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Pripomíname si už 23. výročie nežnej revolúcie. Mnohí 
ľudia si s nostalgiou spomínajú na minulý režim. Slobodu 
vítajú, ale nepáčia sa im drahé energie, či nezamestnanosť. 
Stále majú v hlave mlieko za dve koruny a istú prácu. Aké 
sú hlavné ekonomické argumenty za a proti bývalému re-
žimu? Pozrime sa aspoň na tie najdôležitejšie.

V neprospech minulého režimu hovorí napríklad hos-
podárske postavenie Slovenska, ktoré je v porovnaní so 
Západom teraz lepšie než bolo na konci 80. rokov mi-
nulého storočia. Za komunizmu sme tiež prešustrovali 
relatívne dobrú východiskovú úroveň z roku 1948. Po 
II. svetovej vojne bolo Československo, Rakúsko a Ne-
mecko v podstate na rovnakej ekonomickej úrovni, keď 
veľkosťou HDP na obyvateľa Československo dokonca 
mierne prevyšovalo Rakúsko i Nemecko. A bolo výrazne 
pred krajinami ako Španielsko, Portugalsko a Grécko. Po 
štyridsiatich rokoch centrálne riadenej ekonomiky bola 
situácia už výrazne odlišná. Klesli sme až na polovičnú 
výkonnosť ekonomiky Rakúska a Nemecka. Navyše, 
je otázne ako dlho by bol minulý systém udržateľný po 
ekonomickej stránke.

Za Západom sme výrazne zaostávali aj v dostupnosti 
tovarov dlhodobej spotreby. Chladnička, práčka, farebný 
televízor, či telefón sú v súčasnosti takmer samozrejmos-
ťou, ale v roku 1989 tomu tak nebolo. Farebný televízor 
mala okolo roku 1989 na Slovensku len necelá polovica 
domácností, pričom vo vyspelých západných krajinách 
ho malo až deväť z desať domácností. Podobne to bolo 
aj s inými tovarmi. Napríklad vo Veľkej Británii mala ne-
celá tretina domácností CD prehrávač, na Slovensku mal 
podobný počet domácností len kazetový magnetofón, CD 
prehrávač si mohla pustiť len každá stá domácnosť.

Priemerne zarábajúci občan si môže v súčasnosti 
zo svojej mzdy kúpiť viac tovarov a služieb ako v roku 
1989. Samozrejme, niektoré tovary relatívne zdraželi, 
iné zlacneli. Napríklad, polotučné mlieko stálo v roku 
1989 skutočne 2 koruny, kým teraz stojí 72 centov. Kým 
v roku 1989 na liter mlieka robil priemerný zamestnanec  
6 a pol minúty, teraz je to 8 a pol minúty. Mlieko a syry sú 
teraz relatívne drahšie. Naopak čerstvé maslo, cestoviny, 
či mäsové výrobky mierne zlacneli, výraznejšie sú teraz 

lacnejšie aj ďalšie potraviny ako olej, ryža, víno, vajcia 
i kurča. Navyše sa zásadne zvýšila kvalita mnohých tova-
rov a služieb. Mnohé tovary ani neboli dostupné, existo-
vali čakacie listiny, či podpultový predaj.

Na druhej strane sú aj fakty, ktoré hovoria v prospech 
bývalého režimu. Najväčším je asi nezamestnanosť. Neza-
mestnanosť výrazne stúpla najmä v roku 1991 v dôsledku 
konverzie zbrojnej výroby, zdraženia vstupov z dovozu 
v surovinovo a materiálovo náročných výrobách, rozpadu 
východných trhov a neschopnosti adaptovať sa na rýchle 
štrukturálne zmeny. Na druhej strane v socializme bola 
zamestnanosť často nadbytočná alebo nezmyselná a exis-
tovala skrytá nezamestnanosť.

S nezamestnanosťou súvisí aj chudoba, ktorá oproti 
roku 1989 v relatívnom vyjadrení narástla. Aj keď ab-
solútna chudoba pravdepodobne nestúpla, mierny nárast 
príjmových nerovností spôsobil, že ľudia často vnímajú 
svoju pozíciu vo vzťahu voči ostatným horšie. Nárast re-
latívnej chudoby do veľkej miery zapríčinila nezamestna-
nosť, ktorá sa v trhovej ekonomike objavila ako dovtedy 
nepoznaný fenomén. Mnohí ľudia sa často nedokázali 
uplatniť v nových podmienkach a preto sa ocitli na po-
kraji sociálneho vylúčenia.

Majú teda pravdu tí, čo hovoria, že pred revolúciou 
sme na tom boli ekonomicky lepšie? Nemajú. Celkovo 
sa väčšina aspektov životnej úrovne zlepšila pre veľkú 
časť obyvateľstva. Samozrejme, že transformácia ekono-
miky nebola ideálna. Zažili sme si „divokú“ privatizáciu, 
tunelovanie podnikov, či predražené verejné obstaráva-
nia. Súčasná kríza a nezamestnanosť nie sú pre mnohých 
jednoduché. Korupcia a klientelizmus sú „rakovinou“ 
spoločnosti aj dnes. Výrazné zhoršenie mohla v novom 
systéme pocítiť skupina ľudí, ktorých zmena zastihla 
v nevhodnom čase. Mnohí pracovali v sektoroch, ktoré 
sa nedokázali v trhových podmienkach presadiť a ich 
zručnosti sa po zmene režimu ukázali ako nepotrebné. 
Na druhej strane, pre zabezpečenie základných životných 
istôt je dnes potrebné pravdepodobne vyvinúť väčšie úsi-
lie ako v minulosti. Trhová ekonomika totiž nie je až taká 
„štedrá“ a negarantuje človeku istoty v podobe zaručenej 
práce.         Matej Šiškovič, člen Klubu kresťanských ekonómov 

Mlieko za 2 koruny

Vatikán 15. novembra (RV CZ) - Pred 10 rokmi navštívil 
Ján Pavol II. poslaneckú snemovňu talianskeho parla-
mentu. Túto historickú udalosť, ktorá posilnila vzťahy 
medzi Talianskou republikou a Svätou stolicou, pripo-
mína Benedikt XVI. vo svojom stredajšom posolstve. 
Čerpajte zo živej miazgy kresťanskej viery, pripomína 
Svätý Otec talianskym poslancom vo svojom liste, pod-
písanom štátnym sekretárom kardinálom Bertonem. Po-
solstvo evokuje etické a duchovné hodnoty, ktorých bolo 
Taliansko v minulosti nositeľkou. Inšpirujte sa pri týchto  

kresťanských koreňoch k dnešnej obnove svedomia 
a úsilia o spoločné dobro, nabáda Benedikt XVI.

Rímsky palác Montecitorio, kde dolná komora ta-
lianskeho parlamentu sídli, v stredu navštívil predseda 
Talianskej biskupskej konferencie. Vo svojom príhovore 
kardinál Bagnasco zdôraznil, že bez etického poriadku 
a skutočných morálnych hodnôt, založených na priro-
dzenou poriadku, zákony strácajú svoj vplyv. „Právne 
predpisy samo o sebe nestačia, nutné je svedomie a mo-
rálka,“ poukázal janovský kardinál Bagnasco.      RV CZ

Pred 10 rokmi navštívil Ján Pavol II. poslaneckú snemovňu v Taliansku
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Vatikán 11. novembra (RV) - Napriek daždivému 
počasiu sa dnes na Námestí sv. Petra zišlo niekoľko 
tisíc pútnikov z celého sveta, aby sa spolu s Bene-
diktom XVI. pomodlili poludňajšiu modlitbu Anjel 
Pána. V príhovore pred modlit-
bou Svätý Otec venoval pozor-
nosť významu konania vdov, 
ktoré opisujú dnešné liturgické 
čítania.

„Drahí bratia a sestry,
liturgia Slova dnešnej nedele 

nám predkladá ako vzor viery 
postavy dvoch vdov. Predstavuje 
nám ho dvakrát: najprv v Prvej 
knihe kráľov (17,10-16) a potom 
v Markovom evanjeliu (12,41-
44). Obe ženy sú veľmi chudob-
né a práve v tomto rozpoložení 
demonštrujú veľkú vieru v Boha. 
Prvá z nich sa objavuje v cykle 
rozprávaní o prorokovi Eliášovi, 
ktorý, po dlhom období hladu, 
dostane od Pána príkaz odísť do 
Sidonu, čo znamenalo, ísť mimo Izraela, do pohan-
ského kraja. Tam stretne spomínanú vdovu a pýta si 
od nej vodu na pitie a trochu chleba. Žena odpovedá, 
že má už iba priehrštie múky a trochu oleja v krča-
hu, ale nakoľko prorok nalieha a sľubuje jej, že ak 
ho poslúchne, múka a olej chýbať nebude, vypočuje 
ho a je odmenená. Druhú vdovu z evanjelia spomína 
Ježiš v Jeruzalemskom chráme, práve pri pokladnici, 
kde ľudia hádzali svoje dary. Ježiš vidí túto ženu, keď 
vhodila dve mince. Volá teda učeníkov a vysvetľuje 
im, že jej dar je väčší ako dary boháčov, pretože, kým 
títo dávali zo svojho nadbytku, ona dala „všetko, čo 
mala, celé svoje živobytie“ (Mk 12,44).

V týchto dvoch biblických príbehoch, múdro 
zladených, môžeme nájsť hodnotné učenie o viere,  

ktorá sa tu javí ako vnútorný postoj človeka, čo zakla-
dá svoj život na Bohu, a jeho Slove a úplne mu dôve-
ruje. Byť vdovou v staroveku samo o sebe znamenalo 
nachádzať sa vo veľkej núdzi. Práve preto sú vo Svä-

tom písme vdovy a siroty oso-
bitne chránené Bohom, ktorý sa 
o nich stará: stratili pozemskú 
oporu, ale Boh ostane ich Že-
níchom, ich Rodičom. Písmo 
však hovorí i to, že objektívna 
potreba núdze, v tomto prípade 
vdovský stav, nestačí: Boh si 
vždy želá, aby človek slobodne 
veril a prejavoval túto skutoč-
nosť láskou k Bohu a blížnemu. 
Nik nie je taký chudobný, aby 
nemohol niečo darovať. Obe 
vdovy z dnešných príbehov 
prejavujú svoju vieru skutkom 
lásky: jedna voči prorokovi 
a druhá prinesením obety. Tak 
dokazujú nerozlučnú jednotu 
viery a lásky, ako i prepojenosť 

lásky k Bohu a blížnemu – ako nám to pripomenulo 
evanjelium minulej nedele. Pápež Lev Veľký, ktoré-
ho spomienku sme včera slávili, to potvrdzuje: „Na 
váhe Božej spravodlivosti nepreváži množstvo darov, 
ale „hmotnosť“ srdca. Vdova z evanjelia vložila do 
pokladnice dve mince a tak prevážila dary všetkých 
boháčov. Žiadny prejav dobroty nestráca svoj význam 
pred Bohom, a milosrdenstvo neostáva bez ovocia“ 
(Sermo de jejunio dec. mens., 90, 3).

Panna Mária je dokonalým príkladom človeka, 
ktorý obetuje všetko dôverujúc Bohu. V tejto viere 
odpovedá anjelovi „tu som“ a prijíma Pánovu vôľu. 
Nech Mária pomáha každému z nás v tomto Roku 
viery, aby sme posilnili svoju dôveru v Boha a v jeho 
slovo.“                                                RV aj/ snímka SIR 

Vatikán 14. novembra (RV) - Benedikt XVI. počas ge-
nerálnej audiencie v stredu v Aule Pavla VI. vo Vatiká-
ne uvažoval nad vierou v Boha, vzťahom s ním, dnes 
a v minulosti. Svätý Otec reagoval na súčasnú krízu 
viery či hodnôt vo svete. 

„Drahí bratia a sestry,
minulú stredu sme sa zamýšľali nad túžbou po 

Bohu, ktorú každý človek nosí hlboko vo svojom srdci. 
Dnes by som rád pokračoval a ďalej prehĺbil tento as-
pekt, uvažujúc s vami nad spôsobmi, prostredníctvom 
ktorých možno dospieť k poznaniu Boha. Chcel by som 

však pripomenúť, že Božia iniciatíva vždy predchádza 
všetky ľudské snaženia – a to aj v prípade nášho puto-
vania k nemu – On je vždy ten prvý, ktorý nám dáva 
svetlo, ukazuje cestu a ponúka orientáciu - rešpektujúc, 
samozrejme, našu slobodu. A je to vždy on, kto nám 
dovoľuje vstúpiť do svojej intimity, keď sa nám zjavuje 
a darúva milosť, aby sme ho dokázali prijať v zjavení 
viery. Nesmieme zabudnúť na skúsenosť sv. Augustí-
na: nie my získavame vlastníctvo Pravdy, po tom, čo 
sme ju hľadali, ale Pravda, ktorá nás vždy hľadá ako 
prvá, nás zároveň aj vlastní.

