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Rím 9. februára (RV) - Benedikt XVI. navštívil v piatok 
Veľký rímsky seminár. Približne 190 seminaristov a ich 
formátorov sa tak tešilo z výnimočnej príležitosti stretnu-
tia so svojím biskupom, ktorý je zároveň pápežom. Svätý 
Otec, ako je zvykom, mal pre prítomných lectio divina. 
Nikto nemôže byť kresťanom, ak nasleduje Ukrižova-
ného a neakceptuje mučeníctvo. Týmito slovami Svätý 
Otec pripomenul prítomným prenasledovanie tých, ktorí 
veria v Krista. Uvažoval nad slovami „prvej Encykliky“, 
ako nazval List sv. apoštola Petra, ktorá je „naplnená 
vášňou toho, kto našiel Mesiáša, toho, kto neskôr zhre-
šil, ale ostal verný Kristovi“. Napísaná je kultivovaným 
jazykom, ktorý naznačuje, že jej autorom nebol obyčajný 
rybár. V skutočnosti – vysvetlil Svätý Otec – Peter napí-
sal list s pomocou iných bratov vo viere a Cirkvi: „Peter 
nehovorí ako indivíduum, hovorí ex persona ecclesiae, 
hovorí ako muž Cirkvi, ako osoba so svojou osobnou 
zodpovednosťou, ale nehovorí ako individuálny génius. 
Hovorí v spoločenstve Cirkvi“. Ďalej hovoril, že Peter 
vedel, že v Ríme ho čaká mučeníctvo, ale neustúpil: išiel 
smerom ku krížu, ktorý mu naznačil Kristus a pozýva 
zároveň aj súčasného človeka, aby prijal mučenícky as-
pekt viery: „Nikto nemôže byť kresťanom bez toho, aby 

nasledoval Ukrižovaného, bez toho, aby prijal otázku 
mučeníctva“. Práve pred seminaristami, ktorí pocítili po-
volanie, sa Benedikt XVI. pozastavil nad aspektom vy-
volenia ako jediného a osobitného, ktoré Pán robí s kaž-
dým človekom. Ako povedal – „je to dar, že sme Bohom 
chcení, aby sme poznali Kristovu tvár, aby sme sa stali 
katolíkmi“. Ďalej pokračoval: „Musíme sa tešiť z toho, 
že nám Boh daroval takúto milosť, krásu poznať plnosť 
pravdy o Bohu a radosť z jeho lásky“.

Poukázal na to, že kresťania sú vo svete najprenasle-
dovanejšou skupinou práve preto, že nie sú v zhode so 
svetom, s jeho egoistickým a materialistickým chápaním 
života. Na záver hovoril o „falošnom pesimizme“ tých, 
ktorí hovoria, že kresťanstvo skončilo a pozval všetkých 
k zdravému realizmu:„Vieme, že sú ťažké a nebezpečné 
pády. Musíme so zdravým realizmom uznať, že tam, kde 
sa robia zlé veci, to nepôjde. Ale buďme si zároveň istí, 
že tam, kde Cirkev zomiera kvôli hriechom ľudí, kvôli 
ich neviere, sa zároveň znovu rodí. Budúcnosť v skutoč-
nosti patrí Bohu. Toto je veľká istota nášho života, veľký 
a skutočný optimizmus, ktorý poznáme. Cirkev je Boží 
strom, ktorý žije naveky a prináša v sebe samej večnosť 
a skutočné dedičstvo: večný život“.                              -js- 

Vatikán 10. februára (RV) - Na námestí Sv. Petra sa zišlo 
niekoľko tisíc pútnikov z rôznych krajín, aby si vypočuli 
príhovor Svätého Otca a pomodlili sa spolu s ním polud-
ňajšiu modlitbu Anjel Pána. 

„Drahí bratia a sestry,
v rámci dnešnej liturgie nám evanjelium podľa Lu-

káša predstavuje príbeh o povolaní prvých učeníkov, 
a to v originálnom podaní vzhľadom na ďalších dvoch 
synoptikov, Marka a Matúša (porov. Mk 1,16-20; Mt 
4,18-22). Tomuto povolaniu predchádza Ježišovo ká-
zanie zástupom a zázračný rybolov, ktorý sa uskutoč-
nil z Pánovej vôle (Lk 5 1-6). Kým zástup sa tlačí na 
brehu Genezaretského jazera, aby počúval Ježiša, on 
sám vidí sklamaného Petra, ktorý sa namáhal celú noc, 
ale nič nechytil. Najprv ho žiada, aby mohol nastúpiť 
do jeho loďky a mať trochu odstup od brehu. Potom, 
po skončení kázania, mu rozkazuje vyjsť na jazero 
aj so spoločníkmi a hodiť siete do vody (porov. v. 5). 
Šimon poslúchne. Ulovia neuveriteľné množstvo rýb. 
Takto evanjelista opisuje spôsob, ktorým prví učeníci 
nasledovali Ježiša, dôverujúc mu na základe jeho Slo-
va, ktoré sprevádzajú zázračné znamenia. Všimnime si, 
že ešte predtým sa Šimon obracia na Ježiša oslovením 
„Učiteľ“ (v.5). Hneď potom ho nazve „Pánom“ (v.7). 
Toto je pedagogika Božieho povolania, ktorá sa neza-
meriava až tak veľmi na kvality vyvolených, ako skôr 
na ich vieru, takú ako Šimonova, keď povedal: „Na 
tvoje slovo spustím siete“ (v.5).

Obraz rybolovu pripomína poslanie Cirkvi. Sv. Au-
gustín to takto komentuje: „Dvakrát sa učeníci pustili 
do rybolovu na základe Pánovho príkazu: prvý raz pred 
umučením a druhýkrát po zmŕtvychvstaní. V dvoch ry-
bolovoch je znázornená celá Cirkev: taká, aká je teraz 
a taká, akou bude po vzkriesení mŕtvych. Teraz pojíma 
nespočítateľné množstvo, do ktorého patria dobrí i zlí. 
Po vzkriesení ju budú tvoriť iba dobrí“ (Discorso 248,1). 
Petrova skúsenosť, iste jedinečná, reprezentuje povola-
nie každého apoštola evanjelia, ktorý sa nemá nikdy 
zľaknúť a znechutiť pri ohlasovaní Krista všetkým ná-
rodom až po hranice sveta. Dnešný text okrem toho od-
ráža povolanie ku kňazstvu a zasvätenému životu. Ono 
je Božím dielom. Človek nie je pôvodcom vlastného 
povolania, ale je odpoveďou na Boží návrh. Ak Boh po-
voláva, ľudská slabosť nás nemá zastrašiť. Potrebujeme 
dôveru v jeho silu, ktorá pôsobí práve v našej chudobe. 
Vždy viac potrebujeme dôverovať jeho mocnému milo-
srdenstvu, čo pretvára a obnovuje.

Nech toto Božie slovo oživí v nás a v našich kres-
ťanských spoločenstvách odvahu, dôveru a horlivosť pri 
ohlasovaní i pri vydávaní svedectva evanjeliu. Neúspe-
chy a ťažkosti nech nás neznechucujú: našou úlohou je 
hodiť siete a Pán urobí ostatné. Zverme sa Panne Márii, 
Kráľovnej Apoštolov. Ona, vedomá si svojej malosti, na 
Pánovo povolanie odpovedala s úplnou dôverou: „Tu 
som“. S jej materskou pomocou obnovme svoju pripra-
venosť nasledovať Ježiša, Učiteľa a Pána.“                -aj- 

Benedikt XVI.: Ak Boh povoláva, ľudská slabosť nás nemá zastrašiť

 Nikto sa nemôže nazvať kresťanom, ak neakceptuje mučeníctvo
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Vatikán 13. februára (RV) - Vľúdne prijatie a náklon-
nosť voči Benediktovi XVI. charakterizovali dnešnú 
generálnu audienciu, ktorá sa konala v Aule Pavla VI. 
vo Vatikáne. Dlhotrvajúci potlesk sa neozýval len na 
začiatku audiencie, ale aj počas nej. Ešte pred predne-
sením katechézy sa Svätý Otec vrátil k pondelkovému 
oznámeniu a prítomným sa prihovoril. Jeho slová ve-
riaci niekoľkokrát prurušili hlasitým potleskom.

„Drahí bratia a sestry,
ako viete, rozhodol som sa vzdať sa služby, ktorú 

mi Pán zveril 19. apríla 2005. Urobil som tak v plnej 
slobode pre dobro Cirkvi, po tom, ako som sa dlho 
modlil a uvažoval vo svedomí pred Bohom, vedomý si 
vážnosti tohto aktu, ale tiež vedomý si toho, že nemám 
viac síl na vykonávanie Petrovej služby s takou silou, 
akú si vyžaduje. Istota, že Cirkev patrí Kristovi a je-
ho vedenie a starostlivosť jej nikdy nebude chýbať je 
pre mňa svetlom a povzbudením. Ďakujem všetkým za 
lásku a modlitby, ktorými ste ma sprevádzali. Ďakujem 
vám!,“ povedal Benedikt XVI.

„Takmer fyzicky som v týchto dňoch, ktoré pre mňa 
nie sú ľahké, cítil silu modlitby, ktorú mi láska Cirkvi, 
vaša modlitba, dáva. Aj naďalej sa za mňa modlite, ako 
aj za Cirkev, za budúceho pápeža. Pán nás povedie!,“ 
dodal Svätý Otec.

Po tomto úvode potom Benedikt XVI. prešiel k sa-
motnej katechéze, ktorá sa týkala Ježišovho pokušenia 
na púšti, o ktorom hovorilo úvodné čítanie dnešnej ge-
nerálnej audiencie z Lukášovho evanjelia (Lk 4, 1- 4). 
Text katechézy prinášame v plnom znení:

„Drahí bratia a sestry,
dnes, na Popolcovú stredu, začíname liturgické ob-

dobie Pôstu, štyridsať dní, ktoré sú prípravou na sláve-
nie Veľkej noci; je to čas, v ktorom sa intenzívne sna-
žíme o duchovné napredovanie. Číslo štyridsať sa vo 
Svätom písme nachádza niekoľko krát. Predovšetkým, 
ako vieme, štyridsať bolo rokov, ktoré Izraelský národ 
strávil na púšti: bolo to dlhé obdobie prípravy na to, 

Benedikt XVI.: Modlite sa za mňa, za Cirkev a budúceho pápeža
aby sa mohol stať Božím ľudom, ale aj 
dlhé obdobie, počas ktorého tento národ 
musel neustále čeliť pokušeniam porušiť 
zmluvu s Pánom. Štyridsať je tiež dní, po-
čas ktorých Eliáš kráčal na Boží vrch Ho-
reb; rovnako dlhé bolo aj obdobie, ktoré 
Ježiš strávil na púšti skôr, než začal svoje 
verejné účinkovanie – na púšti, kde bol 
– ako sme o tom práve počuli – pokúšaný 
diablom. V tejto katechéze by som sa rád 
zastavil práve pri tomto okamihu pozem-
ského života Ježiša, Božieho Syna: je opí-
saný v stati evanjelia, ktoré budeme túto 
nedeľu počúvať v liturgii.

Púšť, kam sa Ježiš utiahol, je miestom 
ticha a chudoby, kde človek nedisponuje 

materiálnymi prostriedkami, na ktoré je zvyknutý, ale 
stojí tvárou v tvár základným otázkam o vlastnom ži-
vote – je donútený vrátiť sa k tomu, čo je podstatné 
– a práve preto je mu ľahšie stretnúť sa s Bohom. Púšť 
je však zároveň aj miestom smrti, pretože tam, kde niet 
vody, nemôže byť ani život – je to miesto samoty, na 
ktorom človek intenzívne cíti pokušenie. Ježiš vychá-
dza na púšť a tam zažíva pokušenie opustiť cestu, kto-
rú mu naznačil Otec, a vydať sa ľahšími, svetskejšími 
cestami (porov. Lk 4,1-13). Berie tu na seba naše po-
kušenia, dvíha na plecia našu biedu, aby zvíťazil nad 
diablom a otvoril nás pre putovanie smerujúce k Bohu, 
pre putovanie, ktoré vedie k obráteniu.

Premýšľanie nad pokušeniami, ktoré zažil Ježiš na 
púšti je pozvaním pre každého z nás, aby si dal odpo-
veď na základnú otázku: čo je naozaj dôležité pre môj 
život? V prvom pokušení diabol navrhuje Ježišovi, aby 
premenil kamene na chlieb, a tak utíšil svoj hlad. Ježiš 
odpovedá, že človek síce žije z chleba, ale nielen z chle-
ba: bez odpovede na hlad po pravde, na hlad po Bohu, 
niet pre človeka spásy (porov. v. 3-4). V druhom poku-
šení diabol navrhuje Ježišovi vybrať sa po ceste moci: 
vynesie ho do výšky, aby mu ponúkol vládu nad svetom 
– ale toto nie je Božia cesta: Ježiš dobre vie, že svet ne-
zachráni ľudská moc, ale len sila kríža, pokory a lásky 
(porov. v. 5-8). V treťom pokušení mu diabol navrhuje, 
aby sa hodil z jeruzalemskej chrámovej veže a dovolil, 
nech ho Boh zachráni prostredníctvom svojich anjelov 
– aby urobil niečo senzačné, čo by otestovalo aj samot-
ného Boha: odpoveďou však je, že Bohu nemožno vnu-
covať naše podmienky: On je Pánom všetkého (porov. 
v. 9-12). Čo je jadrom všetkých troch pokušení, ktoré 
Ježiš zažíva? Je to snaha štrumentalizovať Boha, urobiť 
z neho nástroj, použiť ho pre vlastné potreby, pre vlast-
nú slávu, pre vlastný úspech. A teda – v podstate – je to 
snaha postaviť seba samého na miesto Boha, a potom ho 
celkom odstrániť zo života, akoby bol nadbytočný. Kaž-
dý z nás by sa mal pýtať: aké miesto má Boh v mojom 
živote? Je Pánom on, alebo som pánom ja?
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Prekonať pokušenie podriaďovať Boha vlastnému 
egu a vlastným záujmom a potom ho odstaviť kamsi do 
kúta, znamená dať veci na správnu mieru, dať Boha na 
prvé miesto – a to je cesta, na ktorú sa každý kresťan 
musí vydávať vždy znovu a znovu. „Obrátiť sa“ – to je 
pozvanie, ktoré budeme mnohokrát počuť počas Pôst-
neho obdobia, a znamená to nasledovať Ježiša takým 
spôsobom, aby jeho evanjelium konkrétne viedlo náš ži-
vot; znamená to dovoliť, aby nás Boh premenil, prestať 
si namýšľať, že sme jedinými pánmi bytia; znamená to 
priznať si, že sme stvorenia, že závisíme na Bohu, na 
jeho láske a že len vtedy, keď „stratíme“ svoj život, mô-
žeme ho v ňom znovu získať. Toto si vyžaduje, aby sme 
svoje rozhodnutia robili vo svetle Božieho Slova. Dnes 
už nie je možné byť kresťanmi len v dôsledku toho, že 
žijeme v spoločnosti, ktorá má kresťanské korene; aj ten, 
kto sa narodil v kresťanskej rodine, musí v sebe každo-
denne obnovovať rozhodnutie byť kresťanom, čiže dať 
Bohu prvé miesto, a to zoči-voči neustálym pokušeniam 
sekularizovanej kultúry, zoči-voči kritike mnohých na-
šich súčasníkov.

