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V polovici novembra ma pozvali študenti gymnázia 
z Nitry na etické sympózium. Tento rok sa venoval 
téme „Žiť či prežiť“. Mal som sa venovať téme 
Multimediálna generácia. Hovorí sa, že ak chcete 
rýchlu odpoveď, naťukajte Google. Lebo ak ťa ani 
Google nenájde, je to vraj maximálna ignorácia. 
Nuž som tak urobil. Do vyhľadávacieho okienka 
som napísal výraz „Multimediálna generácia“. 
Výsledok bol prekvapivý. Deväť z desiatich nájde-
ných liniek bol odkaz na reklamu...
Prednedávnom navštívil Slovensko predseda Pá-
pežskej rady pre rodinu arcibiskup Mons. Vincenzo 
Paglia. Vo svojej prednáške na konferencii „Kultú-
ra života - kultúra pre život“ spomenul zaujímavú 
skúsenosť. Keď navštívil po prvý krát Spojené 
štáty americké, vrátil sa s novým poznatkom. 
Ľudia sa delili podľa zvláštneho parafrázovaného 
hesla “povedz mi, čo nakupuješ a ja ti poviem, 
kto si”. Napomáhala tomu i kreditná karta, ktorá 
bola masívne propagovaná ako nástroj okamžitého 
uspokojenia potrieb. “Načo čakať, ak niečo chceš, 
maj to hneď!- to bol slogan, ktorý začal robiť 
z ľudí otrokov”- poznamenal Mons. Paglia. Virtu-
álna skutočnosť je naozaj veľkou výzvou. Virtuál-
ne vzťahy, virtuálne peniaze, virtuálne... pomaly 
všetko. Ale čo realita? Dnes je už bežnou praxou, 
že si študenti na smartphone nahrávajú prednášky, 
či výklad učiteľa, tabletom či telefónom fotia slidy 
prezentované počas vyučovacích hodín. Do note-
booku si zapisujú poznámky, samozrejmosťou sú 
vypracované prezentácie a pri umeleckých smeroch 
napríklad aj dizajn vytvorený práve na laptope. 
Faktom však zostáva, že už takmer nie sme schop-
ní napísať list vlastnou rukou alebo sa nám čím 
ďalej tým viac stáva, že premýšľame nad tým, aké 
i napísať, či kde použiť čiarku. Počítač to za nás 
opraví... Už dávno je zrejmé, že virtuálna realita tú 

osobnú nenahradí. Zapamätáme si totiž 10% z to-
ho, čo prečítame, 20% z toho, čo počujeme, 30% 
z toho, čo vidíme v podobe obrazu, 50% z toho, čo 
vidíme a súčasne počujeme, ale až 70% z toho, čo 
vidíme, počujeme a aktívne vykonávame a dokon-
ca až 90% z toho, k čomu sme dospeli na základe 
vlastných skúseností vykonávaním činnosti. Táto 
axióma však neplatí iba pri poznávaní, ale i v du-
chovnom živote. Vzťah k Bohu môže byť takisto 
tvorený virtuálne alebo osobne. Náboženstvom, 
či cirkvou sa dá totiž niekedy i dosť účinne určitý 
čas obhajovať, či sa zaň krčiť. Faktom však je, že 
falošné predstavy sa väčšinou zrútia ako domček 
z karát v okamihu, keď prichádza neúspech, utrpe-
nie, alebo odmietnutie napĺňania mojich predstáv, 
či výhod plynúcich z virtuálneho vzťahu s Bohom. 
Vo svojom archíve som našiel jeden zo súborov, 
ktorý som si uložil pred viac ako 10-timi rokmi. 
Tak mi dovoľte, drahí poslucháči, aby som sa na 
záver môjho zamyslenia oň s vami podelil.
„Takže ty by si sa chcel so mnou rozprávať...“ spý-
tal sa Boh.“Keď máš čas...“ odpovedal som. Boh 
sa usmial: „Môj čas je večnosť - čo by si sa chcel 
spýtať?““Čo ťa najviac prekvapuje na ľuďoch?“-
Boh odpovedal: „To, že keď usilovne premýšľajú 
o budúcnosti, zabúdajú na prítomnosť a tak vlastne 
nežijú ani v súčasnosti a ani v budúcnosti. Že žijú, 
akoby nemali nikdy umrieť a umierajú akoby nikdy 
ani nežili. Že sú skoro znudení detstvom a poná-
hľajú sa do dospelosti a potom sa opäť túžia vrátiť 
do detstva. Že prichádzajú o zdravie pri zhromaž-
ďovaní bohatstva  a potom prichádzajú o bohatstvo 
v túžbe mať znova zdravie.“ Boh ma chytil za ruku, 
chvíľu sme mlčali a potom som sa spýtal:“ 
Akú radu by si dal svojim deťom do života?“ Boh 
odpovedal s úsmevom:“Aby mohli pochopiť, že 
nemôžu nikoho donútiť, aby ich niekto miloval, ale 
môžu byť takými, aby boli milovaní. Pochopiť, že 
najcennejšie v živote nie je to, čo majú, ale koho 
majú. Pochopiť, že nie je nutné ani rozumné sa ne-
ustále porovnávať s druhými. Pochopiť, že bohatý 
nie je ten, kto má najviac, ale ten, kto potrebuje 
najmenej. Pochopiť, že trvá len pár sekúnd otvo-
riť hlbokú ranu v duši svojho blízkeho, a že môže 
trvať veľa rokov, kým sa táto rana zahojí. Naučiť 
sa naozaj odpúšťať každý deň. Uvedomiť si, že 
majú okolo seba ľudí, ktorí ich naozaj milujú, ale 
ktorí nevedia dať svoje city najavo. Pochopiť, že za 
peniaze môžu kúpiť všetko, len nie šťastie. Pocho-
piť, že dvaja ľudia sa môžu pozerať na rovnakú vec 
a vidieť ju úplne odlišne. Pochopiť, že nestačí iba, 
aby im odpustili iní, ale tiež, aby oni odpustili sami 
sebe.“
Prajem vám požehnaný čas Adventu, ktorý prichá-
dza.                                                  RV, Jozef Kováčik 

Multimediálna generácia



3                         48/2012

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI  
            

Vatikán 25. novembra (RV CZ/RV SK) - V Bazilike sv. 
Petra vo Vatikáne sa v sobotu konalo riadne verejné kon-
zistórium, v poradí už šieste za súčasného pontifikátu.
Benedikt XVI. na ňom vymenoval šesť nových kardiná-
lov. Ani jeden z nich nepochádza z Európy - po 85 rokoch 
tak prebehlo konzistórium bez talianskeho purpuru.

Ak pripočítame sobotné menovania, Benedikt XVI. 
udelil počas svojho pôsobenia na Petrovom stolci kar-
dinálsky titul celkom 84 členom kardinálskeho zboru. 
Kardinálske kolégium po poslednom konzistóriu tvorí 
211 členov; 120 z nich je oprávnených voliť pápeža (91 
členov nad hranicou kánonického veku 80 rokov). Viac 
než polovica súčasných kardinálov má európske korene 
(117 - 62 voličov, 55 nevoličov), nasledujú Američania 
(52), Ázijci (20) a Afričania (18). Najmenej počtom je 
zastúpená Austrália - Oceánia - so štyrmi kardinálmi.

Veľkú pozornosť venovali tejto udalosti vlády krajín, 
kam nové kardinálske tituly poputujú. Delegáciu Liba-
nonu, krajiny, z ktorej pochádza maronitský patriarcha 
Béchara Boutros Raï, tvorili generál Michel Sleiman, 
prezident Libanonskej republiky, s manželkou a sprievo-
dom. Druhú oficiálnu delegáciu, z Filipín, odkiaľ pochá-
dza kardinál Luis Antonio Tagle, viedol Jejomar C. Binay, 
viceprezident Filipínskej republiky. V Bazilike sv. Petra 
bol dnes prítomný aj prof. P. J. Kurien z Indie, predseda 
parlamentu, ktorý prišiel na slávnosť kreovania kardinála 
Baseliosa Cleemisa Thottunkala a štvrtá oficiálna dele-
gácia z Nigérie, krajiny kardinála Johna Olorunfemiho 
Onaiyekana, bola vedená senátorom Davidom Markom.

Noví nositelia kardinálskeho purpuru prijali z rúk Be-
nedikta XVI. dekrét, ktorý im prideľuje titulárne kostoly 
alebo diakonie v Ríme:

Kardinál James Michael Harvey (USA); diakonia sv. 
Pia V. vo Villa Carpegna

Kardinál Béchara Boutros Raï, maronitský patriarcha 
Antiochie (Libanon); nakoľko je patriarcha maronitskej 
Cirkvi, nebola mu pridelená diakonia ani titul (je tretím 
patriarchom, ktorý prijal kardinálsky titul a prvým kar-
dinálom členom maronitského mnížskeho rádu Panny 
Márie)

Kardinál Baselios Cleemis Thottunkal (India); titulár-
ny chrám sv. Gregora VII.

Kardinál John Olorunfemi Onaiyekan (Nigéria); titu-
lárny chrám sv. Saturnína

Kardinál Rubén Salazar Gómez (Kolumbia); titulár-
ny chrám sv. Gerarda Maiellu

Kardinál Luis Antonio Tagle (Filipíny); titulárny 
chrám sv. Feliceho da Cantalice v Centocelle

Vo svojej homílii Benedikt XVI. venoval pozornosť 
termínu „katolícka (všeobecná)“ Cirkev a okrem iného 
povedal:

„Ježiš posiela svoju Cirkev nie k nejakej skupine, ale 
k ľudstvu vo všeobecnosti, aby ho zhromaždila vo vie-
re ako jediný ľud, aby ho zachránila, ako to vyjadruje 

dogmatická konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu 
Lumen gentium: «Všetci ľudia sú povolaní do spoločen-
stva nového Božieho ľudu. Preto sa tento ľud, hoci zostá-
va jeden a jediný, má šíriť po celom svete a cez všetky 
veky, aby sa splnil zámer vôle Boha» (b. 13). Univer-
zálnosť Cirkvi sa teda spája s univerzálnosťou jediného 
Božieho plánu spásy sveta. Takýto univerzálny charakter 
jasne vychádza na povrch v deň Turíc, keď Duch Svätý 
napĺňa svojou prítomnosťou prvé cirkevné spoločenstvo, 
aby sa evanjelium šírilo k všetkým národom a nechalo 
v nich vyrastať nový a jediný Boží ľud. Preto je Cirkev 
od svojho počiatku zameraná na kat´holon, objíma celé 
univerzum. Apoštoli vydávajú svedectvo Kristovi tým, 
že sa obracajú na ľudí pochádzajúcich z celého sveta 
a každý im rozumie, akoby hovorili jeho materinským 
jazykom (porov. Sk 2,7-8). Od tohto dňa Cirkev v «sile 
Ducha Svätého», podľa Ježišovho prisľúbenia, ohlasuje 
umučeného a vzkrieseného Pána «v Jeruzaleme i v celej 
Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme» (Sk 1,8). Uni-
verzálne poslanie Cirkvi nevychádza zdola, ale zostupuje 
z hora, od Ducha Svätého a od prvej chvíle je zamerané 
nato, aby sa prejavilo v každej kultúre, a tak vytvorilo je-
diný Boží ľud. Nie je to miestna komunita, ktorá sa zväč-
šuje a postupne rozširuje, ale je to akoby kvas zameraný 
na univerzálnosť, na všetko a sám v sebe už nesie univer-
zálnosť,“ povedal Svätý Otec.

Počas slávnosti Krista Kráľa sa v Bazilike sv. Petra 
vo Vatikáne konala eucharistická liturgia. Benedikt XVI.
ju slávil spoločne so šiestimi novými kardinálmi, ktorých 
v sobotu vymenoval. V homílii saSvätý Otec prihovoril 
slovami: 

„Páni kardináli, ctihodní bratia v biskupskej a kňaz-
skej službe, milí bratia a sestry!

Dnešná slávnosť Krista Kráľa vesmíru, ktorou sa za-
vršuje liturgický rok je obohatená prijatím nových členov 
kardinálskeho kolégia, ktorých som podľa tradície pozval 
v dnešné dopoludnie sláviť spolu so mnou Eucharistiu. 
Na každého z nich sa obraciam so srdečným pozdravom 
a ďakujem kardinálovi Jamesovi Michaelovi Harveyovi 
za úctivé slová, ktoré mi vyjadril v mene všetkých. Po-
zdravujem aj ostatných kardinálov a všetkých biskupov, 
ktorí sú t prítomní ako aj vážené autority, pánov veľvy-
slancov, kňazov a rehoľníkov i všetkých veriacich, naj-
mä tých, čo pochádzajú z diecéz, ktoré sú zverené pasto-
račnej starostlivosti nových kardinálov.

V túto poslednú nedeľu liturgického roka nás Cirkev 
pozýva sláviť Pána Ježiša ako Kráľa vesmíru. Volá nás, 
aby sme zamerali náš pohľad do budúcnosti, či lepšie 
do hĺbky, k poslednej méte dejín, keď nastane konečné 
a večné Kristovo kráľovstvo. On bol na počiatku s Ot-
com, keď bol stvorený svet a plne zjaví svoju vládu na 
konci vekov, keď bude súdiť všetkých ľudí. Tri dnešné 
čítania nám hovoria o tomto kráľovstve. V evanjeliovom 
úryvku, vybratom z rozprávania svätého Jána, ktorý sme 

Benedikt XVI.: Ježišova moc nezodpovedá logike panovania a sily 
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počuli, sa Ježiš nachádza v ponižujúcej situácii odsúden-
ca pred rímskou mocou. Bol zajatý, ponižovaný a bitý 
a teraz jeho nepriatelia dúfajú, že dosiahnu jeho odsú-
denie na trest smrti. Pilátovi ho predstavili ako niekoho, 
kto túži po politickej moci, ako údajný židovský kráľ. 
Rímsky prokurátor koná výsluch a pýta sa Ježiša: „Si ži-
dovský kráľ?“ (Jn 18, 33). Keď Ježiš odpovedá na túto 
otázku, objasňuje povahu svojho kráľovstva a samot-
ného jeho mesiášskeho poslania, ktoré nie je svetskou 
mocou ale slúžiacou láskou. Zdôrazňuje, že jeho kráľov-
stvo si v žiadnom prípade nemožno mýliť s akoukoľvek 
politickou mocou: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta 
... nie je stadiaľto“ (v. 36).

