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Keď v Ríme prší, naskytne sa vám zaujímavý po-
hľad. Zrazu sa odniekiaľ vynoria predavači dáždni-
kov, pochádzajúci väčšinou z Bangladéša, prípadne 
z Afriky. Počas slnečných dní predávajú na rím-
skych uliciach smiešne gélové loptičky, ktoré hodia 
plnou silou na drevenú dosku. Loptičky sa úplne 
rozpleštia a o chvíľku sú zasa v pôvodnom stave. 
Ak dvihnete zrak od dáždnikov a loptičiek, vidíte 
v predavačoch unavených a často vystresovaných 
mladých ľudí, ktorí takto pracujú do neskorej noci 
a okrem toho sú stále na úteku pred políciou, preto-
že ich obchod, pravdepodobne, nie je legálny.

Nedávno som takého mladého predavača videla 
v daždi postávať na jednej z najrušnejších obchod-
ných ulíc. Stál pred butikom s oblečením, do ktoré-
ho si kvôli cenám, mohli dovoliť vstúpiť iba naozaj 
solventní zákazníci. Trpezlivo a neodbytne ponúkal 
svoje dáždniky. Záujem bol malý, ale nedal sa 
odradiť, stál tam a zniesol i pohŕdavé pohľady tých 
bohatších, tých iných. Tie pohľady „zvysoka“ ma 
ohromne vyrušovali a obdivovala som jeho pokoru, 
s akou to prijímal. Išlo mu predsa o predaj dáždni-
kov! Priznám sa, že som mu držala palce, aby pre-
dal čo najviac a spokojný sa večer vrátil do svojho 
príbytku, ktorý je ktovie kde. Tak som si kúpila 
dáždnik a dostala som ho i s úsmevom. Vnímala 
som, že sa voči tomu človeku vo mne vynorila úcta 
i sympatia. Je človek, hoci je iný ako ja, hoci s tým, 
ako pracuje a čo robí nemusím súhlasiť, má však 
srdce, má svoju hodnotu. Zaujímavé, potešujúce 
a obohacujúce. Máte i vy podobnú skúsenosť?

Možno práve v tomto adventom čase má vníma-
nie tých druhých ako ľudí, hoci odlišných a iných, 
svoje hlbšie opodstatnenie. A nemusí to byť hneď 
predavač z Bangladéša. Iste ste sa už v tomto 
čase stretli s myšlienkami a povzbudeniami typu: 
obdobie pred Vianocami, ktoré sú sviatkami lásky 
a pokoja, nie je iba o nákupoch darčekov, venujme 
čas tichu, príprave na Vianoce, vo svojom vnútri. 
Ale tiež príprave, čo môže byť veľmi príjemná 
i pre ostatných a nemusí sa sústrediť iba na čas 
pred Vianocami.

Myslím, že mi dáte za pravdu, že v našej 
civilizovanej spoločnosti je opodstatnené vrátiť 
sa k prirodzenej ženskosti i mužskosti, vrátiť sa 
k ľudskosti, pretože sa rozumový prístup k životu 
už vyčerpáva, nestačí, nemá už čo dnešnému člo-
veku dať ani ho nemá čím inšpirovať. Ten návrat 
je dokonca nevyhnutný, ak chceme napríklad riešiť 
súčasnú ekonomickú krízu, pretože ju nespôsobili 
prepady na burze ani iné racionálne faktory, nie je 
to kríza rozumu, ale kríza srdca. Sociálna nespra-
vodlivosť a bieda vznikli pre nedostatok uznania 
a pochopenia, dôvery a z neschopnosti hľadať 
šťastie v harmonizácii vzťahov.

Trochu budem predbiehať, keď pripomeniem 
situáciu pred narodením Ježiša v Betleheme. 
Situácia v živote celkom bežná, možno sme sa 
s tým už stretli: muž a žena v núdzi, hľadajúci prvú 
pomoc, pokúšajúci sa vysvetliť svoje rozpoloženie. 
Každý z oslovených si však myslí svoje a všetky 
dvere sa zatvárajú, niektoré sa dokonca ani neo-
tvoria. Spomínam si, ako si raz jedna moja známa 
nedopatrením v chvate a rýchlosti zabudla vziať so 
sebou na cestu z Prešova do Banskej Bystrice dosť 
peňazí. Dostala sa do Ružomberka a keď si chcela 
kúpiť lístok na autobus do Bystrice, zistila, že sa to 
nebude dať. Neostávalo jej iné, iba pýtať od ľudí 
na nástupišti. Kvôli upresneniu: lístok stojí nece-
lé tri eurá. Iste si viete predstaviť trápnosť celej 
situácie. Reakcie boli rôzne, odmietavé, posmešné, 
pohŕdavé. Nakoniec sa do Bystrice dostala. Lístok 
jej kúpila jedna pani, ktorá dokonca, po príchode 
do cieľa, ani počuť nechcela o tom, aby jej peniaze 
vrátila. Tá moja známa hovorí o tom dni ako o jed-
nom z najkrajších v živote. Nadnesené? Ani nie. 
Skôr možno zriedkavé a preto vzácne a nezabudnu-
teľné. Negatívnych reakcií je predsa len viac.

Pokus o harmonizáciu vzťahov vychádza 
z harmonizácie pohľadu na človeka. Pokus o vy-
svetľovanie si v dobrom počínanie iných, i keď 
ich konanie nemusí byť prijateľné a príjemné, 
oslobodzuje a nedovolí rozožrať srdce pohŕdaním, 
závisťou a odsúdením. Naopak, otvorí sa citlivosti 
a chápaniu, nadhľadu a všimnutiu si, podaniu po-
mocnej ruky a vytvorí uzdravujúce prostredie pre 
obdarovaného, ale ešte viac pre darujúceho.

Dovoľte mi v tejto súvislosti uviesť známy 
Rilkeho príbeh: „Istý básnik sa každý deň pre-
chádzal s mladou Francúzkou a vždy prechádzali 
popri starej žobráčke. Starena sedela vždy na tom 
istom mieste a vždy mlčiaca a nehybná ako kameň. 
Nikdy nepozerala na žiadneho dobrodinca a nikdy 
nikomu nepoďakovala. Spoločníčka básnika jej 
zakaždým dala nejakú mincu. On jej zas nedá-
val nikdy nič. Na otázku: „Prečo?“ – odpovedal: 
„Treba jej dať niečo pre srdce, a nie len pre ruku.“ 
O niekoľko dní daroval žobráčke ružu. Vtedy sa 
stalo niečo nepravdepodobné. Starena pozdvihla 
svoje unavené oči, na tvári sa jej zjavil nesme-
lý úsmev, zdvihla sa, pobozkala s vďakou ruku 
dobrodinca, a potom rýchlo odišla. Objavila sa až 
po týždni – znovu nemá a nehybná ako predtým. 
Udivená Francúzka sa spýtala básnika: „Z čoho 
žila táto žena cez celý týždeň?“ Básnik odpovedal: 
„Ružou, mademoiselle, darom srdca.“

Nech smieme žiť aspoň z malých kúskov ozajst-
nej lásky a nech ju smieme darovať. Želám nám 
všetkým naplnený a obohacujúci adventný čas.  

                 RV, sr. Agnes Jenčíková z Congregatio Iesu

O ruži a dáždnikoch
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Vatikán 2. decembra (TK KBS) - Prvou adventnou nede-
ľou sa pre kresťanov začína obdobie adventu, prípravy 
na slávenie narodenie Ježiša. Modlitbe prvých vešpier 
prvej adventnej nedele predsedal v sobotu vo Vatikáne 
Svätý Otec. Spolu s ním ich 
slávili študenti a zamestnanci 
pápežských a rímskych univer-
zít. Zaplnená Bazilika sv. Petra 
bola tiež svedkom odovzdania 
mariánskej ikony Panny Má-
rie Sídla múdrosti študentskej 
delegácii z Brazílie, ktorá bude 
hostiť budúcoročné Svetové 
dni mládeže v Rio de Janeiro.

«Verný je ten, ktorý vás 
volá» (1Sol 5,24).

„Drahí univerzitní priatelia, 
slová apoštola Pavla nás privá-
dzajú k pochopeniu skutočného 
významu liturgického roka, kto-
rý dnes večer začíname modlit-
bou prvých vešpier Adventu. 
Celoročné putovanie Cirkvi je zamerané na objavovanie 
a prežívanie vernosti Boha, Ježiša Krista, ktorý sa nám 
opäť v betlehemskej jaskyni predstaví s tvárou Dieťa-
ťa. Celý príbeh spasenia je cestou lásky, milosrdenstva 
a zhovievavosti: od stvorenia cez vyslobodenie ľudu 
Izraela z Egyptského otroctva, k odovzdaniu Zákona na 
Sinaji, až po návrat domov z babylonského zajatia. Boh 
Abraháma, Izáka a Jakuba bol vždy blízkym Bohom, 
ktorý nikdy neopustil svoj ľud. Niekoľkokrát znášal 
s bolesťou ich neveru a trpezlivo čakal na návrat, vždy 
v slobode lásky, ktorá predchádza a podporuje milova-
ného, pozorná voči jeho dôstojnosti i najhlbším túžbam.

Boh sa neuzavrel do svojho neba, ale sklonil sa k osu-
du človeka: toto je obrovské tajomstvo, ktoré presahuje 
akékoľvek očakávania. Boh vstupuje do ľudských dejín 
nepredvídaným spôsobom ako dieťa, prechádzajúc štá-
diami vývoja ľudského života, aby sa celé naše jestvova-
nie, duch, duša a telo – ako to pripomenul sv. Pavol – za-
chovalo neporušené a bolo pozdvihnuté do Božích výšin. 
Toto všetko Boh koná pre svoju vernú lásku k ľudstvu. 
Keď je láska pravá, vo svojej podstate je nasmerovaná 
na čo najväčšie dobro druhého a neobmedzuje sa iba na 
dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z priateľstva, ale 
ide ďalej bez vypočítavosti a ohraničení. Toto uskutoč-
nil živý a pravý Boh, ktorého tajomstvo nám zjavuje 
sv. Ján: «Boh je láska» (1 Jn 4,8.16). Tento Boh prijíma 
v Ježišovi z Nazareta celé ľudstvo, jeho dejiny a dáva im 
nové, konečné smerovanie k obnovenému bytiu ľudskej 
osoby, charakterizovanému tým, že pochádza od Bohom 
a k nemu smeruje (porov. L´Infanzia di Gesù s. 19).

Drahí mladí, ctení rektori a profesori. Som rád, že 
môžem tieto úvahy zdieľať spolu s vami, zástupcami 
rímskeho univerzitného sveta, do ktorého osobitným 

spôsobom patria štátne a súkromné univerzity a Pápež-
ské inštitúcie, už dlhé roky spoločne vydávajúce svedec-
tvo o plodnom dialógu a spolupráci medzi rozličnými 
myšlienkovými prúdmi a teológiou.

Osobitne pozdravujem vás, 
drahí študenti rímskych vyso-
kých škôl, ktorí ste si obnovili 
vieru nad hrobom sv. apoštola 
Petra. Prežívate chvíle, v kto-
rých sa pripravujete na veľké 
rozhodnutia v živote i v

službe Cirkvi a spoločnos-
ti. Dnes večer môžete zakúsiť 
to, že nie ste sami: sú s vami 
učitelia, univerzitní kapláni, 
predstavení kolégií. Je s vami 
aj pápež! Predovšetkým ste 
včlenení do veľkého rímskeho 
akademického spoločenstva, 
v ktorom je možné napredovať 
v modlitbe, štúdiu, v konfron-
tácii a vo svedectve evanjeliu. 

Je to vzácny dar. Pokúste sa ho vnímať ako znamenie 
Božej vernosti, ktoré vám ponúka príležitosti pripo-
dobniť sa vo svojom živote Kristovi a nechať sa ním po-
sväcovať až k dokonalosti (1 Sol 5,23). Liturgický rok, 
ktorý začíname dnešnými vešperami, bude aj pre vás pu-
tovaním, počas ktorého znovu zažijete tajomstvo Božej 
vernosti, na základe ktorej ste povolaní stavať – ako na 
pevnej skale – svoj vlastný život. Prežívaním a slávením 
tohto obsahu viery spolu s Cirkvou, spoznáte, že Ježiš 
Kristus je jediným Pánom vesmíru a dejín, bez ktorého 
každému ľudskému úsiliu hrozí, že sa stratí v ničote. Li-
turgia prežívaná v jej skutočnom duchu je vždy školou 
žitia kresťanskej viery, «teologálnej» viery, ktorá zahrnie 
celé vaše bytie – ducha, dušu a telo – a urobí z vás živé 
kamene pri budovaní Cirkvi a spolupracovníkov novej 
evanjelizácie. Jedinečným spôsobom sa v eucharistii 
živý Boh stáva tak blízkym, že sa dáva ako chlieb, ktorý 
je pokrmom na ceste, je prítomnosťou, čo premieňa oh-
ňom svojej lásky.

Drahí priatelia, žijeme v období, v ktorom sa často 
stretávame s ľahostajnosťou voči Bohu. Myslím si však, 
že v hĺbke sŕdc tých, čo žijú vzdialení od Boha, jestvuje 
nostalgia po nekonečne, po transcendentne. Vašou úlo-
hou je svedčiť v univerzitných aulách o Bohu, ktorý je 
blízko a zjavuje sa pri hľadaní pravdy a riadi každú in-
telektuálnu činnosť. Preto vyjadrujem vďačnosť a pod-
poru univerzitnému pastoračnému programu s názvom: 
«Otec ho uvidel ešte v diaľke. Človek dneška, Boh 
dneška», organizovanému Úradom univerzitnej pas-
torácie Rímskeho vikariátu. Viera je brána, ktorú Boh 
otvára v našom živote, aby sme sa mohli stretnúť s Kris-
tom, v ktorom sa dnešný človek stretáva s dnešným 
Bohom. Kresťanská viera nie je priľnutím k akémusi  

Modlitba prvých vešpier prvej adventnej nedele s Benediktom XVI.
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Vatikán 2. decembra (RV) - Významu adventného ob-
dobia, ktoré sa práve začína, sa venoval Benedikt XVI.  
pred modlitbou Anjel Pána vo Vatikáne. 

