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Hovorí sa, že blázni sú ľudia, ktorí stratili všetko, len 
nie zdravý rozum... Pred kasou na piešťanskej želez-
ničnej stanici bol nával. Vasiľ, čudák, ktorého sme po-
znali pre nejeden kúsok, zrazu zdvihol do výšky ruky 
a silno kričal: „Je koniec! Ľudia, všetkému je koniec!“ 
Kým sa prekvapení ľudia popozerali čo sa deje, naozaj 
bol koniec: jeho čakaniu v rade. Prešiel totiž so zdvih-
nutými rukami pomedzi nich a pýtal si „jeden celý do 
Trenčína“. Aj hlúposť má svoju logiku. Človek, trpiaci 
stihomamom, trpí, ako je známe, na prílišnú logiku. Až 
na jeden háčik – nepripustí, že jeho nesmierne logické 
argumenty ako celok sú nerozumné. Ale to mu logicky 
nikdy nevysvetlíte. 

Čo však so samotnými posolstvami o konci sveta 
a rôznych katastrofách? Celkom isté je, že jeden koniec 
prichádza. Koniec ďalšieho liturgického roka. Práve 
v tomto kontexte znova zaznievajú biblické čítania 
o bdelosti, pripravenosti a Kristovom druhom príchode. 
Kristus o týchto veciach hovoril, vyzýval všímať si zna-
menia čias. Chcel tým povedať, že máme brať vážne aj 
množiace sa predpovede a posolstvá? Áno, vážne treba 
brať aj celú záplavu posolstiev. Ale v správnom zmysle. 
Je známe, že zničenie Jeruzalema v roku 70, ktoré 
Kristus jasne predpovedal, sprevádzalo aj množstvo 
falošných proroctiev. Nenaplnili s doslova, mali však 
v jednom pravdu: odrážali určitú intuitívnu úzkosť, že 
vo vzduchu visí katastrofa, že čosi sa ide stať. Súčasný 
všeobecný nepokoj až úzkosť ako celkový fenomén 
tiež niečo hovorí. Vedome či podvedome si ľudia 
uvedomujú, že naša civilizácia sa neuberá správnym 
smerom a zlo, ktoré rýchlo naberá obrátky, aj keď stále 
pod zdaním dobra, nemôže dobre skončiť.

Ježišove výzvy „skúmať znamenia čias“ – „keď 
zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovo-
ríte: „Príde dážď“, a býva tak“ – sú výzvou logicky 
rozmýšľať. A medzi základné logické princípy patrí, 
že „niet účinku bez príčiny, každý účinok musí mať 
primeranú príčinu“. Ale aj v opačnom poradí: každá 
príčina vyvoláva primeraný účinok. Pozorovať a po-
menovávať choroby súčasnej nekultúrnej kultúry smrti 
a životného štýlu bez dlhodobých perspektív patrí 
k základnému prorockému poslaniu každého kresťana 
a k základnému používaniu zdravého rozumu. Práve 
neveriaci dnes veľmi silno veria, že môžu do neko-
nečna šliapať po všetkých Božích princípoch a nič sa 
nestane. Pozorovať znamenia čias znamená otvárať 
ľuďom oči, rozumnou argumentáciou poukazovať na 
príčiny a dôsledky dobra a zla. Šíriace sa posol-
stvá vyzývajú na konkrétnu prípravu, nákup potravín, 
sviečok a podobne. Čo na to povedať? Netrúfol by som 
sa odpovedať „nič si z toho nerobte“. Naša technická 
civilizácia je tým zraniteľnejšia, čím je dokonalejšia. 
Nemožno nikdy vylúčiť jej menšie i veľké zlyhanie. 
Nebyť odkázaný na najbližší supermarket je rozumné 
pre každý prípad. Je však nerozumné myslieť si, že si 

tak možno zachrániť život. Keď Ježiš hovorí o „dni 
Syna človeka“, hovorí aj tieto slová: „V tú noc budú 
dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý, druhý sa po-
nechá. Dve budú spolu mlieť, jedna bude vzatá, druhá 
sa ponechá.“ Nehovorí, „jeden bude skrytý v bunkri 
plnom potravín“ a „druhý zostal v byte s prázdnou 
chladničkou“. Hovorí o vnútornej pripravenosti či 
nepripravenosti. A tá sa nadobúda len priebežným 
napĺňaním Božej vôle. V prípade výpadku elektrického 
prúdu je skutočne dôležitá sviečka a zápalky. Ale aby 
nás zachránila pre večnosť, treba ju zapaľovať priebež-
ne aj keď cez deň svieti slnko a večer lampa, a modliť 
sa pri nej ruženec, „spievať hymny, žalmy a nábožné 
piesne“, ako hovorí už svätý Pavol. A popri udržiavaní 
zásob v chladničke a v komore nás zachráni len ak si 
budeme hromadiť aj zásoby dobrých skutkov.

Je isté, že predchádzajúce tvrdenia neodpovedajú 
na tú najzákladnejšiu otázku: Kristus hovoril o svojom 
druhom príchode. Nenasvedčuje všetko tomu, že sa už 
blíži tento čas? Miesto dohadov si stačí zalistovať v Ka-
techizme Katolíckej cirkvi „Pred Kristovým príchodom 
Cirkev musí prejsť poslednou skúškou, ktorá otrasie 
vierou mnohých veriacich. Prenasledovanie, ktoré 
sprevádza jej putovanie tu na zemi, odhalí „tajomstvo 
neprávosti“ v podobe náboženského podvodu, ktorý 
prináša ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za 
cenu odpadnutia od pravdy. Najväčším náboženským 
podvodom je podvod antikrista, to znamená určitého 
pseudomesianizmu, v ktorom človek oslavuje sám 
seba namiesto Boha a jeho Mesiáša, ktorý prišiel v tele. 
Tento podvod antikrista sa už rysuje vo svete vždy, keď 
si niekto nárokuje splniť v dejinách mesiášsku nádej, 
ktorá sa môže uskutočniť iba mimo dejín, a to eschato-
logickým súdom. Cirkev odmietla túto falzifikáciu bu-
dúceho Kráľovstva aj v umiernenej podobe, známu pod 
názvom „milenarizmus“, ale najmä v politickej podobe 
sekularizovaného, „vnútorne zvráteného“ mesianizmu. 
(...) Kráľovstvo sa teda neuskutoční dejinným triumfom 
Cirkvi na spôsob vzostupného pokroku, ale víťazstvom 
Boha nad posledným náporom zla, po ktorom zostúpi 
z neba Kristova nevesta. Božie víťazstvo nad vzburou 
zla bude mať podobu posledného súdu po poslednom 
kozmickom otrase tohto sveta, ktorý sa pomíňa“ (čl. 
673-677). Toľko záväzný postoj Katechizmu. Presne 
toho sme svedkami, pravdepodobne odpovie každý 
súdny človek. Benedikt XVI. mu nebude protirečiť. 
Len spresní, že toto prichádzanie Krista k nám a nás 
ku Kristovi je priebežný proces celej etapy dejín spásy 
medzi Kristovým Zmŕtvychvstaním a jeho druhým 
príchodom. Kristus už prichádza a my sa práve teraz 
rozhodujeme, akých nás nájde, keď príde v sláve, alebo 
keď my uzrieme jeho oslávenú tvár. Posolstvá a recepty 
na prežitie, ktoré nevedú k dobrému prežívaniu prí-
tomnej chvíle sú celkom isto zavádzajúce, akokoľvek 
logické by sa zdali ich argumenty.      RV, Marián Gavenda

Koniec sveta prichádza...
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Vatikán 18. novembra (RV) – V nedelu sa na Námes-
tí sv. Petra vo Vatikáne zišli tisícky veriacich z celého 
sveta, aby si vypočuli slová Benedikta XVI. a spolu 
s ním sa pomodlili poludňajšiu modlitba Anjel Pána. 

„Drahí bratia s sestry,
v túto predposlednú nedeľu liturgického roka sme 

počúvali Markovo podanie časti Ježišovej reči o po-
sledných časoch. (porov. Mk 13, 24-32). Tieto slová 
sa s niektorými úpravami nachádzajú i u Matúša a Lu-
káša. Je to pravdepodobne najťažší text evanjelií. Táto 
ťažkosť sa týka jednak obsahu a tiež použitého jazyka: 
hovorí sa o príchode, ktorý presahuje kategórie nášho 
chápania, a preto Ježiš používa obrazy a slová zo Sta-
rého zákona, ale predovšetkým sem vkladá nové cen-
trum, ktorým je on sám, tajomstvo jeho osoby, jeho 
smrti a zmŕtvychvstania. I dnešný úryvok sa začína 
niektorými vesmírnymi obrazmi, ktoré majú apokalyp-
tický charakter: „Slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj 
jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa 
budú chvieť“ (24 -25). Avšak tento prvok je vyvažova-
ný tým, čo nasleduje: „Vtedy uvidia Syna človeka pri-
chádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou“ (v. 26). 
Syn človeka je sám Ježiš, ktorý spája prítomnosť s bu-
dúcnosťou; staroveké prorocké výrazy našli nakoniec 
centrum v osobe Mesiáša z Nazaretu: on je skutočnou 
udalosťou, ktorá uprostred zmätku tohto sveta zostáva 
pevným a stabilným bodom.

Potvrdzuje to aj iný výraz z dnešného evanjelia. 
Ježiš hovorí: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová 
sa nepominú“(v. 31). Skutočne vieme, že vo Svätom 
písme je Božie slovo počiatkom stvorenia: všetko 
stvorenie počínajúc vesmírom – slnkom, mesiacom, 
oblohou – sa podriaďujú Božiemu slovu, jestvujú pre-
to, že boli ním „povolané“ (k existencii). Táto stvo-
riteľská sila Božieho slova sa koncentruje v Ježišovi 
Kristovi, v Slove, ktoré sa stalo telom a prechádza 
tiež prostredníctvom jeho ľudských slov, ktoré sú sku-
točnou „oblohou“, ktorá usmerňuje myslenie a cestu 
človeka na Zemi. Preto Ježiš nepopisuje koniec sveta 
a ak používa apokalyptické obrazy, nepočína si ako 
„vizionár“. Naopak, chce zbaviť svojich učeníkov 
v každej dobe zvedavosti na predpovede. Namiesto 
toho im chce dať kľúč pre hlboké a podstatné čítania, 
a predovšetkým ukázať správnu cestu dnes i zajtra, 
pre vstup do večného života. Všetko pominie – pri-
pomína nám Pán, – ale Božie slovo sa nemení. Pred 
ním je každý z nás zodpovedný za svoje postoje. Na 
základe tohto budeme súdení.

Drahí priatelia, ani v našich časoch nechýbajú prí-
rodné katastrofy a bohužiaľ, ani vojny a násilie. Aj dnes 
potrebujeme stabilný základ pre náš život i našu nádej, 
a to najmä kvôli relativizmu, do ktorého sme ponorení. 
Nech nám Panna Mária pomôže prijať toto centrum 
v osobe Krista a jeho Slova.“        Preložil: Peter Dufka

Benedikt XVI. pred Anjel Pána o Slove, ktoré nepominie

Vatikán 21. novembra (RV) - Katolícka viera je racionál-
na a má dôveru v ľudský rozum. Svätý Otec to povedal 
počas generálnej audiencie v Aule Pavla VI. vo Vatiká-
ne. Zameral sa v nej na spojenie viery, rozumu a vedy. 
„Drahí bratia a sestry,

ako pokračuje Rok viery, máme vo svojich srdciach 
nádej, že dokážeme znovu objaviť jej radosť a tiež en-
tuziazmus ohlasovať všetkým jej pravdy. Tieto pravdy 
viery nie sú len informáciou či posolstvom o Bohu. Vy-
jadrujú udalosť stretnutia Boha s človekom, teda spá-
sonosnú a oslobodzujúcu udalosť, ktorá napĺňa tie naj-
hlbšie ľudské nádeje - túžby po pokoji, bratstve a láske. 
Viera nás vedie k tomu, aby sme objavili, že stretnutie 
s Bohom dáva novú hodnotu všetkému, čo je v človeku 
krásne, dobré, pravdivé - a zároveň to všetko privádza 
k dokonalosti. Takže, keď sa Boh zjavuje, človek nielen 
spoznáva, kto je Boh, ale zároveň objavuje aj seba sa-
mého, svoj pôvod, svoj osud, svoju veľkosť - dôstojnosť 
ľudského života.

Viera nám sprostredkuje autentické poznanie Boha, 
ktoré sa dotýka celej ľudskej osoby: je to poznanie, ktoré 
dáva životu novú chuť a radosť zo života na tomto svete. 

Viera sa prejavuje v darovaní seba druhým, v bratstve, 
ktoré nás robí solidárnymi a schopnými lásky; pomáha 
nám vyjsť zo samoty prinášajúcej smútok. Toto pozna-
nie Boha prostredníctvom viery nie je len intelektuálne, 
ale dotýka sa celého života. Je to poznane Boha-Lásky 
- prostredníctvom lásky samotnej. Božia láska nám 
umožňuje vidieť, otvára oči, sprostredkuje poznanie 
celej skutočnosti - nielen z obmedzenej perspektívy 
individualizmu a subjektivizmu, ktoré tak často mýlia 
ľudské svedomie. Poznanie Boha je skúsenosťou viery, 
a zároveň predpokladá napredovanie v intelektuálnej 
a morálnej oblasti. Keď sa nás dotkne prítomnosť Ježi-
šovho Ducha, prekonávame horizonty svojich egoizmov 
a otvárame sa pre opravdivé hodnoty.

