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Vatikán 30. decembra (RV) - Pri príležitosti sviatku Svätej rodi-
ny v Rádiu Vatikán zaznel príhovor kardinála Jozefa Tomka.

Zakončujeme rok sviatkom Svätej Rodiny. Keď sa pozrie-
me na stav rodiny vo viacerých krajinách, tak sa právom pýta-
me, prečo nám Cirkev predkladá práve problém rodiny dnes? 
Čo je v príklade nazaretskej rodiny také dôležité, že môže slú-
žiť ako vzor aj dnešným rodinám? Prečo ten dôraz na rodinu?

Zvykli sme si na model rodiny založenej na manželstve, 
ako spoločenstve muža a ženy spolu s ich deťmi. V našej ci-
vilizácii manželstvo je spoločenstvo života a lásky medzi jed-
ným mužom a jednou ženou. Manželstvo a rodina sa považujú 
za základné zriadenia ľudskej spoločnosti a jej útvarov v obci, 
národe, v štátnom i nadštátnom zriadení. Politická moc uspo-
raduje ich práva a povinnosti svojimi zákonmi. Cez storočia 
takto ľudia chápu podstatu manželstva i rodiny.

V našej dobe však vzrástol počet ľudí s homosexuálnou 
náklonnosťou. Sú to páry mužov, ktorí si žiadajú žiť s muž-
ským partnerom a lesbické páry žien, kde jedna žena žije 
s ženskou partnerkou. Homosexuáli vytvárajú veľký tlak na 
politikov a zákonodarcov, aby medzinárodná i štátna spoloč-
nosť ich uznala za rovnocenných s normálnym manželstvom 
a rodinou. Pretláčajú tieto svoje nároky na takzvané „homose-
xuálne manželstvo“ v mene „práva na rovnosť a na spravodli-
vosť“ medzi ľuďmi. Pretože tieto páry sú toho istého pohlavia, 
nemôžu prirodzeným spôsobom splodiť deti. Predsa však si 
nárokujú aspoň na právo deti adoptovať. Teraz vyvíjajú na 
Západe svoj mocný vplyv a používajú bohaté prostriedky, aby 
presadili svoje názory, to značí, aby sa v názvoch a právach 
nelíšili od riadneho manželstva a rodiny.

Dnešné manželstvo a rodina majú ťažkosti pre rôzne príči-
ny, ale sú najviac ohrozené z tejto strany. Vo Francúzsku sa pri 
voľbách socialistická strana zasadila v prospech týchto opatre-
ní a dnes už predseda vlády Hollande svoje sľuby uvádza do 
života zákonmi. 7.novembra 2012 francúzska ministerská rada 
schválila návrh zákona o takzvaných „homosexuálnych man-
želstvách“, ktorým uznáva ako „manželstvo“ spoločenstvo 
dvoch osôb bez ohľadu na ich pohlavie a priznáva im aj právo 
adoptovať deti. Ale podobné pokusy sú aj vo Veľkej Británii, 
v Portugalsku a Španielsku. Táto ideológia nachádza pôdu aj 
v medzinárodných inštitúciách v New Yorku a v Bruseli. Je to 
azda najsilnejší útok na manželstvo a na rodinu v posledných 
storočiach.

Manželstvo a rodina sú všeľudské ustanovizne, ktoré sa tý-
kajú samej prirodzenosti človeka a budúcnosti ľudskej spoloč-
nosti. Ich rozkvet značí pokrok každej civilizácie, ich úpadok 
je príznakom úpadku civilizácií v histórii. Ľudská spoločnosť 
si musí dať veľký pozor na to, aby manželstvo a rodina boli 
zdravé ustanovizne. Preto si musí všímať aj dnešnej krízy 
a nepodľahnúť ani dnešným útokom proti ním, nech už prichá-
dzajú z hocktorej strany. Rešpekt a úcta ku každému človeku 
a teda aj k osobám s homosexuálnymi sklonmi sa nemôže za-
istiť tým, že sa im pripíšu práva, na ktoré nemajú od prírody 
predpoklady, lebo také páry nemôžu splodiť vlastné deti a na 
prípadné iné dohody sú iné zaistenia. Ako obyčajne, aj v tejto 
otázke verejnosť a politici radi zabúdajú práve na deti, ktorá je 
podstatná.

Je to otázka antropologická, všeľudská. Musí však za-
ujímať aj náboženstvá a cirkvi, ktoré berú ohľad na človeka 

a na jeho základné spoločenstvá. Na tom poli majú zhodné 
názory a stavajú sa spoločne na obranu manželstva a rodiny 
predovšetkým z ľudských dôvodov. Majú však aj náboženské 
dôvody.

Katolícka Cirkev vo Francúzsku sa postavila proti návrhu 
zákona predovšetkým rozumovým dôvodením a zdôraznila, že 
katolíci sú proti ako občania, a to na základe ľudských a právnych 
dôvodov. V dlhšom dokumente poukazujú na podstatný rozdiel 
homosexuálnych párov v tom, že nemôžu prirodzene plodiť deti 
a tak prispieť pre udržanie a vzrast ľudskej spoločnosti. Manžel-
stvo má práve ten spoločenský, sociálny cieľ. Politická moc má 
brániť nielen individuálne práva a slobody jednotlivcov, ale pre-
dovšetkým a nadovšetko spoločné dobro a teda sociálnu funk-
ciu manželstva. Dlhý dokument biskupskej konferencie našiel 
ohlas aj v ruskej pravoslávnej cirkvi, keď moskovský patriarchát 
poslal parížskemu arcibiskupovi kardinálovi Vingt-Trois „plný 
súhlas s dôvodmi, ktoré vyjadrujú bez kompromisu kresťanské 
stanovisko“. V samom Francúzsku sa odohrali v mnohých mes-
tách manifestácie proti takým tak zvaným „manželstvám“, ktoré 
spomínaný kardinál nazval „klamstvom“, pričom sa vedome za-
búda na otázku detí. K protestu katolíkov sa pridali aj francúzski 
mohamedáni a židia.

Aj vo Veľkej Británii sa katolíci a anglikáni postavili proti 
premiérovi Dávidovi Cameronovi, ktorý vyslovil úmysel zme-
niť definíciu manželstva na „spoločenstvo dvoch osôb“, nie
„muža a ženy“. Konferencia katolíckych biskupov Anglicka 
a Wellesu spolu s anglikánskou Church of England sa rázne 
vyslovili proti takým úmyslom, lebo podstata manželstva sa 
nemôže zmeniť zákonom. Arcibiskup z Yorku prehlásil, že nie 
je úlohou štátu určiť, čo je manželstvo. Ku kresťanským cirk-
vám sa pridali aj židia, mohamedáni, hinduisti a sikovia.

Nový Zéland tiež prežíva verejnú kontroverziu, lebo labu-
risti presadzujú v parlamente podobnú zmenu zákona v pro-
spech „homosexuálneho manželstva“, aby sa vraj odstránila 
diskriminácia týchto osôb. Biskupská konferencia prehlásila 
dôrazne: „Manželstvo sa zakladá na spoločenstve jedného 
muža a jednej ženy. Nemôžeme si dovoliť zbaviť dieťa matky 
a otca, ktorí obaja ostávajú dôležitými a základnými osobami 
pre výchovu a vzrast dieťaťa“.

Tlak na manželstvo, aké ho ľudia poznajú už storočia, a na 
zavedenie „homosexuálneho manželstva“, je aj inde, dokonca 
v susednom Rakúsku. Možno sa ho obávať aj na Slovensku, 
lebo útočnosť, moc, peniaze a medzinárodné spojenia jeho ší-
riteľov sú veľké. Ich vplyv sa javí už aj v Európskej rade pre 
ľudské práva.

Uvedené prípady vzbudzujú zadivenie, že je vôbec mož-
né žiadať také zmeny, ktoré sú podľa znalcov histórie jedným 
z hlavných znakov úpadku civilizácie. Benedikt XVI. v prího-
vore ku skupine biskupov zo Spojených štátov amerických sa 
jasne vyjadril týmito slovami: „Brániť ustanovizeň manželstva 
ako spoločenskú skutočnosť je v konečnej analýze otázkou 
spravodlivosti, pretože zahrňuje ochranu dobra celej ľudskej 
spoločnosti a spolu aj práv rodičov i deti“. A v posolstve o mie-
ri z 8.decembra 2012 tvrdí: „Prirodzená štruktúra manželstva 
ako spoločenstva jedného muža a jednej ženy má byť uznaná 
a uplatnená proti radikálnym škodlivým pokusom“.

Sviatok sv. Rodiny je výzvou pre všetkých ľudí, aby si 
uvedomili pravý význam manželstva ako základu rodiny.

Kardinál Jozef Tomko: Manželstvo a rodina - majú ešte zmysel?
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Rodičia sú správcami  
neopakovateľného Božieho daru

Vatikán 30. decembra (RV) - Asi 40-tisíc ľudí prišlo na 
Svätopeterské námestie, aby si pred modlitbou Anjel Pána 
vypočuli príhovor Benedikta XVI., v ktorom  vyzdvihol 
úlohu rodiny podľa vzoru Ježiša, Márie a Jozefa.

„Drahí bratia a sestry,
dnes je sviatok Svätej rodiny. Evanjeliový úryvok 

sv. Lukáša z dnešnej liturgie nám predstavuje Pannu 
Máriu s Jozefom, ktorí, verní tradícii, vystupujú spolu 
s dvanásťročným Ježišom do Jeruzalema na oslavu Veľ-
kej noci. Ježiš vstúpil do Pánovho chrámu po prvý krát 
na štyridsiaty deň po svojom narodení, keď jeho rodi-
čia za neho obetovali „pár hrdličiek alebo dva holúb-
ky“ (Lk 2,24), teda obetu chudobných. „Lukáš, ktorého 
evanjelium je celé popretkávané teológiou chudobných 
a samotnou chudobou, nám dáva poznať..., že Ježišova 
rodina patrila medzi chudobných Izraela. Ukazuje nám, 
že práve medzi nimi mohlo dozrieť naplnenie prísľubu“ 
(L´infanzia di Gesù, 96). Ježiš je dnes znova v Chráme, 
ale tentoraz má inú, svoju vlastnú úlohu. Spolu s Máriou 
a Jozefom koná púť do Jeruzalema tak, ako to predpisu-
je zákon (porov. Ex 23,17; 34,23ss) aj keď ešte nedovŕšil 
trinásty rok života. Toto je znakom hlbokej nábožnosti 
Svätej rodiny. Keď sa však jeho rodičia vybrali na cestu 
späť do Nazareta, stalo sa niečo neočakávané. Bez toho, 
aby voľačo povedal, ostáva v meste. Tri dni ho Mária 
s Jozefom hľadali a nakoniec našli v Chráme, kde sa 
rozprával s učiteľmi zákona (porov. Lk 2,46-47). Keď 
od neho chceli vysvetlenie, Ježiš odpovedá, že sa nemajú 
čudovať, pretože tam je jeho miesto a jeho dom, blízko 
pri Otcovi, ktorý je Bohom (porov. L´infanzia di Gesù, 
143). „On – píše Origenes – vyznáva, že je v chráme 
svojho Otca, toho Otca, ktorého nám zjavil a povedal, že 
je jeho Synom“ (Kázne na Lukášovo evanjelium, 18,5).