„Drahí bratia a sestry,
Cirkev dnes začína nové liturgické obdobie, nastu-

pujúc na cestu, ktorú obohacuje Rok viery a 50. výro-
čie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu. Prvým 
obdobím tejto cesty je Advent, v Rímskom obrade tvo-
rený štyrmi týždňami, predchádzajúcimi Božie narode-
nie, teda tajomstvo Vtelenia. Slovo «Advent» znamená 
«príchod» alebo «prítomnosť». V staroveku označova-
lo návštevu kráľa alebo vládcu v niektorej z provincií. 
V kresťanskom slovníku sa tento výraz vzťahuje na Boží 
príchod, na jeho prítomnosť vo svete. Označuje tajom-
stvo, ktoré úplne zahŕňa vesmír a dejiny a zároveň v se-
be obsahuje i dva kulminačné momenty: Prvý a druhý 
príchod Ježiša Krista. Prvým je vtelenie a druhým jeho 
slávny príchod na konci vekov. Tieto dva aspekty, ktoré 
sú časovo od seba vzdialené – a nám nie je dané poznať 
nakoľko – sú v skutočnosti navzájom spojené, pretože 
Ježiš svojou smrťou a zmŕtvychvstaním už uskutočnil 
premenu človeka a vesmíru, ktorá je konečným cieľom 
stvorenia. Ešte pred skončením sveta je však nevyhnutné, 
aby bolo evanjelium ohlasované všetkým národom ako 
hovorí Ježiš v Markovom evanjeliu (porov. Mk 13,10). 
Pánov príchod pokračuje a svet musí byť naplnený jeho 
prítomnosťou. Tento ustavičný Pánov príchod v ohlaso-
vaní evanjelia si vyžaduje našu neustálu spoluprácu. Cir-
kev ako snúbenica, prisľúbená nevesta Božieho barán-
ka, ukrižovaného a zmŕtvychvstalého (porov. Sk 21,9), 
v spoločenstve s Pánom spolupracuje na tomto príchode 
a v nej sa už začína jeho slávny príchod.

Dnešné Božie slovo nás pozýva nasledovať túto 
cestu, aby sme boli pripravení na Pánov príchod.  

všeobecnému a nedefinovanému bohu, ale k Bohu živé-
mu, ktorý v Ježišovi Kristovi, vtelenom Slove, vstúpil 
do našich dejín a zjavil sa ako Vykupiteľ človeka. Veriť 
znamená zveriť svoj život tomu, ktorý jediný ho môže 
naplniť v čase a otvoriť ho pre nádej presahujúcu čas. 
Chcem pozvať celú rímsku akademickú obec uvažovať 
nad vierou v tomto Roku viery. Pokračujúci dialóg medzi 
štátnymi alebo súkromnými univerzitami a pápežskými, 
je čoraz viac svedectvom dôležitej prítomnosti Cirkvi 
nielen v rímskom, ale i v talianskom a medzinárodnom 
kultúrnom prostredí.

Drahí priatelia, «verný je ten, ktorý vás volá, a on to 
aj urobí» (1 Sol 5,24); spraví z vás ohlasovateľov svojej 
prítomnosti. Dnešnou modlitbou sa vyberieme na cestu 
k betlehemskej jaskyni, aby sme pocítili skutočnú radosť 
Vianoc: radosť z prijatia dieťaťa – podľa príkladu Pan-
ny Márie a sv. Jozefa – do centra nášho života. To dieťa 
nám pripomína, že Božie oči hľadia na svet a na každé-

V Lukášovom evanjeliu Ježiš hovorí učeníkom: «Dá-
vajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, 
opilstvom a starosťami o tento život ... preto bdejte 
a modlite sa celý čas» (Lk 21,34.36). Miernosť a mod-
litba. Apoštol Pavol pridáva pozvanie zveľadiť a roz-
hojniť lásku medzi sebou navzájom a voči iným, posil-
niť si srdcia a stať sa bezúhonnými vo svätosti (porov. 
1 Sol 3,12-13). Uprostred nepokojného sveta či púšte 
nezáujmu a materializmu, kresťania prijímajú od Boha 
spásu a svedčia o nej prostredníctvom odlišného spôso-
bu života, tak, ako mesto postavené na vrchu. «V tých 
dňoch – hovorí prorok Jeremiáš – Jeruzalem bude bývať 
v bezpečí a budú ho volať: ’Pán, naša spravodlivosť‛» 
(33,16). Spoločenstvo veriacich je svedectvom Božej 
lásky, jeho spravodlivosti, ktorá je už v dejinách prítom-
ná, nie však ešte plne realizovaná, a preto ju stále s ná-
dejou a odvahou očakávame, zvolávame a hľadáme.

Panna Mária dokonale vteľuje ducha Adventu na-
čúvaním Bohu, hlbokou túžbou konať jeho vôľu a ra-
dostnou službou blížnemu. Nechajme sa ňou viesť, aby 
Boh, ktorý prichádza, nenašiel nás uzatvorených alebo 
roztržitých, ale aby mohol v každom z nás rozšíriť svoje 
kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja.“

Po príhovore svoju pozornosť ešte zameral na zdra-
votne postihnutých: „Zajtra si pripomenieme Medzi-
národný deň osôb so zdravotným postihnutím. Každý 
človek napriek svojim fyzickým a psychickým obme-
dzeniam – aj ťažkým – má vždy neoceniteľnú hodno-
tu a tak sa k nemu musí aj pristupovať. Povzbudzujem 
cirkevné spoločenstvá, aby boli pozorné a otvorené 
voči týmto bratom a sestrám. Vyzývam zákonodarcov 
a vlády, aby zabezpečili všetko potrebné pre postihnu-
té osoby a urobili všetko preto, aby mali plnú účasť na 
spoločenskom živote“.                              -js-

ho človeka (porov. Zach 12,4). Božie oči na nás hľadia, 
pretože on je verný svojej láske! Iba táto istota môže 
priviesť ľudstvo k pokoju a rozvoju v tomto momen-
te našich dejín, ktorý je taký delikátny a komplexný. 
Aj ďalšie Svetové dni mládeže v Rio de Janeiro budú 
pre vás veľkou príležitosťou ukázať historickú účin-
nosť Božej vernosti tým, že ponúknete svoje svedectvo 
a námahu v prospech morálnej a spoločenskej obnovy 
sveta. Odovzdanie obrazu Panny Márie, Sídla múdrosti, 
delegácii brazílskych študentov je znamením vašej vzá-
jomnej spolupráce.

Panne Márii, Sídlu múdrosti, zverujem všetkých vás 
a vašich drahých: vaše štúdium, život na univerzitách; 
zvlášť formáciu a svedectvo počas tohto Roku viery. 
Nech je svetlo lámp, ktoré odnášate do svojich univer-
zitných kaplniek, udržiavané vašou vierou, pokornou 
a adorujúcou, aby sa každý z vás stal svetlom nádeje 
a pokoja v univerzitnom prostredí.“                      -jak, js-

Benedikt XVI.: Očakávanie Pána je spojené s modlitbou a miernosťou
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Vatikán 5. decembra (RV) - V zaplnenej Aule Pavla VI. 
vo Vatikáne sa konala pravidelná generálna audiencia. 
Svätý Otec sa v katechéze venoval výkladu Božieho 
plánu spásy, ako ho zjavil Boh v podaní svätého Pavla 
- v liste Efezanom. 

„Drahí bratia a sestry,
v úvode listu kresťanom do Efezu (porov. 1,3-4) apoš-

tol Pavol prednáša modlitbu dobrorečenia Bohu, Otcovi 
nášho Pána Ježiša Krista, ktorá nás vovádza do advent-
ného obdobia v kontexte Roku viery. Témou tohto hym-
nu chvály je Boží plán s človekom, definovaný výrazmi
vyjadrujúcimi radosť, úžas a vďaku, ako jeho „dobrotivé 
rozhodnutie“ (v.9) plné milosrdenstva a lásky.

Z akého dôvodu prednáša apoštol z hĺbky svojho 
srdca toto dobrorečenie? Robí tak kvôli tomu, že hľadí 
na Božie pôsobenie v dejinách spásy, ktoré vyvrcholilo 
v Ježišovom vtelení, smrti a zmŕtvychvstaní, a záro-
veň kontempluje, ako si nás nebeský Otec vyvolil ešte 
pred stvorením sveta, aby sme boli jeho adoptovanými 
synmi, v jeho jednorodenom Synovi, Ježišovi Kristovi 
(porov. Rim 8,14; Gal 4,4n). Už od večnosti jestvujeme 
v Božej mysli, vo veľkom pláne, ktorý Otec uchovával 
a rozhodol uskutočniť a zjaviť „v plnosti času“ (porov. Ef 
1,10). Sv. Pavol nás vedie k pochopeniu skutočnosti, že 
celé stvorenie a ešte oveľa viac, muž a žena nie sú ovo-
cím náhody, ale zodpovedajú dobrotivému rozhodnutiu 
večnej mysle Boha, ktorý stvoriteľskou a vykupiteľskou 
mocou svojho Slova dal vznik vesmíru. Toto vyhlásenie 
nám pripomína, že naším povolaním nie je iba jednodu-
cho existovať vo svete, byť súčasťou dejín alebo byť iba 
Božím stvorením. Je niečím väčším. Znamená, že sme 
vyvolení Bohom ešte pred stvorením sveta, v Synovi, 
Ježišovi Kristovi. V ňom jestvujeme, takpovediac, už od 
večnosti. Boh nás kontempluje v

Kristovi, ako adoptované deti. „Dobrotivé rozhod-
nutie“ Boha, ktoré apoštol nazýva plánom lásky, je defi-
nované ako tajomstvo Božej vôle (v.9), skryté a zjavené 
v Kristovej osobe a jeho diele. Božia iniciatíva predchá-
dza každú ľudskú odpoveď. Je slobodným darom jeho 
lásky, ktorá nás obklopuje a premieňa.

Čo je posledným cieľom tohto tajomného plánu? Čo 
je centrom Božej vôle? Je ním „zjednotiť v Kristovi, ako 
v hlave, všetko“ (v.10). V tomto vyjadrení nachádzame 
jednu z ústredných formulácií Nového zákona, ktoré 
nám umožňujú pochopiť Boží plán, jeho projekt lásky 
s celým stvorením. Toto je vyjadrenie, ktoré sv. Irenej 
z Lyonu vložil do centra svojej kristológie: „zjednotiť“ 
v Kristovi celú realitu. Snáď sa niekto z vás rozpamätá 
na výrok, ktorý použil pápež sv. Pius X. pri zasvätení 
sveta Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu: „Instaurare om-
nia in Christo“. Tento výrok, vychádzajúci z uvedeného 
Pavlovho výroku, bol zároveň i mottom tohto svätého 
pápeža. Apoštol však ešte viac upresňuje toto zjednote-
nie univerza v Kristovi, čo znamená, že vo veľkom pláne 
stvorenia a dejín, je Kristus centrom celého putovania 

sveta, nosným pilierom všetkého, ktorý k sebe priťahuje 
každú skutočnosť a prekonáva rozdelenie a obmedzenie, 
aby tak všetko priviedol k Bohom chcenej plnosti (porov. 
Ef 1,23).

Toto „dobrotivé rozhodnutie“ nezostalo, takpovediac, 
v Božom mlčaní, vo výšinách jeho neba. Naopak, dal ho 
poznať, vstúpiac do vzťahu s človekom, ktorému zjavil 
nie iba niečo, ale seba samého. Nekomunikoval iba akýsi 
súhrn právd, ale komunikoval nám seba samého, takým 
spôsobom, že sa stal jedným z nás, a vzal si telo. Druhý 
vatikánsky ekumenický koncil v dogmatickej konštitúcii 
Dei Verbum uvádza: „Bohu sa v jeho dobrote a múdrosti 
páčilo zjaviť samého seba, nie iba niečo zo seba, ale seba 
samého, a dať poznať tajomstvo svojej vôle (porov. Ef 1, 
9), že ľudia majú skrze Krista, Slovo, ktoré sa stalo te-
lom, v Duchu Svätom prístup k Otcovi a stávajú sa účast-
nými na Božej prirodzenosti” (por. č.2). Boh zjavuje svoj 
veľký plán lásky vstúpiac do vzťahu s človekom, tak, že 
sa mu priblížil až do tej miery, že sa sám stal človekom. 
„Neviditeľný Boh – pokračuje Dei Verbum – sa vo svojej 
nesmiernej láske prihovára ľuďom ako priateľom (porov. 
Ex 33, 11; Jn 15, 14 – 15) a stýka sa s nimi (porov. Bar 
3, 38), aby ich pozval a prijal do spoločenstva so sebou” 
(tamže). Človek, na základe iba svojej inteligencie a na-
dania, nie je schopný dospieť k tomuto žiarivému zjave-
niu sa Božej lásky. Boh je ten, čo otvoril svoje nebo a zní-
žil sa, aby človeka voviedol do hĺbky svojej lásky.

Sv. Pavol píše i kresťanom do Korintu: „Ani oko ne-
videlo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevy-
stúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám 
to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, 
aj Božie hlbiny” (1Kor 2,9-10). A sv. Ján Chryzostom, 
v jednom zo svojich slávnych komentárov k úvodu do 
Listu Efezanom, pozýva vychutnávať celú nádheru tohto 
„dobrotivého rozhodnutia” a hovorí: „Čo ti chýba? Stal 
si sa nesmrteľným, stal si sa slobodným, stal si sa synom, 
stal si sa spravodlivým, stal si sa bratom, stal si sa spo-
ludedičom, s Kristom kraľuješ, s Kristom si oslávený. 
Všetko sme dostali – a ako je napísané – „akože by nám 
s ním nedaroval všetko?“ (Rim 8,32). Tvojej prvotine 
(porov. 1 Kor 15,20.23) sa klaňajú anjeli (...): čo ti chý-
ba?“ (PG 62,11).