Skúšky, ktorým súčasná spoločnosť podrobuje kres-
ťana, sú naozaj mnohé a dotýkajú sa tak osobného ako aj 
spoločenského života. Nie je ľahké zostať vernými kres-
ťanskému manželstvu, snažiť sa v každodennom živote 
o milosrdenstvo, dať priestor modlitbe a vnútornému ti-
chu; nie je ľahké verejne sa postaviť proti rozhodnutiam, 
ktoré iní pokladajú za samozrejmé – ako napríklad potrat 
v prípade nechceného tehotenstva, eutanázia v prípade 
ťažkých chorôb alebo selekcia embryí kvôli predchá-
dzaniu dedičným chorobám. Pokušenie odložiť vieru je 
stále prítomné a obrátenie je potom našou odpoveďou 
danou Bohu – odpoveďou, ktorú treba v živote viackrát 
potvrdiť a zopakovať.

Poznáme veľké obrátenia, ktoré sú pre nás príkla-
dom aj povzbudením – ako obrátenie svätého Pavla na 
ceste do Damasku, alebo obrátenie svätého Augustína; 
ale aj v súčasnosti, keď sa zo spoločnosti vytráca zmysel 
pre posvätno, Božia milosť neprestáva účinkovať a ko-
ná divy v živote mnohých ľudí. Pán neúnavne klope na 
dvere človeka – v spoločenských aj kultúrnych kontex-
toch, ktoré sa zdajú vyplnené sekularizmom – ako o tom 
svedčí napríklad pravoslávny Rus Pavel Florenskij. 
Potom, čo sa mu dostalo celkom agnostickej výcho-
vy – a to až do tej miery, že pociťoval priam nenávisť 
k náboženskému vyučovaniu, ktoré absolvoval v škole, 
vedec Florenskij musel jedného dňa vykríknuť: „Nie je 
možné žiť bez Boha! – a zmenil svoj život až na toľko, 
že sa stal mníchom.

Myslím aj na Etty Hillesumovú, mladú Holanďanku 
židovského pôvodu, ktorá zomrela v Osvienčime. Naj-
skôr bola od Boha vzdialená, no potom ho našla, nazera-
júc do hĺbky seba samej. Píše: „Mám v sebe hlbokú stud-
ňu. A v tejto studni je Boh. Niekedy sa mi podarí k nemu 
dostať, oveľa častejšie je však zasypaný kameňmi, či 
pieskom: Boh je tam pochovaný. Je treba dostať ho spod 
zeme von“ (Denník, 97). Vo svojom pohnutom živote 

Etty nachádza Boha uprostred veľkej tragédie dvadsia-
teho storočia – Shoah. Táto mladá, krehká, nespokojná 
dievčina sa prostredníctvom viery mení na ženu plnú 
lásky a vnútorného pokoja, ženu schopnú povedať: „Ži-
jem v neustálom, hlbokom vzťahu s Bohom“.

Schopnosť postaviť sa na odpor ideológiám, zvoliť 
si hľadanie pravdy a otvoriť sa pre vieru nachádzame 
aj u ďalšej ženy našich čias – u Američanky Dorothy 
Dayovú. Vo svojej autobiografii otvorene hovorí, že
podľahla pokušeniu chcieť všetko vyriešiť prostredníc-
tvom politiky a stotožnila sa s ideami marxizmu. Píše: 
„Chcela som ísť s manifestantmi, ísť do väzenia, písať, 
ovplyvňovať druhých a zanechať tomuto svetu svoj sen. 
Koľko ambicióznosti a koľko hľadania seba samej bolo 
v tom všetkom!“ Cesta k viere v tak sekularizovanom 
prostredí bola veľmi náročná, ale Milosť pôsobí všade, 
ako to aj sama Dorothy zdôraznila: „Čoraz častejšie som 
cítila potrebu ísť do kostola, kľaknúť si, zohnúť hlavu 
v modlitbe. Bol to len slepý inštinkt, mohlo by sa po-
vedať, lebo som sa nevedela modliť. Ale šla som, vošla 
som aspoň do atmosféry modlitby...“ A Boh ju priviedol 
k vedomému vstupu do Cirkvi, k životu zasvätenému 
vydedencom na okraji spoločnosti.

V našich časoch nie sú zriedkavé obrátenia ľudí, 
ktorí po tom, čo dostali povrchnú kresťanskú výchovu 
a na celé roky sa vzdialili od viery znovu objavili Krista 
a jeho evanjelium. V knihe Zjavenia sv. Apoštola Jána 
čítame: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne 
môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním 
večerať a on so mnou“ (3,20). Náš vnútorný človek sa 
musí pripraviť na to, že ho Boh navštívi, a práve preto sa 
nesmie oddávať ilúziám, prázdnym predstavám, či ma-
teriálnym veciam. V tomto čase Pôstu, prežívajúc Rok 
viery, obnovme našu snahu zažiť obrátenie, prekonaj-
me tendenciu uzavrieť sa dovnútra nás samých, a daj-
me radšej priestor Bohu, vnímajúc jeho pohľadom náš 
každodenný život. Výber medzi uzavretím sa do ego-
izmu a otvorením sa pre lásku k Bohu a k blížnym, je 
podobný rozhodovaniu, cez ktoré prešiel Ježiš pokúšaný 
diablom: mal na výber medzi ľudskou mocou a láskou 
Kríža, medzi spásou chápanou v zmysle materiálneho 
blahobytu a spásou v zmysle činnosti Všemohúceho 
Boha, ktorému v živote treba dať prvé miesto. Obrátiť sa 
znamená nezatvoriť sa do hľadania vlastného úspechu, 
vlastnej prestíže, vlastnej pozície, ale snažiť sa o to, aby 
sa každý deň, aj v malých veciach viera v Boha a láska 
stávali pre nás tým najdôležitejším. Ďakujem.“

Benedikt XVI. sa počas generálnej audiencie potom, 
ako predniesol svoju katechézu, obrátil aj na cudzoja-
zyčných pútnikov. Pozdravil aj Slovákov: „Srdečne 
vítam pútnikov zo Slovenska, osobitne zástupcov kres-
ťanských laických hnutí a združení ako aj Matice Slo-
venskej. Bratia a sestry, Pôstna doba nás pozýva na obrá-
tenie cez počúvanie Božieho Slova, modlitbu a konanie 
skutkov milosrdenstva. Na také prežívanie Pôstu rád 
udeľujem Apoštolské požehnanie vám i vašim drahým. 
Pochválený buď Ježiš Kristus!“ Preložil: Martin Kramara 
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Vatikán 11. februára (VIS/RV) - Svätý Otec oznámil, 
že posledný februárový deň tohto roka sa vzdá svojho 
úradu. V latinskom prejave kardinálom, ktorí sa zišli na 
verejnom konzistóriu, povedal, že tento krok dlho zva-
žoval. Osemdesiatpäťročný Benedikt XVI. uviedol, že 
cíti ťarchu staroby a že mu na riadne vykonanie úradu 
nezostávajú sily.

„Najdrahší bratia,
pozval som vás na toto konzistórium nie iba z dôvodu 

troch procesov kanonizácie, ale tiež preto, aby som vám 
oznámil veľmi dôležité rozhodnutie pre život Cirkvi. Po 
opakovanom zvažovaní dôvodov môjho svedomia pred 
Bohom, som dospel k istote, že moje sily, vzhľadom na 
pokročilý vek, nie sú viac dostačujúce na vykonávanie 
Petrovho úradu riadnym spôsobom. Som si dobre vedo-
mý toho, že táto služba, vzhľadom na jej duchovnú pod-
statu, musí byť vykonávaná nielen skutkami a slovami, 
ale i utrpením a modlitbou.

Avšak, v súčasnom svete, podliehajúcom rýchlym 
zmenám a zmietanom v dôležitých otázkach pre život 
viery, pre riadenie loďky sv. Petra a hlásanie evanjelia, 
je potrebná aj sila ako tela, tak aj duše, sila, ktorá mne 
v posledných mesiacoch ubúdala, takým spôsobom, že 
som musel uznať svoju neschopnosť vykonávať dobre 
ministérium, ktoré mi bolo zverené.

Z tohto dôvodu, uvedomujúc si dobre závažnosť 
tohto aktu, s plnou slobodou vyhlasujem, že sa vzdá-
vam úradu rímskeho biskupa, následníka sv. Petra, mne 
zvereného kardinálmi 19. apríla 2005, a to takým spô-
sobom, že od 28. februára 2013 od 20. hodiny sa sídlo 
v Ríme, Petrov stolec, stane vakantný a kompetentnými 
bude zvolané konkláve na voľbu nového pápeža.

Najdrahší bratia, z hĺbky srdca vám ďakujem za 
všetku lásku a prácu, ktorú ste spolu so mnou zdieľali 
pri nesení ťarchy tohto úradu, a žiadam o odpustenie za 
všetky moje nedostatky. Teraz, zverme svätú Cirkev do 
starostlivosti Najvyššieho pastiera, nášho Pána Ježiša 
Krista a prosme jeho svätú matku Máriu, aby s jej ma-
terskou láskavosťou napomáhala otcom kardinálom pri 
voľbe nového pápeža. Čo sa týka mňa, aj v budúcnosti 
si prajem slúžiť celým svojim srdcom, životom zasväte-
ným modlitbe, svätej Cirkvi Božej.“

Vatikán, 10. február 2013

Hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi na 
brífingu vyjadril presvedčenie, že svet sa meno nového
pápeža dozvie do Veľkej noci. Zatiaľ nie je jasné, kedy 
sa zíde volebné konkláve, aby sa mohla voľba uskutoč-
niť. Pápež by sa mal v deň, keď sa stane sídlo v Ríme 
vakantným, premiestniť do Castel Gandolfa a následne 
do niekdajšieho sídla kláštora klauzúrnych rehoľníčok 
na vatikánskom pahorku.

Na konkláve sa Benedikt XVI. nezúčastní. Udalosť 
vyvolala celosvetový ohlas. „Svätosť, milovaný a ctený 
Nástupca sv. Petra, ako blesk z jasného neba zaznela 

touto aulou vaša šokujúca správa. Vypočuli sme si ju 
s pocitom straty ako niečo neuveriteľné,“ reagoval na 
konzistóriu napríklad bývalý vatikánsky štátny sekretár 
kardinál Angelo Sodano. Ďalšie reakcie zaznievali z ce-
lého sveta.

Na Svätopeterskom námestí sa podľa médií počas 
dňa zhromaždili davy ľudí, ktorí o tejto novinke deba-
tovali. Reagovali na ňu i lídri viacerých krajín. Program 
Svätého Otca bude pokračovať do 28. februára tak, ako 
bol oficiálne oznámený. Chýbať nebudú posledné gene-
rálne audiencie či pôstne duchovné cvičenia. Konkláve 
sa uskutoční v súlade s apoštolskou konštitúciou Uni-
versi Dominici gregis.

Konkláve, ktoré má zvoliť budúceho pápeža, sa bude 
riadiť podľa Ordo Rituum Conclavis, par. 27 apoštolskej 
konštitúcie Universi Dominici Gregis Jána Pavla II. 
Kardinál Camerlego, ktorý má zásadnú rolu pre obdo-
bie „sede vacante“, je kardinál Tarcisio Bertone, ktorého 
menoval Benedikt XVI. 4. apríla 2007.

Počas konkláve nehlasujú kardináli nad 80 rokov. 
Keďže dvaja žijúci slovenskí kardináli - Jozef Tomko 
a Ján Chryzostom Korec - už majú viac, slovenský zá-
stupca sa na voľbe nového pápeža nezúčastní. Z kar-
dinálov voličov bude 117 kardinálov - 61 z Európy, 
19 z Latinskej Ameriky, 14 zo Severnej Ameriky, 11 
Afričanov, 11 Ázijčanov a jeden zástupca z Oceánie. 
Najväčší počet kardinálov voličov je z Talianska (21). 
Benedikt XVI. sám menoval 67 kardinálov, zvyšných 50 
bolo vymenovaných ešte Jánom Pavlom II.

Benedikt XVI. sa stal pápežom v apríli 2005, po smr-
ti svojho predchodcu Jána Pavla II. Do úradu nastupoval 
vo svojich 78 rokoch.          VIS / RV / Internet (médiá)  

Benedikt XVI. sa rozhodol slobodne vzdať svojho úradu

Kardinál Sodano: Ako blesk  
z jasného neba zaznela aulou  

šokujúca správa

Vatikán 11. februára (RV) - Po slovách Benedikta XVI. 
sa slova ujal kardinál Sodano, dekan Kardinálskeho ko-
légia. Jeho reakciu prinášame v plnom znení:

„Svätosť, milovaný a ctený Nástupca sv. Petra, ako 
blesk z jasného neba zaznela touto aulou vaša šokujú-
ca správa. Vypočuli sme si ju s pocitom straty ako niečo 
neuveriteľné. Vo vašich slovách sme pozorovali veľkú 
náklonnosť, ktorú ste vždy prejavovali Svätej Božej 
Cirkvi, tej Cirkvi, ktorú ste tak veľmi milovali. Dovoľte 
mi, aby som vás v mene tohto apoštolského večeradla, 
kardinálskeho kolégia, v mene týchto vašich drahých 
spolupracovníkov, uistil, že sme vám ešte viac blízki, 
tak ako sme boli počas týchto žiarivých ôsmych rokov 
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vášho pontifikátu. 19. apríla 2005, ak si dobre pamätám,
na záver Konkláve, pýtal som sa vás trasúcim hlasom: 
„Prijímaš tvoju kánonickú voľbu za Najvyššieho veľ-
kňaza?“. Vy ste nemeškali s odpoveďou, hoci s chvením, 
a prehlásili ste, že prijímate dôverujúc v Pánovu milosť 
a v materský príhovor Panny Márie, Matky Cirkvi. Tak 
ako Mária, ste v ten deň povedali svoje „áno“ a zača-
li ste svoj obdivuhodný pontifikát v línii kontinuity, tej
kontinuity, o ktorej nám Vaša Svätosť toľko rozprávala, 
v dejinách Cirkvi, v línii kontinuity s vašimi 265 pred-
chodcami na Petrovom stolci, v priebehu dvetisíc rokov 
dejín, od apoštola Petra, pokorného galilejského rybára 
až k veľkým pápežom minulého storočia, od sv. Pia X. 
po Jána Pavla II. Svätý Otec, do 28. februára, ako ste 
povedali, do dňa, v ktorom si želáte povedať posledné 
slovo v tejto vašej pápežskej službe, vykonávanej s toľ-
kou pokorou, do 28. februára, vám budeme môcť lepšie 
vyjadriť naše pocity. Urobia tak mnohí pastieri i veriaci 
v celom svete, urobí tak mnoho ľudí dobrej vôle, ako 
i predstavitelia mnohých krajín. V tomto mesiaci ešte 
budeme mať radostnú príležitosť vypočuť si vaše slová, 
už v Popolcovú stredu, vo štvrtok s kňazmi Ríma, po-
čas nedeľných príhovorov pred modlitbou Anjel Pána 
a počas stredajších audiencií. Tieto udalosti budú pre 
nás príležitosťami počuť ešte váš otcovský hlas. Vaše 
poslanie však bude pokračovať. Povedali ste, že nám 
budete vždy na blízku vaším svedectvom a modlitbou. 
Tak ako hviezdy, ktoré neustále žiaria na nebi, bude žia-
riť uprostred nás i hviezda vášho pontifikátu. Sme vám
blízki, Svätý Otec, požehnajte nás.“                                  -aj-

Rozhodnutie Benedikta XVI.  
vyvolalo svetový záujem ľudí, 

inštitúcii i médií

Vatikán/Svet 12. februára (VIS/RV) - Rozhodnutie Bene-
dikta XVI. vyvolalo veľký záujem ľudí, veriacich i ne-
veriacich, predstaviteľov cirkevných i štátnych inštitúcii 
na celom svete a médií. :Viacerí: vyjadrili prekvapenie 
nad týmto krokom, zároveň ho však ocenili ako gesto 
pokory. K abdikácii sa vyjadril i pápežov brat Georg 
Ratzinger, keď povedal, že už istý čas vedel o tomto 
úmysle. Na rozhodnutie vzdať sa svojho úradu reagoval 
i predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský i Apoštol-
ská nunciatúra na Slovensku.

