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Jeden úspešný írsky podnikateľ mi raz počas duchov-
ných cvičení povedal, že jeho najlepšie podnikateľské 
nápady mu nikdy nenapadli v čase kľudného podnika-
nia, ale práve v čase krízy. Podľa jeho slov potrebuje 
človek istú dávku stresu, napätia a neistoty na to, aby sa 
vypäl k podávaniu výnimočných výkonov. A istý múd-
ry kňaz začal svoj príhovor obrazom dnešného sveta, 
kde každý šprintuje k cieľu, a keď konečne cieľ dosiah-
neme, tak sa hneď rozbehneme za ďalším bez toho, aby 
sme sa poriadne zamysleli, kde bežíme. V našej spoloč-
nosti naďalej pretrváva pocit že neuspieť v podnikaní je 
osobná a životná prehra - táto mentalita v nás vzbudzuje 
strach, a nakoniec sa radšej ani o nič nepokúšame.

Dnes hovoríme vo svete, ale aj na Slovensku, o eko-
nomickej kríze, a počúvame, že tak dobre ako nám bolo 
doteraz, nám už nikdy nebude. Kríza zároveň predsta-
vuje príležitosť vyjsť zo zaužívaných koľají, meniť naše 
myslenie, vidieť a chopiť sa nových príležitostí. Viac 
premýšľať o tom, či robím to čo ma naozaj baví a napĺ-
ňa. Či trávime dostatok času s rodinou a s blízkymi. Čo 
je moja vízia a ako sa tam chcem dopracovať. Nehľadať 
riešenia ktoré situáciu iba odsúvajú na budúce generá-
cie, ale riešenia, ktoré vytvárajú hodnoty. Nerozmýšľať 
nad malým regionálnym podnikateľským zámerom, 
ale od začiatku svojho premýšľania uvažovať globálne 
- ako svoj biznis posunúť za hranice Slovenska, naprí-
klad aj s využitím internetu. Kritickejšie rozmýšľať nad 
novými podnikateľskými modelmi - už od začiatku ve-
dieť, v čom je môj zámer jedinečný a akým spôsobom 
chcem, aby bol aj udržateľný.

Naši dedovia sa v ťažkých časoch nevyhovárali 
na krízu, neodkladali riešenie pálčivých problémov 
na budúce generácie, ani nevolali na štát a vládu aby 
im garantovali istoty. Vyhrnuli si rukávy, zaťali zuby, 
a poctivou prácou vybudovali to, čo v našej krajine 
tvorí základ hospodárstva ešte aj dnes, v 21. storočí. 
V súčasnosti sa stalo módou zvaľovať vinu za neuteše-
ný stav krajiny vždy na tých druhých - nezodpovední 

politici, leniví obyvatelia juhu Európy, nenásytní pod-
nikatelia, neefektívny štát. Iba to osobné zamyslenie 
sa nad tým ako som JA prispel k tomu, aby sa situácia 
zlepšila, nám akosi chýba.

Úsmevné porekadlo z čias komunizmu hovorí o za-
mestnancoch, ktorí sa tvárili že pracujú, a o štáte ktorý 
sa tváril, že im za ich prácu platí. Viacerí tak vnútorne 
tušíme, že vybaviť si fondy alebo dotácie po známosti 
nám síce prinesie krátkodobé naplnenie vo forme pe-
ňazí, ale často nie je úplne všetko v súlade s kostolným 
poriadkom. Odvykli sme si pracovať. Doba, kedy sme 
bez práce získavali koláče, je nenávratne preč, či sa 
nám to páči alebo nie. Záleží iba na nás, či zoberieme 
zodpovednosť za náš život do vlastných rúk a začne-
me sa pozerať otvorenými očami na príležitosti okolo 
nás. Tí mladší z nás môžu namiesto snívania o celoži-
votnom zamestnaní vo veľkom podniku vyskúšať rea-
lizovanie podnikateľského plánu a priniesť vo svojom 
okolí službu alebo produkt, ktorý doteraz neexistoval. 
Tí starší môžu pri poobedňajšej prechádzke parkom 
zodvihnúť papier alebo upratať vysypaný kôš. Úspeš-
ný podnikateľ môže nájsť spôsob, ako mentorovať za-
čínajúcich podnikateľov a odovzdať im svoje životné 
skúsenosti. Učiteľ v škole sa môže zamyslieť nad tým, 
ako kreatívnejšie vychovávať deti k vnímaniu hodnôt. 
Doktor môže poctivejšie pristupovať ku každému zo 
svojich pacientov. Takýchto ľudí máme už dnes okolo 
seba, a práve ich životné príklady by nám mali byť in-
špiráciou pre našu dnešnú situáciu.

Z krízy vyjdú úspešne tí, ktorí sa neboja nových vý-
ziev a nie sú iba manuálnymi vykonávateľmi, ale roz-
mýšľajú kreatívne a inovatívne. My - Slováci - vieme 
pracovať kvalitne a poctivo kdekoľvek vo svete sa ocit-
neme. Neostáva nám nič iné, iba túto svoju svedomitosť 
a pracovitosť preukázať aj tu a teraz, na rodnej hrude. 
Ak nie pre nás, tak aspoň pre generácie, ktoré prídu po 
nás.             Ondrej Sočuvka

člen Klubu kresťanských ekonómov (CEBSI)

Byť kresťanom v čase ekonomickej krízy

Rím 16. januára (RV CZ) - Napriek hospodárskej 
kríze Svätá stolica pokračuje vo svojej tradícii a pod-
poruje kultúrne iniciatívy, zdôraznil v utorok pri 
inaugurácii renovovaných priestorov Vatikánskeho 
nakladateľstva kardinál štátny sekretár Tarcisio Ber-
tone a dodal: „Už najmenej desať rokov zisky Vati-
kánskeho nakladateľstva stále rastú. Okrem stálych 
editorských počinov na poli magistéria a liturgie 
vychádzajú zväzky zo širokého spektra talianskej 
a medzinárodnej katolíckej kultúry. Vydávať knihy 

znamená šíriť myšlienky a rôzne spôsoby životné-
ho štýlu. Robiť to v službe Cirkvi potom znamená 
otvoriť sa kresťanskému posolstvu a šíriť ho do sve-
ta. Toto posolstvo je stále nové a originálne. Je tiež 
dôležité využiť nové technológie. Vatikánske nakla-
dateľstvo vsadilo na elektronické knihy, hoci si je 
dobre vedomé, že tlačená kniha nám môže stále veľa 
dať,“ zdôraznil kardinál Bertone. Nové kníhkupec-
tvo je v rovnakej budove ako Vatikánska tlačiareň, 
teda na území dnešného štátu Vatikán.            RV CZ

Kardinál Tarcisio Bertone otvoril nové kníhkupectvo  
Vatikánskeho nakladateľstva
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Vatikán 13. januára (RV) - Sixtínska kaplnka je 
na sviatok Krstu Pána každoročne dejiskom svä-
tej omše, ktorú slúži Kristov námestník, pri ktorej 
niekoľkým deťom udeľuje 
sviatosť krstu. Ide spravidla 
o deti zamestnancov Va-
tikánu. Tento rok ich bolo 
dvadsať. Benedikt XVI. vo 
svojej homílii okrem iného 
povedal:

„Drahí bratia a sestry, 
čo sa udeje v krste, kto-
rý o chvíľu vyslúžim va-
šim deťom? Stane sa toto: 
Budú navždy spojení s Je-
žišom hlbokým spôsobom, 
ponorení do tajomstva tejto 
jeho moci, teda tajomstva 
jeho smrti, ktorá je prame-
ňom života, aby mali účasť na jeho zmŕtvychvstaní, 
aby sa znovuzrodili do nového života. Tento zázrak 

sa dnes uskutoční vo vašich deťoch. Prijmúc krst 
sa znovuzrodia ako Božie deti, účastné na synov-
skom vzťahu, aký ma Ježiš s Otcom, schopné ob-

rátiť sa k Bohu a nazývať 
ho s úplnou otvorenosťou 
a dôverou: „Abba Otče“. Aj 
nad vašimi deťmi sa otvára 
nebo a zaznieva Boží hlas: 
Toto sú moje milované deti, 
v ktorých mám zaľúbenie. 
Začlenené do tohto vzťahu 
a oslobodené od dedičné-
ho hriechu stanú sa živými 
údmi jediného tela, ktorým 
je Cirkev a budú môcť žiť 
v plnosti svoje povolanie 
k svätosti, spôsobom, ktorý 
im umožní dosiahnuť dedič-
stvo večného života, ktoré 

sme získali Ježišovým zmŕtvychvstaním,“ povedal 
Benedikt XVI.                                      -js-/foto SIR 

Vatikán 13. januára (RV) - Benedikt XVI. na poludnie 
pozdtravil pútnikov z celého sveta, ktorí sa zišli na Ná-
mestí sv. Petra, aby sa spolu s ním pomodlili poludňajšiu 
modlitbu Anjel Pána. Vo svojom príhovore pred modlit-
bou sa Svätý Otec zameral na význam udalostí spoje-
ných s Ježišovým krstom.

„Drahí bratia a sestry,
dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianoč-

né liturgické obdobie. Obdobie svetla, Kristovho svetla, 
ktoré sa zjavilo na horizonte ľudstva ako nové slnko, 
rozohnalo temnotu zla a nevedomosti. Dnes slávime Je-
žišov krst, krst Máriinho dieťaťa, ktoré sme mohli kon-
templovať v tajomstve jeho narodenia. Dnes ho vidíme 
ako dospelého, ponárajúceho sa do vôd Jordána, aby tak 
posvätil všetky vody celého vesmíru – ako to zachycu-
je východná tradícia. Prečo však Ježiš, v ktorom nebol 
žiadny tieň hriechu, ide a necháva sa pokrstiť Jánom? 
Prečo chce uskutočniť tento čin pokánia a obrátenia 
spolu s mnohými inými, ktorí sa takto chceli pripraviť 
na príchod Mesiáša? Toto gesto, ktoré znamená začia-
tok Ježišovho verejného účinkovania, ako to dosvedčujú 
všetci evanjelisti, sa nesie v tej istej línii ako Vtelenie, 
zostúpenie Boha z výsosti do podsvetia. Význam tohto 
Božského pokorenia sa vyjadruje jedným slovom: láska, 
ktorá je zároveň aj menom samého Boha. Svätý apoš-
tol Ján píše: „Božia láska k nám sa prejavila v tom, že 
Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme 
skrze neho mali život“ a poslal ho „ako zmiernu obetu 

za naše hriechy“ (1Jn 4,9-10). Prijatie krstu od Jána je 
prvým verejným Ježišovým prejavom, pri ktorom Ján, 
keď ho videl prichádzať, povedal: „Hľa, Boží Baránok, 
ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1,29).

Evanjelista Lukáš rozpráva, že kým sa Ježiš, po pri-
jatí krstu „modlil, otvorilo sa nebo, a zostúpil na neho 
Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba za-
znel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľú-
benie” (3,21-22). Ježiš je Boží Syn a je úplne ponorený 
do Otcovej vôle, ktorá je láska. Ježiš je ten, čo umrie na 
kríži a vstane z mŕtvych mocou toho istého Ducha, ktorý 
teraz zostupuje na neho a ho posväcuje. Ježiš je tým no-
vým človekom, ktorý chce žiť ako Božie dieťa, v láske, 
človekom, ktorý si tvárou v tvár zlobe sveta zvolí cestu 
pokory a zodpovednosti. Nevyberie si vlastnú záchranu, 
ale ponúkne svoj život za pravdu a spravodlivosť. Byť 
kresťanmi znamená žiť takýmto spôsobom. To však so 
sebou prináša potrebu znovuzrodenia: narodiť sa zhora, 
z Boha, z milosti. Krst je týmto znovuzrodením, ktoré 
Kristus daroval Cirkvi, aby zrodila ľudí k novému ži-
votu. Istý starobylý text, pripisovaný sv. Hypolitovi, 
potvrdzuje: „Ten, kto s vierou zostúpi do tohto kúpeľa 
znovuzrodenia, odmieta diabla a volí si Krista, zrieka 
sa nepriateľa a uznáva, že Kristus je Boh, vyzlieka sa 
z otroctva a oblieka si adoptívne synovstvo (Discorso 
sull’Epifania, 10: PG 10, 862).

Ako už býva zvykom, dnes ráno som s rados-
ťou pokrstil peknú skupinku detí, narodených  

Svätý Otec Benedikt pokrstil dvadsať detí v Sixtínskej kaplnke 

Benedikt XVI.: Žiť ako kresťan znamená dať svoj život  
za pravdu a spravodlivosť
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v posledných troch, štyroch mesiacoch. Teraz chcem 
do svojej modlitby zahrnúť všetkých novonarodených, 
a predovšetkým pozvať nás všetkých, aby sme si pri-
pomenuli svoj krst, toto duchovné znovuzrodenie, kto-
ré nám otvorilo cestu do večného života. Nech smie 
každý kresťan, v tomto Roku viery, nanovo objaviť 
nádheru toho, že sa narodil zhora, z Božej lásky a žiť 
ako ozajstné Božie dieťa.“

Po modlitbe Anjel Pána a pred pozdravmi v jednotli-
vých jazykoch povedal:

„Dnes slávime Svetový deň migrantov a utečencov. 
V tohoročnom posolstve som prirovnal migráciu k „pu-
tovaniu viery a nádeje“. Ten, čo opustí svoju vlasť, robí 
tak kvôli tomu, že dúfa v lepšiu budúcnosť, ale robí to 
i preto, že sa zveruje Bohu, ktorý vedie kroky človeka 
tak, ako Abraháma. Takto sa migranti stávajú nositeľmi 
viery a nádeje do celého sveta. Každého z vás dnes po-
zdravujem osobitnou modlitbou a požehnaním. Zvlášť 
pozdravujem katolícke spoločenstvá migrantov, prítom-
né tu v Ríme.“                                      -js, aj- 

Vatikán 16. januára (RV) - Veľkou novinou o príchode 
Ježiša je, že Božia tvár, predtým skrytá, je viditeľná pre 
všetkých, aj pre tých, ktorí neveria. Takto sa prihovoril 
Benedikt XVI. veriacim v Aule Pavla VI. na pravidelnej 
generálnej audiencii. 