Toto spoločenstvo s Kristom, prostredníctvom pô-
sobenia Ducha Svätého, ponúknuté všetkým ľuďom vo 
svetle Zjavenia, nie je niečím, čo prichádza, aby prekrylo 
naše človečenstvo, ale je naplnením našich najhlbších 
očakávaní, túžby po nekonečne a plnosti, ktorá prebý-
va vo vnútri človeka a otvára ho voči šťastiu, ktoré nie 
je chvíľkové a ohraničené, ale večné. Sv. Bonaventúra 
z Bagniregia, odvolávajúc sa skutočnosť, že Boh sa zja-
vuje a hovorí prostredníctvom Písma, aby nás privie-
dol k sebe, potvrdzuje: „Sväté písmo je kniha, v ktorej 
sú zapísané slová večného života. Preto nie iba veríme, 
ale i vlastníme večný život, v ktorom budeme vidieť,  
milovať a v ňom sa uskutočnia všetky naše túžby“  

Benedikt XVI.: viera je spôsob prijatia pohľadu Boha na realitu
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Svätý Otec prijal cirkusantov 
a rôznych divadelníkov

Vatikán 2. decembra (RV) - Dať zamestnancom putov-
ných divadiel najavo, že Cirkev na nich nezabudla, hoci 
sú často nútení žiť v podmienkach marginalizovaných 
skupín spoločnosti. Toto je jeden dôvod, prečo v sobo-
tu prijal Benedikt XVI. okolo sedemtisíc cirkusantov, 
žonglérov, pouličných umelcov, kapelníkov a ďalších 
ľudí z tohto sektoru. Pochádzajú z viacerých krajín Eu-
rópy, ale aj Ruska a USA.

Audiencia bola vyvrcholením ich púte pri príležitosti 
Roka viery, ktorá sa začala v piatok svätou omšou v Ba-
zilike sv. Petra. Celebroval ju kardinál Antonio Maria 
Veglió, predseda Pápežskej rady pre pastoráciu mig-
rantov a cestujúcich, ktorá podujatie organizuje v spo-
lupráci s nadáciou Migrantes pri Konferencii biskupov 
Talianska a ďalšími asociáciami tohto zábavno-umelec-
kého odvetvia spoločnosti. Po svätej omši pokračovali 
exhibície na niekoľkých rímskych námestiach. V sobo-
tu ráno sa divadelné, hudobné a artisticko-cirkusantské 
skupiny presunuli v estrádnom sprievode od Anjelské-
ho hradu k Námestiu sv. Petra. Tu sú počas dvoch dní 
inštalované tri symboly putovného divadelníctva – ko-
lotoč, cirkusový stan a bábkové divadlo.

Svätý Otec v príhovore s nadšením privítal všetkých, 
ktorí prišli v takom hojnom počte, aby sa stretli s Pet-
rovým nástupcom a vyjadrili radosť z toho, že sú kres-
ťania a patria k Cirkvi: „Čím sa nadovšetko vyznačuje 
vaša veľká rodina, je schopnosť používať výnimočné 
a špecifické výrazové prostriedky vášho umenia. Ve-
selosť predstavení, osviežujúca radosť žonglérskych 
kúskov, pôvab choreografií, rytmus hudby tvoria sku-
točne spôsob komunikácie, ktorá umožňuje vstúpiť do 
bezprostredného dialógu s malými a veľkými, vzbu-
dzovať pocity pokoja, radosti a harmónie. Pestrosťou 

(Breviloquium, Prol.; Opera Omnia V, 201s.) I blaho-
slavený pápež Ján Pavol II. okrem iného pripomínal, že 
– citujem – „Zjavenie vnáša do dejín pevný bod, ktorý 
si človek nemôže odmyslieť, ak chce dospieť k pocho-
peniu tajomstva svojej existencie. Na druhej strane však 
toto poznanie stále poukazuje na tajomstvo Boha, ktoré 
rozum nemôže vyčerpať, ale len dostať a s vierou prijať” 
(Enc. Fides et ratio, 14).

V tejto perspektíve sa môžeme opýtať: čo je tým 
skutkom viery? Je ním odpoveď človeka na Zjavenie 
Boha, ktorý sa dáva poznať, ktorý zjavuje svoje dobro-
tivé rozhodnutie o ľudstve. Je ním zároveň – použijúc 
Augustínov výrok – nechať sa uchytiť Pravdou, ktorou 
je Boh, Pravdou, ktorou je Láska. Práve preto sv. Pavol 
zdôrazňuje, že voči Bohu, ktorý zjavil svoje tajomstvo, 
máme byť poslušní vo viere (porov. Rim 16,26; 1,5; 
2Kor 10,5-6) v postoji, ktorým „sa človek slobodne celý 
oddáva Bohu, «podriadiac mu plne svoj rozum a vôľu» 
a dobrovoľne prijíma jeho zjavenie” (Dei Verbum 5). 
Táto skutočnosť ho privádza k základnej zmene spôsobu 
správania sa k celkovej realite. Všetko sa javí v novom 
svetle, ide o ozajstné „obrátenie“. Viera je „zmenou men-
tality“, pretože Boh, ktorý sa zjavil v Kristovi a oznámil 
svoj plán lásky, nás priťahuje k sebe, stáva sa zmyslom 
života, skalou, na ktorej je možné nájsť stabilitu. V Sta-
rom zákone sa nachádza výstižný výraz o viere, ktorý 
Boh zveruje prorokovi Izaiášovi, aby ho komunikoval 
kráľovi Judska, Achazovi. Boh hovorí: „Ak neuveríte 
– teda, ak neostanete verní Bohu – neobstojíte“ (Iz 7,9b). 
Medzi zostávaním a chápaním jestvuje isté spojivo, kto-
ré vyjadruje, že viera je spôsob prijatia pohľadu Boha 
na realitu, dovoliac, aby nás on viedol svojím slovom 
a sviatosťami, aby sme chápali čo máme robiť, akou ces-
tou sa vydať, ako žiť. Zároveň je potrebné, aby sme tieto 
veci vnímali podľa Boha, videli ich jeho zachraňujúcim 
pohľadom, ktorý nám umožňuje stáť na nohách, nepad-
núť.

Drahí priatelia, liturgické obdobie adventu, ktoré sme 
práve začali a ktoré nás pripravuje na Vianoce, nás stavia 
pred žiarivé tajomstvo príchodu Božieho Syna, pred veľ-
kosť dobrotivého rozhodnutia, ktorým nás chce k sebe 
pritiahnuť a umožniť nám život v plnom spoločenstve 
s ním v radosti a pokoji. Advent nás zároveň pozýva, 
aby sme i uprostred ťažkostí obnovili svoju istotu, že 
Boh je prítomný. Vstúpil do sveta, stal sa jedným z nás, 
aby naplnil svoj plán lásky. Boh chce, aby sa každý z nás 
stal znamením jeho činnosti vo svete. Prostredníctvom 
našej viery, našej nádeje a našej lásky, chce vždy nanovo 
nechať zažiariť svojmu svetlu uprostred noci.“

V závere dnešnej generálnej audiencie Benedikt 
XVI. upriamil pozornosť na udalosti v Kongu: „Stále 
prichádzajú nové informácie o vážnej humanitárnej si-
tuácii na východe Konžskej demokratickej republiky, 
ktorá je už po niekoľko mesiacov dejiskom ozbrojené-
ho násilia. Väčšej časti obyvateľstva chýbajú základné 
potreby a tisíce ľudí bolo donútených opustiť svoje  

domovy a hľadať útočisko inde. Znovu opakujem svo-
ju výzvu k dialógu a zmiereniu a žiadam medzinárodné 
spoločenstvo, aby pomohlo núdznemu obyvateľstvu“.

Medzi záverečnými pozdravmi nechýbal ani ten slo-
venský: „Srdečne pozdravujem slovenských pútnikov, 
osobitne Spevácky zbor Psallite Deo Piaristického gym-
názia svätého Jozefa Kalazanského z Nitry, ktoré slávi 
dvadsiate výročie obnovenia. Bratia a sestry, milí mladí, 
v Jubilejnom roku svätého Cyrila a Metoda pokračujte 
v oslave Boha svojim spevom a predovšetkým svojim 
príkladným kresťanským svedectvom. S láskou žehnám 
vás i vašich drahých. Pochválený buď Ježiš Kristus!“ 
povedal Benedikt XVI. Slovákom. Tu es Petrus zaznelo 
dnes v Aule Pavla VI. v podaní spomenutého speváckeho 
zboru Psallite Deo pod vedením zbormajstra Vladimíra 
Kopca.       Preložili: sr. Agnes Jenčíková CJ / Jozef Šofranko SJ 



7                          49/2012

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI  
            
vašich profesií a originalitou exhibícií dokážete udivo-
vať, vzbudzovať obdiv a ponúkať príležitosti pre osla-
vu a zdravé pobavenie, obveselenie. Vážení priatelia, 
vychádzajúc z týchto charakteristík ste povolaní vám 
vlastným spôsobom vydávať svedectvo o tých hod-
notách, ktoré sú súčasťou vašej tradície: láska k rodi-
ne, pozornosť voči maličkým, starostlivosť o osoby 
so zdravotným postihnutím, vzťah k chorým a vysoké 
docenenie bohatstva skúseností starších ľudí. Vo vašom 
prostredí sa udržiava nažive dialóg medzi generáciami, 
význam priateľstva, zmysel pre tímovú prácu. Prijatie 
a pohostinnosť sú vám naozaj vlastné, rovnako ako po-
zornosť v reagovaní na najautentickejšie túžby, najmä 
mladšej generácie. Vaše povolanie vyžaduje odriekania 
a obety, zodpovednosť a vytrvalosť, odvahu a veľkory-
sosť – cnosti, ktoré dnešná spoločnosť nie vždy dokáže 
oceniť, ktoré však napomáhajú formovať vo vašej veľ-
kej rodine celé generácie.“

Svätý Otec ďalej hovoril o mnohých problémoch 
spojených s putovným spôsobom života, týkajúcich sa 
podmienok cestovania, ale ja vzdelávania detí týchto 
umelcov, hľadania vhodných miest pre predstavenia, 
oprávnení na vystúpenia, povolení k pobytu. Vyjadril 
nádej, že verejné inštitúcie uznajú sociálnu a kultúrnu 
funkciu putovného divadelníctva a angažujú sa v pro-
spech ochrany tohto sektora spoločnosti: „Povzbudzu-
jem vás aj občiansku spoločnosť k prekonaniu pred-
sudkov a opätovnému neustálemu hľadaniu možností 
pre zaradenie sa do miestnych podmienok. Drahí bra-
tia a sestry, Cirkev víta a oceňuje vaše úsilie, ktorým 
poukazujete na vernosť tradíciám, v ktorých právom 
s hrdosťou pokračujete. Ona sama, podobne ako vy, 
je pútničkou v tomto svete a pozýva vás k účasti na jej 
božskom poslaní prostredníctvom vašej každodennej 
práce. Dôstojnosť každej ľudskej osoby je vyjadrená aj 
cez čestné a bezplatné predvádzanie profesijných zruč-
ností, bez toho, aby ste sa nechali ovplyvniť ekonomic-
kým ziskom. Tak aj vy, keď sa sústreďujete na kvalitu 
svojich výkonov a predstavení, nezabudnite na hodnoty 
evanjelia, cez ktoré môžete aj naďalej ponúkať mlad-
šej generácii nádej a povzbudenie, ktoré potrebujú, a to 
najmä pri konfrontácii s ťažkosťami života, pokušením 
k beznádeji, uzatváraním sa do pesimizmu, neschop-
nosťou vnímať krásu života.“

V závere príhovoru umelcom, artistom a hercom 
putovných divadiel Svätý Otec zopakoval slová, kto-
ré vyslovil na začiatku svojho pontifikátu: „Nie je nič
krajšie, než sa nechať zasiahnuť evanjeliom, Kristom. 
Nie je nič krajšie, ako ho poznať a hovoriť s ostatnými 
o našom priateľstve s ním. (...) Iba v tomto priateľstve 
sa skutočne prejaví veľký potenciál ľudských schop-
ností. Iba v tomto priateľstve môžeme zakúsiť to, čo 
je krása a čo oslobodzuje.“ (Homília zo svätej omše na 
začiatku pontifikátu Benedikta XVI. 24. apríla 2004).
Prítomných uistil o blízkosti Cirkvi, ktorá zdieľa ich 
cestu a všetkých zveril pod ochranu Panny Márie, aby 
ich sprevádzala v každom okamihu života.              -jak- 

Benedikt XVI. je na sieti Twitter, 
témou prvého tweetu bude viera

Vatikán 4. decembra (RV SK/RV CZ) - Pri príležitosti 
sviatku Panny Márie Guadalupskej, ktorý si pripome-
nieme v stredu 12. decembra, si Benedikt XVI. otvo-
rí účet na sociálnej sieti Twitter. Prítomnosti Svätého 
Otca vo svete sociálnych médií sa venovala pondel-
ková tlačová konferencia predsedu Pápežskej rady pre 
spoločensko-komunikačné prostriedky Mons. Claudia 
Maria Celliho a zástupcov vatikánskych médií. Spo-
lupracovníci Benedikta XVI. budú najskôr editovať 
krátke správy, teda tweety, každú stredu po generál-
nej audiencii. Neskôr by mohli byť jeho posolstvá ešte 
častejšie.

Témou prvého tweetu bude viera. Ďalšie tweety 
budú odpoveďami na otázky, ktoré je možné položiť 
do 12. decembra v nižšie uvedených jazkoch na ad-
resu #askpontifex. Účet Benedikta XVI. nesie názov: 
@pontifex. Tweety budú publikované v anglickom ja-
zyku v španielčine, taliančine, portugalčine, nemčine,  
poľštine, arabčine a francúzštine. Tlačové stredisko 
Svätej stolice nevylúčilo aj ďalšie jazykové verzie.