Máriine a Jozefove starosti o Ježiša sú rovnaké ako 
každého rodiča, ktorý vychováva svoje dieťa, uvádza ho 
do života a pomáha mu porozumieť skutočnosti. Dnes 
je potrebná osobitná modlitba k Pánovi za všetky rodi-
ny sveta. Nech sa rodičia, napodobňujúc Svätú rodinu, 
vážne zaoberajú rastom a výchovou vlastných detí, aby 
dozrievali v zodpovedných ľudí a čestných občanov, 
bez toho, aby niekedy zabudli na to, že viera je cenným 
darom, ktorým živia vlastné deti aj skrze osobné sve-
dectvo. Zároveň sa modlime, aby každé dieťa bolo pri-
jaté ako Boží dar, milované otcom a matkou a rástlo ako 
Pán Ježiš „v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí“ 
(Lk 2,52). Nech sú láska, vernosť a odovzdanosť Márie 
a Jozefa príkladom pre všetkých kresťanských manže-
lov, ktorí nie sú priateľmi alebo pánmi života ich detí, ale 
správcami neopakovateľného Božieho daru.               -js-

Benedikt XVI. na stretnutí Taizé

Rím 29. decembra (RV) - V sobotu večer prijal Svätý 
Otec mladých pútnikov na Svätopeterskom námestí. 
Na Vatikánske námestie sa presunul program 35. mod-
litbového stretnutia Taizé. Na mieste sa už od poludnia 
postupne zhromaždilo okolo 40-tisíc mladých z celej 
Európy, tisíce Rimanov a návštevníkov Večného mes-
ta. Spoločná modlitba, ktorej predsedal Benedikt XVI., 
bola ukončená pozdravom priora komunity Taizé brata 
Alojza a príhovorom Svätého Otca.

„Čo nás spája, je silnejšie ako to, čo nás rozdeľuje: 
spája nás jeden krst a to isté Božie slovo. Dnes večer 
sme prišli k vám na oslavu tejto jednoty – pravej, aj keď 
nie ešte naplno zavŕšenej, ktorá sa hľadiac spoločne ku 
Kristovi prehlbuje,“ začal svoj príhovor brat Alojz a po-
kračoval: „Brat Roger zanechal ako dedičstvo našej ko-
munite starosť o ohlasovanie evanjelia, a to najmä mla-
dým ľuďom. Bol si naozaj vedomý toho, že rozdelenie 
medzi kresťanmi je prekážkou pre odovzdávanie viery. 
On otvoril cesty k zmiereniu, s ktorých objavovaním 
a skúmaním sme ešte neskončili. Mnohí sú inšpirovaní 
jeho svedectvom, ktorí by chceli anticipovať zmierenie 
vo svojom živote, žiť už zmierení.

Predpokladom zmierenia je však osobný vzťah 
k Bohu. „Tento ekumenizmus modlitby nepodporuje 
jednoduchú toleranciu. Podporuje vzájomné počúvanie 
a skutočný dialóg,“ dodáva prior Alojz.

Nástupca brata Rogera v závere pripomenul posled-
nú etapu púte dôvery na zemi, ktorá prebehla v novem-
bri v rwandskom Kigali. Zúčastnilo sa na nej množstvo 
mladých ľudí z 35 krajín afrického kontinentu. „Títo 
mladí Afričania, ktorí chceli, aby sme zobrali so sebou 
ako znamenie ich nádeje, semienka ciroku, aby rástli 
v Európe. Dovoľte mi, aby som, Svätý Otče, aby som 
Vám z nich odovzdal v malom typickom rwandskom 
tradičné koši, nazvanom «agaseke». Tieto semienka ná-
deje pochádzajúce z Afriky by snáď mohli byť zasadené 
a rásť vo Vatikánskych záhradách,“ zakončil svoj prího-
vor brat Alojz.

„Vo vašich komunitných modlitbách patrí, okrem ti-
cha, dôležité miesto i spevu. Piesne z Taizé znejú v tých-
to dňoch v rímskych bazilikách. Pieseň je podporou 
a ničím neporovnateľným vyjadrením modlitby. Spieva-
júc Kristovi sa zároveň otvárate tajomstvu jeho nádeje. 
Nebojte sa predbehnúť ranné zore, aby ste chválili Boha. 
Nebudete sklamaní,“ povedal Benedikt XVI.

Mladým Svätý Otec povedal, že ich Kristus neod-
deľuje od sveta. „Posiela vás tam, kde chýba svetlo, 
aby ste ho priniesli iným. Áno, všetci ste povolaní stať 
sa malými svetlami pre tých, čo vás obklopujú. Vašou 
pozornosťou, spravodlivejším rozdeľovaním dobier tej-
to zeme, s nasadením za spravodlivosť a novú ľudskú 
spolupatričnosť pomôžete tým, čo sú okolo vás lepšie 
porozumieť tomu, ako nás evanjelium vedie k Bohu 
a zároveň k iným. Takto svojou vierou prispejete k roz-
množeniu dôvery na zemi. Buďte plní nádeje. Nech Boh 

požehná vás, vaše rodiny a priateľov!“ ukončil príhovor 
Svätý Otec.                                                          RV CZ / RV SK 
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Vatikán 31. decembra (TK KBS) - V Bazilike sv. Petra vo 
Vatikáne sa posledný deň minulého roka konala boho-
služba vešpier na poďakovanie za končiaci kalendárny 
rok. Predsedal jej Benedikt XVI. Počas liturgie prednie-
sol príhovor, z ktorého prinášame niekoľko myšlienok:

„Ďakujem vám všetkým, prítomným na tejto liturgii 
na zakončenie kalendárneho roka 2012. Táto «hodina» 
nesie v sebe osobitnú intenzitu a stáva sa v istom zmysle 
slova syntézou všetkých hodín končiaceho sa roka. Sr-
dečne pozdravujem otcov kardinálov, biskupov, kňazov, 
zasvätené osoby a laických veriacich, zvlášť tých, čo 
tvoria spoločenstvo Cirkvi v Ríme. Osobitným spôso-
bom pozdravujem prítomných vládnych predstaviteľov, 
začínajúc primátorom večného mesta, ktorému ďakujem, 
že sa s nami delí o túto chvíľu modlitby a vďakyvzdania 
Bohu.

Hymnus Te Deum, ktorý dnešný večer prednesieme 
Pánovi na zakončenie kalendárneho roku, je hymnom 
vzdávania vďaky. Začína sa slovami: «Teba, Bože, chvá-
lime, teba, Pane, vyznávame» a končí sa vyznaním viery: 
«V teba, Pane, som dúfal, nebudem zahanbený naveky.» 
Nezávisle od priebehu tohto roka, či už bol ľahký alebo 
ťažký, neúrodný alebo plodný, ďakujme Bohu. V spe-
ve Te Deum je zahrnutá hlboká múdrosť. Ona nám do-
voľuje vysloviť, že napriek všetkému jestvuje vo svete 
dobro a toto dobro má zvíťaziť vďaka Bohu, Bohu Ježi-
ša Krista, vteleného, ukrižovaného a zmŕtvychvstalého. 
Samozrejme, niekedy je ťažké zachytiť túto hlbokú sku-
točnosť, keď zlo činí viac rozruchu ako dobro. Obsahom 
novinových správ sa stávajú brutálne vraždy, všeobecná 
nadvláda, hlboká nespravodlivosť. Avšak gestá lásky 
a služby, či verne a trpezlivo znášaná každodenná náma-
ha, zostávajú v tieni a neobjavujú sa v médiách. Takže, ak 
chceme porozumieť svetu a životu, nemôžeme sa uspo-
kojiť so správami. Musíme sa naučiť zostávať v mlčaní, 
v meditácii, v pokojnej a dlhej úvahe. Musíme sa vedieť 
zastaviť a zamyslieť. Týmto spôsobom môže náš duch 
nájsť uzdravenie z nevyhnutných rán každodenného ži-
vota, vojsť do hĺbky udalostí, ktoré sa dejú v našom ži-
vote a vo svete, a dosiahnuť tú múdrosť, ktorá dovoľuje 
oceniť veci novým pohľadom. Nadovšetko v sústredení 
svedomia, kde k nám hovorí Boh, sa učíme vnímať naše 
skutky v pravde – a to i napriek zlu, ktoré je prítomné 
v nás a v našom okolí. Týmto sa začína proces návratu, 
pretvárajúci nás na múdrejších a lepších, schopnejších 
vzbudzovať solidaritu a spoločenstvo a umožňujúci  
víťazstvo dobra nad zlom. Kresťan je človekom náde-
je, dokonca a zvlášť tvárou v tvár temnosti, čo sa často  

objavuje vo svete a nepatrí do Božieho plánu, ale vychá-
dza z chybných rozhodnutí človeka. Veď kresťan vie, že 
moc viery môže «hory prenášať» (porov. Mt 17,20): Pán 
môže rozjasniť aj tú najhlbšiu temnotu.Rok viery, preží-
vaný v Cirkvi, chce vzbudiť v srdci každého veriaceho 
vedomie, že stretnutie s Kristom je prameňom opravdi-
vého života a mocnej nádeje. Viera v Ježiša umožňuje 
stálu obnovu v dobrote a schopnosť vyjsť z pohyblivého 
piesku hriechu, aby sa začalo odznova. V Slove, ktoré sa 
stalo Telom možno neustále nanovo nachádzať pravdivú 
identitu človeka, ktorý objavuje, že sa k nemu obracia 
nekonečná láska Boha a on je tak povolaný nadviazať 
s Ním osobitné spoločenstvo. Pravda, že Ježiš Kristus 
prišiel, aby zjavil Otca, je istotou, čo nás pobáda hľadieť 
s nádejou na začínajúci nový rok.

Cirkev dostala od svojho Pána poslanie evanjelizo-
vať a dobre vie, že evanjelium je adresované všetkým ľu-
ďom, hlavne mladším pokoleniam, aby uspokojilo túžbu 
po pravde, čo každý nosí vo svojom srdci a ktorá je často 
v našom živote prekrytá početnými vecami. Apoštolská 
námaha je potrebná tým viac vtedy, keď viere hrozí, že 
bude odsunutá do tieňa kultúrneho kontextu, ktorý sťa-
žuje jej osobné zakorenenie a spoločenskú prítomnosť. 
Rím je teda miestom, v ktorom kresťanská viera musí 
byť neustále nanovo hlásaná a vierohodne dosvedčo-
vaná. Nemôžeme byť ľahostajní voči rastúcemu počtu 
vyznávačov iných náboženstiev či ťažkostiam farských 
spoločenstiev pri oslovovaní mladých ľudí ani voči ší-
reniu sa životného štýlu poznačeného individualizmom 
a morálnym relativizmom, a z druhej strany ani voči 
mnohým hľadajúcim zmysel svojho života a nádej, ktorá 
nesklame. Podobne ako apoštol Pavol (porov. Rim 1,14-
15) každý veriaci v tomto meste by sa mal cítiť dlžníkom 
evanjelia voči svojim spoluobčanom!