Benedikt XVI. počas generálnej audiencie o slove, človeku a viere

Benedikt XVI. v príhovore pred Anjel Pána o nerozlučnosti viery a lásky
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V každom prípade, existujú spôsoby ako otvoriť 
ľudské srdce pre poznanie Boha; existujú znamenia, 
ktoré nás vedú k Bohu. Samozrejme, často riskujeme, 
že sa necháme pomýliť trblietavými svetielkami tohto 
sveta, ktoré nás robia menej schopnými čítať a nasledo-
vať správne znamenia. Boh nás však stále a neúnavne 
hľadá, je verný človeku, ktorého stvoril a vykúpil, je 
nám stále nablízku, pretože nás miluje. Toto je istota, 
ktorá by nás mala sprevádzať každý deň, aj keď určité 
– dnes veľmi rozšírené – spôsoby zmýšľania sťažujú 
Cirkvi a kresťanom snahu odovzdávať radosť z Evan-
jelia každému stvoreniu a privádzať všetkých na stret-
nutie s Kristom, jediným Spasiteľom sveta. Toto je však 
naše poslanie, je to poslanie Cirkvi a každý veriaci by 
ho mal napĺňať s radosťou, mal by ho chápať ako svoje 
vlastné a realizovať ho prostredníctvom života posil-
ňovaného vierou, poznačeného láskou a službou Bohu 
i blížnym: mal by byť schopný priam vyžarovať nádej. 
Toto poslanie sa ukazuje najmä vo svätosti, ku ktorej 
sme všetci povolaní.

Dnes, ako vieme, existuje veľa ťažkostí a skúšok, 
ktorým sa musí podrobiť naša viera – neraz nepocho-
pená, odmietnutá, či vysmievaná. Svätý Peter, ako sme 
práve počuli, hovorieval kresťanom: „Buďte stále pri-
pravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdô-
vodniť nádej, ktorá je vo vás“ (1 Pt 3,15). V minulosti 
v západnom svete, v spoločnosti, ktorá sa pokladala za 
kresťanskú, bola viera prostredím, v ktorom sa človek 
pohyboval; vzťah a príslušnosť k Bohu boli pre väčšinu 
ľudí súčasťou každodenného života. Skôr ten, čo ne-
veril, musel vysvetľovať dôvody tejto svojej neviery. 
V dnešnom svete sa situácia zmenila a veriaci musí byť 
stále viac schopný obhájiť dôvody svojej viery. Blaho-
slavený Ján Pavol II. vo svojej encyklike Fides et Ratio 
zdôrazňoval, že viera je v dnešnej dobe podrobovaná 
skúškam, napádaná rozličnými ľstivými druhmi ateiz-
mu – tak teoretického ako aj praktického (por. č. 46-47). 
Od čias osvietenstva sa kritika náboženstva stále stup-
ňuje: dejiny sú poznačené aj existenciou ateistických 
systémov, či režimov, v ktorých bol Boh pokladaný len 
za projekciu ľudskej mysle, ilúziu a produkt spoloč-
nosti, tak často oklamanej rozličnými pochabosťami 
V minulom storočí nastúpil silný proces sekularizácie, 
učenie o absolútnej autonómii človeka, ktorý je mierou 
a tvorcom celej reality, avšak v konečnom dôsledku 
ukrátený o jeden dôležitý aspekt: totiž, že je stvorením 
na „obraz a podobu Boha“. V našich časoch vystúpil 
ďalší fenomén, veľmi nebezpečný pre vieru: máme tu 
istú formu ateizmu, ktorú možno definovať ako „ateiz-
mus praktický“, – v ktorom sa nepopierajú pravdy viery 
alebo náboženské obrady, ale pokladajú sa za irelevant-
né pre každodenný život – teda ľudia žijú tak, akoby 
Boha nebolo (etsi Deus non daretur). Napokon však, 
tento spôsob života je ešte ničivejší, pretože privádza 
k nezáujmu voči viere a voči otázke o Bohu ako takej.

Človek oddelený od Boha je zredukovaný len 
na jeden rozmer – ten horizontálny – a práve toto  

zredukovanie je jedna zo základných príčin totalitariz-
mov, ktoré mali v minulom storočí tak tragické násled-
ky – a je to zároveň aj príčina krízy hodnôt, ktorú vi-
díme v súčasnom svete. Tým, že sa zatemnila zmienka 
o Bohu, zatemnil sa aj etický horizont a vznikol priestor 
pre relativizmus a nejasný koncept slobody, ktorá na-
miesto toho, aby oslobodzovala, človeka pripútava 
k idolom. Pokušenia, ktorým Ježiš čelil na púšti pred 
začiatkom svojho verejného pôsobenia, dobre ilustrujú 
tieto „idoly“, ktoré fascinujú človeka, ak nedokáže vy-
stúpiť sám zo seba, presiahnuť seba samého. Ak Boh 
stratí centrálne miesto, aj človek sám príde o miesto, 
ktoré mu náleží - nedokáže nájsť svoje umiestnenie 
v rámci Stvorenia, vo vzťahoch s druhými. Stále platí 
to, čo staroveká múdrosť hovorila v mýte o Prométeo-
vi: človek si myslí, že sa môže stať „bohom“, pánom 
života a smrti.

V tomto kontexte Cirkev, ktorá je vždy verná Kris-
tovmu poslaniu, nikdy neprestáva vydávať svedectvo 
pravde o človeku a o jeho osude. Druhý vatikánsky 
koncil to zhŕňa takto: „Najvyšší dôvod ľudskej dôs-
tojnosti spočíva v povolaní človeka do spoločenstva 
s Bohom. Človek je už od začiatku svojho jestvovania 
pozvaný na dialóg s Bohom. Veď jestvuje iba preto, 
lebo ho Boh z lásky stvoril a stále ho z lásky udržiava. 
A žije naplno podľa pravdy, iba ak túto lásku slobodne 
uznáva a odovzdáva sa svojmu Stvoriteľovi.“ Toľko 
koncil (konšt. Gaudium et spes, 19).

Aké odpovede je teda viera s „citlivosťou a reš-
pektom“ povolaná dávať ateizmu, skepticizmu a indi-
ferentizmu voči vertikálnej dimenzii, aby si aj človek 
našich čias mohol naďalej klásť otázku o existencii 
Boha a kráčať po cestách, ktoré k nemu vedú? Chcel 
by som naznačiť niektoré smery, ktoré vyplývajú tak 
z prirodzeného zamyslenia, ako aj zo sily viery. Rád by 
som ich veľmi systematicky zhrnul do troch slov: svet, 
človek a viera.

Prvé slovo: svet. Svätý Augustín, ktorý vo svojom 
živote dlho hľadal Pravdu a Pravda sama sa ho napo-
kon zmocnila, má vo svojich spisoch jednu krásnu, 
slávnu stranu, kde hovorí: „Pýtaj sa krásy zeme, mora 
a vzduchu, ktorý je všade; pýtaj sa krásy neba…, pý-
taj sa všetkých týchto vecí. Každá ti odpovie: pozri 
na nás a pozoruj, aké sme krásne. Ich krása je ako 
hymnus chvál. A tieto krásne stvorenia, čo aj pomi-
nuteľné, kto ich stvoril, ak nie ktosi, kto vlastní krá-
su nepominuteľnú?“ (Sermo 241, 2: PL 38, 1134). 
Myslím si, že my sami musíme znovu objaviť a po-
môcť dnešnému človeku znovu objaviť schopnosť 
kontemplovať stvorenie, jeho krásu, jeho štruktúru. 
Svet nie je neforemná magma, ale čím viac ho spo-
znávame, tým viac v ňom objavujeme obdivuhodné 
mechanizmy, tým viac si uvedomujeme, že sa za ním 
skrýva jasný projekt, že poukazuje na stvoriteľskú 
inteligenciu. Albert Einstein raz povedal, že v záko-
noch prírody „sa odhaľuje rozum, pri ktorom sa všet-
ka racionalita ľudského myslenia a usporiadania javí  
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ako celkom zanedbateľná“ (Il mondo come lo vedo io, 
Roma 2005). Teda prvá cesta, ktorá vedie k Bohu, je 
pozorne sledovať stvorenie.

Druhé slovo: človek. Opäť svätý Augustín má svo-
jich spisoch slávnu vetu, v ktorej hovorí, že Boh je mi 
viac nablízku, než som si ja sebe samému (por. Confes-
sioni III, 6, 11). A z tohto potom formuluje pozvanie: 
„Nevychádzaj zo seba, vstúp hlbšie do svojho vnút-
ra: vo vnútornom človeku prebýva pravda“ (De vera 
religione, 39, 72). Toto je ďalšia vec, ktorú môžeme 
v dnešnom hlučnom a chaotickom svete stratiť: schop-
nosť zastaviť sa a hľadieť do hĺbky nás samých, aby 
sme mohli čítať v tomto smäde po nekonečne, ktorý 
v sebe ukrývame a ktorý nás vedie k tomu, aby sme šli 
ďalej: posiela nás k Niekomu, kto ako jediný dokáže 
tento smäd uhasiť. Katechizmus Katolíckej cirkvi to 
hovorí takto: „Svojou otvorenosťou pre pravdu a krásu, 
zmyslom pre morálne dobro, slobodou a hlasom svojho 
svedomia, túžbou po nekonečne a šťastí si človek kla-
die otázku o jestvovaní Boha“ (č. 33).

Tretie slovo: viera. Predovšetkým v realite našich 
čias nesmieme zabudnúť, že cesta, ktorá vedie k po-
znaniu Boha a stretnutiu s ním, je život viery. Kto verí, 
je spojený s Bohom, je otvorený pre jeho milosť, pre 
silu lásky. Jeho existencia sa tak stáva svedectvom – 
nie o sebe samej - ale o Vzkriesenom – a viera človeka 
viac nemá strach prejaviť sa v každodennom živote, je 
otvorená pre dialóg, ktorý odzrkadľuje hlboké pocho-
penie pre cestu každého človeka, a dokáže rozžiariť 
svetielka nádeje pre potreby slobody, radosti a šťastnej 
budúcnosti. Viera je stretnutím s Bohom, ktorý hovorí 
a koná v dejinách, a ktorý premieňa náš každodenný 
život, mení našu mentalitu, naše hodnotové úsudky, 
transformuje naše rozhodnutia a konkrétne činy. Nie 
je to ilúzia, útek od reality, pohodlné útočište, senti-
mentalizmus… Naopak, je to zapojenie celého života 
a ohlasovanie evanjelia, dobrá zvesť schopná oslobodiť 
celého človeka. Kresťan a spoločenstvo - činné a verné 
plánu Boha, ktorý nás miloval ako prvý, ukazuje privi-
legovanú cestu tým, čo sa nachádzajú v nezáujme alebo 
v pochybnostiach ohľadom vlastnej existencie a vlast-
ných skutkov. Toto však pre každého veriaceho zna-
mená potrebu robiť svoje svedectvo viery stále trans-
parentnejším, očisťovať svoj život, aby bol v súlade 
s Kristom. Dnes majú mnohí veľmi obmedzený pojem 
kresťanskej viery, pretože ju stotožňujú so systémom 
právd, ktoré treba veriť alebo s hodnotami – ale nie 
s pravdou o Bohu, ktorý sa zjavil v dejinách, lebo túži 
po osobnej komunikácii s človekom – po vzťahu plnom 
lásky. V základoch každej doktríny alebo hodnotového 
systému sa v skutočnosti nachádza udalosť stretnutia 
človeka s Bohom v osobe Ježiša Krista. Kresťanstvo, 
skôr než morálka alebo etika, je príbehom lásky, prija-
tím Ježišovej osoby. Kvôli tomu kresťan a kresťanské 
spoločenstvo musia predovšetkým pozerať a privádzať 
druhých k pohľadu na Krista, pravú Cestu, ktorá vedie 
k Bohu. Ďakujem.“                    Preložil: Martin Kramara

Benedikt XVI. prijal prezidenta 
Pobrežia slonoviny

Vatikán 16. novembra (RV) - Benedikt XVI. prijal prezi-
denta Pobrežia slonoviny Alassana Ouattara v rámci jeho 
oficiálnej návštevy Svätej stolice. Počas spoločného roz-
hovoru sa dotkli tém akými sú „podiel Cirkvi na rozvoji 
krajiny, podpora pokoja a obrana ľudských práv, dialóg 
a národné zmierenie, ktoré sú jedinou cestou jednoty 
a rozvoja“ - píše sa v oficiálnom vyhlásení Tlačového
strediska Svätej stolice. Obaja predstavitelia podľa neho 
zdôraznili „plodnú spoluprácu medzi Cirkvou a štátom 
v oblasti zdravotníctva a vzdelávania“ a „potrebu do-
vŕšenia príprav na podpísanie medzinárodnej zmluvy 
medzi Svätou stolicou a Republikou Pobrežia slonovi-
ny. Počas rozhovoru prešli aj „k otázkam výziev, pred 
ktorými stojí africký kontinent“, keďže Ouattara zastáva 
zároveň funkciu prezidenta Ekonomického združenie 
západoafrických krajín. Následne sa prezident stretol so 
štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom Bertonem, 
ktorého sprevádzal vatikánsky sekretár pre vzťahy so 
štátmi Mons. Dominique Mamberti.                            -js-

Bývalý libanonský premiér  
Saad Hariri u Svätého Otca

Vatikán 15. novembra (RV CZ) - V závere generálnej 
audiencie Benedikt XVI. prijal bývalého predsedu 
libanonskej vlády Saada Haririho. Vodca opozičnej 
Koalície 14. marca je od stredy na návšteve Svätej 
stolice. Syn Rafiqa Haririho, bývalého libanonského
prezidenta, zavraždeného pred siedmimi rokmi pri 
pumovom atentáte, sa tiež stretol vatikánsky sekre-
tár pre vzťahy so štátmi Mons. Dominiquom Mam-
bertim. Tlačové stredisko Svätej stolice nezverejnilo 
o rozhovoroch s libanonským politikom žiadne bliž-
šie informácie.                                                   RV CZ

Vatikánsky tribunál vyniesol roz-
sudok v kauze úniku dokumentov

Vatikán 10. novembra (RV) - Vatikánsky tribunál uznal 
vinným Claudia Sciapellettiho, vatikánskeho informač-
ného technika, z napomáhania mareniu úradného vyšet-
rovania. Súd ho odsúdil na štyri mesiace odňatia slobody 
s odkladom na päť rokov a zaplatenie súdnych trov vo 
výške tisíc eur. Z dôvodu bezúhonnej minulosti bol obvi-
nenému skrátený trest na dva mesiace. Podľa vyhlásenia 
tlačového hovorcu však vatikánske štátne zastupiteľstvo 
pokračuje vo vyšetrovaní celej kauzy.                        -js- 
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Benedikt XVI. vyzval Interpol 
k spolupráci v boji proti terorizmu

Rím 9. novembra (RV) - V Ríme sa dnes končí gene-
rálne zhromaždenie Interpolu, na ktorom sa zúčastni-
li zástupcovia polície a bezpečnostných zložiek 190 
členských štátov. Od roku 2008 je členom organizácie 
aj Mestský štát Vatikán. Na záver v poradí už 81. ge-
nerálneho zhromaždenia, ktoré sa konalo od 3. novem-
bra, dnes jeho účastníkov prijal na osobitnej audiencii 
vo Vatikáne Benedikt XVI.

Vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť vzá-
jomnej výmeny skúseností a koordinácie postupo-
vania v boji proti medzinárodnému zločinu, ktorý je 
v súčasnej dobe na vzostupe a predstavuje hrozbu pre 
budúcnosť. „V našej dobe ľudská rodina trpí v dôsled-
ku mnohých prípadov porušovania práv a zákonov. 
Je preto dôležité chrániť jednotlivcov a spoločnosť 
prostredníctvom adekvátnych prostriedkov. Činnosť 
Interpolu má v tejto oblasti na medzinárodnej úrov-
ni dôležitú funkciu čo sa týka všeobecného dobra, 
pretože spravodlivá spoločnosť vyžaduje poriadok 
a rešpektovanie noriem k pokojnému spolunažívaniu. 
Viem, že viacerí z vás vykonávajú svoju povinnosť 
v životu nebezpečných situáciách, aby iným umož-
nili vytvárať podmienky pokojného spolunažívania.“ 
Benedikt XVI. pripomenul, že násilie a zločin sa 
v dnešnom svete prejavuje v nových formách. Dosta-
li sa na taký stupeň, keď vážnym spôsobom ohrozujú 
stabilitu spoločnosti a suverénnosť jednotlivých štá-
tov vystavujú skúškam. Preto ďalej dodal: „Cirkev 
a Svätá stolica povzbudzujú k úsiliu všetkých, čo bo-
jujú s pliagou násilia a kriminality v súčasnej realite, 
ktorá sa čoraz viac podobá na «globálnu dedinu».“ 
Zameral sa na dva najškodlivejšie spôsoby prejavu 
násilia: terorizmus a organizovaný zločin. Prvý, kto-
rý priradil k najbrutálnejším prejavom násilia, keďže 
prináša smrť, nenávisť a túžbu po pomste, sa stal po-
litickým nástrojom niektorých extrémistických sku-
pín. Na margo organizovaného zločinu dodal, že ten 
„kvitne uprostred každodenného života a koná v tieni 
mimo akýchkoľvek pravidiel. Svoju činnosť vyko-
náva prostredníctvom nedovolených a nemorálnych 
aktivít, ako je napr. zaobchádzanie s ľuďmi – nový 
spôsob otroctva – pašovanie tovaru alebo drog a zbra-
ní. Dospelo to až k obchodovaniu s liekmi, ktoré na-
miesto toho, aby liečili, zabíjajú chudobných. Tento 
nelegálny obchod sa stáva ešte ohavnejším, pokiaľ 
ide o obchodovanie s ľudskými orgánmi nevinných 
obetí. Mysleli sme si, že sa takéto obchodovanie po 
hrôzach v 20. storočí už skončilo, ale teraz sa začí-
na objavovať s novou silou prostredníctvom činnosti 
organizácií a osôb bez škrupúľ. Takáto činnosť pre-
lomila všetky morálne zábrany, ktoré postupom času 
vybudovala spoločnosť, a nadobúda novú formu bar-
barstva, popierajúceho ľudskú dôstojnosť“.

Svätý Otec povzbudil a vyzval prítomných, aby 
čelili tejto hrozbe na rôznych úrovniach spoločnosti 
súčasne a nezabúdali, že zločinec ostáva človekom so 
svojimi neoddeliteľnými právami; cieľom má byť jeho 
náprava a nie vylúčenie zo spoločnosti. „Preto“ – pokra-
čoval Benedikt XVI. – „odpovedať na násilie a zločin 
sa netýka iba silových zložiek (štátu), ale vyžaduje si 
angažovanosť všetkých, ktorí môžu akýmkoľvek spô-
sobom napomôcť k riešeniu fenoménu. Poraziť násilie 
je úlohou, ktorá sa netýka iba inštitúcií a organizmov 
na to určených. Týka sa spoločnosti v jej komplexnos-
ti: rodín, vzdelávacích inštitúcií, masmédií a všetkých 
jednotlivcov, pretože každý na svojom mieste nesie 
časť zodpovednosti za budúcnosť v spravodlivosti 
a pokoji,“ dodal na záver Benedikt XVI.                       -js-

Hudba nie je iba skrášľovaním 
liturgických slávností

Vatikán 10. novembra (RV) - Benedikt XVI. napoludnie 
prijal na osobitnej audiencii v Aule Pavla VI. šesť tisíc 
členov talianskej Asociácie svätej Cecílie, ktorej cieľom 
je rozvoj a podpora liturgickej hudby. Vo svojom prího-
vore na príkladoch sv. Augustína a Ambróza poukázal 
na dôležitý význam hudby v liturgických sláveniach, 
keď okrem iného povedal: „Ak sa teda viera vždy rodí 
z počúvania Božieho slova – nielen zmyslového po-
čúvania, ale prostredníctvom zmyslov prechádza do 
mysle a srdca – nie je pochýb o tom, že hudba a predo-
všetkým spev môže dať modlitbe žalmov a biblickým 
spevom väčšiu schopnosť ich komunikácie.“ (...) Hud-
bu označil Svätý Otec za nevyhnutnú a integrujúcu pre 
liturgické slávenia. „Prečo nevyhnutná a integrujúca?“ 
– položil otázku a zároveň na ňu odpovedal: „Určite nie 
z estetických dôvodov, ale preto, že spolupracuje, živí 
a vyjadruje vieru a jej cieľom je oslava Boha a posvä-
tenie veriacich. Preto vám chcem poďakovať za vzácnu 
službu, ktorú konáte. Hudba, ktorú tvoríte, nie je iba 
akýmsi skrášľovaním liturgických slávností. Ona sama 
je liturgiou“.
Druhým aspektom, ktorého sa v príhovore Benedikt 
XVI. dotkol, bol vzťah medzi posvätnými spevmi 
a novou evanjelizáciou. Potvrdil to príkladom zná-
meho francúzskeho básnika, dramaturga a diplomata 
Paula Claudela, ktorý sa stal kresťanom po tom, čo 
v parížskej katedrále Notre-Dame počúval spev hymnu 
Magnificat počas vianočnej liturgie vešpier. Svätý Otec
potom pokračoval: „Drahí priatelia, tu máte dôležitú 
úlohu. Usilovať sa zlepšiť kvalitu liturgického spevu, 
bez obáv sa vrátiť a zhodnotiť veľkú hudobnú tradíciu 
Cirkvi. Chcem zdôrazniť, že aktívna účasť Božieho 
ľudu na liturgii nespočíva iba v recitovaní, ale aj v po-
čúvaní, v prijímaní prostredníctvom zmyslov a ducha 
Božie slovo. To isté platí pre liturgickú hudbu.           -js- 
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Svätý Otec navštívil  
dom seniorov zriadený  
Komunitou sv. Egídia

Rím 13. novembra (RV) - „Nech žijú seniori“ – takto sa 
v preklade nazýva dom pre starších obyvateľov Ríma, 
ktorý v roku 2009 zriadila na jednom z rímskych pahor-
kov – na Gianicole – Komunita sv. Egídia. V pondelok 
12. novembra 2012 bol jeho vzácnym hosťom Svätý 
Otec. Navštívil ho pri príležitosti Európskeho roka ak-
tívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

Obyvateľom rodinného domu s 12-timi bytový-
mi jednotkami a personálu, ktorý sa o nich stará, sa 
Benedikt XVI. pred osobnými stretnutiami prihovoril 
ako biskup Ríma, ale aj – ako sám povedal – ako starší 
človek, ktorý dobre pozná ťažkosti, problémy a rôzne 
ohraničenia tohto veku. Napriek tomu chcel všetkým 
seniorom, nielen obyvateľom rímskeho domu „Viva gli 
Anziani”, adresovať presvedčivé slová nádeje: „Je pek-
né byť seniormi! V každom veku musíme byť schopní 
odhaliť prítomnosť a požehnanie Pána a poklady, ktoré 
daný vek obsahuje. Nikdy by ste sa nemali nechať pre-
môcť smútkom! Dostali sme dar dlhého života. Život je 
krásny aj v našom veku, aj napriek nejakým chorobám 
a niektorým obmedzeniam. Na našej tvári nech je vždy 
radosť z pocitu, že sme milovaní Bohom. V Biblii je 
dlhý vek považovaný za požehnanie od Boha a musí-
me ho vnímať ako dar, ktorý si máme vážiť.“

Svätý Otec sa pozastavil aj pri skutočnosti, že 
v súčasnej spoločnosti často vládne logika efektivity 
a zisku, ktorá si neváži vysoký vek ako taký: „Do-
konca ho neraz odmieta, považujúc starších ľudí za 
neproduktívnych, nepotrebných. Toľkokrát počujeme 
o utrpení tých, ktorí sú marginalizovaní, žijú ďaleko 
od domova alebo prežívajú opustenosť. Myslím, že by 
sme sa mali s väčším úsilím snažiť o vytváranie rodín 
a verejných inštitúcií, ktoré by zabezpečili, aby starší 
ľudia mohli zostať vo svojich domovoch. Múdrosť 
života, ktorej sú nositeľmi, je veľkým bohatstvom. 
Úroveň spoločnosti, civilizácie je posudzovaná podľa 
toho, ako sa dokáže postarať o starších ľudí a podľa 
miesta, aké je pre nich vyhradené v spoločenskom ži-
vote. Kto dáva priestor seniorom, dáva priestor živo-
tu! Kto si váži starších, váži si život!“

V kontexte Európskeho roku aktívneho starnutia 
a solidarity medzi generáciami Benedikt XVI. do-
dal: „Neexistuje pravý vzrast a vzdelanie človeka bez 
plodného kontaktu so seniormi, pretože ich existen-
cia je ako otvorená kniha, v ktorej mladšia generácia 
môže nájsť cenný návod na cestu životom.“ Pozna-
menal tiež, že v každej fáze života sme odkázaní na 
pomoc druhých, nikto nemôže žiť sám, pretože člo-
vek potrebuje vzťahy. Pre dni, ktoré sa zdajú dlhé 
a prázdne, kedy si človek myslí, že je len na ťarchu, 
im adresoval uistenie, že skrze svoje utrpenie sú ne-
zastupiteľným prínosom pre spoločnosť a pre Cirkev. 

Aj táto fáza života je darom a príležitosťou prehĺbiť 
vzťah s Bohom. Ako príklad uviedol svedectvo bla-
hoslaveného Jána Pavla II., ktoré bolo a stále je pou-
čením pre všetkých.

V závere príhovoru vyslovil Svätý Otec prosbu 
o modlitbu: „Modlite sa za Cirkev, za mňa, za potreby 
sveta, za chudobných, za odstránenie násilia. Modlit-
ba stareniek a starcov môže zachraňovať svet, pomá-
hať možno viac, než lopotenie ostatných. Dnes chcem 
zveriť do vašich modlitieb dobro Cirkvi a pokoj vo 
svete. Pápež počíta s vami! Cíťte sa byť milovaní 
Bohom a vnášajte tak do našej spoločnosti lúč Božej 
lásky a Boh bude vždy s vami a s tými, ktorí sa o vás 
s láskou a ochotou starajú.“

Súčasný predseda Komunity Sant´Egidio Marco 
Impagliazzo poďakoval Svätému Otcovi za prejav 
blízkosti a zdôraznil, že pre týchto starších ľudí, ktorí 
sa cítia odsunutí či zabudnutí „je pápežova návšteva 
znamením nádeje, vyplnením sna o pocite, že sú prija-
tí a pochopení“. Len v samotnom Ríme má Komunita 
Sant´Egidio 14 domov, v ktorých prijíma tých, ktorí 
sú sami, stratili bývanie alebo sa nemá kto z príbuz-
ných o nich postarať v starobe či chorobe.              -jak-

Svätý Otec zriadil novú Pápežskú 
akadémiu pre štúdium latinčiny

Vatikán 10. novembra (RV) - Benedikt XVI. listom vo 
forme Motu proprio s názvom Latina lingua zriadil 
novú Pápežskú akadémiu pre štúdium latinčiny – Po-
ntificia academia latinitatis. Vo svojom liste Svätý Otec
zdôrazňuje dôležitosť latinského jazyka v cirkevnom 
živote, pretože tento jazyk sa používal od prvých rokov 
dejín Cirkvi a pre skutočné poznávanie pramenov te-
ológie, liturgie, patristiky a kánonického práva je jeho 
poznanie nezastupiteľné. Pripomína tiež rastúci záujem 
ludí o štúdium latinčiny v tých národoch, ktoré majú 
svoj pôvod v grécko-rímskej kultúre. „Preto sa javí 
veľmi naliehavé podporiť lepšie poznanie a kompe-
tentnejšie používanie latinského jazyka, tak v cirkevnej 
oblasti, ako aj vo svete kultúry. Pre zdôraznenie tohto 
úsilia sa zdá ako veľmi adekvátne prijať didaktické 
metódy prispôsobené novým podmienkam a podpo-
rovať sieť vzťahov medzi akademickými inštitúciami 
a učencami, aby sa využilo bohaté dedičstvo latinskej 
civilizácie“.

