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Vzácny tovar či okrasné exponáty zvyknú bývať v ob-
chodoch označené ako „nepredajné“. Taký lístok by sa 
žiadalo priložiť aj k všetkému, čo súvisí s Vianocami. 
A vlastne ani netreba, vyplýva to z ich povahy. Veľ-
ká krása i veľká láska odjakživa fascinuje umelcov. 
Darí sa im však ku nej len matne priblížiť, prchavo 
ju uchopiť. Presahuje každý ľudský výtvor i cit. Práve 
preto neustále fascinuje a nikdy ju nezastrie gýč ani 
vulgárnosť. Komercia v súvise s Vianocami – a práve 
sme ňou už celé týždne zaplavení – býva prezentova-
ná, kritizovaná i odsudzovaná ako ich protiklad, ako 
niečo, čo podstatu Vianoc zneužíva i ničí. Hovorí sa, 
že „falošné predstavy sú ako falošné peniaze: podvod-
ník ich vyrobí a čestní ľudia používajú bez toho aby 
vedeli, že sú aktérmi podvodu.“ Aj s Vianocami je to 
neraz tak. Komercializácia Vianoc je však tak veľmi 
silný fenomén, že si zaslúži aj hlbšiu analýzu.

Podstatou každej komerčnej reklamy je, že sa sna-
ží prebudiť v človeku niektorú túžbu a podvedome 
ju spojiť s tovarom, ktorý si treba kúpiť, aby človek 
túto túžbu zasýtil. Čím silnejšia potreba či túžba, tým 
istejší efekt. Keď sa potreba zasýti, reklama stráca 
účinnosť. Preto jej tvorcovia siahajú po čoraz hlbších 
túžbach človeka. Reklama dokáže celé desaťročia ro-
zochvievať jej ich jemné struny a ponúkať na jej uspo-
kojenie produkty, ktoré s ňou neraz vôbec nesúvisia. 
Vidíme, že aj Vianoc akoby sa ľudia nevedeli nasýtiť. 
Celé desaťročia bola popieraná pravá podstata Vianoc 
a redukovaná na kapra, jedličku a čokoládového Deda 
Mráza v lacnej pozlátke. Cez ostatné desaťročia len 
vzrástla rozmanitosť týchto vonkajších a druhoradých 
okrás. Vidíme však, že Vianoce ľudí neustále fascinu-
jú, deti, mladých, dospelých i starých. Je to výzva po-
ložiť si otázku, kde je skutočné žriedlo tejto neustále 
fascinujúcej, a preto aj neustále skomercializovateľnej 
príťažlivosti Vianoc?

Psychológovia i sociológovia hovoria ju vysvet-
ľujú krásnymi spomienkami z detstva, ku ktorým sa 
človek cez Vianoce túži vrátiť, oživiť ich v sebe alebo 
sprostredkovať druhým. No čaro Vianoc fascinuje aj 
tých, čo detstvo pekné nemali. Mnohí autori hovoria 
aj o hlbokej túžbe po pokoji, rodinnej pohode a šťastí, 
ktoré človek tým túžobnejšie hľadá, čím menej ho má. 
Viktor Frankl neraz zdôrazňoval, že šťastie je niečo, 
čo stretáme popri našej životnej ceste, ak táto smeruje 
k svojmu cieľu. Kto spraví cieľ zo samotného šťastia, 
nikdy ho nenájde. Ktosi povedal, že „verejná mienka 
je ako mlieko či mäso, ktoré si kupujeme v obchode 
len preto, že je to výhodnejšie, než chovať kravu. Ne-
zaručuje to však, že nám doňho neprilejú vody“. Tak je 
to aj so všeobecne ponúkanými názormi o Vianociach 
a tej vody je v nich tak veľa, že človeku nevdojak pri-
chádza na myseľ známy slogan: „všetko je podvod, 
len mlieko je voda“.

Kresťania pripomínajú, že podstatou Vianoc je litur-
gické slávenie narodenia Božieho Syna, Ježiša Krista, 
najväčšej a najdôležitejšej udalosti pre vesmír, ľudstvo 
i každého človeka. Ostatné zvyky sú len vyjadrením 
tejto skutočnosti a bez nej strácajú svoj pravý zmysel 
a hlavne vnútorný náboj. Tomu však protirečí, že Via-
noce fascinujú aj tých, pre ktorých narodenie Krista fak-
ticky takmer nič nehovorí. 

Zdá sa, že Vianoce rozochvievajú prazáklad bytosti 
každého človeka, ku ktorému sme boli najbližšie práve 
ako deti. Tam kdesi tušíme svoju pravú identitu. Šťastie 
je len sprievodný jav jej postupného napĺňania. Čím 
dlhšie človek žije, tým väčšie je obyčajne jeho man-
ko voči tomu, kým chcel a mal byť, kým sa má stávať 
a kým sa už stal. Veľkosť človeka sa meria veľkosťou 
jeho túžob. Tie sú nekonečné a teda aj nenaplniteľné. 
Práve bod, kde spomienka zobúdza najhlbšie, nekoneč-
né a nesplniteľné túžby je miestom, kde sa jadro každej 
ľudskej bytosti podstatne spája s tajomstvom Vianoc. 
Len vďaka tomu, že sa Boh stal človekom, sa človek 
môže stať Bohom, jeho prirodzenosť môže mať účasť 
na Božej prirodzenosti. Nekonečný Boh, večné Logos, 
Slovo, ktoré bolo na počiatku u Boha a skrze ktoré po-
vstalo všetko z toho, čo povstalo je prítomný v malom 
dieťati. Cezeň vstupuje do každého človeka a jedine cez 
toto Dieťa môže človeka naplniť nekonečný Boh. Láska 
je vzťah s druhou bytosťou a nie nejaká nezávislá emo-
tívna či vesmírna energia. Absolútna láska, po ktorej ve-
dome či podvedome každý túži, je možná len vo vzťahu 
s absolútnou bytosťou, ktorá sa človeku približuje ako 
človek. Každý jeden človek, veriaci či neveriaci, hľa-
dajúci i príslušník ktoréhokoľvek nekresťanského ná-
boženstva v podstate túži po dieťati Ježišovi, ktorý je-
diný bol skutočne Bohom a stal sa skutočne človekom. 
Vianoce každému človeku ukazujú alebo aspoň dávajú 
tušiť, čo a kto môže naplniť jeho najhlbšie túžby a nájsť 
jeho vlastnú identitu. Spomienka na ranné detstvo, za 
ktorou sa snažíme aspoň matne dotknúť toho kým sme, 
je nevyhnutne spojená s Vianocami. Nielen preto, že 
Vianoce tieto spomienky vyvolávajú, ale najmä preto, 
že na ne odpovedajú. Len v spojení s Bohom, ktorý sa 
stal človekom, sa aj človek môže stať plne človekom.

Táto najhlbšia pravda vysvetľuje, prečo vianočná 
reklama patrí medzi najúčinejšie a nikdy neopotrebova-
teľné. Obchodníci z nej ťažia, aby predávali svoj továr. 
Veriaceho by mal pohľad na fascinujúcu silu predvia-
nočnej reklamy viesť do hĺbok jeho vnútra a v ňom 
k oživeniu vzťahu s Bohom, ktorý sa stal človekom. 
Namiesto kritizovania predvianočného zhonu a komer-
cie je osoznejšie aj s druhými sa porozprávať o týchto 
hlbokých pravdách. Duch Svätý nerobí nové veci, ale 
robí veci novými. Nech zavanie a urobí novými aj blí-
žiace sa Vianočné sviatky. 

                                                         RV, Marián Gavenda

Nepredajné Vianoce
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Vatikán 9. decembra (RV) - Sobotné popoludnie, ako už 
býva dávnym zvykom 8. decembra, sa Svätý Otec vydal 
k mariánskemu stĺpu na Španielskom námestí v Ríme, 
ktorý bol vztýčený pri príležitosti vyhlásenia záväznej 
vieroučnej dogmy o Nepoškvrne-
nom Počatí Panny Márie pred viac 
než 150 rokmi. Svätý Otec pri-
šiel z Vatikánu na aute na Piazza 
del Popolo, odkiaľ v papamobile 
prišiel na miesto pozdravovaný 
veľkým zástupom ľudí. Ticho, mi-
losť a radosť - to boli hlavné témy 
príhovoru Benedikta XVI., ktorý 
predniesol po biblickom čítaní 
z Knihy Zjavenia sv. Jána.

„Drahí bratia a sestry!
Je stále osobitou radosťou zísť 

sa tu na Španielskom námestí, na 
slávnosť Panny Márie Nepoškvr-
nenej. Byť spolu – Rimania, pút-
nici a návštevníci – pri nohách sochy našej duchovnej 
matky, nám umožňuje uvedomiť si naše spojenie vo 
viere. Toto by som chcel zdôrazniť v tomto Roku vie-
ry, ktorý prežíva celá Cirkev. Pozdravujem vás s veľkou 
srdečnosťou a rád by som sa s vami podelil o niekoľ-
ko jednoduchých myšlienok, ponúknutých evanjeliom 
tohto sviatku: evanjeliom o Zvestovaní. Predovšetkým 
stále sa nás dotýka a vedie nás k zamysleniu skutočnosť, 
že rozhodujúci moment pre budúcnosť ľudstva, okamih, 
keď sa Boh stal človekom, je obklopený veľkým mlča-
ním. Stretnutie medzi Božím poslom a Nepoškvrnenou 
Pannou sa deje úplne nebadane: nikto o tom nevie, nikto 
o tom nehovorí. Je to udalosť, ktorá, keby sa stala v na-
šej dobe, by nezanechala stopy v novinách a časopisoch, 
pretože je mystériom, ktoré sa deje v tichu. To, čo je nao-
zaj veľké, sa často deje bez povšimnutia a pokojné ticho 
je plodnejšie než frenetický rozruch, ktorý charakterizuje 
naše mestá, ktorý ale – v náležitých proporciách – bol už 
vo veľkých mestách ako vtedajší Jeruzalem. Táto naša 
neustála aktivita nás robí neschopnými zastaviť sa, byť 
v kľude, pokojne počúvať ticho, v ktorom Pán necháva 
zachytiť svoj diskrétny hlas. Mária v ten deň, keď prijala 
anjelovu zvesť, bola úplne uzobraná a zároveň otvorená 
načúvaniu Bohu. V nej niet žiadnej prekážky, niet zábra-
ny, niet ničoho, čo by ju oddeľovalo od Boha. To je zmy-
sel jej bytia bez dedičného hriechu: jej vzťah s Bohom 
je oslobodený od najmenšieho narušenia, neexistuje tu 
žiadne rozdelenie, nie je tu ani tieò sebectva, ale dokona-
lá harmónia: jej ľudské srdce je dokonale «vložené» do 
veľkého srdca Boha.

Takže, drahí bratia a sestry, naša prítomnosť tu, pri 
tomto monumente Panny Márie v centre Ríma, nám 
v prvom rade pripomína, že Boží hlas nie je rozpozna-
teľný v hluku a nepokoji; jeho plán s naším osob-
ným a spoločenským životom nie je postrehnuteľný,  

keď zostaneme na povrchu, ale keď zostúpime hlbšie, 
kde sily, ktoré pôsobia, nie sú ekonomické alebo poli-
tické, ale morálne a duchovné. Toto je miesto, kam nás 
pozýva Mária, aby sme sa naladili na pôsobenie Boha.

Potom je tu druhá vec, ešte 
dôležitejšia, o ktorej nám na tom-
to mieste Nepoškvrnená hovorí, 
a to je to, že záchrana sveta nie je 
dielom človeka – vedy, technoló-
gie a ideológie – ale je milosťou. 
Čo to slovo znamená? Milosť 
znamená lásku vo svojej čistote 
a kráse, je to Boh sám, ako sa 
zjavil v dejinách spásy vyrozprá-
vaných v Biblii a plne v Ježišovi 
Kristovi. Mária je nazvaná «mi-
losti plná» (Lk 1,28) a táto iden-
tita nám pripomína primát Boha 
v našom živote a v dejinách sve-
ta, pripomína nám, že moc Bo-

žej lásky je silnejšia ako zlo, môže vyplniť prázdnotu, 
ktorú spôsobuje sebectvo v histórii jednotlivcov, rodín, 
národov a sveta. Tieto medzery sa môžu stať peklom, 
kde je ľudský život ako keby zatlačený na dno, k ničote, 
stráca zmysel a svetlo. Falošné lieky, ktoré ponúka svet 
na vyplnenie týchto medzier – symbolizované drogami 
– v skutočnosti túto priepasť ešte zväčšujú. Len láska 
nás môže zachrániť od tohto pádu, ale nie hocijaká lás-
ka, láska, ktorá má v sebe čistotu milosti – Boha, ktorý 
mení a obnovuje a ktorý tak môže dať do toxikovaných 
pľúc nový kyslík, čistý vzduch, novú životnú energiu. 
Mária nám hovorí, že nech by človek padol akokoľvek 
hlboko, nikdy to nie je príliš nízko pre Boha, ktorý zo-
stúpil do podsvetia; nech by naše srdce zišlo na scestie, 
Boh je vždy «väčší ako naše srdce» (1Jn 3,20). Aj jemný 
závan milosti môže rozptýliť najčernejšie mraky, môže 
urobiť život krásnym a zmysluplným aj v najťažších si-
tuáciách.