Z tohto dôvodu už niekoľko rokov sa naša diecéza 
snaží zdôrazniť misijný charakter zvyčajného dušpastier-
stva, aby veriaci, podporovaní zvlášť nedeľnou Eucharis-
tiou, sa mohli stať učeníkmi a hodnovernými svedkami 
Ježiša Krista. Kresťanskí rodičia, ktorí sú pre svoje deti 
prvými vychovávateľmi vo viere, sú osobitne pozvaní žiť 
toto poslanie. Zložitosť života vo veľkom meste, akým 
je Rím, a istá kultúra, ktorá sa často zdá byť ľahostaj-
ná voči Bohu, kladú nám za povinnosť nenechať otcov 
a matky osamotených v tejto úlohe, tak rozhodujúcej, 
ale pomáhať im a sprevádzať ich v duchovnom živote. 
V tejto súvislosti povzbudzujem všetkých, čo pracujú 
v pastorácii rodín, aby uvádzali do života pastoračné  
odporúčania posledného diecézneho kongresu,  

Benedikt XVI. slávil vešpery na záver kalendárneho roka

Nech nám Jozefovo mlčanie, ako spravodlivého 
človeka (porov. Mt 1,19) a príklad Márie, ktorá za-
chovávala všetky tieto veci vo svojom srdci (porov. 
Lk 2,51) dovolia vstúpiť do plného tajomstva viery 

a ľudskosti Svätej rodiny. Prajem všetkým kresťan-
ským rodinám, aby žili v Božej prítomnosti v rov-
nakej láske a radosti ako mala Ježišova, Máriina 
a Jozefova rodina.                                                                    -js-
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Benedikt XVI. slávil novoročnú 
slávnostnú eucharistiu vo Vatikáne

Vatikán 1. januára (RV) - Nový rok otvoril Bene-
dikt XVI. svätou omšou vo vatikánskej Bazilike sv. 
Petra za účasti diplomatického zboru veľvyslancov 
pri Svätej stolici. Prvý január je - popri liturgickej 
slávnosti Panny Márie Bohorodičky - pripomínaný 
v Cirkvi aj ako Svetový deň pokoja, ku ktorému 
každoročne vychádza zvláštne pápežské posolstve, 
a ktorého tento rok je témou „Blahoslavení tí, čo ší-
ria pokoj“.

Benedikt XVI. vo svojej homílii rozjímal o sta-
rozákonnom áronskom požehnaní: „Požehnanie, 
ktoré trikrát opakuje meno svätého Boha, nevyslo-
viteľné meno, a zakaždým ho spája s dvoma slo-
vesami indikujúcimi konanie v prospech človeka: 
«Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán 
ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán 
obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!» (6, 24-
26). Pokoj je teda vrcholom týchto šiestich Božích 
činností v náš prospech, keď k nám obracia svoju 
jasnú tvár,“ povedal Svätý Otec.                 -js-

zameraného na krstnú pastoráciu a pastoračnú starostli-
vosť po krste. Horlivé dušpastierske nasadenie sa stáva 
nevyhnutným, nakoľko rozvíja cestu duchovnej formá-
cie po krste detí a sprevádza rodičov, udržuje živý pla-
meň viery a ponúka konkrétne návrhy pre ohlasovanie 
Ježišovho evanjelia už tým najmenším. Zrod rodinných 
skupín, v ktorých sa načúva Božiemu slovu a delí sa so 
skúsenosťami z kresťanského života, pomáha utužovať 
pocit príslušnosti k cirkevnému spoločenstvu a rásť 
v priateľstve s Pánom. Tak isto je dôležité budovať sr-
dečný vzťah priateľstva aj s tými veriacimi, ktorí po krs-
te svojho dieťaťa kvôli naliehavostiam každodenného 
života nepreukazujú väčší záujem žiť túto skúsenosť. 
Aj títo môžu takto skusovať láskavosť Cirkvi, ktorá ako 
starostlivá matka stojí po ich boku, aby im napomáhala 
v duchovnom živote.

Aby sa mohlo ohlasovať evanjelium a aby sa umož-
nilo tým, ktorí Ježiša nepoznajú alebo ho opustili, vstúpiť 
bránou viery a žiť spoločenstvo s Bohom, je nevyhnut-
né stále hlbšie spoznávať význam právd zahrnutých vo 
Vyznaní viery. Starosť o systematickú formáciu pasto-
račných pracovníkov, už niekoľko rokov prebiehajúcu 
v rozličných inštitúciách Rímskej diecézy, je neoceniteľ-
nou cestou, ktorá si vyžaduje, aby sa uskutočňovala aj 
v budúcnosti. Prostredníctvom nej sa formujú laici, aby 
boli schopní ohlasovať evanjelium v každom dome a na 
každom mieste – aj prostredníctvom tzv. «centier načú-
vania», ktoré už priniesli hojné ovocie v projekte Mest-
ská misia. V tomto zmysle sú «Rozhovory v katedrále», 
ktoré už niekoľko rokov prebiehajú v Lateránskej bazili-
ke, príležitosťou stretnúť sa s «Mestom» a viesť dialóg 
s ľuďmi hľadajúcimi Boha a pravdu prostredníctvom 
otázok o ľudskej existencii.

Ako v predchádzajúcich storočiach, tak aj dnes je 
Rímska cirkev pozvaná neúnavne ohlasovať a svedčiť 
o bohatstve Kristovho evanjelia. Toto sa deje aj prostred-
níctvom podpory chudobných a marginalizovaných, ako 
i rodín v ťažkostiach, osobitne v službe chorým a nevlád-
nym. Veľmi nalieham, aby inštitúcie na rozličných úrov-
niach nezabúdali na svoje poslanie, aby všetci obyvatelia 
mali prístup k tomu, čo je základom pre dôstojný život.

Drahí priatelia, v posledný večer roka, ktorý sa chý-
li k svojmu záveru a na úsvite nového, oslavujme Pána! 
Prejavme tomu «ktorý je, ktorý bol a ktorý príde» ľútosť 
a prosbu o odpustenie všetkého, čo sme zanedbali, ako 
aj úprimnú vďaku za nespočítateľné dary Božej dobroty. 
Predovšetkým, ďakujeme za milosť a pravdu, ktoré nám 
boli darované skrze Ježiša Krista. V ňom sa nachádza 
plnosť ľudského času. V ňom sa nachádza budúcnosť 
každého človeka. V ňom sa naplnili túžby Cirkvi a sveta. 
Amen.“

Po modlitbe vešpier nasledovalo vystavenie Sviatosti 
oltárnej a krátka tichá adorácia. Zbor Capella Sistina za-
intonoval Te Deum laudamus a ďakovnú pobožnosť Svä-
tý Otec ukončil eucharistickým požehnaním. Nato vyšiel 
z Vatikánskej baziliky a pred betlehemom na Námestí sv. 
Petra zotrval v krátkej tichej modlitbe.                         -jm, js- 

Svätý Otec: Nový rok  
je ako vydanie sa na cestu 

s Božou milosťou

Vatikán 1. decembra (RV) - Na Svätopeterskom námestí 
i na priľahlom Námestí Pia XII. sa napoludnie zišlo pri-
bližne 50-tisíc ľudí, aby si vypočuli sviatočný príhovor 
Svätého Otca. 

„Drahí bratia a sestry,
všetkým prajem šťastný nový rok! V tento prvý deň 

roku 2013 chcem každému mužovi a žene na celom sve-
te odovzdať Božie požehnanie. Urobím to prostredníc-
tvom starodávnej formuly, ktorá sa nachádza vo Svätom 
písme: «Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti 
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Vatikán 2. januára (RV) - Generálna audiencia, prvá 
v tomto roku sa konala vo vatikánskej aule Pavla VI. 
Boli na nej prítomní aj viacerí účastníci práve skončené-
ho Európskeho stretnutia mládeže z Taizé. Svätý Otec sa 
vo svojej katechéze venoval tajomstvu Narodenia Pána.

Drahí bratia a sestry!
Narodenie Pána opäť svojím svetlom osvecuje tem-

noty, ktoré často obklopujú náš svet a naše srdcia a pri-
náša nádej i radosť. Odkiaľ vychádza toto svetlo? Z Bet-
lehemskej maštale, kde pastieri našli „Máriu a Jozefa 
i dieťa uložené v jasliach“ (Lk 2,16). Stojac pred Svätou 
rodinou sa v nás vynára ďalšia a hlbšia otázka: ako môže 
toto malé dieťa priniesť svetu takú radikálnu novosť, že 
zmení beh dejín? Je snáď v jeho pôvode niečo originál-
ne, niečo, čo presahuje túto jaskyňu?

Vždy nanovo sa vynára otázka o pôvode Ježiša, tá 
istá, ktorú kladie prokurátor Poncius Pilát počas proce-
su: „Odkiaľ si?“ (Jn 19,29). I napriek tomu je jeho pôvod 
veľmi jasný. V Jánovom evanjeliu, keď Pán vyhlasuje: 
„Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba“, Židia reagujú 
šomraním: „Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého 
otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: «Zostúpil som 
z neba?!» (Jn 6,42). O niečo neskôr obyvatelia Jeruza-
lema veľmi oponujú tvrdeniu o Ježišovom mesiášskom 
poslaní, prehlasujúc, že dobre vedia, „odkiaľ je; ale keď 
príde Kristus, nik nebude vedieť, odkiaľ je” (Jn 7,27). 
Ježiš im pripomína, že ich nároky poznať jeho pôvod nie 
sú opodstatnené, a už i týmto faktom naznačuje odkiaľ 
prišiel: „Neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, 
ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte” (Jn 7,28). Iste, Ježiš 
pochádza z Nazareta, narodil sa v Betleheme, kto však 
pozná jeho pravý pôvod?

V štyroch evanjeliách jasne zaznieva odpoveď na 
otázku „odkiaľ“ prichádza Ježiš. Jeho pravým pôvod-
com je Otec, vychádza úplne od Neho, ale celkom iným 
spôsobom ako proroci, poslaní od Boha, ktorí ho pred-
chádzali. Toto pochádzanie z Božieho tajomstva, ktoré 
nik nepozná, je istým spôsobom obsiahnuté už v rozprá-
vaniach o Ježišovom detstve v evanjeliách podľa Ma-
túša i Lukáša, ktoré čítame v tomto vianočnom období. 
Archanjel Gabriel ohlasuje: „Duch Svätý zostúpi na teba 
a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa 
volať svätým, bude to Boží Syn“ (Lk 1,35). Tieto slová 
opakujeme zakaždým, keď recitujeme Krédo, Vyznanie 
viery: „et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Vir-
gine“, „mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Pan-
ny“. Pri tomto výroku skláňame hlavu, pretože závoj, 
ktorý schovával Boha, sa takpovediac odhaľuje a Božie 
tajomstvo, nepreniknuteľné a neprístupné, sa nás dotýka: 
Boh sa stáva Emanuelom, „Bohom s nami“. Pri počúva-
ní omší, skomponovaných veľkými majstrami posvätnej 
hudby, napríklad Mozartovej Korunovačnej Omše, si 
hneď všimneme, že sa osobitne zastavili pri tejto fráze, 
akoby chceli vyjadriť univerzálnym jazykom hudby to, 
čo slová vyjadriť nevedia: veľké tajomstvo Boha, ktorý 
si berie telo a stáva sa človekom.