Svätý Otec zriadil Pápežskú akadémiu pre štúdium 
latinčiny na skúšobnú dobu piatich rokov a je pod kom-
petenciou Pápežskej rady pre kultúru. Podporovanie la-
tinčiny v cirkevnom prostredí bolo doteraz úlohou Pá-
pežskej nadácie Latinitas, zriadenej pápežom Pavlom 
VI. v roku 1976, ktorú Benedikt XVI. dnešným dnom 
zrušil.                                                                         -js-
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Nový prezident Pápežskej  
akadémie pre štúdium latinčiny 

Vatikán 14. novembra (RV) - Benedikt XVI. v sobotu 
listom Motu proprio Latina lingua zriadil Pápežskú 
akadémiu pre štúdium latinčiny, ktorej úlohou bude 
obnoviť štúdium oficiálneho jazyka Cirkvi, „ktorého
poznanie je stále povrchnejšie“. Svätý Otec vymeno-
val za prvého prezidenta tejto akadémie rektora Uni-
verzity v Bologni prof. Ivana Dionigiho. „V prvom 
rade si myslím, že obnova sa týka znovu zavedenia 
latinčiny do cirkevných inštitútov, predovšetkým do 
seminárov. Nie je mysliteľné aby ten, kto sa pripra-
vuje na kňazské povolanie neovládal latinčinu. Nie 
len preto, že týmto jazykom hovorili pápeži, alebo, 
že je znamením univerzálnosti, ale preto, že v latin-
čine písali cirkevní otcovia a aj kvôli liturgii... Potom 
je tu iná úloha, a to postaviť most s laickým svetom, 
predovšetkým s univerzitami a ich štúdiom klasickej 
kultúry nie len latinskej, ale aj gréckej,“ hovorí o svo-
jich cieľoch profesor Dionigi.

V Motu proprio Benedikt XVI. pripomenul 
rastúci záujem o latinčinu zo strany súčasného pre-
technizovaného sveta. Aká je vaša skúsenosť v tejto 
oblasti? „Aj ja vnímam návrat záujmu o latinčinu 
a klasické spisy. Má to dva významy. Prvý je ten, že 
niektorí ju stále považujú za znamenie elity a vyššie-
ho spoločenského postavenia. To však nie je dobré. 
Avšak súčasným problémom je hľadanie lepšieho ka-
pitalizovania tohto jazyka a kultúry, ktorá je spojená 
s latinčinou. Je nevyhnutné znovuobjaviť klasické 
texty, ktoré majú veľkú aktuálnosť. Prečo teda tento 
návrat? Pretože uprostred čítania dnešných textov, 
často veľmi chudobných, texty od Augustína, Sene-
ku alebo Lukrécia, ktoré odolali časom a meniacim 
sa módam, hovoria k ľuďom spôsobom, ktorý je pre 
nich v každodennom živote ťažko pochopiteľný. 
(...) Klasickí spisovatelia nás učia myslieť v pluráli. 
Máme ohromné kultúrne dedičstvo, ktoré potrebu-
jeme znovuobjaviť. K tomu potrebujeme ľudí, ktorí 
rozumejú tradícii a budú ju odovzdávať aj druhým. 
Je to kultúrne dedičstvo, ktoré sa staneme ekono-
mickým dedičstvom a veľkou pracovnou príležitos-
ťou pre mladých. Ako hovoril môj priateľ Giuseppe 
Pontiggia: ’ak by bol Rím založený v Texase, tak 
Američania by mali iný záujem o klasické dedič-
stvo!‛“                                                                                  -js-

Benedikt XVI. prijal členov  
Pápežskej rady na podporu  

jednoty kresťanov

Vatikán 15. februára (RV) - V Apoštolskom pa-
láci vo Vatikáne sa zhromaždilo okolo 70 členov 
a konzultorov Pápežskej rady na podporu jednoty 
kresťanov. Od 12.  do 16. novembra  novembra 
sa zúčastňujú na svojom plenárnom zasadnutí na 
tému „Dôležitosť ekumenizmu pre novú evanje-
lizáciu“.

Svätého Otca po príchode do sály pozdravil 
v mene prítomných kardinál Kurt Koch, predseda 
rady. Svätý Otec vo svojom príhovore prehodno-
til aktuálnosť témy v kontexte Roka viery a ne-
dávnej synody o novej evanjelizácii: „Autentická 
cesta ekumenizmu nemôže napredovať tak, že 
bude ignorovať krízu viery, ktorá prechádza roz-
siahlymi oblasťami planéty, vrátane tých, ktoré 
ako prvé počuli ohlasovanie evanjelia a kde kres-
ťanský život prosperoval po stáročia. Na druhej 
strane nemôžu byť ignorované početné znamenia, 
ktoré dosvedčujú pretrvávajúcu potrebu spiritua-
lity, čo sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Duchov-
ná chudoba mnohých našich súčasníkov, ktorí už 
nevnímajú absenciu Boha vo svojom živote, je 
výzvou pre všetkých kresťanov. V tejto súvislos-
ti sme my, ktorí veríme v Krista vyzývaní, aby 
sme sa vrátili k základom, k podstate našej viery, 
aby sme spolu vydávali svedectvo svetu o živom 
Bohu, ktorý nás pozná a miluje; žijeme pod jeho 
láskavým pohľadom a čaká na odpoveď našej lá-
sky v každodennom živote.“

Túto skutočnosť nazval Svätý Otec dôvodom 
k nádeji, záväzkom cirkví a cirkevných spolo-
čenstiev pre obnovené ohlasovanie evanjelia pre 
súčasného človeka. V skutočnosti svedectvo ži-
vého Boha, ktorý sa nám stal blízkym v Kristovi, 
je najnaliehavejšou nevyhnutnosťou pre všetkých 
kresťanov, a preto je nutné, aby nás spojilo: „Ale 
nesmieme zabúdať, že cieľom ekumenizmu je 
viditeľná jednota medzi rozdelenými kresťanmi. 
Táto jednota nie je dielom, ktoré môžeme jedno-
ducho vytvoriť my ľudia. Musíme sa snažiť celou 
svojou silou, ale musíme tiež uznať, že konečná 
jednota je darom od Boha, môže pochádzať iba 
z Otca skrze Syna, pretože cirkev je Jeho Cirkev. 
Vážení priatelia, dúfam, že Rok viery prispeje 
k pokroku na ekumenickej ceste. Jednota je na 
jednej strane ovocím viery, a na strane druhej 
prostriedkom, takmer predpokladom dôveryhod-
nejšieho ohlasovania viery tým, ktorí ešte nepo-
znajú Spasiteľa alebo tým, ktorí takmer zabudli 
na tento vzácny dar.“

V závere, pred udelením svojho apoštolské-
ho požehnania, Benedikt XVI. skonštatoval,  

že „ako nová evanjelizácia, tak aj ekumenizmus 
vyžaduje proces premeny, chápanej ako úprimnú 
túžbou nasledovať Krista a úplne sa odovzdať 
Otcovej vôli“.                -jak- 



9                          46/2012

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI  
            

Svätý Otec Benedikt XVI. prijal  
ministra zahraničných vecí Lajčáka

Rím/Vatikán 13. novembra (TK KBS) - Podpredseda 
vlády a minister zahraničných vecí a európskych zá-
ležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák dnes 
(13. novembra) začal dvojdňovú oficiálnu návšte-
vu Svätej stolice, ktorú uskutočňuje pri príležitosti 
nadchádzajúceho 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila 
a Metoda na naše územie a 20. výročia obnovenia 
diplomatických stykov. V Apoštolskom paláci vo Va-
tikáne sa stretol so sekretárom Svätej stolice pre vzťa-
hy so štátmi Mons. Dominiquom Mambertim.

Zhodnotili aktuálny stav dvojstrannej spoluprá-
ce medzi SR a Svätou stolicou, ako aj medzi štátom 
a katolíckou cirkvou na Slovensku a prediskutovali 
možnosti jej ďalšieho prehlbovania, okrem iného aj 
v oblasti pripravovanej Rómskej reformy.

Osobitnú pozornosť venovali téme prípravy štát-
nych a cirkevných osláv Jubilejného roku sv. Cyri-
la a Metoda na Slovensku, ktorý oficiálne otvorila
Konferencia biskupov Slovenska 5. júla tohto roku. 
„Dovoľte mi vyjadriť pevnú podporu vlády Sloven-
skej republiky pozvaniu prezidenta Ivana Gašparo-
viča a Konferencie biskupov Slovenska pre pápeža 
Benedikta XVI. na apoštolskú návštevu Slovenska,“ 
uviedol v tejto súvislosti minister M. Lajčák. Súčasne 
odovzdal oficiálne pozvanie predsedu vlády SR Ro-
berta Fica pre štátneho sekretára Svätej stolice kardi-
nála Tarcisia Bertoneho na návštevu Slovenska v roku 
2013.

Partneri spolu rokovali aj o problematike dobudo-
vania bilaterálnej zmluvnej základne a o zvažovaných 
opatreniach vlády SR zameraných na zmiernenie ne-
gatívnych dôsledkov globálnej krízy na život občanov 
SR vrátane možnej zmeny aktuálne platného režimu 
slávenia štátnych a cirkevných sviatkov. 

Predmetom rokovania bola tiež diskusia o ochrane 
minoritných kresťanských komunít v krízových regi-
ónoch, o vývoji situácie na Blízkom východe a v Sý-
rii, ako aj o európskej perspektíve krajín západného 
Balkánu.

V popoludňajších hodinách vystúpil šéf sloven-
skej diplomacie na Pápežskej univerzite sv. Tomáša 
Akvinského - za účasti predstaviteľov Rímskej kúrie, 
zástupcov diplomatického zboru akreditovaného pri 
Svätej stolici a akademických funkcionárov i študen-
tov ostatných pápežských univerzít - s prednáškou 
na tému „Budúcnosť Európskej únie – perspektívy 
európskeho projektu“. S cieľom identifikovať nové
impulzy pre rozvoj vzájomnej spolupráce medzi SR 
a Svätou stolicou a ďalšie zviditeľňovanie a podporu 
šírenia dobrého mena Slovenska v zahraničí.

M. Lajčák uskutočnil aj stretnutie so Slovák-
mi, ktorí zastávajú významné funkcie v štruktúrach 
Rímskej kúrie – emeritným prefektom Kongregácie  

Protokol Vatikánskeho štátneho 
sekretariátu má nového šéfa

Vatikán 14. novembra (RV) - Svätý Otec  vymenoval šéfa 
Protokolu Vatikánskeho štátneho sekretariátu, ktorým sa 
stal Mons. José Avelino Bettencourt (50), doterajší po-
radca na nunciatúre. Vo funkcii vystrieda Nigérijčana 
Mons. Fortunatusa Nwachukwa, ktorý pôsobí v diplo-
matických službách Svätej stolice od roku 1994.

Nový šéf Protokolu pochádza z Portugalska a je ab-
solventom kánonického práva. Do diplomatických slu-
žieb Svätej stolice vstúpil v júli 1999, pôsobil na Apoš-
tolskej nunciatúre v Demokratickej republike Kongo, 
ako aj na oddelení vzťahov so štátmi na Vatikánskom 
štátnom sekretariáte. Hovorí po anglicky, francúzsky, 
taliansky, portugalsky a španielsky.                           -mf- 

pre evanjelizáciu národov kardinálom Jozefom Tom-
kom, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi 
arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, rektorom Pápežské-
ho kolégia a ústavu sv. Cyrila a Metoda Mons. Vla-
dimírom Stahovcom a rektorom Pápežskej univerzity 
sv. Tomáša Akvinského prof. Miroslavom Konštan-
com Adamom.

V stredu na záver generálnej audiencie sa minister 
Lajčák stretol so Svätým Otcom Benediktom XVI. Pri 
tejto príležitosti Svätého Otca informoval o príprave 
osláv 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na 
naše územie, nad ktorými prevzal záštitu prezident SR 
Ivan Gašparovič. Svätému Otcovi tlmočil, že vláda 
SR považuje cyrilo-metodské jubileum za výnimočnú 
príležitosť pripomenúť si najvýznamnejšiu duchovno-
-kultúrnu pečať v dejinách slovenského národa, ktorá 
aj v dnešnom zložitom období hlboko poznačenom 
globálnou krízou je zdrojom inšpirácie a univerzálnych 
hodnôt pre súčasné i budúce generácie.