Je jasné, že Ježiš nemá žiadne politické ambície. Po 
rozmnožení chlebov, keď sa ho zástup, nadšený zázra-
kom chcel zmocniť a urobiť ho kráľom aby premohol 
rímsku moc a nastolil tak nové politické kráľovstvo, 
ktoré by sa považovalo za toľko očakávané Božie krá-
ľovstvo. No Ježiš vie, že Božie kráľovstvo je celkom 
iného druhu, nezakladá sa na zbraniach a na násilí. A je 
to práve rozmnoženie chlebov, ktoré sa na jednej strane 
stane znamením jeho mesiášskeho poslania, no na dru-
hej strane aj predelom v jeho činnosti: od tejto chvíle sa 
cesta smerom ku krížu stáva čoraz jasnejšia. Tam, v naj-
vyššom akte lásky zažiari prisľúbené kráľovstvo, Božie 
kráľovstvo. No zástup nechápe, je sklamaný a Ježiš sa 
sám utiahne na horu, aby sa tu modlil (porov. Jn 6, 1-
15). V opise jeho utrpenia vidíme, že aj jeho učeníci, na-
priek tomu, že žili spolu s Ježišom a počúvali jeho slová, 
mysleli na politické kráľovstvo, nastolené použitím sily. 
V Getsemanskej záhrade Peter vytasil svoj meč a za-
čal bojovať, no Ježiš ho zastavil (porov. Jn 18, 10-11).
Nechce, aby ho bránil zbraňami ale chce naplniť vôľu 
Otca až do dna a nastoliť jeho kráľovstvo nie zbraňami 
a násilím, ale zdanlivou slabosťou lásky, ktorá dáva ži-
vot. Božie kráľovstvo je úplne odlišné od pozemských 
kráľovstiev.

Práve toto je dôvod, prečo pred bezbranným, kreh-
kým a ponižovaným človekom, akým bol Ježiš, muž 
moci, akým bol Pilát, zostáva prekvapený; prekvapený 
lebo počuje hovorí o kráľovstve a o služobníkoch. Preto 
kladie otázku, ktorá sa mu zdala paradoxná: „Tak predsa 
si kráľ?“. Akým kráľom by mohol byť človek v takých-
to podmienkach? No Ježiš odpovedá rozhodným spôso-
bom: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil 
a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo 
pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas“ (18, 
37). Ježiš hovorí o kráľovi a kráľovstve, ale nemyslí tu 
na moc, ale na pravdu. Pilát nechápe: môže tu byť moc, 
ktorá sa nedosahuje ľudskými prostriedkami? Moc, kto-
rá nezodpovedá logike panovania a sily? Ježiš prišiel 
aby zjavil moc iného kráľovstva, Božieho; prišiel, aby 
vydal svedectvo pravde o Bohu, ktorý je láska (porov. 
1 Jn 4, 8.16) a ktorý chce nastoliť kráľovstvo spravodli-
vosti, lásky a pokoja (porov. Prefácia). Kto je otvorený 
láske, počúva toto svedectvo a prijíma ho s vierou, aby 
vstúpil do Božieho kráľovstva.

Túto perspektívu nachádzame aj v prvom čítaní, 
ktoré sme počuli. Prorok Daniel ohlasuje moc tajom-
nej osobnosti, umiestnenej medzi nebom a zemou: „V 
nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako Syn človeka 
a došiel až k Starcovi. Priviedli ho pred neho, dostal 
moc i slávu a kráľovstvo, a budú mu slúžiť všetky náro-
dy, kmene a jazyky. Jeho vláda je večná, nikdy nezanik-
ne a jeho kráľovstvo nebude zničené“ (7, 13-14). Tieto 
slová načrtávajú kráľa, ktorý panuje od mora k moru až 
po kraj zeme, absolútnu moc, ktorá nebude nikdy zniče-
ná. Toto prorocké videnie, mesiášske videnie, osvecuje 
a plne uskutočňuje Kristus: moc pravého Mesiáša, moc, 
ktorá nikdy nezapadne a ktorá nebude nikdy zničená, nie 
je moc pozemských kráľovstiev, ktoré povstávajú a pa-
dajú, ale kráľovstvo pravdy a lásky. Tu chápeme, že krá-
ľovstvo, ktoré Ježiš ohlasoval v podobenstvách a ktoré 
doslovne a otvorene vyjavil pred rímskym prokuráto-
rom, je kráľovstvo pravdy, jedinej, ktorá dáva všetkým 
veciam ich jas a veľkosť.

V druhom čítaní autor Apokalypsy potvrdzuje, že 
my patríme do Kristovho kráľovstva. V zvolaní, ktorým 
sa obracia na „toho, ktorý nás miluje a svojou krvou nás 
oslobodil od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi 
Bohu a svojmu Otcovi“ (1, 5-6). Aj tu je jasné, že sa jed-
ná o kráľovstvo, založené na vzťahu k Bohu a v pravde 
a nie o politické kráľovstvo. Svojou obeťou nám Ježiš 
otvoril cestu pre hlboký vzťah s Bohom: v ňom sme 
sa stali pravými adoptívnymi deťmi a tak sme sa stali 
účastní na jeho kraľovaní nad svetom. Byť Ježišovými 
učeníkmi teda znamená nenechať sa strhnúť svetskou 
logikou moci, ale prinášať do sveta svetlo Božej pravdy 
a lásky. Autor Apokalypsy potom rozširuje svoj pohľad 
na Ježišov druhý príchod, aby súdil ľudí a nastolil na-
vždy Božie kráľovstvo a pripomína nám, že obrátenie 
ako odpoveď na božskú milosť, je podmienkou na za-
loženie tohto kráľovstva (porov. 1, 7). Je to naliehavé 
pozvanie, adresované všetkým a každému: vždy znova 
sa v našom živote obracať pre Božie kráľovstvo, pre Bo-
žie panovanie, pre Pravdu. Každodenne ho zvolávame 
v modlitbe „Otče náš“ slovami „Príď tvoje kráľovstvo“, 
čo znamená povedať Ježišovi: Pane, daj, aby sme boli 
tvoji, ži v nás, zhromaždi roztratené a trpiace ľudstvo, 
aby v Tebe bolo všetko podriadené Otcovi milosrden-
stva a lásky.

Vám, milí a ctihodní bratia kardináli – myslím oso-
bitne na tých, čo boli kreovaní včera – sa zveruje táto ná-
ročná zodpovednosť: vydávať svedectvo Božiemu krá-
ľovstvu, vydávať svedectvo pravde. To znamená vždy 
vyzdvihovať prioritu Boha a jeho vôle voči záujmom 
sveta a jeho moci. Staňte sa nasledovníkmi Ježiša, ktorý 
pred Pilátom v ponižujúcom rozpoložení, ako ho opisuje 
evanjelium, zjavil svoju slávu: slávu lásky až do krajnos-
ti, keď daroval svoj život za tých, ktorých miloval. Toto 
je zjavenie Božieho kráľovstva. Preto sa jedným slovom 
a jednou dušou modlíme: „Adveniat regnum tuum“.

Amen.                           
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Pred modlitbou Anjel Pána 

Predpoludním sa na Svätopeterskom námestí zišli 
približne 30-tisíc ľudí. Z okna Apoštolského paláca 
ich oslovil pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec. Za-
meral sa na podstatu nedeľnej slávnosti:

„Drahí bratia a sestry, Cirkev dnes oslavuje Pána Ježi-
ša Krista, Kráľa celého vesmíru. Táto slávnosť je umiest-
nená na koniec liturgického roka a sústreďuje v sebe ta-
jomstvo Ježiša «prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad 
všetkými mocnými zeme», rozširujúc tak náš pohľad na 
plnú realizáciu Božieho kráľovstva, keď sa Boh stane 
všetkým vo všetkých (porov. 1 Kor 15,28). Svätý Cyril 
Jeruzalemský píše: «My ohlasujeme nielen prvý Kristov 
príchod, ale aj druhý, oveľa krajší ako ten prvý. Prvý bol 
v skutočnosti prejavom utrpenia, druhý prináša korunu 
božského majestátu;... v prvom bol podrobený poníže-
niu kríža, pri druhom je obklopený a oslavovaný zástu-
pom anjelov» (Catechesis XV,1 Illuminandorum, De 
secundo Christi adventu: PG 33, 869A). Celé Ježišovo 
poslanie a obsah jeho posolstva spočívajú v ohlasovaní 
Božieho kráľovstva a v jeho realizovaní medzi ľuďmi 
prostredníctvom znamení a zázrakov. Druhý vatikánsky 
koncil však pripomína, že: «Kráľovstvo sa stáva zjav-
ným predovšetkým v samej osobe Krista» (Lumen gen-
tium, 5), keď ho uskutočnil prostredníctvom svojej smrti 
na kríži a vzkriesením, a keď sa zjavil ako Pán, Spasiteľ 
a Večný kňaz. Toto Kristovo kráľovstvo bolo zverené 
Cirkvi, ktorá je jeho «semienkom» a «počiatkom» a má 
za úlohu ohlasovať ho a šíriť medzi národmi v sile Du-
cha Svätého (porov. ibid.). Na konci určeného času Pán 
odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi a predstaví mu tých, 
čo žili podľa prikázania lásky.

Drahí priatelia, všetci sme povolaní, aby sme 
rozširovali Božie spásne dielo, obrátiac sa k evanje-
liu, v rozhodnom nasledovaní Kráľa, ktorý neprišiel, 
aby ho obsluhovali, ale aby slúžil a vydal svedectvo 
pravde (por. Mk 10,45; Jn 18,37). V tejto perspektí-
ve pozývam všetkých k modlitbe za šiestich nových 
kardinálov, ktorých som včera kreoval, aby ich Duch 
Svätý posilnil vo viere a láske a naplnil svojimi darmi, 
aby prežívali toto nové poverenie ako záväzok voči 
Kristovi e jeho Kráľovstvu. Títo noví členovia kardi-
nálskeho kolégia výstižne reprezentujú univerzálnu 
dimenziu Cirkvi: sú pastiermi cirkví v Libanone, v In-
dii, Nigérii, Kolumbii, na Filipínach a jeden z nich je 
v dlhoročných službách Svätej Stolice.

Vzývajme ochranu Panny Márie pre každého 
z nich a tiež i pre veriacich, ktorí sú zverení ich služ-
be. Nech nám svätá Panna pomáha prežívať tento čas 
ako očakávanie Pánovho návratu a prosbu o silu od 
Boha: «príď tvoje Kráľovstvo». Nech nám pomáha 
konať skutky svetla, ktoré nás stále viac priblížia k ne-
bu, vo vedomí, že v pohnutých udalostiach dejín Boh 
neprestajne buduje svoje Kráľovstvo lásky.“     

Preložil: Mons. Marián Gavenda
         Zdroje: RV CZ / RV SK 

Benedikt XVI. prijal  
novovymenovaných kardinálov, 

ich príbuzných a veriacich

Vatikán 26. novembra (RV) - Cirkev dnes mobilizuje 
všetky svoje sily v prospech pokoja na Blízkom vý-
chode a vo svete. Na toto úsilie poukázal Svätý Otec 
počas dnešnej audiencie v Aule Pavla VI., kde prijal 
nových kardinálov spolu s ich príbuznými a veriaci-
mi. Benedikt XVI. nazval túto audienciu jednodu-
chým a „rodinným stretnutím“, počas ktorého sa ob-
rátil na prítomných v ich rodných jazykoch.
„S vďačnosťou voči Pánovi si chceme teraz pripo-
menúť pocity a hlboké chvíle, ktoré sme zažili včera 
a predvčerom pri príležitosti kreovania šiestich no-
vých kardinálov. Boli to okamihy intenzívnej mod-
litby a spoločenstva, prežívané s vedomím udalosti, 
ktorá sa týka univerzálnej Cirkvi, povolanej, aby 
bola znamením nádeje pre všetky národy,“ povedal 
Benedikt XI. V anglickom jazyku sa obrátil na kar-
dinála Harveya, Thottunkala, Tagleho a Onaiyekana. 
Povzbudil ich, aby sa usilovali obraňovať im zverené 
stádo až po preliatie krvi, ako vyjadruje purpur ich 
odevov, a súčasne vyzval prítomných veriacich, aby 
ich duchovne podporovali: „Keď noví kardináli pocí-
tia bremeno úradu, som presvedčený, že budú podpo-
rovaní vašimi modlitbami a pomocou, aby dokázali 
zachovať jednotu s rímskym biskupom pri rozširova-
ní svätosti, jednoty a pokoja Cirkvi po celom svete.“
Vo francúzštine sa Svätý Otec prihovoril maronit-
skému patriarchovi Antiochie Bécharovi Boutrusovi 
Raïovi. Jeho slová boli opakovanou a naliehavou vý-
zvou, aby aj kresťania na Blízkom východe mohli žiť 
slobodne podľa svojej viery: „Cirkev povzbudzuje 
všetkých, aby sústredili svoje úsilie v prospech po-
koja vo svete a na Blízkom východe. Prímerie nemá 
dlhú existenciu, ak nebude založené na autentickom 
vzťahu vzájomného rešpektovania sa. Kiežby bol Ad-
vent jeho vzývaním, aby sme znovuobjavili veľkosť 
Krista, ktorý prišiel na svet, aby spasil ľudí a priniesol 
pokoj a zmierenie.“ Podobné vrúcne želanie nasmero-
val Svätý Otec do Kolumbie v španielskom pozdrave 
novému kardinálovi Rubenovi Salazarovi Gomezovi, 
arcibiskupovi Bogoty. Vyjadril v ňom nádej, že Ko-
lumbia bude napredovať v pokoji a harmónii na ceste 
spravodlivosti, zmierenia a solidarity.
V závere adresoval Benedikt XVI. kardinálom slová 
povzbudenia vo chvíli, keď začínajú svoje nové posla-
nie: „Napredujte dôverujúci a silní vo vašom duchov-
nom a apoštolskom poslaní, pevne upierajte pohľad 
na Krista a posilňujte svoju lásku k jeho Cirkvi. Tejto 
láske sa môžeme naučiť od svätých, ktorí naplno rea-
lizovali svoj vzťah k Cirkvi. Milovali ju a nechali sa 
stvárňovať Kristom, obetovali celý svoj život pre to, 
aby všetci ľudia boli osvietení svetlom Krista, ktoré 
sa odráža na tvári Cirkvi.“                                    -jak-
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Vatikán 28. novembra (RV) - V zaplnenej Aule Pavla VI. 
sa konala generálna audiencia Svätého Otca. Benedikt 
XVI. pokračoval cykle katechéz a tentokrát odpovedal na 
otázku, ako hovoriť o Bohu dnes.

