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Zážitok je dnes pre mnohých mierou úspechu. „To bolo 
fantastické“, „bolo to cool“, „cítil som sa ako v raji“, prí-
padne- „to bolo niečo“... „Ak to nie je niečo, čo vybočuje 
z radu, nemôže ísť predsa o zážitok“. Zvykli sme si na 
to v šoubiznise, v športe, zvykáme si na to dokonca i vo 
formáte, ktorý sme ešte pred niekoľkými rokmi volali 
spravodajstvom. Stále viac sme však svedkami takéhoto 
vnímania a hodnotenia i v náboženskej oblasti. Zážitko-
vé náboženstvo. To, čo bolo pred niekoľkými rokmi skôr 
záležitosťou mladých ľudí, sa dnes stáva fenoménom 
prestupujúcim aj iné generácie. Svoj vzťah k Bohu hod-
notím podľa toho, ako sa pri tom cítim. Svoj vzťah ku 
svätej omši hodnotím podľa toho, ako som sa na nej cítil. 
Vedie to k veľmi rafinovanému subjektivizmu a indivi-
dualizmu. Vzťah k Bohu si budujem na osobných citoch 
a pocitoch. A beda, ak ma niekto privedie k pocitu, že sa 
cítim nesvoj.... Fenomén, ktorý spomínam, vedie v ná-
boženskej oblasti k známemu tvrdeniu „Kristus áno, Cir-
kev nie“. Ak mi dovolíte, drahí poslucháči, rád sa s vami 
podelím o dve formy zaujímavých tvrdení prednesených 
dvomi osobnosťami. Tým prvým je Benedikt XVI. Na 
prvej audiencia po svojom zvolení sa stretol s nemecký-
mi pútnikmi. S odvahou jemu vlastnou im povedal:

„Ak nerozumiete niečomu, čomu ja verím, alebo 
čo musím povedať alebo urobiť podľa môjho svedo-
mia a svedomia Cirkvi, prosím vás, aby ste mi verili.” 
Krásny ľudský postoj pretkaný vedomím zodpovednosti 
i poslaniu, ktoré má. S láskou k pravde i v pravde hovorí 
a koná. Častokrát v rozpore s tým, čo je konformné a čo-
mu sa tlieska. Tým druhým je môj obľúbený anglikán-
sky autor C.S.Lewis. Vo svojej eseji „Človek alebo krá-
lik“ z roku 1946 popisuje zaujímavú skúsenosť. Mal sa 
vyjadriť k otázke, či je možné, aby človek viedol dobrý 
život bez toho, aby sa stal kresťanom. Jeho uvažovanie 
je zaujímavé. Píše: „Táto otázka znie, akoby ju položil 
niekto, kto si hovorí- nestarám sa o to, či je kresťanstvo 
pravdivé, alebo nie je... Vyberám si vieru nie preto, že ju 
považujem za pravdivú, ale preto, že mi pomáha. Jedným 
zo základných faktorov, ktoré odlišujú človeka od zvie-

raťa je schopnosť poznávať pravdu...Je pravdepodobné, 
že pošetilí kazatelia neustálym zdôrazňovaním toho, ako 
kresťanstvo pomáha a ako je pre spoločnosť prospešné, 
nám v skutočnosti pomohli zabudnúť, že kresťanstvo nie 
je patentný všeliek.” Otázka tak podľa Lewisa nestojí, či 
môže niekto viesť dobrý život bez kresťanstva, ale či „ja 
môžem viesť a žiť dobrý život bez kresťanstva”. Ak by 
totiž človek kladúci takéto otázky nikdy nepočul o kres-
ťanstve, nemohol by takúto otázku položiť. Ak by niekto 
po tom, čo kresťanstvo poznal, zamyslel sa nad ním a za-
vrhol ho mal položiť takúto otázku, tiež by ju nepoložil. 
Takéto otázky podľa spisovateľa kladú tí, čo sa cítia 
„byť dobrými”, ale nechcú sa zaťažovať konfrontáciou 
s pravdou. Vtedy by totiž museli uznať, že nie sú až takí 
dobrí, za akých sa radi pokladajú. Budeme podľa neho 
kričať od bolesti, keď z nás budú padať chumáče králi-
čej srsti, ktorá nás robí naivnými králikmi a nie zrelými 
ľuďmi. Ale pod králičou srsťou môžeme objaviť obraz 
človeka, ktorý je vykúpený Kristovou obetou na kríži. 
Inými slovami povedané, je to pozvánka ísť k jadru. Ne-
nechať sa oklamať vábivým lákaním myslieť si o sebe, 
že som lepší, ako „tí druhí“. Normou na porovnávanie 
nie je „ten iný“, ale Boží hlas v mojom vnútri. Pravda 
Boha o človeku a o mne samom. Svedomie, ktoré ne-
uspávam a nečičíkam, ale konfrontujem ho s pohľadom 
na to, akého ma chce mať vo svojom pláne Boh. Túžba 
páčiť sa, nechať sa formovať na spôsob, akým by ma 
chceli vidieť iní, nie Boh, je nebezpečná. Vedie do slepej 
uličky, v ktorej ma dobehne ješitnosť a sebaláska. Záži-
tok z Boha je úplne iný, ako zážitok šoubiznisu. Vlastne 
sa vôbec nedá porovnávať. Snaha presvedčiť ma o tom, 
že ak sa na svätej omši necítim dobre, je zbytočné na 
ňu chodiť, sa tak rovná túžbe vysvetliť králikovi radosť 
ľudského umu z dosiahnutého poznania. Je to aj o tých 
perlách pred sviňami, ako hovoril Ježiš. O túžbe hovoriť 
s niekým o hĺbke duchovného zážitku, kým on hovorí 
len o šírke emocionálneho výlevu. Prajem vám, drahí 
poslucháči, požehnaný rok, ktorý má prívlastok i Rok 
viery.                                                          RV, Jozef Kováčik

Zážitkové náboženstvo

Vatikán 23. januára (RV) - Novým riaditeľom Vatikán-
skeho televízneho centra (Centro Televisivo Vaticano, 
CTV) sa stal Mons. Dario Edoardo Viganò, ktorého do 
tejto funkcie v utorok menoval Benedikt XVI. Päťde-
siatročný kňaz ambroziánskej arcidiecézy je dlhoroč-
ným uznávaným odborníkom v oblastí médií a komu-
nikácie. Vyštudoval filozofiu a teológiu v Miláne, kde
získal aj doktorát z mediálnej komunikácie. Je riadnym 
profesorom teológie komunikácie na Pápežskej Late-
ránskej univerzite v Ríme a vyučuje na ďalších aka-
demických inštitúciách. Pre Taliansku biskupskú kon-
ferenciu pracuje ako poradca v oblasti kinematografie.

Mons. Dario Edoardo Viganò vo funkcii nahradil P. Fe-
derica Lombardiho, ktorý ju zastával od roku 2001 a je 
zároveň riaditeľom Tlačového strediska Svätej stolice 
a generálnym riaditeľom Vatikánskeho rozhlasu.

Svätý Otec vymenoval v ten istý deň aj Angela Scel-
za, doterajšieho podsekretára Pápežskej rady pre spolo-
čenské komunikačné prostriedky, za zástupcu riaditeľa 
Tlačového strediska Svätej stolice. Obe nominácie sú 
prvým krokom ohlásenej reštrukturalizácie vatikánskej 
mediálnej politiky, ktorej cieľom je zlepšenie spoluprá-
ce medzi jednotlivými mediálnymi inštitútmi Svätej 
stolice.                                                        RV SK / RV CZ 

Svätý Otec vymenoval nového riaditeľa Vatikánskeho televízneho centra



3                           4/2013

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI  
            

Vatikán 20. januára (RV) - Na Námestí sv. Petra vo Va-
tikáne sa napriek nepriaznivému počasiu zišlo niekoľ-
ko tisíc veriacich z rozličných krajín, aby sa pomodlili 
poludňajšiu modlitbu so 
Svätým Otcom. Vo svojom 
príhovore pred samotnou 
modlitbou hovoril Benedikt 
XVI. o udalosti z dnešného 
evanjelia a jednote kresťa-
nov.

„Drahí bratia a sestry,
dnešná liturgia nám pred-

kladá evanjelium o svadbe 
v Káne, príbeh, prerozprá-
vaný Jánom, ktorý bol oči-
tým svedkom tejto udalosti. 
Táto evanjeliová stať bola 
vložená do dnešnej nedele, 
bezprostredne nasledujúcej po Vianočnom období, pre-
tože spolu s návštevou mudrcov z Východu a Krstom 
Pána, tvorí trilógiu zjavenia, či inými slovami, verejné-
ho predstavenia sa Krista. Udalosť počas svadby v Ká-
ne je „prvé zo znamení“ (Jn 2,11); prvým Ježišovým 
zázrakom, ktorým verejne zjavil svoju slávu a vzbudil 
vieru u svojich učeníkov. V krátkosti pripomeniem, 
čo sa udialo počas svadby v Galilejskej Káne. Zrazu 
sa minulo víno a Mária, Ježišova Matka, to oznámila 
svojmu Synovi. On jej odvetil, že ešte neprišla jeho ho-
dina. Potom však, na Máriinu prosbu, rozkázal naplniť 
vodou šesť veľkých nádob, premenil vodu na víno, na 
vynikajúce víno, oveľa chutnejšie ako predošlé. Tým-
to „znamením“ sa Ježiš zjavuje ako mesiášsky Ženích, 
ktorý prišiel so svojím ľudom uzavrieť novú a večnú 
Zmluvu, podľa predpovedí prorokov: „Ako má ženích 
radosť z nevesty, tak z teba bude mať radosť tvoj Boh!“ 
(Iz 62,5). Víno je symbolom tejto radosti z lásky, na-
značuje však i krv, ktorú Ježiš napokon vyleje, aby spe-
čatil svoju svadobnú zmluvu s ľudstvom.

Cirkev je Kristova nevesta, ktorú on sám svo-
jou milosťou robí svätou a krásnou. Predsa však táto  

nevesta, vytvorená z obyčajných ľudí, neustále potre-
buje očisťovanie. Jedným z najťažších úderov, ktoré 
znetvorujú tvár Cirkvi, sú snahy proti jej viditeľnej 

jednote, osobitne historické 
rozdelenia, ktoré od seba od-
delili kresťanov a zatiaľ ne-
boli celkom prekonané. Prá-
ve počas týchto dní, od 18. 
do 25. januára, sa uskutočňu-
je každoročný Týždeň mod-
litieb za jednotu kresťanov. 
Tento čas je veľmi oceňo-
vaný medzi veriacimi a spo-
ločenstvami a vo všetkých 
vzbudzuje túžbu a duchov-
né úsilie v prospech plného 
spoločenstva. V tejto súvis-
losti bola veľmi významná 

modlitbová vigília, ktorú som takmer pred mesiacom 
slávil na tomto námestí, spoločne s tisíckami mladých 
z celej Európy a z ekumenického spoločenstva Taizé. 
Bola to chvíľa, počas ktorej sme mohli zakúsiť nádheru 
vytvárania jednoty v Kristovi. Všetkých povzbudzujem 
k spoločnej modlitbe, aby sme tak mohli uskutočniť to 
„čo žiada Pán od nás“ (porov. Mich 6, 6-8), ako nám 
to naznačuje tohtoročná téma Týždňa modlitieb, ktorú 
navrhli niektoré kresťanské spoločenstvá v Indii. Pozý-
vajú nás kráčať k viditeľnej jednote všetkých kresťa-
nov a prekonávať, ako bratia v Kristovi, každý prejav 
nespravodlivej diskriminácie. Budúci piatok, na záver 
týchto dní modlitieb, budem predsedať Vešperám v Ba-
zilike sv. Pavla za hradbami, za účasti predstaviteľov 
iných cirkví a kresťanských spoločenstiev.

Drahí priatelia, k modlitbe za jednotu kresťanov 
chcem opäť pridať i modlitbu za pokoj, aby sa v kon-
fliktoch, ktoré, žiaľ, neustále trvajú, zamedzilo masak-
rom neozbrojených civilistov, aby prestalo každé ná-
silie a našla sa odvaha k dialógu a vyjednávaniam. Na 
oba tieto úmysly zvolávajme príhovor Panny Márie, 
prostredníčky milostí.“                                          -aj- /foto RV

Benedikt XVI.: Cirkev tvoria ľudia, preto potrebuje neustále očisťovanie

Vatikán 23. januára (RV) - Pri dnešnej generálnej au-
diencii v zaplnenej vatikánskej Aule Pavla VI. pokračo-
val Svätý Otec v cykle katechéz venovaných viere. Pre 
reflexii nad Krédom sa Svätý Otec pozastavil u Abrahá-
ma ako prvej smerodatnej postavy veriaceho vo Svätom 
písme.

„Drahí bratia a sestry,
v tomto Roku viery chcem začať spolu s vami uva-

žovať nad Krédom, či inými slovami, nad slávnostným 
vyznaním viery, ktoré sprevádza náš život veriacich 

ľudí. Krédo začína slovami: „Verím v Boha“. Je to zá-
kladné tvrdenie, zjavne jednoduché vo svojej podstate. 
Otvára však nekonečný rozmer vzťahu s Pánom a jeho 
tajomstvom. Veriť v Boha v sebe obsahuje i priľnutie 
k Bohu, prijatie jeho Slova a radostnú poslušnosť voči 
jeho zjaveniu. Katechizmus Katolíckej Cirkvi učí, že 
„viera je osobný úkon: je to slobodná odpoveď člo-
veka na iniciatívu Boha, ktorý sa zjavuje“ (b.166). 
Môžeme povedať, že veriť v Boha je dar – Boh sa 
zjavuje a ide nám v ústrety –, i záväzok, Božia milosť  

Benedikt XVI. na audiencii: Viera v Boha z nás robí nositeľov hodnôt
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a zodpovednosť človeka v skúsenosti dialógu s Bo-
hom, ktorý sa z lásky „prihovára ľuďom ako priate-
ľom“ (Dei Verbum, 2). Prihovára sa nám, aby sme vo 
viere a s vierou mohli vstúpiť do spoločenstva s ním.