Pondelkové oznámenie zámeru Benedikta XVI. 
vzdať sa svojho úradu ku koncu februára prekvapilo i bra-
tislavského eparchu Mons. Petra Rusnáka, ktorý v tých-
to dňoch vedie účastníkov púte Fóra kresťanských inšti-
túcii (FKI) a Rady pre laické apoštolské hnutia k hrobu 
sv. Cyrila v Ríme. „Bolo to obrovské prekvapenie, ale 
na druhej strane, keď opadla vlna emócii, uvedomil som 
si, že je to akt veľkej odvahy, pokory a sebapoznania. 

Sme svedkami historickej udalosti v novodobých deji-
nách,“ povedal eparcha Rusnák, ktorého správa zastihla 
pri návšteve rehoľných sestier baziliánok.

Správu o rezignácii Benedikta XVI. prijal slovami 
rešpektu a uznania aj generálny sekretariát Svetovej 
rady cirkví. Reverend Olav Fykse Tveit uviedol: „Mu-
síme plne rešpektovať rozhodnutie pápeža Benedikta 
XVI. odstúpiť. S hlbokou úctou sme videli, ako prijal 
zodpovednosť a ťarchu svojho ministéria v pokroči-
lom veku, v momente veľmi náročnom pre Cirkev. 
Vyjadrujem moju vďačnosť za jeho lásku a úsilie ve-
nované Cirkvi a ekumenickému hnutiu. Prosíme Boha, 
aby mu požehnal v tomto čase a v tejto fáze jeho živo-
ta, aby sprevádzal a požehnával aj rímsku Katolícku 
cirkev v tomto dôležitom čase zmien,“ povedal reve-
rend Tveit. Zároveň pripomenul, že Benedikt XVI. je 
veľmi dobre oboznámený so Svetovou radou Cirkví. 
V období koncom 60-tych a začiatkom 70-tych rokov 
bol ako profesor teológie na univerzite v Tübingene 
členom jej komisie „Konštitúcia viery“.

Poďakovanie „za vernú a odvážnu službu, s akou 
riadil Cirkev“, prišlo včera Benediktovi XVI. aj od 
predsedníctva Rady európskych biskupských kon-
ferencií (CCEE). Jej predseda kardinál Peter Erdő 
a podpredsedovia kardinál Angelo Bagnasco a Mons. 
Jòzef Michalik vzdávajú vďaky „Pánovi za jeho bo-
haté magistérium, za jeho posolstvá, ktorými neustá-
le sprevádzal európskych biskupov a za jeho osobné 
svedectvo viery a dôvery v Pána, ktorým vyjadroval 
tak veľkú lásku k celej Cirkvi“. Ako uvádza agentú-
ra SIR, poďakovanie končí ubezpečením zo strany 
CCEE o „duchovnej blízkosti“ a „pokračovaní služby 
Cirkvi s rovnakým nadšením a vierou“, ako tomu učil 
Benedikt XVI.

O „mimoriadnej odvahe a neobyčajnom zmysle pre 
zodpovednosť“ hovorí taliansky prezident Giorgio Na-
politano. S pápežom sa stretol ešte minulý týždeň pri 
príležitosti koncertu v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. Prezi-
dent dodal, že počas posledného rozhovoru „bolo jasné, 
že pápež bol unavený a bol si vedomý únavy, ktorá bola 
ťažko znesiteľná“.

Predseda Konferencie biskupov Talianska kardinál 
Angelo Bagnasco zdôraznil, že pápež Benedikt XVI. 
opäť raz „ponúkol príklad hlbokej vnútornej slobody“. 
V mene talianskych biskupov mu vyjadril blízkosť, ako 
aj vďaku za jeho pozornosť voči krajine a za „sprevá-
dzanie a pokoru, s akou viedol Petrovu loďku“.

Podľa nemeckej kancelárky Angely Merkelovej ide 
o správu, ktorá prekvapila, ale zasluhuje si jej veľký 
rešpekt. Pripomenula niekoľko osobných stretnutí s Be-
nediktom XVI. v Ríme a v Nemecku, ako aj pri príle-
žitosti cesty pápeža do rodnej vlasti v septembri 2011: 
„Nezabudnuteľným pre mňa ostáva príhovor, ktorý 
pápež predniesol členom nemeckého parlamentu, keď 
poukázal na základnú úlohu nás politikov: slúžiť zákonu 
a brániť sa pred nadvládou nespravodlivosti.“ 

                                                         VIS / RV / Internet 
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Hovorca Svätej stolice: Svätý 
Otec netrpí vážnou chorobou

Vatikán 12. februára (RV) - Na tlačovej konferencii P. 
Federico Lombardi podal ďalšie informácie o situácii 
vzniknutej po pondelkovom oznámení Benedikta XVI. 

P. Lombardi hovoril o zdravotnom stave Svätého 
Otca. Povedal, že „pápež sa cíti dobre“. „Zdôrazňujem, 
čo som už povedal, že nejde o nijaké choroby. Pápež sa 
má dobre, je veľmi vyrovnaný, neodstúpil pretože by bol 
chorý, ale kvôli slabosti spôsobenej starnutím,“ povedal 
hovorca Svätej stolice. Prezradil tiež, že cesta Benedikta 
XVI. do Mexika a na Kubu v marci minulého roka bola 
pre pápeža z dôvodu veľkého vysilenia motívom k tomu, 
aby začal uvažovať o odstúpení z úradu, hoci toto roz-
hodnutie dozrelo až neskôr. Hovorca povedal informá-
ciu, ktorá sa objavila v jednom talianskom denníku, že 
Benedikt XVI. sa podrobil pred tromi mesiacmi kardi-
ologickému zásahu, ale spresnil, že išlo o bežnú proce-
dúru výmeny batérie kardiostimulátora, ktorý má pápež 
implantovaný už dlhé roky. Podľa P. Lombardiho to však 
nemalo žiaden vplyv na jeho rozhodnutie.

Do 28. februára sú potvrdené podľa hovorcu všetky 
plánované udalosti. Posledná audiencia Benedikta XVI.,  
v stredu 27. februára, sa plánujú na Námestí sv. Petra, 
pretože je tiež očakávané veľké množstvo ľudí.

OD 17. do soboty 23. februára, sa Svätý Otec spolu 
so svojimi spolupracovníkmi z Rímskej kúrie zúčastní 
v Apoštolskom paláci vo Vatikáne na duchovných cviče-
niach. Na exercíciách bude účastníkov svojimi meditá-
ciami sprevádzať kardinál Gianfranco Ravasi. 

Otázky novinárov sa týkali tiež encykliky venovanej 
viere, ktorú Benedikt XVI. začal písať počas svojej letnej 
dovolenky v Castel Gandolfo. Hovorca Svätej stolice po-
vedal, že tento text „nebol ešte pripravený do tej miery, 
aby mohol byť preložený a publikovaný“.

Neskôr možno budeme mať možnosť zoznámiť sa 
s reflexiami Benedikta XVI. o viere. Ale ako encyklik ho
do konca februára nemôžeme očakávať.“

Na tlačovej konferencii sa hovorilo tiež o určitých 
procedurálnych podrobnostiach spojených zo zmenou 
na pápežskom stolci. Úplná výnimočnosťou tejto situá-
cie vyvoláva otázky, s ktorých riešením nikto nemá skú-
senosti. Ide napríklad o to, ako bude pápež po svojom 
odstúpení titulovaný. Už nebude môcť byť „kardinál“, 
poznamenal s úsmevom P. Lombardi, ale možno eme-
ritný rímsky biskup. Počas brífingu zároveň zdôraznil,
že je predčasné venovať sa tomu, ako ho budú volať či 
ako sa bude potom obliekať. Benedikt XVI. nebude ni-
jako zasahovať do voľby nového pápeža, nezúčastní sa 
na konkláve a do úvahy nepripadá ani možnosť zastávať 
akúkoľvek funkciu v rámci cirkevných inštitúcií.

Ďalej tu je otázka tzv. rybárskeho pečatného prsteňa, 
ktorí nosia pápeži, a predmetov spojených s Petrovskou 
službou Benedikta XVI. Zrejme budú zničené podobne, 
ako je tomu pri pápežovom úmrtí.                           RV CZ

Pápežov brat Ratzinger:  
Už dlho som to vedel, že nadíde 

chvíľa tohto rozhodnutia

Regensburg 13. februára (RV) - „Pozoroval som už dlh-
šiu dobu, že mu nezostávajú sily, ani odhodlanie pokra-
čovať.“ Reagoval tak v pondelok Mons. Georg Ratzin-
ger, pápežov brat, na vzdanie sa úradu Benedikta XVI. 
„Už dlho som vedel, že chvíľa tohto rozhodnutia nadí-
de a že je schopný ju prijať“. Počas svojho pontifikátu
musel „riešiť obtiažne úlohy“ a „urobil preto všetko, čo 
mohol“, myslí si Georg Ratzinger, ktorý vzápätí dodáva, 
že nemal žiadny vplyv na rozhodnutie jeho brata. „Zod-
povednosť patrí úplne jemu a rozhodol sa úplne sám,“ 
opisuje pápežov brat. Síl a odhodlanosti „mu ubudlo 
pod mieru, ktorý vždy pokladal za potrebnú k tomu, aby 
mohol ďalej vykonávať Učiteľský úrad na Petrovom 
stolci. Jeho osobný lekár mu výslovne povedal, že by sa 
mal vyhýbať zámorským letom alebo podobným dlhým 
cestám,“ povedal Mons. Georg Ratzinger.

Situácia, ktorá vznikla po rozhodnutí Svätého Otca 
vzdať sa úradu, bude mať „dôsledky pozitívne i negatív-
ne“, ale osem rokov pontifikátu Benedikta XVI. považu-
je za „požehnanie pre Cirkev“. Mons. Georg Ratzinger 
hovoril tiež o tom, že jeho brat „bude bývať v budove vo 
vnútri Vatikánskych záhrad, v bývalom konvente klau-
zúrnych sestier, so svojimi dôvernými spolupracovník-
mi. „Budeme tak mať viac času byť spolu,“ hovorí. Skôr 
bol tento čas obmedzený častými verejnými ceremónia-
mi a schádzali sme sa na obed a večer. Bol neustále za-
neprázdnený. Teraz to bude jednoduchšie. Ja síce žijem 
v Regensburgu a on v Ríme, ale pravidelne sa počujeme 
cez telefón. Pápežov brat povedal, že v lete sa chystá za 
bratom a vylúčil akúkoľvek možnosť, že by sa Joseph 
Ratzinger mohol vrátiť do Bavorska. Vo Vatikáne bude 
mať potrebné súkromie. O tri roky starší brat sa zveruje 
so svojimi vlastnými zdravotnými problémami: „nemô-
žem chodiť a tiež pamäť mi slabne, ale inak nie je to tak 
zle. Dúfam, že budeme obaja ušetrení zdravotných prob-
lémov až do dňa, kedy nás Pán povolá k sebe,“ hovorí 
Mons. Georg Ratzinger.                     RV CZ, text a snímka
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Vatikán 13. februára (RV) - Program Svätého Otca na 
Popolcovú stredu pokračoval popoludňajšou boho-
službou spojenou s udeľovaním popolca. Tento rok sa 
vzhľadom k známym okolnostiam nekonala na Aventín-
skom pahorku - v Bazilike sv. Sabíny (titulárnej bazilike 
slovenského kardinála Jozefa Tomka), ale priamo vo va-
tikánskej bazilike, ktorá je vhodnejšia pre prijatie väč-
šieho množstva ľudí, ktorí - ako sa predpokladalo - tiež 
skutočne prišli. Bolo to posledná verejne slúžená svätá 
omša Benedikta XVI. 

Ctihodní bratia, drahí bratia a sestry!
Dnes na Popolcovú stredu znovu začíname cestu 

pôstu, cestu, ktorá sa vinie počas štyridsiatich dní a ve-
die k Pánovmu umučeniu, k víťazstvu života nad smr-
ťou. Podľa starodávnej rímskej tradície pôstnych štácií, 
sme sa dnes zišli na slávení eucharistie. Podľa tejto 
tradície je miestom prvej štácie Bazilika sv. Sabíny na 
Aventínskom pahorku. Okolnosti nás však zhromaždili 
vo Vatikánskej bazilike. Dnes večer sme sa okolo hrobu 
sv. Petra zišli mnohí. Aj preto, aby sme žiadali o jeho 
príhovor za Cirkev v tejto osobitnej chvíli jej putovania, 
a aby sme obnovili našu vieru v Najvyššieho pastiera, 
Krista, Pána. Pre mňa je to vhodná chvíľa poďakovať 
všetkým, zvlášť veriacim Rímskej diecézy, keďže sa 
chystám zavŕšiť svoju službu Petrovho nástupcu, a po-
prosiť o osobitnú modlitbu za mňa.

Čítania, ktoré zazneli, nám ponúkajú myšlienky, 
ktoré sme pozvaní s Božou milosťou v tomto Pôstnom 
období premieňať na konkrétne postoje a skutky. Cirkev 
nám predovšetkým ponúka veľkú výzvu, ktorou sa pro-
rok Joel obracia na Izraelský ľud: „Teraz však - hovorí 
Pán - obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom 
i plačom a nárekom“ (2,12). Zdôrazňuje sa výraz „celým 
svojím srdcom“, čo znamená, z hĺbky našich myšlienok 
a citov, z prameňa našich rozhodnutí, volieb a skutkov, 
spôsobom úplnej a radikálnej slobody. Je však možný ta-
kýto obrat k Bohu? Áno, pretože jestvuje sila, čo nesídli 
v našom srdci, ale vychádza priamo z Božieho srdca. Je 
to sila jeho milosrdenstva. Prorok pokračuje: „obráťte sa 
k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, 
trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie“ 
(v. 13). Návrat k Pánovi je možný ako „milosť“, pretože 
naše prebývame v jeho milosrdenstve je Božím dielom 
a ovocím viery. Avšak tento návrat k Bohu sa stane kon-
krétnou realitou nášho života iba vtedy, keď Pánova mi-
losť prenikne do nášho vnútra a vzbudí v ňom silu „roz-
trhnúť si srdce“. Prorok ešte dáva zaznieť týmto Božím 
slovám: „roztrhnite si srdcia a nie rúcho“ (v. 13). V sku-
točnosti aj v našich časoch sú mnohí pripravení „roztrh-
núť si rúcha“ pred škandálmi a nespravodlivosťou – sa-
mozrejme spáchanými inými, - ale iba niekoľkí sa zdajú 
byť pripravenými urobiť to nad svojím „srdcom“, nad 
svojím svedomím a svojimi úmyslami, dovoliac, aby ich 
Pán premenil, obnovil a obrátil.

Toto „obráťte sa ku mne celým svojím srdcom“, je 
tiež pozvaním, ktoré sa netýka iba jednotlivca, ale i spo-
ločenstva. V prvom čítaní sme rovnako počuli: „Zvučte 
trúbou na Sione, zasväcujte pôst, zvolajte zhromaždenie, 
zvolajte ľud, zasväťte zástup, zjednoťte starcov, zhromaž-
dite maličkých aj tých, čo sajú prsia; ženích nech vyjde 
zo svojej izby a nevesta zo svojej chyže“ (vv. 15-16). Ko-
munitná dimenzia je základným prvkom viery a kresťan-
ského života. Kristus prišiel, „aby zhromaždil vedno roz-
ptýlené Božie deti“ (porov. Jn 11,52). To „My“ Cirkev je 
spoločenstvom, v ktorom nás Kristus zjednocuje (porov. 
Jn 12,32): viera je nevyhnutne ekleziálna. V tomto pôst-
nom čase je dôležité si to pripomínať a prežívať. Nech si 
je každý vedomý, že na tejto pôstnej púti nekráča sám, 
ale spoločne s mnohými bratmi a sestrami v Cirkvi.