A odtiaľto vyplýva tretia vec, o ktorej nám hovorí 
Mária Immacolata: hovorí o radosti, skutočnej radosti, 
ktorá vychádza zo srdca vyslobodeného z moci hriechu. 
Hriech so sebou prináša negatívny smútok, ktorý spô-
sobuje, že sa uzatvárame do seba. Milosť prináša pravú 
radosť, ktorá nezávisí na vlastnení vecí, ale má svoje 
korene vo vnútri, v srdci človeka a nič ani nikto mu ju 
nemôže vziať. Kresťanstvo je v podstate «evanjeliom», 
«radostnou zvesťou», zatiaľ čo si niektorí myslia, že je 
prekážkou k radosti, pretože ho vnímajú ako sériu záka-
zov a pravidiel. V skutočnosti je kresťanstvo ohlasova-
ním víťazstva milosti nad hriechom, života nad smrťou. 
A pokiaľ ide o nejaké odriekanie a disciplínu mysle, 
srdca a správania, je to preto, že v človeku je jedovatý 
koreň sebectva, ktoré ubližuje jemu a ostatným. Mu-
síme sa teda učiť hovoriť nie hlasu sebectva a hovoriť 
áno autentickej láske. Máriina radosť je úplná, pretože 

Benedikt si uctil Nepoškvrnenú na Španielskom námestí
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v jej srdci nie je žiaden tieň hriechu. Táto radosť súvi-
sí s prítomnosťou Ježiša v jej živote: Ježiš počatý v jej 
lone, potom dieťa zverené do jej materskej starostlivosti, 
a potom dospievajúci, mladý i zrelý muž; Ježiš, ktorého 
videla odchádzať z domu, nasledovala ho vo viere až po 
kríž a vzkriesenie: Ježiš je Máriinou radosťou a radosťou 
Cirkvi.

Nech nás Mária Nepoškvrnená učí v tomto čase Ad-
ventu načúvať hlasu Boha, ktorý hovorí v tichu; prijať 
jeho milosť, ktorá nás oslobodzuje od hriechu a egoiz-
mu, aby sme tak zakúsili pravú radosť. Mária, plná mi-
losti, oroduj za nás!“

Po príhovore nasledovali mariánske litánie a požeh-
nanie.

O histórii tradície uctenia si Immacolaty 
na Španielskom námestí v Ríme
Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie je 

v Ríme spojený s dlhou tradíciou uctenia si Immacola-
ty na Španielskom námestí. Popoludňajšiu mariánsku 
pobožnosť pri pamätnom stĺpe za účasti pútnikov i oby-
vateľov Ríma, zastupujúcich rôzne zložky verejného 
i náboženského života, vedie pápež. Od rána prichádzajú 
k stĺpu, ktorý nesie na svojom vrchole sochu Nepoškvr-
nenej, nielen pútnici, ale veľmi pestrá plejáda obyvate-
ľov Ríma, zástupcovia verejného života mesta, cirkevní 
predstavitelia, rôzne spolky a združenia, rehoľné spolo-
čenstvá pôsobiace vo Večnom meste, i jednotlivci, aby si 
kvetmi uctili Pannu Máriu Nepoškvrnenú.

Mariánsky stĺp bol na Španielskom námestí posta-
vený ako pripomienka na vyhlásenie dogmy o Nepo-
škvrnenom počatí Panny Márie 8. decembra 1854 bla-
hoslaveným pápežom Piom IX., ktorý stĺp inauguroval 
8. decembra 1857 z tribúny pred budovou Španielskeho 
veľvyslanectva. V roku 1908 začala organizovať pravi-
delnú poklonu obyvateľov Ríma pri stĺpe Panny Márie 
Farnosť sv. Andreja „delle Fratte“, od roku 1938 tradíciu 
prevzala Pápežská akadémia Nepoškvrnenej v takej po-
dobe, akú má 8. december na Španielskom námestí do-
dnes. Prichádzajú jej vzdať úctu ako prví hasiči, potom 
španielsky veľvyslanec, predstavenstvo mesta, predsta-
vitelia kolégií, seminárov, rehoľných spoločenstiev, ka-
tolícki laici, ďalej tiež mnohé asociácie a kultúrne spolky. 
Boží služobník pápež Pius XII. prišiel vzdať úctu Nepo-
škvrnenej na tomto mieste 8. decembra 1953 na začiatku 
Mariánskeho roku. Blahoslavený Ján XXIII. sa prvýkrát 
odobral k stĺpu krátko po svojom uvedení do úradu v ro-
ku 1958 a následne v roku 1960 a 1961. Po ňom tak robil 
už pravidelne pápež Pavol VI., ktorý prišiel k Nepoškvr-
nenej deň po ukončení Druhého vatikánskeho koncilu, 8. 
decembra 1965. Rovnako v tejto tradícii pokračoval Ján 
Pavol II. a dodnes tak robí i súčasný Svätý Otec.

V Márii sa realizuje dokonalý vzťah s Bohom
Na poludnie sa Svätý Otec prihovoril pútnikom na Ná-
mestí sv. Petra z okna svojej pracovne, aby im priblížil 
odkaz slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie. 

„Drahí bratia a sestry,
všetkým vám prajem požehnaný sviatok Nepoškvr-

neného počatia Panny Márie! V tomto Roku viery chcem 
osobitne zdôrazniť, že Panna Mária je Nepoškvrnenou 
z daru Božej milosti, ktorá ju našla dokonale pripravenú 
na spoluprácu. V tomto zmysle je ‚blahoslavenou‛, lebo 
«uverila» (Lk 1,45), pretože mala pevnú vieru v Boha. 
Mária predstavuje «zvyšok Izraela», svätý koreň, ktorý 
ohlasovali proroci. V nej sa schádzajú všetky prísľuby 
Starého zákona. Božie slovo nachádza v Márii posluchá-
ča, prijatie a odpoveď. Nachádza to «áno», ktoré mu do-
volí vziať si telo a prísť prebývať medzi nás. V Márii sa 
ľudstvo a dejiny skutočne otvárajú Bohu, prijímajú jeho 
milosť a sú pripravené konať jeho vôľu. Mária je pravým 
vyjadrením milosti. Predstavuje nový Izrael, ktorý Starý 
zákon označuje termínom nevesta. Svätý Pavol prebe-
rá tento starozákonný opis do svojho listu Efezanom, 
keď hovorí o manželstve «Kristus miluje Cirkev a seba 
samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom 
vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na 
ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale 
aby bola svätá a nepoškvrnená.» (Ef 5,25-27). Cirkevní 
otcovia rozvinuli tento obraz, a preto sa učenie o Nepo-
škvrnenom počatí zrodilo najprv vo vzťahu k Cirkvi ako 
panny - matky a následne sa vzťahovalo na Máriu. Sv. 
Efrém Sýrsky píše: «Tak ako samotné telá zhrešili a zo-
mierajú a zem, ich matka, je prekliatou (porov. Gen 3,17-
19), tak skrze toto neporušiteľné telo, ktorým je Cirkev, 
je jej zem požehnaná od počiatku vekov. Tou zemou je 
Máriino telo, chrám, do ktorého bolo vložené semeno» 
(Diatessaron 4, 15: SC 121, 102).

Svetlo, ktoré vyžaruje z postavy Márie nám pomá-
ha pochopiť aj skutočný význam prvotného hriechu. 
V Márii je totiž živý a plne realizujúci sa vzťah s Bo-
hom, ktorý hriech prerušil. V nej nejestvuje žiadne 
protirečenie medzi Bohom a jeho stvorením: je to plné 
spoločenstvo a dokonalé porozumenie. Je to vzájomné 
«áno» Boha voči Márii a jej voči Bohu. Je plná jeho 
milosti a lásky. Učenie o Nepoškvrnenom počatí Panny 
Márie je vyjadrením istoty viery, že Božie prisľúbenia 
sa naplnili, že jeho zmluva nesklamala, ale vytvorila 
svätý koreň, z ktorého vyrástol požehnaný Plod pre celé 
univerzum, Ježiš, Spasiteľ. Nepoškvrnená ukazuje, že 
milosť je schopná urobiť to, že Božia vernosť dokáže 
splodiť pravú a dobrú vieru. Drahí priatelia, dnes popo-
ludní, ako je zvykom, pôjdem na Španielske námestie, 
aby som vzdal úctu Nepoškvrnenej Panne Márii. Nasle-
dujme príklad Božej matky, aby aj v nás Pánova milosť 
našla odpoveď v úprimnej a plodnej viere.“

Svätý Otec po modlitbe Anjel Pána reagoval na situ-
áciu na filipínskom ostrove Mindanao.

„Drahí bratia a sestry, rád by som predovšetkým 
uistil o mojej blízkosti obyvateľov Filipín, zasiahnutých 
v uplynulých dňoch ničivým uragánom. Modlím sa za 
obete, za ich rodiny a za mnohých evakuovaných. Viera 
a bratská láska nech sú posilou pri konfrontácii s touto 
ťažkou skúškou.“;                               RV CZ / RV SK,  jak, js
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Vatikán 9. decembra (RV) - Vo veľmi chladnom a sl-
nečnom počasí sa na Námestí sv. Petra zišlo niekoľko 
tisíc pútnikov z rôznych krajín, aby si vypočuli prího-
vor Svätého Otca a pomodlili sa spolu s ním polud-
ňajšiu modlitbu Anjel Pána. Benedikt XVI. vychádzal 
z dnešného evanjelia, hovoril o vzťahu medzi Ježišom 
a Jánom Krstiteľom.

„Drahí bratia a sestry!
Liturgia adventného obdobia osobitne upozorňuje na 

dve postavy, ktoré pripravujú príchod Mesiáša. Sú nimi 
Panna Mária a Ján Krstiteľ. Svätý Lukáš nám dnes pred-
stavuje tú druhú postavu a robí to inak ako ostatní evan-
jelisti. «Všetky štyri evanjeliá spájajú začiatok Ježišovej 
činnosti s postavou Jána Krstiteľa, ktorého prezentujú 
ako jeho predchodcu. Svätý Lukáš predstavuje ich vzá-
jomné spojenie, aj čo sa týka ich jednotlivých poslaní, 
ešte skôr. Ježiš a Ján sú vo vzájomnom spojení už od 
počatia a narodenia» (Ježišovo detstvo, 23). Toto začle-
nenie nám pomáha pochopiť, že Ján, ktorý je synom Za-
chariáša a Alžbety, oboch z kňazských rodín, je nielen 
posledným z prorokov, ale reprezentuje celý kňazský 
rod Starého zákona. Takto vlastne pripravuje ľudí na 
novozákonný duchovný kult, ktorý začína Kristus (po-
rov. ibid. 27-28). Lukáš zároveň rozptyľuje akékoľvek 
mýtické predstavy, ktoré vznikajú pri čítaní iných evan-
jelií, keď Jánov život vsádza do konkrétnych dejinných 
udalostí: «V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď 
Poncius Pilát spravoval Judeu ... za veľkňazov Annáša 
a Kajfáša...» (Lk 3,1-2). V tomto historickom kontexte 

sa deje iná, skutočne veľká udalosť, Kristovo narodenie, 
ktoré si jeho súčasníci ani nevšimli. U Boha robia veľké 
postavy dejín kulisu pre tých najmenších!

Ján Krstiteľ opisuje seba samého ako «hlas volajú-
ceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu 
chodníky!» (Lk 3,4). Hlas ohlasuje slovo, ale v tomto 
prípade ho Božie slovo predchádza, pretože ono samo 
zostupuje na Zachariášovho syna Jána, na púšti (porov. 
Lk 3,2). Jemu je teda zverené veľké poslanie, ale vždy 
v službe Kristovi. Svätý Augustín to komentuje: «Ján 
je hlasom. O Pánovi sa ale hovorí: ‚Na počiatku bolo 
Slovo‛ (Jn 1,1). Ján je hlasom, čo doznie, Kristus je 
Večné slovo, ktoré bolo na počiatku. Ak hlasu zoberieš 
slovo, čo ostane? Nejasný zvuk. Hlas bez slova sa síce 
dotkne sluchu, ale nepovzbudí srdce» (Discorso 293, 3). 
Našou úlohou je dnes načúvať tomu hlasu, aby sme si 
v srdci vytvorili priestor pre prijatie Ježiša, Slova, ktoré 
nás spasí. V tomto adventnom čase sa pripravme vidieť 
očami viery Božiu spásu v jednoduchej Betlehemskej 
jaskyni. Uprostred konzumnej spoločnosti, hnanej po-
kušením hľadať potešenie vo veciach, nás Ján Krstiteľ 
učí žiť základným spôsobom, aby sme Vianoce prežili 
nielen ako vonkajší sviatok, ale ako sviatok Božieho 
syna, ktorý prišiel, aby ľuďom priniesol pokoj, život 
a pravú radosť.

Našu cestu na stretnutie s Pánom, ktorý prichádza, 
zverujeme materinskému príhovoru Panny Márie, aby 
sme boli pripravení prijať do srdca a do života Emanue-
la, Boha s nami.“                                                          -js-

Benedikt XVI.: Poslanie Jána Krstiteľa je v službe Kristovi

Vatikán 12. decembra (RV) - V zaplnenej Aule Pavla VI.  
Benedikt XVI. predniesol svoju druhú adventnú kate-
chézu v rámci cyklu venovaného prebiehajúcemu Roku 
viery. Hovoril v nej o etapách Božieho zjavenia. 

„Drahí bratia a sestry,
v minulej katechéze som hovoril o Božom Zjavení 

ako o spôsobe, ktorým Boh komunikuje seba samého 
a svoj plán dobrotivosti a lásky. Toto Božie Zjavenie má 
svoje miesto v čase a v dejinách ľudstva: tieto dejiny sa 
stali „miestom, na ktorom môžeme vnímať Božie pôso-
benie v prospech ľudstva. On sa k nám dostáva v tom, 
čo je nám najprístupnejšie a ľahko overiteľné, lebo ide 
o naše každodenné prostredie, bez ktorého by sme sa ne-
vedeli pochopiť“ (Ján Pavol II, Enc. Fides et ratio, 12).