„Drahí bratia a sestry,
dnes si položme túto základnú 

otázku: ako v našich časoch ho-
voriť o Bohu? Ako komunikovať 
evanjelium, aby sme otvorili ces-
ty k jeho spásonosnej pravde srd-
ciam našich súčasníkov, ktoré sú 
tak často zatvorené a ich mysliam, 
ktoré sú rozptýlené lákadlami tejto 
spoločnosti? Aj sám Pán Ježiš, ako 
nám o tom hovoria evanjelisti, si 
pri ohlasovaní Božieho kráľovstva 
kládol túto otázku. Povedal: „K 
čomu prirovnáme Božie kráľov-
stvo, alebo akým podobenstvom 
ho znázorníme?“ (Mk 4, 30). Ako 
dnes hovoriť o Bohu? Prvou odpoveďou je, že o Bohu 
môžeme rozprávať len preto, lebo Boh sám prehovo-
ril k nám. Podmienkou toho, aby sme mohli hovoriť 
o Bohu, je teda počúvať to, čo Boh povedal. On k nám 
prehovoril. Boh nie je nejaká zložitá hypotéza o pôvode 
sveta, nie je matematická inteligencia, ktorá by nám bola 
vzdialená; Boh sa o nás zaujíma, Boh nás miluje, Boh 
osobne vstúpil do skutočnosti našich dejín a rozhodol 
sa komunikovať seba samého – a to až do tej miery, že 
k nám prišiel v tele. Boh je teda súčasťou nášho života, 
Boh je tak veľký, že má pre nás čas, môže nám venovať 
pozornosť, a aj nám ju venuje. V Ježišovi z Nazareta sa 
stretávame s tvárou Boha, ktorý zostúpil zo svojho neba, 
aby vstúpil do sveta ľudí - do nášho sveta - aby ich na-
učil umeniu života a ukázal im cestu ku šťastiu; aby nás 
oslobodil od hriechu a urobil nás Božími deťmi (por. Ef 
1,5; Rim 8, 14). Ježiš prišiel, aby nás zachránil a aby 
nám ukázal dobrý život evanjelia.

Hovoriť o Bohu teda znamená mať jasno v tom, čo je 
potrebné ohlasovať ľuďom dnešných čias. Nie abstrakt-
ného Boha, nie nejakú hypotézu - ale Boha konkrétneho, 
Boha, ktorý existuje, vstúpil do histórie a je prítomný 
v našich dejinách - to je Boh Ježiša Krista - odpoveď na 
základnú otázku prečo a ako žiť. Práve preto si rozprá-
vanie o Bohu vyžaduje poznanie Ježiša a jeho evanje-
lia: predpokladá naše osobné, skutočné poznanie Boha 
a veľké nadšenie pre jeho plán spásy - bez toho, aby nás 
premohol smútok z neúspechu - máme nasledovať me-
tódu samotného Boha. Božia metóda je metódou pokory 
- Boh sa stal jedným z nás - je to metóda uskutočnená 
prostredníctvom Vtelenia, príchodu do jednoduchého 
nazaretského domu, do betlehemskej jaskyne, je to me-
tóda podobenstva o horčičnom zrnku.

Nemusíme sa báť pokory malých krokov, a tre-
ba nám dôverovať kvasu, ktorý preniká cesto a dáva 

mu pomalý vzrast (Mt 13, 33). V rozprávaní o Bohu, 
v diele evanjelizácie - pod vedením Ducha Svätého - je 
nevyhnutné vedieť sa vrátiť k jednoduchosti: práve to 

je podstatný návrat ohlasovania! 
Ohlasovanie je dobrá zvesť o Bo-
hu, ktorý je skutočný, konkrétny 
- o Bohu, ktorý sa o nás zaujíma, 
o Bohu - Láske, ktorá sa k nám 
priblížila v Ježišovi Kristovi, a to 
až po Kríž - o Láske, ktorá nám vo 
Vzkriesení darúva nádej a otvára 
nás pre život bez konca, pre život 
večný. Opravdivý život. Svätý Pa-
vol, sám vynikajúci komunikátor, 
nám ponúka lekciu, ktorá smeruje 
priamo do centra problému viery 
- teda na tému ako hovoriť o Bohu 
s veľkou jednoduchosťou. Práve 
sme si to vypočuli v Prvom liste 
Korinťanom: „Ani ja, keď som pri-

šiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie 
tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. Rozhodol 
som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježi-
ša Krista, a to ukrižovaného“ (2, 1-2).

Za prvé teda Pavol nehovorí o filozofii, ktorú vytvo-
ril, nehovorí o myšlienkach, ktoré našiel u druhých alebo 
si sám vymyslel; hovorí o skutočnosti vlastného živo-
ta, hovorí o Bohu, ktorý vstúpil do jeho života - hovorí 
o skutočnom Bohu, ktorý žije, hovoril s ním a ešte s ním 
bude hovoriť - o Kristovi vzkriesenom; ukrižovanom 
a vzkriesenom. Za druhé, keď rozpráva, nehovorí o sebe, 
nesnaží sa vybudovať si tím obdivovateľov, nechce vstú-
piť do histórie ako zakladateľ významnej školy, nehľadá 
seba, nechce mať fanúšikov: Pavol ohlasuje Krista a chce 
získať ľudí nie pre seba, ale pre druhého - pre skutočného 
a pravého Boha. Pavol rozpráva s túžbou ohlasovať toho, 
kto vstúpil do jeho života, toho, kto je opravdivým živo-
tom, kto nad ním zvíťazil na ceste do Damasku. Hovoriť 
o Bohu teda znamená dať priestor Tomu, kto nám ho dáva 
spoznať, kto nám odhaľuje jeho tvár lásky; znamená to 
vzdať sa svojho vlastného ja a ponúknuť sa Kristovi, vo 
vedomí, že to nie sme my, kto má získavať druhých pre 
Boha: my ich máme len prichystať na jeho iniciatívu, pri-
praviť na Božie povolanie. Rozprávanie o Bohu sa rodí 
z počúvania, z nášho poznania Boha, ktoré sa uskutočňu-
je v približovaní sa k nemu, v živote modlitby a v živote 
podľa prikázaní.

Komunikovať vieru teda pre svätého Pavla nezname-
ná ponúkať seba samého, ale otvorene a verejne hovoriť 
to, čo človek videl a cítil pri stretnutí s Kristom - a čo 
zažil vo svojom bytí premenenom týmto stretnutím: 
znamená to ponúknuť Ježiša, ktorého má človek v sebe, 
a ktorý sa stal skutočným smerovníkom vlastného života, 
aby všetci pochopili, že On jediný je pre svet potrebný 
a dôležitý - rozhodujúci pre slobodu každého človeka. 

Benedikt XVI. počas audiencie o poslaní kresťanov hovoriť o Bohu
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Apoštol sa neuspokojuje len s ohlasovaním slov, ale za-
pája do tohto veľkého diela viery celú svoju existenciu. 
Na to, aby sme mohli hovoriť o Bohu, mu treba vytvoriť 
priestor - v dôvere, že on sám koná v našej slabosti: vy-
tvoriť mu priestor bez strachu, v jednoduchosti a v rados-
ti, v hlbokom presvedčení o tom, že čím viac dávame do 
stredu jeho a nie nás samých, tým väčšie ovocie napokon 
prinesie naša komunikácia. A toto platí aj pre kresťanské 
spoločenstvá: sú pozvané k tomu, aby ukazovali skutky 
premenené Božou milosťou, aby prekonávali individua-
lizmus, uzavretosť, egoizmus a nezáujem a prežívali vo 
svojich každodenných vzťahoch Božiu lásku. Sú naše 
spoločenstvá naozaj takéto? Musíme sa snažiť, aby sme 
sa stali skutočnými ohlasovateľmi Krista, a nie ohlasova-
teľmi seba samých.

Na tomto mieste sa nám treba zastaviť pri tom, ako 
komunikoval sám Ježiš. Ježiš - vo svojej jednote s Ot-
com - hovorí o ňom - Abbá - a o Božom kráľovstve, so 
zrakom plným súcitu pre bolesti a ťažkosti ľudského ži-
vota. Hovorí s veľkým realizmom. Povedal by som, že 
najdôležitejším na Ježišovom ohlasovaní je to, že náš 
život a svet otvára pre Boha. Vo svete a vo stvorení nám 
ukazuje odblesk Božej tváre a upozorňuje nás na to, ako 
je Boh prítomný v našej každodennosti - tak prostred-
níctvom podobenstiev o prírode - napríklad, keď hovorí 
o horčičnom semienku - ako aj o ľudskom živote - zober-
me si podobenstvo o márnotratnom synovi, o Lazárovi 
a mnohé ďalšie. Z Evanjelií vidíme ako sa Ježiš zaujíma 
o každú ľudskú situáciu, s ktorou sa stretá, ako vstupuje 
do života ľudí svojho času - s plnou dôverou v Otcovu 
pomoc. Teda Boh je v skrytosti prítomný v ľudských prí-
behoch - a ak sme pozorní, môžeme sa tam s ním stret-
núť.

Aj učeníci, ktorí žijú s Ježišom, zástupy, ktoré ho 
stretajú, vidia jeho reakcie na najťažšie problémy, po-
zorujú ako hovorí, ako sa správa; vidia v ňom činnosť 
Ducha Svätého, činnosť Božiu. Ohlasovanie a život sa 
v ňom navzájom prelínajú: Ježiš koná a učí, vychádza-
júc vždy z intímneho vzťahu s Bohom Otcom. Tento štýl 
je pre kresťanov smerodajný: náš spôsob života vo viere 
a v láske sa stáva hovorením o Bohu dnes, pretože len 
skrze život v Kristovi sa naše rozprávanie stáva dôvery-
hodným - v ňom sa ukazuje realizmus toho, čo hovoríme 
slovami - lebo to už nie sú len slová, ale poukazánie na 
skutočnosť, opravdivú skutočnosť. Práve preto musíme 
byť pozorní, aby sme dokázali vnímať znamenia čias 
našej doby, aby sme vedeli rozlišovať možnosti, túžby, 
ale aj prekážky, ktoré nám v rámci súčasnej kultúry sto-
ja v ceste - aby sme vnímali ľudskú túžbu po autenticite 
a transcendencii, citlivosť na ochranu stvorenia - a bez 
strachu vedeli komunikovať odpovede, ktoré ľuďom po-
núka viera v Boha. Rok viery je príležitosťou - prostred-
níctvom fantázie poháňanej Duchom Svätým - objaviť 
nové spôsoby - tak na úrovni osobnej ako aj spoločen-
skej - ako urobiť silu Evanjelia múdrosťou nášho života 
a smerovníkom našej existencie.

Aj v našich časoch je rodina privilegovaným mies-
tom rozprávania o Bohu - je prvou školou komunikácie 

viery pre nové generácie. Druhý Vatikánsky koncil ho-
vorí o rodičoch ako o prvých zvestovateľoch Boha (por. 
Dogm. konštitúcia Lumen Gentium, 11; Dekrét Aposto-
lica actuositatem, 11), ktorí sú povolaní objavovať toto 
svoje poslanie a prijímať zodpovednosť za výchovu vo 
viere, za otváranie svedomia maličkých pre Božiu lásku: 
má to byť základná služba ich života - teda, že budú pr-
vými katechétami a učiteľmi viery pre svoje deti. V tejto 
úlohe je dôležitá predovšetkým bdelosť, ktorá znamená 
vedieť využiť vhodné príležitosti na to, aby sme do ro-
diny zaviedli rozhovor na tému viery, aby sme pomohli 
dozrievať kritickým úsudkom na rozličné témy, s ktorý-
mi sa deti musia konfrontovať. Táto pozornosť rodičov 
má byť citlivá aj na náboženské otázky, ktoré sú v duši 
detí - niekedy zrejmé, inokedy skryté. A potom radosť: 
komunikácia viery musí vždy obsahovať prvok radosti. 
Je to veľkonočná radosť, ktorá nemlčí a nezakrýva prav-
du o bolesti, utrpení, námahe, ťažkostiach, nepochopení, 
ba dokonca smrti, ale vie zároveň ponúknuť kritériá pre 
interpretáciu toho všetkého v perspektíve kresťanskej ná-
deje.

Dobrý život podľa evanjelia je práve tento nový po-
hľad, táto schopnosť vidieť Božími očami každú situáciu. 
Je dôležité pomôcť všetkým členom rodiny, aby pocho-
pili, že viera nie je záťaž, ale prameň hlbokej radosti; je 
to vnímanie Božieho konania, spoznávanie prítomnosti 
dobra, ktoré nerobí hluk. Zároveň ponúka vzácnu po-
moc, aby sme vlastný život vedeli dobre prežiť. Napokon 
je tu schopnosť počúvať a viesť dialóg: rodina musí byť 
prostredím, v ktorom sa učíme byť spolu, prekonávať 
rozdiely prostredníctvom vzájomného dialógu; priesto-
rom, ktorý je tvorený počúvaním a slovom. Učíme sa 
v nej chápať a milovať, aby sme boli jeden pre druhého 
znamením milosrdnej Božej lásky.