Ak sa pozorne zamyslíme nad výrokom „mocou 
Ducha Svätého, vzal si telo z Márie Panny“, zistíme, že 
v sebe obsahuje štyri navzájom pôsobiace prvky. Ex-
plicitným spôsobom spomína Ducha Svätého a Pannu 
Máriu a implicitne zahŕňa Syna, ktorý si vzal telo v lo-
ne Panny. „Vyznanie viery“ definuje Ježiša viacerými
titulmi: „Pán, ...Kristus, jednorodený Syn Boží, „Boh 
z Boha, Svetlo zo Svetla, pravý Boh z Boha pravého,... 

Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán 
obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!» (6, 24-26).

Ako je slnečné svetlo a teplo požehnaním pre zem, 
tak je Božie svetlo pre ľudstvo, keď necháva nad ním 
žiariť svoju tvár. Toto sa udialo narodením Ježiša Kris-
ta! Boh rozjasnil svoju tvár nad nami: na počiatku sveta 
veľmi ponížene a skryto – v Betleheme boli svedkami 
tohto zjavenia iba Mária a Jozef a niekoľko pastierov 
– ale postupne, tak ako keď vychádza slnko a napolud-
nie ožiari celý svet, Kristovo svetlo zažiarilo a rozšírilo 
sa všade. Už počas jeho krátkeho pozemského života 
nechal Ježiš Nazaretský zažiariť Božej tvári vo Svätej 
zemi. Potom, skrze Cirkev vedenú jeho Duchom rozšíril 
evanjelium pokoja do všetkých národov. «Sláva Bohu 
na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle» (Lk 
2,14). Toto spievali anjeli v deň narodenia Pána a toto 
je tiež spev kresťanov po celej zemi. Spev, ktorý z perí 
a sŕdc prechádza do konkrétnych skutkov, do prejavov 
lásky, ktoré budujú dialóg, pochopenie a zmierenie.

Preto, na ôsmy deň po narodení, keď Cirkev, tak ako 
Panna Mária, ukazuje svetu novonarodeného Ježiša, pô-

vodcu pokoja, slávime Svetový deň pokoja. Áno, to die-
ťa, ktoré je Božím slovom čo sa stalo telom, prišlo, aby 
ľuďom prinieslo pokoj, ktorý svet nemôže dať (porov. 
Jn 14,27). Jeho poslaním je zbúrať «múr nepriateľstva» 
(porov. Ef 2,14). Keď na brehu jazera v Galilei ohlaso-
val svoje «Blahoslavenstvá», bolo medzi nimi aj «Bla-
hoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími 
synmi» (Mt 5,9). Kto sú tí, čo šíria pokoj? Sú to všetci 
tí, ktorí deň čo deň hľadajú spôsob ako dobrom premá-
hať zlo, silou pravdy, zbraňami modlitby a odpustenia, 
dôstojnou a dobre vykonanou prácou, vedeckým výsku-
mom v prospech života, skutkami telesného a duchov-
ného milosrdenstva. Šíriteľmi pokoja sú mnohí, ale ro-
bia to v skrytosti. Rovnako ako kvas v ceste, umožňujú 
rásť ľudstvu podľa Božieho plánu.

V tomto Anjel Pána v novom roku prosme Najsvätej-
šiu Máriu, Božiu Matku, aby nás požehnala ako mama 
žehná svoje deti, keď odchádzajú na cestu. Nový rok je 
ako vydanie sa na cestu: So svetlom a s Božou milosťou 
to môže byť cesta pokoja pre každého človeka a každú 
rodinu, pre každú krajinu a celý svet.“       -js-/ snímka SIR

Vo Vatikáne prvá generálna audiencia s Benediktom XVI. v tomto roku
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tej istej podstaty s Otcom“ (Nicejsko-carihradské vyzna-
nie very). Spomenuté implicitné odvolanie sa na Syna 
nás privádza k ďalšej osobe, k Otcovi. Prvým činiteľom 
tohto výroku je teda Otec, ktorý spolu so Synom a Du-
chom Svätým, je jediný Boh.

Toto tvrdenie v Kréde sa netýka večného bytia Boha, 
ale hovorí nám predovšetkým o činnosti troch Božských 
osôb, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom Panny Má-
rie („ex Maria Virgine“). Bez nej by vstup Boha do dejín 
ľudstva nedosiahol svoj cieľ a nemal by ústredné miesto 
v našom Vyznaní viery: Boh je Bohom s nami. Mária 
týmto spôsobom neodmysliteľne patrí k našej viere 
v Boha, ktorý koná a vstupuje do histórie. Ona dáva 
k dispozícii celú svoju osobu, „prijíma“ skutočnosť, že 
sa stane miestom prebývania Boha. Niekedy sa na našej 
ceste viery môžeme cítiť chudobní a neschopní vydá-
vať svedectvo pred svetom. Boh si však vybral pokor-
nú ženu z neznámej dediny v jednej z najvzdialenejších 
provincií veľkého rímskeho impéria. Vždy, i uprostred 
najväčších ťažkostí, majme dôveru v Boha, obnovujúc 
vieru v jeho prítomnosť a pôsobenie v našich dejinách, 
tak ako Mária. Bohu nič nie je nemožné. S ním naša po-
zemská existencia kráča po istej zemi a otvára sa budúc-
nosti pevnej nádeje.

Vyznávajúc v Kréde: „mocou Ducha Svätého, vzal 
si telo z Márie Panny“, potvrdzujeme, že Duch Svätý, 
ako moc Najvyššieho Boha, tajomným spôsobom usku-
točnil v Panne Márii počatie Božieho Syna. Evanjelista 
Lukáš nám predkladá slová archanjela Gabriela: „Duch 
Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni“ 
(1,35). Vidíme dve prepojenia. Prvé pripomína okamih 
stvorenia. Na začiatku knihy Genezis čítame, že „Duch 
Boží sa vznášal nad vodami“ (1,2). Je to stvoriteľský 
Duch, čo dal život všetkým veciam, i človeku. V Márii 
sa prostredníctvom pôsobenia Božieho Ducha uskutoč-
ňuje nové stvorenie: Boh, ktorý stvoril bytie z ničoho, 
Vtelením dáva život novému začiatku ľudstva. Cirkevní 
otcovia často hovoria o Kristovi ako o novom Adamovi, 
zdôrazňujúc tak počiatok nového stvorenia narodením 
Božieho Syna z Panny Márie. Tu si môžeme uvedomiť, 
že viera aj nás privádza k určitej novosti, uskutočňujúc 
v nás druhé narodenie. Na začiatku kresťanského živo-
ta je krst, v ktorom sa rodíme ako Božie deti a stávame 
sa účastnými na Ježišovom synovskom vzťahu k Otco-
vi. Rád by som pripomenul, že krst dostávame, „sme 
pokrstení“, - je to pasívum -, pretože nik z nás nie je 
schopný stať sa Božím dieťaťom sám od seba: ide o za-
darmo udelený dar. Sv. Pavol spomína toto adoptívne 
synovstvo kresťanov v ústrednej časti Listu Rimanom, 
keď píše: „Všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími 
synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa mu-
seli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synov-
stva, v ktorom voláme: «Abba Otče!» Sám Duch spolu 
s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti“ (8,14-
16) a nie sluhovia. Iba ak sa otvoríme Božiemu pôso-
beniu, ako Mária, iba ak zveríme náš život Pánovi ako  
priateľovi, ktorému bezvýhradne dôverujeme, všetko sa 

zmení, náš život dostane nový zmysel a novú podobu 
Božích detí, ktoré Otec miluje a nikdy ich neopustí.

Hovorili sme o dvoch prvkoch: prvým je Duch nad 
vodami, stvoriteľský Duch. V slovách Zvestovania 
nachádzame ďalší prvok. Anjel hovorí Márii: „Moc 
Najvyššieho ťa zatieni“. Tie slová sú pripomienkou 
posvätného oblaku, ktorý zakrýval stánok zjavenia 
s Archou zmluvy, ktorú Izraelský ľud nosil so sebou 
počas putovania, a ktorý označoval Božiu prítomnosť 
(porov. Ex 40,34-38). Mária je novým posvätným  
stánkom, novou Archou zmluvy. Svojím „áno“ na slová 
archanjela, pripravuje Bohu príbytok na tejto zemi. Ten, 
ktorého vesmír nemôže obsiahnuť, prebýva v lone Panny. 
Vráťme sa k otázke o Ježišovom pôvode, z ktorej sme 
vyšli, zhrnutej v Pilátových slovách: „Odkiaľ si?“. 
Z týchto úvah sa, už od začiatkov evanjelií, Ježišov 
pravý pôvod zdá byť jasným: On je jednorodený Boží 
Syn, prichádzajúci od Boha. Stojíme pred veľkým 
a prevratným tajomstvom, ktoré slávime v tomto via-
nočnom čase: Boží Syn si pôsobením Ducha Svätého 
vzal telo z Márie Panny. Táto skutočnosť zaznieva 
vždy nanovo a do nášho srdca vnáša nádej a radosť, 
pretože nás zakaždým uisťuje, i keď sa často cítime 
slabí, chudobní a bezmocní pred ťažkosťami a zlom 
sveta, že Božia moc neprestajne pôsobí a koná zázra-
ky práve v slabosti. Jeho milosť je našou silou (porov.  
2 Kor 12,9-10).                       Preklad: sr. A. Jenčíková CJ

Odtajnili materiály spred 30 rokov 
z návštevy pápeža vo V. Británii

Vatikán 29. decembra (RV) - Nedávno odtajnené doku-
menty britskej vlády o návšteve pápeža v krajine uka-
zujú, že iba deň pred plánovanou návštevou britský mi-
nister zahraničných vecí Francis Pym informoval Svätú 
stolicu o možnosti zmeny naplánovaného programu, ak 
by to pomohlo k jej zrealizovaniu. V tom čase bolo 
Spojené kráľovstvo vo vojne s Argentínou o Fal-
klandské ostrovy respektíve Malvíny a tento kon-
flikt takmer zapríčinil zrušenie dlho pripravovanej
pastoračnej cesty pápeža.