Dnes by som sa rád zastavil pri rozumnosti viery 
v Boha. Katolícka tradícia od začiatku odmietala fi-
deizmus, teda tendenciu veriť proti rozumu. Credo quia 
absurdum (verím, pretože je to absurdné) určite nie je 
frázou, ktorá by vyjadrovala katolícku vieru. Boh nie 
je absurdný, i keď pre nás zostáva tajomstvom. Tajom-
stvo však ešte nemusí byť iracionálne, práve naopak, 
môže byť plné zmyslu a pravdy. Ak viera pozerajúc  

Generálna audiencia Benedikt XVI.:  
Viera a rozumom ako cesta k poznaniu Boha



na tajomstvo vidí tmu, nie je to preto, že by v tajomstve 
nebolo svetlo, ale skôr možno preto, že je ho tam prive-
ľa. Ako aj oči človeka, keď sa pozerajú priamo do slnka, 
nevidia nič, len tmu - a predsa nik nepovie, že je to pre-
to, že slnko nesvieti. Naopak, slnko je zdrojom svetla. 
Viera nám umožňuje dívať sa do Božieho „slnka“, pre-
tože je prijatím Zjavenia v dejinách: viera takpovediac 
absorbuje všetku žiaru Božieho tajomstva a konfrontuje 
sa s veľkým zázrakom: Boh sa priblížil človeku a ponú-
kol sa jeho poznaniu, zo-
stúpil celkom k hraniciam 
stvoreného sveta, ktoré sú 
limitom ľudského rozumu 
(cfr Conc. Ec. Vat. II, Cost. 
dogm. Dei Verbum, 13).

Zároveň však Boh 
prostredníctvom svojej 
milosti osvetľuje ľudský 
rozum a otvára mu nové 
horizonty, nesmierne a ne-
konečné. Práve preto je vie-
ra neustálym stimulom: ne-
dovolí nám nikdy zastaviť 
sa a uspokojiť sa s pocho-
pením pravdy a skutočnos-
ti, ktoré nie je celkom vyčerpávajúce. Predsudok moder-
ných mysliteľov, ktorí tvrdia, že pre ľudský rozum sú 
dogmy viery obmedzujúce, je celkom nesprávny. Opak 
je pravdou, ako to už dokázali veľkí učitelia kresťanskej 
tradície. Svätý Augustín, ešte pred svojím obrátením, 
s veľkým nepokojom hľadal pravdu - prostredníctvom 
všetkých vtedy známych filozofií - ale žiadna z nich ho
neuspokojila. Toto namáhavé racionálne hľadanie sa 
preňho stalo výborným pedagogickým východiskom 
pre stretnutie s pravdou Ježiša Krista.

Keď hovorí „cháp, aby si veril a ver, aby si pocho-
pil“ (Discorso 43, 9: PL 38, 258) - je to akoby rozprá-
val o svojej vlastnej životnej skúsenosti. Rozum a viera 
nie sú cudzie Božiemu Zjaveniu, ani si navzájom ne-
protirečia: sú podmienkami pochopenia Zjavenia a tiež 
podmienkami jeho autentického prijatia: stretávajú sa 
navzájom pred prahom tajomstva. Svätý Augustín spo-
lu s mnohými ďalšími kresťanskými autormi je sved-
kom viery, ktorá je žitá s rozumom, premýšľa a pozýva 
premýšľať. V tomto duchu aj svätý Anzelm vo svojom 
Proslogione hovorí, že katolícka viera je fides quarens
intellectum, kde hľadanie pochopenia je súčasťou úko-
nu viery. Svätý Tomáš Akvinský, ktorý je výraznou po-
stavou tradície racionality viery, sa potom konfrontuje 
s rozumom filozofov, poukazujúc na to, koľko plodnej
a racionálnej vitality prináša ľudskému mysleniu spoje-
nie s princípmi a pravdami kresťanskej viery.

Katolícka viera je teda racionálna a má dôveru v ľud-
ský rozum. Prvý vatikánsky koncil v dogmatickej kon-
štitúcii Dei Filius potvrdil, že rozum je schopný s istotou 
poznať existenciu Boha zo stvorených vecí, no len viera 
dokáže „s ľahkosťou a s absolútnou istotou, bez omylu“ 
(DS 3005) spoznať pravdy, ktoré sa týkajú Boha, a to 

vo svetle jeho milosti. Poznanie viery teda nikdy nie je 
v rozpore so zdravým rozumom. Blahoslavený pápež 
Ján Pavol II. to vo svojej encyklike Fides et ratio zhrnul 
takto: „Rozum človeka sa neznehodnocuje, ani sa ne-
znižuje tým, že dáva súhlas k obsahu viery. K nemu sa 
v každom prípade človek dostáva slobodným a uvedo-
melým rozhodnutím“ (č. 43). V neodolateľnej túžbe po 
pravde len harmonický vzťah medzi vierou a rozumom 
je tou správnou cestou, ktorá vedie k Bohu a k plnému 

uskutočneniu seba samého.
Túto doktrínu nachádza-

me v celom Novom zákone. 
Svätý Pavol, keď píše kres-
ťanom v Korinte, hovorí - 
ako sme práve počuli: „Lebo 
aj Židia žiadajú znamenia 
a Gréci hľadajú múdrosť, 
my však ohlasujeme ukrižo-
vaného Krista, pre Židov po-
horšenie, pre pohanov bláz-
novstvo.“ (1 Kor 1,22-23). 
Boh spasil svet nie skutkom 
svojej moci, ale prostred-
níctvom poníženia svojho 
jednorodeného Syna: podľa 

ľudských parametrov, tento nezvyčajný spôsob, ktorý si 
Boh zvolil, nejde dohromady s kritériami gréckej múd-
rosti. A predsa má Kristov kríž svoju racionalitu, ktorú 
svätý Pavol nazýva ho lógos tou starou, „slovo kríža“ 
(1 Kor 1, 18). V tomto prípade výraz lógos znamená tak 
slovo ako aj rozum - a ak je lógos použitý vo zmysle slo-
va, tak je to len kvôli tomu, že slovo verbálne vyjadruje 
to, čo rozum vytvoril.

Svätý Pavol nevidí v Kríži iracionálnu udalosť, ale 
spásonosnú skutočnosť, ktorá je racionálne pochopiteľ-
ná vo svetle viery. Zároveň, Pavol tak veľmi dôveruje 
ľudskému rozumu, že sa až čuduje tomu, keď mnohí, 
napriek tomu, že vidia krásu Božích stvorení, odmie-
tajú v Boha uveriť. V liste Rimanom píše: „Veď to, čo 
je v ňom neviditeľné - jeho večnú múdrosť a božstvo 
- možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvo-
rených vecí“ (1, 20). Aj svätý Peter poučuje kresťanov 
v diaspore: „Uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich 
srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto 
vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás“ (1 Pt 3, 
15). V atmosfére prenasledovania a veľkej potreby vy-
dávať svedectvo viery sú veriaci vyzvaní, aby dokázali 
rozumne obhájiť svoju prináležitosť k slovu Evanjelia 
a taktiež zdôvodniť svoju nádej.

Na týchto východiskách, na plodnom vzťahu medzi 
pochopením a uverením, sa zakladá aj cnostný vzťah 
medzi rozumom a vierou. Vedecké bádanie vedie k po-
znaniu stále nových právd o človeku a o svete. Sme 
toho svedkami. Skutočné dobro ľudstva, pochopiteľné 
vo viere, otvára potom horizont, v ktorom by sa malo 
pohybovať aj naše napredovanie v objavovaní. Je po-
trebné povzbudzovať a podporovať výskumy zamera-
né na službu životu a na boj proti chorobám. Dôležité  
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sú aj skúmania, ktoré sa snažia odhaliť tajomstvá našej 
planéty a celého vesmíru, uvedomujúc si, že človek je 
na vrchole stvorenia nie preto, aby ho donekonečna vy-
užíval, ale preto, aby sa oň staral a aby zem udržiaval 
obývateľnou. Viera teda, ak je žitá pravdivo, nikdy ne-
protirečí vede. Skôr s ňou spolupracuje a ponúka základ-
né kritériá, aby napomáhala dobru všetkých. Vyzýva ju, 
aby sa vzdala len tých pokusov, ktoré protirečia pôvod-
nému Božiemu plánu a môžu mať za následok vplyvy, 
čo sa obrátia proti samému človeku. Aj kvôli tomuto 
je rozumné veriť: ak je veda cenným spojencom viery 
v snahe o pochopenie Božieho plánu so svetom, viera 
zasa umožňuje vedeckému pokroku, aby sa realizoval 
vždy pre dobro človeka a zasadzoval za pravdu o člove-
ku - vo vernosti Božiemu plánu.

Práve preto je teda pre človeka dôležité, aby sa otváral 
pre vieru a pre poznanie Boha, ako aj pre poznanie jeho 
plánu spásy v Ježišovi Kristovi. V evanjeliu je do života 
uvedené nové ľudstvo - autentická „gramatika“ človeka 
a celej skutočnosti. Katechizmus Katolíckej Cirkvi hovo-
rí: „Božia pravda je Božia múdrosť, ktorá vládne v celom 
poriadku stvorenia a riadenia sveta. Boh sám stvoril nebo 
i zem a len on sám môže dať pravé poznanie všetkých 
stvorených vecí v ich vzťahu k nemu“ (č. 216).

Želáme si teda, aby naša snaha ohlasovať dala evan-
jeliu nový, centrálny význam v živote mnohých mužov 
a žien našich čias. Modlime sa, aby všetci našli v Kris-
tovi zmysel svojej existencie a základ opravdivej slobo-
dy: veď bez Boha človek stráca samého seba. Svedectvá 
mnohých našich predkov, ktorí zasvätili svoj život evan-
jeliu, to navždy potvrdzujú. Veriť je rozumné - a v hre je 
naša existencia. Stojí za to obetovať sa pre Krista - lebo 
on jediný dokáže vyplniť túžby po pravde a dobre, kto-
ré sú zakorenené hlboko v duši každého človeka: dnes, 
v čase, ktorý stále napreduje a v deň, ktorý sa nikdy ne-
skončí - vo Večnej Blaženosti. Ďakujem.“

V závere generálnej audiencii Svätý Otec obrátil 
pozornosť k aktuálnemu dianiu na Blízkom východe. 
„S veľkým znepokojením sledujem stupňujúce sa násil-
nosti medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi v Pásme Gazy. 
Spolu s modlitbou za obete a za tých, ktorí trpia, cítim 
povinnosť znovu zopakovať, že nenávisť a násilie nie 
sú riešením problémov. Tiež povzbudzujem iniciatívy 
a úsilie tých, ktorí sa snažia o prímerie a podporujú ro-
kovania. Rovnako nalieham na predstaviteľov oboch 
strán, aby prijali odvážne rozhodnutia v prospech pokoja 
a k ukončeniu konfliktu, ktorý má negatívny dopad na
celý región Blízkeho východu, sužovaný mnohými boj-
mi a túžiaci po pokoji a zmierení.“

V Aule Pavla VI. dnes nechýbali ani Slováci, ktorým 
sa Svätý Otec prihovoril takto: „Zo srdca vítam sloven-
ských pútnikov, osobitne z Bratislavy, Nitry a Rožňavy. 
Bratia a sestry, minulú nedeľu sa v pápežských bazili-
kách svätých apoštolov Petra a Pavla slávilo Výročie ich 
posviacky. Nech návšteva týchto starobylých chrámov 
zveľadí vašu lásku k Cirkvi, ktorá je postavená na apoš-
toloch. Všetkých vás žehnám. Pochválený buď Ježiš 
Kristus!“            Preložili: Martin Kramara / Mária Fábryová

Benedikt XVI. o nevyhnutnosti 
rešpektovať ľudské práva  

a dôstojnosť väzňov

Vatikán 22. novembra (RV)  - Svätý Otec prijal na-
poludnie na audiencii účastníkov 17. konferencie 
riaditeľov väzenskej správy Rady Európy, ktorá 
sa dnes začala v Ríme. Zástupcovia všetkých 47 
členských štátov paneurópskej organizácie zame-
ranej na ochranu ľudských práv, sa na tohtoročnom 
stretnutí venujú právam väzňov. Benedikt XVI. 
preto v príhovore, ktorý im adresoval, upozornil 
na nevyhnutnosť rešpektovať dôstojnosť každého 
človeka. Ako povedal „témy trestnej spravodlivos-
ti sú neustále v centre pozornosti verejnosti a vlád, 
a to najmä v čase, v ktorom ekonomické a sociálne 
rozdiely a rastúci individualizmus vyživujú kore-
ne kriminality“, menšia pozornosť sa však venu-
je dôstojnosti a hodnote každého väzňa. „Je nutné 
vyvinúť úsilie, konkrétne a nie iba ako potvrdenie 
princípu, v prospech efektívneho prevychovania 
osoby, potrebné vzhľadom na jej dôstojnosť, ako aj 
s ohľadom na jej sociálnu reintegráciu. Osobná po-
žiadavka väzňov prežívať vo väzení čas rehabilitá-
cie a dozrievania je v skutočnosti rovnako potrebou 
spoločnosti, ako kvôli znovu zachráneniu človeka, 
ktorý môže významne prispieť k dobru všetkých, 
tak aj pre obmedzenie tendencie k spáchaniu trest-
ného činu a sociálneho nebezpečenstva,“ uviedol 
Svätý Otec.