Hovoriť o Bohu teda znamená pochopiť prostredníc-
tvom Slova a života, že Boh nie je konkurentom našej 
existencie, ale práve naopak, je jej garantom, zárukou 
veľkosti ľudskej osoby. A tak sa vraciame na začiatok: 
hovoriť o Bohu znamená komunikovať - so silou a jed-
noduchosťou, slovom aj životom - to, čo je podstatné: 
Boh Ježiša Krista, ten Boh, ktorý nám preukázal svoju 
veľkú lásku tým, že sa stal človekom, zomrel za nás 
a vstal zmŕtvych - tento Boh nás pozýva, aby sme ho na-
sledovali, aby sme sa nechali premeniť jeho láskou a pre-
tvorili tak vlastný život a vzťahy; tento Boh nám daroval 
Cirkev, aby sme mohli kráčať spolu a prostredníctvom 
jeho Slova a sviatostí obnovovať celé ľudské spoločen-
stvo, aby sa stalo Mestom Božím. Ďakujem.“

V závere audiencie Svätý Otec venoval pozornosť 
jednej aktuálnej iniciatíve. „Na 1. decembra pripadá Me-
dzinárodný deň boja proti AIDS. Moje myšlienky sme-
rujú najmä k veľkému počtu detí, ktoré sa každý rok na-
infikujú vírusom od vlastných matiek, napriek tomu, že
existujú liečby, prostredníctvom ktorých tomu možno za-
brániť. Povzbudzujem mnohé iniciatívy, ktoré sa v rámci 
pôsobenia Cirkvi snažia o porážku tejto metly ľudstva,“ 
vyhlásil Svätý Otec.

                        Preložili: Martin Kramara / Mária Fábryová
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Svätý Otec oznámil  
osem nových menovaní

Vatikán 29. novembra (ZENIT.org) - Uplynulú so-
botu oznámil Svätých Otec osem nových menova-
ní. Reverenda Williama Creanyho z diecézy Kerry, 
doterajšieho farára v Cahersiveene, vymenoval za 
biskupa z Cloyne (Írsko). Reverend Crean sa naro-
dil 16. decembra 1951 v Tralee, teológiu študoval 
na Univerzite Sv. Patrika v Maynoothe a kňazskú 
vysviacku prijal 20. júna 1976 v diecéze Kerry. Li-
cenciu z teológie získal nový biskup z Cloyne na Pá-
pežskej gregoriánskej univerzite v Ríme. Po svojom 
návrate do Írska pôsobil najskôr ako farár v Glenbei-
ghu (1980–1983), ako kaplán na „Tarbet Compre-
hensive School“ (1983–1986), ako diecézny riadi-
teľ pre vyučovanie náboženstva na školách diecézy 
Kerry a riaditeľ pastoračného centra „Jána Pavla II“ 
(1987–1996). V rokoch 1988 až 1996 bol Crean tiež 
diecéznym riaditeľom pre vyučovanie náboženstva 
dospelých. Potom sa vrátil priamo do pastorácie, pri-
čom najskôr pôsobil ako farár v Killorgline (1996–
1998), neskôr v Castlegregory (1999–2006) a napo-
kon v Cahersiveene.

Benedikt XVI. ďalej menoval Mons. Krzysztofa 
Jakuba Wętkowskeho, doterajšieho generálneho viká-
ra arcidiecézy Gniezno (Poľsko) za pomocného bis-
kupa tejto arcidiecézy a titulárneho biskupa z Glavi-
nitzu. Biskup Wętkowski sa narodil 12. augusta 1963 
v Gniezne, kňazskú vysviacku prijal 4. júna 1988. 
Potom bol farským vikárom farnosti Svätého Martina 
a svätého Mikuláša v Bydgoszczi (1988–1989).

V rokoch 1989–1994 študoval Wętkowski na Ka-
tolíckej univerzite v Ľubline, kde mu bol roku 1995 
udelený doktorát z kánonického práva. V tom istom 
roku sa stal docentom v seminári v Gniezne. V roku 
2008 sa stal profesorom kánonického práva na Uni-
verzite Adama Mickiewicza v Poznani. Biskup Węt-
kowski je autorom rôznych odborných kníh a článkov. 
Je stálym spolupracovníkom katolíckeho týždenníka 
„Prewodnik katolicki“. V súčasnosti je generálnym 
vikárom a moderátorom kúrie, členom kňazskej rady 
a konzultória svojej arcidiecézy.

Svätý Otec ďalej vymenoval členov vatikánskych 
dikastérií. Kardinála Fernanda Filoniho, prefekta 
Kongregácie pre evanjelizáciu národov a biskupa 
kúrie Gerharda Ludwiga Müllera, prefekta Kongre-
gácie pre náuku viery, vymenoval za členov Pápež-
skej rady na výklad zákonov. Novovymenovanými 
členmi Pápežskej rady pre spoločenské komunikač-
né prostriedky sú kardinál Francisco Robles Ortega, 
arcibiskup z Guadalajara (Mexiko) a Mons. José Ho-
racio Gómez, arcibiskup z Los Angeles (USA). Na-
pokon ešte k menovaniam dvoch nových riaditeľov 

úradov. Opát Don Michael John Zielinski OSB.Oliv., 
bol menovaný za vedúceho úradu v rámci Kongre-
gácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Novým ve-
dúcim vydavateľstva „Libreria Editrice Vaticana“ je 
P.Edmondo Caruana, OCarm, doterajší spolupracov-
ník tohto vydavateľstva. 

Benedikt XVI. vymenoval nového arcikňaza Pá-
pežskej Baziliky sv. Pavla za hradbami. Stal sa ním 
Mons. James Michael Harvey, titulárny arcibiskup 
Memfi, doterajší prefekt Pápežského domu. Mons.
Harvey je jedným zo šiestich nových kardinálov, 
ktorých Svätý Otec kreoval počas víkendového ve-
rejného konzistória vo Vatikáne.

                    RV, js/ ZENIT, Preložila: Ľubica Hricová

Denník L’Osservatore Romano  
k návrhu o biskupských  

vysviackach žien

Vatikán 27. novembra (RV) - Takmer nečakané 
„nie“ návrhu v prospech biskupských vysviacok 
žien v rámci Anglikánskeho spoločenstva, ale „toto 
hlasovanie rozhodne nie je koniec dejín“ – zdôraz-
nil arcibiskup Canterbury a prímas spoločenstva 
Rowan Williams pre britskú rozhlasovú stanicu 
BBC po prekvapivom neúspechu hlasovania ukon-
čenej generálnej synody cirkvi Anglicka.

Vatikánsky denník L’Osservatore Romano ďa-
lej uviedol, že kvôli prísnemu systému pravidiel, 
ktorými sa synoda riadi, skutočne neboli dosiahnu-
té v každej z troch komôr, do ktorých je rozdelený 
reprezentatívny orgán, dve tretiny potrebné na pri-
jatie návrhu. Podľa aktuálneho arcibiskupa z Can-
terbury a prímasa, ktorý sa vyslovil za biskupskú 
vysviacku žien rovnako ako jeho nedávno vyme-
novaný nástupca, biskup Durhamu Justin Welby, 
ktorý ho na poste nahradí v decembri, by sa mohlo 
jednať len o istú prekážku v tomto úsilí. Do troch 
rokov bude môcť byť návrh skutočne, v súlade 
s predpismi, znovu predložený synode na eventu-
álne schválenie.

Legislatívny orgán, generálna synoda, pozostá-
vajúca zo 470 členov rozhodla v utorkovom hlaso-
vaní v pomere hlasov 324 „za“ k počtu hlasov 122 
„proti“. Podľa nemeckého vydania L’Osservatore 
Romano zamietnutie žien v biskupskej službe ne-
bolo ani tak zo strany anglikánskeho duchoven-
stva, ale skôr zástupcami laikov v synode. Avšak 
britský denník The Times zverejnil vyjadrenie veľ-
kého počtu duchovných anglikánskej cirkvi, ktorí 
nesúhlasili s návrhom, pretože by to podľa nich 
prinieslo hlboké rozdelenie v rámci cirkvi.      -jak-
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Svätá stolica k členstvu v centre 
pre medzináboženský dialóg 

Vatikán/Rakúsko 26. novembra (RV) - Vo Viedni dnes 
otvoria Medzinárodné centrum pre medzináboženský 
a medzikultúrny dialóg kráľa Abdullaha Bin Abdulazi-
za (KAICIID). Ide o nezávislú inštitúciu uznanú OSN. 
Jej spoluzakladateľmi sú Saudská Arábia, Rakúsko 
a Španielsko. Svätá stolica bude v centre zastávať 
miesto zakladateľa – pozorovateľa.
Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice P. Federico 
Lombardi v komuniké reagoval na otázky v súvislosti 
s dôvodmi participácie Svätej stolice na tejto iniciatíve. 
Viaceré médiá totiž spochybnili význam centra potom, 
ako sa proti jeho otvoreniu postavila Iniciatíva liberál-
nych moslimov Rakúska (ILMÖ).

Nová inštitúcia sa však podľa Lombardiho bude 
zameriavať na podporu dialógu medzi náboženstvami 
a kultúrami v prospech pochopenia a mierového spolu-
žitia medzi národmi, čo je naliehavou potrebou súčas-
nosti aj budúcnosti. O tomto cieli hovoril saudskoarab-
ský kráľ so Svätým Otcom ešte v novembri 2007 počas 
stretnutia vo Vatikáne.

„Je dôležité uvedomiť si, že nové centrum sa nekva-
lifikuje ako inštitúcia spadajúca pod Kráľovstvo Saud-
skej Arábie, ale ako medzinárodná nezávislá inštitúcia 
uznaná OSN a ustanovená tromi zakladateľmi, pričom 
v prípade dvoch z nich možno hovoriť o dlhej kresťan-
skej tradícii. Ide tak o príležitosť a priestor pre dialóg, 
ktorú je správne využiť, a v ktorej je dobré zastávať 
miesto z hľadiska využitia skúseností a autority Svätej 
stolice v oblasti medzináboženského dialógu,“ uvádza 
v komuniké hovorca Svätej stolice.                          -mf-

Kardináli o migrantoch  
ako o protagonistoch Cirkvi

Rím 29. novembra (RV) - V Ríme sa skončilo trojdňo-
vé stretnutie národných riaditeľov pastoračných centier 
pre migrujúcich pri európskych konferenciách biskupov. 
Ako poznamenali kardináli Antonio Maria Vegliò, pred-
seda Pápežskej rady pre migrantov a cestujúcich a Josip 
Bozanic, záhrebský arcibiskup a predseda oddelenia pre 
migrantov pri Rade európskych biskupských konferen-
cií (CCEE), sú to práve migranti, ktorí sú protagonistami 
poslania Cirkvi. Obaja poukázali na vzťah medzi mig-
ráciou a evanjelizáciou. Ako povedal kardinál Bozanic, 
Cirkev „musí byť miestom prijatia, kam ľudia prichá-
dzajú“ a „ponúknuť všetkým možnosť stretnúť sa s Ježi-
šom“. Nie je možné oddeľovať sociálnu pomoc, charitu 
a podporu spravodlivosti od ohlasovania Krista. Podľa 
kardinála by migranti nemali byť pre hostiteľskú krajinu 
len možnou pracovnou alebo intelektuálnou silou, ale sú 
povolaní k tomu, aby v každom prostredí „s radosťou 
a bez strachu svedčili o viere“. Pre miestne spoločenstvo 
sa preto majú stať „viditeľným znamením“ svetla viery.

Ďalšími relátormi na stretnutí, ktoré riešilo aktuál-
ne problémy pracovníkov v pastorácii utečencov, boli 
predseda Nadácie Migrantes Paolo Sciavon a Mons. 
Giampaolo Crepaldi, predseda komisie Caritas in Ve-
ritate pri CCEE. „Svedectvo o spoločenstve Cirkvi pre 
novú evanjelizáciu.“ Touto témou sa zaoberal Mons. 
Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady pre novú 

Telegram Benedikta XVI. 
albánskemu prezidentovi  

k 100. výročiu nezávislosti krajiny

Vatikán 29. novembra (RV) - Svätý Otec zaslal v stre-
du blahoprajný telegram adresovaný prezidentovi Al-
bánskej republiky Bujarovi Nishaniovi pri príležitosti 
jej 100. výročia nezávislosti. Prostredníctvom Zefa 
Gashiho, barského arcibiskupa, zástupcu Svätej stoli-
ce, ho uistil o svojich modlitbách za to, aby sa prezi-
dent a jeho vláda aj naďalej „usilovali o posilňovanie 
pokoja, spravodlivosti a prosperity národa“. V závere 
telegramu vyprosuje Svätý Otec albánskemu prezi-
dentovi a jeho občanom hojné Božie požehnanie.

Hranice Albánska v uplynulých dňoch prekročilo 
viac ako 18-tisíc občanov Kosova, aby sa mohli zú-
častniť na oslavách výročia. Tie sa začali v juhoalbán-
skom meste Vlore, kde poprední albánski predstavi-
telia v roku 1912 vyhlásili nezávislosť od Osmanskej 
ríše. Podobne oslavovali aj Albánci v Macedónsku, 
južnom Srbsku či v Kosove.                                         -mf-

evanjelizáciu: „Je dobré pozastaviť sa pri tomto aspekte 
a dotknúť sa niektorých momentov. Spoločenstvo a dô-
sledky, ktoré má pre život veriaceho. Keď hovoríme 
o tejto otázke, vždy sa vrátime k vyznaniu viery, ktorá 
je trojičná. Musíme ísť tak ďaleko? Áno, pretože vieme, 
že návrat k Trojici nie je odklonom od každodenného 
života, ale naopak, návratom k prameňom našej existen-
cie. Vychádzajúc z tajomstva života Najsvätejšej Troji-
ce, je Cirkev postavená na tomto spoločenstve, ktorým 
je sám život Boha. V tomto ohľade je zaujímavé, že aj 
Druhý vatikánsky koncil hovoril o jednote kresťanov 
vychádzajúc z dvoch základných pilierov, ktoré označil 
za začiatok a koniec: krst, ktorý nás pričleňuje ku Kris-
tovi a Najsvätejšiu Trojicu, ktorá zostáva ako model 
jednoty Cirkvi.“ Po Mons. Fisichellovi vystúpil aj arci-
biskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné 
cirkvi. „Komúnia a pastorácia z hľadiska východných 
katolíckych cirkví“ bola téma jeho príspevku.   -mf, jak- 
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Ocenenie Spravodliví  
medzi národmi zosnulému  
florentskému arcibiskupovi

Jeruzalem 29. novembra (RV) - Múzeum Jad Vašem 
v Jeruzaleme udelilo ocenenie Spravodliví medzi 
národmi in memoriam kardinálovi Eliovi Angelovi 
Dalla Costovi (1872 - 1961), florentskému arcibisku-
povi v rokoch 1931 až 1961. Pod jeho duchovným 
vedením sa Florencia stala dejiskom veľkej snahy 
zaistiť bezpečnosť prenasledovaným Židom. Dobre 
organizovaná židovsko-kresťanská sieť zachránila 
životy mnohým z nich. Bol to práve kardinál, ktorý 
povzbudzoval duchovenstvo k spolupráci na záchra-
ne židovského obyvateľstva. Sám písal odporúčania, 
ktoré Židom na úteku otvárali dvere do kláštorov, 
v ktorých sa mohli ukryť.