Evanjelista Matúš, ako sme práve počuli, nám jasným 
a jednoduchým spôsobom hovorí o prvých momentoch 
Ježišovho kázania: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Bo-
žie kráľovstvo“ (Mk 1,15). To, čo osvecuje a dáva plný 
zmysel celým dejinám sveta i človeka, prvý krát zažiarilo 
v Betlehemskej jaskyni; je to Tajomstvo, ktoré onedlho 
budeme kontemplovať v rámci vianočných sviatkov: 

spása, ktorá sa uskutočňuje v Ježišovi Kristovi. V Ježišo-
vi z Nazareta Boh ukazuje svoju tvár a žiada od človeka, 
aby sa rozhodol spoznať ho a nasledovať. Zjavenie Boha 
v dejinách – keď on sám prišiel, aby vstúpil do vzťahu 
dialógu a lásky s človekom – dáva nový význam celej 
ľudskej existencii. Dejiny nie sú len pribúdaním storočí, 
rokov a dní, ale sú časom osobnej prítomnosti, ktorá im 
dáva plný zmysel a otvára ich pre pevnú nádej.

Kde môžeme čítať o jednotlivých etapách Božie-
ho Zjavenia? Sväté písmo je privilegovaným miestom 
na objavenie udalostí tohto putovania, a chcel by som 
– v tomto Roku viery – znovu pozvať všetkých, aby 
častejšie brali do rúk Bibliu, čítali ju, rozjímali nad ňou 
a venovali viac pozornosti aj čítaniam pri nedeľných 
svätých omšiach; toto všetko predstavuje dôležitú sú-
časť potravy pre našu vieru.

Keď čítame Starý zákon, vidíme ako Božie zásahy 
do dejín ľudu, – ktorý si on sám vybral a s ktorým uzav-
rel zmluvu – nie sú len udalosťami, ktoré sa uskutočnia 
a potom upadnú do zabudnutia, ale stávajú sa „pamäťou“ 
– spolu vytvárajú „dejiny spásy“: tieto dejiny zostávajú 

Benedikt XVI.: Advent pozvaním na cestu Božou prítomnosťou
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živé vo vedomí izraelského ľudu vďaka opakovanému 
sláveniu spásonosných udalostí. Napríklad v knihe Exo-
dus Boh nariaďuje Mojžišovi, aby slávil veľký okamih 
oslobodenia z egyptského otroctva – hebrejskú Paschu 
– nasledujúcimi slovami: „Tento deň bude pre vás pa-
mätným dňom a budete ho sláviť ako Pánov sviatok: 
z pokolenia na pokolenie ho budete sláviť ako večité 
ustanovenie!”“ (12,14).

Pre celý izraelský ľud sa spomínanie na to, čo Boh 
vykonal, stáva istým druhom trvalého príkazu – aby ply-
nutie času bolo stále poznačené živou spomienkou na 
udalosti, ktoré sa stali: tieto udalosti potom neprestajne, 
deň po dni, formujú dejiny a zostávajú v nich prítom-
né. V knihe Deuteronómium sa Mojžiš obracia na ľud 
a hovorí: „Nezabudni na veci, ktoré si videl na vlastné 
oči, nech nevymiznú z tvojho srdca po všetky dni tvojho 
života; lež poučíš o nich svojich synov a synov svojich 
synov“ (4,9). A to platí aj pre každého z nás: „Dávaj si 
pozor, aby si nezabudol na veci, ktoré pre nás vykonal 
Boh“. Viera je živená objavením a pamätaním na Boha, 
ktorý je vždy verný, riadi naše dejiny a vytvára istý 
a stabilný základ, na ktorom môžeme postaviť náš život. 
Aj spev Magnificat, ktorý Panna Mária dvíha k Bohu, je
krásnym príkladom týchto dejín spásy, tejto pamäti, ktorá 
si neustále pripomína Božie skutky. Mária v Magnificate
chváli milosrdné činy Boha, ktoré sa týkajú konkrétne-
ho putovania jeho ľudu; tiež vernosť prísľubom zmluvy, 
ktoré boli dané Abrahámovi a jeho potomstvu – a toto 
všetko je živou pripomienkou Božej prítomnosti, ktorá 
sa nikdy nepominie (por. Lk 1, 46-55).

Pre Izrael je Exodus centrálnou historickou udalos-
ťou, v ktorej Boh ukazuje svoje mocné činy. Boh oslo-
bodzuje Izraelitov z egyptského otroctva, aby sa mohli 
vrátiť do Zasľúbenej zeme a uctievať ho ako jediného 
a pravého Pána. Izrael nevychádza na cestu, aby bol 
národom ako všetky ostatné, aby aj on získal národnú 
nezávislosť, ale preto, aby slúžil Bohu prostredníctvom 
kultu a života, aby preňho vytvoril miesto, na ktorom 
mu človek bude poslušný - na ktorom bude Boh prítom-
ný a uctievaný vo svete – a samozrejme, to sa netýka len 
Izraelitov, ale práve oni majú vydávať svedectvo pred 
ostatnými národmi. Slávenie tejto udalosti potom zna-
mená urobiť ju znova prítomnou, aktualizovať ju, aby 
Božie dielo nevyšlo nadarmo. Izrael verí Božiemu plánu 
oslobodenia a neustále ho nasleduje, aby človek mohol 
spoznať svojho Pána a slúžiť mu, aby mohol s vierou 
a láskou odpovedať na jeho skutky.

Boh teda zjavuje seba samého nielen v prvotnom 
skutku stvorenia, ale vstupuje do našej histórie – do de-
jín malého národa, ktorý nebol ani nie je početný, a ani 
najsilnejší. A toto Zjavenie Boha, ktoré neustále pokra-
čuje v dejinách, má svoje zavŕšenie v Ježišovi Kristovi: 
Boh, Logos, stvoriteľské Slovo, ktoré bolo pri počiat-
ku sveta, vzal na seba telo v Ježišovi Kristovi a uká-
zal nám skutočnú tvár Boha. V Ježišovi sa plní každý 
sľub, v ňom kulminuje príbeh Boha s človekom. Keď 
čítame rozprávanie dvoch učeníkov, ktorí spolu krá-
čali do Emauz – ako to opisuje svätý Lukáš – vidíme  

ako jasným spôsobom vystupuje do popredia to, že oso-
ba Krista osvecuje Starý zákon i celé dejiny spásy a dáva 
nám spoznať veľký plán zjednocujúci obe Zmluvy – uka-
zuje nám spôsob ich vzájomného súvisu. Ježiš vysvetľu-
je dvom pútnikom, ktorí sa cítia sklamaní, že on sám je 
naplnením všetkých prísľubov. Svätý Lukáš hovorí: „A 
počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, 
čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo“ (24,27). Evan-
jelista potom opisuje výkrik oboch učeníkov v okamihu, 
keď prichádzajú na to, že ten, čo s nimi kráčal po ceste, 
bol Pán: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou 
rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ (v. 32).

Katechizmus Katolíckej cirkvi súhrnne rozpráva 
o etapách Božieho Zjavenia a poukazuje na jeho po-
stupný vývoj (por. nn. 54-64): Boh od samého začiat-
ku pozval človeka k intímnemu spoločenstvu so sebou 
samým. Aj keď človek pre vlastnú neposlušnosť stratil 
jeho priateľstvo, Boh ho nenechal v moci smrti, ale viac-
krát ponúkol ľuďom svoju zmluvu (por. Rímsky misál, 
4. Eucharistická modlitba). Katechizmus opisuje Božie 
putovanie s človekom – od zmluvy s Noem po poto-
pe sveta až po povolanie Abraháma, ktorý je pozvaný 
vyjsť zo svojej zeme, aby sa stal otcom mnohých ná-
rodov. Boh formuje tento svoj národ prostredníctvom 
Exodu, Sinajskej zmluvy a daru zmluvy sprostredkova-
nej Mojžišom, – aby bol uznaný a uctievaný ako jediný 
živý a pravý Boh. Prostredníctvom prorokov Boh vedie 
svoj ľud v spásonosnej nádeji: poznáme Deuteroizaiáša, 
druhý exodus, návrat z babylonského zajatia do vlast-
nej zeme, znovuzaloženie národa, a zároveň vieme, že 
mnohí napriek tomuto všetkému zostali roztratení – a tu 
sa začína univerzalita viery. Nakoniec sa už nečaká na 
jediného kráľa, na Dávida, či na Dávidovho syna – ale 
na Syna Človeka, spásu všetkých národov. Uskutočňujú 
sa kultúrne stretnutia s Babylonskou ríšou a so Sýriou, 
neskôr aj s početným Gréckom. Postupne vidíme ako sa 
toto napredovanie rozširuje, ako sa stále viac otvára pre 
tajomstvo Krista, kráľa vesmíru. V Kristovi sa napokon 
uskutočňuje Zjavenie vo svojej plnosti, plán dobrotivosti 
Boha, ktorý sa stáva jedným z nás.

Rozhodol som sa pripomenúť Božie skutky v ľud-
ských dejinách, aby som poukázal na etapy veľkého 
plánu lásky, o ktorom vydáva svedectvo tak Starý, ako 
aj Nový zákon: je to jediný plán spásy, ktorý sa obracia 
na celé ľudstvo a postupne je odhaľovaný a realizova-
ný Božou mocou. Boh vždy reaguje na odpovede člo-
veka a dokáže nájsť nové začiatky aj tam, kde sa člo-
vek stratil. Toto je veľmi dôležité pre napredovanie vo 
viere. Nachádzame sa v adventnom období, ktoré nás 
pripravuje na vianočné sviatky. Ako dobre vieme, slo-
vo Advent znamená “príchod”, “prítomnosť” a pôvod-
ne naznačovalo príchod samotného kráľa či vládcu do 
niektorej z jeho provincií. Pre nás, kresťanov, toto slo-
vo vyjadruje obdivuhodnú, strhujúcu skutočnosť: Boh 
zostúpil zo svojho neba a sklonil sa k človeku; uzavrel 
s ním zmluvu, vstúpiac do histórie jedného národa; On 
je kráľom, ktorý zostúpil do chudobnej provincie, kto-
rou je zem, a počas svojej návštevy nás obdaroval: vzal  



7                          50/2012

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI  
            
na seba naše telo a stal sa človekom – ako jeden z nás. 
Advent nás pozýva, aby sme sa znovu vybrali po ceste 
tejto Božej prítomnosti a pripomína nám stále znovu, 
že Boh neopustil náš svet, nie je neprítomný, nepone-
chal nás na seba samých, ale vychádza nám v ústrety 
rozličnými spôsobmi, ktoré musíme dokázať spoznať. 
A aj my sme vo viere, nádeji a láske každý deň povolaní 
vnímať túto jeho prítomnosť a vydávať o nej svedectvo 
pred svetom, ktorý je tak často povrchný a nepozorný – 
aby sme v našom živote dali znovu zažiariť svetlu, ktoré 
ožiarilo Betlehemskú jaskyňu.“  Preložil: Martin Kramara 

Osobný sekretár Benedikta XVI. 
prefektom Pápežského domu

Vatikán 7. de-
cembra (RV) 
- Za prefekta 
P á p e ž s k é h o 
domu Benedikt 
XVI. vymeno-
val Mons. Geor-
ga Gänsweina, 
svojho osobného 
sekretára. Zá-
roveň ho pový-
šil do hodnosti 
arcibiskupa ti-
tulárneho sídla 
Urbisaglia v ta-
lianskej provin-
cii Macerata. Vo funkcii prefekta tak nahradí Jamesa 
Michaela Harveya, arcikňaza Pápežskej Baziliky sv. 
Pavla za hradbami, jedného zo šiestich nových kardiná-
lov, ktorých pápež kreoval 24. novembra.

Päťdesiatšesťročný Mons. Gänswein pochádza z Ne-
mecka. Za kňaza bol vysvätený 31. mája 1984. Štúdium 
Kánonického práva absolvoval na mníchovskej Univer-
zite Ludwiga Maximiliansa v Mníchove. Pôsobil ako 
sudca diecézneho tribunálu a osobný asistent freiburg-
ského arcibiskupa v Breisgaue. Vo Vatikáne začal pôso-
biť v roku 1995, najskôr na Kongregácii pre Boží kult 
a disciplínu sviatostí, potom na Kongregácii pre náuku 
viery. Zastával úrad osobného sekretára prefekta, kardi-
nála Josepha Ratzingera, ktorým ostal aj po jeho zvolení 
za pápeža. Okrem nemeckého jazyka ovláda taliansky, 
francúzsky, anglicky, španielsky a latinsky jazyk.

Prefektúra Pápežského domu organizuje štátne náv-
števy pri Svätej stolici, súkromné i generálne audiencie 
Svätého Otca, pápežské bohoslužby s výnimkou litur-
gickej stránky, duchovné cvičenia Svätého Otca, kardi-
nálskeho zboru a rímskej kúrie i cesty Benedikta XVI. 
po Ríme a v Taliansku.       RV CZ, RV SK/ foto Ján Mojš 

Svätý Otec vstúpil  
do sociálnej siete Twitter

Vatikán 12. decembra (RV) - Po záverečnom požehnaní 
generálnej audiencie Benedikt XVI. ešte v Aule Pavla 
VI. odoslal z doneseného tabletu prvé posolstvo na svoju 
užívateľskú stránku v sociálnej sieti Twitter. Svätý Otec 
sa obrátil k odberateľom (followers) svojich príspevkov, 
ktorých sa doteraz zaregistrovalo viac než milión:

„Drahí priatelia, je pre mňa radosťou spojiť sa s vami 
cez Twitter. Ďakujem za vašu veľkorysú odpoveď. So 
srdca Vám všetkým žehnám!“

Takto znie prvý tweet Benedikta XVI. Pár minút 
po štarte ho tweetlo, teda zdieľalo, viac ako tisíc ľudí. 
Jeho slová v 140 znakoch obleteli svet. Správa z účtu 
Benedikta XVI. (s adresou @Pontifex) odišla anglicky 
- v tomto jazyku sa prihlásilo takmer 700-tisíc odberate-
ľov jeho správ a v ďalších siedmich jazykoch - taliansky, 
francúzsky, španielsky, portugalsky, nemecky, poľsky 
a a arabsky.