Nakoniec sa prorok zastavuje pri modlitbe kňazov, 
ktorí sa so slzami v očiach obracajú k Bohu, hovoriac: 
„nevydávaj svoje dedičstvo na hanbu, aby nad nimi pa-
novali národy;“ prečo by mali vravieť medzi národmi: 
«Kdeže je ich Boh?» (v. 17). Táto modlitba nás privá-
dza k uvažovaniu nad dôležitosťou svedectva viery 
a kresťanského života každého z nás ako i našich spolo-
čenstiev, aby sme tak zjavovali tvár Cirkvi takú ako je, 
i ako býva častokrát znetvorená. Osobitne mám na mysli 
previnenia proti jednote Cirkvi, rozdelenie jej tela. Pre-
žívať Pôstne obdobie v intenzívnejšom a evidentnejšom 
cirkevnom spoločenstve, prekonávajúc individualizmus 
a rivalitu, je pokorným a vzácnym znamením pre tých, 
ktorí sú vzdialení od viery či ľahostajní.

„Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!“ (2 
Kor 6,2). Slová apoštola Pavla kresťanom do Korintu 
znejú i nám ako naliehanie, ktoré nepripustí našu neprí-
tomnosť alebo nečinnosť. Vyjadrenie „teraz“, viackrát 
zopakované, nám pripomína, že si túto chvíľu nesmie-
me nechať ujsť. Ponúka sa nám ako jedinečná a neopa-
kovateľná príležitosť. Apoštolov pohľad sa koncentruje 
na zdieľanie, ktorým chcel Kristus charakterizovať svo-
ju pozemskú existenciu, keď prijal všetko čo je ľudské 
a nakoniec vzal na seba ťarchu ľudského hriechu. Vy-
jadrenie sv. Pavla je veľmi silné: Boh „ho za nás urobil 
hriechom“. Ježiš, nevinný, Svätý, Ten, „ktorý nepoznal 
hriech“ (2 Kor 5,21), sa obťažil bremenom hriechu, zdie-
ľajúc s ľudstvom jeho ortieľ smrti, a to smrti na kríži. 
Zmierenie, ktoré sa nám ponúka, má vysokú cenu, cenu 
kríža vyzdvihnutého na Golgote, na ktorom visel Boží 
Syn, čo sa stal človekom. Z tohto ponorenia sa Boha do 
ľudského utrpenia a do priepasti zla vyrastá koreň nášho 
ospravodlivenia. „Návrat k Bohu celým srdcom“ na 
našej ceste prechádza cez Kríž, prostredníctvom nasle-
dovania Krista po ceste vedúcej na Kalváriu a úplným 
sebadarovaním. Na tejto púti sa denne učíme opúšťať 
naše sebectvo a našu uzavretosť, aby sme dali priestor 
Bohu, ktorý otvára a premieňa srdce. A sv. Pavol pri-
pomína, ako v nás rezonuje ohlasovanie Kríža vďaka 

Popolcová streda - posledná veľká eucharistická slávnosť  
Benedikta XVI. vo Vatikáne
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Kresťanská dobročinná láska  
je viac ako humanitárna pomoc

Vatikán 15. februára (RV) - Benedikt XVI. prijal na au-
diencii 45 členov Nadácie Pro Petri Sede z Belgicka.

Koncept dobročinnej lásky nie je u Svätého Otca nie-
čím novým, ale je súčasťou celej jeho sociálnej náuky: ak 
je dobročinná láska vykonávaná v kresťanskom duchu, 
prináša nielen konkrétnu pomoc tomu, kto ju potrebuje, 
ale priamym spôsobom prináša lásku a Božiu dobroti-
vosť. Práve na vieru, ktorá o tom učí, zameral svoj prí-
hovor. „Viera je živou skutočnosťou, ktorá sa musí ne-
prestajne objavovať a prehlbovať, aby mohla rásť. Práve 
ona musí viesť pohľad a činnosť každého kresťana. Je to 
preto, že ide o nové kritérium chápania a konania, ktoré 
mení život človeka,“ uviedol Benedikt XVI.

Ak teda viera osvecuje život a jeho aspekty z inej 
perspektívy, znamená to, že aj spôsob svedectva o kres-
ťanskej láske k iným musí vychádzať z tohto vnútorné-
ho svetla. „Viera bez lásky“ – pokračoval Svätý Otec 
– „neprináša ovocie a láska bez viery by bola iba poci-
tom vystaveným na milosť a nemilosť stálych pochyb-
ností. Viera a láska sa potrebujú navzájom, a to takým 
spôsobom, že jedna druhej pomáha k realizácii.“ Z tohto 
dôvodu je nevyhnutné stretnutie s Ježišom, ktoré „pre-
mieňa“ srdce a pohľad a dáva „skutočný význam kres-
ťanskej láske“.

Na jej margo Benedikt XVI. povedal: „tá nemôže byť 
zredukovaná na obyčajný humanizmus alebo iniciatívy 
podporujúce ľudstvo. Materiálna pomoc, akokoľvek je ne-
vyhnutná, nie je plným vyjadrením dobročinnej lásky. Tá 
je účasťou na Kristovej darovanej a zdieľajúcej sa láske. 
Skutočná dobročinná láska je konkrétnym prejavom Bo-
žej lásky k ľuďom a stáva sa ohlasovaním evanjelia.“  -js- 

ohlasovaniu Slova, ktorého je on sám vyslancom. Je to 
výzva i pre nás, aby naša pôstna cesta bola charakterizo-
vaná hlbším a vytrvalejším počúvaním Božieho slova, 
čo osvecuje naše kroky.

Na stránkach Matúšovho evanjelia, ktoré patria 
k takzvanej Reči na hore, sa Ježiš odvoláva na tri základ-
né praktiky uvedené v Mojžišovom zákone: almužna, 
modlitba a pôst. Sú to tri tradičné usmernenia pre pôstnu 
cestu pri odpovedaní na výzvu „vrátiť sa k Bohu celým 
srdcom“. Ježiš však zdôrazňuje, v čom spočíva kvalita 
a pravdivosť vo vzťahu s Bohom, ktoré kvalifikujú au-
tentickosť každého náboženského prejavu. Preto hovorí 
o náboženskom pokrytectve, o spôsobe správania, ktoré 
chce prejaviť postoje túžiace po potlesku a uznaní. Pra-
vý učeník však neslúži sebe samému alebo „verejnosti“, 
ale svojmu Pánovi, v jednoduchosti a veľkodušnosti: „A 
tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, ťa odmení“ (porov. Mt 
6,4.6.18). Naše svedectvo bude o to presvedčivejšie, ak 
nebudeme hľadať vlastnú slávu a keď si budeme vedo-
mí, že odmenou spravodlivého je sám Boh, zjednotenie 
s Ním, tu na zemi na ceste viery, a na konci života v po-
koji a vo svetle stretnutia s Ním tvárou v tvár naveky 
(porov. 1 Kor 13,12).

Drahí bratia a sestry, začnime plní dôvery a radosti 
túto pôstnu púť. Nech v nás mocne zaznieva pozvanie 
k obráteniu, k „návratu k Bohu celým srdcom“, prijmúc 
jeho milosť, čo z nás urobí nových ľudí v tej prekvapu-
júcej novosti, ktorá je účasťou na Ježišovom živote. Nik 
z nás nech nie je hluchým voči tomuto pozvaniu, ktoré 
nám bude adresované i prostredníctvom prísneho, jed-
noduchého a zároveň tak pôsobivého, obradu udelenia 
popola, ktorý o chvíľu vykonáme. Nech nás v tomto 
čase sprevádza Panna Mária, Matka Cirkvi a vzor kaž-
dého autentického Pánovho učeníka. Amen.    

Na záver bohoslužby Benedikta XVI. oslovil štátny 
sekretár kardinál Tarcisio Bertone, ktorý povedal:

„Svätý Otče, s veľkým pohnutím a hlbokým reš-
pektom prijala nie iba Cirkev, ale i celý svet, správu 
o Vašom rozhodnutí vzdať sa úradu rímskeho biskupa, 
nástupcu apoštola Petra. Neboli by sme úprimní, Svätý 
Otče, keby sme Vám nepovedali, že v dnešný večer je 
naše srdce zahalené závojom smútku. Počas uplynulých 
rokov bolo Vaše Magistérium pre Cirkev i pre svet otvo-
reným oknom, ktorým prechádzali lúče pravdy a Božej 
lásky, aby ožiarili a ohriali naše putovanie, aj a najmä 
vo chvíľach, keď nebo zastierajú mraky. Všetci sme po-
chopili, že k tomuto činu Vás pohla Vaša hlboká láska 
k Bohu a k Cirkvi, zjaviac nám tú jasnosť mysle, tú silnú 
vieru, ktorá vyžaduje, silu pokory a miernosti spoločne 
s veľkou odvahou, ktorými bol poznačený každý krok 
Vášho života a Vašej služby, a ktoré môžu pochádzať 
jedine z prebývania s Bohom, z neprestajného vystupo-
vania na vrch stretnutia s ním, na vrch Boží, aby bolo 
potom možné zostúpiť do mesta ľudí.

Svätý Otče, pred pár dňami, počas stretnutia so 
seminaristami Vašej Rímskej diecézy, ste povedali,  

že byť kresťanmi znamená vedieť, že budúcnosť je 
naša, budúcnosť je Božia a že strom Cirkvi rastie 
vždy nanovo. Cirkev sa neustále obnovuje, vždy sa 
znovuzrodzuje. Slúžiť Cirkvi v silnom presvedčení, 
že nie je naša, ale Božia, nie my ju vytvárame, ale 
on, aby sme v pravde mohli povedať: „Sme neužitoč-
ní sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť“ 
(Lk 17,10), úplne dôverujúc Pánovi. Toto je veľký 
príklad, ktorý ste, aj týmto Vaším neľahkým rozhod-
nutím, dali nielen nám, pastierom Cirkvi, ale i celému 
Božiemu ľudu.

Eucharistia je vzdávaním vďaky Bohu. Dnes večer 
sa chceme Pánovi poďakovať za cestu, ktorú prešla celá 
Cirkev pod Vašim vedením a z hĺbky srdca Vám s veľ-
kou láskou, dojatím a obdivom chceme vyjadriť vďaku 
za žiarivý príklad jednoduchého a pokorného robotníka 
v Pánovej vinici, robotníka, ktorý vedel v každej chvíli 
uskutočniť to, čo bolo najdôležitejšie: priniesť Boha ľu-
dom a ľudí Bohu.“                                    RV CZ, RV SK aj, js
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Vatikán 15. februára (RV) - Emócie vďačnosti 
zmiešané so smútkom ovládli i účastníkov štvrt-
kového verejného vystúpenia Benedikta XVI., 
tentokrát kňazov rímskej diecézy, ktorí sa tradične 
stretávajú so Svätým Otcom potom, ako sa začne 
pôstna doba. Neutíchajúci aplauz, ktorý sa roz-
pútal po príchode pápeža, ukončil Benedikt XVI. 
krátkym poďakovaním za modlitby za Cirkev 
a pápeža a otvoril stretnutie znamením kríža.

Na začiatku stretnutia sa najskôr vikár Sväté-
ho Otca pre mesto Rím, kardinál Agostino Vallini, 
obrátil k Petrovmu nástupcovi, aby mu v menej 
rímskeho kléru vyjadril svoje pocity a v samot-
nom závere príhovoru povedal: „Môžem vás uistiť, 
Svätosť, menom všetkých rímskych kňazov, ktorí 
majú pápeža naozaj radi, budeme sa snažiť ešte 
viac modliť za vás a na vaše úmysly, aby vďačná 
láska - ak je možné - rástla ešte viac. Ďakujeme, 
Svätý Otec, požehnajte nám.“

Po uvítacích slovách kardinála Valliniho po-
kračoval Benedikt XVI.: „Je pre mňa dar prozre-
teľnosti, že skôr ako skončím Petrov úrad, môžem 
sa ešte raz stretnúť so svojimi kňazmi. Je vždy 
radosťou vidieť, ako Cirkev žije, akou živou je 
Cirkev v Ríme“. Následne poďakoval všetkým 
kňazom a vyslovil presvedčenie, že s Božou po-
mocou a jeho pričinením budú povolania v tejto 
diecéze rásť.

Potom pokračoval: „Dnes som, kvôli môjmu 
stavu ovplyvnenému vekom, nemohol pripraviť 
taký príhovor, ako by sa čakalo. Ale chcem niečo 
povedať o Druhom vatikánskom koncile ako som 
ho videl ja.“ Humorným spôsobom pripomenul 
udalosť, ktorá ho spojila s kardinálom Fingsom, 
ktorý ho požiadal v roku 1961 napísať projekt tý-
kajúci sa koncilu: Krátko po zverejnení projektu 
bol kardinál predvolaný pápežom Jánom XXIII. 
do Ríma. Odchádzal s obavami, že niekto niečo 
interpretoval zle, a že mu asi bude aj odňatý kardi-
nálsky klobúk. Keď sa však stretol s pápežom, ten 
ho objal a povedal: «Ďakujem vám eminencia. po-
vedali ste to, čo som chcel povedať ja, ale nenašiel 
som vhodné slová». Po tejto skúsenosti si ma kar-
dinál pozval ako osobného experta na koncil. (...) 
Odchádzali sme na koncil nie len plní radosti, ale 
s entuziazmom. Bolo to neuveriteľné očakávanie. 
Dúfali sme, že sa všetko obnoví, že nastanú nové 
Turíce, nová doba Cirkvi...“

Svätý Otec rovnako spomenul udalosti, keď 
chceli niektorí na koncile napodobniť skúsenosť 
z Rímskej synody, pri ktorej už boli všetky tex-
ty pripravené a úlohou účastníkov bolo iba ich 
schválenie. „Biskupi sa zhodli na tom, že to takto 
neurobia, pretože oni sami sú súčasťou konci-
lu. A vtedy aj kardinál Frings, ktorý bol známy  

svojou až škrupulóznou vernosťou pápežovi pove-
dal, že Svätý Otec zvolal biskupov na ekumenický 
koncil, aby oni spoločne obnovili Cirkev.“ Pou-
kázal na udalosti hneď prvého dňa koncilu, keď 
biskupi rozhodne odmietli všetky pripravené sché-
my a komisie a dodal: „Zo strany koncilových ot-
cov to nebol prejav revolúcie, ale prejav svedomia 
a zodpovednosti.“

Svätý Otec sa v príhovore pred približne štyri-
tisíc kňazmi rímskej diecézy dotkol viacerých tém 
týkajúcich sa koncilu a života Cirkvi.