Za „muža neobyčajnej sily a odvahy“ ho označil aj 
mesačník talianskej Federácie židovských obcí. „Za-
chovajme všetky ochranné opatrenia, avšak neberme 
na seba vinu horkého odmietnutia tých, ktorí trpia 
nevysloviteľným súžením ľudí bez prístrešia“, vyzý-
val kardinál svojich veriacich dva týždne po vylodení 
spojencov a následných protižidovských raziách. Vo 
svojich ďalších vojnových príhovoroch neváhal pra-
nierovať udavačstvo a bezprávie štátneho zriadenia: 
„Pokiaľ sa strážcovia zákona postavia mimo akúkoľ-
vek legalitu, výsledok bude vždy a nevyhnutne ka-
tastrofálny,“ povedal na Štedrý deň v roku 1943.

Keďže žiadny z blízkych príbuzných kardinála 
Dalla Costu už nežije, ocenenie – certifikát a medaila
– ostanú v sídle organizácie v Jeruzaleme. K dnešné-
mu dňu sa na zozname Spravodliví medzi národmi 
nachádza 24-tisíc Nežidov, z nich viac ako 500 Slo-
vákov, ktorí počas Druhej svetovej vojny pomáhali 
zachraňovať Židov pred vyhladzovaním.             -mf-

V Rio de Janeiro prebieha  
prípravné stretnutie SDM 2013

Rio de Janeiro 26. novembra (RV) - V Rio de Janeiro 
sa v nedeľu začalo prípravné stretnutie Svetových dní 
mládeže (SDM) 2013. Vyše 200 delegátov, ktorí za-
stupujú vyše 70 krajín, sa zúčastnilo na eucharistickej 
slávnosti, ktorú celebroval kardinál Stanislaw Rylko, 
predseda Pápežskej rady pre laikov, ktorá je spoluor-
ganizátorkou stretnutia mladých z celého sveta od 23. 
a 28. júlom 2013 v Brazílii.

Miestny arcibiskup Orani Joao Tempesta predsta-
vil v homílii tohtoročné SDM v kontexte Roka viery 
„ako moment obnovy vo viere pre účastníkov podu-
jatia, aby sa tak stali kvasom v ceste a protagonistami 
Krista v našej spoločnosti,“ povedal v kostole Madon-
na del Carmine. Apoštolský nuncius v Brazílii Mons. 
Giovanni D´Aniello zdôraznil, že „mnoho mladých 
ľudí, ktorí budú budúci rok v júli v Riu, bude vydávať 
svojmu mestu a celej krajine svedectvo radostnej, ná-
kazlivej a súčasne zrelej viery.

V závere slávnosti Mons. Tempestovi odovzdali 
list od rodičov blahoslavenej Chiary Luce Badánovej, 
jednej z trinástich patrónov SDM 2013. V texte, ktorí 
prečítali prítomným, jej rodičia vzjadrujú nádej, že prí-
klad ich dcéry Chiary Luce „bude môcť pomôcť ako 
model a povzbudenie do života pre mnohých mladých 
ľudí, ktorí hľadajú v týchto ťažkých časoch zmysel ich 
života“. List sa končí oznámením, že rodičia bl. Chiary 
Luce sa zúčastnia na Svetových dňoch mládeže v Riu 
de Janeiro.

Prvé prípravné stretnutie dnes pokračovalo správou 
Mons. Tempestu a kardinála Rylka a množstvom prak-
tických informácií (o vízach, ubytovaní, registrácii, 
bezpečnosti, stravovaní, ubytovaní, vigílii a závereč-
nej svätej omšu). Utorkový program bude zameraný 
na sektor dobrovoľníkov, prekladov, burzu povolaní 
a Týždeň povolaní. Záverečný deň, streda, bude vy-
hradená stretnutiu s vyššími miestnymi, regionálnymi 
a národnými inštitúciami, hodnotiacej sumarizujúcej 
správe kardinála Rylka a Mons. Tempestu a spoločnej 
modlitbe v pútnickom mieste Corcovado.                 -jak- 

Spojené kráľovstvo: Kresťania  
sa budú modliť za Blízky východ

Veľká Británia 30. novembra (RV) - Katolícka cir-
kev v Anglicku sa rozhodla nasledujúci utorok ve-
novať modlitbám za Blízky východ a zvlášť Sýriu, 
ktorá je naďalej devastovaná násilným konfliktom.
„Vedomí si občianskej vojny v Sýrii a jej vplyvu 
na susedné krajiny, sa biskupi Anglicka a Walesu 
rozhodli usporiadať deň modlitieb ako znamenie 

solidarity s ľuďmi v regióne,“ uvádzajú v nóte bis-
kupi.
Výber 4. decembra za deň modlitieb nebol náhod-
ný: Cirkev si vtedy pripomína sv. Jána Damascén-
skeho (675 - 749), učiteľa Cirkvi, ktorý sa narodil 
v Damasku a zomrel v Jeruzaleme. Jeho postava 
podľa anglických biskupov predstavuje „spojenie 
starovekej Cirkvi so súčasným kresťanským spo-
ločenstvom na Blízkom východe a s jeho poslaním 
budovateľov pokoja“. Ako tvrdia, „život sv. Jána 
Damascénskeho by mohol inšpirovať kresťanov, 
moslimov a židov k spolupráci na zmierení a spra-
vodlivosti“. Hlavným úmyslom modlitieb je to, 
„aby tí, ktorí sú zjednotení v srdci, vytrvávali naďa-
lej v tom, čo je dobré a aby tí, ktorí bojujú, zabudli 
na zlo a tak boli uzdravení“.                              -mf- 
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V Saudskej Arábii získajú mladí 
s Youcat-om nové impulzy  

vo viere

Rím 29. novembra (ZENIT.org) - V Roku viery si mla-
dí katolíci na arabskom polostrove prehĺbia obsahy 
viery pomocou Youcat-u – katechizmu pre mladých, 
ktorý bol vytvorený výlučne pre mladých veriacich 
a to tak v anglickom, ako aj v arabskom jazyku. 
Miestna cirkev tak chce poskytnúť zvlášť mladým ka-
tolíkom nové impulzy vo viere, a preto zorganizovala 
stretnutie mladých v Abu Dhabi, ktoré sa uskutočni-
lo v dňoch 15. až 17. novembra. „Stretnutie,“ hovo-
rí vikár, „bolo okamihom nového prežívania viery. 
Zúčastnilo sa na ňom vyše 2 500 mladých prevažne 
ázijského pôvodu (prisťahovalci z Indie, Bangladéša, 
Filipín, Srí Lanky), ale tiež Arabi. Medzi účastníkmi 
bolo cítiť mimoriadne nadšenie, najmä pre sviatosť 
zmierenia a eucharistiu.“ Vyše 600 mladých pristúpi-
lo pri tejto príležitosti k sviatosti zmierenia. Mnohých 
„sa dotkli rozhovory a katechézy“. Okolo 5 000 divá-
kov sa zúčastnilo na záverečnom koncerte. „Závereč-
né posolstvo“, povedal biskup Ballin, „je posolstvo 
radosti a pozýva k tomu, aby sme sa nebáli, a aby sme 
vystupovali ako nová sila spoločnosti, Cirkvi a sveta.“ 
Aj biskup Paul Hinder, apoštolský vikár Južnej Arábie 
vyzval mladých, aby „verili, že je možné všetko, po-
kiaľ pri tom veria v Ježišovo posolstvo“. V nasledu-
júcich mesiacoch sa pomocou „Youcatu“ majú mladí 
katolíci arabského polostrova zaoberať obsahmi tohto 
posolstva

Apoštolský vikár Severnej Arábie medziiným vy-
zval v apoštolskom liste pri príležitosti Roku viery 
všetkých katolíkov, na území, ktoré spravuje (okolo 
300.000 veriacich), aby sa zaoberali „Krédom“, kto-
ré objasňoval vo svojom liste. Práve v septembri sa 
konal v Kuvajte kongres východnej cirkvi, ktorý bol 
chápaný ako „malá synoda“, a na ktorom sa vyše 400 
účastníkov zaoberalo témami viery.  

                                        ZENIT, Preložila: Ľubica Hricová

Medzinárodné médiá neprikladajú 
tragédii v provincii Severné Kivu 

žiadny význam

Kongo 26. novembra (RV) - Medzinárodné médiá ne-
prikladajú tragédii v provincii Severné Kivu žiadny 
význam. V rozhovore pre organizáciu Pomoc Cirkvi 
v núdzi to povedal Mons. Bernard Kasanda, biskup 
Mbuji-Mayiu. Súčasnú situáciu v Demokratickej repub-
like Kongo odsúdil, rovnako aj neschopnosť medziná-
rodného spoločenstva čeliť invázii povstalcov z Hnutia 
23. marca (M23), ktoré podporuje Rwanda. V minulý 
utorok skupina obsadila mesto Goma, centrum provin-
cie. Podľa konžského prezidenta Josepha Kabilu sa dia-
nie v krajine podobá vojne. Stovky Konžanov z obavy 
o vlastný život  už utieklo  do susednej Rwandy.

Rýchlu eskaláciu konfliktu a obsadenie mesta rebel-
mi nikto neočakával. Potom ako bola Rwanda zvolená 
za člena Bezpečnostnej rady, a to aj napriek obvineniu 
z narušenia územnej celistvosti Konga, sa však podľa 
biskupa Kasandu dala invázia z východnej časti tušiť. 
Medzi jej hlavné príčiny patrí obrovské nerastné bohat-
stvo a ropné polia.

V krajine pôsobí 14 rokov niekoľko tisíc prísluš-
níkov mierových síl OSN, ich prítomnosť ale žiadne 
riešenie nepriniesla. „Politické autority a mierové 
sily pokračujú v opakovaní ,buďte pokojní, nemajte 
strach a nič sa vám nestane‘, a teraz, keď povstalci 
dobyli východ krajiny, nereagujú. Je to nepochopi-
teľné,“ tvrdí biskup. Pozornosť obracia aj na média, 
ktoré sú voči udalostiam v krajine úplne ľahostajné: 
„Správy sú filtrované a upravované, nikto nechápe
závažnosť toho, čo sa deje: ľudská dôstojnosť je 
tu pravidelne udupávaná a Konžania sú opakovane 
a hanebne ponižovaní“.                                        -mf-

Náboženskú slobodu porušuje 
dvadsať krajín 

Rím, 29. novembra (RV CZ) - Observatórium nábožen-
skej slobody, ktoré podporuje taliansky minister zahra-
ničia, vedie taliansky sociológ Massimo Introvigne, 
ktorý komentuje nedávnu správu severoamerického 
výskumného ústavu Pew Forum o dodržiavaní nábo-
ženskej slobody vo svete: „Výsledky prieskumu majú 
svetlé aj tienisté stránky. Je typicky americký v tom 
zmysle, že kritizuje tiež 32 krajín, ktoré majú zákonné 
normy, postihujúce blasfémiu, vrátane Talianska a 87 
krajín, ktoré postihujú zosmiešňovanie náboženstva. 
To znamená, že spomenutý inštitút kritizuje aj krajiny, 
v ktorých je náboženská sloboda plne zaručená, ale 
ktoré chránia pred urážkami jednotlivé náboženské 

komunity. To je cudzie právnemu rámcu Spojených 
štátov, ktoré kladú dôraz na absolútnu slobodu vyjad-
rovania sa“. Skutočná náboženská sloboda, dodáva 
Massimo Introvigne, je však porušovaná v tých štá-
toch, ktoré považujú zmenu náboženstva u jednotlivca 
za delikt, ktorý postihujú veľmi prísne, väčšinou smr-
ťou. Týchto krajín je dvadsať: Saudská Arábia, Irán, 
Jordánsko, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Oman, 
Jemen, Katar, Irak, Sýria, Afghánistán, Pakistan, Ma-
ledivy, Malajzia, Komorské ostrovy, Egypt, Sudán, 
Somálsko, Mauretánia, Nigéria (v tej časti, kde je is-
lamská väčšina).                                                 RV CZ
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Slávnosť Krista Kráľa v Nitre 

Nitra 26. novembra (TK KBS) - Nitrianska Katedrála 
– Bazilika svätého Emeráma bola v nedeľu 25. novem-
bra 2012 miestom bohatého duchovného programu, 
súvisiaceho so slávnosťou Krista Kráľa a s výročím 
posvätenia chrámu. Svätú omšu celebroval nitriansky 
biskup Mons. Viliam Judák. Okrem kňazov, diakonov, 
bohoslovcov, rehoľníčok a ostatných veriacich sa na 
nej zúčastnili aj členovia Hnutia Kresťanských rodín 
na Slovensku, ktorí sa zišli na manželských rekolekci-
ách v Nitre. Tí si počas svätej omše – pred celým zhro-
maždeným ľudom - obnovili svoje manželské sľuby.