„Drahí bratia a sestry,
Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii o Božom Zja-

vení hovorí, že najhlbšia pravda o celom Zjavení Boha 
sa odráža „v Kristovi, ktorý je prostredníkom a zároveň 
plnosťou celého Zjavenia“ (č. 2). Starý Zákon nám roz-
práva ako Boh po stvorení - napriek hriechu, napriek 
arogancii človeka, ktorý sa chcel postaviť na miesto 
Stvoriteľa - ponúka novú šancu svojho priateľstva, 
predovšetkým prostredníctvom zmluvy s Abrahámom 
a prostredníctvom putovania malého národa, Izraela, 
ktorý si Boh vyvolil nie podľa pozemských kritérií sily, 
ale jednoducho z lásky. Je to voľba, ktorá zostáva tajom-
stvom a ukazuje nám „štýl“ Boha: on povoláva niekto-
rých nie preto, aby iných vylúčil, ale preto, aby vytvorili 
most, ktorý povedie k nemu. Vyberá si, no vždy vybe-
rá pre dobro druhých. V dejinách izraelského národa 
môžeme vidieť etapy dlhého putovania, počas ktorého 
sa Boh dáva spoznať, ukazuje sa, vstupuje do histórie 
svojimi slovami a činmi. Pre túto svoju činnosť používa 
prostredníkov – ako Mojžiša, prorokov, sudcov – ktorí 
ľudu oznamujú jeho vôľu, pripomínajú nevyhnutnosť 
vernosti zmluve a udržiavajú živé očakávanie úplného 
a konečného naplnenia Božích prisľúbení.

A práve uskutočnenie týchto prísľubov sme kontem-
plovali na Vianoce: Božie Zjavenie prichádza k svojmu 
zavŕšeniu, k svojej plnosti. V Ježišovi z Nazareta Boh 
skutočne navštevuje svoj ľud, a navštevuje ľudstvo 
spôsobom, ktorým prekračuje každé očakávanie: po-
siela svojho jednorodeného Syna – Boh sám sa stáva 
človekom. Ježiš nám len tak nehovorí niečo o Bohu, len 
nerozpráva o Otcovi, ale je Zjavením Boha, pretože on 
sám je Boh – a tak nám ukazuje Božiu tvár. Vo svojom 
Prológu k evanjeliu svätý Ján píše: „Boha nikto nikdy 
nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten 
o ňom priniesol zvesť“ (Jn 1, 18).

Rád by som sa zastavil pri tomto „zjavení Božej tvá-
re“. Svätý Ján nám vo svojom evanjeliu hovorí o jednej 

dôležitej veci – práve teraz sme to počuli. Keď sa blížia 
dni utrpenia, Ježiš uisťuje svojich učeníkov a pozýva 
ich, aby sa nebáli, ale mali vieru; hovorí s nimi o Bohu 
Otcovi (por. Jn 14, 2-9). V jednom okamihu apoštol Fi-
lip žiada Ježiša: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí“ 
(Jn 14, 8). Filip je veľmi praktický a konkrétny, hovorí 
to, čo by sme aj my radi povedali - chceme vidieť Otca: 
žiada si „vidieť Otca“, vidieť jeho tvár. Ježišova odpo-
veď - a je to odpoveď nielen Filipovi ale aj všetkým nám 
- táto odpoveď vovádza priamo do srdca kristologickej 
viery. Pán hovorí: „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14, 9). 
V tejto vete je systematicky zhrnutá celá zvesť Nového 
Zákona, tá zvesť, ktorá sa zjavila v Betlehemskej jasky-
ni: Boha možno vidieť, Boh ukázal svoju tvár, stal sa 
viditeľným v Ježišovi Kristovi.

V celom Starom zákone je prítomná téma „hľadania 
Božej tváre“, túžba spoznať túto tvár, vidieť Boha takého, 
aký je. Hebrejský termín „pānîm“, ktorý znamená „tvár“, 
sa v Starom zákone nachádza viac než 400-krát a z toho 
100-krát sa vzťahuje na Boha - stokrát vyjadruje túžbu 
vidieť Božiu tvár. Avšak hebrejská viera zakazovala všet-
ky zobrazovania Boha, pretože Boha nemožno stvárniť - 
ako sa o to pokúšali ostatné národy, keď si vyrábali a uc-
tievali idoly, preto je tento zákaz zobrazovania v celom 
Starom zákone - teda táto viera celkom vylučovala mož-
nosť „videnia“ Boha - tak v kulte ako aj v zbožnosti. Čo 
teda pre veriaceho Izraelitu znamená hľadať Božiu tvár, 
vo vedomí, že neexistuje nijaký obraz, ktorý by ju mohol 
ukázať? Táto otázka je dôležitá: na jednej strane sa chce 
povedať, že Boha nemožno zredukovať na nejaký objekt 
- na vec, ktorá sa dá vziať do ruky, a takisto nie je možné 
postaviť na jeho miesto nejakú vec; na druhej strane sa 
tým však hovorí, že Boh má tvár, teda Boh je „TY“, ktoré 
dokáže vstúpiť do vzťahu, nie je zavretý kdesi vo svojom 
nebi, aby len z výšky pozeral na ľudí. Boh je určite nad 
všetkými vecami, ale obracia sa na nás, počúva nás, vidí 
nás, hovorí, uzatvára zmluvu, je schopný milovať. Deji-
ny spásy sú dejinami Boha s ľudstvom, dejinami tohto 
vzťahu Boha, ktorý sa postupne ukazuje človeku, nechá-
va sa spoznať, odhaľuje svoju tvár.

Práve na začiatku roka, 1. januára, sme v liturgii 
počuli nádhernú modlitbu požehnania ľudu: „Nech ťa 

Generálna audiencia Benedikt XVI.: Aj neveriaci môžu vidieť Božiu tvár
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žehná Pán a nech ťa chráni. Nech ti Pán ukáže jasnú tvár 
a nech ti je milostivý. Nech Pán obráti svoju tvár k te-
be a daruje ti pokoj!“ (Nm 6,24-26). Jas Božej tváre je 
prameňom života, a to, čo jeho prostredníctvom vidíme, 
je pravá skutočnosť; svetlo jeho tváre je sprievodcom 
života. V Starom zákone je jedna postava, na ktorú sa 
zvláštnym spôsobom viaže téma „Božej tváre“; je to 
Mojžiš - ten, ktorého si Boh vyvolil, aby oslobodil jeho 
ľud z egyptského otroctva, aby mu odovzdal Zákon 
zmluvy a zaviedol ho do zasľúbenej zeme. V 33. kapi-
tole knihy Exodus sa píše, že Mojžiš mal blízky a dô-
verný vzťah s Bohom. Citujem: „Pán sa však rozprával 
s Mojžišom z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva 
so svojim priateľom“ (v. 11). V duchu tejto blízkosti, 
Mojžiš žiada Boha: „Daj mi vidieť svoju slávu!“, a Bo-
žia odpoveď je jasná: „Predvediem pred tebou všetku 
svoju nádheru a vyslovím pred tebou aj Pánovo meno... 
ale moju tvár nemôžeš vidieť, lebo niet človeka, ktorý 
by mňa videl, a ostal by nažive... Hľa, neďaleko mňa je 
miesto... uvidíš ma odzadu. Ale moju tvár nesmie nik 
vidieť!“ (v. 18-23). Na jednej strane je tu teda dialóg 
tvárou v tvár, ako medzi priateľmi, ale na strane druhej 
je ukázaná nemožnosť - počas tohto života - vidieť tvár 
Boha, ktorý ostáva skrytý; teda videnie je obmedzené. 
Otcovia hovoria takto: uvidíš ma odzadu znamená, že 
môžeš nasledovať Krista a nasledujúc ho, vidíš odzadu 
Božie tajomstvo. Boha možno nasledovať - pozerajúc 
naňho odzadu.

Čosi celkom nové sa však potom deje vo Vtelení. 
Hľadanie Božej tváre tu vstupuje do celkom novej eta-
py, pretože táto tvár sa zrazu stáva viditeľnou: je to tvár 
Ježiša, Syna Božieho, ktorý sa stal človekom. V ňom 
sa napĺňa putovanie za poznaním Boha, ktoré sa zača-
lo povolaním Abraháma; On je plnosť tohto poznania 
a Zjavenia, pretože on je Božím Synom, je „prostred-
níkom a zároveň plnosťou celého Zjavenia“ (Dogm. 
konštitúcia Dei Verbum, 2); v ňom sa stretávajú obsah 
Zjavenia a ten, ktorý sa zjavuje. Ježiš nám ukazuje Bo-
žiu tvár a dáva nám spoznať Božie meno. V kňazskej 
modlitbe pri poslednej večeri hovorí svojmu Otcovi: 
„Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo 
sveta... Ohlásil som im tvoje meno“ (por. Jn 17,6.26). 
Výraz „Božie meno“ vyjadruje Boha ako Toho, ktorý 
je prítomný medzi ľuďmi. Mojžišovi Boh odhalil svoje 
meno pri horiacom kríku - dovolil mu, aby ho mohol 
volať po mene, teda dal mu konkrétny znak svojho „by-
tia“ medzi ľuďmi. Toto všetko v Ježišovi nachádza vy-
vrcholenie a plnosť: on novým spôsobom uvádza Božiu 
prítomnosť do dejín, pretože kto vidí jeho, vidí Otca, ako 
to on sám hovorí Filipovi (por. Jn 14,9). Kresťanstvo, 
hovorí svätý Bernard, je „náboženstvo Božieho Slova“; 
nie však „slova písaného a nemého, ale Slova vteleného 
a živého“ (Hom. super missus est, IV, 11: PL 183, 86B). 
V patristickej a stredovekej tradícii sa používa osobitná 
formula na vyjadrenie tejto skutočnosti. Hovorí sa: Je-
žiš je „Verbum abbreviatum“ (por. Rim 9,28 vo vzťa-
hu s Iz 10,23), „skrátené Slovo“, hutné, zjednodušené,  

podstatné vyjadrenie Otca, ktoré nám o ňom hovorí to 
najdôležitejšie. V Ježišovi je celé toto slovo prítomné.

V Ježišovi nachádza svoju plnosť aj prostredníctvo 
medzi Bohom a ľuďmi. V Starom zákone je viacero po-
stáv, ktoré mali túto úlohu - predovšetkým Mojžiš, oslo-
boditeľ, vodca, „prostredník“ zmluvy, ako ho definuje aj
Nový Zákon (por. Gal 3,19; Sk 7,35; Jn 1,17). Ježiš je 
ale pravý Boh a pravý človek, nie je len jeden z prostred-
níkov medzi Bohom a človekom, ale je „Sprostredkova-
teľ“ (s veľkým S) novej a večnej zmluvy (por. Hebr 8,6; 
9,15; 12,24); „jeden je Boh a jeden prostredník medzi 
Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš“ (1 Tim 2,5; por 
Gal 3,19-20). V ňom vidíme a stretávame Otca, v ňom 
môžeme vzývať Boha menom „Abba, Otče“; v ňom je 
nám darovaná spása. Túžba spoznať skutočne Boha, teda 
vidieť Božiu tvár, je hlboko v každom človeku, aj v ne-
veriacom. A túto túžbu, vidieť jednoducho kto je, aký je, 
aký je pre nás, máme v sebe. Táto túžba sa uskutočňuje 
nasledovaním Krista - v jeho nasledovaní vidíme Boha 
„odzadu“ a vnímame, že Boh je náš priateľ - a jeho tvár 
je tvárou Krista. Je dôležité, aby sme nasledovali Krista 
nielen vtedy, keď ho potrebujeme a keď dokážeme nájsť 
kúsok priestoru uprostred každodenných starostí, ale aby 
sme ho nasledovali celým naším životom ako takým.