Kde môžeme počúvať Boha a jeho slovo? Základným 
prameňom je Sväté písmo, v ktorom sa Božie slovo stá-
va pre nás počuteľným a sýti naše priateľstvo s Bohom. 
Celá Biblia rozpráva o zjavení sa Boha ľudstvu, hovorí 
o viere a učí nás viere, predkladajúc dejiny, počas kto-
rých Boh uskutočňuje svoj plán vykúpenia a približuje 
sa k nám, ľuďom prostredníctvom mnohých význam-
ných postáv, ktoré v neho veria a zverujú sa mu, až do 
plnosti jeho zjavenia sa v Pánovi Ježišovi.

Veľmi pekná sa v tejto súvislosti javí jedenásta kapi-
tola listu Hebrejom, ktorú sme si práve vypočuli, a ktorá 
hovorí o viere a predkladá veľké biblické postavy ako 
vzory jej prežívania pre všetkých veriacich. V prvom 
verši stojí: „Viera je základom toho, v čo dúfame, dôka-
zom toho, čo nevidíme“ (11,1). Oči viery majú schop-
nosť vidieť neviditeľné a srdce veriaceho môže dúfať 
proti všetkej nádeji, tak ako Abrahám, o ktorom Pavol 
v Liste Rimanom hovorí, že „on proti nádeji v nádeji 
uveril“ (4,18).

Chcem sa zastaviť práve pri Abrahámovi, preto-
že on je veľká postava, o ktorú sa môžeme oprieť pri 
rozprávaní o viere. Abrahám, veľký patriarcha, žiarivý 
príklad, otec všetkých veriacich (porov. Rim 4,11-12). 
List Hebrejom ho predstavuje takto: „S vierou poslúchol 
Abrahám, keď bol povolaný, aby šiel na miesto, ktoré 
mal dostať ako dedičstvo, išiel a ani nevedel, kam ide. 
S vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej a bý-
val v stanoch s Izákom a Jakubom, dedičmi toho istého 
prisľúbenia. Lebo čakal na mesto s pevnými základmi, 
ktorého staviteľom a tvorcom je Boh“ (11, 8-10).

Autor Listu Hebrejom sa odvoláva na povolanie Ab-
raháma vyrozprávané v knihe Genezis, v prvej knihe 
Svätého písma. Čo žiada Boh od tohto veľkého praotca? 
Chce, aby sa vydal na cestu, opustiac svoju vlasť, a aby 
išiel v ústrety krajine, ktorú mu ukáže: „Odíď zo svojej 
krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského 
domu do krajiny, ktorú ti ukážem“ (Gn 12,1). Ako by 
sme odpovedali na podobné pozvanie? V skutočnosti 
ide o odchod do neznáma, nevediac, kam ho Boh po-
vedie. Je to púť, ktorá si vyžaduje radikálnu poslušnosť 
a dôveru, a ku ktorej sa dá pristúpiť iba s vierou. Tma 
neznáma, do ktorej má ísť, je osvecovaná svetlom pri-
sľúbenia. Boh pridáva k rozkazu i slovo uistenia, ktoré 
otvára pred Abrahámom budúcnosť života v plnosti: 
„Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim 
tvoje meno a ty budeš požehnaním... v tebe budú požeh-
nané všetky pokolenia zeme“ (Gn 12,2.3).

Požehnanie vo Svätom písme je v prvom rade spoje-
né s darom života, ktorý pochádza od Boha. Toto požeh-
nanie sa prejavuje predovšetkým v plodnosti, v živote, 
ktorý sa rozmnožuje, prechádzajúc z pokolenia na po-
kolenie. Požehnanie sa zároveň vzťahuje i na vlastnenie 
územia, stabilného miesta, kde je možné žiť a rozvíjať 
sa v slobode v bázni pred Bohom a budovať spoločnosť 

ľudí verných Zmluve, „kráľovské kňazstvo a svätý ná-
rod“ (Ex 19,6).

Práve preto je Abrahám v Božom pláne vyvolený 
byť „otcom mnohých národov“ (Gn 17,5; porov. Rim 
4,17-18) a vstúpiť do novej zeme, aby v nej býval. A to 
i napriek tomu, že jeho manželka Sára je neplodná 
a nemôže mať deti, a zem, do ktorej ho Boh vedie, je 
vzdialená od jeho vlasti, okrem toho je obývaná inými 
národmi a nikdy mu nebude skutočne patriť. Biblický 
rozprávač to diskrétne zdôrazňuje, keď opisuje Abrahá-
mov príchod do zasľúbenej zeme: „Vtedy boli v krajine 
Kanaánčania“ (Gn 12,6). Zem, ktorú Boh dáva Abrahá-
movi, mu nepatrí, je cudzinec a takým navždy ostane, 
so všetkým čo táto skutočnosť prináša: bez vlastníctva, 
s neprestajným pocitom vlastnej chudoby, bude všet-
ko vnímať ako dar. Toto je nevyhnutným duchovným 
predpokladom pre všetkých, čo chcú nasledovať Krista, 
pre každého, čo sa rozhodne vydať na cestu za hlasom 
Božieho povolania, pod záštitou jeho neviditeľného, 
ale mocného požehnania. Abrahám, „otec veriacich“, 
prijíma toto povolanie vo viere. Sv. Pavol píše v Liste 
Rimanom: „On proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane 
otcom mnohých národov, podľa slova: ,Také bude tvoje 
potomstvo’. A neochabol vo viere, ani keď videl, že jeho 
telo je už odumreté – veď mal skoro sto rokov – a že je 
odumreté i Sárino lono. A nezapochyboval nedôverčivo 
o Božom prisľúbení, ale posilnený vierou vzdával Bohu 
slávu, pevne presvedčený, že má moc aj splniť, čo sľú-
bil“ (Rim 4,18-21).

Viera vedie Abraháma na cestu paradoxov. Bude po-
žehnaný, ale bez vonkajších znakov požehnania. Príjme 
prisľúbenie, že z neho vyjde veľký národ, ale stane sa 
tak prostredníctvom Sáry, ktorej život je poznačený 
neplodnosťou. Dosiahne novú vlasť, ale bude v nej mu-
sieť žiť ako cudzinec a jeho jediným vlastníctvom bude 
kúsok zeme, do ktorej pochová Sáru (porov. Gn 23,1-
20). Abrahám je požehnaný, pretože vo viere vie roz-
poznať Božie požehnanie, ktoré ide ponad každé zdanie, 
dôverujúc v Božiu prítomnosť i vtedy, keď sa jeho cesty 
javia tajomné.

Čo to znamená pre nás? Keď potvrdzujeme: „Verím 
v Boha“, hovoríme ako Abrahám: „Zverujem sa Ti, dô-
verujem Ti, Pane“, nie však ako niekomu, ku komu sa 
utiekame iba v ťažkostiach alebo mu venujeme nejakú 
chvíľu počas dňa či týždňa. Povedať „verím v Boha“ 
znamená založiť na ňom svoj život, nechať jeho Slo-
vo, aby usmerňovalo každý jeden deň, v konkrétnych 
rozhodnutiach, bez strachu, že stratíme niečo zo seba. 
Keď počas obradu krstu zaznieva trojitá otázka: „verí-
te?“ v Boha, v Ježiša Krista, v Ducha Svätého, vo svätú 
Katolícku cirkev a v iné pravdy viery, trojitá odpoveď je 
v jednotnom čísle: „verím“, pretože dar viery sa má do-
tknúť mojej osobnej existencie, moje bytie sa má zme-
niť, obrátiť. Zakaždým, keď sa zúčastníme na obrade 
krstu, mali by sme sa pýtať ako každodenne prežívame 
veľký dar viery.

Abrahám, veriaci, učí nás viere a zo zeme, kde sme 
akoby cudzincami, nás vedie k pravej vlasti. Viera z nás 
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robí pútnikov na zemi, vložených do tohto sveta a do 
dejín, ale na ceste do nebeskej domoviny. Viera v Boha 
nás robí nositeľmi takých hodnôt, ktoré sa často nezho-
dujú s módou a momentálnou mienkou, a vyžaduje od 
nás osvojiť si kritériá a správanie, ktoré sa odlišuje od 
všeobecného spôsobu myslenia. Kresťan sa kvôli svojej 
viere nemá báť ísť proti prúdu, odolávajúc tak pokušeniu 
prispôsobenia sa väčšine.

V mnohých našich kultúrach sa Boh stal „veľkým ne-
známym“ a na jeho mieste stoja mnohé najrozmanitejšie 
idoly, predovšetkým vlastnenie majetku a autonómia 
vlastného „ja“. I zjavný a pozitívny vedecko-technic-
ký pokrok prináša človeku ilúziu všemohúcnosti a se-
bestačnosti a rastúci egocentrizmus v tejto súvislosti už 
zapríčinil nemalé nezhody v medziľudských vzťahoch 
a spoločenských prejavoch.

Jednako, smäd po Bohu (Ž 63,2) sa ešte neuhasil 
a evanjeliové posolstvo neprestajne zaznieva cez slová 
a skutky mnohých mužov a žien viery. Abrahám, otec 
veriacich, je i naďalej otcom mnohých detí, ktoré chcú 
kráčať v jeho stopách a vydávajú sa na cestu v posluš-
nosti voči Božiemu povolaniu, dôverujúc v Pánovu 
láskavú prítomnosť, prijímajúc jeho požehnanie, aby sa 
stali požehnaním pre všetkých. Svet je požehnávaný vie-
rou, ku ktorej sme všetci povolaní, aby sme bez strachu 
nasledovali Pána Ježiša Krista. Táto cesta je veľakrát na-
máhavá, sú na nej skúšky i smrť, zároveň nás však otvá-
ra voči životu, v radikálnej premene skutočnosti, ktorú 
je možné vidieť a v plnosti vychutnávať iba pohľadom 
viery.

Tvrdiť „verím v Boha“ nás vyzýva, aby sme nepre-
stajne vychádzali zo seba samých, tak ako Abrahám, 
a do každodennej reality, ktorú prežívame, vnášali istotu 
pochádzajúcu z viery, istotu Božej prítomnosti v deji-
nách i v dnešnom svete. Táto prítomnosť privádza k ži-
votu a spáse a otvára nás pre budúcnosť s Ním v plnosti 
života bez konca.

Na záver audiencie Benedikt XVI. povzbudil oby-
vateľov indonézskej Jakarty, ktorých zasiahli prudké 
povodne: „So znepokojením sledujem správy z Indoné-
zie postihnutej veľkými povodňami, ktoré zdevastovali 
hlavné mesto Jakarta, zanechajúc obete, tisíce ľudí bez 
domova a obrovské škody. Obyvateľom postihnutým 
touto prírodnou pohromou vyjadrujem svoju blízkosť 
a uisťujem ich o svojich modlitbách, a zároveň vyzývam 
k solidarite, aby nikomu nechýbala potrebná pomoc.“

Hlavné mesto Indonézie sužujú záplavy od 15. janu-
ára. Prírodná pohroma si vyžiadala 20 mŕtvych, viac ako 
20-tisíc obyvateľov prišlo o strechu nad hlavou a mate-
riálne škody sa vyčísľujú na 500 miliónov dolárov. Silné 
dažde spôsobili, že pod vodou sa nachádza okolo 10% 
hlavného mesta. Podľa národnej agentúry zameranej 
na zmierňovanie následkov katastrof (National Disaster 
Mitigation Agency) postihli viac ako osemtisíc obyva-
teľov infekcie a choroby, ktorých hlavnou príčinou sú 
spomínané záplavy. 

            Preložila: sr. Agnes Jenčíková CJ / Jozef Šofranko SJ

Svätý Otec predsedal vešperám 
v Bazilike sv. Pavla za hradbami

Rím 25. januára (RV) - Týždeň modlitieb za 
jednotu kresťanov sa končí. Pri tejto príležitosti 
v podvečer na sviatok Obrátenia sv. Pavla Bene-
dikt XVI. predsedal slávnosti vešpier v Bazilike 
sv. Pavla za hradbami. Na modlitbách sa zúčast-
nili aj predstavitelia iných cirkví a cirkevných 
spoločenstiev. Medzi nimi zástupca ekumenické-
ho patriarchátu z Konštantínopolu, pravoslávny 
arcibiskup Talianska a Malty, exarcha pre stred-
nú Európu Genniadios Zervos. Anglikánske spo-
ločenstvo zastupoval kanonik David Richardson, 
zástupca canterburského arcibiskupa pri Svätej 
stolici a správca anglikánskeho centra v Ríme. 
Na vešperách nechýbal ani kardinál Kurt Koch, 
predseda Pápežskej rady na podporu jednoty 
kresťanov, ktorý v mene všetkých prítomných 
pozdravil Svätého Otca.                                    -aj-

Povýšenie dvoch gréckokatolíckych 
exarchátov na eparchie

Vatikán 22. januára (VIS/RV) - Svätý Otec v uply-
nulých dňoch - 18. a 19. januára 2013 - povýšil 
na eparchie dva apoštolské exarcháty Ukrajinskej 
gréckokatolíckej cirkvi (UGKC). Ide o exarchá-
ty vo Veľkej Británii a vo Francúzsku. Prvý bude 
niesť názov - Londýnska eparchia Svätej rodiny 
pre Ukrajincov byzantského pôvodu. Svätý Otec na 
jeho čelo vymenoval prvého eparchiálneho biskupa 
vladyku Hľiba Borysa Svjatoslava Lončynu z re-
hole studitov (M.S.U.), doterajšieho exarchu tohto 
exarchátu. Vo Francúzsku bude mať názov Parížska 
eparchia sv. Vladimíra Veľkého pre Ukrajincov by-
zantského obradu. Na jeho čele bude doterajší exar-
cha vladyka Borys Gudzjak.