Hlavný celebrant v homílii hovoril o Kristovi Krá-
ľovi ako o jedinej Pravde. Poukázal na to v súvislosti 
s prečítaným textom evanjelia, ale aj so súčasnosťou, 
keď sa verejnosti nie vždy ponúka pravda. Doslova 
povedal: „Ľudia nemajú svoj názor. (...) nepripisujú 
význam podstatnej pravde o živote a o svete. Dôležitej-
šia je pre nich reklama. Keď sa chytia nejakej myšlien-
ky, nehľadia na celok pravdy, lež premieňajú zlomok 
pravdy na fanatickú ideológiu.“ Ako príklad spomenul 
výchovu: „Tacká sa od krajnosti do krajnosti, pretože 
niet pevného smeru. A tak stále reformujeme – doľava 
i doprava. Z jednej krajnosti do druhej. Pretože stále 
meníme ideál ku ktorému sa má človek uberať.“ Bis-
kup Judák načrtol riešenie, ktoré vychádza z Kristovho 
posolstva, pretože podľa neho „život možno rozvíjať 
len na hlbokej pravde o svete, o živote, o človeku.“ 
Tým riešením je rešpektovanie dôstojnosti človeka. 
Pohľad prítomných nasmeroval na Ježiša Krista ako na 
jediné kritérium ľudského života, ktorý ponúka o ňom 
celú pravdu. Pravdu, ktorá robí ľudí slobodnými a ži-
vými.  Prosme, aby nám pomáhal na ceste pravdy stať 
sa opravdivým človekom podľa jeho obrazu,“ dodal 
nitriansky biskup.

V nitrianskej katedrále pokračoval duchovný 
program aj po skončení svätej omše a to celodennou 
eucharistickou poklonou, podvečernou spoločnou 
modlitbou posvätného ruženca a spievanými vešpera-
mi.                                                        Miroslav Lyko

Generálny predstavený  
Spoločnosti Ježišovej  

Adolfo Nicolás SJ na Slovensku 

Bratislava 26. novembra (TK KBS) - Slovensko 
v týchto dňoch navštívil generálny predstavený 
Spoločnosti Ježišovej páter Adolfo Nicolás SJ. Išlo 
o prvú návštevu slovenskej provincie od jeho zvo-
lenia do služby najvyššieho predstaveného Spoloč-
nosti Ježišovej. Naposledy navštívil Slovensko  

generálny predstavený jezuitov v roku 2001. Vtedy 
to bol Páter Peter-Hans Kolvenbach SJ.

Počas svojej cesty páter Nicolás navštívil viacero 
miest, kde pôsobia jezuiti. Program jeho návštevy 
sa začal v priestoroch Exercičného domu sv. Ignáca 
v Prešove (24. novembra) kde sa konalo celoprovinč-
né stretnutie slovenských jezuitov s ich najvyšším 
predstaveným. Prítomných bolo takmer 60 jezuitov 
z celého Slovenska. Všetkým zúčastneným sa Páter 
Generál priateľsky prihovoril počas dopoludňajšie-
ho programu. V príhovore ich povzbudil k duchov-
nej a intelektuálnej hĺbke a kreativite vo všetkých 
oblastiach jezuitského života. Dopoludňajší program 
vyvrcholil spoločnou svätou omšou v Kaplnke sv. 
Ignáca, na ktorej sa zúčastnili aj jezuitskí spolu-
pracovníci, priatelia a príbuzní. Popoludní sa Páter 
Generál presunul do Ružomberka, kde sa stretol 
s miestnou jezuitskou komunitou a Noviciátom. Vo 
svojom príhovore sa obrátil najmä na novicov. Im 
bolo adresované povzbudenie k otvorenosti a prie-
hľadnosti, ktorá je dôležitá počas celého rehoľného 
života, no obzvlášť na jej začiatku.

Nedeľu Krista Kráľa Páter generál začal sláv-
nostnou svätou omšou v jezuitskom kostole Po-
výšenia svätého kríža v Ružomberku. Vo svojom 
príhovore zdôraznil, že Ježišovo kráľovstvo nie je 
z tohto sveta. Veriacich povzbudil, aby nasledovali 
Krista-Kráľa práve v jeho poníženosti a službe až 
do krajnosti. Po svätej omši Páter Generál cestoval 
do Piešťan kde sa stretol s členmi miestnej komu-
nity. Program pokračoval krátkou návštevou Jána 
Chryzostoma kardinála Korca v Nitre. Vyvrcho-
lením dňa bol benefičný koncert „Spev pre Afri-
ku“ v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa 
v Bratislave. Páter Adolfo Nicolás sa v rámci kon-
certu všetkým prihovoril a odpovedal tiež na nie-
koľko otázok. Osobitne vyzdvihol zmysel Afriča-
nov pre rodinu, život, radosť..., ktoré naša západná 
civilizácia do značnej miery stratila. V tomto zmys-
le dodal, že nielen Afrika potrebuje nás, ale aj my 
potrebujeme Afriku.

Pondelňajší program sa začal svätou omšou 
v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa, po ktorej na-
sledovalo stretnutie s akademickou obcou na Te-
ologickej fakulte Trnavskej Univerzity a tiež so 
spoločenstvami, ktoré pôsobia pri jezuitskom Kolé-
giu. Popoludní sa Páter Adolfo Nicolás stretol ešte 
s bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom 
Zvolenským spolu s pomocným biskupom Mons. 
Jozefom Haľkom. Na konci svojej návštevy Páter 
generál zavítal aj k starým a chorým spolubratom 
do jezuitského seniorátu v Ivanke pri Dunaji. Takto 
aj títo spolubratia poznačení vekom a chorobami, 
mali možnosť mať účasť na návšteve ich duchov-
ného otca. Po skončení svojho pobytu na Slovensku 
Páter Adolfo Nicolás bude pokračovať v návšteve 
českej provincie.  Peter Buša SJ/ snímka Ondrej Gábriš
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 List Stálej rady KBS  
o poslaní učiteľa

Drahí bratia a sestry! V týchto mesiacoch si pripo-
míname 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Me-
toda na naše územie. Prišli ohlasovať evanjelium 
a šíriť kresťanskú kultúru. Preto ich právom nazý-
vame učiteľmi našej viery. Svoju misiu uskutočňo-
vali v úzkom spojení s Kristom, ich celý život bol 
nasmerovaný k večnej Pravde, ktorou je Boh sám. 
Obdivuhodné svedectvo života sv. Cyrila a Metoda 
nám pripomína, že každý učiteľ je ohlasovateľom 
pravdy. Nielen tým, že ponúka žiakom a študentom 
pravdivé informácie, ktoré sú ovocím vedecko – 
technického pokroku. Príklad svätých vierozvestov 
hovorí, že byť učiteľom znamená oveľa viac: viesť 
deti k zmysluplnému životu a odovzdávať hodno-
ty, ktoré ak sú opravdivo ľudské, sú aj kresťanské. 
V konečnom dôsledku tak dobrý učiteľ vedie tých, 
ktorí sú mu zverení, k Bohu. Z tohto príkladu sv. Cy-
rila a Metoda žili generácie našich predkov, v tomto 
duchu pracovali celé generácie učiteľov a kňazov aj 
na našom území. I dnešní učitelia sú povolaní stať 
sa ohlasovateľmi pravdy, ktorá vovádza človeka 
k porozumeniu vlastného života a k nájdeniu jeho 
najhlbšieho zmyslu.

 Všetci sme chodili do školy, kde nám mnohí 
statoční učitelia odovzdávali nielen vzdelanie, ale 
rovnako nás aj vychovávali. Naši pedagógovia čelia 
mnohým problémom, ktoré sú podceňované. Rastie 
agresivita žiakov, pribúda byrokracia, nastavený 
systém viac oceňuje kvantitu než kvalitu. Školstvo 
môže byť iné, ak sa začneme oň viacej zaujímať. 
Škola nie je nutným zlom, ale veľkou príležitosťou 
k osobnostnému rozvoju človeka. Milí rodičia, ne-
podceňujme výchovný rozmer školy, ktorý kvalitné 
vzdelávanie nenahradí. Zaujímajme sa o hodnoty, 
ktoré škola ponúka žiakom a dobre skúmajme, či sú 
v súlade s našim katolíckym presvedčením.

 Učiteľov si treba vážiť. Záleží nám na zlepšení 
situácie v školstve, preto sa obraciame na vás, dra-
hí bratia a sestry s dvoma prosbami. Pred týždňom 
spustilo Združenie katolíckych škôl Slovenska spo-
lu s ďalšími organizáciami petíciu za spravodlivé, 
hospodárne a nediskriminačné financovanie sloven-
ského školstva. Svojim podpisom všetci môžeme 
prispieť k diskusii, po ktorej by mohli nasledovať 
konkrétne kroky.

 Tá druhá prosba je ešte naliehavejšia. Byť uči-
teľom je povolanie. Prosíme vás, aby ste v modlitbe 
často mysleli na našich učiteľov, žiakov a ich rodi-
čov. Všetci potrebujeme silu a pomoc Ducha Svä-
tého, aby sme lepšie chápali, k čomu sme povolaní. 
Dobrý učiteľ dáva svojim žiakom seba. Keď žije 
mravne, stáva sa vzorom statočného života, ktorý 
hodno nasledovať. V tejto dobe mravného úpadku  

je dôležité, aby takýchto ľudí bolo za našimi katedra-
mi stále viac.

 Milí naši učitelia, chceme sa vám poďakovať 
za službu, ktorú v neľahkých podmienkach vykoná-
vate. Prosíme vás, aby ste nielen vzdelávali, ale aj 
vychovávali. Keď budete vykonávať učiteľstvo ako 
povolanie, Boh vás určite požehná. Všetci sme spo-
ločne vyzvaní zaujímať sa o dianie v školstve a pri-
spieť svojim dielom k nastaveniu jeho spravodlivého 
financovania. Urobme všetko, čo je v našich silách,
aby sa škola stala miestom, kde naše deti získajú nie-
len kvalitné vzdelanie, ale aj výchovu založenú na 
prirodzenom zákone, náboženskej slobode a úcte ku 
kresťanským hodnotám. Nech nám pri tom Pán Boh 
pomáha.

V Bratislave, 28. novembra 2012

Členovia Rady KBS pre migrantov, 
utečencov a pútnikov v Trnave

Trnava 29. novembra (TK KBS) - Členovia Rady 
Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre mig-
rantov, utečencov a pútnikov sa dnes zišli na svo-
jom pravidelnom stretnutí na Arcibiskupskom úra-
de v Trnave. V úvode sa im prihovoril jej predseda 
Mons. Ján Orosch, apoštolský administrátor Trnav-
skej arcidiecézy. V príhovore zazneli aj myšlienky 
Svätého Otca Benedikta XVI. z jeho tohtoročného 
posolstva k 98. svetovému dňu migrantov a utečen-
cov.

Konzultorka Pápežskej rady pre migrantov 
a utečencov Alžbeta Koválová, ktorá zastupovala 
KBS na nedávnej konferencii o aktivitách Cirkvi 
v oblasti pastorácie migrantov v Ríme, referovala 
prítomným o jej priebehu a záveroch. Povedala, že 
účastníci konferencie vystupovali so zaujímavými 
príspevkami, v ktorých predstavovali aktivity v ob-
lasti apoštolátu na mori. Malou zaujímavosťou je, 
že Slovensko síce more nemá, zato však má nie-
koľkých kadetov, ktorí sa v Bratislave pripravujú 
na službu v námorníctve. Ďalšou zaujímavosťou na 
konferencii v Ríme bol i príspevok kaplána, ktorý 
prežil na vlastnej koži stroskotanie talianskej výlet-
nej lode Costa Concordia.

Biskup Ján Orosch zasa referoval členom Rady 
pre migrantov, utečencov a pútnikov, aké aktivity 
na tomto poli boli vyvinuté v už skoro uplynulom 
roku 2012 na území Slovenska. O rôznych pasto-
račných aktivitách medzi migrantmi, utečencami, či 
pútnikmi referovali aj ostaní členovia Rady, ktorej 
zasadnutie sa skončilo popoludní.                            
                       Dušan Kolenčík
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Arcibiskup Zvolenský otvoril  
tretí ročník čítania Svätého písma

Bratislava 26. novembra (TK KBS) - Celú Bibliu ve-
riaci po tretíkrát prečítajú v Bratislave. Ide o nonstop 
čítanie, ktoré sa začalo dnes ráno v Kostole sv. Ladi-
slava. Originálne podujatie má názov „Biblia dňom 
i nocou - Súvisle čítanie a počúvanie Svätého písma“. 
Pri čítaní sa tento rok v 15-minútových intervaloch 
vystriedajú stovky čítajúcich, ktorí bez prestávky pre-
čítajú celú Bibliu.

Jednotlivé knihy sa čítajú v štandardnom poradí 
katolíckeho kánona. Záštitu nad podujatím opäť pre-
vzal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stani-
slav Zvolenský, ktorý čítanie zahájil a bude čítať ako 
posledný. Oproti dvom predchádzajúcim ročníkom 
sa organizátori rozhodli posunúť začiatok podujatia 
akcie, aby sa čítanie skončilo vo večerných hodinách 
(v piatok 30. novembra 2012).

Podujatie sa uskutoční z iniciatívy veriacich brati-
slavských farností. Podujatie je súčasťou Roku svätých 
Cyrila a Metoda, pretože to boli práve oni, ktorí našim 
predkom priniesli posolstvo evanjelia a Sväté písmo 
v reči ľudu. Zároveň je súčasťou podujatí konaných pri 
príležitosti Roku viery, vyhláseného pápežom Bene-
diktom XVI., pretože kresťanská viera má svoje zákla-
dy a čerpá z pokladov Svätého písma.        Juraj Vidéky

Ordinár Rábek požehnal budovu 
Horskej záchrannej služby 

Vrátna dolina 26. novembra (TK KBS) - Do vy-
novenej budovy Oblastného strediska Horskej zá-
chrannej služby Malá Fatra vo Vrátnej doline pri 
obci Štefanová zavítal 19. novembra 2012 na pas-
toračnú návštevu ordinár OS a OZ SR Mons. Fran-
tišek Rábek. Požehnal priestory vynovenej budovy, 
vo vstupnej hale ktorej sa už vyníma drevený kríž 
s veľkou fotografiou blahoslaveného pápeža v hor-
skom teréne.