Benedikt XVI ďalším tweetom reagoval na prvú 
z troch otázok vybraných z troch kontinentov, ktoré mu 
ľudia prostredníctvom sociálnej siete zaslali. Na otázku, 
ako prežívať Rok viery aj v každodennom živote, Svätý 
Otec odpovedal: „Rozprávaj sa s Ježišom v modlitbe, na-
čúvaj Ježišovi v evanjeliu, stretávaj Ježiša u toho, ktorý je 
v núdzi.“                                                                                       -mf-

Vatikán 13. decembra (RV) - „Verný sluha, horlivý kňaz 
a schopný diplomat.“ Svätý Otec tak v sústrastnom te-
legrame opísal nedávno zosnulého apoštolského nuncia 
v Pobreží Slonoviny. Arcibiskup Ambrose Madtha tra-
gicky zahynul pri dopravnej nehode neďaleko hlavného 
mesta Abidžan.

Telegram bol adresovaný apoštolskému nunciovi 
v Indii, rodnej krajine zosnulého, a na nunciatúru do 
Abidžanu, kde Ambrose Madtha pôsobil ako apoštol-
ský nuncius od roku 2008. Benedikt XVI. v kondolen-
cii vyjadruje úprimnú sústrasť rodine zomrelého, ktorej 
silná viera – ako poznamenal – nepochybne prispela  

k veľkodušnému rozhodnutiu a nasadeniu arcibiskupa 
Madthu do služby Kristovi a Svätej stolici. Svätý Otec 
vyjadruje spolucítenie so zármutkom veriacich indickej 
diecézy Lucknow, s bolesťou pracovníkov pápežského 
zastupiteľstva v Pobreží Slonoviny a diplomatického 
zboru akreditovaného v tejto africkej krajine, ktorého bol 
Mons. Madthu dekanom. S vďačnosťou pripomína jeho 
úsilie o podporu mieru, jednoty a spoločného dobra, naj-
mä v posledných rokoch. V závere Benedikt XVI. uisťu-
je o vrúcnej modlitbe za odpočinok duše zosnulého.

Pohrebné obrady sa konali  14. decembra v Belthan-
gady, rodisku biskupa v diecéze Mangalore.            -jak- 

Benedikt XVI. po tragickom úmrtí nuncia v Pobreží Slonoviny
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Svätý Otec o svedectve viery  
a lásky zosnulého  

antiochijského patriarchu

Vatikán 7. decembra (RV) - Benedikt XVI. zaslal list he-
lioúpoliskému metropolitovi Spyridonovi pri príležitosti 
úmrtia Ignátiusa IV. Hazima.  Antiochijský grécko-pra-
voslávny patriarcha zomrel v stredu 5. decembra v ne-
mocnici Saint Georges v Bejrúte vo veku 92 rokov.

Svätý Otec v liste vyjadruje najhlbšiu sústrasť met-
ropolitovi, celej Svätej synode a členom cirkvi a uisťu-
je všetkých, ktorí smútia za svojim duchovným otcom 
a pastierom, o svojich modlitbách. „Počas svojho dlhé-
ho života v službe evanjelia zosnulý patriarcha ponúkal 
jasné svedectvo viery a lásky, keď sa oddane angažoval 
v prospech duchovného rozvoja jemu zvereného stáda 
a v prospech zmierenia a pokoja medzi ľuďmi,“ uvádza 
sa v liste.

Svätý Otec vzdáva vďaky Bohu za „pozitívny a efek-
tívny prínos patriarchu Ignáca pri zbližovaní oboch cirk-
ví“: „Spomienka na neho nás pozýva, aby sme pokra-
čovali na ceste dialógu a v hľadaní plného spoločenstva 
v Kristovi!“ V závere listu uisťuje metropolitu o svojich 
modlitbách za veriacich a pokoj v regióne.               -mf-

Benedikt XVI.: Príčinou násilia  
nie je viera v Boha, ale relativizmus

Vatikán 7. decembra (RV) - „Verným ohlasovaním prav-
dy viery“ môžu teológovia „participovať na evanjelizač-
nom poslaní Cirkvi“. Toto je jedna z nosných myšlienok 
príhovoru Benedikta XVI., k členom Medzinárodnej te-
ologickej komisie, ktorých prijal na osobitnej audiencii 
vo Vatikáne na záver ich plenárneho zasadania.

Osobitne sa venoval téme sensus fidei veriacich
(teda ich zmysel pre vieru), ktorý nemôže byť v kon-
traste s učením Cirkvi. Upozornil, že teológia sa nemôže 
zameniť s inými „náboženskými vedami“, pretože ona 
je „neoddeliteľne spojená s náboženským vyznávaním 
a rozumom“. Preto teológom zdôraznil, že musia brať 
do úvahy sensus fidei, teda spoločné cítenie veriacich.
Avšak je nevyhnutné stanoviť jasné kritériá, ktoré umož-
nia rozlíšiť autentický sensus fidelium od falošného: „V
skutočnosti nejde o akýsi druh verejného cirkevného 
presvedčenia a je nemysliteľné používať ho proti učeniu 
Magistéria, pretože sensus fidei sa môže autenticky roz-
vinúť vo veriacom iba do takej miery, v akej sa v plnosti 
zúčastňuje na živote Cirkvi, čo si vyžaduje zodpovedné 
prijatie jej učenia.“

Pokračoval, že spoločný zmysel veriacich pre vieru 
prináša so sebou „boj proti predsudkom, podľa ktorých 
náboženstvá, predovšetkým tie monoteistické, sú prí-
činou násilia“, pretože predpokladajú existenciu uni-

Benedikt XVI. prijal 6 nových  
veľvyslancov pri Svätej stolici

Vatikán 13. decembra (RV) - Benedikt XVI. prijal šesť 
nových nerezidentných veľvyslancov a veľvyslankyne. 
Pri Svätej stolici zastupujú Guinejskú republiku, ostrov-
ný štát Svätý Vincent a Grenadíny, Niger, Zambiu, Thaj-
sko a Srí Lanku. V Klementínskej sále vo Vatikáne im 
poďakoval za pozdravy, s ktorými prišli zo svojich kra-
jín. Svätý Otec ich pozdravy opätoval.

„Právo na výchovu k pravým hodnotám by nikdy 
nemalo byť zabudnuté alebo odmietané. Ani právo vy-
chovávať, viesť k týmto hodnotách by nikdy nemalo byť 
porušované alebo oslabené nijakým národným či nad-
národným politickým záujmom.“ Toto jasné vyhlásenie 
dal Benedikt XVI. k diskusii o stave mladších generácií 
vo vzťahu k ich životným cieľom ako rámec svojho pre-
javu k diplomatom. Rodina a škola – poznamenal – sa 
nezdajú byť viac „úrodnou pôdou“, z ktorej mladí ľudia 
môžu čerpať životnú miazgu pre svoju existenciu.

Svätý Otec v tomto kontexte hovoril o zodpoved-
nosti predstaviteľov štátov a vlád: „Apelujem na vlády, 
aby smelo prispeli k pokroku nášho človečenstva, pod-
porou výchovy nových generácií prostredníctvom pod-
necovania zdravej antropológie, nevyhnutného základu 
pre akékoľvek pravé vzdelanie a v súlade so spoločným 
dedičstvom. Vládnych predstaviteľov nanovo žiadam, 
aby mali odvahu pracovať na konsolidácii morálnej 
autority – chápanej ako výzvy ku koherentnosti života 
– a nevyhnutnej pre pravdivú a zdravú výchovu mladej 
generácie.“                                                      -js-

verzálnej pravdy. Podľa niektorých by „polyteizmus 
hodnôt“ mohol byť garanciou „tolerancie“ a „spoločen-
ského pokoja“ a bol by v súlade „s duchom pluralitnej 
demokratickej spoločnosti“. Svätý Otec to označil za 
nepravdivé tvrdenie, pretože „Pán svedčí o radikálnom 
odmietnutí každej formy nenávisti a násilia v prospech 
prvenstva lásky“.

„Keď sa v dejinách vykonali násilnosti v Božom 
mene, nemôžu sa pripísať monoteizmu, ale historic-
kým príčinám, predovšetkým ľudským chybám (...) Ak 
sa všetkým odmieta možnosť odvolať sa na objektívnu 
pravdu, dialóg sa stáva nemožným a násilie, či už verej-
né alebo skryté, sa stáva pre ľudské vzťahy pravidlom. 
Bez otvorenia sa nadprirodzenosti, ktorá umožňuje nájsť 
odpovede na otázky o zmysle života a o morálnom spô-
sobe života, sa človek stáva neschopným konať podľa 
spravodlivosti a angažovať sa v prospech pokoja“.

Svätý Otec na záver dodal, že „ak narušenie vzťa-
hu medzi človekom a Bohom má za následok narušenie 
vzťahov medzi ľuďmi navzájom“, potom zmierenie sa 
s Bohom prostredníctvom Krista, je „základným zdro-
jom jednoty a bratstva“.                                       -js-
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Novým generálnym sekretárom 
COMECE kňaz Patrik H. Daly

Brusel 6. decembra (TK KBS) - Novým generálnym sek-
retárom Komisie biskupských konferencií Európskej únie 
(COMECE) sa stal kňaz birminghamskej diecézy Patrik 
H. Daly. Na trojročné funkčné obdobie ho vymenova-
li biskupi na svojom poslednom plenárnom zasadnutí. 
Svoj úrad prevezme v januári 2013. Nahradí doterajšieho 
Mons. Piotra Mazurkiewicza, ktorý post zastával počas 
uplynulých štyroch rokov. Dočasne preberie vedenie sek-
retariátu rakúsky diakon Michael Kuhn.

Biskupi sa zišli od 21. do 22. novembra 2012 v Bru-
seli. „Máme šťastie, že sme zjednotení.“ Vo svojom 
úvodnom príhovore pri príležitosti jesenného zasadnutia 
touto vetou pripomenul kardinál Reinhard Marx, pred-
seda COMECE a arcibiskup z Mníchova a Freisingu, 
Berlínske vyhlásenie z roku 2007. Vo svojom príhovore 
k aktuálnym výzvam pre Európsku Úniu a  podielu kres-
ťanov vyzval k tomu, aby sa nanovo vymyslel európsky 
projekt. Vravel: „Nás Európanov spája v mieri úsilie 
o šťastie a blaho nás a celého sveta. Nielen uisťovať 
o tejto formulke, ale tiež usilovať sa, aby ju ľudia v Eu-
rópe prijali a odvážili sa pre nový zlom – to bude podľa 
mňa záležitosť nasledujúcich rokov.

Biskupi apelujú na jej obyvateľov, aby sa počas krízy 
spojili a ostali solidárnymi. V nasledujúcich mesiacoch 
budú spoločne s katolíckou sieťou Európskej charity  
uvažovať o posilnení vnútroeurópskej solidarity Cirkvi.

 Aby sa vzájomná prepojenosť silnejšie prejavila aj 
v duchovnej rovine, poprosili biskupa z Grazu Mons. 
Egona Kapellariho, aby pripravil návrhy pre európsku 
modlitebnú iniciatívu, na ktorej by sa mohli podieľať 
kresťania a náboženské spoločnosti všetkých krajín. 
Aby sa tak popri národných a kultúrnych rozdieloch 
posilnilo spoločenstvo v jej vlastnej práci, dohodli sa 
ďalej biskupi COMECE, že svojimi rokovaniami a spo-
luprácou posilnia povedomie spolupatričnosti k jednej 
Cirkvi v Európe: čo spomína i posynodálna apoštolská 
exhortácia pápeža Jána Pavla II. Ecclesia in Europa. 
Plenárne zasadnutie sa tiež venovalo rokovaniam o in-
terných reformách. COMECE chce takto obnoveným 
a účinnejším spôsobom práce reagovať na novú situá-
ciu, ktorá vznikla krízou a chce tak lepšie sprevádzať 
európsky proces zjednocovania na ceste sociálno-
-etickej reflexie.   COMECE, preložila: Ľubica Hricová  

Vo Vatikáne prebieha medzinárodný 
kongres „Cirkev v Amerike“

Vatikán 11. decembra (RV) - V Bazilike sv. Petra 
vo Vatikáne otvorili uplynulú nedeľu medzinárodný 
kongres Ecclesia in Amerika (Cirkev v Amerike). 
Eucharistickej slávnosti predsedal kardinál Marc 
Oullet, predseda Pápežskej komisie pre Latinskú 
Ameriku, ktorá trojdňovú konferenciu organizuje 
spolu s Kolumbovými rytiermi a Inštitútom guada-
lupských štúdií. Účastníkov kongresu v závere svätej 
omše krátko pozdravil Benedikt XVI. a pripomenul 
im, že sa schádzajú práve po 15 rokoch od konania 
mimoriadnej Biskupskej synody pre Ameriku. Po-
synodálna exhortácia Ecclesia in Amerika, ktorú bl. 
Ján Pavol II odovzdal pri svojej mexickej ceste v ja-
nuári 1999, zmieňuje vtedajšie ťažkosti amerického 
kontinentu, ktoré sú prítomne dodnes.