Celá naša existencia musí byť orientovaná na stret-
nutie s Ježišom Kristom, na lásku k nemu; a v nej, v tej-
to láske, musí mať centrálne miesto aj láska k blížnemu, 
tá láska, ktorá nám vo svetle Ukrižovaného, dáva spo-
znať Ježišovu tvár v chudobnom, slabom, trpiacom. To 
je možné len vtedy, ak sa nám Ježišova tvár stala zná-
mou - v počúvaní jeho Slova, v duchovnom rozhovore, 
vo vstupovaní do tohto slova tak, aby sme ho skutočne 
stretli v tajomstve Eucharistie. V evanjeliu svätého Lu-
káša je veľmi dôležitý úsek, ktorý opisuje ako dvaja 
Emauzskí učeníci spoznali Ježiša pri lámaní chleba. Boli 
však na tento moment pripravení spoločným putovaním 
s Ježišom, pozvaním, aby s nimi zostal, vzájomným 
dialógom, ktorý roznietil ich srdcia. A tak napokon Je-
žiša spoznali. Aj pre nás je Eucharistia - ak sme na ňu 
pripravení životom v dialógu s Ježišom - veľkou ško-
lou, v ktorej sa učíme vidieť Božiu tvár, vstupovať do 
intímneho vzťahu s ním. Zároveň nás učí dvíhať zrak 
k poslednému okamihu dejín, keď nás Boh sám prežiari 
svetlom svojej tváre. Tu na zemi kráčame k tejto plnosti, 
v radostnom očakávaní uskutočnenia Božieho Kráľov-
stva. Ďakujem.“

Na záver generálnej audiencie vyzval Benedikt XVI. 
všetkých k modlitbám za jednotu kresťanov: „Pozajtra, 
18. januára sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kres-
ťanov, ktorého témou je tento rok: «To, čo žiada Pán od 
nás», inšpirovaná pasážou z proroka Micheáša (cit. Mich 
6, 6-8). Pozývam všetkých k modlitbám, prosiť nalieha-
vo Boha o veľký dar jednoty medzi všetkými Pánovými 
učeníkmi. Nevyčerpateľná sila Ducha Svätého nás po-
vzbudzuje k úprimnému odhodlaniu pri hľadaní jednoty, 
aby sme mohli spoločne vyznať, že Ježiš je Spasiteľom 
sveta.“                   Preložil: Martin Kramara / Jozef Šofranko
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 Monacký princ s manželkou 
na súkromnej  audiencii  

vo Vatikáne

Vatikán 12. januára (RV) - Svätý Otec prijal na súk-
romnej audiencii monackého princa Alberta II. a jeho 
manželku Charlene. Pár sa tiež stretol s vatikánskym 
štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom Bertonem 
a Mons. Dominiquem Mambertim, sekretárom pre 
vzťahy so štátmi.

Ako sa uvádza v komuniké Svätej stolice, obe 
strany sa zamerali na významný príspevok Katolíckej 
cirkvi v sociálnom živote kniežatstva a v niektorých 
otázkach medzinárodného rozmeru, akými sú naprí-
klad integrálny rozvoj národov či ochrana prírodných 
zdrojov a životného prostredia.                                 -mf-

Benedikt XVI. prijal na audiencii 
členov vatikánskeho  
Žandárskeho zboru

Vatikán 11. januára (RV) - Benedikt XVI. prijal 
na osobitnej audiencii v Klementínskej sále Apoš-
tolského paláca členov vatikánskeho Žandárskeho 
zboru a hasičov. Toto prijatie je vyjadrením vďač-
nosti a povzbudenia Svätého Otca vatikánskym 
žandárom po náročných situáciách, ktorým museli 
v ostatných mesiacoch čeliť.

Vo svojom príhovore sa s nimi podelil o osobné 
skúsenosti a pripomenul im, že „úlohou Žandár-
skeho zboru je okrem iných služieb aj prijímanie 
pútnikov a návštevníkov Vatikánu s vľúdnosťou 
a láskavosťou. (...) Táto práca si často vyžaduje tr-
pezlivosť, vytrvalosť a ochotu počúvať. Ide o veľ-
mi potrebnú službu, ktorá prispieva k pokojnému 
a bezpečnému každodennému životu a obrazu Va-
tikánskeho štátu. V každom pútnikovi sa snažte vi-
dieť tvár brata, ktorého vám Boh posiela do cesty. 
Svojou láskavosťou a pomocou mu pomôžte, aby 
sa cítil ako člen veľkej ľudskej rodiny.“

V ďalšej časti príhovoru ich povzbudil k vzá-
jomnej dôvere medzi predstavenými a podria-
denými, ktorá sa dosahuje osobným duchovným 
životom a prehlbovaním viery. „Drahí priatelia, 
nanovo vám vyjadrujem svoju úprimnú vďa-
ku za spoluprácu. Nech vám Pán bohato odplatí 
vašu službu. (...) Čím pevnejšie budú vaše morál-
ne zásady, tým uznávanejšou sa stane vaša prá-
ca. Konajte vždy v tomto duchu“, dodal v závere 
svojho príhovoru Benedikt XVI.                         -js- 

Benedikt XVI. prijal zbor  
talianskej polície slúžiacej  

na Svätopeterskom námestí

Vatikán 15. januára (RV) - Benedikt XVI. prijal 
v pondelok členov talianskeho policajného zboru, 
ktorý zaisťuje bezpečnosť a verejný poriadok na 
Námestí sv. Petra a v bezprostrednom okolí štátu 
Vatikán. Jeho zamestnanci Svätého Otca sprevá-
dzajú pri jeho apoštolských cestách na talianskom 
území. Kiež by vaša prítomnosť zaručila dobrý po-
riadok a pokoj, ktoré sú nevyhnutné pri vytváraní 
pokojnej a slušnej spoločnosti, povedal Benedikt 
XVI. policajtom. Pokoj a rozvaha nám vštepuje 
evanjeliové posolstvo, avšak sú tiež známkou sku-
točnej civilizovanosti, podotkol Svätý Otec.

Minister obrany USA u Svätého Otca

V stredu na generálnej audiencii bol prítomný aj minister 
obrany Spojených štátov amerických Leon Panetta ktorý 
sa po nej stretol aj s Benediktom XVI. Návšteva Vatiká-
nu katolíckeho ministra, ktorý je talianskeho pôvodu, je 
súčasťou jeho zahraničnej cesty po Európe, kde diskutu-
je s partnermi európskych štátov o situácii v Afganistane 
a Mali. Ide už o jeho 3. stretnutie s pápežom, dvakrát sa 
stretol s Jánom Pavlom II.                                            -js-

Zástupcom Inšpektorátu verejnej bezpečnos-
ti Vatikánu tradične na začiatku nového roka po-
ďakoval Benedikt XVI. za ich doterajšiu službu. 
Ocenil tiež spôsob a ducha, s akým vykonávajú 
prácu, ktoré sú dôkazom dobrých vzťahov medzi 
Talianskom a Svätou stolicou. „Úprimne si želám, 
aby vaša práca, nezriedka vykonávaná s obeťou 
a rizikami, bola vždy preniknutá kresťanskou vie-
rou, ktorá je bezpochybne najcennejším pokladom 
a duchovnou hodnotou, ktoré vám odovzdali vaše 
rodiny, a ktoré ste vy povolaní odovzdávať vašim 
deťom,“ povedal Svätý Otec.

Prebiehajúci Rok viery je podľa Svätého Otca 
príležitosťou aj pre členov zboru navrátiť sa k po-
solstvu evanjelia a preniesť ho do každodenného 
života - byť odvážnymi svedkami Božej lásky. 
V závere audiencie odovzdal Benedikt XVI. pred-
staviteľom Inšpektorátu prianie do nového roka aj 
ich rodinným príslušníkom a všetkým udelil svoje 
apoštolské požehnanie.                     RV SK / RV CZ 
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Svätý Otec: Ekumenizmus  
je cesta vyžadujúca pokoru

Vatikán 18. januára (RV) - Benedikt XVI. sa stretol vo 
štvrtok s ekumenickou delegáciou z Fínska pri príleži-
tosti sviatku sv. Henricha, biskupa a mučeníka, ktorý je 
patrónom tejto krajiny. Každoročná návšteva zapadá do 
kontextu Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Svätý 
Otec vo svojom príhovore zdôraznil, že ekumenizmus je 
cesta, ktorou je potrebné kráčať predovšetkým s poko-
rou. Jedine v tomto duchu je totiž možné dosiahnuť cieľ, 
ktorým je viditeľná jednota.

Hoci sa Svätý Otec prihovoril fínskej delegácii, jeho 
slová patrili celému svetu. Práve kresťania by sa - čo sa 
týka ekumenizmu - podľa neho mali stať „majákom ra-
dosti a nádeje“ pre tých, ktorí hľadajú bezpečné útočisko 
v rýchlo meniacom sa svete: „Pokrok na ceste ekume-
nického spoločenstva si preto vyžaduje, aby sme sa stále 
viac spájali v modlitbe, stále viac oddávali snahe o svä-
tosť a viac zapájali do teologického bádania a spoluprá-
ce, v službe spravodlivej a bratskej spoločnosti‘.“ Ná-
sledne dodal: „Sme povolaní spoločne kráčať napred po 
úzkej ceste vernosti Božej vôli pri riešení akýchkoľvek 
ťažkostí a prekážok, s ktorými sa môžeme stretnúť.“

Svätý Otec verí, že osemčlenná ekumenická náv-
števa z Fínska povedie k posilneniu vzťahov medzi 
všetkým kresťanmi v škandinávskych krajinách. V zá-
vere audiencie vyslovil nasledovné želanie: „Prosme, 
aby Duch pravdy viedol fínskych kresťanov smerom 
k väčšej jednote medzi nimi, aby mohli vnášať svetlo 
evanjelia do veľkých otázok morálky, ktorým musí 
v súčasnosti naša spoločnosť čeliť.“        RV SK / RV CZ

Predseda Pápežskej rady  
pre jednotu kresťanov  

o súčasnom stave ekumenizmu

Vatikán 16. januára (RV CZ) - Týždeň modlitieb za jed-
notu kresťanov je momentom, kedy sa zamýšľame nad 
stavom ekumenizmu, hovorí v rozhovore pre Vatikán-
sky rozhlas kardinál Kurt Koch. Tohtoročné texty mod-
litieb k celému týždňu (18. - 25. januára 2013) pripra-
vilo Indické hnutie kresťanských študentov. Zamýšľajú 
sa nad úryvkom z Knihy proroka Micheáša (Mi 6, 6 - 
8), z ktorého bola tiež vybraná téma celého týždňa „Čo 
žiada od nás Boh?“ „Len to, aby si zachovával právo, 
miloval milosrdenstvo a pokorne chodil so svojím Bo-
hom,“ odpovedá prorok Micheáš. Práve rôznym spô-
sobom tohto chodenia s Pánom sa venuje osem ďalších 
tém jednotlivých dní modlitbovej oktávy.

Otec kardinál, ako dnes stojíme na poli ekumény? 
„Dúfam, že nestojíme, ale že naopak - stále kráčame. 
Myslím, že za posledných 50 rokov sa toho udialo 

veľa. Míľniky na ceste zblíženia boli zrušenie exko-
munikácia vo vzťahu Katolíckej a pravoslávnej cirkvi 
krátko pred koncom Druhého Vatikánskeho koncilu. 
Ďalej potom podpis Spoločného vyhlásenia k náuke 
o ospravedlnení medzi Katolíckou cirkvou a Sveto-
vým luteránskym zväzom (1999). Vznikla celosvetová 
sieť ekumenických priateľstiev, čo považujem za roz-
hodujúce. K spoločnej budúcnosti nás totiž nedovedú 
ekumenické papiere, ale skôr spoločný život. Posledný 
koncil bol od začiatku ekumenický. Už dva roky pred 
jeho začiatkom založil pápež Ján XXIII. z podnetu pa-
derbornského kardinála Lorenza Jägera sekretariát pre 
jednotu kresťanov. Zodpovednosť zaň vložil do rúk 
významného nemeckého kardinála Augustina Beyho. 
Tomuto dedicstvu musíme zostať verní i dnes,“ hovorí 
predseda Pápežskej rady pre jednotu kresťanov - švaj-
čiarsky kardinál Kurt Koch.                                  RV CZ

Tribunál mestského štátu Vatikán 
otvoril nový súdny rok 

Vatikán 12. januára (RV) - Tribunál mestského štátu Va-
tikán otvoril nový súdny rok pri eucharistickej slávnosti, 
ktorej predsedal kardinál štátny sekretár Tarcisio Berto-
ne. V homílii povzbudil sudcov, „aby rástli vo vedomí, 
že harmónia, spravodlivosť a pokoj sa nemôžu plne do-
siahnuť bez toho, aby sa najprv prijala Božia milosť“.

Zástupca promótora spravodlivosti vatikánskeho 
mestského súdu informoval o súdnej činnosti v uplynu-
lom roku. Týkala sa celkom 807 súdnych konaní, z to-
ho 163 trestných, uviedol Pierfrancesco Grossi. Počet 
priestupkov i naďalej vykazuje vzrastajúcu tendenciu 
a súvisí s prílivom 18 až 20 miliónov návštevníkov roč-
ne. V šiestich prípadoch sa na vatikánsky súd obrátili 
zahraničné súdy so žiadosťou o právnu pomoc. Piatim 
žiadostiam z Talianska a jednej z Poľska bolo vyhovené, 
povedal taliansky advokát.

Grossi zvlášť pripomenul „náročný rok“ tribunálu 
v oblasti trestných záležitostí z dôvodu veľkého mediál-
neho záujmu v takzvanej kauze Vatileaks. Upozornil na 
pokračujúce zmeny vo vatikánskom právnom poriadku, 
ktoré súvisia s prijatím opatrení proti praniu špinavých 
peňazí a financovaniu terorizmu. Postupné prispôsobo-
vanie sa európskym smerniciam by mohlo vyústiť člen-
ským zapojením Vatikánu do organizácii Europol a Eu-
rojust, dodal advokát Grossi.