Hoci podľa pápeža došlo za posledné roky 
v spomínanej oblasti k veľkým pokrokom, cesta 
k danému cieľu je ešte dlhá: „Nejde len o otázku 
disponibility adekvátnych finančných prostriedkov
na pretvorenie väzenských prostredí na dôstojnejšie 
a zabezpečenie efektívnejších prostriedkov podpo-
ry a formácie; je potrebný aj rast v mentalite, tak od 
rozpráv týkajúcich sa rešpektovania ľudských práv 
väzňov v tomto smere, až k jeho širšiemu zmyslu 
týkajúceho sa realizácie trestného súdnictva.“

Ako ďalej uviedol, je nevyhnutné, aby reedu-
katívna funkcia trestu nebola považovaná iba za 
akýsi vedľajší a druhoradý aspekt v trestnom sys-
téme. Hlboké rešpektovanie človeka, rehabilitácia 
odsúdeného, vytváranie pravého spoločenstva sú 
čoraz viac potrebné aj vzhľadom na rastúci počet 
zahraničných väzňov. Benedikt XVI. tak reago-
val na jednu z ďalších tém konferencie, ktorou je 
právne postavenie zahraničných väzňov v národ-
ných väzniciach, ako aj zamedzenie ich diskri-
minácie. Práve riaditelia väzenských správ spolu 
s ďalšími justičnými a sociálnymi pracovníkmi 
môžu podľa neho významným spôsobom prispieť 
k podpore „pravdivejšej spravodlivosti“. V tejto 
súvislosti vzdal pápež hold všetkým väzenským 
pracovníkom a ich často namáhavej a obetavej 
práci.                           -mf-
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Otvorte okná a pozrite sa na svet

Vatikán 17. novembra (RV) - Benedikt XVI. poslal 
posolstvo účastníkom portugalského Nádvoria hľada-
júcich, ktoré sa od piatku koná v mestách Guimaraes 
a v Brage. Podujatie diskusií medzi veriacimi a hľada-
júcimi – s názvom „Celoživotné hodnoty“ – je príleži-
tosťou k reflexii nad životom s jeho premenami a jeho
tajomstvami. Povedomie posvätnosti života, píše pápež 
v posolstve účastníkom stretnutia, „patrí do morálneho 
dedičstva ľudstva“. Život nie je „niečo, s čím možno 
nakladať ľubovoľne, ale je darom, ktorý máme chrá-
niť“, v prípade veriacich „s úmyslom potvrdiť hodnotu 
ľudského života v prílive kultúry smrti“.

Rozum môže potvrdiť hodnotu života, ale len ne-
konečná láska Všemohúceho dáva večný život. „To je 
istota, ktorú ohlasuje Cirkev“, píše pápež v posolstve, 
„odkazujúc na Evanjelium podľa Jána: «Lebo Boh 
tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný ži-
vot».“ Boh sleduje každého človeka milujúcim pohľa-
dom, a preto je každý bezpodmienečne hodný života. 
V modernej dobe sa však človek chce „vyhnúť pohľa-
du Otca, Stvoriteľa a Vykupiteľa, chce sa spoliehať na 
seba“, nie na Boha, akoby sa chcel uzatvoriť v budo-
ve bez okien a zabezpečiť sa klimatizáciou a umelým 
osvetlením. Preto Svätý Otec zdôrazňuje:

„Potrebujeme znovu otvoriť okná, pozrieť sa na 
svet, na nebo a na zem a naučiť sa, ako toto všetko 
používať správnym spôsobom.“ „Naozaj“ – objasňuje 
Benedikt XVI. v závere posolstva – „hodnota života je 
evidentná, iba ak Boh existuje.“ Preto výzva aj neveria-
cich k tomu, aby žili „ako keby Boh existoval“, aj keď 
nemajú silu veriť. Žiaden problém nemôže byť úplne 
vyriešený, ak nie je Boh v strede. Kto sa otvorí Bohu, 
nevylúči sa zo sveta a neodcudzí sa ľuďom, ale nájde 
bratov. „V Bohu padá každý múr rozdelenia.“        -jak- Svätý Otec vymenoval  

pomocného biskupa  
pre Mukačevskú eparchiu

Vatikán 19. novembra (VIS) - Svätý Otec Benedikt 
XVI. 19. novembra 2012 vymenoval pomocného bis-
kupa pre mukačevskú eparchiu pátra Nila Jurija Lušč-
ka, OFM, profesora filozofie v Kňazskom seminári
v Užhorode. P. Nil Jurij Luščak, OFM sa narodil 22. 
mája 1973 v Užhorode. Teologickú a duchovnú formá-
ciu získal v eparchiálnom seminári v Užhorode, a za 
kňaza bol vysvätený 2. júla 1996. Vykonával pastorač-
nú službu vo viacerých farnostiach eparchie. V rokoch 
2004 - 2008 bol pobýval v Pápežskom ukrajinskom 
kolégiu sv. Jozafáta v Ríme a študoval na Pápežskej 
Urbanovej univerzite, kde dosiahol licenciát z filozofie.
V roku 2009 vstúpil do noviciátu Rádu menších bra-
tov františkánov, kde v roku 2010 zložil dočasné sľuby. 
Od roku 2010 prednáša filozofiu v kňazskom seminári
v Užhorode.                           VIS, preložil Stanislav Gábor 

Benedikt XVI.: Umelec je svedkom 
o kráse viery

Umelec je svedkom o kráse viery. Toto tvrdenie zdôraz-
nil pápež Benedikt XVI. v posolstve zaslanom účast-
níkom 17. verejného zasadnutia pápežských akadémií, 
ktoré sa v duchu toho istého hesla „Pulchritudinis fi-
dei testis“ konalo včera večer v Ríme vo Veľkej aule 
budovy Palazzo San Pio X. Stretnutie otvoril kardinál 
Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej rady pre kultúru 
a Rady pre spoluprácu medzi pápežskými univerzitami. 
Názov večera, spojeného s udeľovaním Ceny pápež-
ských akadémií, pripomína úvodné slová motu proprio, 
ktorým pápež Benedikt XVI. nedávno pripojil Pápežskú 
komisiu pre kultúrne dedičstvo Cirkvi k Pápežskej rade 
pre kultúru.

„Krása viery“ – uviedol Svätý Otec v posolstve 
– „nikdy nemôže byť prekážkou pre vytvorenie umelec-
kej krásy, pretože je istým spôsobom jej miazgou a ko-
nečným horizontom.“ „Naozajstný umelec“ – pokračuje 
Benedikt XVI. citujúc posolstvo Druhého vatikánskeho 
koncilu umelcom – „je strážcom krásy sveta a vďa-
ka svojmu jedinečnému estetickému cíteniu a intuícii 
môže hlbšie ako ostatní vnímať a prežívať krásu svojej 
viery, a potom ju odovzdávať ďalej svojimi vyjadrova-
cími prostriedkami a komunikovať svojou rečou.“ (...) 
„On môže participovať svojím vlastným špecifickým
a originálnym podielom na tom istom povolaní a posla-
ní Cirkvi, najmä keď sa cíti byť povolaný k vytvoreniu 
umeleckých diel – rôznych umeleckých foriem – pria-
mo súvisiacich so skúsenosťou viery a kultu či liturgiou 
Cirkvi, ktorej význam bol definovaný Druhým vatikán-
skym koncilom známym výrazom «zdroj a vrchol».“ 
Svätý Otec v pozdravnom liste ďalej uvádza esej napí-
sanú v roku 1931 vtedajším farárom Giovannim Battis-
tom Montinim, budúcim pápežom Pavlom VI., v ktorej 
nabáda tých, ktorí sú povolaní, aby cez sakrálne ume-
nie «vyjadrovali nevysloviteľné», aby nás uvádzali do 
mystiky a privádzali k dosiahnutiu akéhosi odrazu, 
záblesku neviditeľného svetla. Benedikt XVI. v záve-
re svojho posolstva umelcov vyzýva, aby v súvislosti 
s Rokom viery, dovolili, žeby ich umelecká kariéra bola 
integrálnou cestou, do ktorej budú zapojené všetky roz-
mery ľudského života, aby tak boli hodnovernými a pre-
svedčivými svedkami o kráse viery v Ježiša Krista, kto-
rý je obrazom Božej slávy, osvetľujúcej históriu ľudstva. 
(ilustračné foto k koncertu pápežského zboru Cappella 
Sistina v Sixtínskj kaplnke 11. novebra 2011)       -jak- 
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Svätý Otec francúzskym biskupom: 
Cirkev potrebuje  

vierohodných svedkov

Vatikán 17. novembra (RV) - „Čím viac si je Cirkev 
vedomá svojej existencie a poslania, tým viac je schop-
ná milovať svet,“ aj takto sa počas audiencie Benedikt 
XVI. prihovoril druhej skupine francúzskych biskupov, 
ktorí sú v týchto dňoch vo Vatikáne na úradnej návšte-
ve Ad limina apostolorum.

„Váš národ je bohatý na rozsiahlu kresťanskú 
históriu, ktorú nemožno ignorovať či obmedzovať,“ 
uviedol a poukázal tak na bohatstvo kresťanského 
učenia aj v súvislosti s iniciatívou Cirkvi: „Rok vie-
ry nám umožňuje rásť v dôvere v silu a v bohatstvo 
evanjeliového posolstva. Koľkokrát sme si nevšimli, 
že sú to práve slová viery, tie najjednoduchšie a pria-
me, naplnené silou Božieho slova, ktoré sa najlepšie 
dotýkajú sŕdc a myslí a prinášajú rozhodujúce svet-
lo?“ V nich podľa neho spočíva základné presved-
čenie a spôsoby myslenia, ktoré môžu priniesť nádej 
vysmädnutému svetu.

„V dôležitých témach spoločnosti, musí hlas Cirkvi 
zaznieť neúnavne a s odhodlaním,“ vyhlásil Svätý 

Benedikt XVI. poslal blahoželanie 
novému patriarchovi Tawadrosovi

Vatikán 19. novembra (RV CZ) - Benedikt XVI. v nede-
ľu poslal blahoželanie novému koptskému patriarchovi 
Tawadros, ktorý sa v tento deň počas slávnostnej litur-
gie ujal svojho úradu. Svätý Otec vyjadruje nádej pre 
prehĺbenie vzťahov s pravoslávnou koptskou cirkvou, 
o čo sa usiloval i jeho predchodca Šenuda III. Do pra-
voslávnej koptskej cirkvi patrí 97 percent kresťanov ži-
júcich v Egypte, ktorí predstavujú približne desať per-
cent obyvateľstva. Benedikt XVI. poznamenáva, že vo 
vedenie koptskej cirkvi v súčasnej situácii nie je ľahké, 
a uisťuje koptského patriarchu o svojich modlitbách za 
to, aby jeho pastoračná služba prinášala blaho veriacim 
a celej spoločnosti pokoj a zmierenie.

Intronizácia patriarchu sa konala v Káhire. Ta-
wadros dostal insígnie patriarchu a sadol si na stolec sv. 
Marka, zakladateľa tamojšej cirkvi. Benedikta XVI. za-
stupoval na slávnosti kardinál Kurt Koch, predseda Pá-
pežskej rady na podporu jednotu kresťanov. Zúčastnil 
sa jej tiež predseda egyptskej vlády Hicham Quandil. 
Hoci sú koptovia domorodým obyvateľstvom Egypta 
a žili tu dávno pred príchodom moslimov, dnes tvoria 
iba nie veľkú menšinu. Stále však predstavujú najväč-
šie kresťanské spoločenstvo Blízkeho východu.   RV CZ 

Otec, reagujúc na súčasnú situáciu v krajine a pokračo-
val: „V tejto súvislosti práve harmónia, ktorá existuje 
medzi vierou a rozumom, vám dáva osobitnú istotu: 
posolstvo Krista a jeho Cirkvi nie je iba nositeľom 
náboženskej identity, ktorá si vyžaduje, aby bola reš-
pektovaná ako taká; prináša múdrosť, ktorá umožňuje 
zvážiť správnosť konkrétnych odpovedí na naliehavé 
a niekedy desivé otázky súčasnosti.“

Benedikt XVI. si dnes spomenul aj na návštevu Pa-
ríža v roku 2008, počas ktorého sa stretol s predstaviteľ-
mi francúzskej kultúry v Kolégiu des Bernardins. Ako 
tvrdí, Francúzsko sa môže pochváliť svojimi dcérami 
a synmi - intelektuálmi, ktorí hľadia na Cirkev s lás-
kavosťou a rešpektom. Život v kláštore, vo výhradnej 
službe Božiemu dielu, zameraný na hľadanie Boha 
podľa neho odráža prameň obnovy a pokroku kultúry.

Rovnako pripomenul aj význam liturgickej činnos-
ti Cirkvi v prospech civilizačného poslania: „Liturgia 
je skutočne oslava centrálneho diania ľudských dejín, 
výkupná obeta Krista.“ Ako povedal, svedčí o Božej 
láske k ľudstvu a ukazuje, že ľudský život má zmysel. 
Požiadal biskupov, aby povzbudzovali kňazov, napo-
máhali im v tomto smere, a pracovali neustále na litur-
gickej formácii seminaristov a veriacich. „Rešpektova-
nie stanovených noriem je prejavom lásky a vernosti 
viere Cirkvi, pokladu milostí, ktorý uchováva a odo-
vzdáva, (...) udržuje efektívnu evanjelizáciu.“ Rovna-
ko poukázal na veľký problém súčasnosti, ktorým je 
odovzdávanie viery mladším generáciám. Vyzdvihol 
preto iniciatívy biskupov na jej podporu a ich zmysel 
pre zodpovednosť za vzdelávanie mladých a rodín. Ho-
voril však aj o nevyhnutnosti zodpovednosti rodičov 
v tomto smere v prospech spoločného dobra celej spo-
ločnosti. „Je tu tiež obrovská výzva žiť v spoločnosti, 
ktorá nie vždy zdieľa učenie Krista, a ktorá sa niekedy 
snaží zosmiešniť alebo marginalizovať Cirkev so žela-
ním obmedziť ju do výhradne súkromnej sféry. Na pre-
konanie týchto výziev, Cirkev potrebuje vierohodných 
svedkov.“ V tomto smere poukázal na Katechizmus 
Katolíckej cirkvi, ako užitočný nástroj, ktorý ukazuje 
silu a krásu viery.

V závere Svätý Otec francúzskych biskupov po-
vzbudil k tomu, aby svedčili o svojej oddanosti, o jed-
noduchosti života, pastoračnej starostlivosti a zväzku 
medzi nimi a nástupcom apoštola Petra; podporova-
li veriacich, ktorí tak pocítia, že viera a súdržnosť je 
zdrojom radosti a plodnosti. Rovnako takýmto spô-
sobom nadobudnú odvahu prejaviť svoje kresťanské 
presvedčenie v akomkoľvek prostredí, v ktorom pô-
sobia. Zvlášť tí veriaci, ktorí sú zapojení do verejného 
života majú osobitnú zodpovednosť: „môžu ovplyvniť 
občianskoprávne zákony na ochranu manželstva me-
dzi mužom a ženou, ochrane života od počatia až po 
prirodzenú smrť, pravú orientáciu bioetiky vo vernosti 
dokumentom magistéria“.