„Naďalej sa šíri sekularizmus a vo všetkých ze-
mepisných šírkach sa rozrastajú isté problematické 
náboženské zoskupenia. S pálčivou naliehavosťou 
vyvstáva nutnosť obrany života rovnako ako vý-
chova ku kultúre života. Prevažujúca mentalita sa 
totiž obracia proti ľudskej dôstojnosti a nechráni 
inštitúciu manželstva a rodiny. Ako by nás nemoh-
la znepokojovať emigrácia a následné vykorenenie 
násilia, organizovaná kriminalita, obchod s droga-
mi či zbraňami alebo korupcia? A čo by sme potom 
najskôr mali povedať tvárou tvár drásavým nerov-
nostiam a chudobe, vyvolaným spornými ekonomic-
kými, politickými a sociálnymi opatreniami?“ pýtal 
sa Benedikt XVI. a pokračoval, že Katolícka cirkev 
je presvedčená, že riešenie všetkých týchto ťažkostí 
môže vychádzať zo stretnutia so živým Kristom. „To 
je rozhodujúca sila, ktorá premení americký konti-
nent. Pánova láska nás núti k tomu, aby sme s po-
korou niesli jeho meno celým svetadielom, v slobo-
de a s nadšením ho prináša srdciam všetkých jeho 
obyvateľov. Neexistuje prospešnejšia práca, ktorá by 
prinášala väčšie upokojenie. Vaším bratom a sestrám 
nemôžete preukázať väčšiu službu. Žiznia totiž po 
Bohu.“

Svedectvo o Kristovi predpokladá zdokonaľova-
nie a posilnenie vlastného vnútorného vzťahu s Pá-
nom, upozornil Svätý Otec a doporučil americkým 
veriacim - najmä však kňazom, zasväteným osobám 
a pastoračným asistentom - častý prístup k sviatos-
tiam. Zdôraznil tiež prospešnosť katechézy a trvalú 
formáciu v cirkevnej náuke. Tie sa majú vyznačo-
vať „úplnou vernosťou Božiemu slovu a Učiteľské-
mu úradu Cirkvi. Majú byť odpoveďou na najhlb-
šie otázky a túžby ľudského srdca. Vaše svedectvo 
o viere bude v dôsledku toho oveľa výrečnejšie a dô-
raznejšie. Napĺňaním vášho apoštolátu porastiete 
v jednote, obnovíte misijného ducha a prinesie dvo-
jaké - nepostrádateľnú odpoveď univerzálnej Cirkvi 

- na to, čo očakáva a čo od latinsko-americkej Cirkvi 
potrebuje,“ vyzval v závere Benedikt XVI.

Kongres, na ktorom v pondelok pokračovali de-
baty v ôsmich pracovných jazykových skupinách 
(angličtine, španielčine a portugalčine), potrvá do 
stredy 12. decembra.                                RV CZ / RV SK
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Jezuiti upozorňuju na prípady  
porušovania práv migrantov

Vatikán 8. decembra (RV) - V Maroku a Alžírsku rastie 
počet prípadov porušovania ľudských práv migrantov 
a ich násilného vysídľovania. Jezuitská služba pre ute-
čencov (JRS) o informovala Európsku úniu. V nej sa 
ďalej uvádza, že „chýbajúci azylový zákon v oboch 
krajinách neumožňuje priznanie migrantom postavenie 
utečencov“. K prípadom zneužívania ich práv údajne 
dochádza aj preto, že Európska únia príliš často obracia 
pozornosť na druhú stranu.

Európska únia roky požadovala od Maroka, aby 
migrantov posielalo späť bez toho, aby im zaručilo 
akúkoľvek humanitárnu ochranu, vysvetľuje An-
drew Galea Debono z JRS. Aj v Alžírsku zostáva 
naďalej mnoho migrantov bez ochrany, často nútení 
žobrať v uliciach a obývať opustené budovy. Počet 
takýchto deportácií sa podľa niektorých mimovlád-
nych organizácií od začiatku roka 2012 prudko zvý-
šil. Jezuitské centrum preto žiada Európsku úniu 
a jej členské štáty, aby zastavila nútené repatriácie 
a zaručila migrantom prístup k humanitárnej po-
moci, ktoré by mali mať „prednosť pred všetkými 
dvojstrannými dohodami s Marokom a Alžírskom“. 
Európa by tak podľa Debona mala ísť príkladom 
a ukázať, že vo vzťahoch s tretími krajinami sú ľud-
ské práva nemenné.                                              -mf-

V Bazilike sv. Františka v Assisi 
odhalili reštaurované  

Giottove fresky

Assisi 7. decembra (RV CZ) - V rodisku sv. Františka 
vo štvrtok odhalili reštaurované Giottove fresky v ta-
mojšej bazilike, ktorá bola zničená zemetrasením v ro-
ku 1997. Unikátne fresky z rokov 1270 - 1280 sa na-
chádzajú v kaplnke sv. Mikuláša v pravej časti dolnej 
baziliky, a preto ich opätovné sprístupnenie verejnosti 
načasované práve na sviatok sv. Mikuláša.

Dva a pol roka trvajúce reštauračné práce tak vrátili 
očiam pútnikov a turistov vôbec prvé dielo talianskeho 
majstra vytvoreného Giottom samotným. Kustód fran-
tiškánskeho konventu o. Giuseppe Piemontese k tomu 
pre Vatikánsky rozhlas povedal: „Ktosi v minulosti 
spochybňoval Giottovo autorstvo, ale reštauračné prá-
ce ho jasne potvrdili. Zdá sa, že bol odhalený i Giot-
tov podpis, čo odborníci ešte skúmajú. V každom prí-
pade bol obnovený nedoceniteľný umelecký skvost.“ 
Kaplnka sv. Mikuláša bola v kritických podmienkach 
a musela byť uzatvorená pre verejnosť. Zemetrasenie 
tu síce nespôsobilo zrútenie omietky a muriva v hornej 

bazilike, ale čiastočné odstávanie omietky. Farby boli 
prekryté čiernou vrstvou vlhkého prachu.“

„Keď sme prišli, našli sme fresky v hroznom sta-
ve. Teraz opäť zažiarili v pôvodnom bohatstve a lesku 
i s dekoráciami z rýdzeho zlata. Sú teda omnoho krás-
nejšie než boli predtým,“ hovorí vedúci reštaurátorské-
ho tímu Sergio Fusetti o obnovených Giottových fres-
kách v Bazilike sv. Františka v Assisi.               RV CZ

Vedúca delegácie EÚ pri Svätej 
stolici o udelení Nobelovej ceny

Rím 12. decembra (RV) - Vedúca delegácie Európskej 
únie (EÚ) pri Svätej stolici Laurence Argimontová-
-Pistreová komentovala udelenie Nobelovej ceny za 
mier Európskej únii. „Je to veľká udalosť. Európa má 
dnes 55 rokov. Je spoločnosťou, ktorá je vo svete uni-
kátna. Žiadny iný geografický región nikdy nepodnikol
také náročné dobrodružstvo a pritom úspešne. Je jasné, 
že naše spoločenstvo nie je dokonalé, ani zďaleka nie,“ 
povedala počas slávnosti, ktorá sa konala v sídle EÚ 
v Ríme. Pripomenula, že Únia je „stále v procese, kto-
rý môže trvať niekoľko desaťročí, kým budeme môcť 
dosiahnuť skutočnú harmonizáciu našich finančných,
ekonomických a sociálnych politík. Je vždy smutné vi-
dieť, že Európa je stále významným vývozcom zbraní 
– aspoň niektoré z európskych krajín. Dúfajme, že v sú-
vislosti s touto Nobelovou cenou za mier si európske 
spoločnosti viac uvedomia dôležitosť nepodporovania 
vojen a konfliktov vo svete,“ povedala francúzska dip-
lomatka Laurence Argimontová-Pistreová.             -jak-

Záverečná správa komisie  
o prípade Medžugorie  
do konca roka nevyjde

Rím 7. decembra (RV CZ) - Záverečná správa ko-
misie o prípade Medžugorie nebude zverejnená do 
konca tohto roka. Hovorca Svätej stolice P. Federico 
Lombardi tak reagoval na otázku novinára časopisu 
National Catholic Register. Páter Lombardi povedal, 
že „hovoril s predsedom zmienenej komisie, kardi-
nálom Ruinim, a môže povedať, že záverečná správa 
nebude zverejnená do konca roka“. Závery komisie 
majú byť najskôr prediskutované na Kongregácii pre 
náuku viery, a potom predložené na posúdenie Sväté-
mu Otcovi. Na rozhodujúci výrok cirkevného magis-
téria je teda potrebné ešte čakať.                            RV CZ
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Caritas zasahuje v zdevastovaných 
oblastiach Filipín

Filipíny 8. decembra (RV) - Takmer 300 obetí a stovky 
nezvestných si vyžiadal tajfún Bopha, ktorý v utorok 
zasiahol filipínsky ostrov Mindanao. Najviac zasiahnu-
té boli vidiecke oblasti, niektoré z nich aj naďalej ostá-
vajú odrezané od sveta. Obyvatelia ostrova sa obávajú 
možnej epidémie, ktorá by mohla vypuknúť v dôsledku 
pretrvávajúcich tropických horúčav. Filipínska pobočka 
Caritasu už spolu s diecéznymi charitatívnymi organi-
záciami pomáha miestnemu obyvateľstvu. Mnoho far-
ností poskytlo priestory pre tých, ktorí ostali bez strechy 
nad hlavou, ako aj distribúciu základných potrieb. Búr-
ky tohto typu zasahujú Filipíny každý rok. V decembri 
2011 sa krajinou prehnal tajfún Washi, ktorý si vyžiadal 
1 500 obetí. Talianska organizácia Caritas už viac ako 30 
rokov podporuje činnosť tamojšej Cirkvi predovšetkým 
pri odstraňovaní dôsledkov prírodných katastrof. Pomoc 
poskytuje aj v oblasti sociálnej a ekonomickej ochrany 
najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, a to prostred-
níctvom programov sociálno-ekonomického rozvoja 
a vzdelávania so zameraním na mladé matky a deti. -mf- 

Vláda Veľkej Británie chce  
manželstvo aj pre homosexuálov

Veľká Británia 12. decembra (RV) - Vlna nesúhlasu sa 
v Anglicku zdvihla po návrhu zákona, ktorý by od roku 
2015 povolil manželstvá homosexuálnym párom. Ten 
v utorok predniesla vláda Davida Camerona. Katolícky 
prímas Vincent Nichols a arcibiskup Peter Smith, vedú-
ci oddelenia pre občanov a kresťanskú zodpovednosť 
pri Konferencii biskupov Anglicka a Walesu, označili 
v komuniké tento legislatívny proces za „chaotický“. 
Obaja poukazujú na to, že vláda sa rozhodla ignorovať 
názory 600-tisíc ľudí, ktorí podpísali petíciu proti zme-
ne definície manželstva. V uplynulých mesiacoch bola
za týmto účelom založená Koalícia za manželstvo. Prá-
ve skupina podporovaná kresťanskými cirkvami a ďal-
šími náboženstvami zozbierala podpisy proti novému 
zákonu.

Vo Veľkej Británii sú už povolené civilné obrady, 
ktoré dávajú obom partnerom rovnaké práva, ako je 
to v prípade manžela a manželky. Podľa arcibiskupa 
Nicholsa a Smitha však ešte nie je neskoro. Vyzva-
li preto „všetkých, ktorým záleží na obrane zmyslu 
manželstva v oblasti občianskeho práva, aby vyjad-
rili svoje stanovisko jasne, pokojne a s presvedče-
ním“. Poukazujú tiež na skutočnosť, že konzervatívna 
strana takýto zámer vo svojom volebnom programe  

V Prahe sa rozlúčili z emeritným 
vladykom Ivanom Ljavincom

Praha 13. decembra (TK KBS) - „Bol to svedok 
viery a vernosti.“ Vladyku Ivana Ljavinca, ktorý zo-
mrel uplynulú nedeľu, tak v homílii na archijerejskej 
svätej liturgii v cirkevnoslovanskom jazyku a pana-
chýde v Prahe charakterizoval jeho nástupca na čele 
apoštolského exarchátu pre katolíkov byzantského 
obradu v Českej republike Mons. Ladislav Huč-
ko. Na poslednej rozlúčke zo zosnulým vladykom 
v stredu 12. decembra 2012 v katedrálnom chráme 
svätého Klimenta v Prahe sa zúčastnilo množstvo 
gréckokatolíckych kňazov exarchátu a veriacich.

Apoštolský nuncius Mons. Giuseppe Leanza pre-
čítal dva kondolenčné listy z Vatikánu – od prefekta 
Kongregácie pre východné církvi kardinála Leonarda 
Sandriho ako aj od štátneho sekretára kardinála Tarci-
sia Bertoneho, ktorý v mene Svätého Otca vyjadril sú-
strasť príbuzným, duchovenstvu a veriacim exarchátu 
a odovzdal prítomným jeho apoštolské požehnanie.

Pohrebné obrady a uloženie telesných ostatkov 
zosnulého vladyku Ljavinca sa konali vo Volovci, na 
Zakarpatskej Ukrajine, v jeho rodnom meste, v so-
botu 15. decembra 2012.                    Stanislav Gábor

neuvádzala a nebol ani predmetom riadneho legisla-
tívneho procesu.                                                                                -mf- 

Premiér Netanyahu odsúdil útoky 
výčiny vandalov na kláštor

Izrael 14. decembra (RV) - Veľvyslanectvo Izraela pri 
Svätej stolici hlboko odsúdilo utorkové výčiny vanda-
lov, ktorí v Údolí sv. Kríža v Jeruzaleme poškodili ta-
mojší kláštor. Ako uvádzajú izraelské médiá, jeho múry 
popísali nenávistnými sloganmi voči Ježišovi Kristovi 
v hebrejskom jazyku. Na niektorých autách v jeho blíz-
kosti sa našli nadpisy typu „požehnanú Chanuku“. Ide 
o židovskú slávnosť svetiel, ktorá tento rok pripadá na 
21. decembra.

Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že veľvyslanectvo 
„odsudzuje takéto správanie, ktoré je v absolútnom pro-
tiklade s hodnotami a tradíciami Izraela“. Vyjadrenie zo 
strany diplomacie prišlo súčasne s vyhlásením izraelské-
ho premiéra Benjamina Netanyahua, ktorý vyjadril „roz-
horčenie nad násilnými činmi“. Ako uviedol „židovské 
hodnoty, ku ktorým sme boli vedení a ku ktorým vedie-
me aj naše deti, úplne odmietajú takýto druh správania“. 
Prisľúbil, že sloboda vyznania pre všetky náboženstva 
bude v Izraeli aj naďalej zachovaná a vandali budú po-
stavení pred súd.                                                         -mf- 
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Biskup Chovanec sa rozlúčil 
s Nitrianskou diecézou

Nitra 9. decembra (TK KBS) - Katedrála - Bazilika svä-
tého Emeráma v Nitre bola 9. decembra 2012 svedkom 
rozlúčkovej svätej omše bývalého pomocného biskupa 
Mons. Mariána Chovanca s Nitrianskou diecézou. Bis-
kup Chovanec, menovaný Svätým Otcom Benediktom 
XVI. na čelo Banskobystrickej diecézy, prevezme svoj 
nový úrad 15. decembra, a tak sa mu počas jeho rozlúč-
kovej bohoslužby prišli poďakovať za jeho 13-ročnú 
biskupskú službu starobylej diecéze mnohí veriaci na 
čele s diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom, 
ktorý predniesol aj homíliu.

