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Keď na jar zakvitnú stromy, v jeseni očakávame 
ovocie. Každý sa poteší, keď vie, čím bude odme-
nená jeho námaha. Odmena sa stáva motiváciou, 
aby sme sa nevzdali. Nie vždy je úsilie rýchlo 
ocenené. Ovocie výchovy sa ukáže až po rokoch. 
V duchovnej oblasti je to ešte zložitejšie. Kňazi 
málokedy vidia v plnosti ovocie svojho pôsobenia. 
Zasievajú Božie slovo v nádeji, že ono raz v duši 
vzklíči a prinesie bohaté ovocie. Ak človek pozná 
cieľ, ku ktorému smeruje a považuje ho za zmyslu-
plný, je ochotný podstúpiť rôzne prekážky, aby sa 
k tomuto cieľu dostal. Cieľom veriaceho kresťana 
je večný život v Božom spoločenstve. Kto berie 
túto skutočnosť vážne, určite sa bude usilovať 
konať tak, aby si nevytváral prekážky, ktoré by 
naplneniu tohto cieľa zabránili. Na prvý pohľad sa 
zdá, že tento cieľ má striktne náboženský charakter 
a nedotýka sa bežného života.
Opak je však pravdou. Ak totiž máme pred očami 
cieľ, ktorým je dosiahnutie večného života, uva-
žujeme v dlhodobom horizonte. Mnoho našich 
súčasníkov už takto nerozmýšľa. Keďže neveria 
v život po smrti, nevidia vo večnom živote hodno-
tu, o ktorú by sa mali usilovať. Avšak bez schop-
nosti vnímať svoje bytie za horizont vlastnej smrti 
sme schopní vnímať len pozemské ciele. Ak totiž 
nejestvuje večný život, ak nebudeme súdení za svo-
je skutky, potom sa vytráca aj najvážnejší dôvod 
žiť mravne. Potom je vlastne jedno, ako budú žiť 
ľudia o dvadsať či tridsať rokov. Dôležité je mať sa 
dobre tu a teraz bez ohľadu na dlhodobé dôsledky 
nášho správania. Časť ekonómov sa domnieva, že 
neschopnosť rozmýšľať v dlhodobom horizonte je 
aj za súčasnou finančnou a hospodárskou krízou.
Súčasťou tejto krízy je aj naša neschopnosť pri-

súdiť nemateriálnym hodnotám väčšiu cenu ako 
materiálnym, keďže hodnotu tých nemateriálnych 
objavíme často až po dlhom čase.
Povedzme si dva príklady. Nedávno sa na pôde 
slovenského parlamentu hovorilo o možnosti 
obmedziť nedeľný predaj. Chvíľu to vyzeralo 
nádejne, nakoniec zvíťazil názor, že zákaz nedeľnej 
práce by pripravil o prácu stovky ľudí. Som si istý, 
že keby sme sa pýtali predavačiek v supermarke-
toch, či uprednostnia rodinu alebo peniaze, väčšina 
sa rozhodne pre to prvé aj za cenu uskromnenia. 
Možno z krátkodobého hľadiska rozpočet príde 
o peniaze na daniach, ale z dlhodobého hľadiska 
sú stabilné rodiny rozhodne väčším, aj ekonomic-
kým prínosom. Aj druhý príklad je z Národnej 
rady Slovenskej republiky. Poslanci posunuli do 
druhého čítania vládny návrh zákona o hazardných 
hrách. Na vytlačenie hazardu z obce už nebude 
stačiť všeobecné záväzné nariadenie ako doposiaľ, 
ale referendum, čo vlastne znamená návrat hazardu 
už aj tam, kde bol zakázaný. Hracie automaty budú 
opäť môcť byť kdekoľvek. Ak tento vládny návrh 
zákona bude skutočne prijatý, napácha veľké škody 
v slovenských rodinách. Štátny rozpočet možno 
získa z hazardu viac peňazí. Ale mnohé rodiny 
prídu o strechu nad hlavou, mnohé ženy a deti sa 
stanú obeťou násilia a nejedna rodina bude žiť 
v chudobe.
V týchto dňoch spomínania na našich zosnulých 
viacej myslíme na večnosť. Máme pred očami 
konečný cieľ, ktorým je večný život v Božom 
spoločenstve. Je to výzva zachovať si vieru, aby 
sme dokázali správne rozlišovať a uprednostňovali 
hodnoty, ktoré nás priblížia k večnému životu. 
                                                    RV, Anton Ziolkovský

Myslieť na večnosť

Vatikán 8. novembra (RV) - Svätý Otec zaslal telegram 
v súvislosti so zemetrasením na tichomorskom pobreží 
Guatemaly, pri ktorom prišlo v stredu o život 50 ľudí, 
prevažne v štáte San Marcos, neďaleko hraníc s Me-
xikom. Otrasy, ktoré bolo cítiť v mexickom hlavnom 
meste, dosiahli silu 7,5 stupňa a spôsobili zrútenie 
budov, len v San Marcos viac než 75 budov, zničenie 
ciest, zosuvy pôdy. Ide o najsilnejšie zemetrasenie, aké 
postihlo túto stredoamerickú krajinu od roku 1976, keď 
v troskách zahynulo vyše 20-tisíc ľudí.

Benedikt XVI. vyjadruje v telegrame hlboký 
„zármutok nad správou o zemetrasení, ktoré spôso-
bilo ťažké straty na životoch a zranenia, rovnako ako 
nespočetné množstvo škôd v tejto milovanej kraji-
ne”. Všetkým jej synom a dcéram vyjadruje svoju  

duchovnú blízkosť a uisťuje ich o modlitbách k Vše-
mohúcemu, aby daroval útechu ľuďom, ktorých po-
stihlo toto obrovské nešťastie. Povzbudzuje k bratskej 
solidarite, ktorá pomáha čeliť nepriazni osudu. V tomto 
duchu sa Svätý Otec obracia na „kresťanské komunity, 
občianske inštitúcie a ľudí dobrej vôle, aby v týchto 
smutných časoch poskytli účinnú pomoc obetiam” 
a prosí ich o veľkorysosť v skutkoch milosrdnej čino-
rodej lásky. S týmito pocitmi sa „dovoláva milujúcej 
ochrany Panny Márie ružencovej a udeľuje apoštolské 
požehnanie ako upokojujúce znamenie lásky k milo-
vanému ľudu Guatemaly”, ktorý nosí vo svojom srdci. 
Toľko z telegramu pápeža Benedikta XVI. predsedovi 
Konferencie Guatemaly Mons. Rodolfovi Valenzuelovi 
Núnezovi.                                                                -jak- 

Zármutok Svätého Otca nad obeťami zemetrasenia v Guatemale
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Vatikán 4. novembra (RV) - V nedeľu sa zišli pútnici 
z celého sveta na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, aby 
sa spolu s Benediktom XVI. pomodlili poludňajšiu 
modlitbu Anjel Pána. Ešte pred samotnou modlitbou sa 
Svätý Otec vo svojom krátkom 
príhovore venoval téme dvoji-
tého prikázania lásky.

„Drahí bratia a sestry!
Dnešné evanjelium (Mk 

12,28-34) nám znovu predkla-
dá Ježišovo učenie o najväčšom 
prikázaní – o dvojitom priká-
zaní lásky: milovať Boha a mi-
lovať blížneho. Svätí, ktorých 
sme pred nedávnom všetkých 
spoločne oslavovali jedinou 
slávnosťou, sú tí, čo, zveru-
júc sa Božej milosti, hľadajú 
spôsob ako žiť podľa tohto zá-
kladného zákona. V skutočnosti môže prikázanie lásky 
v plnosti uskutočňovať ten, čo žije v hlbokom vzťahu 
s Bohom takým spôsobom ako dieťa, ktoré sa stáva 
schopné milovať na základe dobrého vzťahu s matkou 
a otcom. Svätý Ján z Avily, ktorého som nedávno vy-
hlásil za učiteľa Cirkvi, píše na začiatku svojho Trak-
tátu o Božej láske: «Príčina, ktorá pobáda naše srdce 
viac milovať Boha, je hlboké uvažovanie nad láskou, 
ktorou nás On miluje... Toto, viac ako iné dobrodenia, 
pobáda srdce milovať; pretože ten, kto dáva druhému 
nejaké dobrodenie, dáva mu niečo, čo vlastní; ale ten, 
kto miluje, dáva druhému všetko čo má a neostáva mu 
nič viac, čo by ešte mohol dať» (č. 1). Prv, než by bola 
prikázaním, je láska darom, je skutočnosťou, ktorú nám 
Boh dáva spoznať a zakúsiť ako zrniečko, ktoré v nás 
môže klíčiť a rásť v našom živote.

Keď Božia láska v nejakom človeku zapustila hlbo-
ké korene, uschopňuje ho milovať aj toho, čo si to ne-
zaslúži. Rovnako ako Boh miluje nás. Otec a matka ne-
milujú svoje deti iba vtedy, keď si to zaslúžia. Vždy ich 

milujú, aj vtedy, keď im samo-
zrejme vysvetľujú to, že konajú 
nesprávne. Od Boha sa učíme 
vždy chcieť iba dobro a nikdy 
nie zlo. Učíme sa hľadieť na 
druhého nielen našimi očami, 
ale Božím pohľadom, pohľa-
dom Ježiša Krista. Je to pohľad, 
ktorý vychádza zo srdca a ne-
zastaví sa na povrchu, ide poza 
prvotné zdanie a dokáže vnímať 
najhlbšie túžby druhého: byť 
vypočutý v nezištnej pozornos-
ti; jedným slovom, po láske. 
To isté platí aj v opačnom prí-

pade: keď sa otváram druhému takému aký je, idúc mu 
v ústrety a dávajúc sa k dispozícii, otváram sa aj pozna-
niu Boha, poznaniu, že existuje a je dobrý. Láska k Bohu 
a láska k blížnemu sú neoddeliteľné a jestvujú vo vzá-
jomnom vzťahu. Ježiš nevymyslel ani jedno, ani druhé, 
ale zjavil ich tým, čím sú vo svojej podstate – jediným 
prikázaním. Nezjavil ich iba slovne, ale predovšetkým 
vlastným svedectvom: samotná Ježišova osoba a jeho 
tajomstvo sprítomňujú jednotu lásky k Bohu a k blížne-
mu takým spôsobom ako dve ramená kríža – vertikálne 
a horizontálne. V eucharistii nám daruje túto dvojitú lás-
ku, darujúc seba samého, aby sme sa živiac týmto chle-
bom, dokázali milovať navzájom ako on miloval nás.

Drahí priatelia, na príhovor Panny Márie prosme, 
aby každý kresťan vedel prejaviť svoju vieru v jediného 
Boha žiarivým príkladom lásky k blížnemu.  -js-/foto RV

Benedikt XVI. pred Anjel Pána o dvojitom prikázaní lásky

Vatikán 7. novembra (RV) - Aj o autentickej láske 
k druhému, či o dynamizme ľudskej lásky hovo-
ril Svätý Otec počas generálnej audiencie, ktorá sa 
v stredu konala na Námestí sv. Petra. 

„Drahí bratia a sestry,
meditácie, ktoré spoločne robíme v tomto Roku 

viery, nás vedú k zamysleniu sa nad obdivuhodnou 
ľudskou a kresťanskou skúsenosťou: človek má v se-
be tajomnú túžbu po Bohu. Katechizmus Katolíckej 
Cirkvi vo svojom úvode zámerne podáva tieto slová: 
„Túžba po Bohu je vpísaná do srdca človeka, lebo 
človek je stvorený Bohom a pre Boha. Boh neprestá-
va priťahovať človeka k sebe a jedine v Bohu nájde 
človek pravdu a šťastie, ktoré neprestajne hľadá“  

(č. 27). Táto veta, pre niektoré kultúry prijateľná, ba 
priam samozrejmá, sa v kontexte západnej, sekula-
rizovanej kultúry, môže javiť skoro ako provokácia. 
Veď mnohí naši súčasníci by mohli namietať, že túžbu 
po Bohu vôbec nepociťujú. Mnohé kultúry už Boha 
akoby neočakávali, netúžili po ňom: zdá sa im ľaho-
stajný a necítia potrebu sa k nemu vyjadrovať. V sku-
točnosti však to, čo sme nazvali „túžbou po Bohu“, 
ešte celkom nevymizlo z ľudského srdca a rozličný-
mi spôsobmi sa ho dotýka. Ľudia sú vo svojich túž-
bach často zameraní na konkrétne dobrá, na rozdiel 
od dobier duchovných – a predsa sú konfrontovaní 
aj s otázkou, čo je dobro ako také, teda stretávajú 
sa s čímsi, čo je odlišné od nich samých, čo človek 

Benedikt XVI. na audiencii o hľadaní odpovede na otázku o zmysle lásky
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 nemôže vytvoriť, ale je to len povolaný spoznať. Čo 
teda dokáže skutočne naplniť túžby človeka?

V mojej prvej encyklike Deus caritas est som sa 
pokúšal analyzovať ako sa táto dynamika uskutoč-
ňuje v skúsenosti ľudskej lásky, v skúsenosti, ktorú 
ľudia dneška ľahšie vnímajú ako okamih extázy, 
vyjdenia zo seba samých – ako moment, keď si uve-
domujú, že sú preniknutí túžbou, ktorá ich presahuje. 
Prostredníctvom lásky muž a žena navzájom novým 
spôsobom spoznávajú veľkosť a krásu života a celé-
ho sveta. Ak to, čo spoznávam, nie je len ilúzia, ak 
naozaj chcem dobro druhého a v ňom sa napĺňa to, 
po čom túžim, musím sa sústrediť nie na seba samé-
ho: treba sa dať do služby druhému, a to až tak, že 
zabudnem na seba.