V závere stretnutia ich Svätý Otec uistil o svojich 
modlitbách a udelil im apoštolské požehnanie.        -mf-
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Vatikán 17. novembra (RV) - od 15. do 17. novembra 
2012 sa vo Vatikáne konala medzinárodná konferencia 
na tému „Nemocnica ako miesto evanjelizácie, poslanie 
ľudské a duchovné“. Už 27. sympózium, ktoré zorga-
nizovala Pápežská rada pre pastoráciu v zdravotníctve, 
začalo svätou omšou v Bazilike sv. Petra. Bohoslužbe 
predsedal vatikánsky štátny sekretár Tarcisio Bertone. 
Pozornosť zároveň upriamil na tému štvrtkovej liturgie 
slova - na Božie kráľovstvo. Zdôraznil jeho nečakaný 
príchod, uprostred každodenných starostí. „Nie je po-
trebné – hovorí Pán – aby sme hľadali Božie kráľovstvo 
kdesi ďaleko, ani nemáme čakať naň ako na udalosť 
dramatickú a ohromujúcu. Ono je tu a teraz,“ povedal 
kardinál Bertone.

Pracovnú časť v synodálnej aule vo Vatikáne otvo-
ril Mons. Zygmunt Zimowski. „Je takmer nemožné 
naplniť naše krstné poslanie bez viery a lásky k člove-
ku“, ale aj bez „pokory súvisiacej s vedomím ľudskej 
ohraničenosti a limitov vedeckých úspechov,“ povedal 
predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve. 
Pripomenul i slová Benedikta XVI., že „láska bude stále 
nevyhnutná, aj v najspravodlivejšej spoločnosti“.

Pozdravil prítomných 650 účastníkov zo 65 krajín. 
Konkrétne relátorov, ako aj talianskeho ministra zdra-
votníctva Renata Balduzziho, ktorý hovoril o pozornosti 
voči človeku, ale aj o rozpore medzi prevahou manaž-
mentu voči potrebám pacientov. Zdôraznil pritom nevy-
hnutnosť jednotného rázneho postupovania, nielen neja-
kých nepatrných škrtov v reorganizácii odvetvia.

Mons. Salvatore Fisichella vystúpil s prednáškou 
„Nemocnica miesto novej evanjelizácie“. „Cirkev ne-
môže zabúdať na oblasti a miesta, v ktorých prevláda 
utrpenie, kde človek prežíva strach z jeho stavu v proti-
klade s predstavou nesmrteľnosti a všemocnosti, o kto-
rých nás učí veľkonočné tajomstvo,“ povedal predseda 
Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie. Dodal, 
že z tohto „tajomstva vyžaruje viditeľné svetlo do utr-
penia a chorôb ľudí, ktorí môžu v Kristovom kríži po-
chopiť a prijať tajomstvo bolesti, dáva im nádej v život, 
ktorý príde. Utrpenie Krista má misijnú silu. Prostred-
níctvom chorých Kristus osvecuje svoju Cirkev. Preto 
sú chorí a trpiaci tak dôležití v novej evanjelizácii.“

V sobotu účastníkov prijaj aj Benedikt XVI.a zá-
roveň sa im prihovoril:

„Cirkev sa stále v duchu bratského zdieľania venuje 
tým, ktorí prežívajú skúsenosť bolesti, vedená Duchom 
toho, ktorý mocou lásky dal zmysel a dôstojnosť tajom-
stvu utrpenia. Druhý vatikánsky koncil týmto ľuďom 
povedal: nie ste «ani opustení, ani zbytoční», pretože – 
spojení s Kristovým krížom – prispievate k dielu spásy 
(porov. Posolstvo pre chudobných, chorých a trpiacich, 
8.decembra 1965). S rovnakým akcentom nádeje Cir-
kev predkladá interpeláciu na zdravotníckych profesio-
nálov a dobrovoľníkov v zdravotníctve. Vaše povolanie 
je jedinečné, vyžaduje štúdium, citlivosť a skúsenosti. 
Avšak od tých, ktorí sa rozhodnú pracovať vo svete utr-

penia tým, že svoje pôsobenie prežívajú ako «ľudské 
a duchovné poslanie», sa vyžaduje ďalšia kompetencia, 
ktorá ide nad akademický rámec. Ide o «kresťanskú ná-
uku o utrpení», koncilom explicitne označenú za «jedi-
nú pravdu schopnú odpovedať na tajomstvo utrpenia» 
a priniesť chorým «úľavu bez ilúzií».“

Z tohto bodu vyšiel pápež, ktorý hovoril o mimoriad-
nej aktuálnosti poslania Cirkvi v kontexte všeobecnej 
krízy: „To je úloha novej evanjelizácie aj v čase hospo-
dárskej krízy, ktorá zmenšuje zdroje na ochranu zdra-
via. Práve v tejto súvislosti je potrebné, aby nemocnice 
a opatrovateľské zariadenia prehodnotili svoju úlohu, 
aby sa predišlo tomu, že sa zdravie – univerzálne dob-
ro, ktoré máme upevňovať a chrániť – stane obyčajným 
tovarom podliehajúcim zákonom trhu, teda dobrom vy-
hradeným len pre niektorých ľudí. Nikdy nemôže byť 
opomenutá pozornosť, ktorá osobitne prináleží dôstoj-
nosti trpiacej osoby, a to aj skrze aplikovanie princípu 
subsidiarity a solidarity v rámci zdravotníckej politiky 
(porov. Encyklika Caritas in veritate, 58).“

Benedikt XVI. poukázal na skutočnosť, že dnes sa 
na jednej strane – vďaka pokroku vo vede a technike 
– zvyšuje schopnosť fyzicky liečiť chorých, na druhej 
strane sa zdá byť oslabená schopnosť «postarať sa» 
o trpiaceho v jeho celistvosti a jedinečnosti. „Preto sa 
etické horizonty lekárskej vedy zdajú byť zahmlené; je 
tu riziko, že zabudne na svoje poslanie slúžiť každému 
človeku a celému človeku, v rôznych fázach jeho exis-
tencie. Žiadalo by sa, aby sa štýl «kresťanskej náuky 
o utrpení» – ku ktorému patrí súcit, solidarita, zdieľanie, 
sebazaprenia, veľkorysosť a sebaobetovanie – stal uni-
verzálnym jazykom tých, ktorí pracujú v zdravotníctve. 
Je to reč milosrdného Samaritána v podobenstve, ktoré 
možno – podľa blahoslaveného Jána Pavla II. – považo-
vať za «jednu zo základných zložiek morálnej kultúry 
a všeobecne ľudskej civilizácie» (Apoštolský list Salvi-
fici doloris, 29).“

V tejto perspektíve by podľa Benedikta XVI. mali 
byť nemocnice považované za privilegované miesto 
evanjelizácie, pretože kde je Cirkev „nositeľkou Božej 
prítomnosti“, stáva sa súčasne „nástrojom skutočnej 
humanizácie človeka a sveta“ (Kongregácia pre náuku 
viery, Doktrinálna nóta o niektorých aspektoch evanje-
lizácie, 9). Len je potrebné mať na pamäti, aby v centre 
pozornosti zdravotníckych aktivít bolo blaho človeka 
v stave najkrehkejšom a bezmocnom, človeka hľadajú-
ceho zmysel nepochopiteľného tajomstva bolesti. Preto 
Svätý Otec označil nemocnicu za „miesto, kde vzťah 
k liečbe a opatrovaniu nie je zamestnaním, remeslom, 
ale poslaním, kde láska milosrdného Samaritána je pr-
vou a najdôležitejšou lekciou“.

V závere pápež zveril prítomných pod ochranu Pan-
ny Márie, ktorú si uctievame aj ako Uzdravenie chorých, 
aby viedla ich kroky a pomáhala im byť vernými a neú-
navnými svedkami kresťanskej náuky o utrpení a udelil 
im svoje apoštolské požehnanie.                                       -jak- 

Zdravie nie je tovar alebo dobro vyhradené len pre niektorých
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Vo Vatikáne predstavili posledný 
diel trilógie Ježiš Nazaretský

Vatikán 20. novembra (RV CZ/RV SK) - Vo Tlačovom 
stredisku Svätej stolice predstavili poslednú tretiu 
časť trilógie Josepha Ratzingera - Benedikta XVI. Je-
žiš Nazaretský. Nesie názov Ježišovo detstvo a vyjde 
v stredu v deviatich jazykoch (talianskom, brazílskom, 
chorvátskom, francúzskom, anglickom, portugalskom, 
španielskom, poľskom a nemeckom) a celkom v 50 
krajinách. Celkový náklad tohto prvého vydania je viac 
ako milión výtlačkov. V ďalších mesiacoch bude kniha 
preložená do ďalších 20 jazykoch a publikovaná v 72 
krajinách vrátane Slovenska. Slovenské vydanie pri-
pravuje vydavateľstvo Dobrá kniha a vyjde v prvých 
mesiacoch budúceho roku. Tretí diel trilógie má v ta-
lianskom vydaní 176 strán a je rozdelený do štyroch ka-
pitol, krátkeho príhovoru a epilógu.        RV CZ / RV SK  

Kazateľ Pápežského domu  
reagoval na informácie  

o konci sveta

Vatikán 21. novembra (RV) - Kazateľ Pápežského 
domu páter Raniero Cantalamessa v rozhovore pre Va-
tikánsky rozhlas reagoval na informácie o konci sveta, 
ktoré v posledných dňoch prinášajú médiá v súvislos-
ti s blížiacim sa 21. decembrom 2012. Tento deň je 
v mayskom kalendári označovaný za koniec jedného 
cyklu. Ako povedal, takáto koncepcia vyvolávajúca 
obavy však nemá nič spoločné s kresťanskou víziou 
veľkej nádeje, čo vo svojom nedeľnom príhovore po-
tvrdil aj Benedikt XVI.

„Je zaujímavé, že Ježiš hovorí, že v danom okami-
hu, keď príde, nazvime to - koniec sveta, o tom nebudú 
vedieť ani nebeskí anjeli, a napriek tomu sa pravidel-
ne objavujú proroci alebo veštci, ktorí oznamujú, a to 
dokonca s presným dátumom – koniec sveta,“ tvrdí 
kapucínsky páter Cantalamessa. Ako ďalej vysvetľuje, 
vízia, ktorú ponúka Kristus sa však podstatne líši od 
tej ateisticko- prírodovedeckej, podľa ktorej svet nemá 
Stvoriteľa, nemá zmysel, a keď sa vyčerpajú všetky 
chemické a fyzikálne procesy, skončí vo večnom mra-
ze alebo v kozmickom požiari: „Kľúčové posolstvo 
týchto eschatologických tém však spočíva v extrémnej 
nádeji. Hovorí nám, že smerujeme k ,Tomu‘, ktorý sa 
s nami stretáva, ktorý k nám každý deň prichádza v Eu-
charistii. Takže akoby sme sa mohli báť ,Toho‘, kto je 
už naším spoločníkom na ceste?“ Rovnako aj slovo - 
apokalypsa - ktoré mnohí často považujú za synony-
mum katastrofy, má úplne iný význam: „Apokálypsis 
znamená v gréčtine jednoducho ,zjavenie‘ a v názve 
Jánovej knihy malo ísť o zjavenie nie presného dátu-

mu či historického termínu, ako sa často interpretuje, 
ale prorockého jazyka, ktorý vynesie na svetlo kľúčové 
princípy, ktoré sa stali základom vývoja príbehu: sily 
zla, ktoré budú stále bojovať proti silám dobra, ale ví-
ťazstvo na konci bude patriť Baránkovi. Toto je pod-
statný význam apokalypsy. No vplyvom jazyka, ktorý 
hovorí o padajúcich hviezdach, ohni, ktorý zostúpi na 
zem, sa slovo apokalypsa spája – ako v mnohých fil-
moch – vždy s katastrofickými príbehmi prekračujúci-
mi ľudskú predstavivosť.“

Ľudia majú tendenciu neustále vyvolávať koniec 
sveta. Pápežský kazateľ však ozrejmuje tento pojem 
nasledovne: „Keď dnes hovoríme o konci sveta, hovo-
ríme o ňom vo všeobecnej rovine, teda o absolútnom 
konci, po ktorom je iba večnosť. Predkovia, predo-
všetkým v Biblii, hovorili v relatívnych pojmoch, a tak 
sa v Biblii často hovorí nie o konci sveta, ale o konci 
jedného sveta.“ Podľa neho tu ide o symbolickosť, aby 
ľudia považovali katastrofy, veľké udalosti za pozvanie 
nelipnúť na tejto zemi, ako to pripomenul aj Benedikt 
XVI. „Bolo by bláznovstvom znepokojovať sa nad tým, 
kedy bude koniec sveta, pretože pre kohokoľvek z nás 
môže nastať koniec sveta dnes alebo zajtra, keďže smrť 
znamená pre každého jedinca koniec tohto sveta. Je tu 
teda silná požiadavka, ktorá, žiaľ, ako dobre vieme, 
neznie dobre našim ušiam, a je pozvaním, ktoré Ježiš 
vyslovil, keď povedal: ,Bdejte‘. Ak by sme mali pres-
ný čas, kedy by každý z nás vedel, že musí zomrieť, 
začalo by sa odpočítavanie, ktoré by znamenalo vrchol 
úzkosti. Teda Boh urobil dobre, že zatajil tak hodinu 
nášho konca, ako aj konca sveta,“ dodal páter Cantala-
messa.                                                                         -mf-

Katolícko-moslimské kolokvium 
na tému spravodlivosť

Vatikán 22. novembra (RV) - „Pokračovať na ceste au-
tentického a plodného dialógu,“ k tomu povzbudzuje 
Benedikt XVI. v posolstve, ktoré v stredu ukončilo 
ôsme kolokvium Pápežskej rady pre medzináboženský 
dialóg a Islamského centra pre medzináboženský dialóg 
Organizácie pre vzťahy a moslimskú kultúru (ICRO). 
Stretnutie na tému „Katolícka a moslimská spoluprá-
ca pri podpore spravodlivosti v súčasnom svete“ viedli 
kardinál Jean-Louis Tauran, predseda vatikánskeho di-
kastéria a Mohammad Bagher Korramshad, predseda 
islamského centra.