Svätý Otec takto zakončil svoj dlhý príhovor 
osobných spomienok na II. vatikánsky koncil a na 
to, čo sa dialo po Koncile:

„Chcel by som teraz pridať tretí bod: bol Koncil 
Otcov – pravý Koncil, ale bol aj koncil médií. Bol 
to akoby samostatný koncil, a svet postrehol kon-
cil prostredníctvom tohto, prostredníctvom médií. 
Teda Koncil, ktorý bezprostredne zaúčinkoval na 
ľud, bol koncil médií, nie koncil Otcov. A kým 
Koncil Otcov sa uskutočňoval v rámci viery, bol to 
koncil viery, ktorá hľadá intellectus (pochopenie), 
ktorý sa snaží porozumieť sebe samému a snaží sa 
porozumieť Božím znameniam v tej danej chvíli, 
ktorý sa snaží odpovedať na Božiu výzvu a ob-
javiť Božie Slovo, slovo pre dnešok a zajtrajšok, 
kým celý Koncil – ako som povedal – sa pohybo-
val vo vnútri viery, ako fides quaerens intellectum
– Koncil novinárov sa nerealizoval, prirodzene, vo 
vnútri viery, ale v rámci kategórii dnešných mé-
dií, teda mimo viery, s inou hermeneutikou. Bola 
to politická hermeneutika: médiá vnímali Koncil 
ako politický zápas, zápas moci medzi rozličnými 
prúdmi v Cirkvi. Bolo jasné, že médiá sa postavili 
na tú stranu, ktorá sa im zdala byť priliehavejšou 
pre ich svet. Boli takí, čo hľadali decentralizáciu 
Cirkvi, moc pre biskupov a potom, prostredníc-
tvom výrazu „Boží ľud“, moc ľudu, laikov. Kládla 
sa táto trojitá otázka: moc pápeža, ktorá bola po-
tom odovzdaná biskupom a moci všetkých, ľudová 
zvrchovanosť. Prirodzene, podľa nich bolo potreb-
né schváliť, propagovať a uprednostňovať práve 
toto. A takisto ohľadom liturgie: liturgia ako úkon 
viery nebola zaujímavá, ale stala sa nieším, kde sa 
robia zrozumiteľné veci, bola to vec komunitnej 
aktivity, bola to profánna vec. A vieme, že exis-
tovala aj tendencia, ktorá mala mať aj historický 
základ, teda: Posvätnosť je pohanskou záležitos-
ťou, prípadne záležitosťou Starého Zákona. V No-
vom Zákone malo platiť len to, že Kristus zomrel 
mimo: teda mimo brán mesta, teda v profánnom 
svete. Posvätno teda malo skončiť, aj posvätno 
kultu: kult nie je kult, ale spoločný úkon, spoloč-
ná účasť, a tak aj účasť ako aktivita. Tieto prekla-
dy, banalizovania idey Koncilu boli jedovatými  

Emócie vďačnosti so smútkom na stretnutí kňazov s Benediktom XVI.
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Benedikta XVI. budú  
po jeho odstúpení z úradu  

volať tým istým menom

Vatikán 15. februára (RV) - Súčasného pápeža budú 
aj po jeho odstúpení z úradu nazývať doterajším 
menom - Benedikt XVI. Informoval o tom vo štvr-
tok počas brífingu s novinármi riaditeľ Tlačového
strediska Svätej stolice P. Federico Lombardi SJ.

„Myslím si, že môžem povedať, že Benedikt XVI. 
je titul, ktorý nemožno odňať: je to jeho meno, ktoré 
niesol oficiálne ako pápež pred celou Cirkvou a pred
celým svetom osem rokov. Takže určite ho budeme 
môcť naďalej volať Benedikt XVI.,“ povedal ho-
vorca Svätej stolice. Zatiaľ však nie je jasné, či bude 
emeritným biskupom Ríma.

P. Lombardi sa vrátil aj k poslednému dňu Svä-
tého Otca vo Vatikáne. Ako povedal, do pápežského 
sídla v Castel Gandolfe a neskôr späť do Vatikánu ho 
budú sprevádzať Mons. Georg Gaenswein, ktorý aj 
naďalej ostáva prefektom Pápežského domu, spolu 
s rehoľnými sestrami, ktoré sa o pápeža starajú.

Riaditeľ potvrdil, že konkláve sa začne medzi 15. 
a 20. marcom. Kardináli začnú do Vatikánu prichádzať 
od 1. marca.                 -mf-

v praxi aplikovania liturgickej reformy. Vznikli vo 
vízii Koncilu mimo jeho vlastného kľúča, kľúča 
viery. A tak podobne aj v otázky Písma: Písmo sa 
stalo knihou, historickou knihou, ktorú bolo treba 
skúmať historicky a nič viac, atď.

Vieme, ako sa tento Koncil médií stal všetkým 
prístupný. Teda tento koncil bol dominantný, najú-
činnejš, a spôsobil pohromy, toľké problémy, v sku-
točnosti toľkú biedu: zatvorené semináre, zatvorené 
kláštory, banalizovaná liturgia... a pravý Koncil sa 
ťažko konretizoval a realizoval. Virtuálny koncil 
bol silnejší ako reálny koncil. Ale reálna sila Kon-
cilu bola prítomná a postupne sa uskutočňuje stále 
viac a stáva sa pravou silou, ktorá je potom pravou 
reformou, pravou obnovou Cirkvi. Zdá sa, že 50 ro-
kov po Koncile vidíme ako sa tento virtuálny Koncil 
rozpadá, ako sa stráca a objavuje sa pravý Koncil, 
s celou svojou duchovnou silou. Je našou úlohou, 
práve v tomto Roku viery, počínajúc týmto Rokom 
viery, aby sme pracovali na tom, žeby sa Koncil, so 
svojou silou Ducha Svätého, uskutočňoval a stal sa 
skutočne obnovenou Cirkvou. Dúfame, že Pán nám 
pomôže. Ja, utiahnutý s mojou modlitbou, budem 
stále s vami, a spoločne pôjdeme ďalej s Pánom, 
v istote: Pán víťazí! Ďakujem!“   

                Zdroj: www.news.va, preložil: Juraj Vittek

Svätý Otec s členmi  
Rádu maltézskych rytierov

Vatikán 9. februára (RV) - Rád maltézskych rytierov si 
15. februára pripomenie 900-sté výročie svojho zriade-
nia bulou pápeža Paschala II. Pie Postulatio Voluntatis 
v roku 1113. Hlavné oslavy výročia vo Vatikáne sa za-
čali predpoludňajšou svätou omšou v Bazilike sv. Petra, 
ktorej predsedal štátny sekretár kardinál Tarcisio Berto-
ne. Po svätej omši prišiel členov maltézskeho rádu po-
zdraviť aj Benedikt XVI.

V príhovore po úvodných pozdravoch povedal: „Váš 
rád sa už od svojho začiatku vyznačoval vernosťou 
Cirkvi a nástupcovi sv. Petra, ako aj svojou duchovnou 
povahou, ktorú charakterizuje veľký náboženský ideál. 
Pokračujte na tejto ceste, svedčiac konkrétnym spôso-
bom o meniacej sile viery. Kvôli viere apoštoli zanecha-
li všetko, aby nasledovali Ježiša. Potom išli do celého 
sveta napĺňajúc tak poslanie, ktoré dostali, ohlasovať 
evanjelium každému stvoreniu. Bez strachu ohlasovali 
všetkým silu kríža a radosť z Kristovho zmŕtvychvsta-
nia, ktorého boli svedkami.“

Svätý Otec ďalej pripomenul, že práve viera bola tým, 
čo počas storočí viedlo činnosť Rytierskeho rádu v službe 
chorým a pútnikom vo Svätej zemi. Pripomenul im, že aj 
po tom, ako sa v 19. storočí ich rád zameral aj na iné spô-
soby pomoci chorým a chudobným, nikdy neupustil od 
pôvodného ideálu duchovného rastu jednotlivcov. Preto 
pápež členov rádu vyzval, aby nezabudli na to, že zakla-
dateľ, blahoslavený Gerard a jeho spoločníci, sa zasväti-
li sľubmi slúžiť chorým a chudobným, čo bolo zároveň 
rehoľným zasvätením. „V tomto zmysle sa váš rád, pri 
všetkom rešpekte voči iným medzinárodným organizáci-
ám, ktoré sa venujú službe chorým... odlišuje svojou kres-
ťankou inšpiráciou, ktorá by mala neustále viesť sociálnu 
činnosť všetkých členov. Usilujte sa zachovať a zveľadiť 
tento váš dôležitý charakter s novým apoštolským nadše-
ním a vždy v súlade s učiteľským úradom Cirkvi.“

Benedikt XVI. vyzdvihol činnosť a službu členov 
po celom svete v prospech chudobných a chorých, kto-
ré svedčia o tom, že nejde len o obyčajnú filantropiu, ale
skutočné svedectvo o živej evanjeliovej láske a pokračo-
val: „Vo Svätom písme je láska k blížnemu vždy spojená 
s prikázaním milovať Boha celým svojim srdcom, dušou 
a celou silou (porov. Mk 12,29-30). Preto je láska k blíž-
nemu v súlade s Kristovým poslaním a príkladom, ktoré 
sú založené na pravej láske k Bohu. (...) Váš každodenný 
život musí byť preniknutý Ježišovou prítomnosťou, pod 
ktorého pohľadom ste povolaní niesť aj utrpenie chorých, 
opustenosť starých a ťažkosti nevládnych. Keď slúžite 
týmto ľuďom, slúžite Kristovi: «Čokoľvek ste urobili 
jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste uro-
bili». (Mt 25,40)“. V závere svojho príhovoru Benedikt 
XVI. členov Rádu maltézskych rytierov povzbudil, aby 
v spoločnosti a vo svete ukazovali cesty, o ktorých hovorí 
evanjelium: vieru a lásku, ktoré privádzajú k nádeji.    -js-

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI 
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V Ríme zomrel kardinál  
Giovanni Chelli

Vatikán 8. februára (RV) - Vo veku 94 rokov zomrel 
dnes v noci v Ríme kardinál Giovanni Cheli, emerit-
ný predseda Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov 
a cestujúcich. Sústrasť nad smrťou „horlivého pastiera, 
verného evanjeliu a Cirkvi“ vyjadril v telegrame adre-
sovanom Mons. Francescovi Ravinaleovi, biskupovi 
Asti, aj Benedikt XVI. V ňom pripomína jeho cennú 
a starostlivú spoluprácu so Svätou stolicou. „Kardinál 
Cheli, zanecháva svedectvo života, ktorý strávil v ko-
herentnom a veľkorysom odovzdaní sa jeho povolaniu, 
ako kňaz pozorný k potrebám veriacich, osobitne voči 
kresťanskej výchove mládeže,“ píše Benedikt XVI.

Giovanni Cheli sa narodil 4. októbra 1918 v Turí-
ne, za kňaza bol vysvätený v 1942 v Asti. Svoju služ-
bu začal v diecéznom seminári ako prefekt pre dis-
ciplínu a profesor francúzštiny, histórie a matematiky. 
Teologické štúdia dokončil na Pápežskej lateránskej 
univerzite. Niekoľko rokov pôsobil v diplomatických 
službách Svätej stolice na apoštolských nunciatúrach 
v Guatemale, Španielsku a v Taliansku. V roku 1973 
bol vymenovaný za stáleho pozorovateľa Svätej stoli-
ce pri OSN. Biskupskú vysviacku prijal 16. septembra 
1973. V roku 1988 sa stal prvým predsedom nového 
dikastéria zriadeného apoštolskou konštitúciou Pastor 
Bonus – Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a ces-
tujúcich. Za kardinála ho 21. októbra 1988 kreoval bla-
hoslavený Ján Pavol II. Emeritný predseda sa od roku 
1998 aktívne venoval pastoračným aktivitám a štúdiu. 
Bol vyznamenaný španielskym kráľovským Rádom 
Izabely Katolíckej, najvyšším talianskym vyznamena-
ním Rád za zásluhy o Taliansku republiku a vysokým 
štátnym vyznamenaním Spolkovej republiky Nemecko 
„Verdienstkreuz“.                                                       -mf-

Snemovňa vo Veľkej Británii  
odsúhlasila zákon  

o manželstvách homosexuálov

Vatikán 8. februára (RV) - „Pre anglikánsku cirkev 
ostáva manželstvo navždy zväzkom medzi mužom a že-
nou,“ vyhlásil to nový canterburský arcibiskup Justin 
Welby v pondelok, keď sa oficiálne ujal funkcie. Na-
priek odporu mnohých členov Cameronovej strany však 
v stredu britská poslanecká snemovňa odsúhlasila zákon 
o manželstvách homosexuálov, ako aj možnej adopcii 
detí. Zákon teraz postúpi do hornej komory parlamentu, 
kde sa o ňom bude hlasovať v máji.

Hlasovanie bolo len prvým krokom a nasledovať 
bude ešte mnoho diskusií. Pre Katolícku cirkev však ide 
o sklamanie.          

Inštitút pre náboženské diela  
má nového riaditeľa  

Ernsta von Freyberga

Vatikán 15. februára (RV) - Kardinálska komisia dohlia-
dajúca na tzv. vatikánsku banku (IOR) vymenovala nové-
ho predsedu dozornej rady tohto Inštitútu pre náboženské 
diela, ako sa zvláštny vatikánsky peňažný ústav nazýva. 
„Toto rozhodnutie je výsledkom hlbokého zvažovania 
a rôznych rozhovorov, ktoré uskutočnila komisia kardi-
nálov za podpory dozornej rady. Dôkladné a starostlivé 
rokovanie trvalo niekoľko mesiacov a umožnilo vyhod-
notiť za pomoci istej nezávislej medzinárodnej agentúry 
rôzne morálne a profesionálne profily manažérov daného
odboru.“ Oznámenie zdôrazňuje, že Svätý Otec záleži-
tosť výberu nového predsedu sledoval zblízka a vyjadril 
plný súhlas s rozhodnutím komisie kardinálov.

Novým predsedom sa stal 55-ročný právnik Ernst 
von Freyberg z Nemecka, ktorého vybrali zo 40 kandi-
dátov. Je ženatý a je členom Suverénneho vojenského 
hospitálneho rádu svätého Jána v Jeruzaleme, na Rhode 
a na Malte – Maltézskych rytierov. Je tiež spolu koordi-
nátorom Združenia organizujúceho púte do Lúrd v Ber-
línskej arcidiecéze, zakladateľom a členom Freyberg 
Stiftung, nadácie, ktorá podporuje katolícke organizácie 
vo Francúzsku, Nemecku a Rakúsku. Okrem toho je 
členom dozornej rady Flossbach von Storch AG, peňaž-
ného ústavu v Kolíne nad Rýnom, ktorý disponuje 8 mi-
liardami eur. Je tiež členom poradného zboru Manpower 
GmbH a má teda široké skúsenosti v oblasti financií
a vedenia finančného sektoru.

Post predsedu dozornej rady bol voľný od mája 2012, 
kedy odstúpil jej bývalý vedúci Ettore Gotti Tedeschi, 
ktorému správna rada vyslovila nedôveru.                 -mf-

Udalosti vyvolali okamžitú reakciu anglických bis-
kupov, ktorí vyjadrili nesúhlas s takýmto právom. Mons. 
Vincenzo Paglia, predseda Pápežskej rady pre rodinu 
vyjadril solidaritu biskupom Spojeného kráľovstva, ako 
aj židom, moslimom, humanistom, ktorí vyjadrili svoj 
nesúhlas proti manželstvám homosexuálov. „Učenie 
Cirkvi na túto otázku je veľmi jasné. Pravdupovediac, 
je zrejmá aj mnohotisícročná právna tradícia, ktorá sa 
týka všetkých kultúr: manželstvo medzi mužom a ženou 
existuje na založenie rodiny... To je dôvod, prečo sa do-
mnievam, že odchýlenie od tohto vyhlásenia znamená 
vydať sa cestou, o ktorej skutočne nevieme, kam pove-
die alebo lepšie povedané, vieme, že istotne nepovedie 
k stabilite, ale k nestabilite a k popleteniu ľudskej spo-
ločnosti,“ tvrdí Mons. Paglia.                                        -mf-  
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Správa o Benediktovi XVI.  
zastihla aj účastníkov púte FKI

Vatikán/Rím 11. februára (TK KBS) - Správa o tom, že 
Benedikt XVI. sa vzdá úradu Petrovho nástupcu, zastih-
la aj účastníkov púte Fóra kresťanských inštitúcii (FKI) 
a Rady pre laické apoštolské hnutia k hrobu sv. Cyrila 
v Ríme. „Vo všetkých z nás sa snúbi pocit vďačnosti 
za Svätého Otca i smútku, no predovšetkým sa chceme 
zjednotiť v modlitbe,“povedal František Neupauer, pred-
seda FKI.  Vo vedomí novej situácie chcú ešte intenzív-
nejšie v obetách pútnika a modlitbe myslieť na Svätého 
Otca a Kristovu Cirkev vo svete i u nás na Slovensku.