Minister zahraničných vecí veľvyslancovi napísal: 
„Prosím informujte čo najskôr Svätú stolicu, a to na 
najvyšších miestach, že ak by pomohlo pápežovi v roz-
hodnutí uskutočniť návštevu, vláda jej veličenstva je 
pripravená považovať jeho návštevu za čisto pastorač-
nú, v tom prípade by boli z programu vylúčené takmer 
všetky vládne záležitosti“. Znamenalo to aj zrušenie 
oficiálneho stretnutia sa pápeža z britskou premiérkou
Margaret Tacherovou a inými vládnymi predstaviteľ-
mi. Svätý Otec nakoniec uskutočnil šesťdňovú čisto 
pastoračnú návštevu Britských ostrovov od 28. mája do 
2. júna 1982.                                                                -js-
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Biskup diecézy Kaduna v Nigérii: 
Odpúšťame sekte Boko Haram

Nigéria 29. decembra (RV CZ) - Biskup diecézy 
Kaduna Mons. Mathew Ndagoso uviedol, že miest-
na Katolícka cirkev odpúšťa islamským fundamen-
talistom zo sekty Boko Haram, ktorí sú zodpoved-
ní za rad atentátov na kostoly v tomto nigérijskom 
štáte. Podľa spravodajstva denníka Daily Post Ni-
geria kadunský biskup upozornil, že odpustenie je 
jedným z dôvodov, prečo sa slávia Vianoce. Jediná 
vec, ktorú môžeme urobiť pre svojich nepriateľov, 
pokračoval Mons. Ndagoso, je odpustenie a mod-
litba. Tiež sa modlíme za obete všetkých útokov 
v katedrále sv. Rity a v mestách Ungwan Yero, Ba-
darawa i Kaduna. Musíme si pripomenúť, že tiež 
Ježiš pri svojom pozemskom živote vytrpel prena-
sledovanie, poníženie a smrť. Náboženské, politic-
ké, ekonomické a sociálne násilie teda v dejinách 
ľudstva existuje už dlhodobo, uzavrel biskup nigé-
rijskej diecézy Kaduna.                                  RV CZ

Katolícky prímas Anglicka a Wa-
lesu o orwellovských manévroch

Londýn 29. decembra (RV CZ) - Ako katolícka, tak 
i štátna anglikánska cirkev protestuje proti práv-
nej redefinícii manželstva, uzákonenej pred viac
než dvomi týždňami vládou Davida Camerona. 
Westminsterský katolícky arcibiskup Vincent Ni-
chols v štedrovečernom rozhovore pre rozhlasovú 
stanicu BBC povedal, že vláda nemá vo veci homo-
sexuálnych sobášov mandát k legislatívnym zme-
nám. Z hľadiska demokratického systému vládny 
krok spôsobí iba chaos, dodal arcibiskup Nichols. 
O podstatnom kroku Cameronovej vlády sa ne-
zmieňovali stranícke programy, neprebehla o ňom 
ani diskusia, ani sa o ňom nezmienila kráľovná vo 
svojej tradičnej reči v parlamente. Vláda sa totiž 
uchýlila k manévrom, z ktorých by sa iste radoval 
náš známy krajan George Orwell, uzavrel pre BBC 
katolícky prímas Anglicka a Walesu.

V stanovisku anglikánskej cirkvi sa upozor-
ňuje na prirodzenú podstatu manželstva ako 
zväzku muža a ženy, ktorý v dejinách vždy po-
žíval inštitucionálnu ochranu. Pre spoločnosť je 
manželstvo ako inštitúcia všestranne užitočná, 
poukazuje vyhlásenie anglikánskej cirkvi. Obe 
komunity pripomínajú svoju podporu rôznym 
právnym iniciatívam, ktoré mali zabrániť diskri-
minácii homosexuálne orientovaných jedincov. 

Tri roky po zemetrasení na Haiti 
býva stále v stanoch 360-tisíc ľudí

Port-au-Prince 28. decembra (RV CZ) - Bez elektric-
kej energie a tečúcej vody tam žije približne 400 rodín, 
teda takmer dvetisíc ľudí. Hoci od zemetrasenia, kto-
ré postihlo túto krajinu, uplynulo už tri roky, situácia 
obyvateľov hlavného mesta Haiti je naďalej veľmi ob-
tiažna. Infraštruktúra krajiny obnovená nebola, chýba-
jú potraviny a služby, panuje tam nezamestnanosť. Na 
celom ostrove žije v provizórnych stanových mestách 
360-tisíc ľudí. Deti do školy nechodia. „Najväčším 
darčekom na Narodenie Pána by bolo začať normálne 
bývať, ale to je bez šance. Čakáme teda na Boha alebo 
na smrť,“ hovorí Titelma Cherival.                      RV CZ

Ústavná redefinícia manželstva neprináša žiadny
právny zisk. Homosexuálne dvojice, ktoré zare-
gistrujú svoje partnerstvo, už dnes požívajú všet-
ky príslušné práva, upozorňuje katolícka a angli-
kánska cirkev vo Veľkej Británii.         RV CZ 

Anglikánske rehoľníčky  
sa stali katolíčkami

Oxford 3. januára (Kipa) - Jedenásť anglikánskych 
rehoľníčok v južnom Anglicku prestúpilo spolu 
so svojou predstavenou na katolícku vieru. Ženy 
z „Community of St Mary the Virgin“, jedného z naj-
starších rádov anglickej štátnej cirkvi, boli v Oxforde 
slávnostne prijaté do Katolíckej cirkvi. Informoval 
o tom denník „Witney Gazette“ . Konvertitky sa preto 
odobrali do nového domova. V ich starom konvente 
zostalo 16 žien.

Rehoľníčky boli prijaté do Katolíckej cirkvi vy-
znaním viery a sviatosťou birmovania. Teraz sú 
včlenené do personálneho ordinariátu „Our Lady of 
Walsingham“. Táto štruktúra bola zriadená pápežom 
Benediktom XVI. a umožňuje katolícku príslušnosť 
anglikánskym kresťanom pri zachovávaní anglikán-
skej tradície.

Bolo to predovšetkým rozhodnutie časti anglikán-
skej cirkvi, ktorá umožnila vysviacky žien, čo vyvo-
lalo protesty medzi veriacimi a viedlo k vystúpeniam 
z cirkvi. Medzitým vznikli pre takýchto ex-angliká-
nov personálne ordinariáty vo Veľkej Británii, sever-
nej Amerike a v Austrálii.                          Kipa,lh
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Sýria: Guvernér Aleppa navštívil 
sýrskych biskupov a kňazov

Aleppo 29. decembra (RV) - Najvyšší predstavi-
teľ štátnej správy severosýrskeho mesta Aleppo 
Mohammad Vakhid Akkad sa vo štvrtok stre-
tol s miestnymi katolíckymi biskupmi a kňazmi. 
Agentúru Fides o tom informoval apoštolský vikár 
Aleppa Mons. Giuseppe Nazzaro OFM. Katolícki 
biskupi a kňazi sa zišli do Aleppa na svoje pravi-
delné mesačné stretnutie, uviedol biskup, avšak 
vzhľadom k situácii v krajine odriekli tradičné ofi-
ciálne návštevy a v týchto dňoch sa zúčastňujú na 
duchovných cvičeniach. Guvernér Akkad sa však 
o našom stretnutí dozvedel a vyslovil prianie nás 
pozdraviť osobne. Veľmi ocenil slová Benedikta 
XVI. prednesené vo vianočnom posolstve vyzýva-
júce k ukončeniu krviprelievaniu v Sýrii. Pripojil sa 
k tomu i biskup Nazzaro. „Predstavitelia krajín mu-
sia urobiť všetko preto, aby zastavili konflikt v kra-
jine. Ničia celú krajinu – a ten, čo vyhrá, nech je to 
ktokoľvek – bude nakoniec stáť iba pred hromadou 
sutín tak ľudských ako aj materiálnych,“ dodáva 
Mons. Nazzaro.

Apoštolská stolica  
je proti ozbrojenej intervencií 

v nepokojnej Sýrii

Vatikán 28. decembra (RV CZ) - „Apoštolská stoli-
ca je proti akejkoľvek ozbrojenej intervencii v Sý-
rii, zvlášť potom, čo sa stalo v Iraku, Líbyi alebo 
na Pobreží Slonoviny,“ povedal kardinál Robert 
Sarah, keď komentoval slová Benedikta XVI. 
z jeho vianočnej homílie. Predseda Pápežskej rady 
Cor Unum zdôraznil, že výzva, ktorú predniesol 
Pavol VI. v roku 1965 na pôde OSN - „Už nikdy 
vojna“ - je plná aktuálna a slová Benedikta XVI. 
sú jej predĺžením. V súvislosti so situáciou v Sý-
rii, o ktorej hovoril Svätý Otec, kardinál Sarah po-
vedal, že „zabíjanie ľudí a ničenie infraštruktúry 
nie je pravým riešením sociálno-politických prob-
lémov. Tým je iba dialóg a vôľa budovať spolo-
čenstvo národov v láske a solidarite. Máme povin-
nosť urobiť všetko čo je možné pre konkrétnych 
ľudí, či už ide o materiálne či duchovné dobrá. 
Túto pomoc musíme preukazovať všetkým. Láska 
k blížnemu sa týka tiež ľudí, ktorých osobne nepo-
známe,“ povedal predseda spomínanej Pápežskej 
rady, ktorý nedávno navštívil v Libanone sýrskych 
utečencov.                                                                  RV CZ

Vojna v Aleppe pokračuje, povstalci a štátna 
armáda bojujú o kontrolu nad vojenským letis-
kom. Biskup Nazzaro však potvrdil, že napriek 
vojnovému scenáru boli katolícke kostoly počas 
slávnosti Narodenia Pána plné veriacich. Polnočnú 
svätú omšu v katedrále som slúžil o štvrtej hodine 
popoludní, zatiaľ čo vo farskom kostole sa slávila 
o o piatej, vysvetlil apoštolský vikár. Tiež na Bo-
žie narodenie sa zaplnili kostoly latinského a iných 
obradov, dodáva. Je až prekvapujúce, že počas slá-
vení svätých omší boli všetky kostoly naplnené ve-
riacimi, keďže mnohí boli donútení utiecť zo svo-
jich domovov. „V týchto dňoch všetci prichádzajú 
do kostolov, kde hľadajú potechu a slová povzbu-
denia, ktoré nemôžu nájsť inde,“ dodáva pre spra-
vodajskú agentúru Mons. Nazzaro.      RV SK / RV CZ 

Sýrsky arcibiskup Hindo žiada  
o potravinovú pomoc 

Sýria 2. januára (RV) - Sýrsky arcibiskup Jacques 
Behnan Hindo zaslal v týchto dňoch naliehavú vý-
zvu o pomoc a okamžitý zásah Organizácie pre vý-
živu a poľnohospodárstvo (FAO) so sídlom v Ríme 
v súvislosti s humanitárnou krízou, ktorá zasiahla 
stovky tisíc sýrskych obyvateľov v oblasti Jazira. 
Vo výzve arcibiskup opisuje veľmi kritickú situá-
ciu, zapríčinenú neutíchajúcimi bojmi v krajine, 
spojenú s blokádou akejkoľvek poľnohospodárskej 
činnosti v oblasti, ktorá je najväčším producen-
tom obilia v regióne. Upozorňuje, že zásoby zrna 
boli vykradnuté a pod cenu predané tureckým ob-
chodníkom, ktorí ho vyviezli z krajiny pod dohľa-
dom tureckých pohraničníkov. Mons. Hindo ďalej 
upozorňuje na pokračujúce miznutie základných 
potravín, predovšetkým mlieka pre deti a liekov. 
Vo výzve, ktorú adresoval aj Irackému premiérovi 
Al-Malikimu, pretože jediným možným spojením 
s touto oblasťou je medzinárodná cesta, ktorá vedie 
z Iraku, konkrétne žiada o benzín a niekoľko ton 
múky. Arcibiskup okrem iného píše: „Zakusujeme 
rovnaké utrpenie aké zakúsilo iracké obyvateľstvo 
z dôvodu uvaleného embarga. Prvými obeťami sa 
stali deti. Na vlastných telách, dušiach a deťoch ste 
zakúsili všetku nespravodlivosť, ktorá z embarga 
plynie. Takto je potrestané iba obyvateľstvo a nie 
vláda. Štáty týmto spôsobom kladú svoje záujmy 
nad záujmy ľudí, ako aj nad práva, ktoré má Boh 
nad svojim dielom“.