Podľa Mons. Claudia Maria Celliho sa práve 
v tomto kroku opäť ukázala „silná túžba pápeža vstú-
piť do rozhovoru s mužmi a ženami dneška a stretnúť 
sa s nimi tam, kde sa práve nachádzajú“. Mnohých 
novinárov zaujímalo, či bude Svätému Otcovi stačiť 
140 znakov, ktoré Twitter ponúka. Podľa predsedu 
dikastéria však Benedikt XVI. niekoľkokrát dokázal, 
že aj „krátkymi správami možno pestovať hlbokú spi-
ritualitu“, ako je tomu aj v biblických veršoch. Pápe-
žove tweety tak nazval „iskrami pravdy“. Prvé z nich 
budú odpoveďou na otázky adresované pápežovi 
v súvislosti so životom viery. Snahou tejto aktivity 
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je vytvoriť dialóg s pápežom na ústrednú tému tohto 
Roku viery.

Greg Burke, poradca vatikánskeho štátneho sek-
retariátu pre komunikáciu, poznamenal, že všetky 
tweety budú obsahovať skutočné pápežova slová. 
Na otázku, prečo Benedikt XVI. uprednostnil Twit-
ter pred inými sociálnymi sieťami, ako napríklad 
Facebook, odpovedal, že pri výbere rozhodlo pre-
dovšetkým jednoduchšie spravovanie a rýchlejšie 
prenášanie správ.

Benedikt XVI. v minulosti viackrát upozornil na 
možnosť nových komunikačných technológií, avšak 
i na ich riziká. Najmä mládež opakovane vyzval 
k „evanjelizácii digitálneho kontinentu“. Vo svojom 
vlaňajšom posolstve k Svetovému dňu spoločensko-
-komunikačných prostriedkov píše: „Dôležité je stále 
si pripomínať, že virtuálny kontakt nemôže a nesmie 
nahradiť priamy ľudský kontakt vo všetkých rovinách 
nášho života“. Dnešný kresťan však nevyhnutné žije 
v digitálnej ére, pripúšťa Svätý Otec a dodáva: Mal by 
tak prispieť k tomu, aby nové spôsoby komunikácie ne-
redukovali človeka na kategóriu, nemanipulovali s jeho 
emóciami a neumožnili tým schopnejším z nás mono-
polizovať mienku druhých. „Pravda evanjelia nesmie 
byť predmetom konzumu, povrchného využitia, ale je 
to dar, ktorý vyžaduje slobodnú odpoveď. Táto prav-
da, i keď je hlásaná vo virtuálnom priestore sietí, vždy 
vyžaduje vtelenie do reálneho sveta vo vzťahu s kon-
krétnymi tvárami bratov a sestier, s ktorými zdieľame 
každodenný život. Preto budú i naďalej základom pri 
odovzdávaní viery priamy medziľudské vzťahy!“, uza-
tvára Svätý Otec.                        RV SK / RV CZ/ foto RV

Vatikán 2. decembra (RV) - Benedikt XVI. vydal nový 
pápežský dokument o charitatívnych inštitúciách. Motu 
proprio nazvané Intima Ecclesiae natura - teda „Vnútor-
ná povaha Cirkvi“ definuje niektoré požiadavky, ktorým
sa musia podriadiť organizácie venujúce sa charitatív-
nej činnosti zriadené cirkevnou autoritou (napr. Chari-
ta) alebo inštitútmi zasväteného života a spoločnosťami 
apoštolského života, alebo tie, ktoré vznikli spontánnym 
spôsobom na základe činnosti iných veriacich.

Z teologického hľadiska dokument zdôrazňuje, že ak 
charitatívna činnosť prináleží samotnej intímnej povahe 
Cirkvi, rovnako ako ohlasovanie Božieho slova a vy-
sluhovanie sviatostí, tak aj vykonávanie tejto činnosti je 
v prvom rade v kompetencii biskupa.

V prvom rade však dokument definuje povinnos-
ti diecézneho biskupa v tejto oblasti. Sú medzi nimi - 
dozor nad jednotlivými organizmami vykonávajúcimi 
charitatívnu činnosť, ktoré sú mu kánonicky podriade-
né a tými, ktoré pracujú na území jeho miestnej cirkvi. 
Ďalšou biskupovou povinnosťou je koordinácia rozlič-

ných organizácií pri rešpektovaní ich osobitnej povahy 
a povinnosť dozerať nad výberom a formáciou osôb 
pracujúcich v charitatívnej oblasti. Rovnako je jeho 
povinnosťou dohliadať na to, aby charitatívna činnosť 
spojená s Katolíckou cirkvou bola vykonávaná v súla-
de s civilným a kánonickým právom, a aby sa zabránilo 
prijímaniu ekonomických príspevkov, ktoré by boli via-
zané na vykonávanie takých činností, ktoré nie sú v sú-
lade s Cirkevnou náukou.

Benedikt XVI. poveril Pápežskú radu Cor unum 
aplikáciou noriem uvedených v Motu prorio. „Motu 
proprio zveruje Cor unum dve funkcie: Prvou je do-
hliadať nad aplikovaním publikovaných noriem. Teda 
Cor unum musí „rozšíriť“ tento text a nájsť spôsob, 
aby tento cirkevný duch prenikol do našej charitnej 
činnosti. Ďalšou funkciou je, že Cor unum sa stáva 
kompetentnou udeliť právnu subjektivitu cirkevným 
inštitúciám s medzinárodným pôsobením,“ hovorí 
o zverenej úlohe sekretár tohto vatikánskeho dikasté-
ria Mons. Giampietro Dal Toso.                              -js-

Benedikt XVI. prijal seminaristov  
Anglického kolégia

Vatikán 4. decembra (RV CZ) - Benedikt XVI. prijal 
v pondelok 70 členov, seminaristov a predstavených 
Anglického kolégia pri príležitosti 650. výročia jeho 
založenia. Význam tohto starobylého kňazského semi-
nára stúpol najmä po vzniku anglikánskej cirkvi a bez-
prostredne nasledujúceho prenasledovania Katolíckej 
cirkvi v Anglicku od polovici 16. do 18. storočia. Táto 
inštitúcia dostala prezývku „seminár mučeníkov“, pre-
tože každý jeho absolvent, ktorí po prijatí kňazského 
svätenia odišiel pastoračne slúžiť do svojej krajiny, bol 
pri svojom odhalení automaticky vystavený mučeniu 
a trestu smrti. Túto slávnu históriu pripomenul Bene-
dikt XVI. v príhovore:

„Tí, ktorí sa naozaj stretli s Kristom, nedokážu 
o Ňom mlčať. Podobne ako to povedal svätý Peter fa-
rizejom a zákonníkom v Jeruzaleme „je nemožné, aby 
sme nehovorili o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 
20). Svätý Bonifác, svätý Augustín z Canterbury, svä-
tý František Xaverský a mnohí ďalší svätí misionári 
ukazujú, že hlboká láska k Pánovi vzbudzuje hlbokú 
túžbu zoznamovať s Ním tiež ostatných.“ Je správne 
uctievať slávnu pamiatku 44 mučeníkov - absolven-
tov vášho kolégia, ktorí pre Krista preliali svoju krv, 
povedal ďalej Benedikt XVI a pripomenul slová pr-
vého z nich - svätého Ralpha Sherwina: „potius hodie 
quam cras“ - radšej dnes než zajtra, ktoré predniesol, 
keď bol požiadaný, či je ochotný odísť po štúdiách do 
Anglicka.                                                                       RV CZ

Benedikt XVI. vydal pápežský dokument  
o charitatívnych inštitúciách



9                          49/2012

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI  
            

Vatikán 4. decembra (RV) - „Politická autorita a uni-
verzálna jurisdikcia“ je témou prebiehajúceho stret-
nutia Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj. Na 
27. plenárnom zasadnutí sa stretli vo Vatikáne. Zača-
lo sa v pondelok 3. a skončí sa v stredu 5. decembra 
2012. Podujatie otvoril predseda tejto rady kardinál 
Peter Turkson.

Stretnutie je poznačené viacerými kontextami 
- Rokom viery, nedávno skončenou Biskupskou 
synodou o novej evanjelizácii, 50. výročím Druhé-
ho vatikánskeho koncilu a 50. výročím encykliky 
bl. pápeža Jána XXIII. Pacem in terris (jej výročie 
bude v apríli 2013). Z nich podľa Svätého Otca, kto-
rý prijal členov tejto pápežskej nadácie na audiencii, 
vyplývajú mnohé impulzy. „Sociálna náuka Cirkvi, 
ako učil blahoslavený Ján Pavol II., je integrálnou 
súčasťou misijného poslania Cirkvi“ (porov. Enc. 
Centesimus annus, 54),“ citoval svojho predchodcu 
Benedikt XVI. Vyvodil z toho, že máme „o to väčší 
dôvod považovať ju za dôležitú pre novú evanjeli-
záciu“.

„Prijatie Ježiša Krista a jeho evanjelia, rovnako 
ako v osobnom živote tak aj v sociálnych vzťahoch, 
nás robí nositeľmi vízie človeka s jeho dôstojnosťou, 
jeho slobodou a vzťahmi, nositeľmi vízie vyznaču-
júcej sa transcendentnom v zmysle horizontálnom aj 
vertikálnom. Integrálna antropológia, ktorá vychá-
dza zo Zjavenia a používania prirodzeného rozumu, 
závisí od formulovania a významu ľudských práv 
a povinností, ako nám pripomenul blahoslavený Ján 
XXIII. práve v Pacem in terris (porov. b. 9). Práva 
a povinnosti v skutočnosti nemajú ako jediný a vý-
hradný základ sociálne povedomie ľudí, ale závisia 
predovšetkým odprirodzeného mravného zákona, 
ktorý je vpísaný Bohom do svedomia každého člo-
veka, a teda v konečnom dôsledku od pravdy o člo-
veku a spoločnosti,“ povedal Svätý Otec.

Benedikt XVI. ďalej upozornil aj na ďalší zaují-
mavý fakt. Hoci obrana ľudských práv urobila podľa 
jeho slov v súčasnej dobe veľký pokrok, naša dnešná 
kultúra, ktorá sa okrem iného vyznačuje utilitaristic-
kým individualizmom hľadajúcim vlastný prospech 
a technokratickým ekonomizmom, teda diktatúrou 
technického pokroku a ekonomického zisku, inkli-
nuje k devalvácii osoby: „Táto je ponímaná ako aké-
si ‚prchavé‘ bytie bez pevnej konzistencie. Napriek 
tomu, že je súčasťou nekonečnej siete vzťahov a ko-
munikácie, je dnešný človek paradoxne často izolo-
vaný, pretože je ľahostajný voči zásadnému vzťahu 
svojho bytia, ktorý je koreňom všetkých ostatných 
vzťahov, voči vzťahu s Bohom.“

Z novej evanjelizácie spoločnosti môže podľa 
slov Svätého Otca vzísť nový humanizmus a obno-
vené úsilie v oblasti kultúry. Môže pomôcť zosadiť 
z trónu súčasné modly a nahradiť individualizmus, 

konzumizmus, materializmus a technokraciu kul-
túrou, bratstvom či veľkorysosťou, ktorá je inšpi-
rovaná solidaritou. Tajomstvo života spoločnosti, 
v ktorej je človek plne človekom, ako aj tajomstvo 
pokojného spolunažívania, obnovy politiky a inštitú-
cií je v Ježišovom príkaze lásky: «Nové prikázanie 
vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste 
sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás» 
(Jn 13, 34) - povedal Svätý Otec počas dnešnej au-
diencie účastníkom plenárneho zasadnutia Pápežskej 
rady pre spravodlivosť a pokoj.

V Klementínskej sále sa v závere Benedikt XVI. 
poďakoval tejto pápežskej inštitúcii za to, že sa 
v spolupráci s ďalšími inštitúciami dôsledne zaobe-
rá námetmi, ktoré ponúkol v encyklike Caritas in 
veritate; a to ako prostredníctvom úvah o reforme 
medzinárodného menového a finančného systému
na tomto plenárnom zasadnutí rady, ale aj na pri-
pravovanom medzinárodnom seminári, ktorý bude 
venovaný jubilujúcej encyklike Pacem in terris 
v budúcom roku.                          -jak-

Členovia Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj sa zišli vo Vatikáne

Kardinál Scola zdvojnásobil zbor 
kňazov - exorcistov

Miláno 5. decembra (RV CZ) - Kardinál Angelo 
Scola v uplynulých dňoch zdvojnásobil zbor kňa-
zov - exorcistov svojej ambroziánskej arcidiecé-
zy - zo šiestich na 12. Nové menovania reagujú 
na zvyšujúci sa počet žiadostí o obrad exorcizmu, 
potvrdzuje pomocný biskup Angelo Mascheroni, 
ktorý za zbor diecéznych exorcistov zodpovedá od 
roku 1995. Zároveň však dodáva, že z jeho vlast-
nej skúsenosti je skutočná prítomnosť diabla veľ-
mi zriedkavým javom. Prichádzajú ľudia všetkých 
generácií, sociálnych vrstiev a kultúrnej úrovne, 
pokračuje taliansky biskup. Absolvovali časo tzv. 
terapiu u rôznych mágov, niekedy majú dušev-
né poruchy, inokedy ich núti k exorcizmu rodina 
a príbuzní. K úradu Cirkvi a exorcistu patrí načú-
vať a dodávať útechu, dopĺňa taliansky biskup. Po 
niekoľkých prvých sedeniach sa kajúcnici pýtajú 
na ich katolícku prax. Keď zistím, že desať rokov 
neprijali sviatosť zmierenia, posielam ich do spove-
delnice. Tím sa veľa vyrieši. Vyzývam tiež k mod-
litbe Otče náš, ktorá je vlastne prvým exorcizmom, 
keď žiadame o vyslobodenie zo všetkého zlého, 
dodáva biskup Mascheroni. Pokiaľ je diabol naozaj 
prítomný, evanjelium nám hovorí, ako sa zachoval 
Ježiš - modlil sa, postil a miloval, uzatvára biskup 
- exorcista Milánskej arcidiecézy.                 RV CZ
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Kresťansko-islamské fórum v Lyone

Francúzsko 4. decembra (RV) - Približne 50 kresťan-
ských lídrov, katolíkov i protestantov sa spolu s mosli-
mami zišlo minulú sobotu a nedeľu v Lyone na Druhom 
kresťansko-islamskom fóre. Extrémistické provokácie 
boli témou rokovania vo Francúzsku, ktoré bolo ten-
to rok výrazne postihnuté útokmi v Toulouse a Mon-
tauban. Toto lyonské fórum je podľa agentúry Sir ini-
ciatívou diecézneho delegáta pre dialóg s moslimami 
Vincenta Feroldiho a imama Azzedina Gaciho, ale 

Patriarchovia a katolícki biskupi 
Blízkeho východu na stretnutí 

v Libanone

Libanon 5. decembra (RV) - V libanonskom Harisse 
prebieha od pondelka zhromaždenie patriarchov a ka-
tolíckych biskupov Blízkeho východu. Na stretnutí sa 
zúčastňujú patriarchovia Grécko-katolíckej cirkvi, Ar-
ménsko-katolíckej, Sýrsko-katolíckej cirkvi a Koptské-
ho, Chaldejského a Latinského patriarchátu. Témou ich 
reflexií je aktualizácia Apoštolskej exhortácie Cirkev
na Blízkom východe, ktorá je výsledkom biskupskej 
synody z roku 2010 v Ríme, a ktorú miestnym cirkvám 
odovzdal Svätý Otec v septembri počas návštevy Li-
banonu. Patriarchovia budú diskutovať najmä o budúc-
nosti kresťanskej viery a kresťanov v arabskom svete, 
vo svetle nedávneho dramatického vývoja politickej 
diskusie v regióne a potvrdenia islamistických strán.