Apoštolský exarchát pre Ukrajincov byzantské-
ho obradu v Anglicku a Walese bol erigovaný v ro-
ku 1957 a v roku 1968 bola jeho jurisdikcia rozší-
rená na celú Veľkú Britániu. Apoštolský exarchát 
so sídlom v Paríži bol založený 22. júla 1960 a za 
prvého exarchu bol menovaný vtedajší provinciál 
redemptoristov v Kanade o. Volodymyr Malančuk, 
CSsR. V čase zriadenia zasahovalo teritórium exar-
chátu len Francúzsko. V roku 1982, pri vymenova-
ní druhého exarchu - vladyku Michajla Hrynčišina 
CSsR (r. 1982) - boli do jeho pastoračnej starostli-
vosti zverení tiež ukrajinskí gréckokatolíci žijúci vo 
Švajčiarsku a v krajinách Beneluxu. 

                                   VIS / VR, pripravil: Stanislav Gábor
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Benedikt XVI. prijal zástupcov 
Pápežskej rady Cor Unum

Vatikán 19. januára (RV) - Benedikt XVI. na 
osobitnej audiencii prijal členov plenárneho za-
sadania Pápežskej rady Cor Unum. Vo Vatikáne, 
kde sa dnes skončilo, sa konalo od štvrtka. Svätý 
Otec vo svojom príhovore vychádzal z témy ple-
nárneho zasadania, ktorou je „Milosrdná láska, 
nová etika a kresťanská antropológia“. Povedal, 
že celý kresťanský ethos nachádza svoj zmysel 
iba vo viere, ako «stretnutie sa» s Kristovou lás-
kou, ktorá otvára nový horizont a dáva životu jas-
né smerovanie. Teda kresťanská láska je založená 
a formovaná vierou.

„Kresťan, osobitne ten, ktorý pracuje v cha-
ritatívnych organizáciách, sa musí nechať 
viesť princípmi viery, prostredníctvom ktorých  

sa učíme hľadieť «Božím pohľadom» a pripája-
me sa k jeho plánu s nami. Tento nový pohľad na 
svet a človeka, ktorý ponúka viera, vytvára správ-
ne kritérium na zhodnotenie prejavov milosrdnej 
lásky v súčasnom svete.“

Ďalej poukázal na to, že v každom období dejín, 
sa človek, ako náhle prestal hľadieť na Boží plán, 
stal obeťou kultúrnych tendencií, ktoré z neho uro-
bili otroka. Príkladmi sú ideológie, ktoré velebili 
nacionalizmus, rasu, sociálne triedy, a tie sa neskôr 
premenili na skutočné idolatrie. „To isté sa môže 
povedať o divokom kapitalizme s jeho kultom za-
meraným jedine na zisk, z ktorého vzišli rozličné 
krízy, nerovnosti a bieda. V súčasnosti začína pre-
vládať spoločný zmysel o neodcudziteľnej dôstoj-
nosti každej ľudskej osoby a vzájomne na sebe zá-
vislej zodpovednosti za druhého – čo je v prospech 
skutočnej civilizácie, civilizácie lásky.“

Benedikt XVI. varoval pred súčasným «za-
hmlievaním Božieho plánu», ku ktorému dochá-
dza prostredníctvom akéhosi antropologického 
umenšovania, ktoré znovu predostiera starobylý 
hedonistický materializmus, ku ktorému sa pripá-
ja «technologický prísľub». „Zo spojenia materia-
listickej vízie človeka a veľkého technologického 
rozvoja vzniká antropológia, ktorá je vo svojej 
podstate ateistická. Predpokladá, že človek je 
redukovaný na automatické funkcie, jeho myseľ 
na mozog a ľudské dejiny iba na osud sebareali-
zácie.“ Ako ďalej poukázal, práve vízia človeka 
zbaveného duše a jeho osobného vzťahu so Stvo-
riteľom umožňuje, aby všetko to, čo je technicky 
uskutočniteľné, bolo aj morálne dovolené, teda je 
prijateľný každý experiment, realizovateľná každá 
demografická politika a zákonná každá manipu-
lácia. „Najhroznejšou zákernosťou tohto prúdu“ 
– pokračoval Benedikt XVI. – „je skutočnosť ab-
solutizácie človeka. Človek sa chce stať ab-solu-
tus, teda zbavený každého vzťahu a prirodzeného 
základu. Predpokladá, že je nezávislý a myslí si, 
že v jeho sebapresadzovaní spočíva jeho šťastie.“ 
Podľa Svätého Otca toto odmietanie človeka, že 
je stvorením a synom, ho privádza do tragickej 
samoty. Preto musí byť Cirkev vždy pozorná a ne-
zatvárať oči pred týmito nebezpečnými ideológia-
mi a neustále podporovať ľudskú dôstojnosť.

Členov Pápežskej rady vyzval, aby spolupra-
covali na medzinárodnej úrovni s organizácia-
mi napomáhajúcimi rozvoju ľudskej dôstojnos-
ti a spravodlivosti, ale zároveň, aby kritickým 
spôsobom prehodnocovali charitatívne projekty, 
ktoré sa niekedy priečia kresťanskej antropo-
lógii. „Kresťanská vízia človeka je rozhodným 
,áno‘ dôstojnosti ľudskej osoby, ktorá je povo-
laná do intímneho spoločenstva s Bohom, do 
synovského, pokorného a dôverného spoločen-
stva.“                                                             -js- 

Gender ideológia ovplyvňuje  
nepriaznivo činnosť  

humanitárnych organizácii

Vatikán 18. januára (RV CZ) - Kresťanský pohľad 
na človeka je vystavený tlaku súčasnej západnej 
etiky. Touto problematikou sa zaoberajú členovia 
a poradcovia Pápežskej rady Cor Unum na svojom 
tohtoročnom plenárnom zasadnutí, ktoré začalo 
v stredu a zakončí sa v sobotu audienciou u Sväté-
ho Otca. Sekretár tohto vatikánskeho úradu Mons. 
Giampietro dal Toso Vatikánskemu rozhlasu vysvet-
lil, s akými ťažkosťami sa dnes musia vyrovnávať 
katolícke charitatívne inštitúcie: „Existujú medziná-
rodné sily, ktoré sa snažia šíriť isté poňatie človeka, 
ktoré nie je v súlade s katolíckym alebo všeobecne 
kresťanským pohľadom. Ešte tragickejšie je, že na 
humanitárne organizácie sú kladené podmienky, 
ktoré v žiadnom prípade zdieľať nemôžeme. Prí-
kladom je ideológia genderu, ktorá popiera rozdiel 
medzi mužom a ženou. Tieto diskusie potom silne 
ovplyvňujú dialóg medzi cirkevnými dobročinnými 
a sekulárnymi verejno-prospešnými organizáciami. 
Naše plenárne zasadnutie teda chce upozorniť naše 
charitné katolícke organizácie na tento zásadný 
antropologický problém. Vo vzťahu k iným me-
dzinárodným organizáciám nechceme jednoducho 
kritizovať, ale skôr vyzdvihnúť kresťanské poňatie 
človeka so všetkými jeho výzvami a možnosťami. 
Predovšetkým tu ide o to, aký kladný príspevok 
môžeme do tejto debaty priniesť,“ zdôrazňuje sek-
retár Pápežskej rady Cor Unum.                       RV CZ 
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Svätému Otcovi predstavili  
baránky spojené s obradom  

udeľovania pálií

Vatikán 21. januára (RV) - V Apoštolskom paláci vo 
Vatikáne dnes Benediktovi XVI. predstavili dva ba-
ránky, z ktorých vlna bude použitá na zhotovenie pálií 
pre nových arcibiskupov – metropolitov. Ide o baránky, 
ktoré vychovali rehoľníčky v rímskom kláštore sv. Vav-
rinca pri Via Panisperna, Svätému Otcovi ich priniesli 
lateránski kanovníci. Ide o tradíciu spojenú s liturgickou 
spomienkou na sv. Agnesu, rímsku mučenicu. Zvieratá 
dnes boli požehnané v jednej z rímskych bazilík (na Via 
Nomentana), zasvätenej práve spomínanej svätici.

Pálium je súčasťou liturgického odevu arcibiskupa – 
metropolitu. Ide o ručne utkaný pás z ovčej vlny. Obrad 
udeľovania pálií sa na základe ustanovenia pápeža Jána 
Pavla II. koná od roku 1984 vždy 29. júna v rámci eu-
charistickej koncelebrácie na slávnosť sv. apoštolov Pet-
ra a Pavla. Akt požehnávania baránkov súvisí pravde-
podobne s ich latinským pomenovaním „agnus“, ako aj 
ich symbolikou. Baránok je symbolom nevinnosti a tiež 
symbolom Božieho Baránka – Ježiša Krista.

Sv. Agnesa Rímska je zasa uctievaná ako vzor hr-
dinskej nevinnosti a ochrankyňa dievčat. O jej živote sa 
veľa historických údajov nezachovalo. Zomrela pravde-
podobne ako dvanásťročná mučeníckou smrťou počas 
prenasledovania kresťanov za čias cisára Valeriána, keď 
bránila svoje panenstvo. Vďaka jej mravnej sile a ne-
ochvejnosti pri vyznávaní viery sa už v prvej polovici  
4. storočia stala predmetom živej úcty.                      -mf- 

Generálny tajomník  
komunistickej strany Vietnamu 

navštívil Benedikta XVI.

Vatikán 23. januára (RV) - Benedikt XVI. prijal v utorok 
na súkromnej audiencii generálneho sekretára vietnam-
skej komunistickej strany so sprievodom. Nguyên Phu 
Trong sa tiež stretol so štátnym sekretárom Tarcisiom 
Bertonem a sekretárom pre vzťahy so štátmi Mons. Do-
miniquem Mambertim.

Šesťdesiatosemročný vietnamský politik vedie ko-
munistickú stranu od januára 2011. V súčasnosti je na 
návšteve Európy, v pondelok sa stretol s talianskym 
prezidentom. Utorková audiencia bola výnimočná hneď 
z dvoch dôvodov - v utorok sa bežne oficiálne návštevy
na Svätej stolici nekonajú. Benedikt XVI. naviac zried-
kakedy prijíma iných politikov než vládnych alebo štát-
nych predstaviteľov. Stretnutie s hlavou vietnamských 
komunistov je dôkazom pokroku v diplomatických vzťa-
hoch Svätej stolice s touto ázijskou krajinou, ktorý nastal  

v posledných dvoch rokoch. Začiatkom roku 2011 bol vy-
menovaný nerezidentný vyslanec Svätej stolice v Hanoji 
arcibiskup Leopoldo Girelli (sídli v Singapure). V no-
vembri minulého roka hovoril Benedikt XVI. pri jednej 
z generálnych audiencií s niekoľkými vietnamskými mi-
nistrami. Komunistická vláda sa stále viacmenej usiluje 
o dohľad nad menovaním biskupov a snaží sa obmedzo-
vať počet kandidátov kňazstva. Asi 7% Vietnamcov sú 
katolíci, čo je približne 8 - 10 miliónov.

V oficiálnom vyhlásení Svätej stolice sa zdôrazňuje,
že je to vôbec po prvýkrát, keď generálny sekretár viet-
namskej komunistickej strany navštívil pápeža a ďalších 
vysokých predstaviteľov Štátneho sekretariátu. „V srdeč-
ných rozhovoroch sa rokovalo o témach, ktoré zaujíma-
jú Vietnam a Svätú stolicu, a bolo vyjadrené prianie čo 
najskôr vyriešiť niektoré zostávajúce problémy a posilniť 
tak už existujúcu plodnú spoluprácu.“

Ide o štvrtú oficiálnu návštevu vietnamskej komu-
nistickej delegácie vo Vatikáne od roku 2007, keď boli 
obnovené kontakty medzi Vietnamskou socialistickou 
republikou a Svätou stolicou. V roku 2009 bola vytvore-
ná spoločná pracovná skupina, ktorej cieľom je pripraviť 
vhodné podmienky na nadviazanie oficiálnych diploma-
tických vzťahov.                                         RV SK / RV CZ 

Benedikt XVI. prijal zástupcov  
Kalábrijskej biskupskej konferencie

Vatikán 22. januára (RV CZ) - Benedikt XVI. v ponde-
lok prijal na oddelených audienciách päť členov Kaláb-
rijskej biskupskej konferencie v rámci ich kánonickej 
návštevy ad limina apostolorum. O ich stretnutí refero-
val Vatikánskemu rozhlasu jeden z nich - biskup Lame-
zie Terme - Mons. Luigi Antonio Cantafora:

„Bolo to krásne stretnutie, pretože sme sa mohli 
presvedčiť, že pápež pozná problémy nášho kraja veľ-
mi podrobne. Svätý Otec pripomenul, tiež svoju náv-
števu v našej diecéze pred viac než rokom a povedal, že 
má stále v živej pamäti pohostinnosť a vrelosť našich 
krajanov Hovorili sme tiež o probléme organizovaného 
zločinu, hoci to nie je jediný problém nášho regiónu. 
Pápež nás povzbudil, keď povedal, že „Ako zlo nikdy 
nespí, tak my sme volaní k tomu, aby sme nedali zaspať 
svojej viere“. Jedine vo viere totiž môžeme nájsť sku-
točné dôvody a podnety obnovy našej Cirkvi a nášho 
ľudu. Pápež sa zaujímal o ďalšiu problematiku ako ne-
zamestnanosť a situáciu mládeže. Stretnutie s pápežom 
nás nesmierne potešilo tiež svojou familiárnosťou. Pá-
pež nás povzbudil, aby sme nepoľavovali pri hlásaní 
evanjelia a prehlbovali svoju pastoračnú službu, pretože 
jedine bohatstvo viery poskytuje spôsob, ako premôcť 
temnoty a ťažké chvíle,“ hovorí biskup Cantafora pod 
audiencii u Benedikta XVI.                                          RV CZ
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 Týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov  – o ekumenizme  

aj kardinál Koch

Vatikán 18. januára (RV) - „Čo žiada od nás Boh?“ - 
je názov témy, v znamení ktorej sa oddnes nesie Týž-
deň modlitieb za jednotu kresťanov. Podľa kardinála 
Kurta Kocha, predsedu Pápežskej rady na podporu 
jednoty kresťanov, tento týždeň zohráva dôležitú úlo-
hu práve v Roku viery, ako základný element ekume-
nizmu a viery.