Ako sa uvádza v záverečnej nóte z podujatia, išlo 
o priateľské stretnutie medzi katolíkmi a moslimami, 
ktorí sa zaujímajú o aktuálne výzvy súčasnosti, vrátane 
ekonomickej krízy, otázok životného prostredia, osla-
benia rodiny ako základnej bunky spoločnosti a ohroze-
nia medzinárodného pokoja. Obe strany veria, že kres-
ťanské a moslimské náboženstvo môže inšpirovať ľudí 
k spolupráci pri šírení spravodlivosti a pokoja.         -mf- 
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Pápežská nadácia distribuovala 
500-tisíc kópii Youcat-u

Vatikán 17. novembra (RV) - Na žiadosť mnohých 
diecéz v Latinskej Amerike distribuovala Pápež-
ská nadácia „Pomoc Cirkvi v núdzi“ 500-tisíc  

Svetové dni mládeže 2013  
majú svoj nový internetový portál

Medzinárodný organizačný výbor budúcich Sve-
tových dní mládeže, ktoré sa budú konať v Riu 
de Janeiro v júli 2013, spustil včera 21. novem-
bra 2012 nový internetový portál venovaný SDM: 
http://www.rio2013.com. Je daný k dispozícii 
pútnikom, žurnalistom, ale aj všetkým záujem-
com v siedmich jazykoch: angličtine, portugalči-
ne, taliančine, španielčine, nemčine, francúzštine 
a poľštine.                                                                   -jak-

Vo Vatikáne prebieha kongres 
o apoštoláte na mori

Vatikán 20. novembra (RV CZ/RV SK) - Po troch de-
saťročiach vatikánska synodálna aula opätovne hostí 
medzinárodný kongres, venovaný apoštolátu na mori. 
Dvadsiaty tretí ročník konferencie usporiadanej Pá-
pežskou radou pre pastoráciu migrantov a ľudí mimo 
domova si pripomína deväťdesiate výročie podpísania 
prvých stanov námorného apoštolátu pápežom Piom 
XI. (17.4.1922). A v kontinuite s nedávnou biskupskou 
synodou chce hľadať nové možnosti, ako hlásať evan-
jelium medzi námorníkmi a rybármi.

Sektor námornej dopravy dnes zamestnáva viac 
než milión pracovníkov, šesťdesiat percent z nich sú 
kresťania, povedal Vatikánskemu rozhlasu kardinál 
Antonio Maria Veglió: „Hoci najväčší počet námorní-
kov doteraz pochádza stále z Filipín, novým javom je 
prítomnosť zhruba tristo tisíc ruských a ukrajinských 
zamestnancov námornej prepravy. Znamená to, že 
musíme zamerať našu pozornosť na týchto kresťanov 
východných katolíckych obradov, členov pravoslávnej 
cirkvi či iných vyznaní. Nesmieme rovnako zabudnúť, 
že lode môžu kotviť v prístavoch, ktoré ležia na území 
moslimských štátov,“ priblížil predseda Pápežskej rady 
pre migrantov zvláštnosti námornej pastorácie. Loď 
pri dlhodobých pobytoch môže členov posádky viesť 
k odcudzeniu a izolácii, pokračuje kardinál. Vonkajším 
ohrozením sú pirátstvo a terorizmus, celkom novým fe-
noménom sú potom krachujúci lodiari, ktorí svoje lode 
opúšťajú vo veľakrát vzdialených prístavoch, trebárs 
aj s celou posádkou na palube. „Môžem s hrdosťou 
povedať, že práve v týchto prípadoch zasahujú naše 
strediska apoštolátu, ktoré pod názvom „Stella Maris“ 
fungujú v mnohých svetových prístavoch. Poskytujú 
asistenciu, kontaktujú domovské krajiny či odborové 
organizácie. Námorníci o nich hovoria ako o „domo-
ve ďaleko od domova“. Okrem materiálnej pomoci 
v týchto centrách nachádzajú rodinnú atmosféru, psy-
chologickú a náboženskú podporu, úctu ku každému 
človeku bez rozdielu.“

Vatikánsky kongres sa zameriava tiež na pasto-
ráciu v oblasti rybolovu, ktorá zamestnáva viac než 
36 miliónov ľudí a patrí k najrizikovejším pracov-
ným odvetviam, uzatvára kardinál Antonio Maria 
Veglió.                                                          RV CZ / RV SK
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kópií slávnej „žltej knižky“ Youcat, katechizmu 
pre mladých. Začiatkom októbra táto nadácia fi-
nancovala 500-tisíc katechizmov pre mladých 
v portugalčine pre Brazíliu, kde sa tisíce mladých 
ľudí chcú takto pripravovať na stretnutie s Bene-
diktom XVI. pri príležitosti budúcoročných Sveto-
vých dní mládeže. Ďalších takmer 13-tisíc výtlač-
kov v španielčine bolo distribuovaných v rôznych 
diecézach kontinentu.

„Pravdepodobne bude potrebné tlačiť nové 
vydanie pre Latinskú Ameriku“ – hovorí Rafael 
D´Aqui, medzinárodný riaditeľ nadácie – „lebo 
Youcat je medzi mladými veľmi populárny, dalo 
by sa povedať, že ide ako chlieb.“ Mnoho latin-
skoamerických biskupov skutočne žiadalo pomoc 
od spomenutej pápežskej nadácie pre publiko-
vanie ďalších kópií. Len biskupská konferencia 
v Bolívii ich dostane 25-tisíc a ďalšie desiatky 
tisícov idú do diecéz Kuby, Kolumbie a Venezu-
ely. „Úspech Youcat-u“ – pokračuje D´Aqui – bol 
zrejmý od Madridu, kde si ho každý účastník 
SDM našiel v ruksaku. Teraz, niečo viac ako po 
roku, je Youcat nenahraditeľnou podporou pasto-
rácie mládeže.“

V septembri bolo vytlačených 50-tisíc výtlač-
kov Youcat-u v arabčine pre mladých, s ktorými 
sa Benedikt XVI. stretol v Libanone a teraz sa už 
uvažuje nad ďalším vydaním v čínštine. Všeobec-
ný záujem oň potvrdili aj biskupi počas nedávnej 
biskupskej synody o novej evanjelizácii vo Vati-
káne.

Pomoc Cirkvi v núdzi, nadácia pápežského 
práva, ktorá bola založená v roku 1947 pátrom 
Werenfriedom van Straatenom, vyniká ako jediná 
organizácia, ktorá realizuje projekty na podporu 
pastorácie Cirkvi v krajinách, kde je prenasledova-
ná alebo nemá prostriedky na plnenie svojho posla-
nia. V roku 2011 zozbierala viac ako 82 miliónov 
eur v 17 krajinách, kde pôsobí na národnej úrovni 
a realizovala viac ako 4600 projektov v 145 kraji-
nách.                                                                  -jak-
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Zakladateľ komunity Archa:  
Zdravotne postihnutí  

sú veľkými svedkami Boha

Rím 17. novembra (RV) - Tyrania normality a strach 
z ľudí, ktorí sú iní – aj takto vo štvrtok charakteri-
zoval súčasnú dobu Jean Vanier, 84-ročný zaklada-
teľ francúzskej komunity Arca, keď sa prihováral 
kňazom rímskej diecézy v Lateránskej bazilike. 
Stretnutie sa uskutočnilo v rámci série iniciatív ve-
novaných Roku viery.

Komunita Arca, založená v 60. rokoch minulého 
storočia, zahŕňa viac ako 130 komunít na celom sve-
te, ktoré prijímajú osoby s rôznym zdravotným po-
stihnutím. Jean Vanier v rozhovore pre Vatikánsky 

Prípravné stretnutie  
Svetových dní mládeže v Brazílii

Bratislava 22. novembra (TK KBS) - II. medziná-
rodné prípravné stretnutie Svetových dní mládeže 
(SDM) v brazílskom Ria de Janeiro sa uskutoční od 
25. do 29. novembra 2012. Konferenciu organizuje 
Pápežská rada pre laikov v spolupráci s Miestnym 
organizačným výborom, ktorý zodpovedá za prí-
pravy SDM v Riu de Janeiro. 

Na podujatí sa zúčastní približne dvesto delegá-
tov z celého sveta. Každú krajinu a významné me-
dzinárodné mládežnícke hnutie budú zastupovať 
dvaja delegáti. 

Rada pre mládež a univerzity KBS vysiela dvoch 
slovenských delegátov. Slovensko budú zastupovať 
Andrej Darmo, zodpovedný za slovenských pútni-
kov počas Dní v diecéze a Eva Jánošíková, zodpo-
vedná za Komunikačný tím SDM na Slovensku.

Prípravnému stretnutiu budú dominovať témy re-
gistrácia, ubytovanie a strava pre účastníkov SDM. 
“Mladí na Slovensku majú veľa otázok najmä o ces-
te a letenkách, preto verím, že po stretnutí s orga-
nizátormi budeme aj my múdrejší,” hovorí Andrej 
Darmo. Organizátori sa chcú venovať aj otázke víz 
a bezpečnosti pre pútnikov. Hovoriť budú aj o Dňoch 
v diecézach, ktoré sú predskokanom SDM. Mladí 
sú pozvaní, aby zažili tieto dni ako Misijný týždeň 
v niektorej z brazílskych diecéz.

Po konferencii v Riu de Janeiro odcestujú dele-
gáti do São Paula, ktoré bude hostiť slovenských 
pútnikov počas Misijného týždňa. Na biskupskom 
úrade ich prijme pomocný biskup arcidiecézy 
Mons. Tarcisio Scaramussa, ktorý je zodpovedný 
za Dni v diecéze vo svojej arcidiecéze. Spolu by 
mali vyriešiť praktické otázky účasti slovenských 
pútnikov počas Misijného týždňa.                          -ml-

Prezident Klaus zákon  
o majetkovom vyrovnaní  
nevetoval, začne platiť

Praha 22. novembra (TS ČBK) - Zákon o čiastoč-
nom majetkovom vyrovnaní s cirkvami bude platiť. 
Prezident ČR Václav Klaus ho nevetoval. Ponechal 
ho bez podpisu. „Vážime si úsilie všetkých, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k definitívnemu
prijatiu zákona, o ktorom sme hlboko presvedčení, 
že je ziskom pre všetkých občanov Českej republi-
ky. Katolícka cirkev napne všetky sily, aby o tom 
teraz nielen slovami, ale aj praktickými krokmi 
a otvoreným spôsobom presvedčila i tých, ktorí 
majú v súčasnosti pochybnosti,“ reagoval Mons. 
Tomáš Holub, generálny sekretár ČBK.

Prezident Klaus dnes zaslal predsedníčke Posla-
neckej snemovne Parlamentu ČR Miroslavě Něm-
cové list, v ktorom zdôvodnil nepodpísanie zákona 
o majetkovom vyrovnaní s cirkvami a náboženský-
mi spoločnosťami. :Uvádza v ňom,: že zákon pone-
cháva bez podpisu.                                       TS ČBK

rozhlas poukázal na cieľ jej členov: „Našim poslaním 
je ísť v ústrety svetu extrémnych slabostí, chudoby 
a utrpenia, ľuďom, ktorí bývajú často odmietaní. 
Úlohou Arcy je hlásať radostnú zvesť chudobným: 
rozhodne im hovoríme ,Boh ťa miluje‘, ale tiež ,Ja 
ťa milujem, si pre mňa dôležitý‘; teda prijímať v na-
šich malých domčekoch ľudí, ktorí tak veľa trpeli 
a odhaliť im, že sú skutočne niekým. Milovať iného 
znamená jednoducho povedať mu, že má svoju hod-
notu, a nielen pre neho niečo urobiť– hoci aj to – ale 
byť s ním... Ježiš v Evanjeliu hovorí: ,Keď uspora-
dúvaš hostinu, nepozývaj svojich priateľov, ale chu-
dobných, zmrzačených, chromých a slepých.‘ Toto 
je šťastie. Našim cieľom je jesť pri jednom stole, 
stať sa priateľmi. Celé dielo Arcy spočíva v poskyt-
nutí možnosti hlbokého ľudského života pri jednom 
stole, slávnosti, práci, modlitbe. Arca je tak miestom 
zmierenia, kde sa môžu stretnúť ľudia odlišných ná-
boženstiev a kultúr, zmení život ľudí so zdravotným 
postihnutím, ale zmení aj dobrovoľníkov. Arca je 
koniec koncov miestom slávnosti, ktorej cieľom je 
to, aby všetci boli šťastní.“

Základom činnosti komunity je podľa jej zaklada-
teľa vzťah, ktorý mení a stáva sa znamením pre svet 
hovoriac o tom, že „láska je silnejšia než nenávisť“ 
a že je možná. Práve ľudí s postihnutím si Boh vy-
volil, aby sa stali jeho svedkami. Ako tvrdí Vaniere, 
dôležité je, aby ľudia dokázali prijať aj tých, ktorí sa 
na prvý pohľad zdajú byť iní a milovať ich napriek 
slabostiam. Teda nielen evanjelizovať, ale tiež nechať 
sa evanjelizovať.                                                     -mf-
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V Prahe zástupcovia krajín  
strednej Európy venujúci  

sa pastorácii mládeže

Praha 22. novembra (TS ČBK) - V dňoch 19. a 20. 
novembra 2012 sa uskutočnilo v Prahe rokovanie zá-
stupcov MEKTU (Der Mitteleuropäische Katholiken-
tag - Stredoeurópske katolícke dni), ktorí sa venujú 
pastorácii mládeže v stredoeurópskych krajinách. Pra-
videlne sa schádzajú dvakrát ročne v rôznych krajinách 
a pripravuje spoločné aktivity.