Okrem sporových a trestných procesov sa tribunály 
zaoberajú aj otázkami medzinárodného a občianske-
ho práva. V zozname úkonov za minulý rok zástupca 
promótora spravodlivosti okrem iného spomenul, že na 
pôde Mestského štátu Vatikán sa uzatvorilo 190 manžel-
stiev, udelilo sa 8 štátnych príslušností a 10 rezidencií, 
do matriky boli zapísané dve narodené deti a 18 zomre-
lých.                                                             RV SK / RV CZ
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Riaditeľ dozorného finančného
úradu Svätej stolice  

prekvapený zablokovaním kariet

Vatikán 15. januára (RV) - Riaditeľ dozorného finanč-
ného úradu Svätej stolice vyjadril svoje prekvapenie 
nad zablokovaním elektronických platieb v mestskom 
štáte Vatikán, ku ktorému začiatkom roka pristúpila 
talianska Národná banka. Rene Bruelhart tak včera 
urobil v rozhovore pre taliansky denník Corriere della 
Sera. Švajčiarsky právnik vysvetlil, že rok 2012 bol 
preverovacím obdobím, v ktorom sa Svätá stolica 
prispôsobovala medzinárodným normám v oblasti 
prevencie prania špinavých peňazí a financovania te-
rorizmu. Dokladá to júnové hodnotenie Moneyvalu, 
kedy cirkevný štát vyhovel v deviatich zo 16 kľúčo-
vých požiadaviek tohto medzinárodného výboru od-
borníkov Rady Európy. Vatikánsky finančný systém,
pripomína Bruelhart, preto nebol podrobený žiadnemu 
zvláštnemu dohľadu. Takýto monitoring nastáva iba 
vtedy, ak nevyhovie hodnotená krajina v desiatke kri-
térií. Napriek tomu banka zablokovala platby všetký-
mi bankomatovými a kreditnými kartami, ktoré pre 
Vatikán sprostredkovával nemecká Deutsche Bank. 
Podľa talianskeho finančného inštitútu neexistujú
dôkazy o tom, že by Vatikán prijal skutočne účinný 
systém prevencie prania špinavých peňazí. Ako zdô-
raznil René Bruelhart, stanovisko Talianska je v tom-
to zmysle ojedinelé a udivujúce. Žiadny iný štát sveta 
takéto opatrenie neprijal. Svätá stolica naopak úzko 
spolupracuje s inštitúciami finančnej informácie mno-
hých európskych a mimoeurópskych štátov, uzavrel 
riaditeľ vatikánskej inštitúcie.                            RV CZ

Mons. Mamberti k rozsudku  
Európskeho súdu pre ľudské práva

Mons. Dominique Mamberti, sekretár Svätej sto-
lice pre vzťahy so štátmi reagoval na rozsudok 
Európskeho súdu pre ľudské práva, týkajúci sa 
slobody svedomia a náboženstva zamestnancov 
viacerých spoločností v Spojenom kráľovstve. 
V dvoch prípadoch išlo o možnosť nosenia retiaz-
ky s krížikom na krku v práci. Ďalšie dva sa týkali 
výhrady vo svedomí, v otázke odmietnutia vyko-
nania tzv. sobášneho obradu homosexuálneho páru 
a prípadu predmanželskej konzultácie homosexu-
álnym párom. Mons. Mamberti pre Vatikánsky 
rozhlas povedal:

„Tieto prípady ukazujú, že otázky týkajúce 
sa slobody vo svedomí a slobody náboženského 

vyznania sú komplexné, zvlášť v európskej spo-
ločnosti, charakterizovanej náboženskou rozdiel-
nosťou a s tým súvisiacim sprísnením laicizmu. Je 
skutočným nebezpečenstvom, že morálny relati-
vizmus, ktorý sa začína nanucovať ako nová so-
ciálna norma, začne podkopávať základy osobnej 
slobody čo sa týka svedomia a vyznania. Cirkev 
sa snaží za každých okolností brániť túto slobodu, 
aj pred „diktatúrou relativizmu“. Z tohto dôvodu 
je nevyhnutné ukázať racionálnosť svedomia člo-
veka vo všeobecnom zmysle a kresťanské konanie 
v jednotlivých prípadoch. Keď sa jedná o morál-
ne kontroverzné otázky, ako je potrat a homose-
xualita, výhrada vo svedomí sa musí rešpektovať. 
Rešpektovanie slobody svedomia a vyznania nie 
je prekážkou pre budovanie tolerantnej spoloč-
nosti v jej pluralizme, ale je jej podmienkou. (...) 
Erózia slobody svedomia tiež svedčí o istej forme 
pesimizmu v oblasti schopnosti ľudského svedo-
mia rozpoznať to, čo je dobré a skutočné, na roz-
diel od pozitívneho práva, ktoré sa snaží morálku 
determinovať a monopolizovať. Úlohou Cirkvi je 
stále pripomínať, že každý človek, akéhokoľvek 
vyznania, je obdarovaný svedomím, prirodzenou 
schopnosťou rozlíšiť dobro od zla a na základe 
toho konať. V tomto spočíva prameň jeho skutoč-
nej slobody.“                                                       -js-

Vo Vatikáne požehnali  
pri spomienke na sv. Antona, 

opáta, zvieratá

Vatikán 18. januára (RV) - Pri príležitosti štvrtko-
vej spomienky na sv. Antona, opáta, slávil kardinál 
Angelo Comastri, generálny vikár Svätého Otca 
pre Mestský štát Vatikán, svätú omšu v Bazilike sv. 
Petra za účasti členov Talianskej asociácie chova-
teľov (AIA), ktorých patrónom je spomínaný svä-
tec. Po svätej omši požehnali psi, mačky, ako aj iné 
domáce zvieratá. Už šiesty rok asociácia chovate-
ľov vytvára v tento deň na Námestí sv. Petra pred 
Berniniho kolonádou akoby mini farmu na počesť 
patróna poľnohospodárov.

Svätý Anton Pustovník, nazývaný aj opát, žil 
v 3. až 4. storočí v Egypte. Po smrti rodičov si zvolil 
pustovnícky život, ku ktorému ho viedli slová evan-
jelia: „Ak chceš byť dokonalý, predaj všetko, čo 
máš, a rozdaj chudobným...“ (Mt, 19, 21). Zomrel 
vo veľmi vysokom veku, dožil sa pravdepodobne 
105 rokov. V roku 1000 sa veľká časť jeho ostatkov 
dostala do Francúzska, kde je od roku 1491 uložená 
v Kostole st. Julien v Arles.                                      -mf- 
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Paríž/Rím 15. januára (RV) - Hlavné mesto Francúzska 
bolo uplynulú nedeľu svedkom tzv. „manifestácie pre 
všetkých“, na ktorej sa zišli státisíce ľudí, aby vyjadri-
li svoj nesúhlas s vládnym návrhom zákona nazvaného 
„manželstvo pre všetkých“. Tento zákon, ktorý navrhol 
prezident Francois Hollande. Okrem toho, že umožní 
homosexuálnym párom, aby boli zverované deti, stanoví 
tiež odstránenie slov otec a mama, muž a žena z úrad-
ných listín a nahradí ich termínmi rodič A, rodič B. Ide 
o legislatívnu redefiníciu manželstva.

Odhady počtu účastníkov, ktorí sa zišli pod Eiffelo-
vou vežou, kolíšu medzi 340-tisíc, ktoré uvádza policaj-
ná prefektúra, až 800-tisíc, ako uvádzajú iné zdroje. Ich 
náboženská, politická a etnická rôznosť bola zjavná, ako 
sa patrí na kozmopolitnú metropolu a tiež vzhľadom na 
tak všeobecne zrozumiteľnú tému manifestáciu, akou je 
manželstvo a rodina. Pozornosti hlavných médií unikla.

„Myslím, že ide o prvú masovú manifestáciu vo 
veľkej západnej krajine, ktorá je rozdelená, pokiaľ ide 
o konkrétny vládny návrh, ktorý bude predložený do 
parlamentu 29. januára. Iste nešlo o nejakú konfesnú 
demonštráciu, pretože sa na nej zúčastnili katolíci, pro-
testanti, židia, starostovia, členovia rôznych politických 
strán. Ukazuje sa, že problém je veľmi akútny. Myslím, 
že po prvýkrát došlo k tomu, že právo si osobuje moc 
zasahovať a meniť prvky prirodzenosti. A to je zrejme 
najsilnejší motív, prečo ľudia najrôznejšej politickej, kul-
túrnej a náboženskej orientácie reagujú. Problémom je, 
že boli atakované práva detí, pretože sa našli jedinci, ktorí 
chcú, aby deti stali iba obyčajným nájstrojom uspokojo-
vania ich záujmov,“ komentoval udalosť Carlo Cardia, 
právnik z univerzity Roma Tre.

Francúzska ministerka spravodlivosti Christiane Tau-
bira, ktorá návrh zákona podala do parlamentu, už dala 
na vedomie, že návrh zostane bez zmeny a o nejakom 
referende nebude vôbec reč. Politička pritom argumen-
tuje výsledkami prieskumu verejnej mienky. Skutočne 
gigantický výraz verejnej mienky má pre niektoré po-
litické elity zjavne nepatrný význam. „Časy sú veľmi 
znepokojujúce, musíme byť svedkami nádeje a pamäť 
na túto našu spoločnosť, ktorá bude v budúcnosti oveľa 
krehkejšia, a ktorá bude musieť byť veľmi pozorná voči 
svojim základným hodnotám. Rodina je nenahraditeľná, 
to hovoria všetci antropológovia. Svätá stolica zdôraz-
nila svoju podporu Cirkvi vo Francúzsku čo sa týka jej 
stanoviska v tejto oblasti. Dotýkame sa totiž toho, čo je 
pre budúcnosť človeka podstatné. A chceme rešpekto-
vať budúce generácie, musíme ich chrániť. Dúfam- že 
po tejto manifestácii a jej analýze by nakoniec zdravý 
rozum mohol zvíťaziť,“ povedal Vatikánskemu rozhlasu 
Mons. Bernard Podvin, hovorca Konferencie biskupov 
Francúzska.

Podľa Jérôma Fourqueta, analytika z agentúry Ifop, 
je možné hovoriť o úspechu manifestácie. Súvisí to nie-
len s počtom účastníkov, ale aj s jej priebehom, ktorý  

sa obišiel bez akýchkoľvek incidentov. Demonštranti 
vypravili delegáciu k prezidentovi Hollandovi, ktorého 
žiadajú, aby stiahol svoj návrh zákona a miesto toho, aby 
hľadal riešenie ekonomickej krízy.

Podporu Cirkvi vo Francúzsku prejavili i v Talian-
sku. Pokojné protesty sa v ten istý deň uskutočnili pred 
francúzskou ambasádou v Ríme. „Musím povedať, že 
francúzskych katolíkov pozitívne zasiahla podpora, kto-
rú chcel Rím vyjadriť Cirkvi vo Francúzsku. Dotýkame 
sa podstaty budúcnosti človeka: ak máme brať ohľad na 
budúce generácie, musíme ich chrániť,“ reagoval na pod-
poru hovorca francúzskeho episkopátu. Obhajobu rodiny 
- ako základnej bunky spoločnosti - sprevádzali aj sloga-
ny „narodili sme sa z muža a ženy“.

Podľa Mons. Vincenza Pagliu spočíva hlavný prob-
lém v egoizme a v skutočnosti, že žijeme vo svete, v kto-
rom prevláda iba „ja“, a ktorý si želá iba práva a žiadne 
pravidlá: „Napríklad adopcia detí homosexuálmi urobí 
z dieťaťa akoby druh tovaru, teda: keď mám právo na 
toto, mám právo aj na to ďalšie. V skutočnosti, dieťa sa 
musí zrodiť a rásť prirodzenou cestou, ktorou je od nepa-
mäti vzťah otca a matky. Dieťa by malo vyrastať v tomto 
kontexte,“ povedal predsedu Pápežskej rady pre rodinu.

Mons. Paglia pripomína, že umožnenie manželstiev 
homosexuálom a následnej adopcie by bolo nebezpečen-
stvom nielen pre dieťa, ale aj pre celú spoločnosť. Na túto 
skutočnosť poukazuje nasledovným príkladom: „Ak sa 
otec a dcéra majú navzájom milovať, je jasné, že táto lás-
ka musí rásť. Ale nie je možné domáhať sa toho, aby sa 
táto láska stala láskou manželskou, pretože ináč narušíme 
všetko a budeme smerovať k babylonskému zmätku ja-
zykov, ocitneme sa nad priepasťou spoločnosti.“

Predseda vatikánskeho dikastéria hovorí aj o neutrál-
nom jazyku, ktorý sa v súčasnosti rozširuje, hovoriaci 
o rodičovi A a rodičovi B. Obáva sa, že po „manželstve 
pre všetkých“ by sa mohli otvoriť aj témy ako polyandria 
a polygamia: „Všetko sa stáva možným. Ak je merítkom 
,ja‘ a uspokojenie všetkých mojich túžob, je jasné, že 
môže dôjsť k čomukoľvek, a teda aj k zničeniu civilizá-
cie.“ Ako uvádza, Cirkev obhajuje spoločenskú a antro-
pologickú silu rodiny, pretože „miluje muža, miluje ženu, 
miluje všetkých a nechce, aby bola zničená kolíska, kde 
sa rodí a posilňuje spoločnosť“.  