Slovenskí pútnici putujú v Ríme od minulého týždňa. 
Vedie ich bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák.   
                                                     Frantisek Neupauer

Apoštolská nunciatúra v SR 
k rozhodnutiu Svätého Otca

Bratislava 12. februára (TK KBS) - Po rozhodnutí Svä-
tého Otca vzdať sa úradu vydala vyhlásenie aj Apoštol-
ská nunciatúra na Slovensku.

Svätý Otec Benedikt XVI včera, 11. februára 2013, 
v prítomnosti kardinálov zídených na zasadaní riadneho 
konzistória, oznámil svoje odstúpenie z pastoračného 
riadenia Cirkvi.

Jeho demisia vojde do platnosti 28. februára 2013 
o 20:00 h a Petrov apoštolský stolec bude uprázdnený až 
do zvolenia nového Najvyššieho Pastiera Cirkvi, ktoré 
sa predpokladá už na budúci mesiac, v marci 2013.

Táto správa vyvolala v celom katolíckom i nekato-
líckom svete veľké prekvapenie, hoci Svätý Otec toto 
svoje rozhodnutie už dlhšie zvažoval.

Svätý Otec tento svoj krok vopred zodpovedne zvá-
žil pred Bohom i vo svojom svedomí, pre postupujúci 
vek. Nebolo učinené pod vplyvom žiadnej jeho prípad-
nej vážnejšej choroby. Svätý Otec vo svojom vyhlásení 
jasne a so všetkou cťou hovorí, že v posledných mesia-
coch mu ubudlo telesných i duševných síl a v dôsledku 
toho už nie sú postačujúce na vykonávanie poslania zve-
reného mu samotným Kristom. Vo svojom komunikáte 
to potvrdzuje slovami: k náležitému výkonu Petrovej 
služby sú potrebné aj telesné i duševné sily, ktorých mi 
v posledným mesiacoch ubudlo natoľko, že som došiel 
k istote, že sú na to už nedostačujúce.

Toto je gesto veľkej odvahy, hlbokej ľudskosti, po-
kory a zodpovednosti zo strany Svätého Otca. Odstúpiť 
neznamená vzdať sa: niekedy práve odstúpenie je zna-
kom pokorného a zodpovedného poznania vlastných 
limitov, najmä keď sa jedná o dobro Cirkvi.

V tomto okamihu sme všetci pozvaní k tomu, aby 
sme sa zomkli okolo osoby Svätého Otca Benedik-
ta XVI a ďakovali Bohu za veľký dar, ktorý dal svojej 
Cirkvi a celému svetu v jeho osobe, v jeho posolstvách 
a v jeho čírom učení.

V Bratislave, dňa 12. februára 2013

Stanovisko k rozhodnutiu  
Svätého Otca vzdať sa úradu  

Najvyššieho Pastiera

Bratislava 11. februára (TK KBS) - Predseda KBS Mons. 
Stanislav Zvolenský reagoval na rozhodnutie Svätého 
Otca Benedikta XVI. vzdať sa úradu Petrovho nástupcu. 

S hlbokým pohnutím prežívam historické, neoča-
kávané a pokorné rozhodnutie Svätého Otca Benedikta 
XVI. o vzdaní sa svojho úradu Najvyššieho Pastiera ka-
tolíckej Cirkvi.

Z jeho slov, ktorými oznámil svoje rozhodnutie vy-
plýva mimoriadne odvážna vnútorná sloboda a vedo-
mie Božej prítomnosti.

So silnou vierou láskavého otca pápež Benedikt 
XVI. aj týmto svojím rozhodnutím obracia všetku našu 
pozornosť na Ježiša Krista, ktorý je s nami po všetky 
dni až do skončenia sveta (porov. Mt 28,20), prejavuje 
nádej, že katolícka Cirkev aj po jeho zrieknutí sa úra-
du bude otvorená pre pôsobenie Ducha Svätého a bude 
znakom spásy pre súčasný svet.

S veľkou vďačnosťou myslím na vynikajúce obdo-
bie jeho služby pápeža pre dobro celej Cirkvi a osobitne 
aj pre dobro Katolíckej cirkvi na Slovensku.

Stanislav Zvolenský
predseda KBS

V Gréckokatolíckej cirkvi sa začína 
Veľký pôst - Štyridsiatnica

Bratislava 11. februára (TK KBS) - V Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku sa dnes začína podľa Gregorián-
skeho kalendára Veľký pôst, teda Štyridsiatnica. (Podľa 
Juliánskeho kalendára, ktorým sa riadia mnohé Pravo-
slávne cirkvi a niektoré Gréckokatolíckej cirkvi vo sve-
te na Ukrajine, sa Veľký pôst začína tohto roku o päť 
týždňov neskôr). Ide o štyridsaťdňové pôstne obdobie 
prípravy zamerané na Veľkú noc – Paschu. Pôstna litur-
gia pripravuje na slávenie veľkonočného (paschálneho) 
tajomstva jednak katechumenov (ohlásených čakate-
ľov na krst), pričom za nich v liturgii prednáša osobitné 
modlitby, ako aj veriacich tým, že im pripomína krst, 
ktorí prijali a pobáda ich k pokániu.                          -sg- 
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Bratislavská arcidiecéza  
si pripomína päť rokov  
od svojho ustanovenia

Bratislava 14. februára (TK KBS) - Bratislavská arci-
diecéza si dnes pripomína piate výročie svojho vzniku. 
Ďakovnú svätú omšu slávil pri tejto príležitosti v Ka-
tedrále sv. Martina v Bratislave bratislavský arcibiskup 
metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Vo svojej ho-
mílii poďakoval všetkým kňazom, rehoľníkom a veria-
cim za podporu. „Ďakujem Bohu za každého z vás, že 
tvoríte telo Bratislavskej arcidiecézy a všetkým nám 
prajem, aby sme hľadeli na našu hlavu - na Krista, na 
Boha a z pohľadom na Boha hľadeli aj na všetky ostat-
né skutočnosti,“ dodal metropolita Zvolenský.

Zriadenie Bratislavskej arcidiecézy oznámil 14. 
februára 2008 v Bratislave slovenský kardinál Jozef 
Tomko ako zvláštny legát Benedikta XVI., ktorý roz-
hodol o novom územnom členení Katolíckej cirkvi 
na Slovensku. Prvým arcibiskupom metropolitom 
Bratislavskej arcidiecézy sa stal Mons. Stanislav Zvo-
lenský. Posledný januárový deň vlaňajšieho roka Be-
nedikt XVI. vymenol prvého bratislavského pomoc-
ného biskupa Mons. Jozefa Haľka, ktorý dnešnú svätú 
omšu koncelebroval spolu s desiatkami ďalších kňazov 
z celej arcidiecézy. Oslavy výročia pokračujú i budúci 
týždeň koncertom v Katedrále sv. Martina.             -ml-

Žilinská diecéza oslávila  
5. výročie vzniku

Žilina 15. februára (TK KBS) - Na sviatok svojich patró-
nov sv. Cyrila a Metoda 14. februára si Žilinská diecéza 
pripomenula 5. výročie svojho vzniku. Oslavy začali po-
ntifikálnou svätou omšou v Katedrále Najsvätejšej Tro-
jice v Žiline, ktorú celebroval a homíliu predniesol apoš-
tolský nuncius Svätej stolice na Slovensku Mons. Mario 
Giordana. Koncelebrovali viacerí arcibiskupi a biskupi 
zo Slovenska, Poľska, Čiech a Moravy a mnohí kňazi.

„Keď sa zrodí diecéza, je to taká voľná cesta. Treba 
sa rozhodnúť, odkiaľ začať. Čo sa týka Žilinskej diecé-
zy, biskup Galis sa svojej služby ujal veľmi dobre a za 5 
rokov sa toho urobilo veľmi veľa,“ zdôraznil apoštolský 
nuncius. Na záver svätej omše prečítal kancelár biskup-
skej kúrie Mons. Michal Baláž pozdravý list Svätému 
Otcovi Benediktovi XVI. a v príhovore sa všetkým po-
ďakoval domáci biskup. 

V Mestskom divadle v Žiline následne pokračovala 
celodiecézna kňazská rekolekcia s prednáškou nitrian-
skeho biskupa Viliama Judáka na tému „Historické a po-
litické súvislosti misie sv. Cyrila a Metoda medzi Slo-
vanmi.“ Oslavy vyvrcholili slávnostnou svätou omšou 

v katedrále, ktorú večer celebroval žilinský biskup To-
máš Galis a počas ktorej zaznela premiéra vokálno-in-
štrumentálneho diela slovenskej chrámovej hudby - Sta-
roslovienska omša od Pavla Kršku.       Peter Holbička

Biskup Judák na modlitbovom dni 
k Panne Márii, Matke  

všetkých národov 

Nitra 10. februára (TK KBS) - V Mestskej hale v Nitre 
sa 9. februára 2013 konal modlitbový deň k Panne 
Márii, Matke všetkých národov. Organizovalo ho 
spoločenstvo Rodiny Panny Márie a kňazské združe-
nie Dielo Ježiša Veľkňaza. Celodenný program tvorili 
modlitby, adorácie, príklady a svedectvá o pôsobení 
milosti na príhovor Matky všetkých národov. Prítom-
ných veriacich z rôznych častí Slovenska zaujala aj 
predpoludňajšia prednáška P. Paula Maria Sigla, Opus 
J. S. S., duchovného otca spoločenstva Rodiny Panny 
Márie a kňazského združenia Dielo Ježiša Veľkňaza 
na tému „Mária, Matka všetkých národov nás vedie 
k zmiereniu s Bohom a s ľuďmi, a tým k pravému po-
koju medzi národmi.“

Vyvrcholením celodenného duchovného podujatia 
bola podvečerná svätá omša, ktorej predsedal nitrian-
sky biskup Mons. Viliam Judák. V príhovore po evan-
jeliu okrem iného spomenul prínos misie svätých Cyri-
la a Metoda k mariánskej úcte našich predkov. 

Hlavný celebrant povzbudil prítomných veriacich 
k pravej kresťanskej mariánskej úcte.       Miroslav Lyko 

Valentínske stretnutie mládeže 
s biskupom Sečkom

Spišská Kapitula 13. februára (TK KBS) - Valentínske  
stretnutie mládeže sa konalo 10. februára 2013 v priesto-
roch Kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Začalo sa 
svätou omšou v Katedrále sv. Martina, ktorú celebroval 
spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Po nej sa program 
presunul do auly Kňazského seminára, kde sa mladí 
stretli s otcom biskupom počas krátkej diskusie.

Popoludní nasledoval blok pozvánok na najbližšie 
podujatia. Mladí sa dozvedeli viac o Svetových dňoch 
mládeže, Národnom stretnutí mládeže R13, ako aj Die-
céznom stretnutí mládeže, ktoré sa bude konať počas 
Kvetnej nedele v Poprade. Hosťom akcie bol riaditeľ te-
levízie Lux Ján Buc. Počas jeho prednášky sa účastníci 
mohli zamyslieť nad svojim životom a dôvodom, prečo 
a pre koho žijú. V závere podujatia vystúpil gréckokato-
lícky kňaz Peter Milenky so svojou kapelou.            -mj-
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Bratislava 15. februára (TK KBS) - Pri príležitosti 
sviatku blahoslaveného Fra Angelica - patróna umel-
cov, 14. februára 2013 celebroval ordinár OS a OZ SR 
Mons. František Rábek spolu 
s apoštolským nunciom Mons. 
Mariom Giordanom a vikár-
mi Ordinariátu OS a OZ SR 
slávnostnú svätú omšu v Je-
zuitskom kostole v Bratislave. 
Zúčastnili sa na nej aj mnohí 
umelci, ktorým sa v slávnost-
nej homílii prihovoril jeden 
z laureátov ocenenia Fra ange-
lico P. Marko Ivan Rupnik S.J.

P. Rupnik upriamil po-
zornosť prítomných na pod-
statu a význam kresťanského 
umenia a jeho dokonalosť 
vyplývajúcu z toho, čo je jeho 
obsahom. Opísal krásu kres-
ťanského umenia zvlášť v liturgii, ktoré privádza k Bo-
hu a vzbudzuje úžas. Homíliu uzavrel slovami „Umenie 
je pokorná služba“. V závere slávnosti sa prítomným 
prihovoril aj apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana 
aj s apoštolským požehnaním Benedikta XVI.

Následne sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho palá-
ca za účasti predsedu Konferencie biskupov Slovenska 
bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolen-
ského, predstaviteľov cirkevného, duchovného, kul-
túrneho a spoločenského života uskutočnilo slávnostné 
odovzdanie ceny Fra Angelico umelcom za prínos kres-
ťanských hodnôt do umenia za rok 2012. Mons. Fran-
tišek Rábek ako predseda Rady pre vedu, vzdelanie 
a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska spoločne 
s  Mons. Zvolenským odovzdali cenu Fra Angelico 13 
umelcom.

V kategórii výtvarné umenie boli ocenení slovinský 
umelec a mozaikár P. Marko Ivan Rupnik SJ, sochár 
Ján Máthé – in memoriam a architekti Anna a Jakub To-
mašákovci. V kategórii slovesné umenie boli ocenení 
saleziánsky kňaz a básnik katolíckej moderny Gorazd 
Zvonický SDB – in memoriam, prozaik a dramatik Jo-
zef Repko a spisovateľ Milan Zelinka. V kategórii hu-
dobné umenie boli ocenení organista František Bubík 
– in memoriam, operná speváčka Mária Adamcová 
a dramaturg, operný režisér a pedagóg Pavol Smolík. 
Mimoriadne ocenenie za rok 2012 udelili speváčke 
Janke Guzovej – in memoriam, rehoľnému kňazovi 
Augustínovi Slaninkovi CM a bývalej televíznej hlása-
teľke Hilde Michalíkovej.

Slávnostnú bohoslužbu, ako aj večer spojený s ude-
lením ocenení hudobne a umelecky obohatili študenti 
bratislavského Cirkevného konzervatória a spevácke 
zbory Chorus Salvatoris, Chrysostomos a dychové 
kvinteto Hudby Ozbrojených síl SR.

Myšlienka podpory a ocenenia umelcov cenou Fra 
Angelico zo strany Konferencie biskupov Slovenska 
prostredníctvom jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultú-

ru od roku 2002 je prejavom 
uznania zástupcom umelec-
kej obce zo strany Katolíckej 
cirkvi, ktorí sa vo svojej tvor-
be snažia zvýrazňovať kres-
ťanské myšlienky a hodnoty 
a tak zjavovať krásu a doko-
nalosť kresťanského umenia 
v dnešnom svete.

Blahoslavený Fra Angelico 
je taliansky rannorenesančný 
maliar a dominikánsky kňaz. 
Vlastným menom sa volal Gi-
ovanni z Fiesole (+ 1455). Za 
blahoslaveného ho vyhlásil 
pápež Ján Pavol II. v októbri 
1982. Ako jeden z najvýznam-

nejších maliarov florentskej skorej renesancie sa stal
patrónom umelcov.       Tibor Ujlacký / snímka Peter Zimen

V Bratislave odovzdali cenu Fra Angelico 13 umelcom 

Rada KBS pre médiá  
rozhodovala aj o držiteľoch  
Ceny Andreja Radlinského

Bratislava 12. februára (TK KBS) - Na svojom pravidel-
nom zasadaní  v Bratislave pod vedením svojho predse-
du, arcibiskupa Stanislava Zvolenského sa stretli členovia 
Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky.