Biskup Judák povedal, že „pri dnešnej príležitosti, 
nič vlastnejšie mu nemôžeme vyprosovať a aj ľudsky 
priať, len to, aby bol opravdivým Božím poslom, Bo-
žím prorokom vo svojej diecéze, ktorú mu Svätý Otec 
zveril.“ Biskup Judák ďalej pripomenul časť histórie 
Nitrianskej aj Banskobystrickej diecézy, počas ktorej 
v rámci „duchovnej výmeny darov“ pôsobilo v obi-
dvoch biskupstvách niekoľko spoločných významných 
osobností. Konkrétne spomenul napríklad nitrianskeho 
biskupa Jozefa Klucha, rodáka z Kláštora pod Znie-
vom (Banskobystrická diecéza), ďalej biskupa Imricha 
Bendeho, ktorý bol najprv biskupom v Banskej Bystrici 
a potom v Nitre, či ďalšieho biskupa Andreja Škrábika.

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v ďalšej časti 
homílie povzbudil prítomných veriacich k modlitbám za 
nového banskobystrického biskupa. Povedal: „Náš otec 
biskup Marián teda pôsobil 22 rokov v Nitre a z toho 13 
rokov ako pomocný biskup. My veriaci nemáme vo zvy-
ku zhotovovať katalóg toho dobrého, čo sme vykonali. 
Iste by si to ani otec biskup neprial. Ale to dobré, či už 
viditeľné, s čím sme sa stretávali alebo aj to neviditeľ-
né, vidí Boh, ktorý je tou, a dúfame, najlepšou odme-
nou. Preto chceme ho sprevádzať svojimi modlitbami, 
svojimi obetami. Nech prijíma tento neľahký úrad ako 
diecézny biskup. Želáme mu, aby bol naozaj prorokom 
pre svoj ľud, aby aj on na nás myslel vo svojich modlit-
bách a vždy, samozrejme, má dvere otvorené aj v našom 
biskupstve, z ktorého pochádza, kde pôsobil. A to naj-
krajšie želanie môžeme vyjadriť slovami svätého Pavla, 
ktoré sme počuli v druhom čítaní: Nech Boh, ktorý začal 
aj v ňom dobré dielo ho sám dokončí (por. Fpl 1, 6)“, 
dodal Mons. Judák.

Pred záverečným požehnaním menovaný bansko-
bystrický biskup Mons. Marián Chovanec prirovnal svo-
je lúčenie s Nitrianskou diecézou s rozlúčkou mladých 
ľudí, ktorí odchádzajú z rodičovského domu: „Nachá-
dzame sa v situácii, do ktorej sa dostávajú aj naše dobré 
kresťanské rodiny: vychovajú synov a dcéry, potom títo 
dospelí synovia a dcéry odchádzajú z rodiny za svojou 
láskou, odchádzajú za nevestou alebo za ženíchom. A pri 
takýchto príležitostiach sa ďakuje a prosí. Syn ďakuje 
rodičom, že mu dali život, ďakuje im za všetku snahu, 
obetavosť, výchovu, za všetko dobré, čo od nich dostal. 

To aj ja teraz ďakujem starobylej Nitrianskej diecéze“. 
Mons. Chovanec vyjadril svoju vďaku Pánu za to, že 
sa mohol narodiť a aj duchovne narodiť v tejto diecéze, 
vyrastať, dozrievať, že v tejto diecéze prijal všetky tri 
stupne Kristovej vysviacky. Ďalej povedal: „Ďakujem 
za veľa krásneho a dobrého, čo som mohol prežiť v tej-
to diecéze a ako kňaz a biskup tu v našom biskupskom 
meste Nitre. Ďakujem bratom kňazom za ich pekné 
spoločenstvo, za ich vernú službu. Ďakujem vám, drahí 
veriaci, ktorí ste takými mojimi dobrodincami – niekto-
rí známymi, niektorí neznámymi (...). Ďakujem vám“. 
Biskup Chovanec nezabudol ani na ďalšiu vec: „Chcem 
poprosiť otca biskupa, ale aj vás, aby ste mi odpustili, 
čo som urobil zlé, alebo čo som zanedbal. Zároveň po-
prosiť, aby ste mi žehnali. Idem na nové miesto a otec 
biskup to veľmi dobre povedal: nech tá Božia milosť 
pôsobí vo mne tak, čo sa dobre začalo, aby sa aj dobre 
skončilo“. Mons. Marián Chovanec na záver dodal, že 
aj z tejto udalosti je vidieť životaschopnosť Nitrianskej 
diecézy, keď „môže poslať do sveta niekoho slúžiť“.

Biskup Mons. Marián Chovanec, rodák z Trenčína, 
pôsobil v službách Nitrianskej diecézy od roku 1989 
ako kňaz a od roku 1999 ako pomocný biskup. V roku 
2003 sa stal aj generálnym vikárom.          Miroslav Lyko

Banskobystrický biskup  
Marián Chovanec prevzal diecézu

Banská Bystrica 15. decembra (TK KBS) - Mons. Ma-
rián Chovanec dnes v Katedrále sv. Františka Xaverské-
ho v Banskej Bystrici prevzal úrad diecézneho biskupa 
Banskobystrickej diecézy. Stal sa už 16. správcom die-
cézy, ktorú po nečakanej smrti Mons. Rudolfa Baláža 
viedol takmer rok a pol diecézny administrátor Mons. 
Marián Bublinec.

Kánonické prevzatie úradu sa uskutočnilo počas 
slávnostnej svätej omše. Mons. Chovanca do úradu 
uviedol bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Sta-
nislav Zvolenský. Apoštolský nuncius na Slovensku 
arcibiskup Mons. Mario Giordana pred zhromaždením 
biskupov Slovenska i Čiech, kňazov, predstaviteľov ve-
rejného života a veriacich diecézy prečítal latinské me-
novanie Svätého Otca Benedikta XVI.

Týmto dňom sa naplnili modlitby veriacich za nové-
ho diecézneho biskupa, povedal doterajší administrátor 
Mons. Marián Bublinec v uvítacom príhovore. Bublinec 
svojou službou zjednocoval a previedol diecézne spolo-
čenstvo takmer šestnástimi mesiacmi od náhlej smrti 
biskupa Rudolfa Baláža po príchod nového biskupa. 
Bublinec aj v tejto chvíli uistil Mariána Chovanca o po-
kračujúcej modlitbovej opore veriacich za neho.

Mons. Chovanec sa slávnostnému spoločenstvu pri-
hovoril v homílii. Poukázal na Cirkev, ktorá je ako du-
chovný dom, a poskytuje duchovné bezpečie a pevnú 
ochranu viery. Ako podčiarkol, členovia Cirkvi sú v nej 
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Tradičná slávnosť zasvätenia 
mesta Bratislavy Panne Márii

Bratislava 10. decembra (TK KBS) - Uplynulú sobotu 
(8. decembra) sa v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) 
v Bratislave uskutočnila už tradičná slávnosť zasväte-
nia mesta Bratislavy Panne Márii, ktorá sa každoročne 
koná v deň slávnosti Nepoškvrneného Počatia Pan-
ny Márie. Svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval 
bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. 
V prednesenej homílií uvažoval nad biblickými úryv-
kami pripadajúcimi na túto slávnosť. Hovoril o Márii 
ako o krásnom Božom stvorení, ktoré si Boh vyvolil 
za Matku svojho Syna a tak ju naplnil milosťou, že an-
jel ju vo chvíli zvestovania oslovuje a nazýva „milosti 
plnou“. V závere svätej omše pred vzácnym obrazom 
Panny Márie zveril otec arcibiskup celé mesto Bratisla-
va a jeho obyvateľov pod mocnú ochranu Panny Márie, 
Božej Matky i Matky všetkých ľudí.        Lukáš Uváčik

Biskup Sečka udelil ministérium 
lektorátu pre seminaristov

Spišská Kapitula 10. decembra (TK KBS) - Na dru-
hú adventnú nedeľu spišský diecézny biskup Mons. 
Štefan Sečka udelil v Katedrále sv. Martina v Spišskej 
Kapitule ôsmim seminaristom štvrtého ročníka minis-
térium lektorátu. Biskup vo svojej homílií zdôraznil 
opravdivú čnosť pokánia, ktoré sa nemá prejavovať 
len nejakým pravidelným „vysypávaním hriechov“, 
ale skutočnou zmenou života, v duchu slov nedeľné-
ho evanjelia: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu 
chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a ko-
pec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, 
bude cestou hladkou (Lk 3,5).“ Atmosféru slávnosti 
spríjemnili svojou účasťou aj blízki príbuzní nových 
lektorov.              Lukáš Stolárik

S kandidátmi kňazstva slávili  
biskupi v Bratislave štedrú večeru

Bratislava 13. decembra (TK KBS) - K „štedrej ve-
čeri“ si dnes sadli spolu v Kňazskom seminári sv. 
Cyrila a Metoda v Bratislave kandidáti kňazstva za 
Bratislavskú a Trnavskú arcidiecézu, ktorí ešte pred 
vianočnými sviatkami odchádzajú na duchovné 
cvičenia. Na vianočnom večierku sa stretli s brati-
slavským arcibiskupom metropolitom Mons. Sta-
nislavom Zvolenským, bratislavským pomocným 
biskupom Mons. Jozefom Haľkom, apoštolským 
administrátorom Trnavskej arcidiecézy Mons. Já-
nom Oroschom, predstavenými seminára a profe-
sormi z RKCMBF UK v Bratislave. 

Počas večere sa prítomným prihovoril biskup 
Orosch. Spomínal i na svoje študentské časy. Za 
najkrajšie prežité Vianoce označil tie, počas ktorých 
museli seminaristi za socializmu všetci zostať v se-
minári kvôli predchádzajúcemu protestu proti Pacem 
in terris. Po stolovaní sa všetci presunuli do auly, kde 
si pozreli premiéru hraného filmu „6743“, na ktorom
pracovali bohoslovci bratislavského seminára počas 
uplynulých takmer dvoch rokov. Film rozpráva o tr-
navskom pomocnom biskupovi Michalovi Buzalko-
vi, ktorý si veľa vytrpel počas druhej svetovej vojny 
od predstaviteľov nemeckého národného socializmu, 
ako aj od predstaviteľov totalitného režimu v Česko-
slovenskej socialistickej republike. V súčasnosti pre-
bieha proces jeho blahorečenia.

Po premiére sa prítomným prihovorili arcibiskup 
Zvolenský, biskup Orosch, dekan fakulty Marián 
Šuráb a rektor kňazského seminára Daniel Ižold.  
                                                           Dušan Kolenčík 

živé kamene, ktoré Boh ukladá do stavby podľa svojho 
poriadku a tvorí pevný hrad.

Biskup Chovanec vyjadril poďakovanie starobylej 
Nitrianskej diecéze za to, že v nej bol duchovne formo-
vaný. Ako v príhovore uviedol aj apoštolský nuncius Gi-
ordana, Chovanec prišiel do Banskej Bystrice s dobrou 
biskupskou skúsenosťou, pretože trinásť rokov bol nit-
rianskym pomocným biskupom a už dvanásty rok je ge-
nerálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska.

Ďalej Mons. Chovanec poukázal na biblický obraz 
Pánovej reči na hore, kde počnúc blahoslavenstvami 
predkladá sťaby ústavu Božieho kráľovstva. Upozornil 
na fakt, že aj územie Banskobystrickej diecézy sa roz-
prestiera v hornatom kraji. Preto povzbudil diecézanov, 
aby sa podobne nebáli vystupovať na vrch duchovného 
poznávania Pána. Chcem byť vaším dobrým spoloční-
kom, chcem vás viesť k výšinám, dodal v tejto súvislos-
ti. Biskupským heslom Mariána Chovanca je vyjadrenie 
sv. Pavla, „všetko vydám za vaše duše.“

Na slávnosti nechýbal nitriansky biskup Mons. Vi-
liam Judák a veriaci Nitrianskej diecézy, predstavitelia 
verejného života, zástupcovia akademického sveta i pri-
mátor biskupovho rodiska Trenčína Richard Rybníček, 
primátor Banskej Bystrice Peter Gogola. Domáci primá-
tor Gogola oficiálne privítal nového biskupa už na scho-
doch do katedrálneho chrámu.

Za biskupské kolégium s blahoprianím v závere vy-
stúpil arcibiskup Stanislav Zvolenský. V mene biskup-
skej konferencie mu poprial hojné Božie požehnanie, 
lásku a úctu kňazov a veriacich jeho novej diecézy. 
V mene laikov diecézneho biskupa privítali manželia 
Michal a Iveta Motykovci. Popriali mu, aby sa cítil vo 
svojej diecéze ako doma.                 Zuzana Juhaniaková 
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Kongregácii pre kauzy svätých 
smeruje kauza  

saleziána Titusa Zemana

Bratislava 7. decembra (TK KBS) - Po viac než 
dvoch rokoch a desiatich mesiacoch sa dnešným 
verejným záverečným zasadnutím Arcibiskup-
ského Tribunálu skončila fáza prvého stupňa bla-
horečenia saleziána Titusa Zemana. Po zapečatení 
dokumentov voskom a pečaťou Arcibiskupského 
úradu sa dokumenty obsahujúce svedectvá, his-
torické správy či lekárske posudky v najbližších 
dňoch dopravia do Vatikánu - do rúk Kongregácie 
pre kauzy svätých. O ich sprievod sa postará don 
Jozef Slivoň, vicepostulátor kauzy procesu bla-
horečenia, ktorý dnes zložil prísahu do rúk bra-
tislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stani-
slava Zvolenského.