Hľadanie odpovede na otázku o zmysle lásky 
teda prechádza cez očisťovanie a uzdravovanie mo-
jej vôle - a toto očisťovanie a uzdravovanie je spô-
sobené dobrom, ktoré chcem druhému človeku. Mu-
sím sa snažiť priam trénovať a cvičiť v tom, aby toto 
dobro druhého bolo naozaj chcené. Počiatočná extá-
za tak prechádza do putovania v zmysle „neustáleho 
exodu z ,ja‘, uzatvoreného do seba samého, k jeho 
oslobodeniu v darovaní sa, a práve tým aj v znovu-
nájdení sa, až k objaveniu Boha“ (Enc. Deus caritas 
est, 6). Prostredníctvom takéhoto putovania sa v člo-
veku stále prehlbuje poznanie lásky, ktorú pocítil na 
začiatku. Aj tajomstvo, ktoré obsahuje, sa bude stále 
viac odhaľovať: totiž ani milovaná osoba nedokáže 
naplniť túžbu, ktorá sa nachádza v ľudskom srdci, ba 
možno povedať, že čím je láska k druhému autentic-
kejšia, tým viac je otvorená pre otázku o pôvode lá-
sky samotnej a o jej osude – o tom, že existuje mož-
nosť lásky, čo pretrvá naveky. Ľudská láska má teda 
v sebe dynamizmus, ktorý nám ukazuje, že láska nás 
presahuje: je skúsenosťou dobra, ktoré nás povoláva 
vyjsť zo seba samých a konfrontovať sa s tajomstvom 
obklopujúcim celú našu existenciu. Každé dobro, 
ktoré spoznávame, smeruje k tajomstvu, ktoré nás 
zovšadiaľ obklopuje: každá túžba, ktorá sa nachádza 
v ľudskom srdci, je ozvenou základnej túžby, ktorú 
nikdy nemožno celkom naplniť. Samozrejme, z tejto 
hlbokej túžby, ktorá v sebe skrýva aj čosi enigmatic-
kého, nemožno prejsť priamo k viere.

Človek v konečnom dôsledku vie a pozná, 
čo ho nemôže nasýtiť, ale nedokáže si predstaviť 
alebo definovať to, čo by mu dokázalo sprostred-
kovať skutočné šťastie, ktorého zárodok nosí vo 
svojom srdci. Nie je možné spoznať Boha len na 
základe ľudskej túžby. Z tohto pohľadu zostáva ta-
jomstvom: človek hľadá Absolútno, ale robí to len 
prostredníctvom malých a neistých krokov. Avšak 
už táto skúsenosť túžby, skúsenosť „nespokojné-
ho srdca“ – ako ju nazval sv. Augustín – je veľmi 
dôležitá. Ona nám potvrdzuje, že človek je v hĺbke 
náboženským bytím (por. KKC 28), takmer akoby 
„žobrák túžiaci po Bohu“.

Môžme to vyjadriť slovami Pascala: „Človek 
nekonečne presahuje človeka“ (Pensieri, ed. Che-
valier 438; ed. Brunschvicg 434). Oči spoznávajú 
objekty, keď sú ožiarené svetlom. Odtiaľ vychádza 
túžba spoznať svetlo samotné, svetlo, ktoré ožiaruje 
veci tohto sveta a skrze ne v nás vzbudzuje zmysel 
pre krásu.

Musíme si potom uvedomiť, že aj v dnešnej 
dobe, ktorá sa zdá byť obrnená voči transcendentál-
nej dimenzii, je možné vybrať sa na cestu k auten-
tickému náboženskému zmyslu života. Táto cesta 
nám ukazuje, že dar viery nie je absurdný, ani ira-
cionálny. V tomto smere by bolo potrebné rozvíjať 
pedagogiku túžby, tak čo sa týka putovania človeka, 
ktorý ešte neverí, ako aj človeka, ktorý už dar vie-
ry dostal. Súčasťou tejto pedagogiky sú minimálne 
dva aspekty: na prvom mieste má za cieľ spoznať 
alebo znovu objaviť chuť autentických radostí ži-
vota. Nie všetky uspokojenia v nás totiž vyvolávajú 
ten istý účinok: niektoré zanechávajú pozitívnu sto-
pu, dokážu človeka upokojiť, robia nás aktívnejší-
mi a štedrejšími.

Naopak iné – po tom, čo opadne ich prvotná žia-
ra, nenapĺňajú túžby, ktoré vyvolali – a zanechávajú 
v našom vnútri trpkosť, nespokojnosť, či prázdno-
tu. Vychovávať od útleho detstva k vychutnávaniu 
ozajstných radostí vo všetkých oblastiach ľudskej 
existencie – v rodine, v priateľstve, v solidarite s tý-
mi, čo trpia, v zabúdaní na seba samých, aby sme 
mohli slúžiť druhým, v láske k poznaniu, k umeniu, 
ku prírodným krásam – to všetko znamená posilňo-
vať vnútorný, hlbší zmysel a vytvárať účinné proti-
látky proti banalizácii a sploštenému videniu, ktoré 
je dnes tak veľmi rozšírené. Aj dospelí potrebujú 
znovu objaviť tieto radosti, zatúžiť po autentických 
veciach, očistiť sa od priemernosti, do ktorej sa zo-
šmykli ako do pasce. Bude tak pre nich ľahšie nepri-
jať alebo odmietnuť to, čo sa na začiatku síce môže 
zdať príťažlivé, ale v konečnom dôsledku sa ukazuje 
ako jalové, ako prameň závislosti, a nie skutočnej 
slobody. Po tom všetkom vystupuje do popredia túž-
ba po Bohu, o ktorej hovoríme.

Druhý aspekt, ktorý ide ruka v ruke s predchádza-
júcim, nám pripomína, aby sme sa nikdy neuspokoji-
li s tým, čo sme už dosiahli. Opravdivé radosti v nás 
dokážu vyvolať zdravú nespokojnosť, ktorá vedie 
k tomu, aby sme boli stále náročnejší – aby sme tú-
žili po väčšom a hlbšom dobre. Zároveň nám pomá-
hajú čoraz jasnejšie vidieť, že nič konečné nedokáže 
naplniť naše srdce. Učíme sa tak túžiť po tom dobre, 
ktoré nevieme vytvoriť alebo si zaobstarať vlastný-
mi silami – a nenecháme sa znechutiť námahou, ani 
prekážkami, ktoré spôsobuje hriech.

Práve v tomto kontexte nesmieme zabudnúť, že 
dynamika túžby je vždy otvorená pre spásu. Aj keď 
sa vyberieme zlou cestou, keď sa vydáme hľadať 
umelý raj a už sa zdá, že sme stratili schopnosť túžiť 
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Benedikt XVI. poslal blahoprajný 
list patriarchovi Tawadrosovi

Káhira/Vatikán 6. novembra (RV CZ/RV SK) - Naj-
vyšším predstaviteľom koptskej pravoslávnej cirkvi sa 
stal biskup Teodor (anba Tawadros). K slávnostnej voľ-
be došlo pri tradičnej ceremónii v katedrále sv. Marka 
v Káhire. Meno 118. koptského patriarchu vylosoval 
z troch kandidátov 7-ročný chlapec so zaviazanými oča-
mi. Intronizácia nového patriarchu Alexandrie a celej 
Afriky prebehne v nedeľu 18. novembra.

Benedikt XVI. vyjadril svoje blahoželanie ku voľ-
be biskupa Tawadrosa za nového patriarchu Koptskej 
pravoslávnej cirkvi. V liste vyjadril presvedčenie, že 
rovnako ako jeho predchodca Šenuda III. bude „skutoč-
ným duchovným otcom“ svojej komunite a vplyvným 
partnerom pre svojich krajanov „pri budovaní nového 
Egypta v mieri a harmónii, v službe všeobecnému dobru 
a dobru celého Blízkeho východu“. „V týchto ťažkých 
časoch je pre všetkých kresťanov dôležité, aby svedčili 
o láske a priateľstve, ktoré ich spájajú, ako aj vedomie 
Ježišovej modlitby pri Poslednej večeri: aby všetci boli 
jedno, aby svet uveril (porov. Jn 17,21).“

Svätý Otec vyjadril vďačnosť Bohu „za význam-
ný pokrok vo vzťahoch medzi Koptskou pravoslávnou 
cirkvou a Katolíckou cirkvou, dosiahnutý pod vedením 
jeho ctihodného predchodcu a pripojil svoju modlitbu, 
aby priateľstvo a dialóg medzi oboma cirkvami mohli 
pokračovať a aby priniesli ovocie stále bližšej solidarity 
a trvalého zmierenia“. „Nech Vás náš Nebeský Otec za-
hŕňa pokojom a silou pre šľachetné poslanie, ktoré vás 
očakáva,“ napísal pápež Benedikt XVI. v závere blaho-
prajného listu novému patriarchovi Tawadrosovi.

Šesťdesiatročný doterajší pomocný biskup Beherie 
vyštudoval pred vstupom do seminára farmáciu. Je po-
važovaný za významného teológa a známy je tiež vďaka 
práci s mládežou. V úrade vystrieda v marci zosnulého 
Šenuda III., ktorý stál na čele koptskej pravoslávnej 
cirkvi vyše 40 rokov. Pozorovatelia zdôrazňujú, že ho 
čaká neľahká úloha viesť najväčšiu kresťanskú menšinu 
na Blízkom východe v atmosfére stále väčších spolo-
čensko-politických premien.

O význame tejto voľby informoval Mons. Barnaba 
El Soryany, biskup Koptskej pravoslávnej diecézy sv. 
Juraja v Ríme, ktorý sa na ceremónii osobne zúčastnil. 
„Tawadros II. je veľmi aktívny človek podľa všetkých 
koptských ľudí, najmä tu v Egypte. Je pre nás darom! 
Sme naozaj v očakávaní, či pôjde rovnakou cestou ako 
Šenuda III., ktorého je duchovným synom.  Sme nadšení 
touto Božou voľbou. Je to človek veľmi pokojný a veľmi 
milovaný mnohými ľuďmi, ktorí ho poznali, ktorí s ním 
spolupracovali. Máme pocit, že s ním pôjdeme ďalej, že 
naša cirkev bude pokračovať v dialógu.“

Koptská pravoslávna cirkev má zhruba 11 miliónov 
veriacich. Najväčšia komunita žije v Egypte, kde pred-
stavuje 6 - 10 percent obyvateľov.           RV SK / RV CZ

po skutočnom dobre… Ani v priepasti hriechu nevy-
hasína v človeku iskierka, ktorá mu umožňuje spo-
znať pravé dobro, ochutnať ho a vydať sa znovu na 
cestu smerom hore, na cestu, kde Boh nikdy nechýba 
so svojou pomocou. Napokon, každý z nás potrebuje 
kráčať po ceste očisťovania a uzdravovania vlast-
ných túžob. Sme pútnici smerujúci k nebeskej vlasti, 
k tomu plnému a večnému dobru, ktoré nám nik ne-
bude môcť vziať. Nejde teda o udusenie túžby, ktorá 
je v srdci človeka, ale o jej oslobodenie – aby mohla 
dosiahnuť svoju skutočnú výšku. Keď vo svojej túž-
be otvárame okno pre Boha, je to znamením viery 
v našej duši: viery, ktorá je Božou milosťou. Svätý 
Augustín hovorieval: „Boh odďaľovaním zväčšuje 
túžbu, túžbou rozširuje ducha a rozširovaním ho robí 
schopným prijať viac“ (Komentár k Prvému listu 
svätého apoštola Jána 4, 6; PL 35, 2009).

Pri tomto putovaní, snažme sa byť bratmi 
všetkých ľudí, spolucestujúcimi aj pre tých, ktorí 
neveria, pre tých, ktorí hľadajú, a úprimne si kladú 
otázky o svojej túžbe po pravde a po dobre. Modli-
me sa, aby v tomto Roku viery Boh ukázal svoju tvár 
všetkým, ktorí ho hľadajú s úprimným srdcom.