Pracovnú časť stretnutia otvoril kardinál Bechara 
Boutros Rai, maronitský patriarcha, ktorý pripomenul 
povzbudenie Svätého Otca a zdôraznil „právo a povin-
nosť kresťanov zúčastňovať sa na verejnom živote vo 
svojich krajinách, právo a povinnosť plného občianstva, 
aby neboli považovaní za menšinu.“ „Kresťania“ – po-
vedal – „musia zdieľať so svojimi moslimskými spolu-
občanmi rôzne hodnoty ich kultúr, rovnako ako počas 
arabského obrodenia v devätnástom storočí, najmä slo-
bodu viery a kultu.“ Maronitský patriarcha hovoril ďalej 
o dvoch nebezpečenstvách, ktoré ohrozujú dnes nielen 
kresťanov, a to je na jednej strane, „násilný nábožen-
ský fundamentalizmus“ a na druhej strane „negatívny 
sekularizmus“, ktorý sa snaží zatlačiť náboženstvo do 
súkromnej sféry, až po ideologický extrémizmus, ktorý 
chce, aby sa zabránilo ľuďom verejne prejavovať svoju 
náboženskú vieru. Nuncius Caccia pripomenul radosť 
z nedávnej pápežskej návštevy Libanonu, keď povedal: 
„objavil vitalitu kresťanstva“ prítomného v krajine a na 
Blízkom východe, rovnako ako reálnu možnosť pre 
kresťanov a moslimov žiť spoločne v harmónii.“

Stretnutie patriarchov a katolíckych biskupov Blíz-
keho východu pokračuje do stredy.                         -jak- 

Rowan Williams odovzdal úrad 
arcibiskupa Canterbury  

Justinovi Welbymu

Veľká Británia 5. decembra (RV) - „List na rozlúčku“ 
napísal arcibiskup Canterbury Rowan Williams prí-
masom anglikánskych provincií na celom svete. „Vo 
chvíli, keď sa priblížil odchod z úradu na konci roka 
zo všetkého najvýraznejší je veľký pocit vďačnosti za 
mnohé momenty, v ktorých sa prejavovala tvár Krista, 
v posvätných chvíľach, cez spoločné svedectvo, v služ-
be a tiež v utrpení veriacich anglikánov po celom svete. 
Ak sa mám rozlúčiť ako arcibiskup Canterbury, chcem 
vyjadriť vďačnosť Bohu za tieto chvíle a za priateľstvá, 
ktoré sa s nimi spájali,“ cituje agentúra SIR.

Rowan Williams v liste ďalej hovorí o mnohých 
skúškach, ktorým anglikánske spoločenstvo čelí, 
o „veľkej bolesti a zmätku“ spôsobených rozhodnu-
tiami týkajúcimi sa biskupských vysviacok žien a ho-
mosexuálnych zväzkov, aj keď nehovorí výslovne 
o nich.  Pravdou je, že naše spoločenstvo nikdy nebolo 
jednou cirkvou hľadajúcou ústrednú autoritu. Teraz od 
začiatku nového liturgického roka táto zodpovednosť 
prechádza na arcibiskupa Justina Welbyho, za ktoré-
ho sa jeho predchodca Rowan Williams bude modliť, 
uviedol v liste k odovzdaniu úradu.                         -jak- 

zúčastnili sa na ňom duchovní predstavitelia viacerých 
francúzskych miest, rektori mešít a diecézni delegáti, 
teológovia, ako aj protestantskí pastori.

Prítomný bol aj Mons. Michel Dubost, predseda 
Rady pre medzináboženský dialóg pri Konferencii 
biskupov Francúzska. „Aj v tomto roku“ – uviedol 
v písomnom posolstve účastníkom kardinál Philippe 
Barbarin z Lyonu – „ste prejavili odvahu výberom 
témy pre spoločné uvažovanie o extrémistických 
a fundamentalistických provokáciách, ktoré ohrozujú 
a rozdeľujú naše komunity. Vyvolávajú prejavy násilia, 
niekedy smrtiaceho, čo je dôvodom veľkého pohorše-
nia pre neveriacich a pre nás všetky. Navyše kvôli ním 
vzrastajú obavy, ktoré paralyzujú naše stretnutia a náš 
dialóg. Je preto nevyhnutné zabrániť im, aby už nikdy 
nemohli zmeniť kvalitu našich vzťahov.“

Vincent Feroldi uviedol, že moslimovia musia jasne 
reagovať na tieto obavy Francúzska. Musia brániť ľud-
skú dôstojnosť, bojovať proti všetkým formám rasizmu 
a podporovať kultúru pokoja a spolunažívania, podpo-
rovania dialógu medzi kultúrami a veriacimi. Fórum sa 
ukončilo vydaním záverečného vyhlásenia, v ktorom sa 
moslimovia a kresťania zaviazali, že budú „svedkami 
radosti z viery v Boha“ uvedomujúc si svoju zodpoved-
nosť voči veriacim iného náboženstva, v presvedčení, 
že sú bratmi v rámci jednej ľudskej rodiny.             -jak-
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Čínske sestry sa zúčastnili  
na pekinskom maratóne

Peking 4. decembra (RV CZ) - Osemdesiat rehoľ-
ných sestier sa v hlavnom meste Číny zúčastnilo 
na medzinárodnom maratóne, ktorý sa konal 27. 
novembra. Cieľom ich účasti bolo upozorniť verej-
nú mienku na charitatívnu činnosť, ktorej sa venu-
jú a vybrať finančné prostriedky. Rehoľné sestry sa
zišli z celej Číny, aby sa začlenili do niekoľkotisíco-
vého zástupu bežcov a pritiahli tak pozornosť k 30 
charitatívnym projektom zameraným na starých, 
nemohúcnych, chorých a postihnutých ľudí a siro-
ty. Tútot netypickú kampaň organizujú sestry už od 
roku 2009 a vzbudzujú tak nemalý záujem účastní-
kov i divákov. Zvláštne miesto venovala súťažiacim 
v rehoľných habitoch oficiálna internetová stránka
pekinského maratónu, ktorá priniesla tiež informácie 
o ich charitatívnych dielach. Celú akciu sprevádzala 
modlitbou jedna z mestských farností.                RV CZ

Stanovisko izraelského  
veľvyslanectva pri Svätej Stolici 

k rozhodnutiu OSN

Rím 5. decembra (ZENIT.org) - Valné zhromaždenie 
OSN prijalo koncom novembra žiadosť prezidenta Pa-
lestínskej samosprávy Mahmúda Abbása týkajúcu sa 
uznania Palestíny ako pozorovateľského štátu, s nečlen-
ským štatútom bez hlasovacieho práva v OSN. Štatút 
pozorovateľského štátu majú len Švajčiarsko a Vatikán.

Izraelské veľvyslanectvo pri Svätej stolici oznámilo, 
že Izrael je pripravený na mierové spolužitie s palestín-
skym štátom. „Avšak“ zaznieva v komuniké, „aby bol 
zachovaný trvalý mier, musí byť zaručená bezpečnosť 
Izraela. Palestínčania musia uznať štát Izrael a musia 
byť pripravení riešiť konflikt.“ V správe sa okrem iného
zdôrazňuje, že Izrael je pripravený uzavrieť mier s arab-
skými susednými štátmi, čo už viackrát dokázal, naprí-
klad podpísaním dohôd s Egyptom a Jordánskom.

„Izrael sa snažil o mier s palestínskym národom, 
avšak v posledných štyroch rokoch Palestínčania 

Juhoindickí katolíci  lávili obrad 
beatifikácie indického laika

India 4. decembra (RV CZ) - Katolíci v juhoindickom 
štáte Tamilnádu slávili uplynulú nedeľu obrad beatifiká-
cie vôbec prvého indického laika. Devasahayam (Lazar) 
Pillai, ktorý konvertoval z hinduizmu na katolicizmus, 
zomrel v roku 1752 mučeníckou smrťou. V zastúpení 
Svätého Otca indického mučeníka blahorečil kardinál 
Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.

Život nového blahoslaveného nebol dlhý. Narodil sa 
v roku 1712 v štáte Tamilnádu, jeho otec patril medzi 
brahmánov, matka do kasty bojovníkov. Devasahayam 
Pillai vstúpil do služieb kráľovského dvora a bol otcom 
rodiny. Prostredníctvom holandského námorného kapi-
tána spoznal evanjelium a neskôr prijal krst v jezuitskej 
misii tohto juhoindického štátu. Na kresťanstvo tiež kon-
vertovala jeho manželka a ďalší príbuzní. Jeho obrátenie 
pripomína príbeh prvokresťanských mučeníkov. Ježišo-
vo Slovo si ho získalo natoľko, že pre neho krst zname-
nal znovuzrodenie, avšak zároveň bolestnú skúšku. Za 
necelé štyri roky po prijatí sviatosti krstu bol nespravod-
livo obvinený, uväznený a mučený. Väzenie sa pre neho 
stalo misijným územím. Svojím príkladom a slovom 
hovoril o Ježišovom živote, o utrpení, smrti a vzkrie-
sení nášho Spasiteľa, povedal pre Vatikánsky rozhlas 
kardinál Amato. Devasahayam Pillai bol popravený 14. 
januára 1752 vo veku necelých 40 rokov. Jeho ostatky 
sú uložené v kostole - dnešnej katedrále - sv. Františka 
Xaverského v juhoindickej diecéze Kotār.            RV CZ

Filipíny opäť čelia pokusu  
zaviesť legislatívu potierajúcu 

ľudský život

Filipíny 4. decembra (RV CZ) - Cirkev sa modlitbou 
a pôstom postavila na odpor návrhu zákona o tzv. re-
produkčnom zdraví. Pod týmto termínom sa skrýva 
legalizácia interrupcií, sterilizácií, abortívnych antikon-
cepcií a ďalších opatrení namierených proti ľudskému 
životu v jeho najkrehkejšom štádiu. Návrh zákona má 
podporu prezidentky Benigno Aquino, hocij je v rozpo-
re s filipínskou ústavou. Prezidentka vyzvala poslancov,
aby návrh schválili zvláštnou parlamentnou procedúrou 
počas jedného týždňa, čo predseda senátu Juan Ponce-
-Enrile odmietol ako nezákonný postup. Cirkev na Fili-
pínach preto vyzvala k užitiu zbrane modlitby a pôstu 
proti plánu filipínskej prezidentky Aquinovej, ktorá sa
už druhý rok snaží spomínaný zákon presadiť.    RV CZ

ustavične odmietali opakované výzvy k dialógu“, 
čítame vo vyjadrení izraelského veľvyslanectva pri 
Svätej Stolici. „Cesta k mieru“, zaznieva na záver 
v komuniké, „prebieha medzi Jeruzalemom a Ra-
malláhom a nevedie cez New York. Jedinou mož-
nosťou, ako dosiahnuť mier, sú priame rokovania 
medzi oboma stranami.“ 

                             ZENIT.org/ Preložila: Ľubica Hricová
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Hudobná subkomisia  
Liturgickej komisie KBS  
zasadala v Ružomberku

Ružomberok 4. decembra (TK KBS) - Na pôde Peda-
gogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 
sa konalo zasadnutie hudobnej subkomisie Liturgic-
kej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS), 
ktorej predsedal spišský pomocný biskup Mons. 
Andrej Imrich. Na zasadnutí členovia komisie riešili 
tematiku procesiových spevov nového Liturgického 
spevníka, spevy k sobášnym obradom a k obradu krs
tu.                                Pedagogická fakulta KU (pf.ku.sk)

Ondrejovské dni  
v Košickej arcidiecéze

Prešov 1. decembra (Rádio Lumen) - Svätý Ondrej 
apoštol, nazývaný východnými cirkvami aj prvým 
povolaný, lebo Ježiš práve jeho povolal ako prvého 
k apoštolskej práci, je patrónom Košickej arcidiecézy. 
V týchto dňoch si preto jej veriaci pripomínajú Ondre-
jovskými dňami slávnosť svojho patróna. Slávnosť 
svätého Ondreja apoštola vyvrcholila svätou omšou 
v Konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove. Za hojnej 
účasti kňazov arcidiecézy a veriaceho ľudu ju celebro-
val arcibiskup Bernard Bober. Vo svojej homílii priro-
dzene vychádzal z života apoštola Ondreja: „Ondrej 
bol práve človekom, ktorý nemal strach a preto som 
svoju homíliu predovšetkým zameral na tú zmužilosť, 
na tú odvahu ukázať tomto svetu nebojácnosť. Ježiša 
Krista poznal z blízkosti a keď si ho raz naozaj zami-
loval, tak už nič nechcel vo svojom živote robiť, len 
umierať sám v sebe a žiť pre Krista. Toto apoštolské je 
veľmi dôležité, aby sme my kňazi, ale aj celá cirkev, si 
tak uvedomovala, že uveriť nie iba pol, uveriť nie iba 
na nejaký úväzok, ale uveriť celým svojim srdcom.

