia v priebehu liturgického roka.

Ďalšou novinkou je kniha Damiány Bagínovej - Matka 
Františka. Prváčka Emma postupne spoznáva životný 
príbeh Františky Lechnerovej, zakladateľky Kongregá-
cie Dcér Božskej lásky, ktoré sú u nás známe pod ná-
zvom „marianky“. Matka Františka zasvätila svoj život 
chudobným a starala sa najmä o dievčatá zo slabších 
sociálnych pomerov. Kniha približuje rozličné udalosti 
z jej života a na konci každej kapitoly ponúka podnety na 
premýšľanie prepojené so súčasnosťou. Publikáciu obľú-
benej autorky detských kníh sr. Damiány M. Bagínovej 
ilustrovala akdademická maliarka a renomovaná výtvar-
níčka Zdeňka Krejčová.        Karmelitánske nakladateľstvo 