Proti právnej redefinícii manželstva sa vyslovili aj
francúzski intelektuáli. Manželstvo má byť pre všetkých, 
nie však medzi všetkými, stojí vo vyhlásení francúzskej 
Katolíckej akadémie. K tomuto združeniu sa hlásia zá-
stupcovia rôznych vedeckých disciplín. Vo svojom posto-
jí sa odvolávajú na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, 
podľa ktorej má rodinu právne hájiť ako spoločnosť, tak 
i štát. Podstatou rodiny je muž a žena, ktorí sa dopĺňajú 
a zároveň poskytujú ochranný rámec pre telesný, dušev-
ný a sociálny rozvoj detí. Otvorené manželstvo pre páry 
rovnakého pohlavia je porušením ľudských práv, uvádza 
vyhlásenie Katolíckej akadémie.                RV SK / RV CZ

Statisíce ľudí za obranu rodiny a manželstva medzi mužom a ženou

SPRÁVY ZO SVETA                                ŽIVOT CIRKVI  
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Talianska Charita venovala  
počas troch rokov 17 mil. eur  

na obnovu Haiti

Haiti 14. januára (RV CZ) - Ostrovná republika si 
pripomína smutné tretie výročie devastujúceho ze-
metrasenia. Po následnej epidémii cholery a ničivých 
cyklónoch Sandy a Isaak naďalej zostáva 360-tisíc 
ľudí bez prístrešia. Vatikánsky rozhlas zastihol misi-
onárku sestru Luisu dell´Orto z Kongregácie Malých 
sestier evanjelia Charlese de Foucauld.

„Pred tromi rokmi som zemetrasenie prežila pria-
mo tu v hlavnom meste Port-au-Prince. Stanové tábor 
v blízkosti letiska a z hlavných námestí už od tej doby 

Vyše tisíc kňazov Anglicka  
a Walesu sa postavilo  

proti redefinícii vo Veľkej Británii

Londýn 15. januára (RV CZ) - Viac než tisíc ka-
tolíckych kňazov Anglicka a Walesu podpísalo 
otvorený list proti plánovanému rozšíreniu pojmu 
„manželstva“ na osoby rovnakého pohlavia. K lis-
tu, ktorý zverejnil uplynulý víkend vo svojom vy-
daní denník Daily Telegraph, sa doteraz pripojila 
štvrtina z celkového počtu kňazov z oboch krajín 
Spojeného kráľovstva.

Redefinícia manželstva vážne obmedzí katolí-
kov, aby vo svojich školách, charitatívnych inšti-
túciách a chrámoch učili pravdu o manželstve, píše 
sa v liste. Podľa biskupa Portsmouthu Philipa Ega-
na pripomína pokus nanovo definovať manželstvo
Orwellov román „1984“ a nesie známky totality. 
Medzi signatármi sú tiež piati biskupi a dvaja bene-
diktínski mnísi.                                               RV CZ

zmizli, avšak mesto ešte stále vypadá ako po bom-
bardovaní. Naša misia je vo veľmi chudobnej štvrti. 
Vzhľadom na to, že náš rehoľný dom neutrpel škody, 
otvorili sme v ňom základnú školu. Bola jednou z pr-
vých vo štvrti, kde doteraz štátne školy nezačali čin-
nosť. Ponúkame deťom tiež priestor k stretávaniu sa, 
k hre a k iným než študijným aktivitám. Pokúšame 
sa - veľmi skromne - prispieť k tomu, aby títo ľudia 
znovu obnovili svoje hodnoty a ľudskú dôstojnosť, 
aby skrze evanjelium pochopili, že napriek všetkým 
problémom Boh miluje haitský národ.“
Traumatizujúce zážitky si odniesli v prvom rade deti, 
pokračuje talianske rehoľníčka: „Keď ulicou prejde 
nákladné auto a deti počujú ten hluk, chceli by okam-
žite vybehnúť z triedy von. Majú stále strach. Okrem 
toho sa vo svojich rodinách naučili žiť v úplne mi-
nimalistických podmienkach. Toto provizórium sa 
pre ne stáva normálne a nemotivuje ich k žiadnemu 
úsiliu. Snažíme sa ich preto učiť, že je stále mož-
né niečo zlepšovať - mať v poriadku zošit, aktovku 
alebo školský dvor. Deťom môžeme odovzdať tieto 
malé ponaučenia, aby ľudia opäť našli tak potrebnú 
energiu k obnove celej spoločnosti a ich hodnôt,“ do-
dáva sestra dell´Orto. Práve na opätovnej výstavbe 
hospodárstva, ale na vzdelávacie a výchovné projek-
ty významnou mierou prispieva talianska Charita. Vo 
svojom nedávnom vyhlásení uvádza, že jej darcovia 
v posledných troch rokoch investovali 17 miliónov 
eur do celkovo 125 programov obnovy. Spoločne 
s lokálnom Charitou tak doteraz pomohli viac než 1,5 
miliónu ľudí.                                                      RV CZ

Pápežská nadácia Cirkev v núdzi 
v minulom roku zdvojnásobila 

pomoc utečencom

Vatikán 15. januára (RV CZ) - Pápežská nadácia Cir-
kev v núdzi (Kirche in Not) zdvojnásobila v minulom 
roku finančnú pomoc utečencom. Na projekty pre nich
venovala 500-tisíc eur, teda o sto percent viac v po-
rovnaní s predchádzajúcim rokom, uvádza vo svojom 
vyhlásení. Pápežská nadácia tak pokračuje v diele 
svojho zakladateľa o. Werenfrieda van Straatena.

Činnosť nadácie sa začala starostlivosťou o štr-
násť miliónov východonemeckých utečencov v roku 
1947. V súčasnej dobe sú cieľovými krajinami na-
dačných projektov Etiópie, Tunisko, Izrael, Mayn-
mar a Sýria. Tu nadácia už roky podporovala irac-
kých utečencov a v minulom roku začala poskytovať 
pomoc pre viac než dva a pol milióna miestnych ute-
čencov. Rodinám, ktoré sa uchýlili do Homsu, Da-
masku, Aleppa a západosýrskeho Údolia kresťanov, 
nadácia rozdelila pomoc v hodnote 230-tisíc eur. 
Ďalších 50-tisíc eur venovala libanonskej Charite na 
zvláštnu žiadosť maronitského patriarchu kardinála 
Becharu Boutrosa Raïho.

Na africkom kontinente pápežská nadácia naďa-
lej pracuje v prospech utečencov v Sudáne a v Juž-
nom Sudáne. Od roku 1986 investuje do školskej 
výchovy detí, žijúcich v utečeneckom tábor v Char-
túme - v projekte „Zachráňme zachrániteľné“. Spo-
ločne s komboniánskymi misionármi tiež podporu-
je výchovné programy pre juhosudánske deti, ktoré 
našli útočisko v Káhire. Pomoc Cirkvi v núdzi ne-
chýba ani v Demokratickej republike Kongo, kde 
v severnom regióne Kivu žijú státisíce utečencov 
v nepredstaviteľných podmienkach, uvádza výroč-
ná správa pápežskej nadácie.                                 RV CZ
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V Užhorode sa konala  
biskupská chirotónia biskupa 

Mukačevskej eparchie

Užhorod 14. januára (TK KBS) - V sobotu 12. januára 
2013 sa užhorodskom gréckokatolíckom katedrálnom 
chráme Povýšenia svätého Kríža konala biskupská 
chirotónia vladyku Nila (Luščaka OFM), pomocné-
ho biskupa Mukačevskej gréckoaktolíckej eparchie. 
Hlavným svätiteľom bol vladyka Milan (Šášik CM), 
mukačevský eparcha a spolusvätiteľmi boli – vlady-
ka Wiliam (Skurla), pittsburghský metropolita z USA 
a arcibiskup Cyril (Vasiľ SJ), sekretár Kongregágie 
pre východné cirkvi z Ríma. Za zmienku stojí sku-
točnosť, že išlo o prvú biskupskú vysviacku rodáka 
zo Zakarpatia odvtedy, čo tamojšia Gréckokatolícka 
cirkev vyšla z katakomb.

Na tejto udalosti v živote miestneho cirkevného 
spoločenstva sa zúčastnilo 25 biskupov, medzi nimi 
apoštolský nuncius na Ukrajine arcibiskup Thomas E. 
Gullickson, ďalej hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi Jeho Blaženosť Svjatoslav (Ševčuk), katolícki 
biskupi obidvoch obradov z rôznych kútov Ukrajiny 
a tiež zo susednyćh krajín, osobitne z tých miestnych 
cirkví, pre ktorých je mukačevská eparchia materskou 
eparchiou. Na slávnosti nechýbali ani všetci traja 
gréckokatolícki eparchovia zo Slovenska, prešovský 
arcibiskup Ján (Babjak SJ), košický eparcha Milan 
(Chautur CSsR) a bratislavský eparcha Peter (Rus-
nák). Na slávnostnej bohoslužbe sa zúčastnilo veľké 
množstvo kňazov, rehoľníkov a veriacich. Prítomní 
boli aj predstavitelia miestnej správy a zástupcovia 
diplomatického zboru pôsobiaci v Užhorode.

Homíliu predniesol biskup Cyril Vasiľ. Pripomenul 
v nej, že sv. František z Assisi, ktorého duchovným 
synom je novovysvätený biskup Nil, postavil Krista 
do stredobodu svojho života. Kazateľ ďalej hovoril 
o úlohách biskupa, pričom prvou z nich je – podobne 
ako to robil sv. František – „ukazovať na Krista, pri-
nášať jeho Slovo ľuďom, prinavracať ľudí ku Kristovi 
a zároveň sa k nemu obracať v modlitbe za všetkých 
ľudí, teda byť skutočným „alter Christus“, v plnosti 
kňazstva“. Vladyka Nil sa biskupskou vysviackou stal 
členom biskupského kolégia a je povolaný vykonávať 
svoje poslanie ako hlavný spolupracovník eparchiál-
neho biskupa, byť príkladom pre kňazov i veriacich 
a „ako syn tejto zakarpatskej zeme a mukačevskej 
eparchie, Gréckokatolíckej cirkvi svojho práva“ svo-
jou osobou reprezentovať jej cirkevnú osobitosť a jej 
dôstojnosť.

Pátra Nila Jurija Luščka OFM vymenoval za po-
mocného biskupa pre mukačevskú gréckokatolícku 
eparchiu Benedikt XVI. Oznámil to 19. novembra 
2012. Biskup Nil sa narodil 22. mája 1973 v Užho-
rode. Po absolvovaní náležitej formácie v miest-
nom gréckokatolíckom seminári bol 2. júla 1996  

V múzeu Jad Vašem v Jeruzaleme 
k dispozícii kniha  

Pius XII. a holokaust

Vatikán 14. januára (RV CZ) - V sídle pamätníku Jad 
Vašem v Jeruzaleme sa pred niekoľkými dňami za-
čala predávať kniha „Pius XII. a holokaust. Aktuálny 
stav bádania“. Takmer 300-stranový zväzok pripravili 
k vydaniu David Bankier, Dan Michman a Iael Nidam 
Orvieto. Je verným prepisom odbornej diskusie, ktorá 
prebehla na rovnomennom vedeckom sympóziu, ktorý 
organizovalo múzeum Jad Vašem v marci 2009.

Vtedajšia konferencia sa konala za zavretými dver-
mi paralelne s návštevou Benedikta XVI. vo Svätej 
zemi. Výsledkom debaty, založenej na konfrontácii 
dobových dokumentov a najrôznejších výskumov, 
bola zmena znevažujúceho nápisu, ktorý k pamätníku 
sprevádzal fotografiu Pia XII. Svätý Otec opakovane
protestoval proti označeniu pápeža Pacelliho za mlčia-
ceho spoluvinníka vyhladzovania židov. Teraz sa čita-
teľom dostávajú do rúk akta spomínaného sympózia, 
ktoré opätovne potvrdzujú humanitárne aktivity Ka-
tolíckej cirkvi, konané na priamy popud Pia XII. Iba 
v Ríme existujú dokumentované správy o tom, že zo 
750 rehoľných domov ich najmenej 290 skrývalo ži-
dov pred deportáciou. Toto číslo nemusí byť konečné, 
pretože okolnosti vyžadovali maximálnu opatrnosť, 
vyplýva zo zväzku. Mnohí zo svedkov ústne potvrdi-
li, že kvôli možným rizikám o tejto pomoci nerobili 
písomné záznamy. Tieto iniciatívy mali vzhľadom na 
svoj rozsah zaručenú podporu Pia XII., potvrdenú tiež 
článkov v denníku L´Osservatore Romano z 25. - 26. 
októbra 1943, niekoľko dní po raziu v rímskom ghette. 
Tím však proces medzinárodného vedeckého prehod-
nocovania úlohy Pia XII. nekončí. Ďalšia konferencia 
o doteraz neodpovedaných otázkach sa konala opäť za 
zatvorenými dverami na parížskej Sorbone v listopade 
minulého roka.                                                       RV CZ

vysvätený na kňaza biskupom Ivanom Semedim a pô-
sobil v pastorácii vo viacerých farnostiach mukačev-
skej eparchie. Neskôr študoval na Pápežskej Urbano-
vej univerzite v Ríme, kde získal licenciát z filozofie
a následne vstúpil do noviciátu v Reholi menších bra-
tov františkánov (Ordo fratrum minorum, skr. OFM), 
kde prijal rehoľné meno Nil a v roku 2010 zložil do-
časné sľuby. V tom istom roku začal vyučovať filo-
zofiu v Užhorodskej gréckokatolíckej bohosloveckej
akadémii blaženého Teodora Romžu.