Svätý Otec v závere generálnej audiencie v stredu 
7. novembra 2012 vyslovil opakovanú výzvu v sú-
vislosti so znepokojujúcou situáciou v Sýrii, ktorou 
sa intenzívne zaoberalo aj nedávne zhromaždenie sy-
nody biskupov vo Vatikáne. „Aj naďalej s osobitnou 
pozornosťou sledujem dramatickú situáciu násilia 
v Sýrii, kde neutícha rachot zbraní a každým dňom 
narastá počet obetí a hrozné utrpenie ľudí, osobitne 
tých, ktorí museli opustiť svoje domovy. Na vyjadre-
nie mojej solidarity a solidarity celej Cirkvi s ľuďmi 
v Sýrii a na prejavenie duchovnej blízkosti kresťan-
skej komunite v tejto krajine bolo mojou túžbou vy-
slať delegáciu synodálnych otcov do Damasku. Žiaľ, 
pre rôzne okolnosti a vývoj nebolo zrealizovanie 
tejto iniciatívy zamýšľaným spôsobom možné, a tak 
som sa rozhodol poveriť touto osobitnou misiou 
kardinála Roberta Saraha, predsedu Pápežskej rady 
Cor Unum. Oddnes až do 10. novembra bude v Li-
banone, kde sa stretne s pastiermi a veriacimi cirkví 
v Sýrii, navštívi niektorých utečencov z tejto krajiny 
a bude predsedať koordinačnému stretnutiu katolíc-
kych charitatívnych organizácií, ktoré Svätá stolica 
prosila o osobitné úsilie v prospech sýrskeho ľudu, 
a to ako vnútri krajiny, tak aj mimo nej. Povznáša-
júc modlitbu k Bohu obnovujem výzvu ku všetkým 
stranám konfliktu a tým, ktorým leží na srdci blaho
Sýrie, aby vynaložili všetko úsilie pre utváranie po-
koja a pre napredovanie na ceste, ktorá vedie k spra-
vodlivému spolužitiu v perspektíve adekvátneho po-
litického riešenia konfliktu prostredníctvom dialógu.
Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, pretože 
jedného dňa môže byť príliš neskoro!“
         Preložil: Martin Kramara / sr. Jaroslava Kochjarová CJ
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Mons. Guido Pozzo vymenovaný 
za almužníka Jeho Svätosti

Vatikán 5. novembra (RV CZ) - Benedikt XV. vymeno-
val za svojho vrchného almužníka Mons. Guida Pozza, 
ktorého zároveň povýšil do hodnosti titulárneho arcibis-
kupa Bagnoreggia. Vystriedal tak vo funkcii španielske-
ho arcibiskupa Felixa del Blanco Prieta, ktorý dovŕšil 
kanonický vek odchodu do dôchodku. Mons. Pozzo 
v posledných troch rokoch viedol pápežskú komisiu 
Ecclesia Dei pri Kongregácii pre náuku viery, ktorá pra-
covala na nie ľahkom dialógu s Kňazským bratstvom 
sv. Pia X., ktoré založil arcibiskup Marcel Lefébvre. 
Novovymenovaný arcibiskup sa narodil v roku 1951, za 
kňaza bol vysvätený v roku 1977 a desať rokov potom 
nastúpil do služieb Kongregácie pre náuku viery, vede-
nú vtedy kardinálom Josephom Ratzingerom.

Almužník Jeho Svätosti, ako sa hodnosť nazýva, 
je arcibiskupom, ktorý je súčasťou tzv. pápežskej do-
mácnosti a je teda prítomný na všetkých ceremóniách 
a audienciách Svätého Otca hneď vedľa prefekta Pápež-
ského domu. Táto funkcia vznikla už v prvopočiatkoch 
Cirkvi a jej zmyslom bolo dbať na rozdeľovanie almu-
žien, teda na dobročinnosť. Po prvýkrát bola citovaná 
v pápežskej bule Inocencem III. Spočiatku ju zastával 
len diakon. Od 12. storočia arcibiskup.

Doterajší pápežský almužník arcibiskup Blanco 
Prieto pred niekoľkými rokmi približoval túto funkciu 
pre L´Osservatore Romano. Jeho práca spočíva v rozdá-
vaní menších peňažných čiastok potrebným: „Žiadosti 
prichádzajú väčšinou od jednotlivcov, rodín. Sú vzaté 
do úvahy po odporúčaní farára. Potom si overujeme si-
tuáciu danej osoby či osôb a rozhodneme o čiastke, kto-
rá sa pohybuje medzi 100 - 500 euro,“ hovorí arcibiskup 
Blanco Prieto. Väčšinou sa na nás obracajú jednotlivci. 
Prichádzajú k nám tiež žiadosti od inštitúcii, ktoré majú 
chvályhodný účel, ale my dávame prednosť okamžitej 
pomoci jednotlivcom a rodinám, hovorí pápežský al-
mužník o práci po boku Svätého Otca.                 RV CZ

Svätý Otec a páter Lombardi  
znovuzvolenému prezidentovi 

USA Obamovi

Vatikán 7. novembra (RV) - Svätý Otec sa modlí k Bo-
hu, aby prezidentovi USA „pomáhal pri jeho veľkej 
zodpovednosti voči krajine a medzinárodnému spolo-
čenstvu“. Aj to uvádza Benedikt XVI. v liste znovu-
zvolenému americkému prezidentovi Barackovi Oba-
movi. Svätý Otec v dokumente rovnako vyjadril nádej, 
že „ideály slobody a spravodlivosti, ktoré viedli zakla-
dateľov Spojených štátov amerických, budú aj naďalej 
osvecovať cestu národa“.

Znovuzvolenie Obamu do funkcie prezidenta USA 
komentoval aj páter Federico Lombardi, riaditeľ Tlačo-
vého strediska Svätej stolice. Vyslovil želanie, aby pre-
zident dokázal reagovať na očakávania jeho spoluobča-
nov, naďalej slúžil spravodlivosti v prospech každého 
človeka, angažoval sa v prospech dodržiavania ľud-
ských práv a základných duchovných hodnôt, podpory 
kultúry života a náboženskej slobody.                      -mf- 

Benedikt XVI. vymenoval nových 
členov Pápežskej akadémie vied

Vatikán 8. novembra (RV CZ) - Osemdesiatčlen-
né plénum Pápežskej akadémie vied sa rozrástlo 
o dvoch nových členov. Novými akademikmi sú po 
menovaní Benediktom XVI. nemecký ekonóm Joa-
chim von Braun (1950) a brazílsky fyzik Vanderlei 
Salvador Bagnato (1958). Pápežskú akadémiu vied 
ustanovil v roku 1938 Pius XI. Jej členmi sa stáva-
jú špičkoví vedci rôznych odborov, bez ohľadu na 
ich etnickú či náboženskú príslušnosť. Svätý Otec 

Vymenovaný nový riaditeľ  
dozorného finančného úradu

Svätej stolice

Vatikán 8. novembra (RV CZ) - Svätá stolica v stre-
du informovala o ďalšom kroku smerom k finančnej
transparentnosti a prevencii voči praniu špinavých 
peňazí. Doterajší vatikánsky poradca v tejto oblasti, 
švajčiarsky právnik René Bruelhart, bol vymenova-
ný za riaditeľa dozorného finančného úradu. Bývalé-
ho finančného poradcu lichtenštajnského kniežatstva
Svätá stolica pozvala k spolupráci pred necelými 
dvomi mesiacmi.

Doterajší riaditeľ spomínaného dozorného úradu, 
taliansky právnik Francesco De Pasquale, sa stáva 
členom riadiacej rady tohto ústavu. V riadiacej rade 
teda po tejto zmene zasadajú, okrem jej jeho predse-
du kardinála Attilia Nicoru, talianski finanční odbor-
níci prof. Condemi, prof. Dalla Torre, prof. Bianchi, 
dr. Testa a Francesco De Pasquale.                   RV CZ

pri menovaní, ktoré je doživotné, posudzujú okrem 
dosiahnutých odborných výsledkov najmä osobný 
morálny kredit. Od vlaňajšieho roka stojí na čele 
Pápežskej akadémie vied evanjelický mikrobiológ 
a genetik Werner Arber.                                     RV CZ
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Benedikt XVI. členom akadémie 
vied o dialógu medzi vedou a vierou

Vatikán 8. novembra (RV) - Svätý Otec v Klementín-
skej sále Apoštolského paláca vo Vatikáne prijal členov 
Pápežskej akadémie vied pri príležitosti ich plenárneho 
zasadnutia na tému „Komplexnosť a analógia vo vede: 
Teoretické, metodologické a epistemologické aspekty“. 
Podľa Benedikta XVI. je táto téma dôležitá pre vytvore-
nie rôznych pohľadov na novú víziu jednoty vied.

„Významné objavy a pokroky v posledných rokoch 
nás pozývajú k tomu, aby sme uvažovali nad veľkou ana-
lógiou fyziky a biológie, ktorá sa jasne prejavuje zakaž-
dým, keď dosahujeme hlbšie pochopenie prirodzeného 
poriadku,“ uviedol Svätý Otec. Podľa neho má práve 
komplexnosť a veľkosť súčasnej vedy, ktorá umožňu-
je človeku spoznávať prírodu, priamy vplyv na ľudské 
bytie, pretože iba človek môže neustále rozširovať svo-
je vedomosti a riadiť ich múdro pre svoje vlastné dobro 
a dobro prostredia.

Ako ďalej poznamenal Benedikt XVI., členovia aka-
démie sa v diskusiách zaoberali „dialektikou konštantnej 
expanzie vedeckého výskumu, metód a špecializácií“, 
ako aj „otázkou komplexnej vízie toho sveta, v ktorom 
sú ľudské bytosti, obdarené inteligenciou a slobodou, po-
volané k porozumeniu, láske, životu a práci“. „Dostup-
nosť vysokovýkonných nástrojov výskumu a potenciál 
vysoko zložitých a presných experimentov v súčasnosti 
umožňuje prírodným vedám pristupovať k samotným 
základom telesnej reality ako takej, a to aj v prípade, ak 
sa im nepodarí úplne pochopiť jej zjednocujúcu štruktúru 
a konečnú jednotu,“ uviedol.

Svätý Otec ďalej poukázal na skutočnosť, že „neko-
nečná postupnosť a trpezlivá integrácia rôznych teórií, pri 
ktorých dosiahnuté výsledky slúžia zase ako predpoklady 
pre nový výskum, svedčí o jednote vedeckého procesu“ 
a pre vedcov predstavuje impulz k primeranejšiemu po-
chopeniu pravdy prírody a jej logickejšej vízie.

Podľa Benedikta XVI. práve interdisciplinárny prí-
stup poukazuje na to, že vedy nie sú myšlienkové sve-
ty oddelené od seba navzájom a od reality, ale naopak, 
sú vzájomne prepojené a „smerujú k štúdiu prírody, ako 
jednotnej, zrozumiteľnej a harmonickej reality v jej ne-
spochybniteľnej komplexnosti“. Takáto predstava sa zho-
duje „s pohľadom na vesmír podľa kresťanskej filozofie
a teológie, s ich predstavou zúčastneného bytia, v ktorom 
sa každá jednotlivá bytosť, oplývajúca svojou vlastnou 
dokonalosťou, rovnako podieľa na špecifickej podstate
a teda na usporiadanom vesmíre pochádzajúcom z tvo-
rivého Božieho slova.“ „To je presne to vstavané ,logic-
ké‘ a ,nelogické‘ usporiadanie prírody, ktoré podporuje 
vedecký výskum a nabáda ľudskú myseľ k objavovaniu 
horizontálnej spolupráce medzi bytím a transcendentnou 
účasťou Prvotnej existencie. Vesmír nie je chaos alebo 
výsledkom chaosu, naopak, ukazuje sa stále jasnejšie 
ako usporiadaná komplexnosť, ktorá nám umožňuje  

napredovať prostredníctvom komparatívnych analýz 
a analógie, od špecializácie smerom k väčšiemu zovše-
obecneniu a naopak. Kým prvé okamihy vesmíru a živo-
ta stále unikajú vedeckému pozorovaniu, veda objavuje 
samu seba uvažovaním nad obrovskou sériou procesov, 
ktoré odhaľujú poriadok zjavných konštánt a súladov 
a slúžia ako základné zložky trvalého stvorenia.“

Svätý Otec tak poukázal na to, ako plodné sa ukáza-
lo využitie analógie v oblasti filozofie a teológie a stalo
sa podnetom k tvorivému mysleniu na vyššej transcen-
dentálnej úrovni. Kresťanské myslenie využíva analógiu 
nie len na skúmanie svetských skúseností, ale tiež ako 
prostriedok na kontempláciu Stvoriteľa. „Vo veľkej ľud-
skej snahe odhaliť tajomstvá človeka a vesmíru, som 
presvedčený o naliehavej potrebe stáleho dialógu a spo-
lupráce medzi svetom vedy a viery pri budovaní kultúry 
úcty k človeku, ľudskej dôstojnosti a slobode, pre bu-
dúcnosť našej ľudskej rodiny a pre dlhodobo udržateľný 
rozvoj našej planéty,“ uviedol v závere príhovoru pápež 
Benedikt XVI. členom Pápežskej akadémie vied poďa-
koval za príspevok k posilneniu vzťahu medzi rozumom 
a vierou a rovnako ich uistil o jeho osobnom záujme 
o aktivity akadémie.                                                    -mf- 

Vatikánsky sekretár  
pre vzťahy so štátmi  

na zhromaždení Interpolu

Rím 7. novembra (RV CZ) - Posledné desaťročia vyni-
kajú dynamizmom a všestranným rozvojom trestnej čin-
nosti, ktorá je stále rozšírenejšia a brutálnejšia. Na ple-
nárnom zhromaždení Interpolu prebiehajúcom v Ríme 
hovoril o tejto situácii vatikánsky sekretár pre vzťahy so 
štátmi, arcibiskup Dominique Mamberti. Upozornil, že 
svet organizovaného zločinu využíva globalizáciu. Svo-
ju činnosť koordinuje vo svetovom meradle, uzatvára 
dohody prekračujúce hranice národov, používa rafino-
vanú technickú výbavu, disponuje veľkými finančnými
rezervami a má tajných spoločníkov vo svete politiky.