Ondrej bol pripravený dokázať svoju vieru kedy-
koľvek, čo sa nakoniec potvrdilo aj pri jeho muče-
níckej smrti. 

Príklad tohoto apoštola nadchýna aj košického po-
mocného biskupa Stanislava Stolárika: „V tomto roku 
viery, keď Svätý Ootec Benedikt XVI. nás povzbudzu-
je, aby sme svoju vieru prežívali v radosti, tak si do-
volím povedať, že práve svätý Ondrej je takým sprie-
vodcom a takým nádherným príkladom ako aj prežívať 
vieru. Dovoliť, aby to stretnutie s Ježišom Kristom bolo 
hlboko osobné a aby sme porozumeli, že ak k tomuto 
stretnutiu došlo, pri tak veľkom stretnutí nemôžme byť 
bez nadšenia.“                                                       Martin Ďurčo

Stretnutie delegátov Rady  
pre laické a apoštolské hnutia 

Bratislava 4. decembra (TK KBS) - V pondelok 3. 
decembra 2012 sa na pôde Bratislavskej eparchie 
uskutočnilo stretnutie Rady pre laické a apoštolské 
hnutia. Na stretnutí sa zišli štatutári a delegáti pri-
bližne 20 hnutí, združení a komunít z celého Sloven-
ska. Referovali o činnosti svojich hnutí, o plánoch 
pre budúci rok, o prehlbovaní života vo svojich spo-
ločenstvách v Roku viery.

Účastníkov stretnutia povzbudil aj eparcha 
Rusnák, predseda Rady: „Vy vo svojich komuni-
tách neplačte nad počtami a množstvami, ale vždy 
sa zameriavajme na to, aby vo vnútri spoločenstva 
rástla kvalita a prehlbovala sa skutočná viera. Kam  

smeruje naša viera? K tomu, aby som premohol ne-
jakých protivníkov, alebo k tomu, aby som mal Bo-
žiu lásku a aby som vedel dať život za nepriateľa? 
Na začiatok Roka viery a pri príležitosti 50. výročia 
začiatku 2. vatikánskeho koncilu nás aj Svätý Otec 
povzbudzuje vrátiť sa k Bohu, prehĺbiť a odvážnejšie 
žiť svoju vieru. Ide o stretnutie nie s filozofiou alebo
ideou, ale so živou osobou, ktorá nás chce v hĺbke 
pretvárať a zjavuje nám samým našu vlastnú a pravú 
identitu Božích detí,“ povedal eparcha Rusnák.

Ďalej pripomenul, že žijeme Rok sv. Cyrila a Me-
toda. „Stále sa zdôrazňuje pri tejto príležitosti viera 
našich praotcov a mnohí sa snažia ukázať len jeden 
rozmer ich pôsobenia. Ale žiť odkaz našich vie-
rozvestcov je práve to, čo hovorí Svätý Otec - stret-
nutie s Ježišom Kristom. Stretnutie s osobou. Ne-
smieme sa nechať pomýliť a zredukovať ich misiu 
na úzky profil kultúrny, národný, či jazykový. Boh
dáva dary, charizmy a talenty do Vašich spoločen-
stiev, aby slúžili všetkým. Soli nie je treba veľa, ale 
keď nemá chuť, zahodí sa. Z Vašich spoločenstiev 
má byť pravá soľ, ktorá dáva chuť všetkému ostat-
nému. A dáva ju tak, že „zomiera“, že sa rozpúšťa. 
To znamená dávať život za druhých,“ dodal eparcha 
Rusnák.

František Neupauer, predseda Fóra kresťanských 
inštitúcií (FKI), informoval účastníkov stretnutia 
o chystanom štvrtom ročníku púte hnutí a združení 
k hrobu sv. Cyrila, ktorá bude od 8. do 15. februára 
2013 pod vedením eparchu Rusnáka. Vyvrcholí na 
sviatok sv. Cyrila a Metoda 14. februára 2013 sláv-
nostnou svätou omšou celebrovanou kardinálom Jo-
zefom Tomkom v Bazilike sv. Klimenta v Ríme. 

Ján Buc, štatutár ZKSM, ktorý je zároveň riadite-
ľom Televízie LUX, predstavil účastníkom možnosti 
spolupráce hnutí s televíziou. Účastníci uvažovali aj 
nad možnosťou prezentovať činnosť katolíckych in-
štitúcií vo verejnom priestore pri vhodnej príležitos-
ti, napríklad pri slávení sviatku sv. Cyrila a Metoda 
v Nitre v júli 2013.                          Katarína Hulmanová
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Kostol v Dolných Krškanoch 
s novými okennými vitrážami

Dolné Krškany 2. decembra (TK KBS) - Farský kos-
tol svätého Ondreja - apoštola v Dolných Krškanoch 
v Nitrianskom dekanáte zdobia štyri nové vitrážové 
okná. Na výročný deň patróna chrámu – 30. novembra 
2012 - ich počas svätej omše požehnal nitriansky bis-
kup Mons. Viliam Judák. V homílii hovoril o svätom 
Ondrejovi ako o apoštolovi, ktorého prežarovalo Kris-
tovo svetlo. Tak ako teraz na nových okenných vitrá-
žach preniká cez udalosti z jeho života denné svetlo. 

Nitriansky biskup ocenil starostlivosť veriacich 
o farský kostol a ich záujem o zveľaďovanie dedičstva. 
Povzbudil ich, aby sa dali preniknúť svetlom evanjelia. 

Vitrážovú výplň nových dubových okien zrealizo-
vali manželia Darina a Gabriel Szöllősioví. 

Každé okno symbolicky vystihuje prítomnosť On-
drejovho Majstra, Ježiša: ako Božieho Baránka; ako 
rybu; ako chlieb a ako svetlo sveta.         Miroslav Lyko

Fatimská sobota v Michalovciach 
spojená s prípravou na Vianoce

Michalovce 2. decembra (TK KBS) - V prvý deň de-
cembra sa konala posledná fatimská sobota v kalen-
dárnom roku. Pútnici z Michaloviec i okolia sa zišli 
v hojnom počte v Bazilike minor Svätého Ducha, 
kde otcovia redemptoristi pripravili bohatý program. 
V prednáške o. Metod Lukačik CSsR vysvetlil zmysel 
kresťanských sviatkov ako pripomínanie si veľkých 
udalostí spásy a zakúšanie Božej lásky. V príprave na 
Narodenie Pána odporúčal pôst, čítanie Písma, modlit-
bu a dobrú sv. spoveď. Len z čistého života viery vyjde 
opravdivé stretnutie sa s Kristom pri vrchole slávenia 
jeho narodenia.

Archijerejskú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha a spevom sprevádzal Zbor sv. Jozefa. 
Vladyka v kázni upriamil pozornosť na Máriu, ktorá 
čaká svoje božské dieťa. „Každý človek je povolaný, 
aby bol Máriou“ citoval výrok Origena a vysvetlil ho 
v tom zmysle, že každý máme žiť blízky vzťah s Bo-
hom. Potom ho môžeme „zrodiť“ pre iného človeka 
a pre svet. Veriacich vystríhal pred prípravou na sviat-
ky v duchu sveta a vyzval ich k modlitbe cez Máriu za 
svojich blízkych i za hľadajúcich.

V závere bol ešte Moleben k Bohorodičke 
a prosba pri ostatkoch bl. rehoľného kňaza Metoda 
D. Trčku.                                                    Michal Hospodár

Gréckokatolícka farnosť sv. Andreja 
si pripomenula svojho patróna

Nitra 2. decembra (TK KBS) - Prvú decembrovú ne-
deľu si gréckokatolícka farnosť v Nitre pripomenu-
la patróna farnosti sv. Andreja. Do farnosti zavítal  

Na slávnosť  Františka Xaverského
biskup Chovanec udelil  
seminaristom ministériá

Badín 4. decembra (TK KBS) - Kňazský seminár sv. 
Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne, 3. 
decembra 2012, v deň slávnosti patróna celej Bansko-
bystrickej diecézy, navštívil prvýkrát ako menovaný 
banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. V se-
minárnej Kaplnke sv. Františka Xaverského celebroval 
slávnostnú svätú omšu, pri ktorej bohoslovcom udelil 
služby lektorátu a akolytátu.

Službu lektorátu prijali seminaristi tretieho roční-
ka tunajšieho Teologického inštitútu Marián Juhaniak, 
Rudolf Kamenský a Tomáš Švingál. Biskup Marián 
Chovanec následne udelil akolytát ôsmim seminaris-
tom štvrtého ročníka, Jozefovi Benčatovi, Michalovi 
Giertlimu, Radovanovi Hasíkovi, Mariánovi Husáro-
vi, Jánovi Kyselovi, Marekovi Melichovi, Michalovi 
Tóthovi a Michalovi Válkovi.

V závere eucharistickej slávnosti s poďakovaním 
v mene bohoslovcov vystúpil Michal Válka.       -zj-      

aj bratislavský eparcha Peter Rusnák. Vladyka vo 
svojom príhovore povzbudil veriacich, aby boli na-
plnený Svätým Duchom. „Nehľadel na jednotlivca. 
A my ? Pozeráme sa na potreby blížnych ? Dokážeme 
pomáhať jednotlivcom, našim blízkym, susedom ? 
Ide tu o záujem! Záujem o iného človeka. My sa viac 
pozeráme na ochranu a záchranu zvierat, lebo človek 
je nám veľa krát nepríjemný. Nemáme Božiu, len 
ľudskú lásku veľakrát. Ak je ku mne niekto dobrý, aj 
ja som dobrý k nemu, ale keď nie, tak aj mne je ťažko 
byť dobrým k inému. V televízii je mnoho narážok na 
Boha, na človeka. A Boh akoby mlčal... ale Boh nás 
vidí ako individualistu! A keď si to človek uvedomí 
tak mu neostáva nič iné, len žasnúť , potom žasnúť 
a byť vďačným voči Bohu. Mnohí nedokážu prijať 
seba samého, svoj život lebo im nikdy nebola hlásená 
Božia láska! Boh nás miluje! Každého jedného z nás. 
A Ježiš Kristus prichádza k nám aby sa na nás pozrel, 
aby sa nám pozrel do očí. Boh ťa pozýva do Cirkvi, 
robí to preto aby nás priviedol do večnosti,“ pozna-
menal otec vladyka.

Slávnosť sa zakončila mnoholitstvijem pápežovi, 
vladykovi ako aj veriacim farnosti. Po liturgii sa ešte 
vladyka stretol s tunajšími veriacimi.  

                                               Dominika Szeghyová, KDJ
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Stretnutie predstaviteľov  
Rádia LUMEN a Rádia Szent István

Miskolc 3. decembra (TK KBS) - V sobotu 1. decembra 
sa v Miškolci uskutočnilo v poradí už druhé stretnutie 
poslucháčov slovenského Rádia LUMEN a maďarské-
ho Rádia Szent István. Stretnutie sa konalo v rámci spo-
lupráce cezhraničného projektu Maďarsko - Slovensko 
2007 - 2013 medzi Magyar Katolikus Rádió Alapítvány 
a neziskovou organizáciou PRE LUMEN fungujúcou 
pri slovenskom Rádiu LUMEN a v spolupráci s Do-
mom sv. Gerharda v Košiciach. Druhé stretnutie sa 
začalo otvorením výstavy „Spomíname“, ktorá cez fo-
tografie a rôzne predmety kňazskej služby reflektovala
ťažké osudy grécko a rímsko katolíckych kňazov z ob-
dobia spred 1989.

Potom sa poslucháči spolu s pracovníkmi oboch 
kresťanských rádií presunuli na farský úrad Všetkých 
svätých, kde ich srdečne privítal riaditeľ maďarského rá-
dia Szent István - István Szarvas. Organizátori v progra-
me načreli do viacerých tém. Nechýbala prednáška 
o cezhraničnej spolupráci medzi mestami Sárospatak 
a Košicami. „Perly gotickej cesty-nezisková organizácia 
a Nadácia sv. Alžbety v Sárospataku spolupracujú spolu 
už 4 roky,“ povedala doktorka Irena Szabó. Vlani pomo-
cou pútnickej cesty sv. Alžbety sa uskutočnilo spojenie 
Sárospataku s Košicami. Táto pútnická cesta vedie aj cez 
pohorie Zemplín a je dlhá 106 kilometrov. Už šiesty rok 
v rámci tohto projektu sa obnovuje aj košický Dóm.

Na verejnom stretnutí v Miškolci dostali priestor 
sa prezentovať aj egerskí vinári a tiež Mons. Zoltán 

Obnovenia svätých omší  
v slovenčine v Trentone

New Jersey 4. decembra (TK KBS) - Slovenská komuni-
ta veriacich v Trentone, hlavnom meste amerického štátu 
New Jersey, oslávila 10. výročie obnovenia bohoslužob-
ných obradov v slovenskom jazyku. Slávnosť, ktorú si 
pripomenuli ešte v novembri, pripravili v znamení motta 
„Kto príde do Kostola sv. Michala ako cudzinec, nikdy 
ako cudzinec neodíde.“ Svätú omšu celebrovali kňazi, 
ktorí významným dielom prispeli k tejto obnove - Fr. 
Vladimir Chripko, Fr. Roman Dominik Palečko, Mons. 
James G. Innocenzi a Mons. R. Vincent Gartland. Na zá-
ver sa osobitne poďakovalo členom spoločenstva, ktorí 
sa zaslúžili za obnovu obradov v slovenčine. Po svätej 
omši nasledoval obed za prítomnosti všetkých farníkov.