V oblasti Jazira žije približne jeden a pol mili-
óna obyvateľov. V posledných mesiacoch tam pri-
budlo ďalších 400-tisíc utečencov z oblasti Aleppa, 
Homsu a Damasku.                 -js-
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Novoročná svätá omša  
v nitrianskej katedrále sv. Emeráma

Nitra 1. decembra (TK KBS) - Katedrála – Bazilika 
svätého Emeráma v Nitre sa v prvý deň nového roka 
zaplnila veriacimi, ktorí počas svätej omše prosili Boha 
o požehnanie pre seba i pre svoje rodiny. 

Počas slávnostnej svätej omše nitriansky biskup 
Mons. Viliam Judák oznámil veriacim meno nového 
generálneho vikára. Stal sa ním Mons. Peter Brodek 
(55). Je kňazom od roku 1991. Ako kaplán pôsobil 
v Krásne a v Trenčíne. Od roku 1993 bol šesť rokov 
farským administrátorom vo farnosti Nitra – Klokoči-
na. Od roku 1999 je špirituálom v Kňazskom seminári 
svätého Gorazda v Nitre.

Pozícia generálneho vikára sa v Nitrianskej diecéze 
uvoľnila 15. decembra 2012, keď sa dovtedajší pomoc-

Kardinál Ján Chryzostom Korec 
k 20. výročiu Slovenskej republiky

Nitra 29. decembra (TK KBS) - Nitriansky emeritný 
biskup Ján Chryzostom kardinál Korec pri príležitosti 
20. výročia vzniku Slovenskej republiky pripomína 
obyvateľom Slovenska, že iba život podľa kresťan-
ských hodnôt je zárukou dobrej budúcnosti. Kardi-
nál spomenul nedávne pokusy vymazať znaky kres-
ťanstva z pamätnej dvojeurovej mince s postavami 
svätých Cyrila a Metoda. Povedal: „To sa nepodarí, 
odstrániť kríž zo Slovenska, lebo Pán Boh sa postará 
o to, ak my budeme verní, že Cirkev prežije aj to, čo 
prežívame dnes.“ Povzbudzuje všetkých obyvateľov 
Slovenska, zvlášť veriacich: „Nebojme sa, nebuďme 
maloverní. Ale buďme veriaci, pomáhajme si, buďme 
oddaní svätej Cirkvi, buďme oddaní Svätému Otcovi, 
lebo to je Petrov nástupca a Peter je skala, ktorú ne-
premôžu nijaké brány zla.“

Nitriansky emeritný biskup apeluje na obyvateľov 
Slovenska, aby neskladali svoju nádej do materiál-
nych hodnôt: „Všetci si myslia, že zmysel života je 
mať ohromné autá, mať vily, byť bohatý, mať penia-
ze“. Prax podľa kardinála Korca ukazuje niečo iné. 
Cirkev však ukazuje ľuďom Božieho Syna: „Kristus 
je svetlo sveta. Jediné svetlo, ktoré nám svieti pod 
nohy, že kam máme kráčať. Lebo on nám hovorí ako 
máme žiť“, povedal kardinál Korec. Zároveň si za-
spomínal, ako mu v prvých dňoch roka 1993 poslal 
telegram vtedajší pápež: „Ján Pavol II. mne do Nitry 
poslal blahoprajný telegram ku vzniku Slovenskej re-
publiky a v tom pozdrave bolo: Držte sa! Slovensko 
má tiež čo ponúknuť Európe. Svojimi svätcami, mu-
čeníkmi“.                                              Miroslav Lyko

ný biskup a generálny vikár Mons. Marián Chovanec 
prevzal riadenie Banskobystrickej diecézy.

 Mons. Peter Brodek sa poďakoval nitrianskemu 
biskupovi za prejavenú dôveru a povedal: „Cítim, že tá 
chvíľa, kedy môžem aspoň trochu pomôcť a poslúžiť 
vám a stáť vo vašej službe pri vás a pri Božom ľude, 
ktorý nám je zverený, sa aj touto službou môže napl-
niť“. Aj on vyslovil prosbu - na adresu kňazov i laic-
kých veriacich – o modlitbu, aby „sme na príhovor 
Bohorodičky Panny Márie, spoločne kráčali k Bo-
žiemu kráľovstvu“.

V prítomnosti svojho nového generálneho vikára 
Mons. Petra Brodeka a riaditeľa Biskupského úradu 
Mons. Štefana Valla svätú omšu celebroval nitriansky 
biskup Mons. Viliam Judák.

Nitriansky biskup veriacim pripomenul dôvody ich 
spoločného stretnutia (slávnosť Bohorodičky Panny 
Márie, Svetový deň pokoja, Nový rok a 20. výročie 
vzniku Slovenskej republiky) a vyzval ich, aby s vďač-
ným srdcom prosili za hodnoty, ktoré „prezentuje no-
voročná liturgia, (...) aby nás Boh požehnával a bol mi-
losrdný voči nám aj v nastávajúcom období“.

Mons. Viliam Judák počas novoročnej bohoslužby 
prečítal pastiersky list, ktorý vydal pre svoju diecézu 
z príležitosti Nového roka. Pripomenul v ňom podstatu 
a ciele slávenia Roka viery a Cyrilo-metodského jubi-
lea: „Aj my sa nachádzame uprostred súžení a musíme 
prekonávať mnohé ťažkosti. Nikdy však netreba ma-
lomyseľnieť. Vždy sa dá utiekať do milosti a blízkosti 
Pána Ježiša a do jeho rúk odovzdať celú svoju existen-
ciu“.                                                      Miroslav Lyko

V Dóme sv. Martina v Bratislave sa konala sláv-
nostná novoročná svätá omša, ktorej predsedal Bra-
tislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. 
Na svätej omši sa zúčastil aj prezident SR Ivan Gaš-
parovič s manželkou a sprievodom a ďalší verejní 
činitelia.                                          Foto: Peter Zimen
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Biskup Haľko zavítal  
medzi veriacich v Mlynkoch

Mlynky 27. januára (TK KBS) V stredu 26. decembra 
2012 na sviatok prvého mučeníka svätého Štefana, 
zavítal medzi veriacich strediska slovenskej menšiny 
v Maďarsku Mlynky – Pilisszentkereszt bratislavský 
pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, predseda Rady 
Konference biskupov Slovenska pre Slovákov v zahrani-
čí. V Kostole svätého Kríža celebroval slávnostnú svätú 
omšu spolu s miestnym farárom Zoltánom Szalayom. Vo 
svojej homílii vyzdvihol vzácnosť tohoročných Vianoc 
prežívaných v rámci Roku viery, ktoré môžu byť impul-
zom k prehĺbeniu viery v Ježiša Krista, nášho Spasiteľa 
a Vykupiteľa. Biskup Haľka povedal: „Všetkým prajem 
živý betlehem, lebo Ježiš sľúbil, že kde sa ľudia zídu 
v jeho mene, teda v duchu lásky a sebadarovania, tam 
je aj on medzi nimi”. Po svätej omši sa biskup Haľko 
v starom Slovenskom dome Mlynčanov stretol s veria-
cimi, aby im priblížil podstatu jubilea príchodu svätých 
solúnskych vierozvestov Cyrila a Metoda. Napokon si 
prehliadol aj nový Slovenský dom, stredisko pilíšskych 
Slovákov.                                                         Lukáš Uváčik

Dvaja biskupi na Štedrý deň  
za mrežami väzníc

Nitra/Hrčiarovce nad Parmou 25. decembra (TK 
KBS) - Štedrý deň medzi odsúdenými mužmi a že-
nami v prostredí slovenských väzníc strávili ordi-
nár OS a OZ SR Mons. František Rábek a eme-
ritný trnavský pomocný biskup Mons. Dominik 
Tóth. Ordinár Rábek 24. decembra 2012 v Ústave 
na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach 
nad Parnou spolu s miestnym väzenským kaplá-
nom Gabrielom Dzvoňárom celebroval vianočnú 
svätú omšu z vigílie Narodenia Pána 170 odsúde-
ným mužom.

V prítomnosti riaditeľa ústavu Jaroslava Jáno-
ša a službukonajúcich pedagógov a príslušníkov 
ZVJS sa ordinár prihovoril odsúdeným myšlienka-
mi o Kristovi zachraňujúcom človeka, ktorý tak, ako 
dieťa svojim narodením zmení životný štýl svojich 
rodičov, aj On chce zmeniť životný štýl každého 

z nás. Slávnostnú atmosféru obohatili aj samotní od-
súdení s spevom kolied a jasličkovým pásmom. Po 
skončení slávnosti ordinár navštívil aj odsúdených 
na celách, a všetkých obdaroval vianočnou čokolá-
dou so želaním pokojného a zmysluplného prežitia 
sviatkov v prostredí väzenia.

Biskup Dominik Tóth s miestnym väzenským 
kaplánom Petrom Hasarom celebroval vianočnú bo-
hoslužbu pre viac ako 200 odsúdených žien v Ústave 
na výkon trestu odňatia slobody pre ženy v Nitre - 
Chrenovej. V prítomnosti riaditeľky väznice Eleonó-
ry Grófovej, viceprimátora mesta Nitra Jána Vanča, 
zástupcov Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu 
odsúdené ženy vyzval k prijatiu Krista do srdca, 
k očisteniu duše, k obnoveniu jednoty s Kristom, 
k životu vo viere a jeho náprave podľa Jeho príkla-
du. Ponúkol ženám aj príklad sv. Františka z Assisi 
a jeho zmenu života vedúcu k osobnej spokojnosti 
a šťastiu na zemi i vo večnosti. Súčasťou slávnost-
ného vianočného programu bolo aj spievanie kolied, 
ktoré s odsúdenými ženami nacvičili rehoľné sestry 
z Misijnej kongregácie Ducha Svätého, ktoré oboha-
tili aj celú liturgiu.