Stretnutie sa uskutočnilo na Katolíckej teologic-
kej fakulte a druhý deň pokračovalo v kláštore ka-
pucínov v Prahe na Hradčanoch. Rokovanie mode-
roval P. Jean-David Lindner z Rakúska. Na stretnutí 
zazneli referáty o pastoračných aktivitách v jednot-
livých krajinách. Zaujímavý bol napríklad evanje-
lizačný projekt Godzone Tour 2012 na Slovensku, 
ktorého cieľom bolo pomôcť mladým ľuďom vstú-
piť do Božej zóny a rozhodovať sa pre život s Kris-
tom. Dôležitým bodom rokovania boli Svetové dni 
mládeže v Rio de Janeiro 2013 a príprava medziná-
rodnej konferencie s mottom: New evangelization 
- faith, facebook, face, ktorá sa bude konať budúci 
rok v Sarajeve. Českú republiku reprezentovali zá-
stupcovia zo Sekcie pre mládež ČBK Anna Brabco-
vá, Zdeňka Jakešová a Vendula Krůlová. Ďalej prišli 
hostia zo Slovenska, Rakúska, Maďarska, Slovinska 
a Bosny a Hercegoviny. Účastníci mali možnosť 
navštíviť i Pražské arcibiskupstvo a spoznať mesto 
Praha. Vzájomná spolupráca so susednými štátmi je 
veľmi plodná najmä pri odovzdávaní skúseností, pri 
organizácii Svetových dní mládeže či zahraničných 
projektoch.                                      TS ČBK/Jan Balík 

Africkí biskupi a predstavitelia 
Caritasu o vylepšení spolupráce

Kongo 21. novembra (RV) - Spresnenie a znovupotvr-
denie cirkevného charakteru Caritasu a jeho úzkych 
väzieb s Cirkvou. Taký je hlavný cieľ trojdňového 
stretnutia afrických biskupov, ktoré sa v utorok začalo 
v Kinshase, hlavnom meste Konga. Organizátori, kto-
rými sú africký Caritas a Pápežská rada Cor Unum, si 
kladú za cieľ hovoriť o existencii a poslaní spomína-
nej organizácie vo svetle encykliky Deus caritas est. 
Ako uviedol denník L´Osservatore Romano, medzi jej 
účastníkmi je aj kardinál Robert Sarah, predseda spo-
mínaného dikastéria či Oscar Andrés Rodríguez Mara-
diaga, predseda organizácie Caritas Internationalis.

Humanitárna kríza sa na africkom kontinente v sú-
časnosti prehlbuje čoraz viac. Extrémna chudoba si 
vyžaduje obrovské úsilie v prospech pomoci obyvateľ-
stvu. Táto téma sa už riešila aj na dvoch regionálnych 
konferenciách afrického Caritasu v roku 2002 v Kigali 
a v 2006 v Libreville. Ako uviedli niektoré tamojšie 
médiá, stretnutie v Kinshase umožní znovu potvrdiť 
nielen evanjeliový, duchovný, teologický a cirkevný 
rozmer organizácie, ale aj charitatívny záväzok celého 
Božieho ľudu voči kresťanom.                                 -mf-

Štrnásťročná Rimsha Masihová 
zbavená obvinenia z rúhania

Pakistan 21. novembra (RV) - Najvyšší súd v Islama-
báde zamietol žalobu z rúhania vznesenú proti Rimshy 
Masihovej. Kresťanské dievča bolo zatknuté ešte v au-
guste, keď ju miestny imám Khalid Jadoon Chishti na 
základe svedectva troch ľudí obvinil z pálenia strán 
Koránu. Štrnásťročné mentálne zaostalé dievča bolo 
umiestnené do väzenia s maximálnym stupňom stráže-
nia. K zvratu v kauze došlo potom, ako sa traja svedko-
via, ktorí dievča obvinili, priznali ku krivému svedec-
tvu. Naviesť ich mal k tomu imám, ktorý chce údajne 
z tamojšej dediny vyhnať kresťanské rodiny.         -mf- 

Katolícka cirkev v Írsku sa vyjadrila 
k prípadu smrti tehotnej ženy

Írsko 21. novembra (RV) - „Katolícka cirkev nikdy 
neučila, že život dieťaťa v matkinom lone by mal byť 
uprednostnený pred životom matky. Na základe ich 
spoločnej ľudskosti, sú matka a jej ešte nenarodené 
dieťa posvätné s rovnakým právom na život.“ Uvádza 
sa vo vyhlásení írskych biskupov, ktorí sa po prvýkrát 
oficiálne vyjadrili k prípadu Savity Halappanavaro-
vej, Írky indického pôvodu, ktorá 28. októbra zomre-
la v univerzitnej nemocnici v Galwayi na septikémiu. 
Stalo sa tak potom, ako jej lekári odopreli potrat v 17. 
týždni tehotenstva.

Smrť ženy v krajine znovu prebudila živú deba-
tu o potrate, ktorý je v Írsku nezákonný. Konferencia 
biskupov včera prostredníctvom komuniké vyjadrila 
solidaritu rodine zosnulej a zdôraznila niektoré aspekty 

katolíckeho morálneho učenia. „Keď je žena tehotná 
a vážne chorá,“ vysvetľujú biskupi, „potrebuje lekársku 
starostlivosť, ktorá môže ohroziť život jej dieťaťa. Ta-
kéto liečby sú eticky prípustné za predpokladu, že bolo 
vyvinuté všetko úsilie pre záchranu života ako matky, 
tak aj jej dieťaťa.“ Ako ďalej uvádzajú, na rozdiel od 
tejto liečby je potrat priamym a úmyselným zabitím 
nenarodeného dieťa a závažne nemorálnym za každých 
okolností.                                                             -mf-
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Svätý Otec menoval  
banskobystrického diecézneho 

biskupa

Bratislava 20. novem-
bra (TK KBS) - Svätý 
Otec Benedikt XVI.  
vymenoval nového 
banskobystrického 
diecézneho biskupa. 
Stal sa ním doterajší 
nitriansky pomocný 
biskup Mons. Marián 
Chovanec.

Narodil sa 16. 9. 
1957 v Trenčíne, kde 
vychodil Základnú 
školu a absolvoval 
gymnaziálne štúdium. 

Po teologických štúdiách v Bratislave, za kňaza bol 
vysvätený 17. 6. 1989 v Nitre.

Prvým miestom jeho pastoračného pôsobenia bola 
Farnosť Nitra - Dolné mesto, potom Farnosť Dražov-
ce. Od roku 1990 pokračoval v teologických štúdiách 
na Katolíckej univerzite v Lubline (KUL) v Poľsku. 
V Lubline roku 1992 diplomovou prácou Spôsoby 
zjavovania sa Boha človekovi podľa Emila Krapku 
získal licenciát a v roku 1994 prácou Eschatológia 
v dielach kardinála Jána Chryzostoma Korca získal 
doktorát v odbore dogmatickej teológie.

Od 1993 prednáša na Cyrilometodskej bohoslovec-
kej fakulte Univerzity Komenského na Teologickom 
inštitúte v Nitre. Popri vysokoškolskej pedagogickej 
praxi sa venuje pedagogickým aktivitám na základných 
a stredných cirkevných školách. Pôsobil v redakčnej 
rade mesačníka Duchovný pastier (1990 - 1999), v die-
céznej komisii pre kultúru a tlač i v diecéznej ekono-
mickej komisii. V rokoch 1996 - 2003 bol členom Die-
cézneho tribunálu ako promotor iustitiae.

Dňa 22. 7. 1999 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval 
za massitského (maxitensis) titulárneho biskupa a nit-
rianskeho pomocného biskupa. Biskupskú konsekrá-
ciu prijal z rúk kardinála Jána Chryzostoma Korca dňa 
18. 9. 1999 v Nitre. Od augusta 2000 je generálnym 
sekretárom Konferencie biskupov Slovenska a od 1. 
3. 2003 generálnym vikárom v Nitre.

Jeho vedecko-pedagogická a teoreticko-aplikačná 
orientácia na oblasť dogmatickej teológie prináša vý-
stupy v publikačnej a edičnej podobe, najmä v časopi-
soch Duchovný pastier, Liturgia, Katolícke noviny. Je 
autorom viacerých monografií (dogmatické traktáty)
a spoluautorom viacerých zborníkov vydaných Sub-
komisiou pre náuku viery pri KBS a Katedrou dog-
matiky RK CMBF.

Od roku 2000 je predsedom Teologickej komisie 
KBS a tiež aj predsedom Subkomisie pre náuku viery 
KBS.

Vyhlásenie Banskobystrickej  
diecézy k menovaniu biskupa

Banská Bystrica 20. novembra (TK KBS) - 20. novem-
bra 2012 bolo zverejnené rozhodnutie pápeža Benedik-
ta XVI., ktorým vymenoval nového banskobystrického 
diecézneho biskupa J. E. Mons. Mariána Chovanca.

Je to deň, keď by sa nebohý otec biskup Rudolf Ba-
láž tu na zemi dožil svojich 72 rokov. Zároveň v tento 
deň Nitrianska diecéza slávi výročie posviacky kated-
rálneho chrámu svätého Emeráma.

Zverejnenie sme prijali v kaplnke Biskupského úra-
du v Banskej Bystrici. Spoločnou modlitbou sme po-
ďakovali za dar, ktorý Svätý Otec dal našej diecéze.

Skončilo sa pomerne dlhé očakávanie v modlitbách. 
Chceme v nich pokračovať a nášmu novému pastiero-
vi vyprosovať Božie požehnanie a silu do zodpovednej 
úlohy – stať sa otcom a vodcom v novej diecéze.

O otcovi biskupovi Mariánovi nám môže veľa po-
vedať jeho nádherné biskupské heslo, ktoré si vybral 
z 2. listu svätého apoštola Pavla Korinťanom: „Omnia 
impendam pro animabus vestris“ – „Všetko vydám za 
vaše duše“ (por. 2 Kor 12, 15).

Vyprosujeme mu silu, aby ho vládal žiť v nových 
okolnostiach a zároveň mu ponúkame úprimnú, brat-
skú lásku a chceme všetko urobiť preto, aby sa u nás 
cítil prijatý a milovaný.                       Marián Bublinec

Dňa 20. novembra 2012 ho Benedikt XVI. meno-
val za diecézneho biskupa v Banskej Bystrici.

Svätým Otcom menovaný biskup Mons. Marián 
Chovanec prevezme úrad diecézneho biskupa Ban-
skobystrickej diecézy v sobotu 15. decembra 2012 
o 10:30 h v Katedrále sv. Františka Xaverského 
v Banskej Bystrici.                  TK KBS, snímka Peter Zimen 

Biskup  chce prevziať starostlivosť 
nad diecézou do Vianoc

Nitra 20. novembra (TK KBS) - Nový banskobystrický 
diecézny biskup Mons. Marián Chovanec prijal svoje 
menovanie s vedomím, že „Svätý Otec miluje Sloven-
sko, nosí ho vo svojom srdci a stará sa, aby všetky naše 
diecézy boli obsadené“. Jeho druhý pocit bol podľa 
neho spojený aj s určitými obavami, lebo ide o zod-
povednú funkciu. Biskup Chovanec však neskrýval 
odhodlanie: „Ale s pomocou Božou teda nastúpim, 
skúsim“, povedal nový banskobystrický biskup.

Vo vedení diecézy chce s Božou pomocou nadvia-
zať na všetko dobré a všetko pekné, čo v tejto diecéze 
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Minister Lajčák prijal  
apoštolského nuncia v SR 

Bratislava 19. novembra (TK KBS) - Podpredseda vlá-
dy a minister zahraničných vecí a európskych záležitos-
tí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák prijal v piatok 
(16. novembra 2012) apoštolského nuncia v SR Mons. 
Maria Giordanu. Minister M. Lajčák vyjadril úprimné 
poďakovanie Prefektúre pápežského domu a Štátnemu 
sekretariátu Svätej stolice za vynikajúcu prípravu jeho 
stretnutí s Benediktom XVI. a sekretárom pre vzťahy 
so štátmi Mons. Dominiquom Mambertim počas ofici-
álnej návštevy Svätej stolice, ktorú uskutočnil v dňoch 
13. – 14. novembra 2012 pri príležitosti 1 150. výro-
čia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie a 20. 
výročia obnovenia diplomatických stykov medzi SR 
a Svätou stolicou. „Bolo pre mňa veľkou cťou stretnúť 
sa so Svätým Otcom a osobne tlmočiť podporu vlá-
dy Slovenskej republiky pozvaniam prezidenta Ivana 
Gašparoviča a Konferencie biskupov Slovenska na 
apoštolskú návštevu Slovenska,“ uviedol M. Lajčák. 
Počas stretnutia obaja partneri prediskutovali výsledky 
pracovného rokovania šéfa slovenskej diplomacie M. 
Lajčáka s vatikánskym partnerom Mons. D. Mamber-
tim a posúdili praktické kroky pri ich implementácii 
v dvojstrannej spolupráci medzi SR a Svätou stolicou.  
                                                           Zdroj: www.mzv.sk

Emeritný prefekt Kongregácie pre 
evanjelizáciu národov na MZV SR

Bratislava 21. novembra (TK KBS) - Štátny tajomník 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych zále-
žitostí SR Peter Javorčík  prijal 21. novembra 2012 
emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov kardinála Jozefa Tomka, ktorý z iniciatívy 
Občianskeho združenia Seniori slovenskej diplomacie 
vystúpil na pôde rezortu s prednáškou na tému Cyrilo-
-metodské duchovné dedičstvo a jeho význam podľa 
Ústavy Slovenskej republiky. Obaja partneri diskuto-
vali o sociálnom a ekonomickom vývoji na Slovensku 
a v EÚ v kontexte dôsledkov globálnej krízy na život 
jej obyvateľov, ako aj o niektorých aktuálnych európ-
skych a globálnych otázkach.
     Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí 

Biskup Sečka k šíreniu údajného 
Veľkého varovania Ježiša Krista

Spisšká Kapitula 21. novembra (TK KBS) - Spišská 
biskup Mons. Štefan Sečka vydal na základe hláse-
nia kňazov a telefonátov od veriacich, že interne-
tom sa šíri údajné Veľké varovanie Ježiša Krista. 
Pri tejto príležitosti vydal stanovisko:

Drahí bratia a sestry!
Dozvedel som sa, že v niektorých farnostiach sa 

veľmi rozšírili posolstvá o takzvanom dni Božie-
ho Veľkého varovania, ktoré vyplývajú z údajných 
súkromných zjavení nejakej írskej vizionárky. Tie-
to posolstvá sa rozširujú prostredníctvom internetu. 
Zistil som, že ide o bludnú náuku, ktorá nie je v sú-
lade s učením Katolíckej cirkvi a vykazuje znám-
ky sektárstva. Celá táto náuka je síce poprepletaná 
modlitbami k Božiemu milosrdenstvu a výzvami 
k svätej spovedi tak, ako to učí aj Katolícka cir-
kev, avšak citáty zo Svätého písma sú komentova-
né a vysvetľované svojvoľne a v rozpore s učením 
Katolíckej cirkvi. Podobné tendencie boli už v pr-
votnej Cirkvi, preto sv. Peter apoštol napísal: „Pre-
dovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Pís-
me nepripúšťa súkromný výklad“ (2Pt 1, 20).