Na mieste sa konali sväté omše len v anglickom jazy-
ku (od roku 1982 do roku 2002). Zmenilo sa to v novem-
bri 2002, od kedy v tamojšom Kostole sv. Michala slávi 
počas víkendov bohoslužby Fr. Vladimír Chripko. Na 
sväté omše prichádza každú nedeľu 200 kilometrov zo 
slovenskej komunity kňazov Sv. Filipa Neriho - Tappan, 
New York. Slovenskú komunitu v Trentone tvorí približ-
ne 300 mladých ľudí. Členovia, okrem účasti na boho-
službách, organizujú aj kultúrno-spoločenské a športové 
podujatia počas celého roka.           Fr. Vladimír Chripko

Prvý ružencový skype - most  
medzi Frankfurtom a Bratislavou

Bratislava 3. decembra (TK KBS) - V piatok 30. no-
vembra 2012 večer o 20:00 h sa uskutočnilo prvé mod-
litbové stretnutie prostredníctvom „skype“ audiovizuál-
neho internetového spojenia, ktoré umožnilo spoločnú 
modlitbu ružencového bratstva slovenskej Farnosti sv. 
Gorazda vo Frankfurte vedeného vdp. Petrom Ceľu-
chom a pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy 
Mons. Jozefa Haľka, predsedu Rady KBS pre Slová-
kov v zahraničí. Po rozjímavej modlitbe bolestného 
ruženca a krátkej besede Slováci vo Frankfurte prijali 
zo Slovenska biskupské požehnanie.

Uvedené modlitbové internetové prepojenie medzi 
Frankfurtom a Bratislavou je úvodom širšieho projektu, 
ktorý by mal v Roku viery prostredníctvom konferenč-
ného skype - spojenia pravidelne zjednotiť do modlit-
by viaceré slovenské zahraničné komunity a predsedu 
Rady pre Slovákov v zahraničí. Do projektu sa budú 
môcť zapojiť spoločenstvá i jednotlivci.      Jozef Haľko

Pásztor - biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich 
veriacich, Rómov a misijné diela s prednáškou na 
tému: Predstavenie činnosti Pastoračno-vzdeláva-
cieho centra sv. Gerharda v Košiciach. Za slovenskú 
stranu vystúpil aj programový riaditeľ Rádia Lumen 
otec Ján Krupa. Zameral sa na pastoráciu v misijných 
farnostiach gréckokatolíckych veriacich na Sloven-
sku.

Generálny riaditeľ Rádia LUMEN Juraj Spuchľák 
vyjadril splnenie svojich očakávaní zo stretnutia: 
„Stretnutie splnilo moje očakávanie. Je dôležité aby 
sme dobre pripravili stretnutie u nás na Slovensku, 
ktoré bude na Kvetnú nedeľu v Banskej Bystrici.“

Cieľom projektu Na vlnách priateľstva je navzá-
jom prehĺbiť poznatky o oboch národoch. Informácie 
a správy, ktoré sa odvysielajú, sú aktuálne a dávajú 
reálne a užitočné informácie pre verejnosť na oboch 
stranách hranice. V rámci plynulej spolupráce obe 
strany týždenne pripravujú vo svojom jazyku, v ma-
ďarčine a v slovenčine, 25 minútový informačný 
materiál. Partneri si pripravený materiál vzájomne 
odosielajú, prekladajú ho do svojho jazyka a vysiela-
jú spolu s vlastným materiálom tej istej tematiky. Na 
vlnách Rádia Lumen si môžete vypočuť informácie aj 
o Katolíckej cirkvi v Maďarsku v piatok po ôsmej ho-
dine v rubrike Ďalekohľad a v sobotu o 23 00 v relá-
cii Maďarská ekológia.                          Mária Trubíniová 
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Adventné obdobie začali sláviť 
symbolicky aj za mrežami väznice 

Dubnica nad Váhom 5. decembra (TK KBS) - Posvä-
tením adventného venca, ktorý si vlastnoručne zhoto-
vili samotní väzni, začalo 2. decembra 2012 prežívanie  

Vojenský biskup  
s predstaviteľmi silových zložiek 

štátu na adventnom večeri

Marianka 5. decembra (TK KBS) - Zoznámiť sa, poďa-
kovať za pomoc a spoluprácu a navodiť atmosféru ad-
ventného pokoja a radostného očakávania. To boli ciele 
adventného večera, na ktorý 4. decembra 2012 pozval 
ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek najvyšších 
politických predstaviteľov silových rezortov a vrcholo-
vých funkcionárov ozbrojených a záchranných zložiek 
štátu. Za účasti apoštolského nuncia Svätej Stolice 
Mons. Maria Giordanu sa pri adventnom venci sa zišli 
v rezidencii ordinára v Marianke pri Bratislave.

V rámci neformálnych rozhovorov v uvoľnenej at-
mosfére pri horiacej svieci adventného venca sa prítom-
ní hostia na chvíľu vzdialili od služobných povinností. 
Slávnostnú atmosféru obohatili aj hudobné a poetické 
vstupy umelcov, ktoré prítomní ocenili aplauzom. Vo 
svojich príhovoroch ordinár Rábek i apoštolský nuncius 
Mons. Mario Giordana vyjadrili vďaku predstaviteľom 
silových rezortov a zložiek za pochopenie a podporu 
aktivít Ordinariátu OS a OZ SR, a jeho kaplánov medzi 
príslušníkmi, ktorí sa hlásia ku Katolíckej cirkvi a vy-
jadrili presvedčenie, že aj v budúcnosti sa budú snažiť 
pôsobiť tak, aby to bolo na prospech človeka v službe 
pokoju, mieru, zákonnosti, či ochrany života a majetku 
občanov Slovenskej republiky. V ďakovnom duchu sa 
niesli aj príhovory ministrov vnútra a obrany Róber-
ta Kaliňáka a Martina Glváča či generálneho riaditeľa 
Zboru väzenskej a justičnej stráže Eugena Balka, ktorí 
ocenili pôsobenie kaplánov Ordinariátu OS a OZ SR vo 
svojich zložkách a vyjadrili podporu službe a aktivitám, 
ktoré v ich rezortoch realizujú.  Tibor Ujlacký/foto autor

Adventná duchovná príprava 
v Diecéznom centre  
v Banskej Bystrici 

Banská Bystrica 3. decembra (TK KBS) - Záhradný 
adventný veniec s priemerom 3,7 metra požehnal 3. 
decembra 2012 pre kolektív Diecézneho centra Jána 
Pavla II. v Banskej Bystrici diecézny administrátor 
Mons. Marián Bublinec.  Svätú omšu slávil v Kaplnke 
sv. Františka Xaverského v Diecéznom centre. 

„Tak, ako pribúda svetla v adventnom venci, nech aj 
v našom srdci pribúda svetlo z poznávania Pána a lásky 
k nemu,“ okrem iného uviedol v homílii Marián Bub-
linec. Pracovníkom diecéznych pastoračných centier 
a inštitúcií pripomenul, že Boh, ktorý sa rozhodol naro-
diť ako dieťa odkázané na pomoc človeka, i dnes pozý-
va ľudí do spolupráce s ním na Božom kráľovstve.

Keďže 3. december je pre spoločenstvo Banskobys-
trickej diecézy slávnosťou hlavného patróna, sv. Fran-
tiška Xaverského, diecézny administrátor poukázal na 
jeho osobný príklad v nasadení pre Božie kráľovstvo. 
Ako pokračoval, jezuitskému misionárovi tak horelo 
srdce pre Pána, že prirodzene veľmi túžil, aby ho všetci 
poznali. Horel pre Pána a v jeho misijnej horlivosti vy-
čerpal svoje životné sily už vo veku 46 rokov.

Súčasťou záhradného adventného venca je aj 
schránka, kde môžu okoloidúci anonymne vhodiť 
svoje prosby a úmysly.

Medzi vetvičkami adventného venca sú zasunu-
té biblické citáty a myšlienky, ktoré pre okoloidú-
cich môžu byť povzbudením v duchovnej príprave 
na blížiace sa Vianočné sviatky.  Zuzana Juhaniaková

adventného obdobia aj vo väzenskej farnosti sv. Gorazda 
v ÚVTOS v Dubnici nad Váhom. Väzenský kaplán Mar-
tin Šabo CSsR celebroval vo väzenskej kaplnke svätú 
omšu. V príhovore zdôraznil, že s adventom je spojené 
očakávanie, ktoré samo osebe je pozitívnou skutočnos-
ťou. „S radosťou totiž očakávame to na čo sa tešíme, zlé 
skutočnosti chceme radšej oddialiť, nechceme aby prišli. 
V očakávaní adventu sa vyjadruje naša nádej, že všetko 
pominuteľné má svoj zmysel v nepominuteľnom, v Bo-
hu. Prijatím tejto nádeje aj človek, ktorý zjavne stratil 
priamu cestu v živote, môže objaviť nový zmysel a hod-
notu svojho života. Aj odsúdený človek túži po dobre 
vo svojom živote, túži po tom, aby sa jeho život zmenil 
k lepšiemu, aby nebol odsúdený navždy k neslobode. 
Pochopenie tohto duchovného princípu v reálnom živo-
te je cieľom adventného obdobia aj v zariadení na výkon 
trestu odňatia slobody,“ povedal kaplán Šabo.

Odsúdení sa v prípade záujmu tak aj za mrežami väz-
nice budú môcť počas Adventu duchovne pripraviť na 
slávenie vianočných sviatkov pod vedením väzenského 
kaplána.                                                         Tibor Ujlacký
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Pred 100 rokmi sa narodil jezuita, 
publicista Pavol Bajan

Podlužany 2. decembra (RV) - Pred 100 rokmi sa v slo-
venskej obci Podlužany narodil Pavol Bajan, jezuitský 
páter, teológ, misionár, publicista. Práve jeho pričinením 
vznikla vo Vatikánskom rozhlase slovenská sekcia, ktorá 
na Vianoce 1947 začala vlastné vysielanie v slovenčine. 
Pri príležitosti stretnutia rodákov a priateľov Podlužian 
odhalili v sobotu Pavlovi Bajanovi v jeho rodnej obci 
Podlužany pamätnú tabuľu. Svätú omšu v tamojšom 
Kostole sv. Alžbety celebroval emeritný arcibiskup Ján 
Sokol.

Pavol Bajan vstúpil k jezuitom v Trnave ešte počas 
štúdií v roku 1930. Absolvoval trojročný študijný pobyt 
v Krakove. Vyučoval na Premonštrátskom gymnáziu 
v Košiciach, v Bratislave neskôr študoval dejepis a zeme-
pis. Kňazskú vysviacku prijal 16. júla 1946 z rúk biskupa 
Jána Vojtaššáka v Ružomberku. Krátko na to bol vyslaný 
na špecializované štúdiá v Londýne. Tretiu probáciu ab-
solvoval v Dubline. Do Ríma prišiel v roku 1948, kde za-
čal pôsobiť na československom oddelení Vatikánskeho 
rozhlasu, neskôr v samostatnej slovenskej sekcii. Dopo-
mohol k intenzívnejšej cirkevnej starostlivosti rímskych 
úradov o Slovákov v zahraničí. V roku 1950 odcestoval 
do USA, kde prevzal pastoračnú starostlivosť o sloven-
ských veriacich v Clevelande. Publikoval vo viacerých 
amerických časopisoch a denníkoch. Po trojročnom pô-
sobení však jeho kroky smerovali z Ameriky do Severnej 
Rodézie v Afrike, súčasnej Zambie. Počas nasledujúcich 
rokov pôsobil vo viacerých afrických štátoch v misij-
ných osadách, ako učiteľ v seminári, duchovný správca 
miešaných prisťahovalcov, ale aj na školách. Zomrel  
10. augusta 1978 v pretórijskej nemocnici.                      -mf-

Fórum kresťanských inštitúcii 
proti novele o hazardných hrách

Bratislava 3. decembra (TK KBS) - Fórum kresťan-
ských inštitúcii (FKI) vyzýva poslancov, aby neprijali 
predloženú novelu zákona o hazardných hrách. 

Riaditeľ Pápežských misijných 
diel na Slovensku vo farnosti 

Prievidza-mesto

Prievidza 5. decembra (TK KBS) - Na sviatok sv. An-
dreja apoštola sa vo farnosti Prievidza-mesto uskutoč-
nila beseda o misiách. Program sa začal svätou omšou, 
ktorú celebroval riaditeľ Pápežských misijných diel 
(PMD) na Slovensku P. Viktor Jakubov spolu s deka-
nom Martinom Dadom. Témou homílie riaditeľa PMD 
bol apoštolský základ a misijný charakter Cirkvi.

Po svätej omši nasledovala prezentácia o inštitúcii 
a činnosti PMD na Slovensku, spojená s premietaním 
video záberov z poslednej misijnej cesty PMD v Afri-
ke, ktorej cieľom bolo priblíženie misijných projektov, 
ktoré PMD zo Slovenska realizovali v krajine Burkina 
Faso. Na stretnutí sa zúčastnili aj členovia misijného 
klubu PMD v Prievidzi. Členovia klubu pozývajú do 
svojich radov aj iných farníkov, ktorí majú záujem po-
máhať misiám formou modlitieb a materiálnou podpo-
rou misijných projektov Svätého Otca.    Viktor Jakubov

Na sviatok sv. Mikuláša  
privítala gréckokatolícka farnosť 

biskupa dvakrát

Sečovce 7. decembra (TK KBS) - Až dvakrát počas sviat-
ku sv. Mikuláša zavítal do gréckokatolíckej farnosti v Se-
čovciach biskup. Prvýkrát to bol vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha. Cirkevnej základnej škole sv. Rodiny 
v Sečovciach priniesol posolstvo o láske a svornosti, keď 
v homílii poukázal na skutočnosť, že vo svete niet zlých 
vecí, ak ich takými neurobí nešľachetné srdce. Potom na-
sledoval program žiakov cirkevnej školy. V závere vlady-
ka Milan dostal svoj portrét, vytvorený žiakom školy.