Členovia Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu 
pôsobiaci v Nitre v spolupráci s Ordinariátom Ozbro-
jených síl a ozbrojených zborov SR už tradične pri-
pravili charitatívnu akciu, počas ktorej odsúdeným 
ženám spríjemňujú symbolickým darčekom vianoč-
né chvíle za mrežami väznice.            Tibor Ujlacký  

Najvyššie vyznamenania  
aj Vladimírovi Juklovi  

a Silvestrovi Krčmérymu

Bratislava 1. decembra (TK KBS) - Dve popredné 
osobnosti tajnej Cirkvi na Slovensku v minulosti 
kňaz Vladimír Jukl a Silvester Krčméry získali naj-
vyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. 
triedy. Ocenenie im udelil pri príležitosti 20. výro-
čia vzniku Slovenskej republiky prezident SR Ivan 
Gašparovič.

Kňaza Vladimíra Jukla, ktorý zomrel vlani v má-
ji vo veku 87 rokov, ocenili za mimoriadne celoži-
votné úsilie pri obrane demokracie, ľudských práv 
a náboženských slobôd. Krčméry, ktorý žije v Bra-
tislave, dostal ocenenie za mimoriadne celoživotné 
úsilie pri obrane demokracie, ľudských práv a nábo-
ženských slobôd.

Jukla i Krčméryho oceňujú veriaci, duchovní 
i ich priatelia a známi ako ľudí, ktorí sa celý život 
snažili o službu pravde, dobru a láske. Spolu stáli 
pri zrode sekulárneho inštitútu Spoločenstvo Fatima 
a stoviek vysokoškolských krúžkov tajnej Cirkvi na 
Slovensku v minulosti – tzv. krúžkov.

Jukl a Krčméry boli dvaja z 20 laureátov, kto-
rých ocenili na slávnostnom akte, ktorý sa usku-
točnil v rámci celoštátnych osláv 20. výročia vzni-
ku SR v bratislavskej Redute. Na podujatí boli 
prítomní najvyšší ústavní činitelia a predstavitelia 
verejného a spoločenského života zo Slovenska 
i zahraničia.             -pka-
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Mládež Košickej eparchie  
sa zúčastnila na podujatí  

„Wojtylova stopa“

Košice 31. decembra (TK KBS) - Komisia pre mlá-
dež pri Košickej eparchii a občianske združenie kres-
ťanskej mládeže Gaudium Sečovce zorganizovali 29. 
decembra 2012 podujatie pod názvom „Wojtylova 
stopa.“ Sledovali „stopu“ pápeža Jána Pavla II, ktorý 
miloval hory a obzvlášť Vysoké Tatry. Okolo 50 mla-
dých ľudí tak zdolalo Zbojnícku chatu (1960 m.n.m).

Program sa začal výstupom na Hrebienok a Raine-
rovu chatu (1301 m.n.m), pri ktorej bol zo snehu vy-
modelovaný betlehem v životnej veľkosti. Prítomní 
sa pohľadom na snehového Ježiška v jasliach potešili, 
že aj v Tatrách vládne vianočný duch. Od snehového 
betlehema cesta pokračovala cez Veľkú studenú do-
linu až k samotnému cieľu - Zbojníckej chate. Ces-
tou domou sa mládež zastavila aj v gréckokatolíckom 
chráme v Poprade, kde spoločne s miestnym kňazom 
a dvoma kaplánmi, ktorí sprevádzali mladých turistov 
slávili sv. liturgiu, ako poďakovanie za nádherne pre-
žitý deň.                                              Tomáš Haburaj

Vo farskej záhrade v Lúčkach  
vyrástol betlehem

Lúčky 27. decembra (TK KBS) - Zasnežená farská záhra-
da sv. Františka v liptovskej obci Lúčky sa 25. decembra 
2012, na slávnosť Narodenia Pána, už po tretíkrát preme-
nila na „Živý betlehem.“ V prostredí skutočnej maštale, 
kde boli ovečky, somárik a teliatko účinkovali v pestrom 
programe s piesňami, básňami i scénkami miestni malí 
i veľkí folkloristi, deti a mládež z obcí Lúčky a Kalame-
ny a cirkevné spevokoly. Už tradične na tomto podujatí 
nechýbali ani anjeli, Traja králi, pastieri či predstavitelia 
Svätej rodiny so živým Jezuliatkom, ktoré ležalo v jas-
ličkách na sene. Počas niekoľkých hodín sa vystriedalo 
v rolách spomínaných postáv viac ako 70 účinkujúcich 
z menovaných dvoch obcí. V neopakovateľnej vianoč-
nej atmosfére pre účinkujúcich bol odmenou úprimný 
potlesk vďačných farníkov a hostí z celého Slovenska. 
Napriek chladnému počasiu odchádzali všetci účinkujú-
ci i hostia s rozohriatymi srdcami vďaka nezabudnuteľ-
nej atmosfére, ktorá sa tu vytvorila.          Peter Kvasňák

Predseda KBS pre agentúru SITA: 
Je to otázka poslušnosti  

Svätému Otcovi

Bratislava 31. decembra (TK KBS) –Žiadosť Sväté-
ho Otca, aby sa biskup vzdal úradu, je podľa predsedu 
Konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenské-
ho otázkou poslušnosti.

„Ak nastane situácia, že by Svätý Otec odo mňa žia-
dal, aby som sa úradu vzdal, bola by to veľmi bolestná 
situácia, ale je to otázka poslušnosti. Viem si predstaviť, 
že aj pre mňa by to bolo veľmi ťažké a bolestné rozhodo-
vanie, ale prísaha vernosti alebo to vedomie, že musím 
byť poslušný Svätému Otcovi, je znakom spoločenstva. 
To neznamená, že strácam nejaké postavenie v cirkvi 
a že moje schopnosti by nemohli byť inak využité. Tá 
poslušnosť by musela byť prejavom lojality a vernosti 
prísahe,“ povedal bratislavský arcibiskup.

Podľa Zvolenského každá takáto situácia, akou bolo 
odvolanie trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka je bo-
lesťou pre veriacich. „Aj pre mňa osobne, pre biskupov. 
Lebo, ak je raz niekto už vysvätený za kňaza, alebo za 
biskupa, tvorí aj časť spoločenstva kňazov, biskupov. 
V tomto spoločenstve je to akoby jeden organizmus 
a ako hovorí Sväté Písmo, že ak jeden z toho organiz-
mu, z toho spoločenstva trpí, aj ostatní trpia,“ uviedol 
predseda KBS.

Zvolenský chápe, že ľudia by sa chceli zorientovať 
v problematike, ale ich pozornosť bola upriamená na 
rozličné otázky, ktoré sa vynorili ako hypotézy a mohli 
súvisieť s odvolaním Róberta Bezáka. „Pre mňa je dôle-
žité uvedomiť si, aj tak sám za seba to nahlas hovorím, 
že môže byť veľmi zaujímavé hovoriť o hypotézach. 
Ale keďže ide o osud človeka, je to aj veľmi nebezpeč-
né. Lebo môžete, môžem aj ja sám, keď sa budem tými 
hypotézami zaoberať, zbytočne ublížiť ľuďom, ktorých 
do týchto hypotéz zakomponujem,“ povedal arcibiskup.

Podľa Zvolenského je dôležité prijať rozhodnutie 
Svätého Otca, pretože ide o princíp základnej vernosti 
vo vzťahoch. „Ak niekomu niečo sľúbite, je dôležité, 
aby ste ten sľub dodržali. Ak niekomu niečo sľúbite pod 
prísahou, je dôležité, aby ste túto prísahu dodržali. Toto 
je základná korektnosť, základná vernosť človeka k člo-
veku aj vo vzájomných vzťahoch, vyjadrenie dôstojnos-
ti,“ uviedol s tým, že je tu aj rozmer viery v Boha, že 
prísahu alebo vernosť sľubujú biskupi Svätému Otcovi 
nielen kvôli jeho osobe, ale vo vedomí, že on má osobit-
né postavenie v cirkvi.

„Je napríklad na čele kolégia biskupov, je hlavou 
tohto kolégia. V cirkvi vo vzťahu k Bohu máme veľ-
mi silné vyjadrenie, že je námestníkom Ježiša Krista. 
Teda, že reprezentuje, sprítomňuje Ježiša Krista. Toto 
sú dôvody tej vernosti. Je tam aj ľudská vernosť alebo 
úcta k dôstojnosti človeka ako takého, ale potom aj úcta 
k Bohu,“ zdôraznil.

Arcibiskup pripomenul, že v dejinách cirkvi sú prí-
pady, keď neposlušnosť voči rozhodnutiam Svätého 

Otca cirkev poškodila. „Ktorúkoľvek krajinu takýto po-
stoj neposlušnosti poškodzuje. Platí to aj pre Slovensko, 
aj pre slovenskú cirkev,“ vyhlásil.                       SITA, rp



VI. ročník prehliadky vinšov  
a kolied pripravili v Sečovciach

Sečovce 2. januára (TK KBS) - Radostná atmosféra via-
nočných sviatkov vládla 30. decembra 2012 aj v kultúr-
nom dome v Sečovciach, kde sa uskutočnil VI. ročník 
regionálnej duchovnej prehliadky vinšov, kolied, du-
chovných piesní a vianočných hier Christos raždajetsja! 
V takmer trojhodinovom kultúrnom programe účinko-
valo viac ako 120 účinkujúcich. Sála bola plná divákov - 
občanov mesta, ale aj z blízkeho okolia. O radosť z daru 
Božej lásky sa prišli podeliť speváčka Kristínka Buzin-
kaiová zo Sečoviec, ktorú hudobne sprevádzal otec Ján 
Buzinkai. Recitáciou vinšov sa predstavili učitelia a žia-
ci z Cirkevnej spojenej školy v Sečovciach - konkrétne 
Základnej umeleckej školy. Program obohatil gospe-
lovým spevom Mládežnícky zbor vo farnosti sv. Petra 
a Pavla v Košiciach, vystúpil Detský gréckokatolícky 
spevácky zbor Cherubín z Trebišova, Folklórna skupina 
Komanička z Nového Ruskova, z Nového Ruskova sa 
predstavil Pavol Tomko, ktorý zaspieval ľudové piesne 
a zahral na fujare. Ďalšími účinkujúcimi boli: Folklórna 
skupina Vydumanec z Kuzmíc, Folklórna skupina Stu-
dzenka z Plechotíc, prehliadku ukončil Spevácky zbor 
dospelých Kairos pri Chráme svätých apoštolom rov-
ných Cyrila a Metoda v Sečovciach.