Po zhliadnutí tejto internetovej stránky som 
tiež zistil, že veriaci sú nabádaní, aby si zaob-
starali tzv. „pečať živého Boha“, ktorá má byť 
posvätená kňazom. Pripomínam, že žiaden kňaz 
verný Kristovi a jeho Cirkvi nesmie v tejto veci 
spolupracovať, lebo by sa dopustil prehrešenia 
voči viere a svojmu úradu. Na kohokoľvek, kto 
bude šíriť tieto bludné posolstvá sa vzťahujú dosť 
prísne slová Svätého písma, ktoré napísal sv. apoš-
tol Pavol Galaťanom:

„Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal 
v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému 
evanjeliu. Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo 
vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale 
keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné 
evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! 
Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak 
by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré 
ste prijali, nech je prekliaty! Chcem si teraz naklo-
niť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľu-
ďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol 
by som Kristovým služobníkom.“ (Gal 1, 6-9).

Všetkých veriacich, ktorí možno z nevedomosti 
začali veriť uvedeným posolstvám, prosím a dôraz-
ne žiadam, aby opustili tieto bludné náuky a neší-
rili ich.

Na túto záležitosť som bol povinný upozorniť 
v záujme čistoty katolíckej viery, poslušnosti a jed-
noty so Svätým Otcom, ako aj v záujme spásy va-
šich duší.

V Pánu oddaný + Štefan Sečka, spišský biskup 

urobili jeho predchodcovi. Biskup Chovanec je v his-
tórii diecézy šestnástym biskupom, takže ide o diecé-
zu, ktorá má podľa jeho slov „určitú skúsenosť, ktorá 
má určité zázemie a rozvinuté pastoračné plány, dodal 
Mons. Marián Chovanec.                           Miroslav Lyko
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Kampaň „Mladí za rodinu 2012“

Ružomberok 17. novembra (TK KBS) - Podporiť tra-
dičný model rodiny, ktorý je v poslednom období spo-
chybňovaný hľadaním nových foriem spolužitia medzi 
ľuďmi, je cieľom kampane „Mladí za rodinu 2012“, 
ktorá sa začala pri príležitosti Medzinárodného dňa štu-
dentstva 17. novembra a potrvá do 30. decembra, kedy 
si pripomíname sviatok Svätej rodiny.

„Symbolom kampane je hnedý gombík prepletený 
bielou šnúrkou, ktorí mladí budú nosiť na svojom ob-
lečení, znázorňuje zjednotenie muža a ženy v manžel-
skom zväzku pred Bohom,“ hovorí jeden z iniciátorov 
kampane Ondrej Šmidriak. 

Účastníci kampane sa budú každý večer prepájať 
modlitbou, ktorá bude mať každý týždeň špeciálny 
úmysel - napríklad za správnu voľbu manželského 
partnera, za zákony podporujúce mravné dobro mláde-
že a stabilitu rodiny či za rodiny v kríze a po rozvode 
a ich podporu od cirkevného spoločenstva.              -oš- 

Akademický senát zvolil nového 
dekana Pedagogickej fakulty KU

Ružomberok 20. novembra (TK KBS) - Akademický 
senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku (AS PF KU) na svojom zasadnutí v utorok 
20. novembra 2012 zvolil do funkcie dekana fakulty 
doc. Tomáša Jablonského. V tajnom hlasovaní mu 
podporu vyjadrilo všetkých 24 členov senátu, čím ho 
potvrdili vo funkcii aj na druhé štvorročné funkčné ob-
dobie do roku 2016.

„V mene svojom aj v mene vedenia Katolíckej uni-
verzity prajem novému dekanovi Pedagogickej fakulty 
KU veľa Božích milostí vo funkcii, nech ho sprevádza 
múdrosť v rozhodnutiach a istota v skutkoch. Nech 
fakulta pod jeho vedením kvalitatívne rastie a nech ju 
opúšťajú vzdelaní a osobnostne vyspelí mladí ľudia,“ 
povedal rektor KU prof. Tadeusz Zasępa.

AS PF KU vyhlásil voľbu kandidáta na dekana fa-
kulty na svojom prvom zasadnutí dňa 13. novembra 
2012. Do 16. novembra 2012 obdržala volebná komisia 
z akademickej obce fakulty celkom 11 návrhových líst-
kov, z ktorých všetky boli platné. Jediným navrhnutým 
kandidátom na dekana fakulty bol Tomáš Jablonský.

Na jeho návrh hlasoval následne o kandidátoch na 
funkciu prodekanov.

Kardinál Grocholewski prijal 
Mons. Bobera a prof. Zasępu

Vatikán 21. novembra (RV) - Prefekt Kongregácie pre 
katolícku výchovu Zenon Grocholewski prijal v utorok 
vo Vatikáne košického arcibiskupa metropolitu Mons. 
Bernarda Bobera a rektora Katolíckej univerzity (KU) 
v Ružomberku prof. Tadeusza Zasępu. Požiadali ho, aby 
bola v pápežskej ročenke medzi katolíckymi univerzi-
tami zapísaná aj KU. Kardinál Grocholewski toto za-
písanie podľa arcibiskupa Bobera nevylúčil. „Myslím, 
že všetko je na dobrej ceste,“ povedal metropolita Bo-
ber. V ročenke je podľa jeho slov v súčasnosti okolo 50 
z celkovo 1500 katolíckych univerzít vo svete.

Arcibiskup Bober, ktorý je zároveň veľkým kance-
lárom KU, spolu s rektorom Zasępom okrem činnosti 
univerzity predstavili aj jej zámer otvoriť novú Uni-
verzitnú knižnicu, ktorá má byť otvorená v roku 2013. 
„Bude to najväčšia knižnica na Slovensku, knižnica 
pre všetkých Slovákov na celom svete vďaka digitali-
zácii,“ povedal Vatikánskemu rozhlasu prof. Zasępa. 
S metropolitom Boberom oslovili kardinála Grocho-
lewskeho, či budovu knižnice príde požehnať a záro-
veň, či príjme čestný doktorát Doctor honoris causa 
KU. Obe ponuky podľa arcibiskupa Bobera prefekt 
Kongregácie prijal.                                             RV SK

Za prodekanku pre kvalitu a akreditáciu bola zvole-
ná doc. Nadežda Stollárová, za prodekanku pre výcho-
vu a vzdelávanie potvrdená Zuzana Gejdošová, za pro-
dekanku pre vedu a umenie doc. Emília Janigová a za 
prodekana pre zahraničné vzťahy a mobility potvrdený 
Dušan Kováč - Petrovský.                      Vladimír Buzna 

Za školskú petíciu sa postavilo  
aj Združenie katolíckych škôl 

Bratislava 20. novembra (TK KBS) - Stavovské a mi-
movládne organizácie spustili petíciu za spravodlivé, 
hospodárne a nediskriminačné financovanie sloven-
ského školstva (www.skolskapeticia.sk). Podporuje ju 
i Združenie katolíckych škôl Slovenska. Cieľom or-
ganizácií je vyzbierať 100-tisíc podpisov od občanov. 
S nimi sa chcú potom obrátiť na poslancov Národnej 
rady SR, aby zmenili zákony o odbornom vzdelávaní 
a financovaní škôl a školských zariadení, ktoré parla-
ment novelizoval tento rok v septembri. Tie označili 
za diskriminačné a podľa nich môžu viesť k zániku 
niektorých typov škôl.

Poslancov iniciátori žiadajú, aby zo školskej legis-
latívy odstránili ustanovenia, ktoré umožňujú odlišné 
zaobchádzanie s neverejnými školami a školskými za-
riadeniami v porovnaní s verejnými. Chcú tiež, aby le-
gislatívne zaviazali samosprávy miest a obcí financovať
rovnakým spôsobom všetky školy a školské zariadenia 
na Slovensku bez ohľadu na to, kto je ich zriaďova-
teľom a prijať také zákony, ktoré zabezpečia všetkým 
zamestnancov v školstve adekvátne mzdy.              -ml- 
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Jesenné plenárne zasadnutie 
Konferencie vyšších predstavených 

ženských rehôľ

Prešov 17. novembra (TK KBS) - V dňoch 14. - 15. no-
vembra 2012 sa v Exercičnom dome sv. Ignáca v Pre-
šove konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie 
vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku 
(KVPŽR). Toto zhromaždenie bolo predovšetkým 
volebné a po troch rokoch funkčného obdobia volilo 
so svojich radov vedenie na ďalšie tri roky. Pracovná 
časť zasadnutia, na ktorej sa zúčastnil aj Mons. Milan 
Chautur, predseda Rady pre inštitúty zasväteného ži-
vota a spoločnosti apoštolského života pri KBS, bola 
venovaná predovšetkým bilancovaniu a zhodnoteniu 
uplynulého trojročia.

Volebné zasadnutie svojou voľbou znovu potvrdi-
lo na ďalšie tri roky doterajšiu predsedníčku, ktorou 
naďalej zostáva sestra M. Justína Kostúrová - generál-
na predstavená Kongregácie sestier dominikánok bl. 
Imeldy. Ostatné členky vedenia KVPŽR boli čiastočne 
obmenené. Za podpredsedníčku sestry zvolili provin-
ciálnu predstavenú Kongregácie školských sestier sv. 
Františka - sestru M. Magdalénu Sumilasovú. Členkou 
rady naďalej zostáva sr. Noemi Ondreková - provinci-
álna predstavená Kongregácie školských sestier de No-
tre Dame. Do rady pribudli dve nové členky: sr. Jana 
Kurkinová - provinciálna predstavená Inštitútu Panny 
Márie Pomocnice; a sr. Petra Sičáková - provinciálna 
predstavená Kongregácie sestier služobníc Nepoškvr-
nenej Panny Márie (gréckokatolíckeho obradu). Voľby 
prebiehali podľa platných Stanov KVPŽR schválených 
vo Vatikáne Kongregáciou pre inštitúty zasväteného ži-
vota a spoločnosti apoštolského života.

Sestry sa zaoberali aj spoluprácou s Konferenciou 
vyšších rehoľných predstavených mužských reholí, 
a to za účasti jej nového predsedu - pátra Jeremiáša 
Kvaku, OFM.                                             sr. Marta Chraščová

Na zasadnutí v Trnave sa zišiel 
Výbor Spolku sv. Vojtecha

Trnava 20. novembra (TK KBS) - V Trnave sa dnes (20. 
novembra 2012) sa na svojom štvrtom zasadnutí zišiel 
Výbor Spolku sv. Vojtecha (SSV). Zasadnutie sa zača-
lo svätou omšou. V Kaplnke Sedembolestnej Panny 
Márie ju celebroval predseda SSV Mons. Ján Orosch, 
apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy a kon-
celebrovali prítomní käzi.

Po skončení svätej omše nasledovala prezentácia 
členov Výboru SSV. Na začiatku rokovania boli prí-
tomní 16 členovia. Po krátkom úvode predsedu viedol 
rokovanie ďalej podpredseda SSV Jozef Opatovský. 
Na programe rokovania boli aktuálne otázky činnosti 
a hospodárenia SSV. Dôležitým bodom rokovania bola 
príprava rekonštrukcie budovy na Kapitulskej ulici 
v Bratislave pre činnosť Katolíckych novín a histo-
rickej budovy SSV v Trnave. Výbor SSV v súvislosti 
s odchodom niektorých zamestnancov SSV do dôchod-
ku riešil v zmysle Stanov SSV aj obsadenie uprázdne-
ných miest.                                                      Daniel Dian

Trnavská novéna 2012 

Trnava 20. novembra (TK KBS) - Na spomienku Obe-
tovania Panny Márie sa konala v Trnave Novéna k Tr-
navskej Panne Márii 2012. Počas deviatich dní veriaci 
Trnavy, a vďaka katolíckym masovokomunikačným 
prostriedkom i celého Slovenska, premýšľali nad myš-
lienkou Svätého Otca Benedikta XVI. z jeho apoštol-
ského listu Porta fidei: „Božia Matka, zverujeme ti ten-
to Rok viery“ (Porta fidei 15). Každý večer sa striedali
kazatelia pochádzajúci z rozličných rehoľných komu-
nít pôsobiacich na Slovensku. Hlavnými celebrant-
mi večerných svätých omší boli biskupi: Ján Orosch, 
Andrej Imrich, Jozef Haľko,Marián Chovanec, Štefan 
Sečka a Dominik Tóth.

Slávnostnú svätú omšu na záver novény celebroval 
Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup – metropolita, 
spolu s ním koncelebrovali šiesti biskupi a veľký počet 
kňazov. 