„Ekumenizmus nie je len diplomatickou alebo 
politickou záležitosťou: je to otázka viery. To, čo nás 
spája je predovšetkým krst – uznávaný všetkými – 
a Apoštolská viera. V tomto zmysle je Rok viery veľ-
kou výzvou znovuobjaviť korene ekumenizmu, ktoré 
sa nachádzajú vo viere.“ Ako tvrdí, ekumenizmus 
života vedie k spoločenstvu. Kardinál oceňuje pozi-
tívne udalosti, ktoré prispeli k spoločnej ekumenickej 
ceste: „Som presvedčený, že za posledných päťdesiat 
rokov sa udialo mnoho vecí. Došlo k mnohým di-
alógom, našli sme mnoho ciest – osobitne mám na 
mysli veľkú udalosť, ktorá sa odohrala krátko pred 
ukončením koncilu, keď exkomunikácie medzi Ka-
tolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou upadli do 
zabudnutia. Mám na mysli aj veľké Vyhlásenie me-
dzi Svetovou luteránskou federáciou a Pápežskou ra-
dou na podporu jednoty kresťanov na základe učenia 
o ospravodlivení, teda práve o tom bode, ktorý nás od 
obdobia reformácie rozdeľoval.“ Kardinál pripome-
nul aj „rozvoj celosvetovej siete ekumenického pria-
teľstva“ a upozornil na nevyhnutnosť spoločenstva 
v reálnom živote. Tvrdí však, že cieľ ekumenizmu 
ešte nedosiahli a na jednote je potrebné aj naďalej 
pracovať. Predseda vatikánskeho dikastéria sa vrátil 
aj k tematike dialógu s pravoslávnymi. Verí, že práve 
zvolanie Pan-pravoslávnej synody je najdôležitejšou 
udalosťou, ktorá by mohla byť veľkou pomocou pre 
ekumenický dialóg s rímskou cirkvou.

Svätý Otec pripomenul prebiehajúci týždeň mod-
litieb aj v roku 2008. „Kresťania, ktorí prosia o milosť 
jednoty, sa zjednocujú v modlitbe samotného Krista 
a zaväzujú sa aktívne pracovať na tom, aby ho celé 
ľudstvo prijalo a uznalo ako jediného Pastiera a Pá-
na, a mohlo tak okúsiť radosť jeho lásky. Spoločná 
modlitba nie je teda voluntaristickým alebo čisto soci-
ologickým aktom, ale je vyjadrením viery, ktorá spá-
ja všetkých Kristových učeníkov,“ uviedol Benedikt 
XVI., ktorý ekumenický dialóg umiestnil medzi pri-
ority svojho pontifikátu a v mnohých prípadoch silno
vyjadril nádej, že všetci, ktorí veria v Krista, znovu-
objavia jednotu prvotných čias Cirkvi. „Svet trpí pre 
absenciu Boha, pre jeho nedostupnosť a túži spoznať 
Božiu tvár. No ako by mohli a ako môžu dnešní ľudia 
spoznať túto Božiu tvár v tvári Ježiša Krista, ak my 
kresťania sme rozdelení, ak jeden učí proti druhému, 

Kardinál Ravasi: Kniha žalmov  
je obrazom dialógu  

medzi Bohom a človekom

Vatikán 23. januára (RV) - Tradičné duchovné cvi-
čenia pre Svätého Otca a Rímsku kúriu v pôstnom 
období bude viesť kardinál Gianfranco Ravasi, pred-
seda Pápežskej rady pre kultúru. Vatikánskemu roz-
hlasu povedal, že pre duchovné cvičenia si vybral 
Knihu žalmov, „pretože v nich sú Boh a človek v úz-
kom dialógu.“ Témou bude „Ars orandi, ars credendi 
(Umenie modliť sa, umenie veriť). Božia tvár a tvár 
človeka v modlitbe žalmu“.

„Myslel som si, že práve žaltár by mohol byť do-
konalou reprezentáciou tváre Boha a tváre človeka. 
Dietrich Bonhöffer, slávny teológ, mučeník za čias 
nacizmu, zastáva v tomto smere zaujímavý názor. 
Hovorí: Nie je Biblia Božím slovom? Ako je mož-
né, že v Biblii sú žalmy, ktoré sú modlitbami a tak 
evidentne slovami človeka? Poukazuje na to, že zja-
venie Boha nie je osamelým monológom Boha na 
svojom zlatom horizonte, ale je dialógom a v dialógu 
má svoje miesto aj odpoveď. A odpoveďou je možno 
práve tá, ktorú od nás Boh očakáva, pretože nesie 
pečať jeho inšpirácie,“ uvádza predseda dikastéria.

Počas duchovných cvičení chce kardinál Rava-
si v súvislosti s Rokom viery hovoriť práve o vie-
re. V Knihe žalmov podľa neho Boh hovorí o viere 
a človek v nej reaguje a odpovedá mu s vierou. Prí-
tomných počas pôstu pozve k rozjímaniu nad slovami 
v modlitbách: „Dýchať, myslieť, bojovať, milovať“. 
Predseda Pápežskej rady vysvetľuje význam prvého 
slova: „Kým vnútorná podstata modlitby je oveľa 
zložitejšia, na prvom mieste je nepochybne dýcha-
nie: dych duše. Tvrdil to už Kirkegaard, dánsky filo-
zof, ktorý hovorí: ale prečo dýchame? Pretože inak 
by sme nežili. To isté platí aj pre modlitbu: je ako 
dych duše. Nikdy nezabúdajme, že práve v Žalmoch, 
práve v skúsenostiach všetkých náboženských kul-
túr, existuje istý fyzický, či telesný, rozmer modlenia 
sa.“ Kardinál Ravasi pripomína výrok filozofa Witt-
gensteina „modliť sa a myslieť je zmyslom života“. 
Heidegger, filozof vzdialený náboženským záleži-
tostiam zase tvrdil, že „myslieť znamená ďakovať“. 
Modlitba je tak myšlienkou, ale jej základom ostáva 
stretnutie a objatie.                                 -mf-

ak jeden stojí proti druhému? Iba v jednote môžeme 
reálne ukázať tomuto svetu Božiu tvár, tvár Krista, 
ktorú tak potrebuje,“ tvrdí Svätý Otec, podľa ktorého 
je zmyslom modlitby otvoriť svoje srdcia a vytvoriť 
v sebe ochotu, ktorá otvára cestu Kristovi.             -mf-



Benedikt XVI. sa stretol  
so zástupcami organizačného 
výboru Svetových dni mládeže

Vatikán 25. januára 
(RV) - Na tradičnej 
stredajšej generálnej 
audiencii boli prítomní 
i zástupcovia budúcich 
Svetových dní mládeže 
v Rio de Janeiro a tiež 
arcibiskup tejto brazíl-
skej metropoly Mons. 
Orani João Tempesta.

„Povedal som Svätému Otcovi, že mladí z celého 
sveta budú šťastní, keď ho budú môcť prijať v Riu počas 
Svetových dní mládeže. Svätý Otec reagoval slovami, 
že ísť tam, je jeho želaním a udelil požehnanie všetkým 
angažujúcim sa v Riu de Janeiro. Tiež som Svätému Ot-
covi povedal, že miesto, kde sa bude sláviť záverečná 
svätá omša a sobotná vigília počas SDM, sme nazvali 
campus fidei (kampus viery). Predstavil som mu členov 
miestneho organizačného výboru, zodpovedných za li-
turgiu, organizáciu, logistiku a stravovanie. Nakoniec 
som ho zoznámil zo zástupcami brazílskej vlády, štátnej 
a mestskej správy, ktorí prišli s nami. Majú sa obozná-
miť s tým, čo je nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti 
Svätého Otca,“ povedal arcibiskup Ria de Janeiro.

Na otázku, koho Benedikt XVI. nájde počas 
SDM v Riu, arcibiskup odpovedal: „Nájde mladých 
z celého sveta, ktorí chcú vybudovať lepší svet pre 
dnešok a zajtrajšok. Vieme, že mnohí pricestujú do 
Ria de Janeiro napriek mnohým ťažkostiam, ale 
budú sa tešiť, že majú veľkú nádej – možnosť po-
dieľať sa na budovaní lepšieho sveta od tohto, bez 
všetkého toho násilia a s väčšou spravodlivosťou 
a milosrdnou láskou.“                                                 -mf- 
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Viceprezident Pápežskej  
komisie Ecclesia Dei píše  

osobný list lefévristom

Vatikán 21. januára (RV) - Vzťahy medzi Svätou stoli-
cou a kňazským Bratstvom sv. Pia X. ostávajú „otvore-
né a plné nádeje“. Týmito slovami sa začína list Mons. 
Josepha Augustina Di Noiu, viceprezidenta Pápežskej 
komisie Ecclesia Dei, ktorej úlohou je viesť dialóg so 
schizmatickým hnutím lefévristov. Ide o osobný list 
Mons. Di Noiu, ktorý je akousi reakciou na nedáv-
ne zlyhanie rozhovorov medzi oboma stranami, ktoré 
mali viesť Bratstvo Pia X. k plnej jednote s Katolíckou  

Vatikán sa stal pozorovateľským 
štátom Systému  

stredoamerických štátov

Vatikán 23. januára (RV) - Vatikán sa v pondelok ako 
deviata krajina zaradil do zoznamu mimo regionál-
nych pozorovateľov Systému stredoamerických štátov 
(SICA). Ide o združenie stredoamerických štátov, ktoré 
spolupracujú na vzájomnom rozvojovom procese defi-
novaním spoločných záujmov, mechanizmov spolupráce 
a na integračnom procese. Slávnostný akt sa uskutočnil 
v Salvádore za prítomnosti prezidenta organizácie Jua-
na Daniela Alemána a apoštolského nuncia v Salvádore 
Mons. Luigiho Pezzuta.

Podľa nuncia Pezzuta „záujem medzinárodného 
spoločenstva o Systém stredoamerických štátov uka-
zuje jeho dôveru v integračný proces“ . Svätá stolica 
a Katolícka cirkev masjú v tomto regióne „najlepšie 
predpoklady pre spoluprácu a to takým spôsobom, že sa 
s úspechom bude môcť dosiahnuť cieľ, ktorým je únia 
všetkých štátov Strednej Ameriky“.

Členskými štátmi SICA sú Kostarika, Salvádor, Gu-
atemala, Honduras, Nikaragua, Belize, Panama a Domi-
nikánska republika. Medzi regionálnych pozorovateľov 
patria Argentína, Brazília, Čile, Spojené štáty, Mexiko 
a Peru. Medzi mimo regionálnymi pozorovateľmi sú 
štáty Austrália, Nemecko, Južná Kórea, Španielsko, Va-
tikán, Francúzsko, Taliansko, Japonsko a Taiwan.     -js-

cirkvou, a výroky niektorých predstaviteľov bratstva, 
podľa ktorých sú židia nepriateľmi katolíkov.

V liste arcibiskup Di Noia uvádza všetky problémy 
a sporné otázky, ktoré sú prítomné od vzniku rozkolu. 
Zároveň dodáva, že „pápež Benedikt XVI. veľmi túži 
po tom, aby sa prekonali všetky existujúce napätia me-
dzi Cirkvou a vašim Bratstvom“. Okrem toho vyjadru-
je, že „tón a obsah“ nedávnych vyhlásení významných 
členov Bratstva „vyvolalo pochybnosti o skutočnej 
možnosti vzájomného zmierenia“. Mons. Di Noia v lis-
te pripomína, že skutočná jednota je darom Ducha Svä-
tého a „naše rozhodnutia a činy s ním môžu spolupra-
covať, alebo konať proti jeho vnuknutiam“.

V závere listu kladie otázku: „Skončilo by sa podo-
zrievanie a nedôvera z obidvoch strán, keby nastalo plné 
a okamžité zmierenie? Asi by to nebolo také ľahké“. 
V prvom rade musia byť uzdravené a očistené rany na 
duši, ktoré vznikli v priebehu tridsiatich rokov rozde-
lenia. „Jedinou budúcnosťou pre Bratstvo“ – uzatvára 
podpredseda Pápežskej komisie Ecclesia Dei – „je cesta 
k plnej jednote so Svätou stolicou, nepodmienené prija-
tie plného Vyznania viery, a teda sviatostného, cirkevné-
ho a dobre organizovaného pastoračného života“.      -js-
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Zomrel bývalý prímas  
Katolíckej cirkvi v Poľsku 

kardinál Józef Glemp

Varšava 24. januára 
(PAP) - Vo veku 83 
zomrel kardinál Jó-
zef Glemp, najvyšší 
predstaviteľ poľskej 
Katolíckej cirkvi 
v rokoch 1981 - 
2004. Dlhé roky 
sa liečil z rakoviny 
pľúc, ktorej napo-
kon v stredu večer 
v nemocnici vo 
Varšave podľahol, 
informovala poľská 
tlačová agentúra 

PAP (Polska Agencja Prasowa).
Józef Glemp bol v minulosti (1967 - 1979) osob-

ným tajomníkom poľského prímasa kardinála Stefa-
na Wyszynského. Pôsobil aj na čele poľskej biskup-
skej konferencie. 