Podujatie navštívil primátor Sečoviec Jozef Gamrát 
i predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach 
Michal Hospodár. Na podujatí sa zúčastnili aj ďalší kňa-
zi a predstavitelia cirkví v Sečovciach a blízkom oko-
lí. Na záver sa všetci účinkujúci zhromaždili na pódiu 
a spoločne s divákmi v hľadisku zaspievali pieseň Tichá 
noc, svätá noc. Zapálené sviečky v rukách symbolizova-
li svetlo duše a srdca kresťana.                Ingrid Lukáčová

Skupinku koledníkov z Petržalky 
prijal rakúsky prezident  

Heinz Fischer

Rakúsko 1. januára (TK KBS) - Rakúsky prezident He-
inz Fischer v závere uplynulého roka prijal šesť skupín 
koledníkov Dobrej noviny. Päť z nich bolo z Rakúska, 
jedna z farnosti Svätej rodiny v Petržalke. Kolednícka 
akcia v Rakúsku existuje už takmer šesťdesiat rokov 
a je dlhodobým partnerom eRka – Dobrej noviny.

V zrkadlovej sieni viedenského Hofburgu za-
spievali slovenskí koledníci pieseň Vstávajte pastieri 
v sprievode harmoniky a píšťalky. Na úvod a záver 
piesne nechýbal ani zvuk slovenskej fujary. Prezident 
Fischer povzbudil všetkých koledníkov s tým, že hoci 
sa skutok pomoci jednej skupinky či jednej farnosti 
javí ako malý, v spojení s ostatnými zanecháva vý-
znamnú stopu. Výťažok z akcii a podpora projektov 
pre núdznych sú príkladom toho, že pomoc a solida-
rita neostávajú len teóriou. Organizátorov povzbudil, 
aby spájali svoje sily, pričom vyzdvihol aj účasť slo-
venských koledníkov.                                 Juraj Králik 
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Koledníci Dobrej noviny  
u prezidenta 

Bratislava 3. decembra (TK KBS) - Prezident SR Ivan 
Gašparovič s manželkou Silviou prijali koledníkov 
Dobrej noviny. Do Prezidentského paláca prišli koled-
níci z Čadce – Kýčerky, Banského, Borského Mikulá-
ša, Višňového a z Turia.

Dobrá novina je kolednícka akcia detí na Slovensku, 
spojená s finančnou zbierkou pre núdznych v misijných
krajinách. Prvýkrát sa uskutočnila na Vianoce v roku 
1995. Počas svojej histórie sa postupne stala najväč-
šou slovenskou verejnou zbierkou na pomoc v Afrike 
a zároveň jednou z najväčších dobrovoľníckych akcií 
na Slovensku. Pod mottom tohtoročnej Dobrej noviny 
„Kráčajme aj naďalej spolu smerom k spoločnosti, kto-
rá bude spravodlivejšia pre všetkých. Aj pre ľudí s po-
stihnutím.“ sa do koledovania zapojilo viac ako 26 000 
koledníkov v 1 286 farnostiach a filiálkach.

Jej organizátorom je eRko - Hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťa-
mi. Po celom Slovensku v čase od 24. decembra 2012 
do 6. januára 2013, sviatku Zjavenia Pána, koledníci 
Dobrej noviny opäť navštevujú domácnosti a spolu 
s koledovaním zbierajú peniaze na podporu rozvojo-
vých projektov v krajinách Afriky. 

Prezidentský pár odovzdal koledníkom Dobrej no-
viny finančný dar. Ivan Gašparovič zároveň vyjadril
radosť zo stretnutia s koledníkmi a konštatoval, že ho 

teší, ak podobnú radosť roznášajú aj po celom Sloven-
sku. Ocenil, že sa koledníci v rámci svojho voľného 
času venujú tejto ušľachtilej činnosti „je to pre mňa 
dobrá správa, že máte veľkú vôľu chodiť medzi ľudí, 
je to pre mňa potešenie, že sa každý rok stretávate 
a zbierate prostriedky pre tých, ktorí ich sami nemôžu 
získať.“ Všetkým koledníkom zavinšoval, aby mali 
krásny nový rok, aby sa tešili z malých darčekov a aby 
ich koledovanie urobilo radosť tým, pre ktorých sú vy-
zbierané a vykoledované prostriedky určené. Riaditeľ 
a organizátor projektu Dobrá novina Marián Čaučík 
poďakoval prezidentskému páru za prijatie a možnosť 
priniesť dobrú novinu aj tento rok do Prezidentského 
paláca. „Sme hrdí, že slovenskí chlapci a dievčatá sú 
súčasťou veľkého hnutia detí vo viacerých európskych 
krajinách, ktorého spoločným cieľom je spravodlivý 
svet, kde môžu žiť dôstojne všetci ľudia,“ povedal na 
stretnutí Marián Čaučík.                                       -to pk-
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Denné sväté omše  
na úmysel šírenia kultúry života

Bratislava 28. decembra (TK KBS) - Z iniciatívy koordi-
nátora sekcie kultúry života a na návrh predsedu Bioetic-
kej subkomisie KBS biskupa Štefana Sečku bola na ple-
nárnom zasadnutí KBS odsúhlasená iniciatíva slúženia 
denných svätých omší na úmysel šírenia kultúry života.

K takejto duchovnej podpore na ochranu života 
a ľudskej dôstojnosti sa prístúpilo preto, lebo na Sloven-
sku denne zomiera pri umelom potrate okolo troch de-
siatok detí a ďalšie pri potratoch spôsobených chemic-
kou antikoncepciou i tzv. núdzovou antikoncepciou, či 
ničením prebytočných embryí pri technológiách umelé-
ho oplodňovania. Navyše kultúra smrti prostredníctvom 
médií a iných nástrojov denne zvádza tisíce ľudských 
bytostí do postoja proti Bohu, ľudskej prirodzenosti 
a dôstojnosti a tým do duchovnej smrti. Svätá omša je 
najdokonalejšou a najmocnejšou modlitbou, v ktorej sa 
sprítomňuje Kristova obeta na kríži. Zámerom iniciatívy 
je postaviť aspoň jednu svätú omšu denne ako duchovnú 
protiváhu voči denne konanému zlu zacielenému proti 
životu a ľudskej dôstojnosti.

Do realizácie iniciatívy sa zapojili jednotliví biskupi 
Slovenska so svojimi kňazmi, každý mesiac budú svä-
té omše slúžené v inej diecéze. V mesiaci január začne 
s touto službou Spišská diecéza. Úplne prvé sväté omše 
odslúžia kňazi na biskupskom úrade v Spišskej Kapitule 
na čele s otcom biskupom Štefanom Sečkom. Do slú-
ženia omší sa zapoja napríklad aj farnosti Trstená, Ná-
mestovo, Ružomberok, Poprad, Levoča či Podolínec. 
Konkrétny rozpis bude v priebehu januára umiestnený 
na internetovej stránke Sekcie kultúry života www.kul-
turazivota.kbs.sk.

Do slúženia svätých omší za šírenie kultúry života sa 
môžu zapojiť aj ďalší kňazi najskôr neformálnym spôso-
bom. Neskôr bude na stránke sekcie doplnený kalendár, 
do ktorého budú môcť kňazi pripísať aj svoju vlastnú sv. 
omšu s týmto úmyslom.

Sekcia kultúry života chystá na rok 2013 aj ďalšie ak-
tivity. Najvýznamnejšou z nich bude celonárodný pochod 
za život v septembri v Košiciach.            Marek Michalčík 

Charita poskytla zahraničnú  
pomoc za vyše 600-tisíc eur

Bratislava 26. decembra (TK KBS) - Slovenská katolícka 
charita (SKCH) realizovala v roku 2012 vo svete huma-
nitárnu a rozvojovú pomoc v hodnote 607 612 eur. Naj-
väčší objem finančnej pomoci - 171 690 eur smeroval do
Indie, kde SKCH podporuje miestne deti prostredníctvom 

projektu Adopcia na diaľku® už od roku 1996. „Pomoc 
v objeme viac ako 116-tisíc eur smerovala do Ugandy, 
kde Slovenská katolícka charita vybudovala centrum Ne-
poškvrneného počatia Panny Márie pre chudobné a zra-
niteľné deti s HIV a AIDS. Vďaka podpore našich darov 
centrum v januári otvorí svoje brány pre dievčatá a ve-
ríme, že budúci rok dostaviame aj dom pre chlapcov,“ 
povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Okrem Indie a Ugandy Slováci podporili aj projekty 
na Haiti (53 212 eur), ktoré zasiahlo v roku 2010 ničivé 
zemetrasenie, v hladomorom postihnutom Somálsku 
(31 090 eur) či v Albánsku (84 393 eur), Japonsku (2093 
eur), na Ukrajine (3 220 eur) a vo Vietname (22 260 eur). 
„Všetkým darcom sme veľmi vďační za ich pomoc a so-
lidaritu s ľuďmi, ktorí buď žijú vo veľkej chudobe alebo 
ich zasiahla prírodná katastrofa,“ uviedol Gumulák.

SKCH v spolupráci so Spišskou katolíckou cha-
ritou a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej prá-
ce sv. Alžbety pomáhala aj v Iraku (7000 eur), kde na 
žiadosť partnerskej organizácie Caritas Iraq poslala 
zásielku liečiv a sonograf. Z prostriedkov SlovakAid 
SKCH v roku 2012 realizovala dva projekty. V Keni 
(97 360 eur) išlo o projekt zameraný na zlepšenie po-
travinového zabezpečenia chudobných a zraniteľných 
skupín miestneho obyvateľstva. V Gruzínsku (20 910 
eur) charita poskytla pomoc pri integrovaní sa ro-
dín presídlencov v regióne Khobi.        Lukáš Melicher 

Sté výročie oltára svätého Jána 
v Krompachoch

Krompachy 27. decembra (TK KBS) - Už sto rokov 
sa veriaci farnosti Krompachy modlia a obetujú pred 
oltárom svätého Jána apoštola a evanjelistu, patróna 
farnosti. Hlavný oltár, kazateľnica a bočné oltáre boli 
zhotovené v roku 1912 v rezbárskej dielni Josefa Ri-
fessera v meste St. Ulrich Grôden v Tirolsku. 

Pred päťdesiatimi rokmi 10. júna 1962 biskup Ró-
bert Pobožný vysluhoval sviatosť birmovania v krom-
pašskej farnosti. Birmovancov vtedy poučil o tom, 
ako ľahko si zapamätajú dátum svojho birmovania. 
Spomeňte si, že sviatosť birmovania ste prijali na zla-
té jubileum oltára a práve v deň Turíc, na sviatok, keď 
Duch Svätý zostúpil na apoštolov. Medzi apoštolmi 
bol aj sv. Ján evanjelista a jeho socha bude vždy pred 
vašimi očami, keď vstúpite do tohto kostola.

Krompašania slávia hlavnú odpustovú slávnosť 
v deň konsekrácie farského chrámu 21. septembra na 
sviatok sv. apoštola Matúša. Oslava patróna krompaš-
skej farnosti je spájaná s požehnaním vína, ktoré sa pri 
tejto príležitosti podáva veriacim.              Ján Kundrík 
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