Minister M. Lajčák potvrdil Svätému Otcovi pev-
nú podporu vlády SR pozvaniam hlavy štátu a sloven-
ských biskupov na apoštolskú návštevu v SR. „Bude 
pre nás veľkou cťou, ak budeme môcť privítať Vašu 
Svätosť na Slovensku,“ zdôraznil M. Lajčák a odo-
vzdal Svätému Otcovi slovenskú drevorezbu sv. Cyrila 
a Metoda. Súčasne mu vyjadril hlboké uznanie za jeho 
všestranné úsilie v podpore slobody, mieru a stability 
vo svete, v budovaní solidarity medzi národmi a pri 
rozvoji dialógu medzi kultúrami a náboženstvami.

Benedikt XVI. požiadal ministra M. Lajčáka, aby 
tlmočil jeho srdečný pozdrav prezidentovi, vláde ako 
aj všetkým občanom Slovenskej republiky.

V rámci druhého dňa návštevy Svätej stolice sa M. 
Lajčák stretol aj vedúcim slovenského vysielania Vati-
kánskeho rozhlasu Jozefom Šofrankom.
                            Tlačový odbor MZV SR
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Milánsky arcibiskup vystúpil 
v Snemovni lordov  

vo Westminsterskom paláci

Londýn 16. novembra (RV) - Ak je ekonomická kríza 
„symptómom koncentrácie okamžitého zisku, ktorý 
vysušuje komunikáciu a robí neistým spolunažíva-
nie, riešením nemôže byť jednoduché zahmlievanie 
etiky, ale žiada si radikálne antropologické prehodno-
tenie“. Milánsky arcibiskup kardinál Angelo Scola to 
povedal vo štvrtok na seminári v Snemovni lordov vo 
Westminsterskom paláci v rámci predstavenia Medzi-
národnej nadácie Oasis, ktorú založil a v ktorej pôso-
bí ako predseda. Toto prehodnotenie by malo podľa 
kardinála Scolu „opätovne postaviť do centra otázku 
pravdy v spojení so slobodou“. V tomto vidí „kultúrny 
význam a prínos“, ktorí môžu veriaci, osobitne kres-
ťania a moslimovia, „ponúknuť sami sebe a ďalším 
v prospech spoločného dobra“. Nazdáva sa, že ak bol 
doteraz favorizovaný pragmatický prístup s cieľom ob-
medziť rozmanitosť a zabrániť konfliktom, pre Oasis
je východiskovým bodom „princíp komunikácie“ ako 
„základ pre zjednotenie“.

Milánsky arcibiskup s príspevkom vystúpil aj na 
verejnej konferencii na Heytrop´s College – jednom 
z kolégií Londýnskej univerzity. Kardinál Scola založil 
Medzinárodnú nadáciu Oasis v roku 2004 v Benátkach 
s cieľom podporiť vzájomné porozumenie a stretnutie 
medzi západným svetom a svetom moslimskej väčši-
ny. Organizácia je presvedčená, že medzináboženský 
dialóg vedie cez medzikultúrny dialóg, keďže nábožen-
ská skúsenosť je prežívaná a prejavuje sa kultúrne: na 
teologickej a duchovnej, ako aj politickej, ekonomickej 
a sociálnej úrovni. (SIR),                 -mf-

Nová blahoslavená Argentínčanka 
- sr. Maria Crescencia Pérezová

Vatikán 16. novembra (RV) - Kardinál Angelo Amato, 
prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, v zastúpení 
Benedikta XVI., vyhlási v sobotu za blahoslavenú sr. 
Mariu Crescenciu Pérezovú z Argentíny, ktorá je prí-
kladom svätosti v bežnom každodennom živote. Kľú-
čom k pochopeniu života a diela Marie Crescencie, 
rehoľnej sestry z rádu Dcér Panny Márie dell’Orto, 
je posolstvo evanjelia, ktorým sa nechala inšpirovať. 
V tomto svetle, v pohľade viery a poriadku spásy je 
možné pochopiť zmysel života pokornej a jednodu-
chej argentínskej rehoľníčky, ktorej obrad blahoreče-
nia sa bude konať v sobotu 17. novembra v Pergami-
ne v provincii Buenos Aires. Narodila sa 17. augusta 
1897 v San Martín ako piata z jedenástich detí inak 
chudobnej rodiny. Jej životný príbeh je jednoduchý, 

Taliansko má od uplynulej soboty 
novú blahoslavenú Máriu Prosperi

Taliansko 12. novembra (RV CZ) - V umbrijskom Spo-
lete bola v sobotu blahorečená Maria Luisa Prosperi 
(1799 - 1847), ktorá bola v prvej polovici 19. storočia 
desať rokov predstavenou benediktínskeho kláštora sv. 
Lucie v Trevi. Kardinál Angelo Amato, ktorý predse-
dal beatifikačnej liturgii, priblížil Vatikánskemu roz-
hlasu novú blahoslavenú. „Svätý Otec ju vo svojom 
apoštolskom liste označuje ako „príkladnú abatyšu 
kláštora sv. Lucie v Trevi, horlivú ctiteľku Eucharistie 
a spásonosného kríža“. Matka Maria Luisa bola sku-
točne zamilovaná do Boha. Podľa jednej svedkyne sa 
v postave tejto rehoľníčky sústredili také Božie dary 
a milosti, ktoré bežne nachádzame u niekoľkých svä-
tých. Jej pevná a nekonečná viera ju pozdvihla k Bo-
žím tajomstvám. Zdalo sa, že zrakom nazeráme to, 
čomu my veríme,“ hovorí prefekt Kongregácie pre 
svätorečenie.                                                                RV CZ

ktorý neznechá žiadnu stopu v tzv. civilných análoch 
dejín a vôbec nezapojený do udalostí svojej doby, 
ktorá bola dobou hlbokých rozporov a premien ako 
náboženských, tak aj politických a sociálnych. Exis-
tencia navyše poznačená chorobou, neúspechom 
a materiálnou núdzou. Avšak život, ktorý možno 
nazvať hymnom na službu, život zodpovedne žitý 
podľa evanjelia. V decembri roku 1931 jej bola dia-
gnostikovaná pľúcna tuberkulóza, ktorá sa postupne 
zhoršovala. Zomrela 20. mája 1932.                     -jak-

Ikona je symbolom  
neochvejnej vernosti Kristovi

Manchester 16. novembra (TK KBS) - V sobotu 10. 
novembra po odchode z radosťou naplnenej katedrály 
v Birminghame, ikonu Panny Márie Czestochowskej 
privítali vo farnosti Panny Márie Kráľovnej pokoja 
v Kostole sv. Antona Paduánskeho vo Wytenshawe, 
Manchester. Shrewsburský biskup Mark Davies pri-
pomenul stovkám zhromaždených veriacich, že ikona 
bola v histórii a je aj dnes symbolom neochvejnej ver-
nosti Kristovi a jeho evanjeliu, zoči-voči všetkému, čo 
ohrozuje život, manželstvo a rodinu. Pripomenul, že pred 
vyše 400 rokmi pri veľkej bitke pri Lepante pápež Pius 
V. povzbudzoval veriacich v Európe, aby sa naliehavo 
a horlivo modlili ruženec, označiac ho za najmocnejšiu 
duchovnú zbraň voči všetkému, čo ohrozuje kresťanskú 
vieru a poslanie Cirkvi.                                             FŽ 
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Účastníci SDM 2013 v Riu  
nebudú za vstupné vízum  

do Brazílie platiť

Brazília 14. novembra (RV) 
- Brazílska vláda sa rozhodla 
uľahčiť vstup do krajiny pút-
nikom, ktorí prídu na budúce 
Svetové dni mládeže v Riu de 
Janeiro od 23. – 27. júla 2013. 
Minulý piatok bola v Úradnom 
vestníku Brazílskej federatív-

nej republiky zverejnená vyhláška, ktorá umožní pút-
nikom udelenie vstupného víza do Brazílie bez poplat-
kov. Bude potrebné stiahnuť si a vyplniť formulár, ktorý 
je na webových stránkach Ministerstva zahraničných 
vecí Brazílie (http://www.portalconsular.mre.gov.br/), 
predložiť platný cestovný pas a dokumentáciu zaslanú 
organizačnému výboru SDM Rio 2013, čo dosvedčí 
o účasti pútnikov na svetovom stretnutí mladých. Víza 
budú platné po dobu 90 dní, pre dobrovoľníkov bude 
toto dovolenie platiť rok. Sestra Maria Machado Sha-
ianeová, zodpovedná za registráciu účastníkov SDM 

Biskupi Austrálie privítali  
zriadenie komisie na vyšetrovanie 

zneužívaní detí

Austrália 16. novembra (RV) - Biskupi Austrálie 
pozitívne privítali rozhodnutie austrálskej premiér-
ky Julie Gillardovej zriadiť vnútroštátnu vyšetro-
vaciu komisiu pre objasnenie prípadov sexuálneho 
zneužívania detí v krajine. Povedal to predseda 
Konferencie biskupov Austrálie. Cieľom komisie 
je riešiť problém na národnej úrovni a stanoviť 
potrebné opatrenia, aby sa dokázalo lepšie pred-
chádzať takýmto prípadom v spoločnosti. Biskupi 
veria, že týmto spôsobom možno pomôcť aj samot-
ným obetiam znovu sa začleniť do bežného života 
či zaistiť im liečenie a potrebnú starostlivosť. Ako 
uviedol melbournský arcibiskup Denis Hart, Cir-
kev v Austrálii bude „ochotne a plne spolupracovať 
s Kráľovskou komisiou“ a verí, že takýmto spôso-
bom bude zabezpečená starostlivosť národa o deti, 
ktoré sú jeho najvyššou prioritou.

Oznámenie prišlo niekoľko dní po začatí vyšet-
rovania prípadu zneužívania v Novom Južnom Wa-
lese, z ktorého sú obvinení predstavitelia miestnej 
Katolíckej cirkvi. Podľa premiérky sa komisia ne-
bude zameriavať len na Cirkev, ale bude mať roz-
siahlejší charakter. Svoju pozornosť sústredí aj na 
rodiny, komunity, školy a ďalšie organizácie.    -mf- Vyše 1500 mladých katolíkov  

sa zišlo na stretnutí  
pri príležitosti Roka viery

Spojené arabské emiráty 16. novembra (RV) - Vyše 
1 500 mladých katolíkov rôznych národností žijúcich 
na Blízkom východe sa v stredu zišlo v Katedrále sv. 
Jozefa v Abú Dabí v Spojených arabských emirátoch 
pri príležitosti začiatku trojdňového podujatia modli-
tieb a reflexií aj v súvislosti s Rokom viery.

„Rok viery sme začali oficiálnymi slávnosťami vo
farnostiach, ale aj na úrovni vikariátu. Väčšinu veriacich 
tvoria Arabi, ale žijú v tomto kontexte a naším problé-
mom – tak ako všade – je to, ako prebúdzať k životu 
vieru u mladých, ktorí sú vystavení všetkým vplyvom 
obklopujúcej spoločnosti... V tomto smere pre nich nie 
je vždy jednoduché udržať si vieru,“ hovorí o súčasnom 
probléme Cirkvi v krajine apoštolský vikár južnej Ará-
bie Mons. Paul Hinder, ktorý stretnutiu predsedal. 

Podľa Mons. Hindera bolo aj samotné stretnutie 
zorganizované s cieľom „napomôcť solidarite medzi 
mladými katolíkmi, aby vedeli, že v tomto boji nie sú 
sami“, a tak sa „posilňovať navzájom v láske ku Kris-
tovi, v žití v Cirkvi napriek ťažkostiam, ku ktorým 
môže v tejto časti sveta dochádzať“. Ako dodal, aj mla-
dých katolíkov v arabskom svete znepokojuje neistota 
práce, štúdia, budúcnosť a mnoho z nich pomýšľa nad 
opustením krajiny.                                                -mf- 

Kardinál Ortega novým predsedom 
Konferencie biskupov Mexika

Mexiko 16. novembra (RV) - Konferencia biskupov Me-
xika zvolila v stredu počas svojho 94. plenárneho zasada-
nia kardinála Josého Francisca Roblesa Ortegu, arcibis-
kupa Guadalajary, za svojho nového predsedu. V novej 
rade pre obdobie 2012 – 2015 bude aj Mons. Javier Na-
varro Rodríguez, biskup Zamory a podpredsedom sa stal 
Mons. Lira Rugarcía, pomocný biskup Puebla.

Mexickí biskupi reflektovali v týchto dňoch nad
hlavnými úlohami pastoračnej činnosti na obdobie 
počas nastávajúcich troch rokov. V kontexte s Rokom 
viery sa zamerali najmä na kňazstvo, semináre, vzdelá-
vanie, rodinu a stav misií. Analyzovali niektoré aspek-
ty situácie vnútri krajiny, situácie rodín a naliehavosti 
klímy bezpečnosti, mieru a spravodlivosti.             -jak- 

zdôrazňuje, že je „nevyhnutné mať doklad vydaný or-
ganizačným výborom SDM, aby bolo vízum udelené 
bezplatne“.                                                                              -jak- 
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V Katedrále sv. Martina v Bratislave 
slávili Svätomartinské trojdnie

Bratislava 12. novembra (TK KBS) - Od 9. do 11. 
novembra 2012 prebiehalo v Katedrále sv. Martina 
v Bratislave slávenie Svätomartinského trojdnia. 
Slávnostným svätým omšiam predsedal bratislav-
ský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolen-
ský. V piatok bol hosťom a slávnostným kazateľom 
Mons. Marián Bublinec, v sobotu večer sa veriacim 
zídeným v Katedrále sv. Martina prihovoril otec 
biskup Mons. Ján Orosch. Trojdnie vyvrcholilo 
v deň sv. Martina - 11. novembra svätou omšou, 
ktorú v priamom prenose mohli sledovať aj diváci 
televízie LUX.

Arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský hovoril 
o duchovnom pohľade na skutočnosti nášho života. 
Sv. Martin nás učí a inšpiruje nehľadieť iba telesný-
mi očami, ale vnímať život, ľudí, udalosti a všetky 
veci nášho života očami viery. Duchovným pohľa-
dom vidíme viac, vidíme ďalej, aj za hranicu po-
zemských skutočností.

V náväznosti na túto myšlienku a v súvise s prá-
ve prebiehajúcim Rokom viery sa v nedeľu 11. 
novembra 2012 v celej Bratislavskej arcidiecéze 
uskutočnila aj tradičná Svätomartinská dobročinná 
zbierka, ktorá bude použitá na zakúpenie prístrojo-
vého vybavenia školám pre slabozrakých a nevidia-
cich v Levoči a v Bratislave.                  Lukáš Uváčik

Na Spišskej Kapitule si pripomenuli 
patróna katedrály a diecézy

Spišská Kapitula 12. novembra (TK KBS) - Uplynulý 
víkend si na Spišskej Kapitule pripomenuli sviatok 
hlavného patróna katedrály i celej diecézy. Oslavy za-
čali už v predvečer sviatku sv. Martina slávnostnými 
latinskými vešperami, na ktorých sa spolupodieľali 
Svatomichalská gregoriánska schola z Brna, Schola 
cantorum zo Spišskej Kapituly a Gregoriana z Košíc. 
Gregoriánske nápevy boli obohatené o originálne an-
tifóny zo Spišského Antifonára z 15. storočia, ktoré 
boli zostavené práve pre Spišskú Kapitulu na tento 
konkrétny sviatok. Vešperám predsedal vsdp. Martin 
Koleják, ktorý vo svojej kázni zdôraznil dôležitosť 
kvalitnej sakrálnej hudby pre duchovný život každé-
ho veriaceho človeka. Po vešperách nasledoval kon-
cert spomínaných hudobných telies.

Slávnosť sv. Martina vyvrcholila v nedeľu 11. 
novembra pontifikálnou odpustovou svätou omšou,
ktorú celebroval apoštolský nuncius na Slovensku 
arcibiskup Mario Giordana. Spolu s ním ju slávili  

V košickej gréckokatolíckej  
katedrále odovzdali relikvie  

pápeža Anastázia I.

Košice 16. novembra (TK KBS) - V košickej grécko-
katolíckej katedrále sa začiatok prípravy na sviatky 
Narodenia Pána spojil s milou udalosťou. Pri večernej 
sv. liturgii, ktorú slávil vladyka Milan Chautur, košický 
eparchiálny biskup, boli vystavené relikvie rímskeho 
pápeža sv. Anastázia I. (399-401). Jeho životopis uvie-
dol farár o. Pavol Bardzák.

Vladyka Milan v príhovore zdôraznil potrebu po-
kánia v predvianočnom čase, ako účinného prostried-
ku na stretnutie sa s Pánom. Varoval pred všetkým, čo 
odvádza pozornosť od Krista: „Ľudia sa aj zadlžia pre 
veci tohto sveta. Pritom zabudnú na osobu Krista a je-
ho milosť.“ Veriacich vyzval k častejšiemu stretaniu sa 
s Božím slovom v rodinách. V tejto súvislosti uviedol, 
že to bol práve pápež Anastázius, ktorý nariadil, aby sa 
pri prednášaní evanjelia v chráme stálo.

V závere sv. liturgie boli odovzdané relikvie naj-
vyššiemu predstaviteľovi pravoslávnej michalovsko-
-košickej eparchie kyr Jurajovi. „Je to pre nás veľká 
udalosť, že sme účastní na bratskom stretnutí v prítom-
nosti svätcových ostatkov. Ďakujem Vám a tlmočte 
moju vďaku aj o. apoštolskému nunciovi v Bratislave,“ 
povedal biskup Juraj a súčasne venoval vladykovi Mi-
lanovi ikonu presv. Bohorodičky.     Michal Hospodár

spišský biskupi a viacero kňazov. Diecézny biskup 
Mons. Štefan Sečka pri privítaní Mons. Giordanu 
poukázal na symbolický detail, že aj otec nuncius po-
chádza z farnosti, ktorá je zasvätená sv. Martinovi.

Vo svojej homílií sa arcibiskup Giordana pokúsil 
na príklade sv. Martina z Tours zodpovedať na otáz-
ku, ako sa navonok prejavuje naša viera a či sme 
vnútorne skutočne presvedčení, že v každom člove-
ku prebýva Kristus, ktorému máme s pokorou a lás-
kou poslúžiť. „Vo svete je dnes veľa povrchnosti, 
napriek pekným slovám o solidarite, láske a spolu-
patričnosti. Tieto veci sú totiž niekedy prekryté na-
ším egoizmom a preto ani nemôžu prinášať dobré 
ovocie. Musíme byť viac pravdiví vo svojom kres-
ťanskom povolaní: ak vravíme, že sme veriaci, ak 
vyznávame kresťanskú vieru, musíme ju dokazovať 
aj navonok konkrétnymi skutkami lásky. Majme na 
pamäti Kristove slová: všetko čo robíte týmto mo-
jim najmenším, robíte mne! Prežívame Rok viery 
a je potrebné objaviť, čo skutočne znamená veriť. 
Naša viera má hodnotu iba ak je sprevádzaná kon-
krétnou láskou k tým, ktorí to potrebujú.“ povedal 
nuncius Mario Giordana.                     Lukáš Stolárik 
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Banská Bystrica 13. novembra (TK KBS) - Sub-
komisia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) 
pre katolícke školy sa 13. novembra 2012 zišla 
na mimoriadnom zasadnutí v Banskej Bystrici. 
Na rokovaní sa zúčastnil i predseda Subkomisie 
- košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard 
Bober. Zo zasadnutia vzišlo vyhlásenie k pripra-
vovanému štrajku na 26. 11. 2012:

Komisia Konferencie biskupov Slovenska pre 
katechizáciu a školstvo v plnej miere podporu-
je sociálnu požiadavku na spravodlivé zvýšenie 
platov zamestnancov regionálneho školstva a bu-
de sa o jej presadenie zasadzovať všetkými legi-
tímnymi prostriedkami.

Katolícke školstvo nepodporuje štrajk vyhlá-
sený na 26.11.2012 z dôvodov nesplnenia prin-
cipiálnej podmienky našej podpory štrajku, keď-
že Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy 
na Slovensku ako organizátor štrajku neodvolal 
politicky motivovanú požiadavku na zrušenie fi-
nancovania cirkevných škôl zo štátneho rozpočtu 
a akceptoval bez rozporu novely školských záko-
nov, ktoré prehlbujú nerovnocenné a nespravod-
livé financovanie škôl a školských zariadení z ve-
rejných zdrojov vzhľadom na zriaďovateľa. OZ 
PŠaV tak nekoná v záujme cirkevného školstva, 
jeho zamestnancov, a ani žiakov a ich rodičov.

Z týchto dôvodov chceme ísť vlastnou cestou 
a účinnejšie zlepšovať podmienky školstva na 
Slovensku, a preto podporujeme

PETÍCIU ZA SPRAVODLIVÉ, 
HOSPODÁRNE A NEDISKRIMINAČNÉ 
FINANCOVANIE SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA 
v tomto znení:
„Vážené poslankyne a poslanci Národnej rady 

Slovenskej republiky,
my, dolu podpísaní občania Slovenskej repub-

liky, rodičia a zákonní zástupcovia detí, učitelia 
a zamestnanci škôl a školských zariadení, týmto 
spoločne vyjadrujeme svoje hlboké znepokoje-
nie nad stavom, vývojom a financovaním celého
predškolského, základného a stredného školstva 
na Slovensku, ako aj záujmového vzdelávania 
a voľno-časových aktivít detí.

Od zmien v spoločnosti sme si po dlhých ro-
koch sľubovali, že sa oblasť vzdelávania dosta-
ne v spoločenskom rebríčku na také významné 
miesto, ktoré jej prirodzene patrí. Namiesto toho 
priemerné platy zamestnancov v školstve klesli 
nad hranicu minimálnej mzdy, samosprávne kraje 
svojím rozhodovaním o počtoch žiakov prijatých 
do prvých ročníkov môžu zlikvidovať akúkoľvek 
strednú školu, študenti a rodičia strácajú slobodu 
pri rozhodovaní sa o výbere svojej vzdelávacej 

cesty a finančné prostriedky určené na vzdeláva-
nie sa strácajú v rozpočtoch samospráv.

Za týchto podmienok je iba otázkou času, kedy 
slovenské školstvo ako systém úplne skolabuje.

Chceme dôrazne upozorniť, že nedávno schvá-
lené novely zákona o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení a zá-
kona o štátnej správe v školstve a školskej samo-
správe nie sú v súlade s ustanoveniami článkov 
42 a 55 ods. 2 Ústavy SR v spojitosti s článkom 
12 ods. 2 Ústavy SR a článkom 2 Dodatkového 
protokolu č. 1 Európskeho dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd.

Ďalšie rozpory vidíme medzi ustanoveniami 
noviel a dohodami uzatvorenými medzi štátom 
a Svätou stolicou, resp. štátom registrovanými 
cirkvami na Slovensku, podľa ktorých sa „cir-
kevným školám poskytuje finančné zabezpečenie
v rovnakom rozsahu, ako ho majú podľa právne-
ho poriadku Slovenskej republiky ostatné školy“. 
Problematický je aj presun veľkej časti kľúčových 
kompetencií na orgány samosprávy, ktoré v mno-
hých prípadoch nedokážu kvalifikovane a s dlho-
dobou víziou rozvoja rozhodovať o špecifických
záležitostiach výchovy a vzdelávania.

Preto my, rodičia a zákonní zástupcovia spolu 
s učiteľmi a zamestnancami škôl a školských za-
riadení, ktorí nechcú ísť cestou nátlakového pre-
sadzovania svojich požiadaviek, žiadame vás, po-
slancov NR SR, aby ste sa vrátili k prerokovaniu 
prijatých noviel a dali ich do súladu s Ústavou 
SR, s právnymi normami EÚ a s medzinárodný-
mi dohodami a zároveň aby ste:

1. prijali také zákony, ktoré zabezpečia pre 
všetkých zamestnancov v školstve adekvátne na-
výšenie miezd zodpovedajúce náročnosti a vý-
znamu ich povolania,

2. odstránili zo školskej legislatívy ustano-
venia, ktoré umožňujú odlišné zaobchádzanie 
s neverejnými školami a školskými zariadeniami 
v porovnaní s verejnými,

3. legislatívne zaviazali samosprávy miest 
a obcí povinnosťou rovnakým spôsobom, spra-
vodlivo, transparentne a adresne financovať všet-
ky školy a školské zariadenia v rámci Slovenskej 
republiky bez ohľadu na to, kto je ich zriaďova-
teľom.“

V Banskej Bystrici 13. 11. 2012
Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita

Predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo

Subkomisia KBS vydala vyhlásenie k chystanému štrajku na školách
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Nitra 15. novembra (TK KBS) - V Nitre sa skonči-
la prvá zo série veľkých konferencií o sv. Cyrilovi 
a Metodovi. Od 13. do 15. novembra 2012 na nej 
vystúpili desiatky odborníkov z oblasti teológie, 
etiky, filozofie,
sociológie, fi-
lológie, histó-
rie, archeológie 
a kulturológie, 
ktorí sa venova-
li prínosu misie 
svätých solún-
skych bratov. 

Medzinárod-
ná konferencia 
sa začala piesňou 
staroslovienske-
ho otčenáša. Tá 
zaznela i v roku 
1997. UKF sa 
vtedy rozhodla niesť vo svojom názve práve meno 
Konštantína Filozofa. Ide o konferenciu, ktorú ak-
tívne podporila i Konferencia biskupov Slovenska 
(KBS). V jej zastúpení účastníkov pozdravil nit-
riansky biskup Mons. Viliam Judák. Podpredseda 
KBS v príhovore pripomenul, že mestu Nitra sa 
v historických súvislostiach často právom udeľu-
jú prívlastky, ako starodávna, staroslávna, matka 
slovenských miest, kolínska šírenia kresťanstva 
a kultúry, slovenský Betlehem či Metodova a Svä-
toplukova Nitra. 

„Drahí priatelia, uvedomte si, aký neoceniteľný 
je dar, ktorý ste dostali od Boha. Dostal sa k vám 
po dlhej ceste generácii od čias sv. Cyrila a Meto-
da. Prijmite ho v zodpovednej slobode a usilovne 
ho zveľaďujte,“ citoval  slová pápeža Jána Pavla 
II. biskup Judák. Poznamenal, že konferencia je 
„výrazom túžby nielen poznávať, ale osvojovať si 
hodnoty historické, filozofické, filologické, teolo-
gické, kultúrno-sociálne, ekumenické, edukačné.“ 
Jej bohatý program je svedectvom toho, že o cyri-
lo-metodské hodnoty je stále záujem a sú aktuálne 
a prinášajú neustále novú a novú inšpiráciu. 