Podľa vatikánskeho sekretára je tento dynamický 
rozvoj zločinnosti dôsledkom odklonu od objektívnych 
hodnôt, ktoré sa odovzdávajú v rodine a v škole. Teraz, 
keď prevencia zlyhala, ocitá sa polícia a celý verejný 
rozmer spravodlivosti pred neľahkou úlohou bojovať 
s brutálnymi zločinmi. Povstávajú z toho dilemy ako 
v boji s takýmto protivníkom, v stave vysokého rizika 
a napätia, zachovať základné zásady právneho štátu, 
priznal arcibiskup Mamberti. Dodal však, že je potreb-
né vyvarovať sa porušovania ľudskej dôstojnosti. Na 
druhej strane je potrebné usilovne pracovať na preven-
cii, totiž vracať sa k objektívnym hodnotám, budovať 
spravodlivosť, posilňovať úlohu rodiny a obnovovať 
školskú výchovu, uviedol vatikánsky sekretár pre vzťa-
hy so štátmi na rímskom zasadaní Interpolu.       RV CZ
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Arcibiskup Müller o dni modlitby 
za mier 

Assisi 5. novembra (RV CZ) - Dialóg s vyznávačmi 
iných náboženstiev má byť pre kresťana príležitosťou 
vydať svedectvo o svojej viere v Krista. Pripomenul  
prefekt Kongregácie pre náuku viery na stretnutí zor-
ganizovanom františkánmi v Assisi, ktoré pripomenulo 
deň modlitby za mier zvolaný Jánom Pavlom II. pred 26 
rokmi, 27. októbra 1986, a vlaňajšie stretnutie za účasti 
Benedikta XVI.

Arcibiskup Gerhard Müller zdôraznil, že sve-
dectvo o svojej viere musíme vždy vydávať s úctou 
k druhému človeku a s rešpektom k jeho svedomiu. 
Viera je Boží dar, ktorý vyžaduje osobné prijatie 
v slobode. Od Tridentského koncilu po II. vatikánsky 
koncil vždy učila tomuto základu náboženskej slobo-
dy. Preto odovzdávanie viery a evanjelizácia vyluču-
jú prozelytizmus založený na manipulácii. „Dialóg je 
vždy nutné viesť v pravde. Týka sa to poslania, ktoré 
sme dostali od Krista, totiž hlásať evanjelium do kon-
ca časov, až na koniec zeme. Misijné poslanie Cirkvi 
nemôže byť zanedbané ani v medzináboženskom di-
alógu,“ povedal prefekt Kongregácie pre náuku viery. 
„Všetok dialóg a predovšetkým dialóg medzinábo-
ženský nesmie zakrývať toto základné pravidlo. Táto 
zásada bola tiež základom assiských stretnutí.

Modlitba predstaviteľov rôznych náboženstiev v ro-
ku 1986 nebola „spoločnou“ modlitbou - to by bolo pre-
javom synkretizmu - išlo o modlitby prenášané paralel-
ne a každý z náboženských reprezentantov sa modlil na 
inom mieste,“  uspresnil arcibiskup Müller.             RV CZ

Druhý proces v kauze odcudzenia 
dôverných dokumentov

Vatikán 6. novembra (RV CZ/RV SK) - Vo Vatikáne sa 
v pondelok začala druhý proces v kauze odcudzenia dô-
verných pápežských dokumentov. Na lavicu obžalova-
ných si sadol počítačový technik Claudio Sciarpelletti, 
obvinený s napomáhania pri krádeži dokumentov. Za-
mestnanec Svätej stolice bol pôvodne predvolaný spolu 
s bývalým pápežským komorníkom Paolom Gabrielom. 
Oba procesy však boli na žiadosť obhajoby oddelené. 
Zatiaľ čo Gabriele bol odsúdený k 18-mesačnému tres-
tu, Sciarpellettimu hrozí polročný trest odňatia slobody.

Podľa tvrdenia obhajoby mali Gabriele a Sciarpellet-
ti medzi sebou bežný pracovný vzťah, nie hlboké pria-
teľstvo. Podľa obhajcu, advokáta Gianlucu Benedettiho, 
bol jeho klient do procesu vtiahnutý na základe anonym-
ného telefonátu zo sekretariátu Svätej stolice, v ktorom 
bola reč o častých kontaktoch medzi obomi obvinenými. 
Obhajca tiež poukázal na viac než 20-ročnú pracovnú 
skúsenosť svojho mandanta, ktorou dokázal bezvýhrad-
nú oddanosť Svätej stolici.

Riaditeľ vatikánskeho tlačového strediska však upo-
zornil, že Sciarpelleti pri predbežnom vypočúvaní podal 
tri rôzne verzie výpovedí, ktoré sa vzájomne rozchádza-
jú. Najskôr hovoril iba o pracovných vzťahoch, neskôr 
už o súkromných kontaktoch. Pri vyšetrovaní podal roz-
porné údaje o obálke s dokumentmi, ktorú vlastnil. Pres-
nú definíciu trestného činu prinesie prebiehajúci súdny
proces. Úplne iste však nejde o spoluvinu, ale o napomá-
hanie,“ povedal P. Lombardi. Vatikánska stráž zadržala 
v máji tohto roka obálku s dôvernými dokumentmi, ulo-
ženú v Sciarpellettiho pracovnom stole. Zložka obsaho-
vala tiež pamflet namierený proti veliteľovi vatikánskej
stráže, nazvaný „Napoleon vo Vatikáne“. Hoci obálka 
niesla Gabrieleho meno s podtitulom „osobné“, počíta-
čový technik Sciapelletti teraz tvrdí, že bývalý komorník 
už šesť rokov odmietal akékoľvek vzťahy s vatikánskou 
obsluhou počítačovej techniky.                   RV CZ / RV SK

Posolstvo Pápežskej rady  
pre medzináboženský dialóg  

k hinduistickému sviatku

Vatikán 8. novembra (RV) - „Mier nie je len absencia 
vojny“, ale je to „oživenie harmónie, ovocie lásky“. 
Uvádza to posolstvo Pápežskej rady pre medzinábo-
ženský dialóg, ktoré bolo zverejnené pri príležitosti 
hinduistického sviatku Deepavali. Ide o jeden z naj-
starších a najvýznamnejších sviatkov hinduistického 
sveta, ktorý symbolizuje víťazstvo dobra nad zlom, 
života nad smrťou. Svetlo sviečok , lámp a ohňostro-
jov počas týchto 4 - 5 dní symbolizuje, že svetlo je 
silnejšie ako tma. V severnej Indii je Sviatok svetiel aj 
začiatkom nového roku a znamená výzvu k zmiereniu 
v rodinách.

Rodičia, učitelia, politickí a náboženskí vodcovia 
sú povolaní, aby viedli mladých ľudí k tomu, aby boli 
„tvorcami pokoja“ a pri výchove k pokojamilovnosti 
sa musia kultúrne rozdiely považovať za pozitívum 
a obohatenie, nie za ohrozenie – zdôrazňuje sa v tex-
te podpísanom predsedom Pápežskej Rada pre me-
dzináboženský dialóg, kardinálom Jeanom Louisom 
Tauranom. „Rodina je prvou školou pokoja, kde sa 
vychováva k vzájomnej dôvere, úcte a odpusteniu“ 
– pripomína posolstvo – „podobne ako školy a uni-
verzity, ktoré majú za úlohu zaistiť vzdelanie, reš-
pektujúce prirodzenú dôstojnosť každého človeka.“ 
Posolstvo je ukončené výzvou adresovanou nábožen-
ským vodcom, aby v prvom rade oni boli „poslami 
mieru“, a tak tvorcami „bratskejšieho sveta“. -jak-
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Kardinál Poupard sa v Moskve 
stretol s patriarchom Kirillom

Moskva 5. novembra (RV) - Kardinál Paul Poupard, 
emeritný predseda Pápežskej rady pre kultúru, sa 
v Moskve stretol s patriarchom Moskvy a celého 
Ruska Kirillom. Kardinál Poupard sa v hlavnom mes-
te Ruska zúčastňuje na sympóziu venovanom téme 
„Nová veľká stratégia proti kríze: rozmer morálny 
a sociálny“.

Odpoveď tým, čo sú v núdzi, poznamenal patriar-
cha Kirill pri prijatí kardinála, musí byť ako morálna, 
tak aj materiálna. „Morálna podpora“ – povedal – „by 
mala byť sprevádzaná konkrétnymi gestami.“ Kardi-
nál Poupard na margo toho uviedol, ako je Cirkev na 
strane núdznych v súčasnom ekonomickom kontexte, 
s dôrazom na význam dialógu v čase, keď kríza zasa-
huje aj sociálny a morálny život ľudí.                  -jak-

Kresťanské cirkvi na Ukrajine 
ohrozené návrhom nového zákona

Ukrajina 5. novembra (RV) - Zástupcovia kresťan-
ských cirkví na Ukrajine a mimovládnych organizácií, 
ktoré bojujú za obranu ľudských práv, podporovaní ve-
dúcimi predstaviteľmi združení, viacerými akademik-

V Gruzínsku vznikol prvý katolícky 
kontemplatívny kláštor

Gruzínsko 5. novembra (RV CZ) - V Gruzínsku vznikol 
prvý katolícky kontemplatívny kláštor. Stojí v meste 
Achaslciche, pri Kostole Panny Márie Ružencovej, 
ktorý je zrekonštruovaný z ruín. Zatiaľ v ňom žijú šty-
ri talianske benediktínky. Ako povedal Vatikánskemu 
rozhlasu apoštolský administrátor na Kaukaze biskup 
Giuseppe Pasotto, prítomnosť klauzúrnych sestier má 
pomôcť pri nadviazaní vzťahov s pravoslávnou cirk-
vou a zároveň má byť poďakovaním za prežitie v dobe 
komunistického prenasledovania.

„Som presvedčený, že Katolícka cirkev v Gruzín-
sku prežila komunizmus vďaka ružencu. Vo chvíľach, 
kde neboli kňazi, sa ľudia modlili ruženec. Keď som 
sem prišiel, veriaci už ani nevedeli, ako prebieha kato-
lícka liturgia. Prišli takmer o všetko, ale poznali ruže-
nec a modlili sa ho. Kláštor pri Kostole Panny Márie 
Ružencovej je pre nás splnením očakávaní a plodom 
veľkej práce.“                                                                     RV CZ 

mi a vedcami v otvorenom liste požiadali prezidenta 
Viktora Janukovyča vetovať návrh zákona č. 10221 
(schváleného parlamentom 16. októbra), aby sa zabrá-
nilo akejkoľvek zmene v zákone o slobode svedomia 
a náboženských organizáciách. Navrhované zmeny 
sú podľa zástupcov cirkví veľmi zásadné, pretože sa 
týkajú registrácie náboženských organizácií, kontroly 
ich činnosti a ústavného práva na pokojné zhromažďo-
vanie. Navyše rozhodnutie bolo vykonané „bez akej-
koľvek diskusie v parlamente a napriek jednomyseľnej 
námietke náboženských komunít,“ ako uvádza vati-
kánsky denník L´Osservatore Romano.

Apel kresťanských cirkví bol zverejnený pred niekoľ-
kými dňami na konci stretnutia, na ktorom sa zúčastnili 
predstavitelia Kyjevského patriarchátu, Moskovského 
patriarchátu, Gréckokatolíckej cirkvi, Katolíckej cirkvi 
a zástupcovia rôznych evanjelických, protestantských 
cirkví. Cirkvi v dokumente poukazujú na problémy so 
zmenou zákona po nadobudnutí jeho účinnosti, pretože 
to spôsobí zhoršenie právnych predpisov v oblasti regis-
trácie náboženských organizácií a „jeho implementácia 
bude útokom na rehoľné komunity a zradou vo vzťahu 
k cirkvám, ktoré dúfali v posilnenie dohôd a sľubov 
predstaviteľov spoločnosti na rôznych úrovniach o ne-
dotknuteľnosti zákona o slobode svedomia.“          -jak-

Zomrel patriarcha bulharskej  
pravoslávnej cirkvi Maxim

Bulharsko 7. novembra (RV) - Vo veku 98 rokov zomrel  
v sofijskej nemocnici patriarcha Maxim, hlava Bulhar-
skej pravoslávnej cirkvi. Bol najstarším patriarchom 
spomedzi všetkých predstaviteľov pravoslávnych cirkví 
a Bulharskú pravoslávnu cirkev viedol od roku 1971. 
Patriarcha Maxim (vlastným menom Marin Minkov) sa 
narodil 29. októbra 1914 a za patriarchu Bulharska bol 
zvolený 4. júla 1971. Bulharskú cirkev viedol po väč-
šinu obdobia komunistickej diktatúry a neskôr aj v čase 
prechodu k demokracii.

Svätý Otec zaslal sústrastný telegram Grigorijovi 
di Velikovi Trnovovi, predsedovi Svätej synody Pravo-
slávnej cirkvi Bulharska pri príležitosti úmrtia patriar-
chu Maxima. V mene Katolíckej cirkvi uisťuje všetkých 
pravoslávnych biskupov, kňazov a veriacich, že s nimi 
zdieľa bolesť zo straty metropolitu Sofie, ktorý „mno-
ho rokov oddane slúžil Bohu a jeho ľudu“ a pripája sa 
k modlitbám za patriarchu. „Vzdávam vďaky Bohu za 
všetky dobrodenia, ktoré zosnulý patriarcha vykonal pre 
svoju cirkev a pre ľud jeho krajiny,“ píše Svätý Otec v te-
legrame. V ňom sa zmieňuje aj o vrelej pohostinnosti, 
ktorej sa dostalo pápežovi Jánovi Pavlovi II., počas náv-
števy Bulharska v máji 2002 a poukazuje na dobré vzťa-
hy, ktoré patriarcha rozvíjal s Katolíckou cirkvou.   -mf-  
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Česká snemovňa schválila zákon 
o majetkovom vyrovnaní s cirkvami

Praha 8. novembra (TS ČBK) - V noci na dnešok 
schválila česká Poslanecká snemovňa i po druhý-
krát návrh zákona o čiastočnom vyrovnaní s cirk-
vami a náboženskými spoločnosťami. Senátne 
veto prehlasovalo 102 poslancov. Zákon bude 
platiť, ak ho podpíše prezident ČR Václav Klaus. 
Tlačové stredisko Českej biskupskej konferencie 
(ČBK) vydalo k tomuto rozhodnutiu poslancov 
vyjadrenie generálneho sekretára ČBK Mons. To-
máša Holuba, ktoré prinášame v plnom znení.