Vo večerných hodinách zavítal medzi tamojších ve-
riacich iný biskup – svätý Mikuláš. Počas homílie sa mlá-
dež predstavila scénkou o obuvníkovi Martinovi, ktorý 
celý deň očakával vzácnu Božiu návštevu. Nakoniec 
„obuvník Martin“ a aj prítomné deti mohli pochopiť, že 
Boha možno stretnúť všade tam, kde je otvorené a dobré 
srdce. Po sv. liturgii sv. Mikuláš rozdal deťom  balíčky 
s rôznymi dobrotami.                                Tomáš Haburaj 

Vyhlásenie - Hazard je nebezpečné zlo!
Fórum kresťanských inštitúcií, združujúce 32 orga-

nizácií, dôrazne apeluje na poslancov NR SR, aby ne-
prijali navrhovaný zákon o hazardných hrách. Viaceré 
naše členské organizácie poznajú zo svojej činnosti zlo, 
ktoré prináša jednotlivcom, rodinám i širšiemu okoliu 
hráčska vášeň - gambling. Nemá zmysel opakovať vše-
obecne známe dôvody o vážnom narúšaní osobnosti, 
o finančnom zruinovaní rodín, o raste kriminality atď.
Múdry a zodpovedný zákonodarca majúci na zreteli 
dobro svojich občanov, sa snaží vytvárať podmienky, 
ktoré minimalizujú možnosti na šírenie sa tohto zla. 
Navrhovaný zákon de facto zväzuje samosprávam ruky. 
Umožňuje úzkemu okruhu tzv. podnikateľov profito-
vať na ľudskej slabosti a biede. Spoločnosť ako celok 
tým veľmi trpí a stráca. Poslanci NR SR, neprijímajte 
zákon, ktorý je proti občanom tejto krajiny.

Fórum kresťanských inštitúcii
Bratislava, 3. december 2012
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Zástupcovia deviatich krajín 
o vzájomnom prínose rodiny 

a spoločnosti

Častá Papiernička 3. decembra (TK KBS) - Zástupco-
via deviatich krajín vrátane Slovenska sa zúčastnili na 
dvojdňovej medzinárodnej konferencii Rodina spoloč-
nosti, spoločnosť rodine, ktorá sa konala 30. novembra 
– 1. decembra v Častej Papierničke pod organizačnou 
taktovkou predsedníčky Slovenskej spoločnosti pre ro-
dinu Anny Záborskej a predsedu Výboru NR SR pre 
sociálne veci Jána Podmanického. Podujatie bolo prvou 
zo série regionálnych konferencií v rámci prípravy na 
20. výročie Medzinárodného roku rodiny vyhláseného 
OSN. Odborníci zo Slovenska i zo zahraničia predsta-
vili vo svojich prednáškach a workshopoch rôzne témy 
týkajúce sa vzťahu medzi rodinou a spoločnosťou, ako 
sú demografia, medzigeneračná solidarita, rodinná
politika, médiá vo výchove, pomoc dysfunkčným ro-
dinám, ekonomický prínos rodín pre spoločnosť, legis-
latíva a jej dopad na rodinu a manželstvo, formácia detí 
a mládeže pre rodinný život, neplatená práca matiek, 
inštitút rodinného podniku, či výzvy a príležitosti v sú-
vislosti s postmodernou rodinou.

Veľká časť stretnutia patrila informáciám o rodinnej 
politike, demografickej situácii a medzigeneračnej so-
lidarite v krajinách, ktoré participovali na konferencii, 
ako napríklad Maďarsko, ČR či Litva. 

V závere konferencie sa jej účastníci oficiálne pri-
hlásili k deklarácii Moskovského demografického sum-
mitu o Rodine a budúcnosti ľudstva. Dokument vyzý-
va vlády všetkých národov a medzinárodné inštitúcie 
k vypracovaniu pro-rodinnej demografickej politiky,
k schváleniu špeciálnej medzinárodnej pro-rodinnej 
stratégie a akčného plánu zameraného na „upevnenie 
rodiny a manželstva, chrániac ľudský život od počatia 
po prirodzenú smrť, ktorý by zabezpečil rast miery pô-
rodnosti a odvrátil hrozbu depopulácie.“ Signatári de-
klarácie, ku ktorým sa pripojili aj účastníci konferencie 
Rodina spoločnosti, spoločnosť rodine, zároveň trvajú 
na ukončení zasahovania do súkromného života rodiny 
pod zámienkou tzv. „plánovaného rodičovstva“, „ochra-
ny práv dieťaťa“ a „rovnosti pohlaví“.   Danka Jacečková

Ocenenie Srdce na dlani získala 
eRkárka zo Smižian Ivka Brajerová

Bratislava 6. decembra (TK KBS) - Pri príležitostí Me-
dzinárodného dňa dobrovoľníkov sa konalo 4. decembra 
2012 na Ministerstve zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR slávnostné oceňovanie Dobrovoľník/dob-
rovoľníčka roka 2012. Zo 105 nominácii z celého Slo-
venska v 11 kategóriách vybrala komisia 11 ocenených.

V kategórii Dobrovoľníci v zahraničí získala oce-
nenie Ivana Brajerová zo Smižian. Ivka pôsobila ako 
dobrovoľníčka v Keni počas leta 2012, v Diecéznom 
programe na podporu detí so zdravotným postihnutím. 
Vo veľmi jednoduchých podmienkach, ďaleko od hlav-
ného mesta sa venovala deťom s fyzickým postihnutím, 
čo je v podmienkach rozvojovej krajiny, ktorá nie veľmi 
akceptuje ľudí so zdravotným postihnutím, veľmi namá-
havá práca. Ivka sa svojej dobrovoľníckej úlohy zhostila 
s veľkým nasadením. Do práce vložila celé svoje srdce 
a s citlivým a radostným prístupom prinášala deťom 
šťastie, povzbudenie a nádej. A ostatným poukázala, že 
aj tieto deti majú nárok na úctu, dôstojnosť a lásku.

Ivana bola vyslaná do Kene organizáciou eRko - 
HKSD cez program Mládež v akcii - Európska dobro-
voľnícka služba.                      Zuzana Dankova

Zástupcovia Poradenského  
centra KU s partnermi  

pripravili Informačné dni

Ružomberok 7. decembra (TK KBS) - Aj v tomto aka-
demickom roku pripravili zástupcovia Poradenského 
centra (PC) Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) 
a Oddelenia pre zahraničné vzťahy a mobility KU stret-
nutia s názvom Informačný deň. 

Stretnutia začali v Ružomberku informačným 
dňom Erasmus pre študentov Filozofickej a Pedago-
gickej fakulty KU. Pokračovali  seminárom o možnos-
tiach štúdia a stáže v zahraničí pre študentov Fakulty 
zdravotníctva KU na rektoráte a v priestoroch fakulty. 
Poslucháči sa tak dozvedeli viac o ponukách progra-
mu a aj to, ako konať, aby už v ďalšom akademickom 
roku mohli vycestovať do zahraničia na študijný po-
byt alebo pracovnú stáž. Okrem informácií o postupe 
pri výbere univerzity či podniku si študenti vypočuli 
osobné skúsenosti starších spolužiakov, ktorí sa zapo-
jili do programu.

Postupne zástupcovia oboch oddelení navštívili všet-
ky mimoružomberské pracoviská (v Dolnom Kubíne, 
Levoči, Poprade, Spišskej Kapitule a Starej Ľubovni) 
a Teologickú fakultu KU v Košiciach. Informačné semi-
náre sa venovali takisto praktickým otázkam spojeným 
s financovaním štúdia, čerpaním sociálnych štipendií
a študentskej pôžičky, prípravou na budúce povolanie. 
Polsucháči dostali odporúčania, ako sa pripraviť na pra-
covný pohovor a čomu sa vyhnúť. PC KU rovnako ponú-
ka pomoc študentom so zdravotným postihnutím a mat-
kám s deťmi, pre ktoré má k dispozícii osobitné priestory. 
Účastníci stretnutí získali cenné rady ako prekonať stres 
spojený so skúškami či ako sa efektívne učiť. O tom, ako 
zvládať ťažkosti, ktoré súvisia či už so štúdiom alebo 
vzťahmi a aké dôležité je požiadať včas o pomoc, hovoril 
psychológ.                             Michaela Moldová Chovancová
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STRUČNE Z DOMOVA

Adorácia spojená s duchovnou obnovou na KU
RUŽOMBEROK - Trojdňová adventná adoráciu na 
Katolíckej univerzite (KU) v Ružomberku sa zača-
la 3. decembra 2012 večernou mládežníckou svätou 
omšou. Študenti, pedagógovia a zamestnanci mali 
možnosť počas adorácie zapojiť sa do modlitbo-
vých zápasov za jednotlivé fakulty, ako aj celú KU. 
Moderované, ale aj individuálne adorácie prebiehali 
v kaplnke sv. Alberta na Univerzite, celonočné ado-
rácie v kaplnkách jednotlivých internátov. Hosťom 
duchovnej obnovy bol Mons. Stanislav Stolárik. 
S pedagógmi sa stretol v rámci kurzu Objav Krista, 
ktorého témou bol Duch Svätý.
Súčasťou programu je aj adventná kvapka krvi, ktorá 
sa uskutočnila vo štvrtok v priestoroch UPaC. 
    Ružena Dvorščáková

Mladí z farnosti Bratislava - Staré mesto 
prehlbovali svoju vieru v Roku viery
BRATISLAVA - Téma Viera a Sväté písmo dominova-
la víkendovému stretnutiu mládeže z gréckokatolíckej 
farnosti Bratislava - Staré mesto. Mladí sa stretli 1. de-
cembra 2012 v priestoroch Eparchiálneho úradu v Brati-
slave. Spolu sa zamýšľali nad obsahom prebiehajúceho 
Roka viery.  Cieľom bolo priblížiť a priviesť prítomných 
k tomu, aby sa zamysleli nad tým, čo je viera, ako sa zís-
kava, čo znamená jej praktizovanie či nedostatok. Vyvr-
cholením programu bolo slávenie sv. liturgie, po ktorom 
si ešte prítomní mohli pozrieť krátky film na aktuálnu
tému.                                                             Rastislav Čižik

Posviacka kríža pri kaplnke sv. Urbana v Skalici
SKALICA - V pondelok 3. decembra 2012 sa pri ka-
plnke sv. Urbana v Skalici stretlo okolo 300 ľudí, aby 
sa zúčastnili na posviacke nového kríža. Kríž zhoto-
vil približne za jeden rok z nerezového materiálu 24-
-ročný Skaličan. Posviacku vykonal skalický dekan 
Roman Stachovič. Prítomný bol aj primátor Skalice 
Stanislav Chovanec a ďalší predstavitelia mesta. List 
bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava 
Zvolenského pri tejto príležitosti prečítal jeho sekre-
tár Lukáš Uváčik.                                     Ľudovít Košík

Vyvrcholenie kampane Červené stužky
ŽILINA  - V piatok 30.novembra 2012, v predvečer 
Svetového dňa boja proti AIDS, vyvrcholil slávnost-
ným stretnutím šiesty ročník celoslovenskej kampane 
Červené stužky, v rámci projektu „Zdravie a bezpeč-
nosť v školách 2012“. Na stretnutí, ktoré sa konalo na 
Mestskom úrade v Žiline, sa zúčastnilo 300 zástupcov 
zo 60 škôl a školských zariadení z celého Slovenska 

prišlo . Organizačne hozabezpečovali žiaci Gymnázia 
sv. Františka z Assisi.                             Anna Poláčková

Novozvolené územné tímy eRka sa zišli 
na stretnutí v Liptovskej Osade
LIPTOVSKÁ OSADA - Od 1. do 3. decembra 2012 
sa v Liptovskej Osade stretli novozvolené územné tímy 
eRka. Ich úlohou je napomáhať životu eRka v piatich 
územných radách. Na prvom stretnutí sa jednotlivé tímy 
zoznamovali medzi sebou a povzbudili sa v službe pre 
animátorov eRka. Rozdelili si úlohy a začali plánovať 
vzdelávacie aktivity a územné snemy na rok 2013. 
Predseda eRka Juraj Králik na záver vymenoval nové 
predsedníctvo na trojročné obdobie: Marián Čaućík 
(sekretariát eRka), Mirka Selecká (bratislavsko-trnavská 
ÚR), Dominika Olejková (nitriansko-žilinská ÚR), Jozef 
Zelezník (banskobystricko-rožňavská ÚR), Michal Božík 
(spišká ÚR) a Lucka Molnárová (východná ÚR). eRko  

Polievka pre bezdomovcov
ŽILINA - Diecézna charita v Žiline, s ktorou spolu-
pracuje aj mesto Žilina, iniciovala projekt Polievka 
pre bezdomovcov. Ide o aktivitu pre ľudí bez domova 
v čase blížiacich sa mrazov. Podľa posledných údajov 
je v meste bez domova okolo 350 ľudí.          Pavol 
Čorba

Dve nové knihy vo vydavateľstve Dobrá kniha 
Trnava - Vydavateľstvo Dobrá kniha v týchto dňoch 
vydáva dve nové knihy. Prvou z nich publikácia Svätá 
Kateri Tekakwitha, ktorej autorom je Francis X. Wei-
ser SJ. Ide o životopis svätej Kateri Tekakwithy, indi-
ánskeho dievčaťa, je v mnohých ohľadoch pre čitateľa 
zaujímavý a nezvyčajnýDruhá knižná novinka má ná-
zov: Byť s Ježišom. Autor, známy duchovný spisovateľ 
a exercitátor Jozef Šuppa SJ ponúka čitateľovi Meditá-
cie nad Matúšovým evanjeliom.       František Sočufka SJ

Zomrel kňaz Košickej arcidiecézy Štefan Šanta
KOŠICE - Vo veku 70 rokov zomrel 5. decembra 2012 
kňaz Košickej arcidiecézy Štefan Šanta. Rozlúčka so 
zádušnou svätou omšou za zosnulého kňaza  bude 10. 
decembra 2012 o 10:00 h v Trebišove a o 13:30 h zá-
dušná svätá omša s pohrebnými obradmi v jeho rodisku 
v Cejkove.
Štefan Šanta sa narodil 21. novembra 1942 v obci Cejkov. 
Za kňaza bol vysvätený 18. júla 1972 v Bratislave. Svo-
ju kňazskú službu vykonával vo farnostiach Vranov nad 
Topľou (1972), Vechec (1973), Zemplínsky Branč (1990), 
Jankovce (1995), Trebišov (1996), Taliansko (1997), Vyš-
ný Klatov (1999). Nakoniec pôsobil ako výpomocný du-