Organizáciu konferencie ocenil v zastúpe-
ní rektora UKF Libora Vozára Miroslav Tvrdoň. 
„Historicky dôležité výročie príchodu byzantskej 
misie na Veľkú Moravu nás motivuje k dôstojné-
mu pripomenutiu si svojich epochálnych dejín,“ 
povedal prorektor pre vzťahy s verejnosťou a so-
ciálne veci UKF v Nitre, ktorá plánuje pri príle-
žitosti Jubilejného roka vydať i antológiu sloven-
skej poézie a prózy venovanej svätým solúnskym 
bratom. Účastníkom konferencie to tiež potvrdil 
v jednej z úvodných prednášok prof. Peter Liba 
z Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

Cieľom akcie bolo oceniť prínos sv. Cyrila 
a Metoda, zhodnotiť aktuálne poznatky interdis-
ciplinárneho výskumu a zvýrazniť Nitru ako kri-
žovatku Európy a duchovného dialógu. Po pozdra-

voch nasledovali 
plenárne pred-
nášky. Okrem 
Petra Libu vystú-
pil prof. Alexan-
der T. Ruttkay 
z Archeologic-
kého ústavu Slo-
venskej akadé-
mie vied (SAV) 
v Nitre, ktorý 
priblížil počiatky 
christianizácie na 
území Slovenska 
a najstaršie sak-
rálne stavby z 9. 

storočia. Zápas o používanie slovanského jazyka 
v liturgii na Veľkej Morave predstavil prof. Ri-
chard Marsina zo Slovenského historického ústa-
vu Matice slovenskej. 

„Táto bohatá medzinárodná konferencia svedčí 
o tom, že cyrilo-metodské hodnoty sú stále aktuál-
ne,“ povedal novinárom Mons. Viliam Judák. Je to 
podľa jeho slov „zaktualizovanie hodnôt, ktoré sú 
historické, na ktorých môžeme stavať. (...) Mnohé 
čnosti, ktoré hlásali našim predkom títo misionári, 
sú potrebné aj v našich medziľudských vzťahoch,“ 
poznamenal biskup Judák. Snahou organizátorov 
bolo oceniť prínos sv. Cyrila a Metoda, zhodnotiť 
aktuálne poznatky interdisciplinárneho výskumu 
a zvýrazniť Nitru ako križovatku Európy a du-
chovného dialógu. 

Tri dni boli spojené s vystúpeniami a disku-
siami desiatok odborníkov v troch paralelne pre-
biehajúcich sekciách v oblastiach, ako napríklad 
archeológia, história, jazykoveda, religionisti-
ka, teológia či etika. K debatám bol pripravený 
aj sprievodný program. Nechýbali v ňom výstavy, 
prezentácie kníh, prehliadka a koncert na Nitrian-
skom hrade vrátane možnosti navštíviť Diecézne 
múzeum či slávnostná recepcia v priestoroch Bis-
kupského úradu v Nitre. 

Konferencia „Tradícia a prítomnosť misijného 
diela sv. Cyrila a Metoda“ je jednou zo štyroch 
veľkých konferencií, ktoré sa konajú pri príleži-
tosti Roka sv. Cyrila a Metoda. Ďalšie konferen-
cie sú naplánované na v roku 2013 na Gregorovej 
univerzite a v Pápežskom kolégiu svätých Cyrila 
a Metoda v Ríme a na Rímskokatolíckej Cyrilome-
todskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.            
         -ml-/ snímka Peter Zimen 

V Nitre sa konala konferencia o sv. Cyrilovi a Metodovi 
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Medzinárodná konferencia  
Zvrchovaný Maltézsky Rád  

– tradícia pre dnešok

Bratislava 15. novembra (TK KBS) - V Bratislave sa 
dnes konala významná medzinárodná konferencia 
o aktivitách Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov. 
V aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohoslovec-
kej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa zišli 
desiatky zástupcov rádu z viacerých krajín, predstavite-
lia spoločenského, akademického, politického a nábo-
ženského života. Na sympóziu dominovali témy, ktoré 
sa týkajú histórie a súčasnosti, aktivitám a špiritualite 
rádu. Zúčastnili sa na ňom aj viacerí biskupi a apoštol-
ský nuncius na Slovensku Mario Giordana.

Veľvyslanec Zvrchovaného rádu maltézskych ry-
tierov na Slovensku Francis Martin O´Donnell pove-
dal, že konferencia je historická z dvoch dôvodov - po 
prvýkrát v histórii sa koná na Slovensku a pripomína 
zároveň 900. výročie vzniku rádu. Nezávislosť mu bola 
priznaná vďaka pápežskej bule v roku 1113. Toto výro-
čie si pripomenú jeho zástupcovia podľa O´Donnella 
budúci rok vo februári v Ríme, kde je v súčasnosti aj 
ich hlavné sídlo. Rád sa venuje najmä humanitárnym 
a charitatívnym činnostiam, ktoré pomáhajú ľuďom 
v núdzi bez ohľadu na rasu a náboženské vyznanie.

Prítomnosť, aktivity a charizmu rádu ocenil brati-
slavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvo-
lenský. Pridal sa k nemu i minister práce, sociálnych 
vecí a rodiny Ján Richter. Vystúpili i ďalší rečníci. So 
symbolom tradičného osemcípového maltézskeho krí-
ža zoznámil účastníkov bratislavský pomocný biskup 
Mons. Jozef Haľko. Konferencia vyvrcholila popolud-
ním, kedy predstavili napríkald metódy a úspechy s in-
tegráciou Rómov v Maďarsku, orgány Rádu a riešenie 
humanitárnych problémov, sociálne, špitálne a iné akti-
vity Rádu v strednej Európe.

Rád v súčasnosti pomáha tým najslabším vo vyše 
120 krajinách sveta. Rád má vyše 12-tisíc členov - ry-
tierov, ktorým pomáha približne 80-tisíc vyškolených 
dobrovoľníkov a 25-tisíc zamestnancov, z ktorých väč-
šinu tvorí zdravotnícky personál. Na Slovensku pôsobí 
Zbor dobrovoľníkov maltézskeho rádu vo viacerých 
mestách, napríklad v Nitre či v Bratislave. Pomáha 
chorým, núdznym, opusteným.                                        -ml-

Sekretár Pápežskej rady  
pre pastoráciu v zdravotníctve  

na Slovensku

Bratislava 10. novembra (TK KBS) - Slovensko v uply-
nulých dňoch navštívil sekretár Pápežskej rady pre pas-
toráciu v zdravotníctve Mons. Jean-Marie Musivi Mu-
pendawatu. Zúčastnil sa na medzinárodnej konferencii 
o kultúre života - kultúre pre život a absolvoval viacero 
stretnutí v Bratislave a v Trnave. 
„Návšteva môže priniesť lepšie vzájomné poznanie 
sa, chápanie našej situácie, zároveň môže dať podnety 
k úvahám na oboch stranách a možno dúfať aj v určité 
formy medzinárodnej spolupráce,“ hovorí o význame 
návštevy Ján Ďačok SJ. Jezuita, ktorý sekretára Pápež-
skej rady sprevádzal na Slovensku, je členom komunity 
pedagógov Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme.

Myšlienka pozvať zástupcu vatikánskeho dikastéria 
sa zrodila pri príprave konferencia o kultúre života - kul-
túre pre život. Keďže nemohol prísť jeho predseda - ar-
cibiskup Zygmunt Zimowski, poslal sekretára. Na sym-
póziu koncom októbra vystúpili odborníci z viacerých 
krajín venujúci sa podpore a ochrane života od počatia 
po prirodzenú smrť.

Mons. Jean-Marie Musivi Mupendawatu pricestoval 
na Slovensko 25. októbra 2012. O deň neskôr navštívil 
sekretariát Konferencie biskupov Slovenska (KBS), kde 
ho prijal výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský. Po-
tom navštívil Univerzitnú nemocnicu Milosrdných bra-
tov v Bratislave a zúčastnil sa na stretnutí s jej vedením 
a niektorými zamestnancami. Podvečer sa zúčastnil na 
večeri na Apoštolskej nunciatúre.

Sekretár Pápežskej rady vystúpil 27. októbra 2012 na 
konferencii o kultúre života - kultúre pre život. Predstavil 
na nej genézu, poslanie a úlohy Pápežskej rady. Hovoril 
tiež o apoštoláte milosrdenstva, ktorej sa práve táto Rada 
venuje. Slovákov zároveň pozval, aby sa 16. júna 2013 
zúčastnili vo Vatikáne na svätej omši pri príležitosti Dňa 
pre život v rámci Roka viery s Benediktom XVI.

Koncelebrácia svätej omše s jeho príhovorom v Je-
zuitskom kostole a neformálne stretnutie s rodičmi 
a deťmi v Bratislave, obed s jezuitskou komunitou, 
návšteva historického centra Trnavy, Trnavskej univer-
zity, Centra pomoci pre rodinu a rezidencie jezuitskej 
komunity v Trnave dominovala nedeľnému programu 
Mons. Mupendawatu.                      -jď- / foto Peter Zimen
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Začína pôst - takzvaná Filipovka

Bratislava 14. novembra (TK KBS) - Katolícki veriaci 
byzantského obradu na Slovensku začínajú vo štvrtok 
15. novembra Pôst pred sviatkom Narodenia Pána, ktorý 
je známy aj pod názvom Filipovka. V byzantskej cirkvi 
bol tento pôst definitívne zavedený niekedy medzi 6. a 8.
storočím, hoci o ňom máme zmienky už aj v 4. storočí. 
Názov „Filipovka“ získal preto, lebo sa začína deň po 
sviatku sv. apoštola Filipa (14. novembra). Začína sa 15. 
novembra a trvá do 24. decembra, teda štyridsať dní.

Cieľom tohto štyridsaťdňového pôstneho obdobia je 
duchovná príprava veriacich na slávenie sviatkov Naro-
denia Pána a Bohozjavenie.

Pôstne predpisy pre Filipovku boli vždy miernej-
šie ako pravidlá pre Veľký štyridsaťdňový pôst pred 
Paschou. Gréckokatolíkov na Slovensku v súčasnosti 
viaže iba povinnosť zdržiavať sa mäsitých pokrmov 
v piatok. Na rozdiel od Veľkého pôstu Filipovka nemá 
vlastné liturgické predpisy.                             Andrej Škoviera

V Stropkove druhá časť  
VIII. viceprovinciálnej kapituly 

redemptoristov

Stropkov 15. februára (TK KBS) - V Stropkove sa 
v dňoch 11. – 13. novembra 2012 uskutočnila druhá 
časť VIII. viceprovinciálnej kapituly redemptoristov 
Michalovskej viceprovincie. Na kapitule sa zúčastnil 
ako jej riadny člen aj pražský provinciál P. Jozef Mi-
chalčík CSsR a ako hosť P. Václav Hypius CSsR, vice-
provinciál bratislavskej viceprovincie redemptoristov. 
Kapitulárov bolo spolu 33.

Úlohou kapituly bolo prehodnotiť aktuálny apoš-
tolát redemptoristov Michalovskej viceprovincie 
a vytýčiť hlavné smerovanie pre budúcnosť. Kľúčom 
k prehodnocovaniu bola perspektíva redemptoristickej 
rodiny a nástrojom práce bol instrumentum laboris, 
ktorý pripravila prípravná komisia. V rámci svojej mi-
sijnej činnosti sa redemptoristi rozhodli systematicky 
formovať a pripravovať laikov k väčšej aktívnej účasti 
na ľudových misiách. Bude sa pokračovať v rozvíja-
ní evanjelizačno - hudobného projektu Breakfestival, 
ktorý sa koná poslednú júnovú nedeľu v Pieninách. 
Vypracuje sa nový pastoračný plán pre zahraničnú 
misiu na Ukrajine (Zakarpatie), kde pôsobia v Korole-
ve a v Užhorode šiesti redemptoristi. Takisto je snaha 
zlepšiť komunitný život v miestnych spoločenstvách 
kvalitnejšou a stálou formáciou predstavených. Veľa 
času sa venovalo rozvíjajúcemu sa projektu Centro 
Arte, kde sa chce evanjelizovať skrze umenie. Redem-
ptoristi sa rozhodli rozvíjať apoštolát Arcibratstva sv. 
ruženca, obnoviť oblátov a vytvoriť podmienky pre 
založenie Bratstva bl. Metoda ako združenia priateľov 
redemptoristickej misie. V rámci redemptoristickej 
rodiny chcú rozvíjať vzťahy a spoluprácu so sestrami 
redemptoristkami.                            Metod Lukačik CSsR

Konferencia o globalizácii,  
náboženstve a politike

Prešov 15. februára (TK KBS) - „Globalizácia – nábo-
ženstvo – politika“ je názov medzinárodnej vedeckej 
konferencie, ktorú pripravili na pôde Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 
(GTF PU). 

Dekan GTF PU Mons.Peter Šturák zdôraznil 
význam a aktuálnosť konania konferencie so zamera-
ním na globalizáciu, politiku a náboženstvo. Vo svojom 
prvom príspevku doc. Kardis reflektoval skutočnosť
novej religiozity a individualizácie náboženstva. V sú-
časnosti vznikajú nové náboženské synkretické hnutia. 
Človek je náboženskou bytosťou a náboženstvo zostáva  

centrálnym kultúrnym sociálnym fenoménom. Ďalej 
prednášajúci analyzoval skutočnosť konzumného prístu-
pu k náboženstvu. Dr. Murat koncentroval svoju reflexiu
na sakralizáciu politiky a interpretoval, kedy politika 
vďaka náboženstvu môže manipulovať s človekom. Ná-
sledovne poukázal, že človek v súčasnosti si sám vytvá-
ra náboženstvo.