V príhovore prítomným záchranárom priblížil 
zmysel a význam Božieho požehnania pre ľudské 
konanie. Vyzdvihol ich šľachetnú službu milovní-
kom hôr ale aj zodpovednú a často riskantnú službu, 
pri ktorej sa aj oni sami žiaľ zamýšľajú nad otázka-
mi života a smrti a to nielen pri zachraňovaných, ale 
aj svojho vlastného. Povzbudil ich preto k životu vo 
viere, ktorý im aj ich rodinám uľahčí znášanie nároč-
ných životných situácií. Po akte požehnania záchra-
nári s ordinárom a prítomnými kňazmi zotrvali vo 
vzájomných rozhovoroch a priateľskom posedení.

Biskup Chovanec požehnal  
kaplnku vo Fakultnej nemocnici 

Nitra 26. novembra (TK KBS) - Biskup Mons. Mari-
án Chovanec požehnal zrekonštruovanú kaplnku sv. 
Alžbety Uhorskej vo Fakultnej nemocnici v Nitre. 
V kaplnke sa vybudoval natrvalo celý presbyteriál-
ny priestor spolu s novou dlažbou a vymaľovaním. 
Pri slávnosti, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 18. no-
vembra, udelil biskup Chovanec aj sviatosť poma-
zania chorých. Na podujatí sa zúčastnili P. Stani-
slav Krajňák farár a rektor Misijného Domu Matky 
Božej, páter Kobliha, duchovný správca Fakultnej 
nemocnice a ďalší účastníci. Po omši bola podpísa-
ná aj pamätná listina.                      Zdroj: www.svd.sk 

Biskup Haľko konsekroval  
nový pevný oltár 

Veľké Leváre 26. novembra (TK KBS) - Bratislavský 
pomocný biskup Mons. Jozef Haľko po prvýkrát vo 
svojej biskupskej službe konsekroval nový pevný 
oltár s kamennou menzou inštalovaný vo farskom 
kostole Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch. 
Počas vzácnej slávnosti za účasti miestneho farára P. 
Jaroslava Kinku CR, otca provinciála resurekcionis-
tov z Poľska, malackého dekana Jána Hudeca, ďal-
ších kňazov, rehoľných sestier a veriacich miestneho 
farského spoločenstva vykonal otec biskup liturgic-
ký úkon konsekrácie. Ešte predtým v kázni hovoril 
o dôležitosti okamihu posvätenia oltára, zdôraznil 
tiež význam a vzácnosť oltára ako takého, keďže sa 
na ňom prináša obeta Tela a Krvi Ježiša Krista. Sláv-
nosť sa konala v nedeľu Krista Kráľa a preto Mons. 
Haľko nezabudol naznačiť ani duchovné prepojenie 
konsekrácie oltára s touto slávnosťou v závere litur-
gického roka.                                           Lukáš Uváčik

Príslušníci Horskej záchrannej služby vo Vrátnej 
doline svoje poslanie s duchovným aspektom exis-
tencie človeka vnímajú už dlhšiu dobu. Zaslúžili sa 
o postavenie Symbolického cintorína vo Vrátnej do-
line na znak prejavu úcty k obetiam hôr. V období 
pred sviatkom Všetkých svätých tam v spolupráci 
s miestnou farnosťou v Terchovej a kaplánmi Ordi-
nariátu OS a OZ SR uskutočňujú pietny akt spojený 
so zádušnou bohoslužbou.                    Tibor Ujlacký 
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na Veľvyslanectve SR pri Svätej stolice. Publikáciu 
prezentovali kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt 
Kongregácie pre evanjelizáciu národov, prezident Pá-
pežského výboru pre historické vedy P. Bernard Ardura, 
OPraem. a riadna profesorka dejín východnej Európy na 
univerzite La Sapienza Rita Tolomeo.

Kniha je plodom dlhoročného štúdia v Historickom 
archíve Druhej sekcie Štátneho sekretariátu a vo Vati-
kánskom tajnom archíve a je prvou edíciou vatikánskych 
slovacikálnych dokumentov z 20. storočia vôbec. Pub-
likuje správy nunciov o situácii na Slovensku v pohnu-
tom prvom povojnovom desaťročí, inštrukcie kardinála 
štátneho sekretára nunciom, protokoly zasadnutí Kon-
gregácie pre mimoriadne cirkevné záležitosti, porad-
ného orgánu pápeža v zahraničnopolitických otázkach, 
a korešpondenciu medzi Svätou stolicou a poprednými 
predstaviteľmi slovenského cirkevného a politického ži-
vota, najmä Andrejom Hlinkom. Dokumenty sa týkajú 
základných cirkevnopolitických otázok doby: menova-
nia nových slovenských biskupov, jurisdikčnej emanci-
pácie slovenských diecéz od svätoštefanskej cirkevnej 
organizácie a úsilia o erigovanie samostatnej slovenskej 
cirkevnej provincie, politickej organizácie slovenských 
katolíkov a činnosti Slovenskej ľudovej strany, vzťahu 
Svätej stolice resp. nunciatúry a slovenského episkopátu 
a predovšetkým zápasu o uchovanie slovenskej katolíc-
kej a národnej identity, ohrozenej pod tlakom sekulari-
začných a centralizačných tendencií československého 
štátu. Dokumentácia osvetľuje aj medzinárodný kontext 
a miesto Slovenska vo vzťahu ku okolitým štátom a veľ-
mociam. Všetky dokumenty sú uverejnené v pôvodine 
a v plnom rozsahu, dopĺňajú ich slovenské regesty, po-
známkový aparát, rozsiahla úvodná monografická slo-
venská štúdia, talianske résumé a podrobné indexy. Kni-
hu uvádza predslov arcibiskupa Cyrila Vasiľa, sekretára 
Kongregácie pre východné cirkvi.                          RV SK

Stretnutie európskych biskupov 
východného obradu 

Záhreb 26. novembra (RV) - V chorvátskom Záhrebe  
- Križevci sa  od 22. do 25. novembra konalo zasad-
nutie európskych katolíckych biskupov východného 
obradu. Ako doceniť prínos katolíckych cirkví vý-
chodného obradu v Európe v ekumenickom dialógu, 
ale predovšetkým v otázke imigrantov z juhovýchod-
nej Európy. To všetko pri uvedomovaní si toho, že pre-
trváva určitá ignorancia v samotnej Katolíckej cirkvi 
ohľadom liturgických, teologických a kultúrnych tra-
dícií. Nad týmto uvažovalo asi 60 delegátov vrátane 
biskupov a odborníkov v Chorvátsku. Stretnutie sa ko-
nalo na pozvanie križevského biskupa Mons. Nikolu 
Kekića a pod záštitou Rady európskych biskupských 
konferencií (CCEE). Chorvátsko ako miesto stretnutia 
- podľa vyhlásenia CCEE bolo vybrané kvôli 400. vý-
ročiu zjednotenia Chorvátskej grécko-katolíckej cirkvi 
s Apoštolskou stolicou. V zverejnenom záverečnom 
komuniké sa ďalej uvádza, že zhromaždenie biskupov 
vyjadrilo vďačnosť Svätému Otcovi za jeho neustále 
úsilie o to, aby liturgická, teologická a kultúrna tradí-
cia východných cirkví bola poznaná a docenená ako 
duchovné bohatstvo pre celú Cirkev.

Spomedzi relátorov stretnutia bol mimoriadne 
ocenený príspevok arcibiskupa Cyrila Vasiľa, sekre-
tára Kongregácie pre východné cirkvi, zameraný na 
proces, ktorý viedol k vytvoreniu Kódexu kánonov 
východných cirkví, publikovaného v roku 1990. Zhro-
maždenie vyjadrilo svoju vďaku arcibiskupovi Vasiľo-
vi a Kongregácii pre východné cirkvi za delikátnu úlo-
hu mediácie v zabezpečení toho, aby Cirkev mohla čo 
najlepšie vyjadriť svoju katolicitu vo svojom poslaní 
hlásať evanjelium, a to aj tvárou v tvár komplikáciám, 
ktoré môžu vzniknúť zo spolužitia rôznych cirkevných 
tradícií a rituálov na rovnakom území. V sobotu účast-
níkov stretnutia prijal na súkromnej audiencii prezi-
dent Chorvátskej republiky Ivo Josipovič.

Zo Slovenska sa na stretnutí zúčastnili všetci traja 
gréckokatolícki biskupi - prešovský arcibiskup metro-
polita Ján Babjak, bratislavský a košický eparcha Peter 
Rusnák a Milan Chautur.                -jak-/ snímka CCEE

Na Veľvyslanectve SR  
pri Svätej stolici  

uviedli knihu prof. Hrabovec

Rím 28. novembra (RV) - „Slovensko a Svätá stoli-
ca v rokoch 1918 - 1927 vo svetle vatikánskych pra-
meňov,“ je názov novej knihy profesorky Emílie 
Hrabovec. Jej prezentácia sa uskutočnila v pondelok  

Na Sociálnych dňoch Francúzska 
boli aj zástupcovia zo Slovenska

Paríž 28. novembra (TK KBS) - Od 23. do 25. novembra 
2012 sa v Paríži konali Sociálne dní Francúzska. Venova-
li sa téme „Muži a ženy - nová skutočnosť“. Účastníci sa 
zapojili do viacerých blokov prednášok spojených s dis-
kusiami, ako napríklad - Rovnosť muži - ženy, Mužskosť 
a ženskosť v historickej perspektíve a iné témy. Nechý-
bali na nich ani zástupcovia zo Slovenska. S referátmi 
vystúpili odborníci z rôznych oblastí, napríklad sociológ 
Franck Fregosi, psychoanalytik Jacques Arénes a iní. 
Sociálne dni duchovné viedli bratia z Komunity Taizé. 
Eucharistickej slávnosti predsedal Mons. Michel Santier, 
biskup z Créteil. V programe bol tiež divadelný večer či 
práca v malých skupinách.                            Ivan Vojtaššák



48/2012                      16 

SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI  
            

SKCH vyzýva poslancov,  
aby neschválili novelu  

o hazardných hrách

Bratislava 29. novembra (TK KBS) - Slovenská kato-
lícka charita (SKCH) vyzýva poslancov Národnej rady 
SR, aby v súčasnej podobe neschválili novelu zákona 
o hazardných hrách. Novela zákona totiž napríklad po-
číta s tým, že ak sa obce rozhodnú vytlačiť zo svojho 
územia hazard, po novom už na to nebude stačiť vše-
obecne záväzné nariadenie, ale toto rozhodnutie bude 
musieť byť podmienené aj referendom.

„Vyzývame Vás preto, aby ste nepodľahli argumen-
tom a ospravedlňovaním hazardu z dôvodu, že priná-
ša do štátneho rozpočtu finančné prostriedky. Prosíme
Vás, aby ste schválili taký zákon, ktorý bude chrániť 
jednotlivcov aj rodiny pred touto závislosťou,“ napísal 
v otvorenom liste poslancom NR SR generálny sekre-
tár SKCH Radovan Gumulák. Dodal, že zákonodar-
covia by mali ponechať možnosť prevádzkovať hracie 
automaty iba licencovaným kasínam, tak ako to urobili 
nedávno poslanci v susednom Maďarsku. Rovnako by 
mali nechať možnosť miestnej samospráve rozhodovať 
o tejto otázke.

„Pri pomoci núdznym sa každodenne stretávame 
s novými prípadmi ľudí, ktorí sa stali obeťami závislosti 
na hracích automatoch, následkom čoho stratili svoje bý-
vanie a dostali sa do veľmi zlej sociálnej situácie. Podľa 
našich štatistík 20 až 30 percent týchto ľudí, stratilo stre-
chu nad hlavou práve kvôli problémom s patologickým 
hráčstvom často v kombinácii s ďalšími problémami 
a závislosťami,“ upozorňuje generálny sekretár SKCH.

Štát pritom musí prostredníctvom samospráv vyna-
kladať veľké finančné prostriedky na zabezpečenie so-
ciálnych služieb pre obete tejto patologickej závislosti. 
Náklady samospráv na poskytovanie služieb v útulkoch 
a nocľahárňach pre ľudí bez domova sa pohybujú od 
1500 do 2 000 eur ročne na jednu osobu. „SKCH nemá 
možnosť ovplyvňovať zákony. V našej každodennej 
práci už iba riešime tragické dôsledky jednotlivcov a ro-
dín, ktorí sa na nás obracajú o finančnú či materiálnu
pomoc často až vtedy, keď už je veľmi neskoro. Vidíme, 
že ruka v ruke s patologickým hráčstvom ide aj zvýše-
nie kriminality, s čím sme sa stretli v konkrétnych prí-
padoch, kedy sa zdĺžení ľudia, ktorí prehrali množstvo 
peňazí uchýlili aj ku kriminálnym činom,“ uzatvára Gu-
mulák. Novela bude mať preto negatívny dopad nielen 
na jednotlivcov, ale dotýka sa celej spoločnosti.

                                                               Lukáš Melicher

Kňazi Trnavskej arcidiecézy  
sa zišli na Kňazskom dni 

Trnava 28. novembra (TK KBS) - Kňazi Trnavskej 
arcidiecézy sa dnes zišli na Kňazskom dni. Z Trnavy 
si odniesli množstvo informácii, ktoré majú pomôcť 
k hlbšiemu prežívaniu prebiehajúceho Roka viery v ich 
farnostiach. Na úvod stretnutia sa prítomným kňazom 
prihovoril apoštolský administrátor „sede vacante“ 
Trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Orosch. Vo svojom 
príhovore sa zameral na dôležitý prvok kňazského ži-
vota. Tým je viera kňaza. Nasledoval mimoriadny bod 
programu, v rámci ktorého zástupcovia Cirkevnej ser-
visnej spoločnosti predstavili prítomným kňazom Tr-
navskej arcidiecézy projekt pomoci CSS jednotlivým 
cirkevným právnym subjektom.