Zdroj: Rádio Vatikán (ukrajinská redakcia) 
Spracoval: Stanislav Gábor
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Utečenci  v Jordánsku sa pred 
zimou môžu ukryť aj v kostoloch

Jordánnsko 14. januára (RV) - Kostoly a farnosti pri-
chýlia sýrskych utečencov z tábora Zaatari v jordánskej 
púšti, ktorým niekoľkodňové snehové zrážky a mrznú-
ci dážď zničili stovky stanov a ohrozujú životy detí, 
starších a žien. „Všetky naše kostoly a fary sú priprave-
né prijať našich sýrskych kresťanských a moslimských 
bratov, ktorí sa doteraz nachádzali v Zaatari. Postaráme 
sa o všetkých tých, ktorých budeme schopní uchýliť,“ 
uviedol pre agentúru Fides arcibiskup Maroun Lahham, 
patriarchálny vikár Jordánska.

Hrozba, že tábor, v ktorom v dramatických život-
ných podmienkach žije až 60-tisíc utečencov, zatvo-
ria, je naďalej reálna. Saudská Arábia oznámila, že 
poskytne 10 miliónov dolárov v prospech financo-
vania iniciatív na odstránenie krízy, ktorú spôsobilo 
mrazivé počasie.               -mf-

Irak: V krajine zavládla  
podľa chajdejského arcibiskupa 

tzv. „arabská zima“

Irak 14. januára (RV) - V Iraku zohráva nábožen-
stvo „podstatnú úlohu“ a je „zneužívané na poli-
tické ciele“. V  rozhovore pre agentúru Asia News 

Vo vietnamskom hlavnom meste 
demolujú karmelitánsky kláštor 

Hanoj 14. januára (RV CZ) - Od tretieho januára po-
kračuje demolovanie karmelitánskeho kláštora s kos-
tolom, nariadené správou vietnamského hlavného 
mesta. Historická budova, postavená pred viac než sto 
rokmi, má uvoľniť miesto novej nemocnici s piatimi 
poschodiami. Katolícka komunita interpretuje tento 
zásah ako diskrimináciu. Hanojský arcibiskup Peter 
Nguyen Van Nhon sa obrátil už s piatou naliehavou 
výzvou na vietnamského premiéra. Ministerský pred-
seda Nguyễn Tấn Dũng, rovnako ako hanojskí radní 
tieto výzvy ignorujú a argumentujú tým, že kúria zve-
rila svoje pozemky do mestskej správy. Z dokumen-
tov Hanojskej arcidiecézy naopak jasne vyplýva, že 
ide o protiprávne násilné vyvlastnenie. Hanojský arci-
biskup reagoval zaslaním listu vietnamským kňazom, 
rehoľníkom a laikom, v ktorom žiada o modlitbu za 
Cirkev a plnú náboženskú slobodu v krajine.     RV CZ

to povedal Mons. Luis Sako, chaldejský katolícky 
arcibiskup Kirkúku.

Situácia po páde Saddáma Husajna naberá čoraz viac 
podobu „sektárskej mentality“, pri ktorej platí, že „in-
dividuálna identita je cennejšia ako národná jednota“. 
Ubehlo už takmer 10 rokov od invázie spojeneckých 
vojsk do Iraku. Na severe krajiny, kde dochádza k po-
litickým hrám o prístup k rope medzi centrálnou vládou 
a kurdskou menšinou, sú pojmy ako demokracia, rov-
nosť práv a sloboda iba „snom“ a obyvateľstvo ostá-
va sklamané. „V uplynulých dňoch zasiahli násilnosti 
kresťanskú menšinu. Siedmeho januára zavraždili jednu 
ženu, nasledujúci deň výbuch nastraženej bomby v au-
te usmrtil univerzitného študenta. Tieto činy vyjadrujú 
napätie, ktoré vládne v celej krajine. Ide o vzájomný 
náboženský boj medzi sunnitmi a šíitmi o moc v kraji-
ne. Moslimskí intelektuáli a kresťania prežívajú arabskú 
zimu,“ dodáva v rozhovore Mons. Sako.           AsiaNews

Bamakský arcibiskup upozorňuje 
na situáciu civilistov v Mali

Mali 18. januára (RV) - K Lekárom bez hraníc, ktorý 
upozorňujú na dramatickú situáciu a utrpenie civilistov 
v Mali, sa pridáva aj bamakský arcibiskup Mons. Jean 
Zerbo. Medzinárodné charitatívne organizácie žiada 
o veľkorysú podporu pri snahe o pomoc rastúcemu poč-
tu vysídlených osôb a utečencov, pri liečení zranených 
a tých, ktorí bojujú na fronte. Po takmer týždňových ná-
letoch a pozemnej ofenzíve proti džihádistom zo strany 
vojakov z Paríža a Bamaku, je situácia kritická.

„Potreba jedla, pitnej vody, hygienických potrieb, lie-
kov proti malárii a základných potrieb bude v nasledujú-
cich týždňoch stále rásť, a to aj preto, že máme chladné 
a vlhké obdobie, ktoré nemalým spôsobom komplikuje 
humanitárne zásahy. No a potom, sme vo vojne a neviem, 
ako dlho potrvá,“ uvádza arcibiskup, zároveň predseda 
miestnej Charity. „Dúfame v šťastný výsledok, ktorý po-
vedie k vytlačeniu islamských síl z územia Mali, ktoré za 
jeden rok hlboko zmenili africký humanizmus a kultúru 
Malijčanov charakteristickú toleranciou, dialógom a po-
kojným medzi-náboženským spolužitím,“poukazuje na 
potrebu odstrániť náboženský fundamentalizmus.

Práce Charity sťažujú vojenské zásahy, kvôli ťaž-
kým bezpečnostným podmienkam je nemožné dostať 
sa k niektorým ľuďom. Bojové operácie blokujú ulice. 
Malijčania z obavy o svoje životy prekračujú hranice 
Nigeru, Mauritánie a Burkiny Faso. Červený kríž infor-
muje, že na území Nigeru sa nachádza až 60-tisíc utečen-
cov z Mali. K masívnemu prílevu migrantov však môže 
dôjsť aj v najbližších týždňoch. Podľa najnovších správ 
Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí 
(OCHA), počet civilistov nútených hľadať si útočisko 
v susedných krajinách sa pohybuje okolo 150-tisíc.   -mf- 
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Trojkráľové požehnanie vojen-
ského biskupa Františka Rábeka 

ministrom i generálom

Bratislava 12. januára (TK KBS) - V tradícii po-
žehnávania domov, bytov a pracovných priestorov 
v období Zjavenia Pána pokračoval ordinár OS 
a OZ SR Mons. František Rábek aj na začiatku roka 
2013. V uplynulom týždni navštívil aj so speváč-
kami katedrálneho zboru Ministerstvo spravodli-
vosti SR a Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej 
a justičnej stráže (ZVJS), aby všetkým jeho praco-
viskám udelil tradičné trojkráľové požehnanie. Na 
požehnávaní sa zúčastnili aj minister spravodlivosti 
Tomáš Borec, generálny riaditeľ ZVJS Eugen Bal-
ko, ale aj radoví príslušníci a zamestnanci.

Ordinár navštívil aj Prezídium Policajného zbo-
ru na čele s jeho prezidentom Tiborom Gašparom, 
kde požehnal priestory a na želanie prítomných po-
licajtov a policajtiek aj niektoré kancelárie prezídia. 
Podobne pokropil Trojkráľovou vodou aj Kancelá-
rie ministra obrany a jeho štátneho tajomníka. Troj-
kráľové koledy zazneli aj na Prezídiu Hasičského 
záchranného zboru a v priestoroch náčelníka gene-
rálneho štábu generála Petra Vojteka. Trojkráľovou 
vodou boli pokropené aj priestory Vojenskej kance-
lárie prezidenta republiky v prítomnosti jej náčelní-
ka generála Mariána Áča a jeho spolupracovníkov.

Na pamiatku trojkráľovej návštevy ordinára ne-
ostali len veraje dverí poznačené kriedou, ale ordi-
nár odovzdal predstaviteľom silových zložiek dary 
v podobe plastiky sv. Cyrila a Metoda, ako symbo-
lu blížiaceho sa tohoročného slávenia 1150. výročia 
príchodu oboch vierozvestcov na naše územie. Slo-
vá ordinárových modlitieb, príhovorov a požehnaní 
prijali navštívení predstavitelia a príslušníci v prí-
jemnej atmosfére s nádejou úspešného roka v ob-
lasti osobnej i služobnej.                       Tibor Ujlacký 

Apoštolský nuncius na Slovensku
na novoročnom stretnutí  
diplomatov u prezidenta  

Bratislava 15. januára (TK KBS) – Prezident SR Ivan 
Gašparovič prijal na tradičnom novoročnom stretnutí 
členov diplomatického zboru akreditovaných na Slo-
vensku. Prezidentský palác navštívil aj apoštolský nun-
cius na Slovensku Mons. Mario Giordana, ktorý sa už 
tradične za hostí prihovoril. Tlmočil úprimné pozdravy 
od hláv štátov a občanov, ktorých reprezentujú prítomní 
diplomati. Prezidentovi a predstaviteľom štátu tiež za-
blahoželal k 20. výročiu Slovenskej republiky, osobitne 
podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí 
a európskych záležitostí Slovenskej republiky Mirosla-
vovi Lajčákovi, ktorý sa na prijatí tiež zúčastnil, za jeho 
priateľskosť a ústretovosť; za to, že urobil „výkon našej 
diplomatickej práce výrazne ľahším a plodnejším.“

Rok 2012 označil Mario Giordana za rok poznače-
ný globálnou krízou, ktorá má dopad na životy občanov 
v mnohých krajinách zvlášť v sociálnej a ekonomickej 
oblasti. Slovenská republika má podľa jeho slov pevný 
základ, ktorý však dáva nádej na pozitívny vývoj do 
budúcnosti. V uplynulom roku bol politický život na 
Slovensku obnovený; prostredníctvom demokratických 
volieb nastúpila nová vláda, ktorá pracuje na ďalšom 
zlepšovaní demokracie. Mario Giordana v príhovore 
vyslovil nádej, že všetky dobré úmysly sa spoja tak, 
aby konsolidovali základné hodnoty, ktoré podčiarkujú 
demokratický život; hodnoty akými sú ochrana slobody 
a obrana základných práv každej ľudskej bytosti. „Sme 
presvedčení, že tieto základné práva poskytnú priestor 
na boj proti kríze, na zachovanie bohatého dedičstva 
ľudskej a kresťanskej kultúry v tejto krajine a na uvedo-
menie si spoločného dobra pre všetkých občanov,“ po-
vedal apoštolský nuncius na Slovensku.

Prezident Gašparovič diplomatom okrem iného pri-
pomenul, že Slovensko je na prahu tretieho desaťročia 

svojej novodobej štátnosti medzinárodne rešpektova-
ným štátom. Za dominantnú tému pri hodnotení uply-
nulého roka označil dlhovú krízu. Pri hľadaní východísk 
z nej pripomenul jej sociálny rozmer. Kvalitu života 
našich občanov podľa neho nemožno hodnotiť len cez 
vývoj makroekonomických ukazovateľov. Súčasná krí-
za má, okrem ekonomicko-finančného, aj morálny roz-
mer. „Mám pocit, akoby sme práve túto skutočnosť stále 
prehliadali. Naďalej žijeme na dlh. Nielen fiškálny, ale aj
morálny. Morálny dlh voči súčasným i budúcim generá-
ciám „ dodal prezident Gašparovič. V závere príhovoru 
vysoko ocenil prácu diplomatov a zaželal občanom štá-
tov, ktoré reprezentujú a ich najvyšším predstaviteľom, 
úspešný a pokojný rok 2013.   TOPK / foto  Martin Garaj
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Biskup Jozef Haľko požehnal  
Kostol Najsvätejšej Trojice v Skalici

Skalica 14. januára (TK KBS) - Obnovený Kostol 
Najsvätejšej Trojice v Skalici, známy ako Kostol mi-
losrdných bratov, požehnal uplynulú nedeľu 13. janu-
ára 2013 bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef 
Haľko. Na sviatok Krstu Krista Pána privítal všetkých 
prítomných skalický dekan Roman Stachovič, ktorý 
zároveň poďakoval za akúkoľvek pomoc pri oprave 
chrámu. Nasledoval obrad požehnania kostola, nové-
ho ambónu, oltárneho kríža a prítomných.

Vo svojom príhovore sa biskup Haľko zamýšľal 
nad vetou z evanjelia „toto je môj milovaný Syn, 
jeho počúvajte“. 

Generálnu opravu interiéru kostola urobili od 
septembra do decembra minulého roka pod vede-
ním dekana Stachoviča. Robotníci opravili omiet-
ky, elektroinštalácie a osvetlenie, celý kostol bol 
nanovo vymaľovaný. Súčasťou prác bol aj pamiat-
kový výskum. Do kostola zakúpili nový elektronic-
ký organ, vymenili kúrenie, zakúpili nové koberce, 
ambón a oltárny kríž. Farnosť investíciu financo-
vala z vlastných prostriedkov, zo zbierok veriacich 
a z príspevku rehole Milosrdných bratov.

Arcibiskup Ján Babjak SJ  
slúžil prvú archijerejskú liturgiu  

v novom chráme v Lipanoch

Lipany 17. januára (TK KBS) - Uplynulá nedeľa 13. 
januára 2013 bola výnimočným a sviatočným dňom 
pre gréckokatolíckych veriacich vo farnosti Lipany. 
Zavítal medzi nich prešovský arcibiskup a metropoli-
ta Ján Babjak SJ, aby v novopostavenom chráme sv. 
apoštolom rovných Cyrila a Metoda slávil po prvýkrát 
sv. božskú liturgiu.