Posledná rozlúčka zo zosnulým poľským kardi-
nálom Józefom Glempom sa uskutoční v pondelok 
28. januára 2013 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa vo 
Varšave. Hlavné mesto Poľska na znamenie smút-
ku spustila vlajky na vládnych budovách na pol 
žrde. Spomienkové a smútočné ceremónie potrva-
jú v Poľsku tri dni - od 26. do 28. januára. Každý 
deň budú slúžené sväté omše a celodenné mod-
litby za kardinála, ktorý zomrel v stredu vo veku 
83 rokov. Jeho telo bude uložené vo varšavskej 
katedrále sv. Jána Krstiteľa.   PAP / ČBK / foto archív 

Svätý Otec ocenil v kondolencii 
celoživotné úsilie zosnulého  

kardinála Jozefa Glempa

Vatikán 25. januára (RV) - Vo veku 83 rokov zomrel 
v stredu v noci poľský kardinál Jozef Glemp, protago-
nista cirkevného a občianskeho života v krajine. Stalo 
sa tak v nemocnici vo Varšave, kde bol ešte v marci mi-
nulého roka hospitalizovaný v dôsledku rakoviny pľúc.

Kardinál Glemp zohral dôležitú úlohu ako sprostred-
kovateľ rozhovorov s predstaviteľmi komunistického 
režimu. Za jeho pomoci sa poľská Cirkev mohla vrá-
tiť do verejného života na základe novej zmluvy medzi 
štátom a Svätou stolicou v roku 1993. Jeho celoživotné 
úsilie ocenil v kondolenčnom telegrame kardinálovi  

Kazimierzovi aj pápež Benedikt XVI. V ňom duchov-
ných bratov, ako aj poľských veriacich, ubezpečuje 
o svojej jednote v ďakovnej modlitbe za život a pastier-
sku činnosť zosnulého kardinála Glempa. Motto „Ca-
ritati in iustitia – k láske skrze spravodlivosť – ho 
sprevádzalo počas celého života. „Bol to spravodlivý 
človek, v duchu sv. Jozefa, svojho patróna a tých, ktorí 
v biblickej tradícii vedeli načúvať Božiemu volaniu (...) 
Táto spravodlivosť, plná pokornej poslušnosti Božej 
vôli, bola základom jeho hlbokej lásky k Bohu a člo-
veku, ktorá bola svetlom, inšpiráciou a silou v ťažkom 
povolaní cirkevného sprievodcu v čase, v ktorom vý-
znamné sociálne a politické transformácie ovplyvnili 
Poľsko a Európu. Láska Boha a Cirkvi, záujem o život 
a dôstojnosť každého človeka z neho vytvorili apoštola 
jednoty napriek rozdeleniu, harmónie oproti nepokoju, 
spoločné budovanie šťastnej budúcnosti na základe ra-
dostných, ako aj bolestných skúsenosti Cirkvi a národa 
v minulosti,“ uvádza sa v telegrame.

Prímas Poľska viedol poľskú Cirkev v rokoch 
1981 až 2009 - v ťažkom období komunistického re-
žimu, v čase vojnového stavu, ktorý vyhlásil generál 
Jaruzelsky, ako aj potom, keď si krajina našla cestu 
k demokracii. Len niekoľko mesiacov po nástupe do 
úradu, 13. decembra 1981, prosil poľský národ, aby 
zabránil bratovražedným bojom potom, ako generál 
Jaruzelsky vyhlásil stanné právo v snahe zničiť hnutie 
Solidárnosť.                                                        -mf-  

92. plenárne zasadnutie
českých a moravských biskupov

Praha 25. januára (TS ČBK) - V pražskom augustinián-
skom kláštore na Malej Strane v Prahe sa 22. a 23. janu-
ára zišli českí a moravskí biskupi, aby sa tu zúčastnili na 
svojom 92. plenárnom zasadnutí. Hlavným bodom roko-
vania bola diskusia o prijatom zákone o majetkovom vy-
rovnaní štátu s cirkvami. Biskupi sa rozhodli svoj postoj 
k tejto problematike vyjadriť formou pastierskeho listu, 
ktorý čoskoro zverejnia. Okrem hospodárskych otázok 
venovali zvláštnu pozornosť prípravám na nadchádza-
júce 1 150. výročie príchodu slovanských vierozvestcov 
na Veľkú Moravu. Predseda Komisie ČBK pre cyrilo-
-metodské oslavy - olomoucký arcibiskup Jan Graub-
ner informoval v tejto súvislosti o prípravách Národnej 
púte kňazov, ktorá sa uskutoční 15. - 17. apríla 2013 na 
Velehrade. Biskupi si tiež vypočuli návrh královohra-
deckého biskupa Jana Vokála, kde predstavil myšlienku 
spoločnej prezentácie údajov o farnostiach a bohosluž-
bách na internete. Biskupi tiež schválili nové znenie Sta-
nov Charity ČR a zaželali apoštolskému nunciovi v ČR 
Giuseppemu Leanzovi, ktorý sa na plenárnom zasadnutí 
osobne zúčastnil, k jeho 70. narodeninám.                -jpr-



11                            4/2013

SPRÁVY ZO SVETA                                ŽIVOT CIRKVI  
            

Vzťahy Cirkvi a štátu  
hlavnou témou stretnutia  

biskupov s premiérom Írska

Írsko 21. januára (RV) - Téma vzťahov medzi Cirk-
vou a štátom po zložitom období spojenom s ne-
dávnym znovuotvorením debaty o možnej revízii 
zákona o potrate v Írsku bola v centre pozornosti 
trojhodinového stretnutia premiéra Endaa Kennyho 
s delegáciou biskupov. Stalo sa tak uplynulý piatok 
v Dubline, kde ich prijal spolu s členmi výkonných 
orgánov na svojom prvom bilaterálnom stretnutí od 
začiatku svojho mandátu. Delegáciu viedol predseda 
Konferencie biskupov Írska, kardinál Seán Brady, 
armaghský arcibiskup.

Írsko uzatvorilo svoje zastupiteľstvo pri Svätej 
stolici vo Vatikáne ešte v novembri 2011. Írsky mi-
nister zahraničia Eamon Gilmore vtedy tento krok 
vlády označil za úsporné opatrenie. Odmietol, že 
by rozhodnutie vlády bolo motivované ochladnutím 
diplomatických vzťahov po škandáloch sexuálne-
ho zneužívania v Katolíckej cirkvi. Veľvyslanectvo 
vo Vatikáne pritom silne katolícke Írsko zriadilo 
už v roku 1929. Írska diplomatická misia sa časom 

Okolo 30-tisíc ľudí sa zúčastnilo 
na pro-life akcii v írskom Dubline

Dublin 22. januára (RV CZ) - Okolo 30-tisíc ľudí sa 
zišlo v Dubline, aby sa pokojne vyjadrili za pokračo-
vanie zákonnej ochrany ľudského života pred narode-
ním. Írsko je spolu s Maltou jedinou západnou kraji-
nou, ktorá zabezpečuje plnú starostlivosť ako matke, 
tak i počatému dieťaťu. Manifestáciu nazvanú „Bdenie 
nad životom“ zorganizovalo niekoľko írskych pro-life 
organizácií a bola otvorená pobožnosťou, ktorej pred-
sedal dublinský arcibiskup Diarmud Martin.

Íri vyšli na Merrion Square potom, čo írsky pre-
miér Enda Kenny odvolal svoju predvolebnú dekla-
ráciu, že nebude meniť protiinterupčnú legislatívu. 
Politik zmenil názor po prípade smrti Savity Halap-
panavar, ktorej tragickú smrť médiá neprávom pri-
súdili na vrub írskemu protipotratovému zákonodar-
stvu. Napriek tomu však v Írsku vznikol návrh zmeny 
zákona, ktorý pripúšťa interrupciu v prípade „sku-
točného a vážneho ohrozenia života ženy“. Okrem 
toho, že prípad reálneho ohrozenia života tehotnej 
ženy je z hľadiska bežnej lekárskej etiky automatic-
ky dôvodov k tomuto zákroku, boli do zmieneného 
„ohrozenia“ zahrnuté i samovražedné myšlienky na-
stávajúcej matky. Ochrancovia života s odvolaním 
sa na odborníkov z oblasti psychiatrie však namie-
tajú, že umelý potrat iste takéto myšlienky nevylieči, 
ale môže naopak prípadnú psychickú chorobu ešte 
prehĺbiť.                                                                 RV CZ

V Taliansku zničili mladí  
približne stovku betlehemov

Taliansko 21. januára (RV) - Približne stovka betle-
hemov bola za posledné týždne zničená v celom Ta-
liansku. Informoval o tom magazín Seven talianskeho 
denníka Corriere della Sera. Podľa Dona Maurizia Mi-
rilliho, riaditeľa Pastoračného oddelenia pre mladých 
pri Rímskom vikariáte, v týchto prípadoch nejde len 
o záležitosť absencie výchovy k občianskemu rešpek-
tu, ale tiež o nedostatok vedenia k náboženským hod-
notám. V mnohých betlehemoch boli zničené práve 
sochy Ježiša dieťaťa. Ako tvrdí, často je príčinou tohto 
vandalizmu neúplná rodina: „Absencia otca a tiež ab-
sencia svätosti: keď nie je otec, ktorý by vás sprevá-
dzal, evidentne tam neexistuje ani predstava o tom, 
čo je to svätosť v živote. Nepovažujú svoj život za 
posvätný a ako deti sa cítia v ich rodinách odmietnu-
té.“ V tomto smere sa teda ukazuje aj veľká výzva pre 
Cirkev. „Musíme sa snažiť nájsť a zachytiť tieto deti, 
mladých, a vysvetliť im, že existuje jedno spoľahlivé 
spoločenstvo – Cirkev. Že je tu isté otcovstvo, ktoré je 
aj tam, kde nie je biologický otec, alebo ak tam otec 
fyzicky chýba. Je tam ale nebeský Otec, ktorý sa o ne 
postará. Potrebujú veľa lásky a podľa mňa potrebujú 
vidieť niekoho dospelého, ktorý by sa im venoval,“ 
dodáva Mirilli.                                                                      -mf- 

zmenila na tzv. nerezidentné zastupiteľstvo, teda ne-
sídli v Ríme. Jeho veľvyslancom sa stal David John 
Cooney.

Ako sa uvádza v komuniké konferencie biskupov, 
piatkové stretnutie sa uskutočnilo v „srdečnej a kon-
štruktívnej atmosfére“. Veľa sa hovorilo o ochrane 
života, o ochrane detí po škandáloch o zneužíva-
niach, stratégiách pre riešenie problémov ľudí s du-
ševnou tiesňou, a to v súvislosti so znepokojujúcim 
nárastom samovrážd v írskej spoločnosti, o školstve, 
súčasnej hospodárskej situácii, či problémoch soci-
álnej spravodlivosti a chudobe. Obe strany sa tiež 
venovali nedávnym novým politickým napätiam 
v Severnom Írsku a aktuálnemu írskemu predsed-
níctvu v Európskej únii.

Kardinál Brady vyjadril spokojnosť a pripome-
nul dôležitosť takýchto pravidelných stretnutí medzi 
biskupmi a vládou: „Je v záujme spoločného dobra 
našej spoločnosti mať inštitucionálne miesto pre dia-
lóg, v ktorom by Katolícka cirkev, spoločne s inými 
náboženskými spoločenstvami, mohla zaviesť trans-
parentnú a úctivú spoluprácu so štátom v otázkach 
spoločného záujmu.“                                            -mf- 
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V indickom meste nemusia  
katolícke školy učiť  

moslimské náboženstvo

India 24. januára (RV) - Úrady mesta Blitar v indonéz-
skej provincii Východná Jáva zrušili príkaz vyučovať 
islamské náboženstvo a Korán na katolíckych školách. 
Podľa agentúry Asia News niekoľko dňové intenzív-
ne rozhovory medzi zástupcami Konferencie biskupov 
Indonézie a predstaviteľmi verejnej správy viedli k do-
hode, že katolícke školy nemusia mať vo svojich osno-
vách vyučovanie moslimského náboženstva pre žiakov 
z moslimských rodín. Nariadenie o povinnosti viesť 
v školských osnovách vyučovanie moslimského nábo-
ženstva bolo vydané koncom minulého roka a prípad-
né neakceptovanie by znamenalo uzavretie škôl ku dňu 
19. januára. Krátka doba na dialóg a politický nátlak 
niektorých moslimských strán vyvolali silné protesty 
predstaviteľov školstva. Tí argumentovali, že moslim-
ské rodiny vedeli a akceptovali vnútorné predpisy škôl, 
ktoré jasne definujú, že na katolíckych školách sa vyu-
čuje iba kresťanské náboženstvo.                               -js-

Novým koptským patriarchom  
sa stal Ibrahim Isaac Sidrak

Vatikán/Egypt 18. januára (RV) - Novým koptským 
patriarchom sa stal Ibrahim Isaac Sidrak, doterajší bis-
kup v Minya. Biskupská synoda koptskej Katolíckej 
cirkvi ho zvolila 15. januára tohto roka. Rozhodnutie 
synody dnes potvrdil Svätý Otec a zároveň prijal rezig-
náciu na úrad katolíckeho patriarchu Alexandrie z rúk 
kardinála Antoniosa Naguiba.