V homílii sa bratislavský arcibiskup zameral na tému 
„Rok viery... aby sme posilnili svedectvo lásky“. Je to 
jedna z úloh, ktorá je pred nami; ktorá vyplýva z toho, 
že sme veriaci a aj Rok viery je príležitosťou, aby sme 
sa v týchto základných poslaniach obnovili.“ K tomuto 
obnoveniu sa môže veriacim napomôcť i sviatok Obe-
tovania Panny Márie. Božiu Matku môžme chápať ako 
človeka, ktorý je úplne odovzdaný Bohu. K osobitné-
mu zasväteniu Bohu nie sú však pozvané iba duchovné 
osoby, ale aj život každého človeka má byť zasvätený 
tomu, aby sme žili podľa Božej vôle. 

Arcibiskup Zvolenský spomenul aj slová pápeža 
Benedikta XVI., že viera Panny Márie u nej prechádza 
do činnej lásky, ktorá objíma rany cirkvi a sveta: „Sú 
rany, ktoré sa dotýkajú našich rodín a potom je tu ďal-
šia rana, mládež.Tieto rany môžeme ošetriť cez vieru 
a lásku, ako to robila Panna Mária. Naša viera má sa 
prejaviť v svedectve lásky v našich spoločenstvách, 
kde treba uzdravovať rany, ktoré sú spôsobené našou 
slabosťou.“

Na záver svätej omše biskupi, kňazi a veriaci zverili 
Trnavskej Panne Márii celú arcidiecézu v zasväcujúcej 
modlitbe. Po nej nasledovalo skladanie milostivého ob-
razu Madony za zvukov fanfár z hlavného oltára Bazi-
liky sv. Mikuláša a slávnostné prenesenie v procesii do 
bočnej kaplnky, kde zostane až do začiatku budúcoroč-
nej novény.                                                Dušan Kolenčík 
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O ľudskej osobe z pohľadu  
kresťanského personalizmu 

Bardejov 21. novembra (TK KBS) - Pobočka Ústre-
dia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove 
zorganizovalav 16. novembra 2012 v priestoroch Poľ-
sko-slovenského domu sympózium na tému Ľudská 
osoba vo svetle kresťanského personalizmu. Cieľom 
sympózia bolo uvažovať o ľudskej osobe a pozrieť sa 
na ľudskú osobu z pohľadu kresťanského personaliz-
mu, z pohľadu najvýznamnejších predstaviteľov kres-
ťanského personalizmu, medzi ktorých môžeme za-
radiť Teilharda de Chardin, Jacquesa Maritaina, Edit 
Steinovú a Karola Wojtylu. 

Prvú prednášku s názvom Úvahy o osobnostnom 
raste, šťastí, utrpení a morálke v myslení Teilharda de 
Chardin predniesla prof. Zlatica Plašienková z Filozo-
fickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Osoba a výchova vo filozofickej reflexii Jacquesa Ma-
ritaina bol názov druhej prednášky, ktorú pripravil prof. 
Pavol Dancák z Gréckokatolíckej teologickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove. Prof. Peter Volek, 
ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Katolíckej univer-
zite v Ružomberku, sa vo svojej prednáške zameral na 
tému Štruktúra ľudského skutku podľa Edity Steinovej. 
O personalizme Karola Wojtylu hovoril direktor saleziá-
nov v Bardejove Anton Červeň. Základným posolstvom 
kresťanského personalizmu v súčasnej dobe je hodnota, 
jedinečnosť, a dôstojnosť ľudskej osoby vo všetkých 
oblastiach ľudského života.                             Ján Maník

Gabriele Kuby hovorila  
na Slovensku o kultúre života 

a anti-kultúre smrti

Bratislava 19. novembra (TK KBS) - V dňoch 16. 
- 17. novembra na Slovensko zavítala nemecká so-
ciologička Gabriele Kuby, autorka jedenástich kníh, 
v ktorých sa venuje témam ako ochrana života, pod-
pora rodiny, vzťahy medzi mužom a ženou, sexualita 
a ideológia rodovej rovnosti, kultúra života a anti-
-kultúra smrti, či hranice osobnej slobody človeka 
v duchu kresťanstva. V Bratislave hovorila o týchto 
témach na dvoch prednáškach.

Piatková prednáška mala názov Daj láske šancu. 
V sobotu predstavila svoj pohľad na tému Globálna 
sexuálna revolúcia: v mene slobody strácame slobodu, 
o ktorej píše aj vo svojej zatiaľ poslednej knihe. „Slo-
boda je najvyššou hodnotou našej spoločnosti,“ pove-
dala Gabriele Kuby. Hovorila aj o tzv. ideológii rodovej 
rovnosti a poukázala na to, že jej cieľom je presadiť 
zničenie polarity medzi mužom a ženou. Podľa nej bol 
vytvorený nový význam výrazu „rod“, aby sa vyjadri-

lo, že existuje sociálne pohlavie a biologické pohlavie. 
„Rodová teória hovorí, že nie je dôležité, akého pohla-
via je človek biologicky, ale môže si vybrať svoju se-
xuálnu orientáciu. Dôsledkom toho sú útoky na rodinu 
a spochybňovanie jej prirodzenej formy a poslania pri-
vádzať na svet deti. Povyšujú sa homosexuálne partner-
stvá, ktoré vo svojej podstate nemôžu byť skutočným 
manželstvom. Chcú adoptovať deti, počať ich umelým 
oplodnením, a nikto sa nepýta, čo to spôsobí samotným 
deťom. Záujmy dospelých sú podľa tohto omnoho dô-
ležitejšie, než záujmy detí,“ argumentuje sociologička 
v rozhovore pre Fórum života.

Ako uviedla jedna z organizátoriek podujatia, Zu-
zana Bullová zo Spoločenstva mladých pri Františ-
kánskom kostole, otázky, ktoré Gabriele Kuby rieši 
vo svojich knihách a prednáškach sú veľmi akútne 
a treba o nich hovoriť aj na Slovensku: „Tým, čo sa 
deje momentálne v parlamente, hoci vďaka Bohu ne-
bol schválený zákon o registrovaných partnerstvách, 
ale tie tlaky, revolúcia zhora nadol, tým tlakom treba 
odolávať, aj konštruktívne budovať niečo na hodno-
tách rodiny, ochrany života a tak ďalej, takže je to 
veľmi aktuálne.“                                         Danka Jacečková

Slovensko prijali medzi krajiny 
s rozvinutým fatimským  

apoštolátom

Fatima 21. novembra (TK KBS) - Od 11. do 17. no-
vembra 2012 sa vo Fatime uskutočnil svetový kongres 
Svetového apoštolátu Fatimy (SAF). Medzi zástupca-
mi z 25 štátov zo šiestich svetadielov boli aj Slováci, 
Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup a Jozef 
Mikloško. Ako pozorovatelia sa na kongrese zúčastnili 
emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol a farár z Lábu Ju-
raj Augustín. Slovensko bolo na kongrese prijaté medzi 
krajiny s rozvinutým fatimským apoštolátom.

Slovenskí zástupcovia predniesli správu o svojej  
činnosti, v ktorej navrhli viac spolupracovať s inými 
mariánskymi hnutiami fatimskej orientácie. Hlavnú 
pozornosť venovali akciám a publikačnej činnosti. 

Delegáti kongresu, medzi ktorými bolo šesť bis-
kupov, 25 kňazov a 65 laikov, prerokovali situáciu 
v centrále SAF vo Fatime, ako aj v národných cen-
trách. V rámci stretnutia sa uskutočnilo viacero pred-
nášok a diskusií na tému Fatimského posolstva a novej 
evanjelizácie a aj náboženských, modlitbových a kul-
túrnych podujatí . Delegáti navštívili karmelitánsky 
kláštor v ktorom žila sestra Lucia a mali besedu s jej 
vicepostulátorom blahorečenia. V duchovnom progra-
me sa zúčastňovali na svätých omšiach v kaplnke zja-
venia, absolvovali sviečkové procesie, modlili sa ruže-
nec a viedli rôzne meditácie.                       Jozef Mikloško 
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STRUČNE Z DOMOVA

V Sampore akt kánonického menovania 
prvého priora
SLIAČ - V sobotu 17. novembra 2012 navštívil Be-
nediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore opát 
Benediktínskeho opátstva sv. Petra a Pavla v poľskom 
Tynci ndp. Bernard Sawicki OSB, aby vykonal akt ká-
nonického menovania prvého konventuálneho priora 
slovenského kláštora. Prvým konventuálnym priorom 
sa na dobu ôsmich rokov stal o. Vladimír Kasan OSB. 
Slovenskí benediktíni, žijúci v samporskom kláštore 
tak získali autonómiu, ktorá prináleží plnohodnotným 
mníšskym kláštorom podľa kánonického práva Kato-
líckej cirkvi.

V Nitre pripravili študenti etické sympózium
NITRA - V dňoch 16. - 17. novembra sa uskutočnilo 
etické sympózium organizované študentmi Gymnázia 
sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Cieľom sympózia je otvo-
rene diskutovať o problémoch a hľadať odpovede na 
otázky, ktoré trápia mladých.  Sympózium pod názvom 
Žiť či prežiť zahŕňalo tri prednáškové bloky- Multime-
diálna generácia, Únikový východ a Cena ľudského ži-
vota.                                                                Alžbeta Dlhá

Projekt s názvom Days for you
ÚSTIE NAD PRIEHRADOU - Pri príležitosti Týž-
dňa Cirkvi pre mládež pripravilo Oravské centrum mlá-
deže v Ústi nad Priehradou projekt s názvom Days for 
you. Mladých oslovili mottom podujatia: Boh je online. 
Išlo o evanjelizačný program pre deti a mládež spojený 
s posolstvom, že Boh je online - jeho priateľstvo a láska 
je niečo, čo nemá podmienky. Program tvorili rôzne hry 
a aktivity, svätá omša obetovaná za danú farnosťa večer 
evanjelizačný program zložený zo scénok, tanca, chvál, 
videoprojekcii a slova.  Nechýbali ani svedectvá členov 
z Komunity Cenacolo.                                 Branislav Kožuch

Jubilejný ročník stolného tenisu 
VOJČICE - Desiaty jubilejný ročník v stolnom 
tenise mládeže Košickej eparchie sa uskutočnil 
17. novembra vo Vojčiciach. Vyše 130 chlapcom 
a dievčatám  z dvadsiatich deviatich farností sa pri 
sv. liturgii v miestnom vojčickom chráme prihovoril 
vladyka Milan Chautur košický eparcha.  Apeloval 
na rodičov i kňazov, aby využili potenciál mládeže 
k správnemu nasmerovaniu ku Kristovi. Lebo jedi-
ne on môže zmeniť človeka a dať mu priestor pre 
zodpovedný život. Po odovzdaní čestného občian-
stva Vojčíc vladykovi Milanovi sa už rozprúdil ko-
lotoč jednotlivých zápasov. Nechýbala ani kategória 
kňazov. Na ôsmich stoloch sa odohrávali zápolenia 

v šikovnosti, ale aj ľudskom charaktere a slušnosti. 
Víťazom odovzdali  medaile a diplomy vladyka Mi-
lan a starosta obce.                             Michal Hospodár 

Výstava venovaná Jankovi Havlíkovi v Skalici
SKALICA - V nedeľu 18. novembra 2012 v jezuit-
skom kostole v Skalici otvorili životopisnú výstavu 
od autorky Heleny Slávikovej „Ján Havlík dvojná-
sobný odsúdenec za vieru“. Počas nej sa prítomní 
zoznámili so životnými osudmi Janka Havlíka, ktorý 
bol v minulosti dvakrát odsúdený a dlhoročne väzne-
ný pre svoju vieru. už asi 15 rokov sa má možnosť 
verejnosť oboznamovať so životom Janka Havlíka 
a všetky materiály potrebné k začiatku jeho blahore-
čenia sú odoslané na príslušnej kongregácií v Ríme 
a čaká sa na vyjadrenie, aby sa mohol začať diecézny 
proces.                                                      Ľudovít Košík

Výstavu betlehemov z Krakova v Košiciach
KOŠICE - V rámci 23. ročníka Festivalu sakrálneho 
umenia v Košiciach otvorili výstavu Betlehemov zo 
zbierok historického múzea mesta Krakov. V priesto-
roch Východoslovenského múzea poteší oko náv-
števníka 29 najkrajších betlehemov, pričom mnohé 
z nich boli ocenené v súťaži, ktorú každý rok orga-
nizuje krakovské múzeum. Tento rok sa uskutočnil je 
50. ročník.                                             Mária Čigášová

Vydavateľstvo Serafín má novinku s názvom 
Svetlo kríža v tieni kríža
BRATISLAVA - „Svetlo kríža v tieni kríža“ je názov 
novinky P. Gereona Goldmanna. Knihu vydalo vy-
davateľstvo Serafín. Opisuje udalosti, ktoré sa stali 
pred 70 rokmi. Príbeh kňaza, ktorý chodil a rozprával 
od Japonska až po Kóreu svoje zážitky z vojny a zo 
zajatia.                                         Fr. Alex Andrej Drgoň OFM

Rádio LUMEN získalo opäť 29 frekvencií a no-
vú licenciu na osem rokov
BANSKÁ BYSTRICA - Rada pre vysielanie a re-
transmisiu na svojom utorkovom zasadnutí rozhodla 
o výsledkoch výberového konania na obsadenie frek-
vencií pre rozhlasové terestriálne vysielanie. Z 55 
frekvencií určených na pridelenie v jesennom výbe-
rovom konaní Rada pridelila 45, a to desiatim z je-
denástich uchádzačov. Dvadsaťdeväť frekvencií, na 
ktorých dnes vysiela Rádio LUMEN, Rada opätov-
ne pridelila spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r. o., 
ktorá sa o ne uchádzala ako jediná. Frekvencie rádio 
získalo spolu s novou licenciou, udelenou na osem 
rokov.                                                        Rádio Lumen