Spoločne posúdili návrhy kandidátov na zisk Ceny 
Andreja Radlinského za rok 2013. Ceny budú odovzdané 
počas púte katolíckych médií 11. mája 2013 v Bratislave. 
Členovia RPSKP KBS sa venovali aj príprave progra-
mu púte katolíckych médií. Jej súčasťou bude program 
„otvorených dverí TV LUX“ a súťaž pre farské časopisy, 
ktorú organizuje OZ Domov Kežmarok s RPSKP KBS. 
Vo večerných hodinách sa v katedrále sv. Martina v Brati-
slave uskutoční slávnostné odovzdávanie ocenení Andre-
ja Radlinského.

Katolícke médiá okrem iného organizujú v apríli aj 
púť do Svätej Zeme.

Členia rady sa oboznámili s návrhom materiálu pre 
vypracovanie partikulárnych noriem KBS pre oblasť ma-
smédií. Materiálom sa budú zaoberať na svojom plenár-
nom zasadaní členovia KBS.

RPSKP KBS rozhodla o vypísaní tradičnej súťaže na 
zisk podpory pre mediálne granty zo zbierky na katolícke 
médiá, ktorá sa uskutoční na 7. Veľkonočnú nedeľu vo 
všetkých farnostiach na území Slovenska.                        -jk-
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Svätých vierozvestcov oslávili 
stovky ľudí v Bazilike sv. Klimenta 

v Ríme

Rím 15. februára (TK KBS) - Stovky zástupcov slo-
vanských národov sa vo štvrtok večer v Bazilike 
svätého Klementa v Ríme zišli osláviť spomienku 
vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda. Svätú omšu 
v chráme, pod ktorým sa nachádza hrob svätého Cy-
rila, celebroval kardinál Jozef Tomko, spolu s praž-
ským emeritným arcibiskupom kardinálom Milosla-
vom Vlkom, sekretárom Kongregácie pre východné 
Cirkvi arcibiskupom Cyrilom Vasiľom a bratislav-
ským eparchom vladykom Petrom Rusnákom.

Kardinál Tomko v homílii predstavil historické, 
náboženské i kultúrne pozadie misie Solúnskych 
bratov medzi Slovanskými národmi a zdôraznil 
význam ich apoštolskej práce, pre ktorú si ich do-
dnes vážia veriaci po celom svete. Kardinál pripo-
menul, že za pôsobenia sv. Metoda bola na dnešnom 
území Slovenska, konkrétne v Nitre, založená prvá 
diecéza v strednej Európe (r. 880). Práca sv. Cyrila 
a Metoda však podľa kardinála priniesla svoje ovo-
cie aj v Čechách a na Morave, takisto v Macedónsku 
a Bulharsku, v Slovinsku a Chorvátsku. Bývalý pre-
fekt Kongregácie pre Evanjelizáciu národov pokra-
čoval, že úcta k týmto svätcom sa postupne rozšírila 
do ďalekých končín, o čom svedčia ich pamätníky 
v Moskve alebo v Mukačeve, ale aj v Austrálii či 
Spojených Štátoch Amerických, kde je im zasvätých 
množstvo kostolov. Existujú tiež rehoľné spoločen-
stvá, ktoré prebrali ich odkaz a vydávajú svedectvo 
o viere, ktorú túto svätci hlásali. Kardinál Tomko 
pripomenul, že pre význam ich misijnej činnosti boli 
sv. Cyril a Metod vyhlásení bl. Jánom Pavlom II. 
za Spolupatrónov Európy. Veriacich prítomných na 
slávnosti kardinál na záver homílie vyzval, aby sa im 
- podľa vzoru svätých Cyrila a Metoda - život viery 
a jej hlásanie stali opravdivou vášňou.

Na slávnosti boli prítomní aj rektori slovanských 
kolégií v Ríme, čelní predstavitelia Pápežských uni-
verzít i veľvyslanci slovanských národov pri Svätej 
stolici a Talianskej republike. Za Slovensko sa sa 
na slávnosti zúčastnili veľvyslanci Jozef Dravecký 
a Mária Krásnohorská, ako aj poslankyňa Európske-
ho parlamentu Anna Záborská. Tradičnú slávnosť 
tento rok, pri príležitosti 1150. výročia príchodu svä-
tých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, organizo-
valo Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Me-
toda v Ríme, na čele s rektorom Mons. Vladimírom 
Stahovcom a vicerektorom Marekom Haratimom. 
Liturgiu spevom doprevádzali členovia Scholy Can-
torum Kňazského seminára sv. Karla Boromejského 
v Košiciach, ktorí prišli do Ríma vedení rektorom 
Františkom Katriňákom. Značnú časť veriacich prí-
tomných na slávnosti tvorili účastníci púte, ktorú  

pri tejto príležitosti do Ríma zorganizovali Fórum 
Kresťanských inštitúcií, Rada pre laické a apoštolské 
hnutia a Matica Slovenská.

Po svätej omši za spevu litánií ku všetkým svätým 
sa celé zhromaždenie premiestnilo do podzemia bazi-
liky uctiť si hrob, kde bol sv. Cyril pochovaný v roku 
869. Pri veľkej pamätnej doske, ktorú na tomto mieste 
v roku 1952 umiestnili vďaka iniciatíve amerických 
Slovákov, si veriaci vypočuli čítanie z encykliky Leva 
XIII Grande Munus: jej prostredníctvom tento pápež 
už v roku 1880 ustanovil slávenie sviatku sv. Cyrila 
a Metoda pre Cirkev na celom svete. Po skončení 
liturgického slávenia v átriu baziliky sv. Klementa 
nasledovalo tradičné agapé, ktoré pripravili sestry sv. 
Vincenta de Paul, Satmárky, spolu so zamestnancami 
a študentami Pápežského slovenského kolégia sv. Cy-
rila a Metoda v Ríme.                           Martin Kramara 

Bratislavský pomocný biskup 
Haľko na stretnutí spoločenstva 

Modlitby za kňazov

Šaštín 10. februára (TK KBS) - V Šaštíne-Strážach 
sa 8.februára uskutočnilo pravidelné mesačné otvo-
rené stretnutie spoločenstva Modlitby za kňazov 
(MZK). Hosťom stretnutia bol tentoraz bratislav-
ský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Členovia 
spoločenstva sa najskôr zúčastnili na svätej omši, 
ktorú spolu s kňazmi saleziánmi slúžil otec biskup 
v národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie. 
Hneď po jej skončení a presune do spoločenskej 
miestnosti komunity saleziánov ochotne odpove-
dal na viaceré otázky členov spoločenstva. Vo svo-
jich odpovediach hovoril okrem iného aj o dvoch 
najdôležitejších udalostiach minulého roku. Teda 
o vyhlásení Roku viery a novej evanjelizácii. Podľa 
otca biskupa Haľka „vyhlásenie Roku viery nebol 
len administratívny úkon, ale bol to počin pastiera, 
ktorý si uvedomuje, že tí, ktorí sú mu zverení po-
trebujú prehĺbenie vo viere“. Vyjadril nádej, že aj 
toto šaštínske podujatie spoločenstva MZK prispe-
je k prehĺbeniu viery u veriacich zúčastnených na 
stretnutí. K otázke o novej evanjelizácii povedal, že 
„ide o prijatie, alebo znovunadobudnutie horlivosti, 
vnútorného nasadenia a túžby po tom, aby čím viac 
ľudí poznalo Ježiša Krista.“ Nová evanjelizácia 
podľa otca biskupa „spočíva predovšetkým v láske 
k ľuďom.“ Súčasťou programu boli ako obvykle 
modlitby chvál vedené kapelou MZK band, ale aj 
milá udalosť v podobe gratulácie k okrúhlemu ju-
bileu správcovi farnosti Šaštín-Stráže don Jozefovi 
Pőstényimu.                                                  Samuel Brečka



SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI  
            

17                            7/2013

Svetový deň chorých si pripomenuli 
aj v bratislavskom kostole  

Milosrdných bratov

Bratislava 14. februára (TK KBS) - Svetový deň 
chorých, ktorý každoročne slávime 11. februára, si 
začiatkom tohto týždňa spolu s biskupmi a veria-
cimi Bratislavskej arcidiecézy pripomenula Hospi-
tálska rehoľa sv. Jána z Boha – Milosrdných bratov, 
ktorej služba sa zameriava práve na službu chorým, 
trpiacim, núdznym a ľuďom na okraji spoločnosti. 
V Kostole Navštívenia Panny Márie, ktorý spravujú 
Milosrdní bratia v centre hlavného mesta, si sviatok 
pripomenuli slávnostnou bohoslužbou, ktorú celeb-
rovali bratislavský arcibiskup metropolita Mons. 
Stanislav Zvolenský a jeho pomocný biskup Mons. 
Jozef Haľko spolu s ďalšími kňazmi, diakonmi a se-
minaristami. Na svätej omši sa stretla aj široká rodina 
spolupracovníkov a priateľov Hospitálskej rehole sv. 
Jána z Boha s členmi bratislavského konventu Milo-
srdných bratov. Na slávnosť, ktorú rehoľa pripravila 
spoločne s iniciátorom podujatia -  Arcibiskupským 
úradom v Bratislave, boli pozvaní aj lekári, ošetrova-
telia slúžiaci v nemocnici milosrdných bratov, ako aj 
pracovníci ďalších zdravotníckych zariadení.

Arcibiskup Zvolenský v homílii Zvolenský pripo-
menul myšlienky z evanjelia o milosrdnom Samari-
tánovi. „Svätý Otec Benedikt XVI. keď pripravoval 
posolstvo pre dnešný Deň chorých, tam spomenul aj 
príklad samaritána, ktorý sa postaral o človeka postih-
nutého, dobitého, skoro ubitého na smrť. A ten dobrý 
samaritán, ako ho predstavuje evanjelium, ktoré sme 
počuli, pre Svätého otca Benedikta XVI. je príkladom 
pre všetkých, ktorí sa o chorých starajú, ktorí majú 
pre nich otvorené srdce,“ povedal predseda KBS. 
„Lebo ten samaritán sa ujme chorého, zraneného, 
evanjelium hovorí, že mu očistil rany vínom a olejom, 
čo mal poruke, aby zmiernil jeho bolesť a Sv. písmo 
dáva svedectvo o tom, že poskytol aj materiálnu po-
moc tým, ktorí ho budú ďalej opatrovať. Základné 
posolstvo na záver evanjelia je: Pán Ježiš hovorí tým, 
ktorí ho počúvali: choďte a robte podobne. Dá sa po-
vedať, že všetci tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom- ako 
lekári, zdravotníci v najrôznejších oblastiach, ako tí, 
ktorí riadia zdravotnícke zariadenia alebo tí, ktorí sú 
blízko chorým svojou duchovnou blízkosťou, slova-
mi povzbudenia alebo blízkosťou telesnou, aj keď sa 
už nedá odstrániť niektoré skutočnosti, ktoré sú pod-
ľa Božej vôle- títo všetci v konečnom dôsledku plnia 
úlohu toho dobrého samaritána.“

Metropolita Zvolenský ďalej pripomenul: „Všetci 
tí, ktorí zmierňujú telesnú ťažkosť a posilňujú vieru 
v Božiu lásku a vo vzkriesenie, sprítomnené v Ježi-
šovom zmŕtvychvstaní, títo všetci spoločne vytvárajú 
spoločenstvo lásky. Dnešný deň je pre nás výbornou 
príležitosťou uvedomiť si, že každá choroba a každá 

Nevyliečiteľne chorí potrebujú 
lepšie podmienky, upozorňuje 

Katolícka charita

Bratislava 11. februára (TK KBS) - Hospicová starostli-
vosť určená pre nevyliečiteľne chorých ľudí v terminál-
nom štádiu života, by mala byť dostupná pre všetkých, 
ktorí ju potrebujú, nie iba pre solventných. Pri príležitosti 
Svetového dňa chorých na to upozorňuje Slovenská ka-
tolícka charita (SKCH), ktorá na Slovensku prevádzkuje 
12 mobilných hospicov a tri denné stacionárne.

„Zdravotné poisťovne nehradia túto starostlivosť 
v plnej výške a tak rozdiel musí doplácať pacient. 
Mnoho ľudí si nemôže dovoliť umiestniť príbuzného 
v hospici, pretože na to nemajú peniaze,“ upozorňuje 
generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Keďže 
zdravotné poisťovne platia málo, snaží sa Charita vy-
zbierať peniaze od darcov, aby mohla prijať aj chudob-
ných pacientov. Nízke platby zo zdravotných poisťovní 
nepokryjú náklady na paliatívnu liečbu a komplexnú 
starostlivosť, ktorá sa v hospicoch poskytuje. Príspevok 
pacienta nechcú hospice neúmerne zvyšovať, pretože 
už terajšie platby veľmi zaťažujú rodiny pacientov, kto-
rých život sa blíži ku koncu. V hospici je nevyliečiteľne 
chorým ľuďom v terminálnom štádiu života poskytnu-
tá starostlivosť, aby netrpeli neznesiteľnými bolesťami 
a bola zachovaná ich ľudská dôstojnosť. „Dôležité je, 
aby v posledných chvíľach života neboli sami. Zomrieť 
dôstojne by nemal byť luxus“, uviedol Radovan Gu-
mulák. SKCH pomáha nevyliečiteľne chorým ľuďom 
nielen doma ale aj v zahraničí. V dedinke Unna na se-
vere africkej Ugandy otvorila centrum na pomoc deťom 
postihnutým HIV a AIDS. Ide predovšetkým o deti, 
ktoré sa už narodili s vírusom HIV a stratili jedného ale-
bo obidvoch rodičov. Charita centrum postavila vďaka 
podpore slovenských darcov.                    Lukáš Melicher 

odkázanosť nás všetkých pozýva k otvoreniu sa: vyjsť 
zo seba samého a pozorovať to, čo je okolo.“ V závere 
homílie ešte zdôraznil potrebu mať vždy na pamäti, 
že „za hranicami pozemskej smrti je život, ktorý zá-
visí od Božej moci,“ a tiež potrebu vnímať tichú Bo-
žiu prítomnosť aj v chorobe – napríklad cez dobrých 
ľudí, ktorých blízkosť aj keď vždy neprináša fyzické, 
ale neraz práve duchové uzdravenie. Homíliu ukončil 
záverom posolstva ku Dňu chorých z pera Benedikta 
XVI. venovanom potrebe utiekať sa k Panne Márii.

Na záver bohoslužby zaznelo poďakovanie priora 
slovenskej komunity milosrdných bratov Jána Karlí-
ka OH za účasť a slávenie bohoslužby. Po bohosluž-
be sa v refektári milosrdných bratov konalo slávnost-
né agapé.                                                        Andrea Eliášová
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Zomrel kňaz Rožňavskej diecézy 
Valentín Smuda

Rožňava 12. februára (TK KBS) - Vo veku 80 rokov 
života zomrel uplynulú nedeľu 10. februára 2013 
vsdp. Valentín Smuda. S dekanom, ktorý bol kňa-
zom už 57 rokov, sa rozlúčia vo štvrtok 14. februára 
2013 o 10:00 h vo farskom kostole v jeho rodnej 
obci Dubovec.                                           Štefan Kosturko

Katolícka charita spustila pôstnu 
zbierku pre Ugandu, kde bojuje 

proti HIV a AIDS

Bratislava 13. februára (TK KBS) - Slovenská katolíc-
ka charita (SKCH) aj v roku 2013 pokračuje vo svojej 
kampani Pôstna krabička pre Afriku, ktorú dnes odštar-
tovala na celom Slovensku. Symbolom kampane ja malá 
pôstna krabička, ktorá každoročne opisuje zložitý príbeh 
konkrétneho dieťaťa z afrického kontinentu. Tvárou 
druhého ročníka kampane sa stal deväťročný ugandský 
chlapec Eric, ktorý žije na severe Ugandy.