Nový patriarcha koptských katolíkov sa narodil 
v roku 1955, študoval v káhirskom seminári a v 25 ro-
koch prijal kňazské svätenie. Doktorát z teológie zís-
kal na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme. Po 
svojom návrate do Egypta vyučoval dogmatiku v pat-
riarchálnom seminári v Maadi, kde sa stal neskôr rekto-
rom. V roku 2002 nastúpil na biskupský stolec v epar-
chii Minya asi 250 kilometrov južne od Káhiry - tu bol 
jeho predchodcom Antonios Naguib. V diecéze žije asi 
pätina z celkového počtu zhruba 200-tisíc egyptských 
koptských katolíkov.

Pozície nového patriarchu sú hodnotené ako vy-
vážené a realistické. Na jar tohto roku v rozhovore 
pre agentúru Apic analyzoval protikresťanské násilie 
v Egypte. Útoky tohto typu patria do hry, ktorých cie-
ľom je vyvolať chaos a odviesť pozornosť ľudí od ak-
tuálnych problémov, napríklad sociálnych. Keď národ 
manifestuje, požaduje dôstojnosť a zlepšenie svojich 
materiálnych podmienok, je nutné uchýliť sa k úhyb-
nému manévru. Režim organizuje atentáty. Moslim-
ské bratstvo a salafiti potom využívajú napätie medzi
moslimami a kresťanmi vo svoj prospech, uviedol 
Ibrahim Isaac Sidrak.                            RV SK / RV CZ 

Vo Washingtone pochodovali za 
život , tweetom ich podporil aj 

Svätý Otec

USA 25. januára (RV) - Vo Washingtone sa uskutočnil 
Pochod za život. Ide o iniciatívu spojenú s neslávnym 
40. výročím legalizácie potratov v Spojených štátoch 
amerických. Podľa odhadov bolo od roku 1973 vyko-
naných až 55 miliónov potratov, čo predstavuje šestinu 
americkej populácie. V Národnej svätyni Nepoškvrne-
ného počatia vo Washingtone sa vo štvrtok konala sláv-
nostná svätá omša za život, na ktorej sa zúčastnili tisíce 
veriacich.

„Pripájam sa k tým, ktorí pochodujú za život a mod-
lím sa, aby politickí predstavitelia chránili nenarodené 
deti a podporovali kultúru života,“ takto podporil ini-
ciatívu pápež Benedikt XVI. prostredníctvom sociálnej 

siete Twitter. Pápež ostro kritizuje potraty, k tejto téme 
sa už v minulosti vyjadril niekoľkokrát: „V kultúrnom 
prostredí, ktoré je mnohokrát poznačené individualiz-
mom, hedonizmom a často s príliš malou sociálnou 
podporou, zostávajú potrat a rozvod vždy ťažkou vinou. 
Súčasne však Cirkev nesmie zabudnúť týmto ľuďom 
ľudom vždy poskytovať útechu evanjelia milosrden-
stva.“ (Príhovor na Pápežskom inštitúte pre rodinu Jána 
Pavla II. pri Lateránskej univerzite, 5. apríla 2008).

O iniciatívach za ochranu života od narodenia v USA 
hovoril pre Vatikánsky rozhlas kardinál Elio Sgreccia, 
emeritný predseda Pápežskej akadémie za život: „Verím, 
že toto oživenie ,áno‘ životu je nevyhnutné, pretože zod-
povedá dvom pravdám. Prvej, o ľudskej bytosti: potrat 
znamená potlačenie ľudskej bytosti, individuality, ktorá 
má ľudskú dôstojnosť. Druhým dôvodom je ten, ktorý sa 
čoraz zreteľnejšie rozvíja na sociálno-politickej úrovni: 
nedostatok detí, dostatočnej pôrodnosti, ktorá vyvoláva 
ekonomickú krízu vo svete. Demografická zima je tým,
čo v dlhodobom horizonte spôsobuje poškodenie hospo-
dárskeho rastu a stabilizácie ekonomík.“

Na pochode sa stretla široká pluralita etník a ná-
boženstiev, ako aj takí, ktorí sa k náboženstvu vôbec 
nehlásia. Otázka života podľa kardinála nepozná hrani-
ce. Preto jeho výzva patrí aj predstaviteľom americkej 
politiky: „Nie nadarmo sa hovorí, že právo na život je 
základom, to znamená, že ak chýba toto uznanie, rúcajú 
sa aj ostatné hodnoty: ekonomické, kultúrne, rovnako 
politické.“                              -mf- 
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Patróna Ordinariátu si pripomenuli 
v Katedrále sv. Šebastiána 

Košice 21. januára (TK KBS) - V hlavnom chráme 
Ordinariátu OS a OZ SR, v Katedrále sv. Šebastiá-
na, 20. januára 2013 - v deň spomienky na rímske-
ho vojaka a mučeníka a patróna vojenskej diecézy 
- celebroval ordinár OS a OZ SR Mons. František 
Rábek so svojimi vikármi a kaplánmi ordinariátu 
slávnostnú svätú omšu za účasti veriacich. Vo svo-
jom príhovore priblížil veriacim osobu sv. Šebastiá-
na a jeho odkaz a príklad viery v slovách i skutkoch 
aj pre dnešné generácie kresťanov nielen v unifor-
mách vojakov.

Veriacim ordinár Rábek pripomenul aj skutoč-
nosť, že na základe „Zmluvy medzi Slovenskou re-
publikou a Svätou stolicou o duchovnej službe kato-
líckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených 
zboroch Slovenskej republiky z 21. augusta 2002“, 
Svätá stolica zriadila v Slovenskej republike 20. janu-
ára 2003 – na deň spomienky sv. Šebastiána, mučení-
ka – Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov 
Slovenskej republiky. Pápež Ján Pavol II. v tento deň 
zároveň menoval dovtedajšieho pomocného bisku-
pa Nitrianskej diecézy Mons. Františka Rábeka za 
prvého vojenského ordinára. Keďže kánonicky bol 
Ordinariát inaugurovaný 1. marca 2003, ordinár pre-
ložil oficiálne slávenie sviatku diecézneho patróna na
1. marca. Svoj sviatok diecézy i jej patróna si však 
kapláni Ordinariátu OS a OZ SR pripomenuli v rám-
ci bohoslužieb vo svojich vojenských, policajných 
a väzenských kaplnkách. Sv. Šebastián, ako patrón 
vojakov bol Svätou stolicou schválený aj ako patrón 
Ordinariátu OS a OZ SR.                Tibor Ujlacký  

Ordinár Rábek si v Hejciach uctil 
pamiatku obetí leteckej nehody 

Hejce 19. januára (TK KBS) - Pri Memoriáli obe-
tiam leteckej katastrofy slovenských príslušníkov 
mierovej misie KFOR v maďarskej obci Hejce sa 
19. januára 2013 uskutočnila pietna spomienka na 
slovenských vojakov, ktorí zahynuli počas návratu 
zo zahraničnej misie. Siedme výročie najväčšej tra-
gédie v novodobej histórii Slovenska si pripomenuli 
pozostalí, kolegovia a priatelia obetí za účasti mi-
nistra obrany SR Martina Glváča, ministra obrany 
Maďarskej republiky Csabu Hendeho, veľvyslanca 
SR v Maďarskej republike Petra Weissa, generali-
ty OS SR na čele s náčelníkom GŠ OS SR Petrom 
Vojtekom, náčelníka GŠ maďarských obranných síl  

generála Tibora Benköa, predstaviteľov profesio-
nálnych záchranných zložiek z Maďarska a starostu 
obce Hejce Gejzu Rohályho.

Súčasťou pietneho aktu bolo kladenie vencov, 
príhovory ministrov, ale aj duchovné slovo tiež 
prítomného ordinára OS a OZ SR Mons. Františ-
ka Rábeka spojené s modlitbou za zosnulých voja-
kov. Spolu s ním predniesli modlitby aj generálny 
duchovný Ústredia EPS OS a OZ SR Miroslav Tá-
borský a generálny vikár Maďarského vojenského 
ordinariátu Mons. Tibor Berta. Po položení vencov, 
kytíc a zapálení kahancov od príbuzných, v miest-
nom chráme ordinár s vojenskými kaplánmi celeb-
roval za účasti príbuzných obetí havárie zádušnú 
svätú omšu. Tak ako pri pamätníku, aj počas svätej 
omše sa ordinár prítomným prihovoril s myšlienka-
mi zameranými na večnosť a skutočnosť nádeje vo 
vzkriesenie.                                            Tibor Ujlacký 

V Katedrále sv. Martina  
v Bratislave vystavili  

relikvie sv. Jána Almužníka

Bratislava 24. januára (TK KBS) – Relikvie sv. Jána 
Almužníka vystavili v stredu v Katedrále sv. Martina 
v Bratislave. K verejnej úcte ich sprístupnili v rovno-
mennej kaplnke po rannej svätej omši pri príležitosti 
spomienky na tohto svätca. Relikvie uchované z jeho 
tkaniva si uctili desiatky ľudí. Úctu bolo možné prejaviť 
počas celého dňa. Spomienka vyvrcholila pri večernej 
svätej omši s bratislavským arcibiskupom a metropoli-
tom Mons. Stanislavom Zvolenským a bratislavským 
pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom.

Biskup Haľko v homílii okrem iného pripomenul, že 
relikvia je súčasťou toho tela, ktoré sa stalo nástrojom 
uskutočňovania konkrétneho dobra pre konkrétnych 
ľudí. Je teda v istom zmysle poukazom na zodpoved-
nosť, ktorú máme za konkrétne činy našich rúk, za kon-
krétne smerovanie našich nôh, jednoducho za naše kaž-
dodenné konanie a jeho následný dosah na ľudí okolo 
nás, povedal biskup Jozef Haľko.

Kaplnku sv. Jána Almužníka v Katedrále sv. Mar-
tina postavili v tridsiatych rokoch 18. storočia. Jej epi-
centrom je bohostánok. Relikvia sv. Jána Almužníka je 
umiestnená v ozdobnej – presklenej rakve. Okrem toho, 
že kaplnka slúži na adorácie, je aj pohrebnou kaplnkou. 
Pod ňou sa totiž nachádzajú štyri rakvy arcibiskupov, 
ktorí tu pôsobili v 18. storočí. Jeden z nich – arcibiskup 
Imrich Esterházy bol veľkým ctiteľom sv. Jána Almuž-
níka. Bratislavská arcidiecéza, ktorá relikviu uchováva, 
odovzdala časť relikvie minulý rok napríklad zástupcom 
pravoslávnej cirkvi z Cypru, Grécka, Ukrajiny či Ra-
kúska.                                                                            -ml-
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Vo Vranove nad Topľou slávili 
slávnosť k sv. Pavlovi, prvému 

pustovníkovi

Vranov nad Topľou 21. januára (TK KBS) - Uplynu-
lú nedeľu 20. januára 2013 sa v Bazilike Narodenia 
Panny Márie vo Vranove nad Topľou konala odpusto-
vá slávnosť k sv. Pavlovi, prvému pustovníkovi, pat-
rónovi Rádu sv. Pavla, prvého pustovníka (pavlíni). 
Práve tento rád pri bazilike pôsobí. Na slávnosť sa 
veriaci duchovne pripravovali modlitbou Deviatnika 
a homílie pri večerných svätých omšiach boli zame-
rané na tému Viera a sv. Pavol pustovník.

Na úvod slávnostnej svätej omše zaspievali otco-
via pavlíni spolu s veriacimi Hymnus ku sv. Pavlovi, 
pustovníkovi pri bočnom oltári spomínaného svätca. 
Následne všetkých prítomných privítal o. Grzegorz 
Wach OSPPE, farár a rektor baziliky, ktorý zdôraz-
nil odkaz sv. Pavla pustovníka, že aj keď sa ocitneme 
v nezávideniahodnej situácii ako Pavol, napriek všet-
kému vždy treba veriť Bohu. Slávnostnú svätú omšu 
celebroval pozvaný opát o. Ambróz Štrbák OPraem 
z Jasova, ktorý vo svojej homílii poukázal okrem iné-
ho na to, že ak chceme byť šťastnými nedá sa to bez 
viery v Boha. Spolu s ním v koncelebrovali boli do-
máci otcovia pavlíni, kňazi z blízkeho okolia i z ďa-
lej. Svätú omšu svojím spevom sprevádzal farský 
spevácky zbor LUMEN.

Po svätej omši si veriaci osobne uctili relikvie sv. 
Pavla pustovníka a pri východe z baziliky každý veria-
ci sa mohol ponúknuť symbolicky sušenou figou a dat-
ľou – potravou sv. Pavla pustovníka.  Veronika Fedorová

V Bratislave sa stretlo Katolícke 
hnutie žien Slovenska

Bratislave 23. januára (TK KBS) - Katolícke hnutie 
žien Slovenska (KHZS) sa minulý týždeň zišlo na svo-
jom januárovom zasadnutí v Bratislave. Prerokovalo 
plán činnosti na prvý polrok 2013. Jednou z najváž-
nejších medzinárodných aktivít je príprava generálne-
ho zhromaždenia Európskej aliancie katolíckych žien 
Andante, ktoré sa uskutoční od 25. do 28. apríla 2013. 
Bude spojené so študijnými dňami na tému: Význam 
tradície pre Európu budúcnosti „Pletieme spolu tapisé-
riu – Európu nádeje“... KHZS chystá organizáciu tohto 
dôležitého podujatia.