Chrám začali veriaci stavať koncom marca mi-
nulého roka. Do užívania ho odovzdali 24. decembra 
2012. Vladyka Ján ocenil rýchlosť postavenia chrámu, 
že „pravdepodobne sa ešte nikomu nepodarilo posta-
viť chrám za takú krátku dobu. To ale neznamená, že 
je všetkému koniec. Treba ho ešte dokončiť, doladiť 
určité veci, ale aj pozývať každého na stretnutie s mi-
losrdným Bohom práve v tomto chráme. To je úloha 
každého z vás. Vieru a ochotu máte, lebo tento chrám 
je toho dôkazom.“ V homílii sa vladyka Ján zameral na 
evanjelium o Zachejovi. Povedal: „Ježiš Kristus oslovil 
Zacheja, aby zišiel dole a on to urobil. To znamenalo 
obrat v jeho živote. Ježiš ho dopredu neodsúdil. Boh 
nikoho nesúdi dopredu. Nad nikým neláme palicu a ne-
máme to robiť ani my.“    Eva Hricíková (www.grkatpo.sk)

Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v ro-
koch 1645 – 1652 evanjelikmi, ktorým bol v ro-
ku 1671 odňatý. V roku 1672 ho prijali do správy 
jezuiti, ktorý si vybudovali kostol a rezidenciu na 
námestí a kostol bol odovzdaný v roku 1699 reholi 
karmelitánov, ktorý kostol zrenovovali a dali mu 
takmer terajšiu podobu karmelitánskej svätyne. 
Prestavbu vtedy viedol ich rehoľný brat fráter Ata-
náz vl. menom Martin Vitver. Súčasťou kostola 
je aj loretánska kaplnka. Po skončení pôsobenia 
rehole karmelitánov zrušených Jozefom II v roku 
1786 od roku 1797 mesto zverilo kostol a kláštor 
reholi Milosrdných bratov, ktorý vybudovali ne-
mocnicu a pôsobili v Skalici do roku 1955. V sú-
časnosti v kostole duchovnú správu vykonávajú 
kňazi pôsobiaci vo farnosti. V roku 1982 prebehla 
oprava exteriéru aj interiéru kostola a v roku 2006 
bola zrealizovaná výmena strešnej krytiny.               

                                               Ľudovít Košík / foto autor

Združenie Fórum života  
navrhlo zrušiť registráciu  

potratových tabletiek

Bratislava 18. januára (TK KBS) - Zástupcovia 
občianskeho združenia Fórum života odovzdali do 
podateľne Úradu vlády SR na Námestí slobody 1 
v Bratislave list adresovaný premiérovi SR Ro-
bertovi Ficovi a ministerke zdravotníctva Zuzane 
Zvolenskej s požiadavkou aby zrušili registráciu 
potratových tabletiek Medabon a Mifegyne v našej 
krajine, dali prešetriť celý proces registrácie, zabez-
pečili širokú odbornú diskusiu o týchto prostried-
koch a vyvodili odbornú a politickú zodpovednosť 
za registráciu potratových tabletiek uskutočnenú 
bez akejkoľvek odbornej a verejnej diskusie.

Po odovzdaní listu budú predstavitelia Fóra ži-
vota k dispozícii pred budovou Úradu vlády na zod-
povedanie prípadných otázok novinárov v súvislos-
ti s touto záležitosťou. Kontaktnou osobou je Marek 
Michalčík (0911 756 025).                         Fórum života
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Rožňavská diecéza a Novell  
dohodli spoluprácu pri vybudovaní 

novej IT infraštruktúry

Bratislava/Rožňava 16. januára (TK KBS) - Spoloč-
nosť Novell sa stala výhradným poskytovateľom in-
fraštruktúrneho systému Rožňavskej diecézy, ktorá 
tento krok urobila po dôkladnom zvážení viacerých 
možností. Cieľom je zlepšiť aktuálnu komunikáciu 
nielen v ústredí Biskupského úradu (BÚ), ale najmä 
medzi centrálou, dekanátmi a farnosťami. Diecéza sa 
zapojí i do projektu Ecclesia. Ideu podporil i rožňav-
ský biskup Mons. Vladimír Filo.

Rožňavské biskupstvo vstúpilo do spolupráce 
s Novellom a premigrovalo svoju IT infraštruktúru 
na Novell Open Workgroup Suite (NOWS) a NetIQ 
Identity Manager (IDM). „Od nástrojov, ktoré sú sú-
časťou NOWS, očakávame zlepšenie internej a exter-
nej komunikácie nielen v rámci ústredia biskupského 
úradu, ale hlavne medzi ústredím, dekanátmi a farnos-
ťami,“ hovorí kancelár Biskupského úradu v Rožňa-
ve Martin Keruľ. „Nasadením IDM sa budeme môcť 
bezproblémovo pripojiť a začať využívať služby pro-
jektu Ecclesia,“ dodáva Keruľ.

Novell Open Workgroup Suite poskytuje bezpeč-
nú, flexibilnú a cenovo efektívnu IT základňu vrátane
preverenej sady služieb pre pracovné skupiny. Pro-
duktivitu používania NOWS zaisťujú jeho vlastnosti 
a funkcie, ako sú jeho webový prístup, samoobslužné 
súborové a tlačové služby, spoľahlivé prostriedky pre 
spoluprácu ako email a kalendár, okamžitá komuni-
kácia, mobilná podpora a robustný kancelársky balík. 
Novell Open Workgroup Suite znižuje záťaž kladenú 
na IT personál. Umožňuje používať centralizovaný, 
na webovom prehliadači založený prostriedok. Ten 
zabezpečuje pružnú správu, monitorovanie stavu sys-
tému, čo zabraňuje neplánovaným prestojom a jeho 
jednoducho použiteľné migračné nástroje zrýchľujú 
implementáciu.

Novell v úvodnej fáze migrácie realizoval im-
plementáciu infraštruktúrneho systému biskupského 
úradu v Rožňave, 8 dekanátov a vybrané farnosti. 
„Prvá etapa zahŕňa aj komunikáciu v rámci diecéz-
neho tribunálu,“ dopĺňa generálny vikár diecézy Ras-
tislav Suchý. Celá realizácie je pripravená na to, aby 
sa tieto miesta stali prvými kontaktnými miestami 
v diecéze v projekte Ecclesia. Ide o službu, ktorá po-
skytuje občanom jednoduchší proces pri vybavovaní 
dokumentov potrebných napríklad k sobášu či iným 
sviatostiam. Biskupstvu umožní zlepšiť elektronický 
obeh dokumentov v rámci Katolíckej cirkvi na Slo-
vensku.

„Zjednotiť elektronický komunikačný systém 
v rámci diecézy bola náročná úloha. Som hrdý na to, 
že sa nám ju podarilo zvládnuť v krátkom čase a ukon-
čiť prvú fázu prechodu do konca roka 2012,“ povedal 

Mário Minarovský, Executive Director Novell Slo-
vensko. „Sme veľmi radi za tento okamih, a zároveň 
sa tešíme na to, čo nás čaká do budúcnosti,“ dodáva 
Mário Minarovský.

Projekt Rožňavskej diecézy je ďalšou formou spolu-
práce medzi spoločnosťou Novell a Katolíckou cirkvou 
na Slovensku. Už takmer tri roky je Novell výhradným 
poskytovateľom softvéru pre ipotreby Konferencie bis-
kupov Slovenska (KBS). Koncom októbra minulého 
roka KBS a Novell oznámili spustenie projektu Eccle-
sia, ktorého cieľom je vytvoriť potrebnú infraštruktú-
ru pre elektronickú komunikáciu medzi arcidiecézami 
a diecézami.                      Šárka Beránková a Martin Keruľ 

V Kostole Zvestovania Pána  
sa modlili za jednotu kresťanov

Bratislava 17. januára (TK KBS/Rádio LUMEN) - 
V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa 
v utorok tento týždeň v bratislavskom Kostole Zves-
tovania Pána (Františkáni) spoločne modlili za jedno-
tu kresťanov zástupcovia jednotlivých cirkví. Hlav-
nou témou tohto ročníka bolo - Čo od nás žiada Boh. 
Zodpovedať na túto otázku sa pokúšali zástupcovia 
z rímsko- a gréckokatolíckej cirkvi, evanjelickej, bap-
tistickej, bratskej a reformovanej cirkvi.

So sviečkami v rukách prichádzali pred oltár zá-
stupcovia jednotlivých cirkví a o chvíľu sa františ-
kánsky kostol naplnil svetielkami sviec, ktoré drža-
li všetci prítomní. Stretnutie otvoril správca kostola 
páter Juraj Mihály. „Prajeme si vzájomne otvorené 
srdcia, aby sme aj vďaka tejto bohoslužbe mali k sebe 
stále bližšie,“ povedal P. Mihály. Nasledovali pros-
by. Po krátkej modlitbe odzneli osudy tých, ktorí sú 
za kresťanskú vieru prenasledovaní v dnešnej dobe. 
Bohoslužbu slova na citát z evanjelia o emauzských 
učeníkoch predniesli kazatelia, ktorí sa zamýšľali nad 
otázkou, čo žiada od nás Boh. Prvým bol Ján Sološ 
z baptistickej cirkvi. „Hospodin ti oznámil človeče čo 
je dobré a čo žiada od teba. Zachovávať právo, milo-
vať láskavosť a v pokore chodiť so svojim Bohom.“ 
Ďalej povedal, že Boh nechce, aby sme robili medzi 
sebou rozdiely. „Každého adoptoval za svoje dieťa,“ 
povedal Sološ. Katolícky kazateľ Ľudovít Pokojný 
rozšíril túto otázku o to, ako máme žiť svoju vieru. 
Tiež poukázal na ťažkosti, ktoré má človek odovzdať 
Ježišovi. „Uvedomiť si Ježišovu prítomnosť medzi 
nami. Ježišu ty si tu prítomný a ja v to verím,“ dodal.

Po spoločných modlitbách a speve gréckokatolíc-
keho zboru Chryzostomos a františkánskej Schooly, 
sa modlitbové stretnutie za jednotu kresťanov skonči-
lo.                                                Rádio LUMEN/Anna Brillová
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Predstavili logo Národného  
stretnutia mládeže R13

Bratislava 13. januára (TK 
KBS) - Komunikačný tím 
Svetových dní mládeže 
(SDM) 2013 na Slovensku 
predstavil oficiálne logo
Národného stretnutia mlá-
deže R13. Ide o jedinečné 
podujatie, ktoré predstavuje 
alternatívu pre slovenskú 
mládež, ktorá nepocestuje 
na SDM v brazílskom Rio 

de Janeiro. Uskutoční sa od 26. do 28. júla 2013 v Ru-
žomberku. 

Logo vytvorila študentka Vysokej školy výtvarných 
umení v Bratislave Erika Cániková z Banskej Štiav-
nice. „Vystihuje podstatu SDM v Rio de Janeiro, ale 
zároveň originalitu a myšlienku Národného stretnutia 
mládeže R13 v Ružomberku,” hovorí Eva Jánošíková, 
zodpovedná za Komunikačný tím SDM 2013.

Nové logo má v sebe viaceré symboly. Srdce vyjad-
ruje srdca Boha a srdce učeníka podľa vzoru oficiálne-
ho loga SDM 2013. Ruža znázorňuje svet, pričom kaž-
dý jednotlivo sme ružami v Božom srdci. Symbol ruže 
pripomína aj Ružomberok - miesto, kde sa uskutoční 
Národné stretnutie mládeže R13. Dvojramenný kríž 
symbolizuje Slovensko, našu históriu a kultúru spojenú 
s príchodom sv. Cyrila a Metoda.

Slovenský preklad hymny  
Svetových dní mládeže  

v Rio de Janeiro je už na svete

Bratislava 15. januára (TK KBS) - Organizačný tím 
Svetových dní mládeže (SDM) 2013 na Slovensku 
má ďalšiu novinku. Predstavuje oficiálny preklad
hymny SDM v slovenskom jazyku. Jej príprava 
trvala takmer tri mesiace, podieľali sa na nej ama-
térski a profesionálni hudobníci z viacerých miest. 
Dostala názov „Nádej svitania“. Za oficiálnym slo-
venským textom stojí novinár Tomáš Hudák.

„Dodnes si pamätám refrén hymny zo stretnutia 
mladých v Ríme, a to už je dobrých 12 rokov. Veľa-
krát to už pre mňa boli tie správne slová v správnej 
chvíli. Chcel som, aby sa nám aspoň trochu podari-
lo to isté aj s touto piesňou,“ hovorí Tomáš Hudák. 
Slovenská verzia sa skladá z dvoch sloh a refrénu. 
Na jej nahrávke v súčasnosti pracuje skupina Ameň 
Kameň. Kapela ju oficiálne predstaví vo februári.

Hymna slávnostne zaznie aj v júli na otváracom 
ceremoniáli Národného stretnutia mládeže R13 
v Ružomberku, ktoré predstavuje alternatívu pre 
tých, čo nepocestujú do Rio de Janeira. „Pieseň je 
kľúčovým symbolom medzinárodného stretnutia 
mladých ľudí. Získava si srdcia mladých na celom 
svete. Srdcia slovenských mladých si môže získať 
už vďaka slovenskej verzii,“ pridáva Pavol Danko, 
zodpovedný za jej preklad.