„Je to dobrá správa pre všetkých. Pre ľudí, kto-
rí už ďalej nebudú musieť platiť cirkvi zo svojich 
daní. Pre obce, ktorým doteraz bránil v rozvoji 
blokačný paragraf, a teraz sa budú môcť ďalej 
rozvíjať. Pre tých, ktorí využívajú cirkevné so-
ciálne služby a školské zariadenia, ktoré bude 
možné ďalej plne využívať. Pre cirkvi, ktoré budú 
s pomocou vlastných prostriedkov konať to, čo je 
ich hlavným poslaním v spoločnosti: hlásať ra-
dostnú zvesť o zmysle a hodnote života každého 
jednotlivého človeka a pomáhať potrebným. Ve-
ríme, že konkrétne jednanie jednotlivých farnos-
tí, rádov a biskupstiev bude toto dokazovať ove-
ľa jasnejšie než len dnešné vyhlásenie,“ uviedol 
k prijatiu zákonu generálny sekretár ČBK Mons. 
Tomáš Holub. 

                                      TS ČBK/František Jemelka

Svätú Zem po prvýkrát navštívi 
ruský patriarcha Kirill

Izrael 8. novembra (RV) - Patriarcha Kirill bude 
cestovať do Izraela a na Palestínske územia. Od 
9. do 14. novembra uskutoční svoju prvú návšte-
vu Svätej zeme odkedy sa v roku 2009 stal pat-
riarchom Moskvy a celého Ruska. Oznámilo to 
izraelské ministerstvo zahraničia, podľa ktorého 
to bude „najdôležitejšia návšteva náboženskej au-
tority, po návšteve Benedikta XVI.“ v roku 2009. 
Podľa agentúry AsiaNews návštevu potvrdil aj 
grécky pravoslávny patriarchát v Jeruzaleme, kto-
rý bude oficiálnym hostiteľom patriarchu Kirilla.

Náboženský predstaviteľ Grécko-pravosláv-
nej cirkvi Teofil III. sa už s ruským patriarchom
stretol v máji tohto roka v Kazachstane. Rovnako 
Kirill, ešte ako vedúci oddelenia pre vonkajšie 
vzťahy Ruskej cirkvi, viedol delegáciu z Moskvy 
pri príležitosti nastolenia Teofila III. v Jeruzaleme
v roku 2005. Návšteva ruského patriarchu má na 
programe zastávky v Betleheme, Nazarete a Ti-
beriase v čase, keď je čoraz viac delikátna situ-
ácia kresťanov na Blízkom východe. Ale sú tu aj 
politické stretnutia - 13. novembra prekročí rieku 
Jordán a potom sa stretne v Ammáne s kráľom 
Abdullahom II. Hoci hovorca Moskovského pat-
riarchátu Alexander Volkov zdôraznil, že „náv-
števa nemá a nemôže mať politický aspekt“, a že 
sa uskutoční „v znamení mieru“ na zdôraznenie 
jeho vplyvu ako náboženského lídra, predsa je 
pozornosť sústredená na stretnutie s izraelským 
prezidentom Šimonom Peresom, palestínskym 
prezidentom Mahmúdom Abbásom. Súčasťou 
šesťdňovej návštevy 65-ročného patriarchu Ki-
rilla bude spoločné slávenie liturgie s jeruzalem-
ským patriarchom Theophilosom III. a stretnutie 
s miestnymi kresťanskými lídrami.

Ruskú pravoslávnu komunitu v Izraeli tvorí 
asi 300-tisíc pravoslávnych kresťanov, ktorí sem 
prišli v 90. rokoch z bývalého Sovietskeho zväzu, 
keď do Izraela emigrovalo asi 1,2 milióna Rusov. 
Ruská pravoslávna cirkev je jednou z najväčších 
východných cirkví s približne 150 miliónmi čle-
nov na celom svete.             -jak- 

Svätá stolica pozorovateľom  
pre medzináboženský dialóg

Viedeň 5. novembra (RV CZ) - V rakúskom hlav-
nom meste začne 26. novembra svoju činnosť 
nová organizácia pre medzináboženský dialóg. 
Nesie meno saudského kráľa Abddulláha, ktorý je 
hlavným iniciátorom projektu, ktorý si kladie za 
cieľ viesť dialóg medzi svetovými náboženstvami 
a kultúrami. Okrem Saudskej Arábie patria medzi 
zakladateľské krajiny Rakúsko a Španielsko. Tie 
budú tvoriť zvláštnu radu nového centra (Council 
of Parties). „Medzinárodné centrum pre medziná-
boženský a interkultúrny dialóg kráľa Abdullaha 
bin Abdulazíza“ (KAICIID), ako znie plný názov, 
je inštitúciou uznanou Spojenými národmi.

Svätá stolica bola k akcii prizvaná a prija-
la rolu pozorovateľa. Katolícka cirkev bude za-
stúpená v správnej rade, v ktorej zasadnú re-
prezentanti hlavných svetových náboženstiev: 
židovstva, kresťanstva, islamu, hinduizmu a bud-

hizmu. V oboch funkciách bude katolíkov re-
prezentovať o. Miguel Angel Ayuso Guixot, 
sekretár Pápežskej rady pre medzináboženský 
dialóg. Saudský kráľ Abdulláh informoval Bene-
dikta XVI. o svojich plánoch na založenie spo-
mínaného centra počas svojho návštevy Vatikánu  
6. novembra 2007.                                        RV CZ
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Vláda Čadu vyhostila katolíckeho 
misionára Mons. Michele Russa

Čad 5. novembra (RV CZ) - Združenie katolíc-
kej mládeže Čadu vyzvalo vládu, aby odvolala 
rozhodnutie vysídliť biskupa Michele Russa. Ka-

Kardinál Filoni  
o súčasných vzťahoch  

medzi Katolíckou cirkvou a Čínou

Honkong 7. novembra (TK KBS) - Vzťahy medzi čín-
skou vládou a Katolíckou cirkvou za posledných päť 
rokov narušili „nedorozumenia a obvinenia“. V člán-
ku októbrového čísla Tripodu, publikácie Študijného 
centra Ducha Svätého v Hongkongu, to tvrdí kardinál 
Fernando Filoni, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov. Podľa neho sa v krajine, v ktorej pôsobil de-
väť rokov ako vatikánsky diplomat, situácia vyostruje 
predovšetkým po zvýšených kontrolách cirkvi zo strany 
vlády. Kardinál v minulosti vyzýval k dialógu s čínskou 
komunistickou vládou a žiadal o zriadenie bilaterálnej 
komisie Číny a Svätej stolice, podobnej čínsko-tajwan-
skej komisii, ktorá aj naďalej diskutuje o dôležitých 
otázkach, napriek napätým politickým vzťahom.

Katolícka komunita v Číne však podľa neho nedo-
siahne slobodu, kým bude vláda vymenovávať biskupov 
bez schválenia Svätej stolice a nútiť biskupov, ktorí tr-
vajú na zachovaní väzieb s Vatikánom, k účasti na ich 
vysviackach. Kardinál Filoni hodnotí súčasnú situáciu 
nasledovne: „Desaťročia rozdelenia vytvorili prekáž-
ky a vystavali múry, takže hlboké vnútorné rany, ktoré 
Cirkev utŕžila, sú tam stále prítomné aj dnes.“ Situáciu 
zhoršuje nedorozumenie medzi dvoma prúdmi Katolíc-
kej cirkvi v Číne: podzemným, ktorý nechce pristúpiť na 
kompromisy a podriadiť sa politickej kontrole a ďalší-
mi, ktorí akceptujú štátnu kontrolu z existenciálnych dô-
vodov. Pápež Benedikt XVI. vyzval v roku 2007 v liste 
čínskym katolíkom obe komunity k tomu, aby sa navzá-
jom rešpektovali a spolupracovali na zmierení. V Číne 
patrí do týchto komunít 10 až 12 miliónov katolíkov.

Vatikán trvá na tom, aby bola Katolícka cirkev 
verná svojej identite a učeniu aj v Číne. Aby tomu tak 
skutočne bolo, je potrebná jednota medzi biskupmi na-
vzájom a rovnako s pápežom. Vzťahy však boli naru-
šené v roku 2010, keď vládne národné zhromaždenie 
katolíckych predstaviteľov sprísnilo štátnu kontrolu 
nad cirkvou a tlačilo na podzemné duchovenstvo, aby 
sa pripojilo k vlasteneckému združeniu. Prísna kontrola 
nad vymenovávaním biskupov viedla k výberu kontro-
verzných kandidátov, ktorí boli morálne a pastoračne 
neprijateľní, tvrdí kardinál.                             (CNS) -mf- 

tolícky biskup bol prinútený opustiť túto africkú 
krajinu potom, čo v jednej z homílii otvorene 
skritizoval vládu za to, že veľké príjmy z ropného 
priemyslu nevyužíva na zlepšenie životnej úrov-
ne obyvateľov.

Mladí zo spomenutej organizácie vyzva-
li k obrane vysídleného biskupa predstaviteľov 
všetkých náboženstiev i medzinárodné spoločen-
stvo. Ako dodávajú, jeho slová sa úplne zhodujú 
so skutočnosťou. Pripomínajú, že vláda sa zavia-
zala investovať 70 % výnosov z ťažby ropy do 
projektov na zmiernenie chudoby, v skutočnosti 
ale všetky tieto peniaze idú na armádu a rozši-
rovanie byrokratického aparátu. Za vysídleného 
biskupa sa postavila tiež Komisia Iustitia et Pax 
konžského episkopátu. Vo vyhlásení, ktoré zasla-
la do rúk apoštolského nuncia v Čade, pripomí-
na, že vysídlenie misionára je nespravodlivým 
gestom potvrdzujúcom nedostatok náboženskej 
slobody v krajine a nechuť vlády k akémukoľvek 
dialógu.                                                        RV CZ 

Kardinál Sarah pokračuje  
v misii na Blízkom východe

Libanon 9. novembra (RV CZ) - Druhým dňom po-
kračovala v stredu návšteva zvláštneho vyslanca 
Svätého Otca na Blízky východ. Kardinála Roberta 
Saraha po jeho príjazde prijal libanonský prezident 
Michel Suleiman. Potom sa predseda Pápežskej rady 
Cor Unum zúčasnil na pravidelnom mesačnom zasad-
nutí maronitských biskupov a stretol sa s patriarchom 
arménskej Katolíckej cirkvi Nersom Bedrosom XIX. 
Nasledovala tiež neplánovaná návšteva damašského 
patriarchu pravoslávnej Cirkvi. Deväťdesiatjedenroč-
ný patriarcha Ignatius je v súčasnej dobe hospitalizo-
vaný v bejrútskej nemocnici na kontrolných vyšetre-
niach. Tlmočil kardinálovi Sarahovi svoju radosť nad 
iniciatívou Svätého Otca. Požiadal tiež o duchovnú 
blízkosť a spoluprácu oboch cirkví, najmä v týchto 
„ťažkých dobách“.

Vo štvrtok strávil africký kardinál v utečeneckých 
táboroch na severovýchode krajiny. Na dnes je plá-
nované stretnutie katolíckych charitatívnych organi-
zácií, ktorého cieľom je koordinovať humanitárnu 
prácu v oblasti Blízkeho východu. Dianie na Blíz-
kom východe sleduje Svätá stolica s mimoriadnou 
pozornosťou. Benedikt XVI. v tejto súvislosti prijal 
v týchto dňoch niekoľko vatikánskych diplomatov, 
ktorí v oblasti pôsobia. Vo štvrtok to boli nunciovia 
v Jeruzaleme, Palestíne a Egypte. Nedávna súkromná 
audiencia zas patrila nunciovi v Damašku.       RV CZ 
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Donovaly 8. november (TK KBS) – 73. plenárne zasada-
nie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa konalo 
v dňoch 6. až 8. novembra 2012 v penzióne Zornička na 
Donovaloch. Zúčastnilo sa na ňom všetkých 16 členov 
KBS, 15 biskupov a jeden diecézny administrátor. Na 
zasadaní bol prítomný aj apoštolský nuncius na Sloven-
sku Mons. Mario Giordana, ktorý odovzdal biskupom 
list Svätého Otca, v ktorom sa s láskavou starostlivos-
ťou vrátil k odvolaniu Mons. Roberta Bezáka.

Zasadanie biskupov začalo voľbou predsedu a pod-
predsedu KBS. Vo funkcii predsedu KBS bol opätovne 
na najbližšie 3 roky potvrdený bratislavský arcibiskup 
Mons. Stanislav Zvolenský. Rozhodlo o tom v tajnom 
hlasovaní 16 členov KBS- 15 biskupov a jeden diecézny 
administrátor.

Do funkcie podpredsedu KBS bol na 3 ročné obdo-
bie potvrdený nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Za členov Stálej rady boli zvolení košický arcibiskup 
Mons. Bernard Bober a trnavský apoštolský administrá-
tor Mons. Ján Orosch. Doplnili 5 členný zbor Stálej rady 
KBS. Ten je tvorený predsedom, podpredsedom, gene-
rálnym sekretárom a dvomi volenými členmi.