Ďalším podujatím je už 7. ročník pôstnej aktivity 
„Podeľme sa!“, ktorej hlavnou myšlienkou je zriek-
nuť sa v pôstnom období pokrmu alebo niečoho iné-
ho a ušetrené peniaze , ktoré sa touto iniciatívou zís-
kajú, venujeme tento rok Spoločnosti priateľov detí  

z detských domovov Úsmev ako dar na dobudovanie 
centra Dorka vo Zvolene na ubytovanie ohrozených 
rodín s deťmi a ubytovanie detí vychádzajúcich z det-
ských domovov.

Okrem toho hnutie reaguje i na aktuálne spoločen-
ské dianie a pripravovanú legislatívu v oblasti žien, 
detí a rodín aj v sociálnej oblasti (napr. list predsedo-
vi vlády, ministerke zdravotníctva a riaditeľovi ŠÚKL 
o takzvanej potratovej tabletke).          Mária Demeterová

Deviaty ročník festivalu pre mladých 
Victory

Košice 21. januára (TK KBS) - Občianske združenie 
Priateľ a spoločenstvo Koinonia Ján Krstiteľ zorgani-
zovali 19. januára 2013 vo veľkej konferenčnej sále 
hotela Centrum v Košiciach už 9. ročník festivalu pre 
mladých s názvom Victory. Téma tohtoročného stret-
nutia mala názov „skutočný v Skutočnom“. Cieľom 
podujatia bolo vyvolať v srdciach mladých ľudí túžbu 
aj rozhodnutie žiť reálny život, netvoriť virtuálne vzťa-
hy a neskrývať sa za svoj profil na sociálnych sieťach,
ale byť sám sebou a žiť skutočne.

Po úvodných piesňach chvály, slovách privítania 
a zahrievacích súťažiach sa slovami „Žiješ skutočný ži-
vot?“ prihovoril účastníkom o. Milan Bednárik z oázy 
KJK vo Vyšnom Klátove. V príhovore pokračoval po-
vzbudením a motiváciou, aby sa mladí ľudia nesnažili 
skryť svoje dary, talenty, jedinečnosť a Bohom stvorenú 
krásu za vyretušované profilové fotky a dokonalé pózy
na sociálnych sieťach, aby nepreferovali samotu a izo-
láciu virtuálneho priestoru, ale aby objavovali a vy-
chutnávali si krásu a možnosti tohto nádherného sveta, 
aby žili skutočné priateľstvá plné dôvery a radosti.

Posolstvo Kristovho evanjelia „poznáte pravdu 
a pravda vás vyslobodí“ (Jn 8, 32) mali mladí možnosť 
odovzdať aj iným ľuďom počas aktívnej prechádzky 
v centre Košíc. Všetci mali na tvárach masky s dokona-
lou fotografiou slávnych osobností, pričom cieľom bolo
vyvolať v okoloidúcich záujem a položiť im konkrétne 
otázky na zamyslenie sa - v akom pomere žijú virtuál-
ne verzus skutočne. Počas tejto dynamickej aktivity si 
mladí na vlastnej koži vyskúšali, aké je to neprirodzené 
a nepríjemné kráčať s maskou, ktorá obmedzuje v ko-
munikácii aj v pohybe, ktorá oberá o slobodu a naozaj 
izoluje.

Program pokračoval Živou knižnicou, kde účastníci 
mohli listovať v knihách života skutočných ľudí, ktorí 
už poznajú Pravdu a žijú skutočný život. V ponuke boli 
aj príbehy s názvom: Z ateistu kňazom, Cez priateľstvo 
k Priateľovi, Odchádzam z domu, O ženu treba bojovať 
a pod. Celý festival bol ukončený večerným koncertom 
chvál kapely k:music.                               Silvia Hrinková
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eRko sa stalo členom  
medzinárodnej aliancie  

katolíckych organizácií CIDSE

Lisabon 21. januára (TK KBS) - Hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí eRko prijali za nového člena medzi-
národnej aliancie rozvojových organizácií CIDSE, kto-
ré spolu podporujú rozvojové projekty v 120 krajinách 
sveta. Rozhodli o tom dnes riaditelia členských organi-
zácií CIDSE, ktorí od nedele dodnes zasadajú v meste 
Cascais v Portugalsku.

„Vstupom eRka CIDSE posilňuje svoje vzťahy so 
Strednou a Východnou Európou, regiónom so vzrastajú-
cim významom pri vytváraní rozhodnutí v EU a tiež na-
stupujúcim aktérom v medzinárodnom rozvoji. Vítame 
eRko medzi nami a veríme, že bude živým prínosom pri 
úsilí našich organizácií o globálnu spravodlivosť,“ pove-
dal prezident CIDSE Chris Bain. CIDSE vznikla v roku 
1967, jej členovia realizujú svoju pomoc v 120 krajinách 
sveta. Spolupracujú v úsilí odstraňovania chudoby.

V roku 1995 zorganizovalo eRko po prvýkrát via-
nočnú kolednícku kampaň na podporu rozvojových pro-
jektov v subsaharskej Afrike pod názvom Dobrá novina. 
Dobrá novina sa postupne stala najväčšou slovenskou 
pravidelnou verejnou zbierkou na podporu rozvojových 
projektov. eRko počas 17 rokov podporilo rozvojové 
projekty partnerských miestnych organizácií v Keni, 
Južnom Sudáne, Ugande, Etiópii a jednotlivo aj v ďal-
ších afrických krajinách vo výške 6,8 mil. EUR. eRko 
bolo jedným zo zakladajúcich členov Platformy mimo-
vládnych rozvojových organizácií, má skúsenosti s roz-
vojovým vzdelávaním a vysielaním dobrovoľníkov do 
projektov v Afrike. .

Marián Čaučík, riaditeľ rozvojového programu eRka, 
uviedol: “Tešíme sa na spoluprácu s profesionálnymi 

rozvojovými organizáciami, členmi CIDSE pri spoloč-
nej snahe o budovanie spravodlivejšieho sveta. Budeme 
môcť čerpať z ich dlhoročnej skúsenosti pri realizácii 
slovenskej pomoci, ako aj pri obhajovaní záujmov ľudí 
v rozvojových krajinách. Radi prispejeme svojím pohľa-
dom, a tiež ochotou tisícov slovenských dobrovoľníkov 
ku spoločnému hlasu CIDSE pri hľadaní odpovedí na 
globálne problémy.”

Riaditelia CIDSE počas zasadnutia riešili okrem iné-
ho aj otázku pokračujúcej rozvojovej stratégie, ktorá by 
mala po roku 2015 nahradiť dnešný rámec Miléniových 
rozvojových cieľov.

Členské organizácie CIDSE : Broederlijk Delen (Bel-
gicko), CAFOD (Anglicko a Wales), CCFD - Terre So-
lidaire (Francúzsko), Center of Concern (USA), Cordaid 
(Holandsko), Development & Peace (Kanada), Entraide 
et Fraternité (Belgicko), eRko (Slovensko), Fastenopfer 
(Švajčiarsko), FEC (Portugalsko), FOCSIV (Taliansko), 
Fondation Bridderlech Deelen (Luxembursko), KOO 
(Rakúsko), Manos Unidas (Španielsko), MISEREOR 
(Nemecko), SCIAF (Škótsko), Trócaire (Írsko)  
                                                                         Juraj Králik

Sviatok Sedembolestnej  
Panny Márie žiada zachovať 

takmer 130-tisíc občanov

Bratislava 25. januára (TK KBS) - Takmer 130-tisíc 
občanov (128 765) žiada zachovať sviatok Sedembo-
lestnej Panny Márie. Vyplýva to z petície na zacho-
vanie sviatku, ktorú začiatkom vlaňajšieho júla spus-
tila občianska iniciatíva. Odovzdaných podpisových 
hárkov bolo 12 569. „Občania svojimi podpismi dali 
jasne najavo, že pre nich má sviatok Sedembolestnej 
Panny Márie dôležitý kultúrny, náboženský, historic-
ký a národný význam,“ píšu zástupcovia iniciatívy 
Martin Dilong a Maria Guregová, ktorí petíciu odo-
vzdali vo štvrtok na Úrade vlády SR.    Martin Dilong

Vojtěch Kodet: II. vatikánsky  
koncil bol obrovský dar Cirkvi

Bratislava 26. januára (TK KBS) - Na prednáške v brati-
slavskom kapucínskom Kostole sv. Štefana 25. januára, 
na sviatok Obrátenia sv. Pavla, priblížil český karmelitán 
Vojtěch Kodet význam II. vatikánskeho koncilu a jeho 
prepojenie s Rokom viery, ktorý práve prežívame.

Druhý vatikánsky koncil označil za jedinečnú uda-
losť, aká v dejinách Cirkvi ešte nebola. Po prvý raz sa na 
koncile zišli biskupi z celého sveta a pápež Ján XXIII. 
nazval v otváracom príhovore túto udalosť „novými Tu-
rícami pre Cirkev“. „Koncil sa konal v čase, ktorý bol 
pre Cirkev nesmierne ťažký. Po druhej svetovej vojne 
odpadlo podľa štatistík od viery percentuálne najviac 
ľudí ako kedykoľvek v dejinách, dokonca viac ako v sú-
časnosti,“ povedal Vojtěch Kodet, ktorý vysvetlil súvis-
losti koncilu a priblížil jeho najdôležitejšie dokumenty. 
Rok viery, ktorý bol otvorený práve na 50. výročie od 
začiatku koncilu 11. októbra 2012, nazval pozvánkou na 
obrátenie a zdôraznil, že vo svojom živote potrebujeme 
ustavične obrátenie, pri ktorom môže byť naším vzorom 
sv. Pavol, svätec tohto dňa. „Druhý vatikánsky koncil 
bol prvou dejinnou reflexiou Cirkvi o sebe. Prvýkrát sa
na koncile hovorilo o laikoch,“ povedal Vojtěch Kodet. 
Prítomných vyzval na štúdium katechizmu a koncilo-
vých dokumentov, ako i na čítanie Svätého písma.

Po prednáške sa v kníhkupectve U kapucínov ko-
nala autogramiáda s prednášajúcim. 

                                      Karmelitánske nakladateľstvo
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Staronovým provinciálom  
dominikánov brat  

Reginald Adrián Slavkovský OP

Zvolen 23. januára (TK KBS) - Staronovým provin-
ciálom dominikánov na Slovensku sa stal brat Re-
ginald Adrián Slavkovský OP. Rozhodla o tom tre-
tia provinčná kapitula Slovenskej provincie Rehole 
dominikánov, ktorá zasadá vo Zvolene. Funkčné 
obdobie provinciála je štyri roky.

Provinčná kapitula zvolila aj nové vedenie pro-
vincie. Za definítorov vybrala bratov Dominika
Romana Letza, Benedikta Róberta Hajasa, Gabriela 
Petra Hunčagu a Damiána Juraja Mačuru.

Cieľom provinčnej kapituly, ktorá sa začala 
v pondelok 21. januára 2013, je zhodnotiť uplynulé 
štvorročné obdobie, zamyslieť sa nad aktuálnymi vý-
zvami, stanoviť priority pre ďalšie obdobie a pripra-
viť materiály, ktoré budú všetkým bratom pomáhať 
v napĺňaní ich poslania.             brat Damián Mačura OP

Znalci dvoch subkomisii KBS  
sa zišli na svojom zasadnutí 

v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 23. januára (TK KBS) - Znalci 
Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva 
a Subkomisie pre katechézu vo farnosti pri Konfe-
rencii biskupov Slovenska (KBS) sa zišli v utorok 
22. februára na svojom zasadnutí v Banskej Bys-
trici. Zasadnutie otvoril modlitbou apoštolský ad-
ministrátor Trnavskej diecézy „sede vacante“ Ján 
Orosch, člen Komisie pre katechizáciu a školstvo.
Subkomisia sa vyjadrila ku k ďalšiemu postupu pri 
tvorbe učebníc už za prítomnosti predsedu Komisie 
košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda 

Bobera, ktorý bol aj na zasadnutí subkomisie pre 
KŠ. Jednotlivé Diecézne katechetické úrady (DKÚ) 
oslovia potencionálnych autorov z učiteľov nábo-
ženstva. Komunikácia s autormi potom bude pre-
biehať prostredníctvom Katolíckeho pedagogické-
ho a katechetického centra. Uskutoční sa aj inzercia 
do katolíckych médií na autorov učebníc.

Ďalším aktuálnym bodom bolo vypĺňanie šta-
tistických údajov, ktoré sú pre prácu subkomisie 
i potreby vyučovania náboženstva veľmi potrebné. 
Bolo dohodnuté, čo možno vyplniť a čo nie vo for-
mulároch, ktoré majú jednotlivé DKÚ. Prítomní si 
vypočuli informáciu o zabezpečovaní celosloven-
ského kola Biblickej olympiády, ktoré bude v Nitre. 
Budúci školský rok bude prebiehať toto kolo v Pre-
šove, v Prešovskej eparchii.

Subkomisia sa zaoberala aj kontinuálnym vzde-
lávaním učiteľov náboženstva, ktoré v tomto roku 
prebieha v rámci jednotlivých DKÚ. M. Michalí-
ček z nitrianskeho DKÚ informoval dotlači materi-
álov k sviatosti birmovania, ktoré vychádzajú z ka-
techizmu YUCAT. DKÚ Banská Bystrica ponúkla 
materiály použiteľné v katechéze: kniha „Mami, 
prečo neoslavujeme Halloween?“, stolová hra „Pax 
et bonum“ z vydavateľstva Benedetto.sk a básnič-
ky pre deti i dospelých „Detský sen“.