Doc. Andrej Slodička sa venoval aktuálnej teologic-
kej téme, ktorou je dialóg Katolíckej cirkvi s Bratstvom 
sv. Pia X., keď súčasne vyzdvihol kroky zblíženia zo 
strany Svätej Stolice. Dr. Vansáč sa v nasledujúcom prí-
spevku zameral na solidaritu, ktorá ako sociálna láska je 
dôležitá v globalizovanom svete. Dr. Podhorecki reflek-
toval fenomén pokoja a pravdy v postmodernom a glo-
balizovanom svete. Dr. Stojka poukazoval vo svojom 
referáte na príčiny duchovnej krízy súčasnej spoločnosti. 
Doc. Mária Kardis analyzovala procesy desocializácie, 
ktorá sa dotýka aj náboženskej oblasti v kontexte krízy 
postmodernej kultúry. Desocializácia je spojená so seku-
larizačným procesom. Prednášajúca medzi javy desocia-
lizácie zaradila stres, agresivitu, nedôveru, osamelosť, 
stratu identity, dezorientáciu. Účinnou pomocou proti 
týmto negatívnym javom má byť náboženstvo.

Dr. Martina Polaková sa zaoberala mediálnou kul-
túrou, Mgr. Anna Krehlíková si všímala vzťah medzi 
spoločnosťou, náboženstvom a politikou, Dr. Kun-
dračiková prezentovala New age ako alternatívnu 
spiritualitu a Dr. Lipták prezentoval fenomén nábo-
ženského fundamentalizmu. Účastníci konferencie sa 
zhodli v názore, že hoci proces globalizácie nemožno 
zastaviť, predsa náboženstvo a zvlášť kresťanstvo je 
orientáciou v chaose hľadanie hodnôt a zmyslu živo-
ta.                                                            Andrej Slodička
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V Piešťanoch sa uskutočnil  
seminár pre kresťanských učiteľov

Piešťany 12. novembra (TK KBS) - Od 9. do 10. novem-
bra 2012 sa v Piešťanoch uskutočnil seminár „Cesty 
k lepšiemu systému vzdelávania na Slovensku“, na kto-
rom sa zúčastnili vychovávatelia, katechéti i kresťanskí 
učitelia z jednotlivých typov škôl i školských zariadení 
Slovenska. Počas stretnutia sa oboznámili so stavom 
vzdelávania na Slovensku, o ktorom referoval poslanec 
Národnej rady SR Martin Fronc. O postavení neštát-
neho školstva vo výchovno-vzdelávacom systéme SR 
hovorila Mária Paráková, vedúca oddenia súkromného 
i cirkevného školstva Ministerstva školstva SR.

O aktuálnej legislatíve v regionálnom školstve 
informovala Jana Brázdilová, riaditeľka Diecézneho 

Držiteľ Pulitzera Tim Weiner  
vystúpil na Katolíckej univerzite

Ružomberok 9. novembra (TK KBS) - Katolícka univer-
zita v Ružomberku privítala na svojej pôde 7. novembra 
2012 investigatívneho novinára a nositeľa prestížneho 
novinárskeho ocenenia Pulitzerovej ceny Tima Weine-
ra. Prednáška známeho a úspešného novinára niesla ná-
zov Informácie sú moc. Auditórium si mohlo vypočuť 
zážitky priamo z praxe amerického spravodajcu, ktorý 
pracoval ako korešpondent v Pakistane, Afganistane, 
Sudáne a iných krajinách.

„Ľudia, ktorí chcú byť slobodní, sa musia vyzbrojiť 
silou informácie. Najviac neznášam ignoranciu, ktorá 
má dva typy - poraziteľnú a neporaziteľnú,“ povedal 
v úvode Weiner. Bývalý redaktor Philadelphia Inquirer 
sa snažil poodhaliť študentom zákutia o utajených in-
formačných programoch Pentagonu a CIA, ktorým sa 
venuje už dvadsaťpäť rokov. Poslucháčov univerzity 
zaujal inteligentným humorom a ochotou odpovedať 
na otázky z pléna. Na záver nechýbala motivácia pre 
budúcich novinárov v podobe myšlienky, že pravdivé 
informácie majú väčšiu moc ako konšpiračné teórie 
a mylné fakty.

Tim Weiner (56) v roku 1988 ako investigatívny 
reportér v The Philadelphia Inquirer získal Pulitzerovu 
cenu za národné spravodajstvo za svoje články o uta-
jených informačných programoch v Pentagone a CIA. 
Národnú knižnú cenu za vecnú literatúru získal neskôr 
za svoju knihu z roku 2007 s názvom Legacy of Ashes: 
The History of the CIA. Jeho najnovšia kniha Enemies: 
A History of the FBI, mapuje históriu utajených spravo-
dajských operácií FBI od vytvorenia tohto úradu začiat-
kom 20. storočia až po jeho súčasnú úlohu vo vojne proti 
terorizmu.                                               Zuzana Budzáková

Zástupcovia členských organizácií 
FKI schválili nové predsedníctvo

Trnava 14. novembra (TK KBS) - Zástupcovia 25 
členských organizácií Fóra kresťanských inštitúcii 
(FKI) sa zišli uplynulý týždeň na svojom jesennom 
valnom zhromaždení v dome Katolíckej jednoty Slo-
venska v Trnave. Zvolili štyroch členov predsedníctva 
Fóra. Na trojročné funkčné obdobie sa nimi stali Pavol 
Kossey (z Fóra pre verejné otázky), Monika Jucková 
(z občianskeho združenia Manželské stretnutia), Pet-
ra Bajlová (zo Spolku sv.Vincenta de Paul) a Monika 
Hricáková (z občianskeho združenia Priatelia domu 
Quo Vadis). Celkovo predsedníctvo tvoria siedmi čle-
novia. Za člena revíznej komisie bol zvolený Stani-
slav Trnovec z Klubu mnohodetných rodín.

Predseda FKI František Neupauer delegátom 
predniesol správu o činnosti, predstavil budúcoroč-
ný plán aktivít a návrh rozpočtu. Dokumenty účast-
níci po diskusii prijali.

Po pracovnej časti pokračoval program verejnou 
časťou, na ktorej delegáti privítali aj apoštolského 
administrátora Trnavskej arcidiecézy Mons. Jána 
Oroscha a bratislavského eparchu Petra Rusnáka. Po 
diskusii sa účastníci valného zhromaždenia presunu-
li do chrámu sv. Mikuláša, kde spoločne za účasti 
veriacich z Trnavy slávili svätú omšu. Po nej opäť 
v priestoroch Katolíckej jednoty Slovenska pokra-
čovali v programe diskusiou so splnomocnencom 
vlády pre občiansku spoločnosť Filipom Vagačom, 
ktorej predchádzal jeho príhovor na tému kresťanské 
svedectvo v občianskej spoločnosti.                                                  
                             Jozef Predáč

školského úradu v Banskej Bystrici. Miroslava Szi-
tová poukázala na úskalia vo vzdelávaní Rómov 
a ponúkla možnosť zapojenia sa do návrhov riešenia 
v uvedenej oblasti. Jezuita P. Ivan Bunček sa zame-
ral na potrebu uplatňovania kresťanských hodnôt vo 
vyučovaní, dennú modlitbu a príkladný život kres-
ťanského pedagóga. S kreativitou v práci pedagó-
gov a vychovávateľov na Cirkevnej škole sv. Cyrila 
a Metoda v Košiciach oboznámila riaditeľka Mária 
Čačková. Jej prednášku doplnili učiteľky Marta Ba-
činská a Henrieta Pustaiová o skúsenosti s novými 
metódami práce na 1. a 2. stupni základnej školy 
v rámci projektu „Učíme bez učebníc“ a „Poznaj 
a ži“. 

Zo záverov seminára vyplynula opodstatnenosť 
existencie cirkevného školstva, ktorá je finančne diskri-
minovaná – nespravodlivosť páchaná nielen na kres-
ťanských pedagógoch, ale aj na našich deťoch, ktoré sú 
veľkou nádejou pre spoločnosť.              Anna Behulová
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STRUČNE Z DOMOVA

V Tlmačoch posvätili nový kostol 
TLMAČE - Na sídlisku Lipník v Tlmačoch bol v ne-
deľu 11. novembra 2012 posvätený nový rímskokato-
lícky kostol zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišov-
mu. Konsekráciu kostola i oltára vykonal nitriansky 
biskup Mons. Viliam Judák.                    Miroslav Lyko

Seminár o kultúre života a pseudokultúre smrti
BANSKÁ BYSTRICA - V Banskej Bystrici sa 
v sobotu 10. novembra rozprávalo o kultúre života 
a pseudokultúre smrti. Občianske združenie Fórum 
života v spolupráci s Diecéznym pastoračným cen-
trom pre rodinu pripravilo pre odbornú verejnosť se-
minár s názvom Kultúra smrti verzus kultúra života. 
V prednáška odborníci poukázali aj na to, že preu-
dokultúra smrti sa netýka len jednej oblasti ľudské-
ho života, ale zasahuje takmer všetky. Podľa Mareka 
Michalčíka bolo cieľom seminára dať komplexný 
pohľad na problematiku kultúry života a pseudokul-
túry smrti, tak aby ľudia neprepadali pesimizmu, ale 
snažili sa o zmenu.                               Rádio LUMEN

Na Považí si pripomenuli si 25. výročie úmrtia 
arcibiskupa Gábriša
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  - V Novom Meste 
nad Váhom si pripomenuli 25. výročie úmrtia arcibis-
kupa Mons. Júliusa Gábriša. Na bývalého apoštolského 
administrátora trnavského a novomestského prepošta 
spomínali v utorok 13. novembra 2012.     Ľudovít Malý

Svätých Cyrila a Metoda si pripomenuli  
na podujatí v obci Dargov
DARGOV- V nedeľu 11. novembra 2012 sa v rámci 
Roka viery a 1150. výročia príchodu svätých vierozvest-
cov na naše územie konalo v obci Dargov podujatie na 
počesť svätých Cyrila a Metoda. Nieslo sa v duchu hesla: 
„Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.“  Tomáš Haburaj 

Arcibiskup Tkáč konsekroval obnovený kostol 
UZOVSKÉ PEKĽANY  - V nedeľu 11. novembra 
2012 v Uzovských Pekľanoch emeritný košický arci-
biskup Mons. Alojz Tkáč konsekroval obnovený kostol 
a nový oltár. Touto slávnosťou vyvrcholila úplná re-
konštrukcia takmer 400-ročného kostola.    Martin Tuleja 

Vo farnosti Štefanov na Záhorí otvorili výstavu 
Jankovi Havlíkovi
ŠTEFANOV - Vo farnosti Štefanov na Záhorí otvo-
rili výstavu, bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vin-
centa de Paul umučeného komunistickým režimom. 
Cieľom je predstaviť veriacim v Roku viery vzor 

viery z ich vlastných radov, ukázať hrdinstvo a ver-
nosť Bohu za nesmierne ťažkých okolností, ktoré na-
koniec mladého muža stále život. Výstava potrvá do 
16. novembra.                                      Marian Meňuš 

Putovný pohár predsedu KBS putuje 
do Banskobystrickej diecézy
PREŠOV - V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež sa 
uskutočnilo finále v halovom futbale. Do semifinále,
ktoré sa konalo v sobotu 10. novembra 2012 v Pre-
šove, postúpili mužstva z diecéz - Bratislava, Trnava, 
Košice a Banská Bystrica. Putovný pohár predsedu 
KBS viťaznému mužstvu Banskej Bystrice odovzdal 
emeritný arcibiskup Alojz Tkáč.                      Jozef Mrúz

Spolok sv.Vojtecha ponúka knižné novinky
TRNAVA - Prvou z nich kniha Anny Olšovskej - Oveč-
ky pod palmami (v cene - 5,80 eur). Je určená pre deti, 
ako aj pre rodičov a vychovávateľov. Autorka motívy 
čerpala zo Svätého písma, liturgického roka i kresťan-
skej tradície. 
Duchovné cvičenia pre tých, ktorí sa chcú naučiť, ako 
majú dosiahnuť slobodu, rozlišovať a rozhodovať sa, 
ponúka kniha Silvana Faustiho - Príležitosť alebo poku-
šenie? (v cene 6 eur). 
„Od Petrovho stolca k Veľkej Morave“ je novinka nit-
rianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka a profesora 
Petra Libu. Prináša cestu svätých Cyrila a Metoda vo 
výbere pápežských dokumentov z rokov 868 - 2012 
v jednom zväzku ( v cene 5 eur).
Poslednou novinkou je kniha Ursule Kochovej, ktorá 
približuje život veľkej osobnosti 20. storočia - Edity Ste-
inovej (v cene 4,90 eur).                                    Jana Matulová

Zomrel kňaz Košickej arcidiecézy Ján Tkáčik
KOŠICE- Vo veku 76 rokov zomrel 11. novembra 
2012 kňaz Košickej arcidiecézy Ján Tkáčik. Zá-
dušnú svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi 
14. novembra slúžil v Hrabovci košický arcibiskup 
metropolita Mons. Bernard Bober.                ABÚKE

Zomrel kňaz František Teplan
BANSKÁ BYSTRICA - V sobotu 10. novembra 
2012  zomrel v Kňazskom domove v Turčianskych 
Tepliciach v 96-tom roku života ThDr. František 
Teplan SDB. Zádušnú svätú omšu za zosnulého 
sa konala 13. novembra v Dome nádeje v Turčian-
skych Tepliciach slúžiť Mons. Vladimír Farkaš a te-
lo zosnulého spolubrata bolo uložené do zeme 14. 
novembra 2012, po zádušnej svätej omši v jeho ro-
disku, v Kostole sv. Ondreja v Mojzesove.      BÚBB