Vo funkcii hovorcu KBS bol potvrdený na ďalšie tri 
roky Jozef Kováčik.

Plénum zvolilo aj zástupcu KBS pri COMECE (Ko-
misia biskupských konferencií Európskej únie). Stal sa 
ním Mons. Jozef Haľko.

Za predsedu Ekonomickej rady a Ekonomicko-práv-
nej rady KBS bol zvolený Mons. Štefan Sečka.

Biskupi si vypočuli informácie o Biskupskej synode, 
ktorá sa konala 7.-28. októbra vo Vatikáne. Jej témou 
bolo „Nová evanjelizácia pri odovzdávaní viery“. Slo-
vensko zastupovali arcibiskup-metropolita Mons. Sta-
nislav Zvolenský a arcibiskup-metropolita Mons. Ján 
Babjak. Z jednotlivých rokovaní vzniklo tzv. Propositio, 
ktoré je zatiaľ dostupné v anglickom jazyku. Hlavným 
odkazom synody je vernosť autentickému obsahu Evan-
jeliu, ktorý sa má podávať novou, primeranou formou. 
Ide predovšetkým o osobný príklad a slovo.

Biskupi rozhodli v rámci slávenia Cyrilometodské-
ho roku o konaní Národnej púte do Ríma. Jej program 
vyvrcholí v stredu 27. februára. Podrobný program 
pozostávajúci z rôznych duchovných a kultúrno-národ-
ných podujatí Cyrilometodského roku je dostupný na 
stránkach tkkbs.sk

Členovia KBS sa zaoberali počas zasadania zriade-
ním Inštitútu kánonického práva. KBS poverila Mons. 
Štefana Sečku, aby vstúpil do rokovania s Katolíckou 
univerzitou /KU/ v Ružomberku o jeho zriadení. Tento 
inštitút má vykryť potrebu po vzdelaných cirkevných 
právnikoch na Slovensku.

Členovia KBS sa venovali aj schvaľovaniu projek-
tov, ktoré sa uchádzali o finančnú podporu z Mediálnej
zbierky. Celkovo KBS prerozdelila tento rok sumu vo 
výške 181 263 eur. Okrem grantov určených štatútom 
KBS pre TV LUX, Rádio Lumen a TK KBS boli pod-
porené i projekty Liturgický kalendár, natáčanie doku-
mentárneho filmu o blahoslavenej sestre Zdenke, ktorý
pripravuje s koproducentami Konferenciou vyšších 
predstavených ženských reholí, ako aj výroba dokumen-
tárneho filmu k 50. výročiu založenia Slovenského ústa-
vu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Podporu získal aj 
hraný film z produkcie Lux communication „Pán Ježiš
na návšteve”, ktorý sa v týchto týždňoch postprodukčne 
dokončuje. Finančnú podporu získali aj internetové pro-
jekty „40dni.sk” a „Moja komunita“, časopis REBRÍK 
a projekt na podporu farských časopisov „FAČA“.

Biskupi sa oboznámili s projektom ECCLESIA 
a vypočuli si informácie o chystanom plenárnom zasa-
daní predsedov biskupských konferencií CCEE, ktorý 
sa uskutoční 3.-6. októbra 2013 v Bratislave.

KBS pripravila k 1. adventnej nedeli /tento rok sa slá-
vi 1.decembra/ posolstvo krajanom žijúcim v zahraničí. 
V posolstve sa hovorí, že radosť a vďačnosť, s ktorou 
prežívame Cyrilometodský rok nie je ohraničená iba na 
Slovensko, ale dotýka sa všetkých krajanov v zahraničí. 
Vyzývajú ich, aby nezabúdali na svoje národnú a kres-
ťanskú identitu. Táto identita má svoje korene v posol-

Ctený a drahý spolubrat v biskupskej službe,
veľmi som ocenil prejav hlbokého cirkevného spolo-

čenstva, ktoré ste mi Vy, Vaša Excelencia, spolu s ostat-
nými členmi Biskupskej konferencie, láskavo prejavili 
po bolestnej záležitosti s J. Ex. Mons. Róbertom Bezá-
kom CSs.R. Starostlivo a vecne som sa oboznámil s váž-
nou a znepokojujúcou situáciou a po dlhej modlitbe ne-
mohol som sa vyhnúť povinnosti, vyplývajúcej z lásky, 
obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu a usporiadané 
pastoračné riadenie v trnavskej arcidiecéze, v autentic-
kom duchu II. vatikánskeho koncilu, ktorého päťdesiate 
výročie otvorenia si pripomíname práve v tomto roku.

Som presvedčený, že budete aj naďalej sprevádzať 
vášho spolubrata svojou modlitbou, v pravde a so zá-
ujmom a že sa vynasnažíte žiť stále hlbšie každodenný 
život v duchu viery, aby pri osobnom stretnutí s Kristom 
jeho milosť formovala vaše srdcia.

V tomto duchu udeľujem zo srdca Vám, Vaša Ex-
celencia, aj ostatným biskupom vašej vznešenej krajiny 
svoje apoštolské požehnanie.

Vo Vatikáne, dňa 18. októbra 2012
Benedikt XVI.

73. plenárne zasadanie KBS

List Benedikta XVI. predsedovi KBS
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Na zosnulého biskupa Baláža 
spomínali v jeho rodisku 

Nevoľné 2. novembra (TK KBS/Rádio LUMEN) - V deň 
spomienky na všetkých verných zosnulých administrá-
tor Banskobystrickej diecézy Mons. Marián Bublinec 
celebroval svätú omšu v Nevoľnom za dušu bývalého 
banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža. V homílii 
sa zamýšľal nad slovom vernosť, ktorá je príznačná aj 
pre dnešný deň. Zároveň vyzdvihol všetkých ľudí, kto-
rí naozaj verne žijú svoje povolanie v láske a k takým 
ľuďom podľa neho patril aj biskup Rudolf Baláž.

„Myslím si, že pán biskup bol jeden z tých, o kto-
rom sa dá toto povedať v takej veľkej miere, pretože 
on podľa toho ako rozumel, ako chápal, ako si uve-
domoval situáciu, tak žil vlastne v tej vernosti tomu 
všetkému, v prvom rade vernosť toho osobného života, 
pretože naozaj bol človek, ktorý tak veľmi strážil ten 
svoj program a to svoje duchovno, v tom bol pre nás 
všetkých veľkým príkladom. A na druhej strane zase 
človek, ktorý vedel ohlásiť, alebo vedel vyzvať k hľa-
daniu pravdy, aj samotnú pravdu a potom aj ju brániť 
keď bolo treba. Takže myslím, že to je taká spomien-
ka aj moja, aj všetkých ľudí na neho v tento deň, keď 
slávime spomienku na všetkých verných zosnulých,“ 
povedal Mons. Marián Bublinec.

Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický biskup, sa 
narodil v horskej obci Nevoľné v novembri 1940 a tu 
sa zrodilo aj jeho kňazské povolanie. Zomrel 27. júla 
2011.                                                           Rádio LUMEN

Fatimská sobota v Michalovciach  
aj o mŕtvych i morálke

Michalovce 4. novembra (TK KBS) - Centrálnou témou 
fatimskej soboty v Bazilike minor v Michalovciach 
bola modlitba za zosnutých. V tematickom zamyslení 

Zomrel kňaz Milan Balica

Košice 7. novembra (TK KBS) - V stredu 7. novembra 
2012 zomrel kňaz Košickej arcidiecézy Milan Balica. 
Zádušnú svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi 
za zosnulého kňaza slúžil 10. novembra v Slovenskom 
Krivom arcibiskup Mons. Bernard Bober.

Milan Balica sa narodil 6. júna 1947 v obci Sloven-
ské Krivé. Za kňaza bol vysvätený 8.júna 1975 v Bra-
tislave. Svoju kňazskú službu vykonával vo farnostiach 
Zbudské Dlhé, ZVS, Prešov, Široké, Tibava, Nižná Še-
bastová a Dlhé nad Cirochou.         Košická arcidiecéza  

Zomrel jeden z posledných  
žijúcich Slovákov  

odvlečených do gulagov

Bratislava 7. novembra (TK KBS) - V nedeľu 4. no-
vembra zomrel vo veku 93 rokov Jozef Tóth, jeden z 
posledných žijúcich Slovákov odvlečených do soviet-
skych gulagov a aktívny člen Konfederácie politických 
väzňov Slovenska. Rozlúčka so zosnulým sa konala  
9. novembra v Krematóriu v Bratislave.   Peter Sandtner

o. Vlastimil Bajužik uviedol, že spomienka na mŕtvych 
je prítomná v ľudstve od najstarších kultúr. Modlitbu 
za zomrelých poznali tiež Židia a v Novom zákone do-
stáva vlastný rozmer. Je to prejav našej lásky, ktorou sa 
obraciame na Božie milosrdenstvo. Všetky typy litur-
gií poznajú prosby za zosnutých. Vyjadrujú tak vieru 
Cirkvi, že Boh chce aj našim prostredníctvom zachrá-
niť duše a voviesť ich do večnej radosti.

Archijerejskú sv. liturgiu slávil vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha. V ohlásenom slove sa za-
mýšľal nad večnými pravdami ako smrť, súd, nebo 
a peklo. Len v živote s Bohom je pre človeka nádej, že 
aj po smrti bude žiť v Božej blízkosti a láske. „Šťastie 
neba je v tom, že človek stratí každú neistotu života. 
A jeho túžba po Bohu sa naplní,“ povedal 
vladyka. Veriacich varoval pred ľahkovážnym prístu-
pom k svojmu životu, ktorý je často ohrozovaný roz-
ličnými nehodami a tragédiami. Od pripravenosti na 
smrť však závisí naša večnosť.

Súčasťou programu boli aj dialógy. Vladyka Mi-
lan ohlásil, že ich tému vyberie vždy podľa aktuálnej 
spoločenskej situácie. Vo svojom vstupe vysvetlil prí-
tomným postoj Cirkvi k návrhu zákonov o registro-
vanom partnerstve a o bezplatnej sterilizácii. Len jas-
né postoje kresťanov vyplývajúce z Božieho zákona 
a formovaného svedomia môžu vytvoriť v spoločnos-
ti akýsi múr pravdy proti rastúcemu tlaku liberálnych 
skupín na legalizáciu amorálnosti.       Michal Hospodár 
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V košickom Kostole Kráľovnej 
pokoja svätá omša za život

Košice 5. novembra (TK KBS/Rádio LUMEN) - V deň 
spomienky na všetkých zosnulých sa v košickom Kos-
tole Kráľovnej pokoja uskutočnila už 6. svätá omša za 
život. Už tradične sa na svätej omši za život a pochodu 
ku starej nemocnici v Košiciach zúčastnil aj košický ar-
cibiskup Bernard Bober, ktorý vo svojej homílii vyzdvi-
hol veľkú hodnotu daru života. „Spomienka na všetkých 
verných zosnulých nás uisťuje, že sme jednou veľkou 
božou rodinou a že spolupatričnosť medzi živými a zo-
snulými sa najkrajšie odzrkadľuje v jednote s Bohom. 
Ak nás ťaží niečo z minulosti voči niektorému z našich 
zosnulých, či už to boli starí rodičia, alebo počaté deti, 
prosme milosrdného Boha o odpustenie a snažme sa 
o nápravu, ak treba aj výstrahu iným pred nenaplnenými 
vzťahmi, ktoré často pokazilo naše vlastné sebectvo,“ 
povedal v homílii arcibiskup Bober.

Spôsobov, ktorými sa môžeme zasadiť za ochranu 
počatého života, je veľa. Okrem modlitby je to aj osve-
ta v tejto oblasti alebo osobná podpora aktivity, ako aj 
svätá omša za život. „Tentokrát sme si za heslo stret-
nutia zvolili Zapáľme svetlo obetiam potratu, teda čosi, 
čo viacerí nám pripomínajú, čo si uvedomujeme že je 
okolo nás, ale pritom na to zabúdame. To je tiež, že obe-
ťami potratu nie sú len nenarodené deti, ale sú nimi aj 

Kňazovi Antonovi Bernolákovi 
odhalili pamätnú tabulu v Devíne

Devín 5. novembra (TK KBS) - V nedeľu 4. no-
vembra bola na devínskej fare odhalená pamätná 
tabuľa Antonovi Bernolákovi, ktorý tu v roku 1785 
napísal a vydal svoje dielo „Nova bibliotheca theo-
logica selecta“. Anton Bernolák tu na ňom pracoval 
ako študent tretieho ročníka teológie, keď tu strávil 
letné prázdniny u svojho dobrého priateľa, devín-
skeho farára Michala Salakyho.

Odhaleniu pamätnej tabule predchádzala sláv-
nostná svätá omša, ktorú celebroval bratislavský po-
mocný biskup Mons. Jozef Haľko. V homílii pouká-
zal na silu slova, ľudského a ešte viac Božieho. Len 
ako služobníka Božieho slova možno správne pocho-
piť úsilie kňaza a jazykovedca Antona Bernoláka. 
V službe Božiemu slovu a prípravou kodifikované-
ho jazyka ako prvej podmienky na preklad Božieho 
slova do nášho jazyka Anton Bernolák nadviazal na 
evanjelizačné dielo svätých Cyrila a Metoda.