Prítomní sa zaoberali aj problematikou iniciač-
nej katechézy, ktorá je zameraná najmä na svia-
tostnú prípravu. Pracovná skupina sa bude zaobe-
rať touto problematikou podrobnejšie. Zasadnutie 
zakončil modlitbou riaditeľ DKÚ Banská Bystrica 
dp. Marián Bublinec.                               Eugen Valovič 

Sv. Pavol sa stal patrónom ZKMS 
 

Važec 20. januára (TK KBS) - Mládežnícki vedúci zo 
Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) 
sa stretávajú štyrikrát do roka počas Celoslovenskej rady. 
Tento víkend sa konalo ich prvé tohtoročné stretnutie vo 
Važci. Vyplynulo z neho niekoľko noviniek a plánov na 
nasledujúci rok.

Na stretnutí sa zúčastnilo vyše 50 vedúcich oblast-
ných centier a animátorov z celého Slovenska. Počas 
sobotného programu bol priestor na predstavenie aktu-
álnych projektov a dôležité rozhodnutia. Jedným z nich 
bol výber patróna združenia. Medzi navrhnutými pat-
rónmi bol aj bl. Ján Pavol II., sv. Filip Neri a sv. apoštol 
Pavol. Vedúci ZKSM sa nakoniec rozhodli pre sv. Pav-
la. „Tento apoštol bol jedným z prvých evanjelizátorov, 
ktorí ohlasovali Krista a prinášali Božie kráľovstvo. To 
je túžbou a víziou aj nášho združenia,“ uviedol Ján Buc, 
predseda združenia

V roku 2013 sa chce ZKSM viac priblížiť k svojim 
členom. „Radi by sme zaviedli členské karty, vďaka kto-
rým budú môcť čerpať rôzne výhody. Na jeseň plánuje-
me zrealizovať podujatie, ktoré umožní členom ZKSM 
bližšie sa spoznať a zároveň predstaviť svoju činnosť 
širšej verejnosti. Viac o našich projektoch a plánova-
ných aktivitách budeme priebežne zverejňovať na našej 
stránke www.zksm.sk a na sociálnych sieťach,“ vysvet-
lila Lea Hagovská, výkonná riaditeľka ZKSM.

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže sa už 
viac ako dvadsať rokov venuje systematickej a pravidel-
nej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formo-
vanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostred-
níctvom animátorských škôl. K aktuálnym projektom 
združenia patrí kampaň Adoptuj si politika a Rok viery 
so ZKSM, ktorý ponúka sériu metodických materiálov 
pre vedúcich malých spoločenstiev.    Marika Janusová 
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V Albánsku podpálili kostol,  
kde pôsobia minoriti  

zo slovenskej kustódie

Albánsko 21. januára (TK KBS) - Predstavený minorit-
skej misie v Albánsku P. Jaroslav Mária Cár informo-
val o smutnej udalosti, ktorá sa odohrala v nedeľu 20. 
januára 2013 v popoludňajších hodinách v meste Fier na 
juhu Albánska. Mladý muž zatiaľ z neznámych dôvo-
dov podpálil farský kostol vo Fieri, pri ktorom pôsobia 
bratia minoriti zo slovenskej kustódie. „Celý kostol je vo 
vnútri celý čierny od dymu a sadze. Všetky okná v kos-
tole sú zničené,“ informuje P. Jaroslav. Polícia už našla 
páchateľa, ktorý sa ku spáchanému činu priznal.
Predstavený minoritskej kustódie P. Tomáš Lesňák prosí 
o modlitebnú podporu pre slovenských misionárov v Al-
bánsku a pre miestnu komunitu veriacich, aby táto uda-
losť nimi neotriasla, ale upevnila vo viere v Božiu proz-
reteľnosť a tiež pomohla nájsť ľudí, ktorí budú ochotní 
pomôcť pri obnove zničeného interiéru kostola.

Rehoľa bratov minoritov pôsobí v Albánsku od roku 
2007. Bratia žijú a pôsobia v moslimskom prostredí, 
venujú sa predovšetkým evanjelizácii, ale taktiež pas-
torácii miestnych katolíkov. V roku 2011 vo Fier, ktoré 
sa nachádza na území Apoštolskej administratúry Južné 
Albánsko, bol založený kláštor sv. Maximiliána Kolbe-
ho.                      br. Martin Kollár 

Piate výročie gréckokatolíckej 
farnosti sv. apoštola Lukáša  

v Trnave

Trnava 24. januára (TK KBS) - V nedeľu 20. januára 
2013 sa v gréckokatolíckej farnosti sv. apoštola a evan-
jelistu Lukáša v Trnave konala slávnosť pri príležitosti 
5. výročia založenia farnosti. Slávnostnú liturgiu ce-
lebroval generálny vikár Bratislavskej eparchie o. Vla-
dimír Skyba. V homílii poukázal na postavu mýtnika, 
ktorý v pokore pred Bohom prichádza do chrámu. Ve-
riacich vyzval, aby prijímali seba navzájom so svojimi 
slabosťami, lebo Kristus prvý prijal nás, keď sme boli 
ešte hriešnici. Aby tak cez pokoru a vzájomné prijímanie 
rástla naša láska k Bohu i ľuďom. Len tak môže naša 
farnosť – aj keď je v tom ľudskom ponímaní ešte malá 
– vyrásť a dozrieť.

Farnosť v Trnave bola zriadená 15. januára 2008 
dekrétom vtedajšieho prešovského sídelného bisku-
pa vladyku Jána Babjaka SJ, ktorý vyčlenil jej územie 
z farnosti Bratislava. Po územnej reorganizácii Grécko-
katolíckej cirkvi na Slovensku (30. januára 2008) bola 
farnosť začlenená do novej novozriadenej Bratislavskej 
eparchie. V súčasnosti zahŕňa teritórium farnosti okresy 

Zbierku z koncertu  
Spev pre Afriku odošlú  

Centru nádeje Loyola v Togu

Bratislava 23. januára (TK KBS) - Vyše sedem tisíc eur 
(7 095) je výťažok zbierky zo šiesteho ročníka benefič-
ného koncertu Spev pre Afriku, ktorý koncom vlaňaj-
šieho novembra zorganizovala Spoločnosť Ježišova so 
zborom Chorus Salvatoris a jeho priateľmi. Táto suma 
bude v najbližších dňoch zaslaná prostredníctvom jezu-
itskej siete AJAN Centru nádeje Loyola v Togu.

„Naša vďaka patrí všetkým dobrodincom, ktorí or-
ganizačne, finančne a modlitbou vyjadrili svoju pomoc
a solidaritu s tými, ktorí sú odkázaní na pomoc iných 
ľudí. Ich aj všetkých veriacich zahŕňa do svojich každo-
denných modlitieb rehoľa jezuitov a vyprosuje im veľa 
Božích milostí a požehnania,“ povedal provinciál P. Pe-
ter Bujko SJ.                                         Peter Buša SJ

Trnava, Galanta, Piešťany a Hlohovec. Podľa výsledkov 
sčítania obyvateľov v roku 2011 sa do farnosti hlási 768 
veriacich. Prvým správcom farnosti bol o. Ján Burda SJ, 
ktorý v nej pôsobil od leta 2008 do začiatku roku 2012, 
kedy na jeho miesto nastúpil súčasný farár o. František 
Fedorišin.

Gréckokatolícke sv. liturgie sa slúžia v chráme sv. He-
leny na Hlavnej ulici v Trnave. Farnosť má jednu filiálku
– Piešťany, kde sa každú prvú a tretiu nedeľu v mesiaci 
slávia sv. liturgie a v kaplnke Božského Srdca Ježišovho 
pri Kolonádovom moste.                                         František Fedorišin 

Nedožitých 100 rokov kňaza Havrana 
si pripomenuli v Hlohovci 

Hlohovec 26. januára (TK KBS) - V Hlohovci sa kona-
la spomienková slávnosť pri príležitosti nedožitých 100 
rokov bývalého hlohoveckého dekana vdp. Ignáca Hav-
rana. Na úvod slávnosti sa prítomným prihovoril hloho-
vecký dekan Marek Jesenák, primátor Hlohovca Peter 
Dvoran a starosta obce Rybník. Potom nasledovalo od-
halenie tabule na počesť dekana Havrana, ktorú umiest-
nili pri bočnom vchode Farského kostola sv. Michala 
Archanjela a ktorú posvätil hlavný celebrant svätej omše 
Mons. Dominik Tóth, emeritný biskup. V homílii biskup 
Tóth vyzdvihol život a dielo dekana Havrana a zameral 
sa na jeho príklad dobrého kňaza a katechétu, ktorý oslo-
vil mnoho ľudí. Na záver vyslovil prosbu, aby bolo čím 
viac takých horlivých služobníkov oltára, akým bol aj 
nezabudnuteľný kňaz Ignác Havran.            Lucia Froncová 
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Spolok adorujúcich kňazov  
už má svoju internetovú stránku 

sak.kapitula.sk

Spišská Kapitula 23. januára (TK KBS) - Rôzne do-
kumenty, informácie, modlitby, povzbudenia a spy-
tovanie svedomia pre kňazov ponúka nová interne-
tová stránka Spolku adorujúcich kňazov. Na adrese 
sak.kapitula.sk je k dispozícii aj zriaďovacia listina 
a štatút Spolku a kontaktné údaje.

Spolok adorujúcich kňazov vznikol v polovici 
minulého roka. Vznik je odpoveďou „na rastúci tlak 
útokov proti učeniu katolíckeho náboženstva, na na-
pádanie a znevažovanie katolíckej viery, na rastúcu 
absenciu úcty a poklony ku Kristovi v Eucharistii, 
na znevažovanie úradu Svätého Otca a s ním spoje-
ných biskupov a kňazov, ale aj na skutky niektorých 
našich kňazských spolubratov, ktorými zneuctili 
kňazský stav; iní spolubratia zase priamo útočia na 
Cirkev, na pápeža a spôsobujú Cirkvi vážne vnú-
torné rany,“ píšu iniciátori Spolku, ktorého vznik 
ocenila i Kongregácia pre klérus.                             -jd-

V Košiciach vydali publikáciu 
o ekumenizme v meste  

v rokoch 1994 - 2011

Košice 21. januára (TK KBS) - „Ekuména Koši-
ce 1994 - 2011“ je názov publikácie, ktorá vyšla 
v týchto dňoch v spolupráci Ekumenického spolo-
čenstva cirkví na území mesta Košice, VÚC, mesta 
Košice a Vydavateľstva Nové mesto. Dielo obsahu-
je i priame autorizované výroky biskupov z rôznych 
cirkví - košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bo-
bera, košického exarchu Mons. Milana Chautura, 
biskupa ECAV východného dištriktu Slavomíra 
Sabola, pravoslávneho Michalovského biskupa Ju-
raja i mnohých iných predstaviteľov cirkví. Publi-
kácia je tematicky a spracovaním ojedinelá. Na 140 
stránkach popisuje, no predovšetkým obrazom do-
kumentuje Ekumické spoločenstvo na území mesta 
Košice v rokoch 1994 – 2011. Popisuje jednotlivé 

Hlbšie prežitie pôstného obdobia 
aj vďaka meditáciám od jezuitov

Bratislava 21. januára (TK KBS) - Tohtoročné pôst-
ne obdobie je možné hlbšie prežiť aj vďaka medi-
táciám od jezuitov. Tí pripravili netradičnú formu 
duchovných cvičení - on-line spôsob. Ich základom 
je každodenná meditácia. Záujemcovia sa môžu 
prihlásiť na adrese svkprov@jezuiti.sk. Do pred-
metu e-mailu je potrebné napísať „DC pôst 2013“. 
Je potrebné uviesť meno, vek, e-mailovú adresu, na 
ktorú majú byť zasielané impulzy a pár údajov, kto-
ré môžu pomôcť exercitátorovi (napríklad zamest-
nanie, skúsenosti s meditáciou)

Každodennú meditáciu si každý účastník urobí 
sám v čase a na mieste, ktorý je pre neho najvhod-
nejší. Pridelený exercitátor vždy pred začiatkom 
nového týždňa pošle na e-mailovú adresu záujem-
cu impulzy k jednotlivým meditáciám. Na záver 
týždňa, prípadne v jeho priebehu, môže ten, ktorý 
absolvuje duchovné cvičenia, napísať krátke zhod-
notenie svojej cesty modlitby alebo ťažkosti s me-
ditáciou. Exercitátor odpovie krátkou reakciou, 
upresnením či radou.

Duchovné cvičenia sa začnú 18. februára 2013, 
teda v pondelok prvého pôstneho týždňa. Skončia 
sa na Kvetnú nedeľu (24. marca 2013). Majú tému 
„Veľké biblické postavy viery“ a uskutočnia sa pri 
príležitosti Roka viery.                           Andrea Eliášová 

subjekty Spoločenstva vrátane pozorovateľa - Ži-
dovskej náboženskej obce. Dokumentuje ich mod-
litby a bohoslužby, kultúrne a sociálne podujatia 
i spoluprácu s Mestom, s VÚC a ďalšie aktivity.                           
                   Anton Konečný a Martin Uher

Spišské biskupstvo chystá  
duchovné cvičenia  

s pápežským kazateľom

Spišská Kapitula 24. januára (TK KBS) - Spišské 
biskupstvo organizuje v rámci Roka viery a Roka 
sv. Cyrila a Metoda duchovné cvičenia pre kňazov 
v termíne od 3. - 5. júna 2013, ktoré bude viesť 
pápežský kazateľ Mons. Raniero Cantalamessa. 
Exercície sa uskutočnia v Kňazskombiskupa Jána 
Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Na duchovných 
cvičeniach sa môžu zúčastniť aj kňazi z iných 
diecéz. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Bis-
kupskom úrade v Spišskej Kapitule do 20. marca 
2013.                           Peter Majda