Na verejnom zasadnutí sa zúčastnilo okrem 
členov tribunálu aj množstvo kňazov - bratov 
a sestier saleziánskej rodiny. Prítomní boli na-
príklad provinciál saleziánov don Karol Maník, 
predstavená saleziánok Jana Kurkinová, zástup-
covia saleziánskych spolupracovníkov, sympati-
zanti, ako aj rodinní príslušníci dona Titusa Ze-
mana, medzi ktorými nechýbali Titusove sestry či 
synovec.

Na záver procesu vystúpil s krátkym prího-
vorom Don Pierluigi Cameroni SDB, generálny 
postulátor saleziánskej rodiny. „Príbeh dona Titu-
sa je súčasťou dejín početného zástupu biskupov, 
kňazov, rehoľníkov a rehoľníc, ako i laikov, ktorí 
trpeli a boli prenasledovaní pre Ježišovo meno tu 
na Slovensku a v krajinách východnej Európy. 
Svedectvo dona Titusa, mučeníka za záchranu  

Kardinál Korec prijal  
spolupracovníka z čias komunizmu

Nitra 12. decembra (TK KBS) - Kardinál Ján Chryzos-
tom Korec prijal  10. decembra 2012 svojho spolupra-
covníka z čias komunizmu Stanislava Labjaka.
Kardinál Korec sa zaujímal i o činnosť inštitúcii, kto-
rých cieľom je uchovať medzi ľuďmi pamäť - ide 
o zriadenie Múzea zločinov a obetí komunizmu, ako aj 
Ústav pamäti národa.

Ja som nebol disident, ja som len obhajoval Cirkev,“ 
povedal kardinál Korec o svojom zápase o slobodu.

„Otec Ján, ako sme ho dôverne nazývali v čase 
totality, bol a je pre mňa mužom ľudskosti a vernosti. 
Vyžaruje z neho svedectvo ducha a nádeje,“ hovorí po 
stretnutí Stanislav Labjak.                František Neupauer

povolaní, je pre Božiu Cirkev na Slovensku a pre 
celú saleziánsku rodinu silným podnetom a vý-
zvou, aby cítili naliehavosť a nutnosť napomáhať 
a podnecovať povolania, dozrievať v projektoch 
života podľa evanjelia, naplno zapájať osobu tých, 
ktorí sú evanjelizovaní, aby sa mohli stať učení-
ci a apoštoli Pána Ježiša,“ vyzdvihol mučeníctvo 
dona Titusa Pierluigi Cameroni SDB.

Dokumenty procesu obsahujú tisíce strán, sú 
vyhotovené v slovenčine a taliančine. Pre ich 
overenie bolo potrebných celkovo 30 000 pečia-
tok a viac ako 20 000 podpisov notárky. Diecézna 
fáza procesu blahorečenia dona Titusa Zemana 
prebieha v rokoch príprav saleziánskej kongre-
gácie na dvojsté výročie narodenia dona Bosca 
(1815 - 2015).                                           Peter Novák 

V Bratislave odhalili pamätnú tabuľu 
obetiam násilnej kolektivizácie

Bratislava 11. decembra (TK KBS) - V pondelok 10. 
decembra 2012 bola na budove Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave sláv-
nostne odhalená pamätná tabuľa obetiam násilnej 
kolektivizácie na Slovensku v 50-tych rokoch 20. 
storočia - roľníkom a ich rodinám pre vzťah k rodnej 
zemi väzneným, prenasledovaným, vysťahovaným 
a narukovaným do PTP. Násilná kolektivizácia totiž 
priamo postihla približne 470 000 rodín.

Odhaleniu predchádzala svätá omša za obete ná-
silnej kolektivizácie vo farskom Kostole sv. Alžbety, 
ktorej hlavným celebrantom bol biskup Mons. Fran-
tišek Rábek, ordinár OS SR a OZ SR   

          Peter Sandtner/ foto autor
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Slovenskí delegáti navštívili  
kľúčové miesta SDM v Riu

Rio de Janeiro 8. decembra (TK KBS) - Dvaja sloven-
skí delegáti, ktorých koncom novembra vyslala Rada 
pre mládež a univerzity KBS na II. medzinárodné 
prípravné stretnutie Svetových dní mládeže (SDM) 
do Ria de Janeira, navštívili kľúčové miesta svetové-
ho podujatia. Na SDM organizátori budúci rok v júli 
očakávajú vyše dva milióny mladých ľudí zo všetkých 
kontinentov. Okolo dvesto delegátov  získalo dôležité 
informácie o šesťmiliónovej metropole, jej infraštruk-
túre a bezpečnosti.

Prekvapila nás otvorenosť a pohostinnosť Brazílča-
nov. Je to krajina plná kontrastov, na druhej strane majú 
všetci jednu vec spoločnú, ktorú vystihuje aj dominanta 
mesta socha Krista Vykupiteľa a je ňou otvorená ná-
ruč,” povedal slovenský delegát Andrej Darmo, zodpo-
vedný za slovenských pútnikov počas Dní v diecéze.

Slovenskí delegáti získali napríklad informácie 
o procese s bezplatnými vízami, podmienkach pri vstu-
pe do krajiny, registrácii a ubytovaní pútnikov. Cieľom 
je, aby podľa počtu zaregistrovaných určili vhodné 
miesta pre katechézy rozdelené podľa jazykov.

Cenné sú tiež informácie o príprave v samotnej 
Brazílii, kde už niekoľko mesiacov putujú symboly 
svetového podujatia – kríž a ikona. Púť je súčasťou ini-
ciatívy Konferencie biskupov Brazílie, ktorej cieľom je 
propagovať SDM a zároveň sa snažiť o dialóg medzi 
Cirkvou a spoločnosťou. Predstavitelia Pápežskej rady 
tiež predstavili myšlienky z posolstva pápeža Benedik-
ta XVI. k 28. SDM a vysvetlili význam katechéz počas 
mládežníckeho stretnutia. Priestor venovali aj Misijné-
mu týždňu, Veľtrhu povolaní a kultúrnemu programu.

Návšteva slovenských delegátov vyvrcholila výstu-
pom na dominantu Ria de Janeira – vrch Corcovado so 
sochou Krista Vykupiteľa a návštevou sídla Miestneho 
organizačného výboru. Po konferencii v Riu de Janei-
ro odcestovali do São Paula, ktoré bude hostiť sloven-
ských pútnikov počas Misijného týždňa. Obe strany 
plánujú rokovanie o praktických otázkach týkajúcich 
sa účasti slovenských pútnikov počas Misijného týždňa 
v São Paule.  Komunikačný tím SDM 2013/foto Rio13.sk 

Duchovná obnova pre Slovenskú 
Katolícku misiu v Ríme

Rím 10. decembra (TK KBS) - Bratislavský pomocný 
biskup Mons. Jozef Haľko v nedeľu 9. decembra nav-
štívil Rím, a stretol sa so Slovákmi, ktorí v hlavnom 
meste Talianska študujú a pracujú. Na pôde Sloven-
skej katolíckej misie v Ríme slávil svätú omšu a po nej 
sa veriacim prihovoril duchovnou obnovou na tému 
„Nepoškvrnené Počatie Panny Márie.“ V rámci nasle-
dujúceho priateľského stretnutia odpovedal na otázky 
a povzbudil veriacich k duchovnej príprave a k plno-
hodnotnému prežitiu Vianočných sviatkov.

Návšteva bola zameraná na vzájomné osobné spo-
znanie a na sprostredkovanie posily krajanom, ktorí sa 
usilujú vydávať svedectvo viery aj počas obdobia svoj-
ho života v cudzine. Slovenská Katolícka Misia v Rí-
me s vďačnosťou venovala biskupovi duchovný dar, 
Quarant´ore - štyridsať hodín nepretržitej modlitby, 
ktoré obetujú za jeho pastiersku činnosť na Slovensku 
i v zahraničí. Biskup Haľko má v rámci Konferencie 
Biskupov Slovenska na starosti krajanské Katolícke 
misie pôsobiace po celom svete.            Martin Kramara

Košický pomocný biskup  
Stolárik vo Vatikáne

Vatikán 11. decembra (TK KBS/RV) - Košický po-
mocný biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý pred-
sedá Liturgickej komisii Konferencie biskupov Slo-
venska (KBS), je v týchto dňoch s tajomníkom tejto 
komisie Andrejom Krivdom vo Vatikáne. V utorok 
(10. decembra 2012) navštívili Kongregáciu pre 
Boží kult a disciplínu sviatostí, kde ich prijal jej 
prefekt kardinál Antonio Cañizares a nový sekre-
tár Arthur Roche, ktorých pozdravili a informovali 
o stave prác na príprave obnoveného slovenského 
znenia Rímskeho misála, ako aj príprav niektorých 
ďalších liturgických textov.

„Rozprávali sme sa o metodológii prípravy nové-
ho misálu, ponúkol som informácie o tom, ako pre-
biehajú niektoré ďalšie práce v rámci príprav niekto-
rých liturgických textov, prípadne niektorých kníh,“ 
povedal Slovenskej redakcii Vatikánskemu rozhlasu 
biskup Stolárik. Kardinála Cañizaresa informovali 
aj o výsledkoch októbrového Celoslovenského li-
turgického dňa v Žiline. Zároveň ho pozvali na ten 
budúcoročný, ktorý by sa mal konať v Bratislave. 
„Zatiaľ nám dal svoje slovo, že veľmi rád prijíma 
toto pozvanie a že sa veľmi rád zúčastní na liturgic-
kom dni na Slovensku 17. októbra,“ uviedol biskup 
Stolárik.                                                    TK KBS, ml
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Archijerejskej svätej liturgii  
v Žiline predsedal vladyka Peter

Žilina 10. decembra (TK KBS) - Pri archijerejskej svätej 
liturgii, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák a spolu-
lúžili viacerí kňazi, si 9. decembra pripomínali 13. výro-
čie posviacky ich chrámu zasvätenému Narodeniu Pre-
svätej Bohorodičky. Pri tejto príležitosti znovuposvätil 
bratislavský eparcha ich zrenovovaný chrám.

Biskup Rusnák sa v homílii zameral na význam 
a formy sakrálnej architektúry chrámov, ktorá by mala 
byť ideovým stvárnením duchovna a podstaty našej 
kresťanskej viery. Ak architekt nevychádza z hĺbky 
srdca a krásy liturgie, ktorá je výrazom Božieho kul-
tu, potom výsledné dielo uniká jej účelu. Podobne je 
to i s človekom. Ak nemáme svoje srdce otvorené pre 

Dobrovoľníci Maltézskeho rádu 
z Nitry oslávili 5. výročie

Nitra 9. decembra (TK KBS) - Príslušníci Zboru dob-
rovoľníkov Zvrchovaného vojenského hospitálskeho 
rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty pôsobiaci 
v Nitre pod vedením magistrálneho rytiera Tibora Bu-
čeka oslávili 7. decembra 2012 jubileum. Už 5 rokov  
dobrovoľníci nezištne a aktívne napĺňajú poslanie 
Maltézskeho rádu, ktorého základom je obrana viery 
a pomoc chudobným, chorým a trpiacim.

V benediktínskom kláštore v Hronskom Beňadiku 
v chráme sv. Benedikta opáta a Panny Márie počas 
svätej omše celebrovanej magistrálnym kaplánom 
rádu na Slovensku Mons. Tiborom Hajdu, duchovným 
asistentom družiny Mons. Michalom Balážom a ad-
ministrátorom miestnej farnosti Adamom Walczukom 
SAC ďakovali Bohu za milosti, ktorých sa im pocas 
piatich rokov dostalo a prosili o požehnanie do ďal-
ších rokov. Mons. Hajdu vo svojej homílii prítomným 
priblížil veľkosť Božej lásky, ktorá sa človeku zjavila 
a zjavuje v rôznych podobách a motivuje ho k životu 
vo viere a skutkom viery, medzi ktoré patrí aj pomoc 
chudobným. V závere svätej omše si prítomní dob-
rovoľníci uctili relikviu Kristovej krvi a prevzali si 
ocenenia za službu chudobným od Zboru dobro-
voľníkov a veľvyslanca rádu na Slovensku Franci-
sa Martina O´Donnella, ktorého zastupoval minis-
terský radca veľvyslanectva rytier Anton F. Gatnar 
z rakúskeho Veľkopriorátu.                  Tibor Ujlacký 

Biskup Orosch udelil ocenenie 
Ruža svätej Alžbety

Trnava 10. decembra (TK KBS) – Apoštolský ad-
ministrátor „sede vacante“ Trnavskej arcidiecézy 
Mons. Ján Orosch ocenil počas svätej omše dru-
hej adventnej nedele v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Trnave šesť laureátov ocenením „Ruža svätej Al-
žbety“. Ocenenie získali:

Ladislav Čechvala za aktívnu a obetavú službu 
kostolníka v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, a z príle-
žitosti životného jubilea 70 rokov.

 Augustína Karelová  in memoriam za opatrova-
nie pána arcibiskupa Mons. Júliusa Gábriša v po-
slednom roku života.

 Mária Karelová za neúnavnosť v pomoci každé-
mu kňazovi, či zamestnancovi Trnavskej arcidiecé-
zy pri vybavovaní administratívnych záležitostí.

 Manželia Kopeckí  za celoživotnú službu Cirkvi 
pri ohlasovaní Radostnej zvesti a službe blížnemu.  

Jozef Šarmír za pohotovú, ochotnú a obetavú 
prácu na Arcibiskupskom úrade.