Slávnosť sa konala pri príležitosti Dní Antona 
Bernoláka, pamätnú tabuľu venovala Matica Slo-
venská.                                             Marián Gavenda

Relikvie sv. Cyrila privítali  
aj v Topoľčanoch

Topoľčany 7. novembra (TK KBS) - Aj do topoľčian-
skeho chrámu v jubilejnom cyrilometodskom roku 
zavítali relikvie sv. Cyrila. Spolu s veriacimi ich oča-
kával nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, 
ktorý vo svojom príhovore počas pondelkovej svätej 
omše povzbudil všetkých zhromaždených k nasle-
dovaniu príkladu svätosti, ktorý nám ukázali svätí 
solúnski bratia. Slávnostná liturgia bola sprevádzaná 
spevom topoľčianskeho chrámového zboru. Relikvie 
budú putovať po celom topoľčianskom dekanáte do 
16. novembra.                                        Marián Dragúň

ženy, alebo všetci členovia rodiny, ktorí stratili jedného 
zo svojich členov a teda práve preto sme tam zvolili toto 
slovného spojenie obete potratu. To čo je prínos cirkvi, 
čo im cirkev chce ponúknuť, to je objatie. Zapáľme im 
svetlo nielen vo forme sviečky, ale aj vo forme prijatia,“ 
povedal organizátor akcie Dušan Škurla.     Martin Ďurčo

Kňazovi Titusovi Zemanovi  
odhalili pamätnú tabuľu v Trnave

Trnava 4. novembra (TK KBS) - V nedeľu 4. no-
vembra bola v Trnave na budove bývalého seminá-
ra Marianum slávnostne odhalená pamätná tabuľa 
saleziánskemu kňazovi, trpiteľovi pre vieru a pe-
dagógovi donovi Titusovi Zemanovi, ktorý v tejto 
budove pôsobil ako profesor v rokoch 1943-1949.

Odhaleniu prechádzala pontifikálna svätá omša
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorej hlavným ce-
lebrantom bol Mons. Ján Orosch, apoštolský ad-
ministrátor Trnavskej arcidiecézy a koncelebrovali 
viacerí saleziánski kňazi a diecézni kňazi z Arci-
biskupského úradu. Vicepostulátor kauzy blahore-
čenia Božieho služobníka Titusa Zemana don Jo-
zef Slivoň SDB v homílii priblížil jeho pôsobenie 
na gymnáziu v Trnave, prevádzanie saleziánskych 
klerikov cez hranice za účelom dokončenia teolo-
gických štúdií ale aj uväznenie a utrpenie po tretej 
neuskutočnenej výprave.

Po skončení svätej omše Mons. Ján Orosch po-
žehnal pamätnú tabuľu s textom: „prof. Titus Ze-
man, kňaz salezián, pôsobil v Trnave v rokoch 1943 
- 1949.“ Na záver odznela báseň o T. Zemanovi 
a pieseň v podaní herca Antona Baláža, bývalého 
saleziánskeho oratoriána.                    Peter Sandtner 
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Kňazi sa stretli na rekolekcii  
vo Farnosti sv. Vincenta de Paul

Bratislava 7. novembra (TK KBS/Rádio LUMEN) 
- Súčasťou permanentnej formácie kňazov sú de-
kanátne rekolekcie. Ich organizovanie je úlohou 
dekana. Sú v ňom bratské jednoty, preto sú kňazi 
aktívne pôsobiaci v pastorácii povinní sa ich zú-
častňovať. V pondelok 5. novembra sa kňazská 
rekolekcia konala vo Farnosti svätého Vincenta de 
Paul pre dekanát Bratislava stred, kde pôsobí dekan 
Ján Adamus. Rekolekcie sa začali liturgiou hodín, 
po ktorej nasledovala svätá omša za prítomnosti 
nielen kňazov, ale aj verejnosti. V homílii redem-
ptorista Miroslav Suda hovoril o odkaze svätého 
Imricha, aby kňazi dokázali všetkých prijať vhod 
či nevhod.

Po svätej omši nasledovalo krátke agapé a za-
myslenie, ktoré predniesol správca Farnosti svä-
tého Vincenta de Paul Augustín Slaninka. Hovoril 
o otcovstve. „Kňaz by mal kontemplovať tvár otca 
a to čo vidíme v rodinách dobrých otcov, mal by 
v tej svojej farnosti realizovať to svoje duchov-
né otcovstvo. Mal by byť takým otcom a matkou 
pre svojich farníkov,“ povedal Augustín Slaninka. 
Pokračovala prednáška, ktorú prednesie vždy iný 
kňaz. V pondelok to bol otec Daniel Dian, hovoril 
na tému svätý Cyril a Metod a moderná evanjelizá-
cia, výzva pre každého kňaza. Vychádzal z prího-
vorov blahoslaveného Jána Pavla II. „Zdôrazňoval 
tú veľkú silu viery a odvahu svedčiť o Kristovi aj 

Zhodnotili štyridsaťdňovú reťaz 
modlitieb a pôstu za kňazov

Bratislava 5. novembra (TK KBS) - Organizátori  
40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov 
sú potešení vysokým záujmom o priebeh tejto 
kampane. Reťaz, ktorá skončila koncom októb-
ra, zastrešoval Spolok adorujúcich kňazov. „Na 
našu adresu dochádzalo mnoho e-mailov, ale aj 
listy z farností, kde veriaci prejavili veľký záu-
jem o modlitby a pôst na tento úmysel. Na celom 
Slovensku boli odslúžené mnohé sväté omše za 
kňazov. Dostali sme mail z CZŠ sv. Egídia v Bar-
dejove, kde obetovali školskú svätú omšu za kňa-
zov a žiaci s učiteľmi sa zapojili do pôstu,“ hovo-
rí iniciátorka kampane Soňa Vancáková.

Vo viacerých farnostiach sa veriaci celých 
40 dní modlili svätý ruženec za kňazov, v iných 
kňazi so svojimi veriacimi adorovali. Do pôstu 
sa zapájali aj rehoľné spoločenstvá. „Máme spät-
nú väzbu z Košíc, kde si sestry rozdelili všetky 
dni počas 40 denného pôstu. Takto sa zapojila do 
modlitieb a pôstu za kňazov celá komunita. Mat-
ky sa do pôstu pripojili modlitbovým trojdním 
Modlitieb matiek komunity Útecha v dňoch 28. 
9. - 30. 9. 2012. Trojdnie sa konalo v kostole Se-
dembolestnej Panny Márie, kde matky v piatok 
odprosovali za svoje hriechy, ktorými sa previnili 
voči kňazom, v sobotu odpúšťali kňazom všetky 
previnenia voči nim a ich deťom, v nedeľu ďa-
kovali za dar kňazstva a chválili Pána za všetky 
dobrodenia a milosti, ktoré vďaka kňazom v ži-
vote dostali - osobitne za dar Eucharistie. Chceme 
poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôso-
bom zapojili do tejto pôstnej reťaze za kňazov. 
Či už to bol pôst, modlitby, adorácie alebo obe-
tovanie svojho utrpenia. Reťaz pôstu a modlitieb 
obetovali organizátori za kňazov na Slovensku 
– ako poďakovanie Bohu za dar kňazstva a tiež 
ako prosbu za silu v krízach, za vnútorné uzdra-
venie. Prosili tiež o dar nových povolaní a pre 
tých, ktorí sa vzdialili od Pána budú vyprosovať 
návrat k Otcovi.                                         Soňa Vancáková

Svätá omša v rámci Roku viery  
v bratislavskej katedrále

Bratislava 9. novembra (TK KBS) - Vo štvrtok 
8. novembra 2012 sa v Katedrále sv. Martina v 
Bratislave slávila svätá omša v rámci duchovného 
prežívania Roku viery v Bratislavskej arcidiecéze. 
Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup 
Mons. Stanislav Zvolenský. V homílii sa zídeným 
kňazom, diakonom, bohoslovcom, zasväteným 
osobám a veriacim laikom prihovoril bratislavský 
pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Témou jeho 
príhovoru bola katechéza na obsah prvého člán-
ku Apoštolského vyznania viery: „Verím v Boha, 
Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme“. Po 
svätej omši nasledovala krátka adorácia zakonče-
ná eucharistickým požehnaním, pri ktorej sa zíde-
né spoločenstvo vo viere modlilo a ďakovalo za 
dielo stvorenia a Božiu Otcovskú lásku.   
                                                    Lukáš Uváčik 

v časoch utrpenia, prijatí výzvy byť evanjelizáto-
rom ja za cenu osobného utrpenia.“ Druhá myšlien-
ka bola, aby kňaz bol aj sociálnym pracovníkom 
a tretia myšlienka vernosť liturgii. „Solúnski bratia 
si uvedomovali kto je zodpovedný za liturgiu a pre-
to putovali do Ríma a tam dali svoju liturgiu, ktorú 
preložili do staroslovienčiny, schváliť pápežovi,“ 
uviedol okrem iného otec Dian.           Anna Brillová
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Katolícka univerzita  
podpísala memorandum  
s Trnavskou univerzitou

Ružomberok 8. novembra (TK KBS) - Rozvoj peda-
gogických, vedeckých a kultúrnych vzťahov medzi 
Katolíckou univerzitou v Ružomberku (KU) a Trnav-
skou univerzitou v Trnave (TU) je cieľom Memoran-
da o spolupráci, ktoré na roky 2012 - 2017 podpísali 
rektor KU prof. Tadeusz Zasepa a rektor TU prof. Ma-
rek Šmid počas zasadnutia Vedeckej rady KU v stredu  
7. novembra 2012.

Podľa dohody budú univerzity spolupracovať najmä 
pri spoločných aktivitách v rámci národných a európ-
skych projektov, pri výmene dosiahnutých výsledkov, 
uskutočňovaní študijných programov, pri spoločnej 
organizácii vedeckých podujatí, výmene kníh a in-
formačných materiálov, pri výmene mladých vedcov, 
ašpirantov a študentov so zameraním na vedecký vý-
skum, študijný pobyt a rôzne druhy praxe a pri výmene 
odborníkov vo vedeckých radách univerzít a fakúlt.

„Teší nás, že na Slovensku máme v Trnavskej uni-
verzite vzácneho spojenca v obhajovaní kresťanských 
princípov a v ochrane morálnych a duchovných hod-
nôt,“ podotkol rektor KU prof. Zasepa. Ako dodal, dúfa, 
že memorandum otvorí nové možnosti v spolupráci 
oboch univerzít. Rektor TU prof. Marek Šmid v prí-
tomnosti členov Vedeckej rady KU a pri príležitosti 
prebiehajúcich osláv 20. výročia obnovenej TU udelil 
rektorovi KU prof. Tadeuszovi Zasepovi pamätnú lis-
tinu ako prejav pocty za trvalé zachovávanie priazne 
a priateľstva.                                       Vladimír Buzna 

Nové trendy v marketingu témou 
konferencie v Smoleniciach

Smolenice 8. novembra (TK KBS) - Zodpovednosť 
v podnikaní, partnerstvá, verejný a neziskový sek-
tor, zodpovednosť v médiách a ďalšie témy domi-
novali deviatemu ročníku medzinárodnej vedeckej 
konferencie „Nové trendy marketingu“, ktorú od 
6. do 7. novembra 2012 na zámku v Smoleniciach 
zorganizovala Fakulta masmediálnej komunikácie 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vystúpilo 
na nej 165 účastníkov z 24 univerzít z piatich krajín. 
Vedeckí pracovníci, ale aj podnikatelia a masmedi-
álni či marketingoví odborníci diskutovali o podni-
kaní, marketingu a médiách z ľudského hľadiska. 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda do konferencie za-
pojila aj Trnavskú univerzitu, ktorú zastupoval jej 
rektor Marek Šmid. K slovu sa však dostali aj via-
cerí odborníci z praxe. Pozornosť účastníkov pútala 
najmä panelová diskusia, na ktorej sa zúčastnili od-
borníci z rôznych oblastí.                  Eva Habiňáková

Rektor KU Zasepa vymenoval  
do funkcie riaditeľa  

Právnického inštitútu KU

Ružomberok 8. novembra (TK KBS) - Rektor Kato-
líckej univerzity v Ružomberku (KU) prof. Tade-
usz Zasepa v utotok 6. novembra 2012 vymenoval 
do funkcie povereného riaditeľa Právnického inšti-
tútu KU (PI KU) JCDr. Jozefa Marčina. V stredu 
7. novembra 2012 zároveň vyhlásil výberové ko-
nanie na obsadenie funkčného miesta riaditeľa PI 
KU. Záujemcovia sa môžu prihlasovať do konca 
novembra, predpokladaný nástup do funkcie je  
1. januára 2013.

PI KU bol zriadený dňa 14. júna 2011. Úlohou 
nového inštitútu je pripraviť na akreditáciu študij-
ný program právo a študijný program kánonické 
právo a následne ich realizovať otvorením študij-
ných programov. Úlohou inštitútu, ktorý realizuje 

svoju vedecko-pedagogickú činnosť na katedre 
práva a katedre kánonického práva, je tiež výskum 
v odbore právo, kánonické právo, ako aj v oblasti 
vzťahov cirkvi a štátu. Zriadenie je prvým krokom 
k zriadeniu Právnickej fakulty KU, ku ktorej vzniku 
univerzitu povzbudil zriaďovateľ - KBS, zastúpený 
vtedajším predsedom Mons. Františkom Tondrom 
listom zo dňa 1. decembra 2008.       Vladimír Buzna

V Brezne - meste nové dekanátne 
pastoračné a biblické centrum

Brezno 7. novembra (TK KBS) - Nové dekanátne pas-
toračné a biblické centrum vo farnosti Brezno - mesto 
požehnal 21. októbra 2012 rožňavský biskup Mons. 
Vladimír Filo.. Centrum vzniklo po tom, ako prero-
bili a opravili staré priestory bývalého hospicu. Bude 
slúžiť na formáciu a vzdelávanie farníkov, ale aj ve-
riacich celého dekanátu Brezno. V rámci farnosti sa 
využíva na pravidelné Biblické hodiny, na formáciu 
birmovancov a pravidelné stretnutia mládeže. V rám-
ci dekanátu sa využíva na pravidelné štvrtkové Mod-
litbové stretnutia a na víkendové duchovné obnovy.