„Eric je príkladom mnohých ugandských detí, pre 
ktoré je kvalitné vzdelanie len nedosiahnuteľným snom, 
pretože si ich rodičia nemôžu dovoliť každý mesiac za-
platiť školné a niektoré deti tak čaká miesto chodenia do 
školy práca,“ povedal na dnešnej tlačovej besede gene-
rálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. SKCH v janu-
ári v dedinke Unna na severe Ugandy otvorila Centrum 
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, v ktorom sa stará 
o siroty a polosiroty s HIV a AIDS a poskytuje im v ich 
zložitej životnej situácií plnú starostlivosť. „Veľkým 
problémom regiónu, v ktorom pôsobíme je však popri 
výskytu HIV a AIDS chudoba, ktorá miestne deti obe-
rá o sny a vzdelanie. Chceme im preto umožniť to, čo 
je pre naše deti samozrejmosťou - kvalitné vzdelanie,“ 
uviedol Radovan Gumulák.

Charita preto v rámci kampane distribuovala do 
viac ako 610 farností 30-tisíc kusov malých pôstnych 
krabičiek, ktorými sa snaží ľudí poprosiť o pomoc 

Pôstna zbierka  
Veselého darcu miluje Boh 

Bratislava 11. februára (TK KBS) - Spoločnosť Úsmev 
ako dar a Združenie kresťanských spoločenstiev mláde-
že (ZKSM)  organizujú počas pôstneho obdobia zbierku 
„Veselého darcu miluje Boh“. Popolcovou stredou sa 
začína pre kresťanov pôstne obdobie, ktoré potrvá až do 
Bielej soboty. Práve v tomto období od 13. februára do 
30. marca bude v mládežníckych kresťanských spolo-
čenstvách a rodinách prebiehať zbierka s cieľom získať 
prostriedky na vybavenie novovznikajúcich Krízových 
centier DORKA vo Zvolene a v Prešove a samotnú so-
ciálnu prácu s klientmi. Svojím dobrovoľným príspev-
kom tak darcovia pomôžu rodinám v kríze a mladým 
dospelým, ktorí po opustení detských domovov nezvlá-
dajú samostatný život.

„Pôstny čas je časom odriekania. Sú ale medzi nami 
ľudia, ktorí nemajú naplnené ani základné životné po-
treby, ako je strecha nad hlavou, strava či ostatné nutné 
zabezpečenie pre svoje deti. A práve s nimi sa chceme 
v tomto čase podeliť a priniesť im úľavu. Ak si odo-
prieme hoci len drobnosť, ušetrené peniaze môžeme 
venovať núdznym. Finančná hodnota toho, čoho sa 
zriekneme, sa tak zmení na zmysluplnú pomoc. Preto 
sme sa rozhodli zapojiť do tejto zbierky,“ doplnila Lea 
Hagovská, výkonná riaditeľka ZKSM.

Pôstna zbierka „Veselého darcu miluje Boh“ bude 
prebiehať na celkom Slovensku a k účasti na jej bude 
pozvaných viac ako 200 mládežníckych spoločen-
stiev ZKSM, ako aj ich partnerské mládežnícke centrá.   
                          Slavka Liptáková a Mária Januso-

V Nitre sa konala Púť pokánia 
ulicami Zobora

Nitra 10. februára (TK KBS) - V Nitre sa v poslednú 
fašiangovú nedeľu – 10. februára 2013 – konala Púť 
pokánia. Išlo o modlitbu krížovej cesty ulicami Zobo-
ra, a to od kaplnky miestneho Univerzitného pastorač-
ného centra až po Liečebný ústav, ktorý stojí v blízkosti 
jaskyne svätého Andreja Svorada, ktorý je patrónom 
mesta.

Na puti sa zúčastnilo približne šesťsto veriacich. 
Modlitby a prosby počas štrnástich zastavení prednies-
li zástupcovia pútnikov - z rôznych oblastí cirkevného, 
kultúrneho a spoločenského života. Púť bola zamera-
ná na odprosenie Boha za hriechy obyvateľov Nitry. 
Záverečné požehnanie udelil prítomným pútnikom nit-
riansky biskup Mons. Viliam Judák.

Púť pokánia sa v Nitre konala v rámci prípravy 
všetkých miestnych rímskokatolíckych farností na 
mestské misie, ktoré sa začnú 4. marca.    Miroslav Lyko

 chudobným a chorým ugandským deťom. „Malá pôstna 
krabička je symbolom solidarity s chudobnými ľuďmi 
vo svete. 

Všetky informácie o činnosti SKCH v Ugande nájde-
te rovnako na stránke www.charita.sk.                      -lme-



V Nitre spomienkovú slávnosť  
na nespravodlivo odsúdených 

Nitra 9. februára (TK KBS) - V Kostole Návštevy Panny 
Márie v Nitre sa 9. februára 2013 konalo spomienkové 
podujatie z príležitosti 60. výročia nespravodlivého od-
súdenia kňaza Štefana Krištína, bohoslovcov a sestier 
- Dcér kresťanskej lásky. Dôvodom ich odsúdenia bolo 
zriadenie bohosloveckého učilišťa pre Misijnú spoloč-
nosť Lazaristov.

Spomienka sa začala svätou omšou, ktorej predsedal 
generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Bro-
dek. V homílii hovoril – aj v súvislosti s nespravodlivo 
odsúdenými - o zmysle utrpenia, a to vo svetle Kristov-
ho kríža: „Ježiš vzal na seba utrpenie, aby zmierňoval 
hriech druhých, cez utrpenie nám daroval cestu spá-
sy. Najväčší prejav jeho lásky, lásky Boha k človeko-
vi“. Mons. Brodek dal prítomným za príklad svätých 
solúnskych bratov i tých, ktorí v našej histórii znášali 
utrpenie pre svoju vieru. Povedal: „Svätý Cyril i svätý 
Metod, i mnohí ďalší, na ktorých si aj dnes spomíname 
ako trpiacich, nespravodlivo odsúdených, pretrpeli pre 
evanjelium všetky možné útrapy. (...) Ich utrpenie im 
uľahčoval duch pokory a umŕtvenosti, viera vo výkup-
nú hodnotu kríža a veľká láska k dušiam“.              -ml- 
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O etike, prieskumoch  
a manipulácii verejnej mienky 

prednášal analytik na KU

Ružomberok 13. februára (TK KBS) - O etike, priesku-
moch a manipulácii verejnej mienky prednášal na 
Katolíckej univerzite šéf agentúry Polis Ján Bará-
nek. „Každý zverejnený prieskum verejnej mienky je 
zmanipulovaný,“ upozornil bývalý novinár a uznáva-
ný analytik. Hlavným nedostatkom podľa neho je, že 
agentúry pre výskum verejnej mienky nikto nekon-
troluje. Baránek počas svojej prednášky neobišiel ani 
problematiku korupcie na Slovensku. Zdôraznil pri-
tom, že skorumpovaní sú nielen politici, ale i ostatní 
verejní činitelia a novinári. „Slovenskí novinári sú 
povrchní, nedovzdelaní a skorumpovaní,“ otvorene 
a kriticky vyhlásil. Zároveň položil otázku: „Je toto 
národ, ktorý nechce korupciu?“ V diskusii prítom-
ných zaujímalo fungovanie agentúr uskutočňujúcich 
prieskumy verejnej mienky. Zaznela tiež otázka,  

Členovia Výboru SSV sa stretli 
v Trnave

Trnava 13. februára (TK KBS) - Členovia Výboru Spol-
ku sv. Vojtech (SSV) a Valného zhromaždenia SSV - 
Vojtech spol. s r. o. sa stretli 12. februára 2013 v Trnave. 
Zasadnutie sa začalo svätou omšou v Kaplnke Sedem-
bolestnej Panny Márie v historickej budove SSV, ktorú 
na počesť solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda a za 
pápeža Benedikta XVI. a jeho službu pre Cirkev celeb-
roval apoštolský administrátor „sede vacante“ Trnavskej 
arcidiecézy Mons. Ján Orosch, predseda Spolku. Boho-
službu koncelebrovali prítomní kňazi Mons. Vendelín 
Pleva, tajomník SSV Daniel Dian, Ján Hudec, Ľubomír 
Štefaňák a šéfredaktor Katolíckych novín Ivan Šulík.

V programe rokovania, na ktorom sa zúčastnilo 15 
z 25 členov grémia, bola informácia o predbežnom hos-
podárskom výsledku za rok 2012. Informáciu predniesla 
členom ekonómka SSV Zuzana Šúpolová. Z jej návrhov 
vyplynulo, že po zmene slovenskej legislatívy budú nut-
né úpravy v samotnom občianskom združení Spolku, 
ako aj spoločnosti SSV. Členovia analyzovali i prebie-
hajúci rok, ktorý je spojený s rôznymi zmenami. Týkajú 
sa napríklad niektorých odvodov a zvýšenia daní, ktoré 
sa týkajú hospodárenia Spolku.

Výbor SSV prijal na vedomie aj informácie, ktoré 
sa týkajú rekonštrukcie vlastných budov v Trnave, ako 
aj prenajímanej budovy Katolíckych novín v Bratislave. 
V závere Slavomír Ondica informoval o chystaných ti-
tuloch Spolku v najbližšom období.                Daniel Dian

čo má školstvo urobiť pre to, aby odstránilo korupciu 
a iné neduhy spoločnosti. Podľa Baránka by najskôr 
pedagógovia museli byť adekvátne zaplatení.

Prednášku organizovalo Kolégium KU v rámci 
Programu intelektuálnej formácie.        Daniela Bučková

V Krompachoch druhý kurz  
pre snúbencov

Krompachy 13. februára (TK KBS) - Uplynulú sobotu 
9. februára 2013 sa na Farskom úrade v Krompachoch 
skončil už druhý kurz pre snúbencov. O kurz, ktorí na 
mieste organizujú už od roku 2011, sa zaujímajú nielen 
ľudia z farnosti Krompachy, ale aj zo širokého okolia. 
Tím si však želá, aby tí, čo majú vážnu známosť, absol-
vovali kurz prípravy do manželstva ešte počas známosti 
a nie pred termínom sobáša. Celá príprava totiž podľa 
nich nie je len o sviatosti manželstva, ale aj o zodpoved-
nom vzťahu a príprave na trvalé a zodpovedné manžel-
stvo a rodičovstvo, ako aj o čistom vzťahu počas zná-
mosti.                                                              Jozef Palušák 
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Vydavateľstvo Dobrá kniha  
prichádza na trh  

s publikáciou Konkláve

Bratislava 12. februára (TK KBS) - Vydavateľstvo Dob-
rá kniha prichádza na knižný trh s publikáciou Konklá-
ve. Pápežské voľby v 20. a 21. storočí, ktorej autorom je 
Marcel Šefčík.

Čo sa deje vo Vatikáne, keď pápež zomrie, alebo keď 
sa zriekne úradu. Autor tejto knihy sa podujal zmapo-
vať všetky obdobia vakantného Apoštolského stolca od 
začiatku 20. storočia. Dozvieme sa tak o tom, za akých 
okolností boli volení pápeži od roku 1903. Ďalej si vší-
ma, ako sa menili v tomto období predpisy o voľbe pá-
peža. Najzaujímavejšou časťou celej knihy je tretia časť. 
Predstavuje čo možno najdetailnejšie presný priebeh 
prípravy pápežskej voľby a priebeh samotného konklá-
ve. Hoci je konkláve v očiach mnohých ľudí opradené 
hustou pavučinou tajomstva, táto ustanovizeň ma presné 
pravidlá, bohatý duchovný obsah a krásne obrady, ktoré 
voľbu pápeža sprevádzajú.                 František Sočufka SJ 

Vo vydavateľstve Sali-Foto  
vyšla knižná novinka  

Gabriel Amorth Silnejší než zlo

Bratislava 11. februára (TK KBS) - „Silnejší než zlo“ je 
názov novej knihy, ktorú vydalo vydavateľstvo SALI-
-FOTO. Jej autorom je Gabriel Amorth, člen medziná-
rodnej Pápežskej mariánskej akadémie a čestný prezident 
Medzinárodnej asociácie exorcistov. „Život je ustavičné 
zápasenie so zlom a ten, kto chce zápasiť, musí svojho 
nepriateľa dobre poznať. Keď chceme premôcť nepria-
teľa, ktorého základnou zbraňou je klamstvo a podvod, 
potom jeho dokonalé spoznanie znamená polovicu úspe-
chu. Úplným víťazstvom je láska, ku ktorej sa človek 
dostáva prostredníctvom modlitby,“ píše v knihe otec 
Amorth, ktorý sa narodil v roku 1925 v talianskej Mo-
dene. Po tom, ako získal doktorát v odbore práva, vstúpil 
do Spoločnosti sv. Pavla. Kňazské vysvätenie prijal v ro-
ku 1954.                                                   Vladislav Salamon

Predstavitelia farských médií  
o evanjelizácií v sociálnych sieťach 

v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 13. februára (TK KBS) - Otázke 
ako evanjelizovať a tvoriť cirkevné spoločenstvo 
v súčasnej digitálnej kultúre sa venovali zástup-
covia farských masmédií Banskobystrickej diecé-
zy, ktorí sa zišli uplynulú sobotu 9. februára 2013 
v Banskej Bystrici.

Stretnutie redaktorov farských časopisov, web-
stránok a sociálnych sietí v Diecéznom centre Jána 
Pavla II. otvoril generálny vikár Banskobystrickej 
diecézy Mons. Marián Bublinec. Tvorcom farských 
masmédií sa poďakoval za ich dobrovoľnú obetavú 
službu na úrovni farnosti, ktorá je cennou pre celé 
diecézne spoločenstvo. Symbolicky ich zároveň 
ocenil i malou publikáciou.

Nosnou témou stretnutia bolo tohtoročné posol-
stvo Svätého Otca Benedikta XVI. pre oblasť ma-
smédií s názvom Sociálne siete: brány pravdy a vie-
ry, nové priestory pre evanjelizáciu. Výzvy posolstva 
priblížil vdp. Štefan Hrbček, kňaz z  kresťanského 
portálu Moja komunita. Ako uviedol Hrbček, aj so-
ciálne siete sú priestor, ktorý nám Boh dáva ako prí-
ležitosť a priestor na ohlasovanie evanjelia. 

Prednášajúci Martin Lojek, technický správca 
Mojej komunity, oboznámil farských redaktorov 
s možnosťami a  kapacitou tohto celoslovenského 
kresťanského portálu.                      Zuzana Juhaniaková

eRko pripravilo pre deti  
v Roku viery kurz Zrnko

Bratislava 15. februára (TK KBS) - eRko – Hnutie kres-
ťanských spoločenstiev detí pripravilo v Roku viery 
kurz viery „Zrnko“ pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. 
Stretnutia sú inšpirované citátom zo Svätého písma: 
„Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých se-
mien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky 
byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu 
hniezdiť nebeské vtáky“ (Mk 4,30-32).

Zrnko je sedem stretnutí na sedem tém a ôsma párty 
stretnutie, na ktoré môžu deti pozvať svojich kamarátov. 
Zrnko obnovuje a prehlbuje kresťanstvo, pomáha obja-
vovať dar viery v Boha, upevňuje a buduje spoločenstvo. 
Zrnko je vhodnou pomôckou aj na prípravu detí na prvé 
sväté prijímanie vo farnosti. Príručku pre animátora, pla-
gát a nálepky (7) pre každé dieťa si môže objednať na 
internetovej stránke www.erko.sk.   Prihlásiť sa musí 
do 25. marca 2013. Prvé zásielky materiálov pošlú 
organizátori kurzu do konca marca, aby ste mohli 
Zrnko začať hneď po Veľkej noci.              Ivan Kňaze