Oficiálnu hymnu SDM zložil v portugalčine
kňaz José Cândido z farnosti São Sebastião v Belo 
Horizonte Minas Gerais. Okrem toho, že je za ofi-
ciálnou hymnou, je tiež skladateľom ďalších 200 li-
turgických piesní. Predstavili ju koncom minulého 
roka v Brazílii.                 Komunikačný tím SDM 2013 

Minister Lajčák ocenil Slováka 
v úrade rektora Pápežskej univerzity

Rím 18. januára (RV) - Rektor Pápežskej univerzity sv. 
Tomáša Akvinského v Ríme prijal uznanie „mimoriadne 
zásluhy o rozvoj priateľských vzťahov so Slovenskou 
republikou a šírenie dobrého mena Slovenska vo sve-
te“. Profesorovi P. Miroslavi Konštancovi Adamovi OP 
uznanie udelil podpredseda vlády SR Miroslav Lajčák.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitos-
tí SR ho ocenil pri príležitosti 20. výročia vzniku SR. 
V jeho mene mu ocenenie odovzdal vo štvrtok na pôde 
slovenského zastupiteľstva v Ríme veľvyslanec SR pri 
Svätej stolici Jozef Dravecký. Na slávnostnom akte sa 
zúčastnili aj pracovníci veľvyslanectva a dvaja sloven-
skí dominikáni pôsobiacich v službách Svätej stolice.

Slovák P. Miroslav Konštanc Adam prevzal úrad 
rektora Pápežskej univerzity vlani v máji. Na tento 
post bol vymenovaný so schválením Kongregácie pre 
katolícku výchovu veľkým kancelárom spomenutej 
univerzity P. Brunom Cadorém v marci 2012.       -js- 

Zelená plocha symbolizuje slovenské lesy a hory, 
charakteristické pre Slovensko. Modrá pripomína vod-
stvo, konkrétne vody Liptovskej mary, ktorá vytvára 
akoby prírodnú náruč mestu Ružomberok. Biele čiary 
určujúce línie ruže znázorňujú cesty vo svete. Tie sú 
navzájom prepojené, čo znamená, že máme ísť a zís-
kavať učeníkov zo všetkých národov. To hovorí i heslo 
SDM v Rio de Janeiro.

Porota vybrala víťaza spomedzi 65 návrhov, ktoré 
sa do súťaže zapojili. Logom R13 budú v budúcnosti 
označené všetky marketingové produkty vzťahujúce 
sa k R13. Výherkyňa získa bezplatný vstup na Národ-
né stretnutie mládeže R13 v Ružomberku a symbolic-
kych 113 eur. R13 predstavuje celoslovenské poduja-
tie. Je predovšetkým púťou pre stovky mladých ľudí, 
uskutoční sa v paralelnom termíne, ako SDM v Riu.  
    Komunikačný tím SDM 2013 
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V Bratislave predstavili novinku 
z vydavateľstva  

Spoločnosti Božieho Slova

Bratislava 14. januára (TK KBS) - Vydavateľstvo 
Spoločnosti Božieho Slova vydalo novú knihu 
„Božie svetlo v temnotách Paraguaja. Jezuitský štát 
1609 – 1768“. Predstavili ju v piatok 11. januára 
2013 v Bratislave. Prezentácia sa konala v Misij-
nom dome Arnolda Janssena v Bratislave - Petržal-
ke. Zúčastnil sa na nej autor knihy P. Karol Dučák 
a P. Dárius Čarš, SVD, ktorý pôsobí v jednej z bý-
valých indiánskych redukcií v Bolívii a knihu lek-
toroval.

Prezentáciu knihy moderoval P. Ján Halama, 
SVD. V programe vystúpili seminaristi Spoločnosti 
Božieho Slova s piesňami a recitáciou ukážky z kni-
hy. Páter Čarš v krátkosti predstavil dejiny a pod-
statu jezuitských redukcií a autor knihy sa podelil 
so svojimi zážitkami a ťažkosťami, ktoré prežíval 
počas písania knihy, čo trvalo celých sedem rokov. 
Nasledovala veľmi živá diskusia. Debata o obsahu 
knihy ukázala, že téma je aktuálna nielen ako his-
torická záležitosť, ale aj ako podnet pre uvažovanie 
o solidarite, spravodlivosti, vernosti, poslušnosti aj 
v našej novodobej realite. Napokon si účastníci pre-
zentácie mohli zakúpiť knihu a zotrvať v osobnom 
rozhovore medzi sebou navzájom, ako aj s autorom 
knihy. Stretnutie ukončili spoločným posedením.

Prezentácia knihy o indiánskych redukciách 
bola súčasťou trojdňovej prípravy na sviatok pat-
róna Misijného domu sv. Arnolda Janssena, ktorá 
vyvrcholila v nedeľu 13. januára 2013 slávením 
odpustovej svätej omše a popoludňajšou besedou 
s P. Dáriusom Čaršom, SVD, ktorý bol aj hlavným 
celebrantom a slávnostným kazateľom na sviatok 
zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova.
                 Spoločnosť Božieho Slova (www.svd.sk)

V Nitre predstavili Mestské  
ľudové misie, ktoré pripravujú  

v marci

Nitra 14. januára (TK KBS) - V Nitre budú od 4. do 
17. marca 2013 Mestské ľudové misie. Pripravuje 
sa na ne všetkých šesť miestnych rímskokatolíc-
kych farností (Dolné mesto, Horné mesto, Kalvá-
ria, Klokočina, Chrenová a Zobor). Misie nebudú 
prebiehať iba za múrmi kostolov, ale aj na iných 
miestach.

Veriacim bolo konanie misií ohlásené 25. no-
vembra 2012, na slávnosť Krista Kráľa, a to prečí-
taním listu od nitrianskeho biskupa Mons. Viliama 
Judáka. Cieľom misií je podľa neho prehĺbiť sa 
v Roku viery a v Cyrilo-metodskom jubilejnom 
roku „v  kresťanských hodnotách, (…) ktoré sú 
pre nás (veriacich) tak veľmi dôležité a obohacu-
júce“. Počas ľudových misií bude po jednotlivých 
kostoloch mesta pod Zoborom putovať relikvia 
svätého Cyrila, ktorú si budú môcť veriaci uctiť. 
Nitriansky biskup na tému mestských misií doslo-
va povedal: „Bude to spojené s duchovnou obno-
vou, od ktorej veľa očakávame“.

Hlavný program misií bude pozostávať z evan-
jelizačnej práce siedmych misijných tímov, kto-
ré budú vytvorené z rehoľníkov (z Františkánov, 
Kapucínov, Minoritov, Misionárov Najsvätejších 
Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie, Redemptoristov, 
Redemptoristov - východného obradu a z Verbis-
tov).

Misie majú štyri fázy: predmisie, mestské mi-
sie, farské misie a postmisie.

Súčasťou predmisií sú modlitby za dobrý prie-
beh misií, vrátane novény k svätému Cyrilovi 
a Metodovi a 10. februára Púť pokánia – krížová 
cesta. Pôjde o modlitbový sprievod veriacich od 
Univerzitného pastoračného centra na Dražovskej 
ul. až k Liečebnému ústavu na Zobore. Prítomní 
sa budú modliť s úmyslom odprosiť Boha za hrie-
chy obyvateľov Nitry. 

Významným bodom programu mestských mi-
sií bude svätá omša rozposlania 9. marca o  16. 
00 hod. v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma. 
Predsedať jej bude nitriansky biskup Mons. Vi-
liam Judák.

Farské misie (11. – 17. 3.) si bude organizovať 
každá farnosť samostatne.

Záverečným duchovným podujatím misií bude 
svätá omša 17. marca o 15. 00 hod. v Mestskej 
hale na Klokočine. Hlavným celebrantom bude 
nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.
Viac informácii je možné nájsť na internetovej 
stránke www.misienitra.sk.
              Miroslav Lyko/  foto Juraj Musil
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V Kňazskom seminári v Badíne 
sa začal už tretí ročník cyklu  

Slovom žalmu k jubileu

Banská Bystrica - Badín 16. januára (TK KBS) - 
V Kňazskom seminári svätého Františka Xaverské-
ho v Banskej Bystrici – Badíne sa v pondelok 14. 
januára 2013 začal tretí ročník cyklu tematických 
prednášok Slovom žalmu k jubileu. Jeho účastníci sa 
zamýšľali nad otázkou „Veriť dnes je vierohodné?“ 
a výkladom Žalmu 104 s podtitulom Chvála Boha 
Stvoriteľa.

Prvé stretnutie nového ročníka cyklu otvoril v se-
minárnej kaplnke omšou spojenou s vešperami gene-
rálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Marián 
Bublinec.

Svoju homíliu v omši, slávenej o svätých Cyrilo-
vi a Metodovi, nazval „predjedlom“ k prednáškam, 
ktoré účastníkov stretnutia čakajú a ktoré zasýtia ich 
hlad po poznaní. Zamyslel sa aj nad čítaním z Listu 
Hebrejom, keď povedal: „Tento List je úvahou pr-
vých kresťanských spoločenstiev nad dôležitým as-
pektom našej viery – nad Kristom ako veľkňazom 
Nového zákona.“

Program stretnutia pokračoval v aule seminára 
prednáškovou časťou.

S prednáškou k Roku viery vystúpil Mons. Ma-
rián Gavenda, súčasný farár v Devíne. Tému začal 
rozdelením na dve interpretácie vierohodnosti viery, 
a to, či je hodné veriť v dnešnej dobe a či sme my ve-
riaci vierohodní pred druhými. Pri ďalších úvahách 
vyšiel z tradičného rozdelenia chápania slova veriť. 
Takto možno veriť v Boha, teda veriť, že Boh exis-
tuje (credere Deum), ďalej veriť Bohu (credere Deo) 
a napokon veriť v to, čo nám Boh zjavuje (credere 
in Deo).

„Viera je niečo dynamické a naša odpoveď ne-
môže byť abstraktná ani teoretická,“ povedal. Túto 
odpoveď Gavenda rozlíšil vo viacerých oblastiach. 
Viera je ponímanie života v zmysle, že to, čo žijeme 
vo viere, je predchuť pravého života a Boh sa nám 
zjavuje postupne. Boh sa tiež zjavuje a sám hovorí 
vo Svätom písme. Viera prináša iné videnie udalostí 
vo svete a napokon oslavu Boha. „Tieto prvky viery 
ju robia u kresťana dneška vierohodnou,“ zakončil 
svoju prednášku Gavenda.

S biblickou prednáškou a výkladom Žalmu 104 
vystúpil domáci biblista Blažej Štrba. Tento žalm je 
múdroslovný hymnus, ktorý ospevuje Pána pre jeho 
stvorenie. Nachádza sa v štvrtej knihe Žaltára a nad-
väzuje na predchádzajúci 103. žalm, pričom spolu 
tvoria dva hymny – Boh, ktorý odpúšťa, a Boh, kto-
rý tvorí.

Na sviatok Krstu Krista Pána 
zorganizovali 1. vianočný koncert  

v Radošinej

Radošina 14. januára (TK KBS) - Na sviatok Krstu 
Krista Pána, kedy skončilo vianočné obdobie, sa 
konal vo farskom Kostole Najsvätejšej Trojice 
v Radošine prvý 1. vianočného koncertu. Vianoč-
né priesne zaspievali chrámové zbory z Radošiny 
a Bziniec. Študent hry na gitare Martin Jantula pri-
dal skladby Johanna Sebastiana Bacha, Marek Bed-
nárik, študent druhého ročníka hudobnej výchovy 
na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre zaspie-
val vianočné koledy a päťčlenná folklórna skupina 
z Urminiec Peškovci sa predstavila s terchovskou 
muzikou.

Koncert sprevádzal prednes úvah Anselma 
Grüna a Pavla Straussa. Podujatie v duchu sviatku 
Krstu Pána s využitím náboženských úvah o tejto 
sviatosti sledovalo okolo dvesto ľudí, ktorí svoje 
sympatie a výkony odmenili potleskom. Na záver 
ocenil bohatstvo talentov účinkujúcich vdp. Ľubo-
mír Havran. Dekan poďakoval Pánu Bohu za to, 
že sa vďaka vystupujúcim je možné takto potešiť 
a všetkým udelil požehnanie. Podujatie sa usku-
točnila pri príležitosti Roka viery a Roka sv. Cyrila 
a Metoda.                                      Antónia Sigetová 

„Pohľadom na stvorenstvo privádza žalmista člo-
veka k uisteniu, že Boh, ktorý má moc odpúšťať, je 
ten istý, ktorý má aj moc stvoriť svet a všetko, čo je 
v ňom,“ povedal Štrba. Spojivom obidvoch žalmov 
je aj veta: „Dobroreč, duša moja, Pánovi.“ Tá sa na-
chádza nielen na ich začiatku, ale aj zakončuje 104. 
žalm, čím z neho robí zároveň výzvu k chvále.

Najbližšie stretnutie cyklu Slovom žalmu k ju-
bileu III sa uskutoční 18. februára 2013. Branislav 
Koppal, prednášajúci filozofiu na Teologickom inšti-
túte v Badíne, priblíži chápanie Boha v troch mono-
teistických náboženstvách – kresťanstve, judaizme 
a islame. Predmetom biblickej prednášky bude Žalm 
109, s témou Volanie utláčaného spoločenstva.

Cyklus Slovom žalmu k jubileu organizuje Kňaz-
ský seminár svätého Františka Xaverského v spo-
lupráci s Katedrou biblických vied na Teologickom 
inštitúte v Badíne. Témami prednášok v roku 2013 
budú otázky viery a analýza vybraných statí z po-
slednej tretiny Knihy žalmov.

Viac informácii je možné nájsť na internetovej 
stránke www.xaver.sk.                          Dušan Rončák