Koncom novembra začne v týchto priestoroch 
fungovať aj dekanátna Animátorská škola.     

                               Rožňavská diecéza 
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SKCH: Zmena klímy sa netýka  
len rozvojových krajín

Bratislava 9. novembra (TK KBS) - Klimatická zmena 
a jej dopady na obyvateľstvo by nemali byť predmetom 
záujmu len klimatológov, ale vážny záujem o zmenu 
klímy by mali prejaviť aj vlády, mimovládne organizá-
cie, univerzity, neziskové organizácie či cirkev. Zhodli 
sa na tom účastníci štvrtkovej medzinárodnej konferen-
cie Zmena klímy – možný dopad (nielen) na obyvateľ-
stvo a rozvojové projekty, ktorú v Bratislave zorgani-
zovala Slovenská katolícka charita (SKCH).

„Dôsledky klimatickej zmeny postihujú všetky kra-
jiny bez rozdielu. Chudobné krajiny sa však nevedia 
s novými problémami, ktoré má na svedomí klima-
tická zmena, vyrovnať tak ako bohaté vyspelé krajiny 
a dôsledky sa ich preto dotýkajú najviac,“ povedal ge-
nerálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. SKCH sa 
preto podľa neho svojimi projektmi a činnosťou snaží 
zmeniť povedomie spoločnosti, ale aj slovenskej vlády 
a dosiahnuť, aby ľudia aj politici prispeli k zmierneniu 
dopadov klimatickej zmeny.

To, že klimatickú zmenu majú na svedomí najmä 
bohaté krajiny potvrdil aj významný slovenský klima-
tológ z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK 
Milan Lapin, podľa ktorého má 20% obyvateľstva zod-
povednosť za 80% činností, ktoré spôsobujú klimatic-
kú zmenu. „Je tu veľký nepomer v zodpovednosti za 
klimatickú zmenu. Jej dôsledky budú predovšetkým 
negatívne a len v malej miere pozitívne,“ konštatoval 
Lapin s tým, že rozvojové krajiny budú mať veľké 
problémy vyrovnať sa s týmito dôsledkami.

Zmena klímy sa vo veľkej miere dotýka krajín naj-
mä v subsaharskej Afrike, čo potvrdil aj prezident Cha-
rity Burkina Faso biskup Paul Ouedraogo. „Pravidelne 
sa u nás striedajú extrémne suchá a extrémne záplavy, 
čo spôsobuje veľké problémy našim obyvateľom. Vlá-
dy, ktoré sú najviac zodpovedné, preto musia podpo-
rovať princíp klimatickej spravodlivosti,“ pripomenul 
biskup Ouedraogo. Súčasná situácia na africkom kon-
tinente je podľa neho výzvou nie len pre vlády, ale aj 
pre cirkev, charitu a mimovládne organizácie, pretože 
pri boji s podvýživou, chorobami či výkyvmi počasia 
môžu pomôcť africkému obyvateľstvu napríklad no-
vými postupmi v poľnohospodárstve alebo prevenciou 
v najviac postihnutých oblastiach.

Dnešná konferencia je zavŕšením trojročného 
projektu, ktorý SKCH realizuje už od roku 2010. Ide 
o projekt rozvojového vzdelávania zameraný na kli-
matické zmeny s názvom “Zmena klímy sa ma netýka. 
Naozaj?“ s podtitulom „Za klimatickú spravodlivosť 
v rozvojových krajinách, so zameraním na subsaharskú 
Afriku“. Hlavným cieľom projektu bolo informovať 
verejnosť o klimatických zmenách v krajinách tre-
tieho sveta a zvyšovať pocit spoluzodpovednosti, spra-
vodlivosti a solidarity s ľuďmi v núdzi. „Chceme tiež 

upriamiť pozornosť ľudí na rozvojové otázky a vplyv 
klimatických zmien v Afrike,“ vysvetlila koordinátor-
ka projektu Mariana Ištoňová. Práve v Afrike musia 
najchudobnejšie skupiny obyvateľstva čoraz častejšie 
čeliť opakujúcim sa vlnám horúčav, sucha a zmenám 
dažďových cyklov, dôsledkom ktorých mnohé krajiny 
trápia nízke úrody, šírenie nákazlivých chorôb či nedo-
statok pitnej vody.

V rámci projektu SKCH zorganizovala viacero ak-
tivít ako napríklad mobilnú výstavu vo ôsmich sloven-
ských mestách, odborné semináre pre učiteľov základ-
ných a stredných škôl. Do projektu zapojila viac ako 
100 základných a viac ako 60 stredných škôl, ktoré zor-
ganizovali radu rôznych aktivít. Projekt je financovaný
zo zdrojov EÚ, SlovakAid a vlastných zdrojov SKCH 
a Caritas Slovenia.                         Lukáš Melicher

V Dome Quo Vadis predstavili 
novinku Etty Hilesum  

Pretrhnutý život

Bratislava 8. novembra (TK KBS) - Poľský jezuita 
Józef Augustyn predstavil 7. novembra v Dome Quo 
vadis v Bratislave autorku denníkov z rokov 1941 
– 1943 Holanďanku Etty Hillesum. Knihu „Etty Hile-
sum - Pretrhnutý život“ vydalo v týchto dňoch Karme-
litánske nakladateľstvo. Prítomným sa prihovorila aj 
veľvyslankyňa Holandského kráľovstva na Slovensku 
Daphne Bergsma.

Józef Augustyn priblížil mladú Židovku, ktorá zo-
mrela v koncentračnom tábore Osvienčim ako čitateľ, 
ktorého zasiahol jej životný príbeh. Etty nikdy nebola 
kresťankou ani vyznávačkou konkrétneho nábožen-
stva, no napriek tomu bola fascinovaná Bibliou a evan-
jeliom. „Keď začínala písať svoj denník, bola to mladá, 
možno povedať cynická intelektuálka a neurotička. Na 
konci sa stretávame s mystičkou, ktorá zakotvila svoj 
život v Bohu a cez neho ho obetovala ľuďom,“ uvie-
dol Augustyn, ktorý zároveň upozornil, že jej vnútorná 
premena sa udiala za veľmi krátky čas – rok a pol. Etty 
viedla spočiatku chaotický a nemravný spôsob života, 
čo sa odrazilo na jej psychike, uzdravila ju však skúse-
nosť modlitby a lásky – k Bohu i človeku.

Holandská veľvyslankyňa Daphne Bersma uviedla, 
že denníky vyšli 38 rokov po smrti Etty Hillesum a ide 
o „fascinujúci dokument, osobný príbeh a výpoveď 
o vnútornom živote mladej ženy, v čase, keď zúrila dru-
há svetová vojna“. Ako uviedol Józef Augustyn, Etty 
Hillesum nazvala samu seba „dievčaťom, ktoré sa nau-
čilo kľačať“, na čom možno vnímať vplyv kresťanstva 
na jej život. Z knihy Etty Hillesum sa podľa poľského 
jezuitu môžeme inšpirovať modlitbou autorky a tiež jej 
láskou k blížnemu.        Karmelitánske nakladateľstvo 
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STRUČNE Z DOMOVA

V Dechticiach si veriaci pripomenuli 840 rokov 
od vysviacky kostola
DECHTICE - V nedeľu 4. novembra si v Dechticiach 
pripomenuli 840 rokov vysviacky malého Kostola 
všetkých svätých. Bol postavený v roku 1172. Neskôr 
bola ku kostolu pristavená baroková veža a chórus 
k lodi. Pri renovácii boli odkryté stredoveké fresky na 
južnej stene lode a apsidy. Christologický cyklus v lo-
di kostola sa datuje na prelome 12. a 13. storočia. Vý-
jav s neveriacim Tomášom je pravdepodobne z konca  
14. storočia. 

Slávnostnú svätú omšu s pripomenutím si 840 ro-
kov unikátneho malého kostola v Dechticiach celebro-
val Pavol Zevko z Kátloviec.

Cirkevným dejinám Dechtíc, to je názov knihy, kto-
rá bola tiež prezentovaná na túto počesť. Napísali ju 
bratia Šimončičovci.                                    Anna Brillová

V obci Dolný Ohaj slávili hody 
k spolupatrónovi farského kostola
DOLNÝ OHAJ - V obci Dolný Ohaj sa v nedeľu 
4. novembra konali farské hody pri príležitosti spo-
lupatróna ich farského Kostola svätého Imricha. 

Slávnosť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou,  
ktorej predsedal páter Bruno Donoval OP. V homí-
lii načrtol stručný životopis oslávenca - svätého 
Imricha a zameral sa najmä na obdivuhodný prí-
klad svätých, ktorý má osloviť a pritiahnuť každého 
kresťana. Pri slávení sa použil historický barokový 
ornát s vyobrazením svätca. Svätá omša sa ukonči-
la krátkou eucharistickou adoráciou so sviatostným 
požehnaním.                                                Matej Lelovský

Desať rokov od zriadenia UPaC biskupa Jána 
Vojtaššáka v Ružomberku
RUŽOMBEROK - Na Sviatok všetkých svätých 
uplynulo 10 rokov od zriadenia Univerzitného  
pastoračného centra Jána Vojtaššáka, ktoré pôsobí 
pri Katolíckej univerzite v Ružomberku. Pri tejto 
príležitosti sa v pondelok 5. novembra 2012 v uni-
verzitnej kaplnke slúžila ďakovná svätá omša, ktorú 
celebroval spišský pomocný biskup Mons. Andrej 
Imrich. Biskup v kázni zdôraznil, aby Katolícka uni-
verzita a Univerzitné pastoračné centrum odolávali 
sekularizácii a zachovali katolíckeho ducha. Pasto-
račné centrum má podľa biskupa Andreja Imricha 
napomáhať študentom a zamestnancom univerzity 
hlavne v tomto. „Prijať náuku o Cirkvi, prijať zása-
dy evanjelia a nespochybňovať ich,“ povedal biskup 
Imrich.                                                        Pavol Hudák 

V Kostole sv. Alžbety Uhorskej v Beluši 
si pripomenuli Mateja Zboju
BELUŠA - V Kostole sv. Alžbety Uhorskej v Beluši si 
veriaci výročnou svätou omšou uctili 50. rokov úmrtia 
kňaza vdp. Mateja Zboju, ktorý je pochovaný na tunaj-
šom cintoríne. V homílii jeho pastoračnú činnosť ocenil 
správca farnosti vdp. Marek Kotlárik. Matej Zboja pô-
sobil v tamojšej farnosti pôsobil od roku 1946. Zomrel 
tam 9. novembra 1962. Spravoval farnosť v ťažkých 
50-tých rokoch keď komunistický režim útočil na Cir-
kev a ich čelných predstaviteľov. Samého prišla zobrať 
štátna bezpečnosť v roku 1950. Keď sa o tom dozvedeli 
jeho farníci, obsadili farnosť a kňaza zachránili.         -ju- 

Malá púť na Hore Zvir
LITMANOVÁ - Na novembrovej Malej púti na Hore 
Zvir, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 4. novembra, sa 
zúčastnilo okolo 900 pútnikov. Program sa začal ucte-
ním ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu 
a modlitbou sv. ruženca. Vrcholom púte v tento deň 
bolo slávenie Eucharistie, ktoré viedol otec prof. Pa-
vol Dancák, vedúci Katedry filozofie a religionistiky
na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove.                            Pavol Dancák ml.

Spišská diecéza začala vydávať diecézny 
internetový časopis
SPIŠSKÁ KAPITULA  - Spišský biskup Mons. Šte-
fan Sečka vydal súhlas na vydávanie diecézneho ča-
sopisu s názvom Kapitula. Za cenzora tohto časopisu 
určil Mons. Jozefa Bieľaka a za šéfredaktora menoval 
vdp. Miroslava Lettricha. Prvé číslo sa okrem iného 
venuje týmto témam - Stretnutie mladých Oravy, Dru-
há diecézna synoda a jej výsledky, Druhý vatikánsky 
koncil, Prierez dejín diecéznych časopisov.
Jednotlivé čísla časopisu budú prístupné na interneto-
vej stránke diecézy v časti Časopis.  Spišská diecéza

Portál o aktivitách františkánskej mládeže
BRATISLAVA - Lepšie informovať o dianí a aktivi-
tách františkánskej mládeže v Bratislave, ako aj o ce-
loslovenských františkánskych aktivitách pre mladých, 
je cieľom nového portálu mladez.frantiskani.sk. Spus-
tili ho pri príležitosti Roku viery. Zámerom iniciátorov 
bolo vytvoriť živý priestor, kde sa vzájomne informu-
jú o tom, čomu sa venujú jednotlivé spoločenstvá, čo 
chystajú spoločne, ako aj o odporúčaných podujatiach 
mimo bratislavskej františkánskej komunity. Ďalšie 
informácie radi poskytnú na adrese mladez@frantis-
kani.sk.                                                       br. Jozef Čirák OFM