Ruža sv. Alžbety je ocenenie ľuďom, ktorí sa 
snažia vo svojom živote a povolaní nasledovať 
službu kresťanskej lásky núdznym - chorým, opus-
teným, deťom, starým, bezdomovcom atď. Ocene-
nie začali každoročne udeľovať v roku 2007 - pri 
príležitosti 800 rokov od narodenia sv. Alžbety Du-
rínskej (Uhorskej) Rada pre pastoráciu migrantov, 
utečencov, pútnikov a ľudí v núdzi, Rada pre misie 
a Subkomisia pre katechizáciu veriacich maďarskej 
národnosti pri KBS. Pripojili sa tým k iniciatíve 
niektorých Biskupských konferencií v Európe. Ná-
vrhy na ocenenia môžu dávať kňazi i laici.                              
                                   Dušan Kolenčík 

Boha a nečerpáme z prameňa viery, náš život sa uberá 
mnohokrát zlým smerom a je zbytočne sťažený. V tom-
to nasmerovaní potom zle vnímame svojich blížnych, 
veci okolo seba, ale tiež i seba samého a samozrejme 
i Pána Boha samotného.            Emil Turiak (grkatba.sk)

V školách sa čítalo Sväté Písmo

BRATISLAVA - Takmer šesťdesiat škôl Slovenska sa 
zapojilo do 3. ročníka výchovného projektu „Noc čí-
tania Biblie“. Tento projekt je inšpirovaný židovským 
sviatkom Simchat Tóra – radosť z Tóry, počas ktorého 
sa v synagóge vyberú všetky zvitky Tóry a veriaci ich 
nosia v slávnostnom sprievode. Podobnú radosť z da-
ru Biblie mohli zažiť žiaci a študenti spolu so svojimi 
učiteľmi, katechétami, kňazmi a pozvanými biblistami 
v noci zo 7. na 8. decembra 2012. Tento čas bol vyplne-
ný nielen čítaním Biblie, ale aj najrozličnejšími forma-
mi kreatívnej práce s biblickým textom.       Peter Nákačka 
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 Kňazi sprevádzajúci pútnikov  
sa stretli v Trnave

Trnava 11. decembra (TK KBS) - Členovia Rady 
Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre migrantov, 
utečencov a pútnikov sa 11. decembra 2012 stretli so 
slovenskými kňazmi, ktorí sprevádzajú pútnikov. Za-
sadnutie sa začalo svätou omšou v Kaplnke sv. Kríža 
na Arcibiskupskom úrade v Trnave, ktorej predsedal 
Mons. Ján Orosch. Predseda Rady KBS pre migrantov, 
utečencov a pútnikov. V homílii hovoril o rozličných 
zvykoch, tradíciách a mentalitách ľudí žijúcich vo sve-
te. Okrem iného pripomenul, že aj Svätý Otec odporúča 
krajiny spoznávať a nechať sa obohatiť ich kultúrami.

Biskup Orosch spomenul aj slová predsedu Pápež-
skej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich kar-
dinál Antonio Maria Veglia, podľa ktorého takmer mi-
liarda ľudí, ktorá vycestuje do zahraničia, je obrovská 
masa, ktorú treba vedieť osloviť. Prvým krokom, ako 
to urobiť, je evanjelizácia, potom katechizácia, pretože 
„tí, ktorí vchádzajú do našich kostolov, chcú počuť viac 
ako históriu a vidieť niečo viac ako iba umenie. 

Predseda Rady sa venoval vo svojom príspevku 
aj problematike pastorácie ľudí, ktorí nemajú trvalé 
bydlisko, pretože sú neustále na cestách. Ide napríklad 
o cirkusantov. Pred kňazmi, ktorí sú aktívni v pastorá-
cii pútnikov, zdôraznil, aby nezabúdali na spätnú väzbu 
od sprevádzajúcich pútnikov na rôznych pútnických 
miestach. Odozva môže spôsobiť aj opätovné prihlá-
senie sa veriaceho človeka na tú istú púť, poznamenal 
biskup Orosch.

Zasadnutie komisii a rád KBS 
so sociálnou problematikou

Spišská Kapitula 11. decembra (TK KBS) - Povzbudiť 
sa a vzájomne informovať o svojich aktivitách bolo cie-
ľom zasadnutia komisií a rád Konferencie biskupov Slo-
venska (KBS), ktoré sa venujú sociálnej problematike. 
Spoločne sa zišli pri príležitosti Svetového dňa ľudských 
práv 10. decembra v Spišskej Kapitule. Stretnutie, ktoré 
zároveň slúžilo ako príprava na vyhodnotenie Pastorač-
ného plánu pre roku 2007 - 2013, iniciovala už po štvrtý-
krát Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS.

O práci Slovenskej katolíckej charity, jej angažova-
ní sa v rozvojovej pomoci, o pastorácii v zdravotníctve 
a o formulovaní stanovísk k citlivým biotickým témam 
informoval spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Poukázal 
tiež na dokument Svätého Otca „Intima Ecclesia Natura“, 
ktorým veriacich povzbudzuje k väčšej spoločnej anga-
žovanosti sa v sociálnej službe pod vedením svojho bis-
kupa. Nabáda, aby cirkevný duch prenikol charitatívnu 
činnosť a aktivity, dobrovoľnícke alebo profesionálne.

Tajomník Rady pre Rómov a menšiny Peter Bese-
nyi informoval o malých postupných a  systematických 
krokoch, ktoré sa darí realizovať v pastorácii Rómov. 
Rozpracovaná koncepcia Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR budovania komunitných centier bola 
pozastavená a plánuje sa jej realizácia v inej podobe.

Priestor venovali aj iniciatívam na farskej a komunit-
nej úrovni. Bratislavská arcidiecézna charita prezento-
vala zámer zakladať farské charity. Občiansku iniciatívu 
predstavil predseda občianskeho združenia Samária Mi-
roslav Dzurech z Hlohovca. Nadšenci združenia už štyri 
roky zapájajú širokú verejnosť do pomoci ľuďom, ktorí 
to potrebujú. Ich pomoc je adresná, konkrétna a účinná. 
Je prenositeľná aj do iných regiónov. Združenie udržia-
va vytvorenú sieť dobrovoľníkov, je centrom informácií 
pre ľudí, ochotných pomáhať a zabezpečujú logistiku 
poskytovanej pomoci vo svojom regióne.

Predseda Sociálnej subkomisie vladyka Peter Rusnák 
poukázal na prospešnosť a synergiu, ktorú prináša sieťo-
vanie ľudí angažovaných v sociálnej oblasti. V jednot-
livých diecézach sa postupne vytvárajú sociálne kluby, 
ktoré prezentovali svoje sociálne iniciatívy pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa boja proti chudobe 17. októbra 
vo viacerých mestách Slovenska.    Katarína Hulmanová

KBS vydala dekrét o možnosti 
menovania farárov na určitý čas

Bratislava 14. decembra (TK KBS) - Konferencia bisku-
pov Slovenska (KBS) vydala všeobecný dekrét o mož-
nosti menovania farárov na určitý čas. Vyplýva z neho, 
že biskupi v jednotlivých diecézach budú môcť od 1. 
januára 2013 menovať farárov nielen na neobmedzený 
čas, ale aj na určitý čas - deväť rokov.

Cieľom dekrétu je „zabezpečiť pastoračnú starost-
livosť pre veriacich v diecézach vo farnostiach čo naj-
vhodnejším spôsobom, aby nikomu nechýbala starostli-
vosť pastiera, ktorým je vo farnosti farár farnosti“.

Konferencia biskupov Slovenska schválila dekrét 
27. októbra 2011. Kongregácia pre biskupov udelila re-
cognitio 23. júla 2012. Dekrét je zverejnený na interneto-
vej stránke KBS na základe promulgačného dekrétu z 5. 
decembra 2012. Z rozhodnutia 73. plenárneho zasadania 
KBS (6. - 8. novembra 2012) sa stáva účinným 1. januá-
ra 2013.                                                                  TK KBS

Stretnutie pokračovalo prednáškou P. Pia Kalinské-
ho, OFM, ktorý prítomným priblížil celosvetové stret-
nutie Pápežskej rady pre migrantov a pútnikov v Che-
tumale. Kongres sa niesol v duchu motta: „rozdielny 
turizmus“ a zúčastnili sa na ňom kňazi i laici zapojení 
do pastoračnej a profesnej oblasti zo 40 krajín a štyroch 
svetadielov.                                          Dušan Kolenčík
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STRUČNE Z DOMOVA

Konvertitu Pavla Straussa si pripomenuli 
v spišskom seminári
SPIŠSKÁ KAPITULA - V aule Kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule si  9. decem-
bra 2012 pripomenuli slávnostnou akadémiou sto rokov od 
narodenia významného lekára, konvertitu a duchovného 
spisovateľa Pavla Straussa. Pri tejto príležitosti bolo pred-
stavené aj celé jeho súborné dielo, ktoré tvorí desať zväzkov 
kníh, ktorých vydávanie sa práve zavŕšilo. Lukáš Stolárik 

Schola Cantorum na Mariánskej akadémií 
inaugurovala CD
SPIŠSKÁ KAPITULA - Na slávnosť Nepoškvrne-
ného počatia Panny Márie sa v Kňazskom seminári 
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule uskutoč-
nila tradičná Mariánska akadémia. Prednášajúcim bol 
špirituál Kňazského seminára a vyučujúci eklezioló-
gie Ján Kuboš. V prednáške poukázal na Pannu Má-
riu, ktorá je „najvynikajúcejším, celkom jedinečným 
členom Cirkvi, ako jej predobraz a najosvedčenejší 
vzor vo viere a láske (LG 53). Mariánsku akadémiu 
obohatil koncert Scholy Cantorum, a to pri príležitosti 
inaugurácie jej nového CD.                     Lukáš Stolárik

V Biskupskom kaštieli celebroval svätú omšu 
biskup Tóth
RADOŠINA - V Biskupskom kaštieli v Radošine ce-
lebroval 8. decembra 2012 slávnostnú svätú omšu Mons. 
Dominik Tóth pri príležitosti Sviatku Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie. Koncelebrovali P. Branko Tupý, 
moderátor Komunity Kráľovnej pokoja a vdp. Jozef Sú-
dor. Na svätej omši sa zúčastnila asi stovka zverencov 
a detí umiestnených v zariadeniach Komunity Kráľovnej 
pokoja a ďalší veriaci, ako aj predstavitelia samosprávy 
a štátnych inštitúcií.                                      P. Branko Tupý

Dni kolied kresťanov Slovenska
DOBRÁ NIVA - V Dobrej Nive, Handlovej a v Lipníku 
pri Chrenovci Brusne sa uskutočnil 22. ročník Dní kolied 
kresťanov Slovenska. Cieľom ekumenického festivalu 
vianočných tradícií v adventnom období je zjednotiť 
kresťanov rôznych konfesií cez tradičné ľudové zvyky, 
piesne a koledy.                                        Mária Trubíniová

V Radoli otvorili expozíciu venovanú vierozvestcom
ŽILINA - Predseda ŽSK Juraj Blanár 10. decem-
bra v kaštieli v Radoli slávnostne vyhlásil Rok sv. 
Cyrila a Metoda v regiónoch ŽSK a súčasne, spo-
lu s riaditeľom odboru kultúry a cestovného ruchu 
ŽSK Petrom Kubicom a riaditeľom Kysuckého 
múzea Milošom Jesenským, otvoril stálu expozíciu 

venovanú týmto dvom významným mužom, sym-
bolickým spojením troch prútov.          Hana Danová

Diskusia s básnikom Michalom Chudom 
RUŽOMBEROK - Univerzitné pastoračné centrum 
Jána Vojtaššáka (UPaC) v Ružombrku 5. decembra 
zorganizovalo autorské čítanie s básnikom Michalom 
Chudom. Kresťanský autor, ktorý tvorí už od detstva, 
poslucháčom ponúkol náhľad do svojej minulosti, 
pretkávaný čítaním ukážok básní z jeho početných  
publikácii. V diskusii sa nevyhol sa ani téme adventu, 
ktorú takisto spracoval umelecky.        Terézia Murcková 

Vydavateľstvo Dobrá kniha vydalo tri leporelá 
pre malé deti
TRNAVA - Vydavateľstvo Dobrá kniha vydalo 
v týchto dňoch tri nové leporelá  s veršíkmi pre naj-
menšie deti - Vandrovka s anjelikom a Bol raz jeden 
anjelik od Barbary Derlickej. Pre prvé zoznámenie 
sa detí s Pannou Máriou vychádza leporelo  Mária 
– Božia Matka od Joanny Wilkonskej. Deti v ňom 
môžu nájsť najvýznamnejšie udalosti života Panny 
Márie.                                                   František Sočufka SJ

Vydavateľstvo Serafín vydalo omaľovánku 
zo života sv. Františka
BRATISLAVA - Vydavateľstvo Serafín vydalo 
omaľovánku pre deti, kde si môžu prečítať a vyma-
ľovať niektoré udalosti zo života sv. Františka z As-
sisi a zároveň sa dozvedieť, ako aj zvieratká, svet ba 
i celý vesmír mu pomáhali modliť sa a chváliť Boha 
za celé stvorenie.               Fr. Alex Andrej Drgoň OFM

Novinky v Karmelitánskom nakladateľstve 
BRATISLAVA - Karmelitánske nakladateľstvo pri-
náša zbierku príbehov obľúbeného českého autora 
Eduarda Martina s názvom Ježiško pre mňa. Cie-
ľom tejto knihy, v ktorej sa striedajú veselé i vážne 
príbehy, je zapáliť vianočné prskavky na uponáhľa-
ný moderný život. 

Zbierka duchovných zamyslení nitrianskeho bis-
kupa Viliama Judáka s názvom Boh sa rodí v nás. 
Jeho myšlienky pomôžu čitateľom intenzívne pre-
žiť advent, ale tiež hlbšie prežívať celé vianočné 
sviatky. 

Tri spotrebné zošity s názvom Rozum v hrsti. Je 
určená pre najmenších vo veku tri až päť rokov a po-
núka jednoduché úlohy,  Autorom troch zábavných 
zošitov je pedagóg Radoslav Kačur, veselé ilustrácie 
nakreslila Jaroslava Kučerovádoplňovačky, hádanky 
a vyfarbovačky.                   Karmelitánske nakladateľstvo