Potom už kňazi Ondrej Chrvala a Mário Bosý, 
poverení pastoráciou mládeže Trnavskej arcidiecézy 
a ich spolupracovníci z rôznych spoločenstiev, pred-
stavili kňazom kurzy, ktoré môžu pomôcť k oživeniu, 
či prehĺbeniu viery nasledovníkom Ježiša Krista v ich 
farnostiach. Podrobne bolo opísaných päť kurzov: kurz 
Alfa, Objav Krista, Život v duchu, H2O a kurz Filip. Po 
obedňajšej prestávke bolo kňazom predstavené Diecéz-
ne centrum mládeže ARCHA v Bojničkách. Tiež do-
stali informácie o pripravovanom mládežníckom plese 
Trnavskej arcidiecézy, konferencii Big Fish a o prípra-
ve Svetových dní mládeže 2013. Keďže vzdialenosť 
medzi Európou a Latinskou Amerikou je veľká a ceny 
za letenky, či pobyt v Brazílii sú pre mnohých mladých 
ľudí neprekonateľné, paralelne so Svetovými dňami 
mládeže v brazílskom Riu 2013 bude prebiehať Ná-
rodné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku. Na zá-
ver Kňazského dňa si mohli prítomní vyskúšať jedno 
z večerných stretnutí ALFA kurzu, čo pomohlo hlbšie 
pochopiť zmysel dnes predstavených kurzov pre evan-
jelizáciu a k zážitku kňazského spoločenstva v mierne 
inej forme.                                                    Dušan Kolenčík

V Petržalke ďakovali za petíciu  
za zachovanie  

Sviatku Sedembolestnej

Bratislava 29. novembra (TK KBS/Rádio LUMEN) - 
Petíciu za zachovanie Sviatku Sedembolestnej Panny 
Márie, ako dňa pracovného pokoja, podpísalo už vyše 
127-tisíc občanov. V utorok večer bola v Chráme Se-
dembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke slú-
žená svätá omša ako poďakovanie za ukončenie tejto 
podpisovej akcie. Svätú omšu celebroval Peter Mášik. 
Iniciátori petície píšu list aj poslancom. „Každého 
z nich vyzveme, aby rešpektovali túto vôľu občanov,“ 
dodal Dilong.                                               Anna Brillová
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Šiestykrát koncert Spev pre Afriku

Bratislava 27. novembra (TK KBS) - V nedeľu 25. no-
vembra 2012 sa v jezuitskom kostole v Bratislave už 
po šiestykrát uskutočnil benefičný koncert „Spev pre
Afriku“. Na koncerte „Spev pre Afriku“ vystúpili spe-
vácke zbory Magis, Chorus Salvatoris a Technik ako aj 
komorný súbor Collegium Musicum Salvatoris. Počas 
podujatia sa vyzbieralo 2 506 eur, ktoré prostredníc-
tvom rehole jezuitov budú určené na podporu vzdelá-
vacích projektov pre africké deti, ktorých osud je po-
značený ochorením AIDS.

Čestným hosťom koncertu bol aj generálny pred-
stavený Spoločnosti Ježišovej Páter Adolfo Nicolás SJ, 
ktorý navštívil mnohé miesta na svete vrátane Afriky, 
a odpovedal na otázku, prečo bola práve Afrika vybra-
ná na generálnej kongregácii jezuitov ako jedna z pia-
tich apoštolských priorít. „Pri návšteve Rwandy som 
v hlavnom meste Kigali navštívil školu pre chudobné 
deti. A tieto deti ma privítali tancom, čo ma dojalo, pre-
tože táto krajina prešla genocídou. Som presvedčený, 
že ľudia, ktorí prežili genocídu a napriek tomu učia 
svoje deti tancovať, sú ľuďmi nádeje. Afrika je plná ži-
vota, čo na mňa vždy robí veľký dojem a osobitne ma 
oslovuje, že títo ľudia majú veľkú vitalitu a zmysel pre 
nádej. Takže nemyslím si, že sme si vybrali Afriku, pre-
tože Afrika nás potrebuje, ale pretože my potrebujeme 
Afriku. 

Keďže je pomoc sirotám a ohrozeným deťom pre 
Africkú jezuitskú AIDS sieť (African Jesuit AIDS Ne-
twork – AJAN) naliehavou prioritou, tohtoročný výnos 
benefičného koncertu „Spev pre Afriku“ je určený na
podporu vzdelávania sirôt, ktoré pre AIDS prišli o ro-
dičov. Ako po minulé roky, peniaze budú poukázané 
Centru nádeje Loyola v Togu, ktoré založili a podporu-
jú jezuiti.                                               Zuzana Smékalová

SKCH s Nadáciou Tesco chystajú 
adventnú zbierku v 43 mestách

Bratislava 29. novembra (TK KBS) - Prispieť v predvia-
nočnom čase na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi, 
budú môcť podporovatelia Slovenskej katolíckej cha-
rity (SKCH) tento rok po prvýkrát aj prostredníctvom 
vianočnej zbierky v predajniach spoločnosti Tesco Sto-
res SR, a. s. SKCH totiž nadviazala spoluprácu s Na-
dáciou Tesco a verejnú zbierku organizuje od štvrtka 
29. novembra spolu v 43 predajniach spoločnosti Tes-
co Stores SR. „Zbierka je zaregistrovaná na minister-
stve vnútra pod názvom Blízko pri človeku a jej výnos 
bude použitý na podporu sociálnych a zdravotníckych 
služieb pre ľudí, ktorí sa na Slovensku ocitli v núdzi,“ 

povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.
Zamestnanci charity a dobrovoľníci budú vo vy-

braných predajniach zbierať finančné prostriedky po-
čas štyroch decembrových týždňov vždy od stredy do 
soboty. Označení budú menovkou a červeným tričkom 
s logom Slovenskej katolíckej charity a príspevky od 
darcov budú zbierať do zapečatených pokladničiek. Na 
požiadanie sa preukážu povolením vykonávať verejnú 
zbierku a písomným poverením. Podporiť núdznych 
bude možné od 1. decembra aj zaslaním darcovskej sms 
v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena 
darcovskej sms je jedno euro.

„Dôležité je, že jednotlivé charity a neziskové orga-
nizácie zbierajú peniaze na chod a fungovanie svojich 
zariadení, ktoré často pôsobia práve v mestách, kde 
zbierku realizujeme. Znemená to, že ľudia môžu pod-
poriť napríklad azylový dom pre matky s deťmi alebo 
hospic pre nevyliečiteľne chorých priamo vo svojom 
meste a nie neznáme projekty či organizácie,“ vysvetlil 
Radovan Gumulák.                                    Lukáš Melicher

V monastierskej kaplnke  
otcov baziliánov bola  

eparchiálna slávnosť Krista Kráľa

Trebišov 26. novembra (TK KBS) - V monastierskej 
kaplnke otcov baziliánov v Trebišove sa v Nedeľu 
Krista Kráľa uskutočnila eparchiálna odpustová sláv-
nosť. Tá vyvrcholila božskou liturgiou v cirkevnoslo-
vanskom jazyku, ktorú celebroval o. Vladimír Tomko, 
protosynkel Košickej eparchie za účasti protoigumena 
Metoda M. Bilančíka, OSBM a ďalších kňazov. V ho-
mílii poukázal na oprávnenosť titulu „kráľ“, ktorým 
Cirkev ozdobila svojho zakladateľa Ježiša Krista. 
„Kráľ je ten, kto dáva kráľovské dary. A my máme 
od Krista krst ako vstupnú bránu do jeho kráľovstva 
a ostatné sviatosti. Do akej miery ich využívame zá-
visí od nás.“ Protosynkel vyzval prítomných k tomu, 
aby vydávali živé svedectvo o tom, že Kristus je sku-
točným kráľom nášho života.

Igumen kláštora o. Polykarp Š. Jacoš, OSBM vy-
jadril radosť nad hojnou účasťou kňazov obidvoch 
obradov so svojimi veriacimi. Pripomenul, že práve 
v aktuálnom Roku viery pripadá dvadsiate výročie 
odo obnovenia mníšskeho i liturgického života v mo-
nastierskom komplexe, ktorý počas totality slúžil na 
civilné účely. Odpustová slávnosť začala už v sobo-
tu, kedy večernú sv. liturgiu slávil protopresbyter o. 
Dušan Seman a homíliu predniesol o. Štefan Keruľ-
-Kmec. Spevom ju viedol mládežnícky zbor z Trebi-
šova. Nechýbala ani poklona pred Najsv. eucharistiou 
a iné modlitby.                                     Michal Hospodár
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STRUČNE Z DOMOVA

20. výročie Cirkevnej základnej školy sv. Juraja 
vo Svidníku
SVIDNÍK  - Gréckokatolícka Cirkevná základná škola 
sv. Juraja vo Svidníku si v tomto roku pripomína 20. vý-
ročie od svojho vzniku. Slávnosť k tomuto okrúhlemu 
výročiu sa uskutočnila vo štvrtok 15. novembra. Začala 
slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou v Chráme 
Božej múdrosti vo Svidníku. Hlavným celebrantom 
bol prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. 
Popoludní program pokračoval v Mestskom kultúrnom 
stredisku slávnostnou akadémiou, ktorú pripravili pe-
dagógovia a žiaci CZŠ sv. Juraja.             Ľubomír Petrík

Slávnosť sv. Kataríny Alexandrijskej v Smolníku
SMOLNÍK - Veriaci z obce Smolník slávili25. no-
vembra 2012 odpustovú slávnosť v tamojšom kos-
tole sv. Kataríny Alexandrijskej. Slávnostnú svätú 
omšu pri tejto príležitosti celebroval prof. Jozef 
Leščinský.                                                   Jozef Spišák

Zamestnanci a dobrovoľníci charity na púti 
v Košiciach
KOŠICE - Viac ako 260 zamestnancov, dobrovoľní-
kov a podporovateľov Slovenskej katolíckej charity sa 
v piatok 23. novembra zišlo v Košiciach na spoločnej 
púti. Tá je súčasťou oslavy obnovenia činnosti charity 
na Slovensku po roku 1989 a taktiež oslavou sviatku 
patrónky charity svätej Alžbety uhorskej. Púšť sa zača-
la svätou omšou a bola priestorom na poďakovanie sa 
a spoločnú modlitbu za to, čo priniesol uplynulý rok. 
Program púte pokračoval v priestoroch hostiteľskej 
Arcidiecéznej charity v Košiciach. Niekoľko pracov-
níkov Slovenskej katolíckej charity odchádzalo z púte 
s ocenením za svoju obetavú prácu, ktoré im odovzdali 
prezident charity Mons. Štefan Sečka a jej generálny 
sekretár Radovan Gumulák.                     Mária Čigášová

UPC Dr. Štefana Héseka vPrešove má 10 rokov
PREŠOV - Univerzitné pastoračné centrum (UPC) Dr. 
Štefana Héseka v Prešove 10. výročie od svojho zalo-
ženia. Pri tejto príležitosti 28. novembra 2012 slávili vo 
vysokoškolskom internáte Prešovskej univerzity sláv-
nostnú svätú omšu, ktorú celebroval Mons. Stanislav 
Stolárik, košický pomocný biskup.             Marián Kašaj 

UPaC ukončilo projekt Aj so zdravotným po-
stihnutím veľa dokážeme
RUŽOMBEROK - Univerzitné pastoračné centrum 
Jána Vojtaššáka v Ružomberku 26. novembra 2012 
ukončilo realizáciu projektu: „Aj so zdravotným po-
stihnutím veľa dokážeme“. V rámci tohto projektu 

sa uskutočnili prednášky o predsudkoch a bariérach 
v komunikácií, ktoré vznikajú na základe nespráv-
neho prístupu k ľuďom so zdravotným znevýhodne-
ním, technický seminár a workschop s praktickými 
ukážkami využívania rôznych kompenzačných po-
môcok, ktoré používajú v každodennom živote nevi-
diaci. Stretnutia boli určené pre zamestnancov a dob-
rovoľníkov UPaC, študentov a tých, ktorí pracujú 
v chránených pracoviskách a dielňach v rámci mesta 
Ružomberok.                                Margaréta Domiterová 

XXI. ročník Medzinárodného festivalu duchov-
ných piesní byzantského obradu
PREŠOV - Tradičný festival byzantských zbo-
rových spevov prekročil prah dvoch desaťročí 
a úspešne vykročil do ďalších ročníkov. V dňoch 
16. – 18. novembra 2012 sa uskutočnil už XXI. roč-
ník Medzinárodného festivalu duchovných piesní 
byzantského obradu. V piatok podvečer vstúpila do 
Gréckokatolíckeho katedrálneho chrámu sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove festivalová atmosféra v podobe 
otváracej svätej liturgie, ktorú svojím spevom spre-
vádzal domáci katedrálny zbor.          Ľubomír Petrík

Blahoslavený Metod Dominik Trčka CSsR  
v pôsobivom predstavení
PREŠOV -  Mladí z Gréckokatolíckeho mládežníckeho 
pastoračného centra v Prešove (GMPC) sa v pondelok 
19. novembra večer predstavili v prešovskej gréckoka-
tolíckej Katedrále sv. Jána Krstiteľa s pôsobivým diva-
delným predstavením Verný syn Cirkvi – blahoslavený 
otec Metod Dominik Trčka CSsR. Autorkou scenárov 
jednotlivých predstavení je Zuzana Demčáková. Re-
žisérkami tretieho divadelného predstavenia sú Mirka 
Klimková a Veronika Petríková.Spevom predstavenie 
sprevádzal Mládežnícky študentský zbor pri GMPC 
pod vedením Jany Tirpákovej.                  Ľubomír Petrík

Na Slovensko prichádza kolekcia kávy s názvom 
Svätí a Blahoslavení
BRATISLAVA  - Na slovenský trh prichádza kolek-
cia kávy Santi & Beati (Svätí a Blahoslavení). Ide 
o lahodnú kávu vyrobenú zo starostlivo vybraných 
kávových zŕn z celého sveta. Značka Santi & Bea-
ti prichádza s novou formou evanjelizácie. Na kaž-
dom balení kávy nájdete podobizne svätých a bla-
hoslavených, ako aj ich krátke životopisy, patronáty 
a myšlienky. Kávu je možné kúpiť v internetovom 
kníhkupectve www.donbosco.sk, v predajniach vy-
davateľstva Don Bosco, ako aj v ostatných kresťan-
ských kníhkupectvách.                                    Peter Novák


