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Nám ekonómom sa často vyčíta, že sa zaujímame 
len o peniaze. V hlave iba čísla, v ústach percentá 
a blízko srdca v peňaženke aspoň strieborná kre-
ditná karta. Na obhajobu možno azda povedať, že 
vlastným povolaním ekonómov je hospodárnosť. Tá 
je určite potrebná pre spravovanie dobier, ktoré nám 
boli zverené. Spomenutá výčitka predsa niečo uka-
zuje. V hĺbke srdca pochybujeme o ľuďoch, ktorí sa 
na svet pozerajú len cez materiálne okuliare. Pritom 
sami sa tejto chyby dopúšťame.

„Problémom zdravotníctva sú najmä peniaze. 
Problémom školstva sú najmä peniaze. Problémom 
v oblasti sociálneho zabezpečenia sú najmä peniaze. 
Problémom mladých rodín, vlastne všetkých rodín, 
sú najmä peniaze, inak by určite mali viac detí.“ Ako 
často toto počúvame od ľudí v našom okolí?

Toto uvažovanie je zrejme prejavom materia-
lizmu. Ide o presvedčenie, že konanie ľudí je dané 
vecami a nie myšlienkami. Presvedčenie, že Boha 
niet a ľudské konanie sa viac odvíja od potrieb či 
pudov, ako od rozumu. Marx tvrdil, že dejiny sú 
vopred dané zápasom spoločenských tried o nad-
vládu nad výrobnými prostriedkami – teda nad ve-
cami. Tento zápas mal vyústiť do situácie, keď sa 
spoločné dobro dosiahne spoločným vlastníctvom 
všetkého – dodajme všetkého materiálneho. Ko-
munisti používali okrídlenú frázu „každému podľa 
jeho potrieb“. Žiada sa spresniť - „každému patria 
veci podľa jeho materiálnych potrieb“. Nakoniec 
dosiahli namiesto spoločného dobra prevažne spo-
ločné zlo. Do dnešnej doby sa im podarilo prepašo-
vať presvedčenie, že ak človek má nejakú materiál-
nu túžbu či potrebu, má zároveň morálny nárok na 
to, aby mu ju štát zabezpečil tak, že násilne odníme 
„nadbytok“ inému.

Ďalším prejavom materializmu je strata schop-
nosti vidieť skutočné ciele nášho konania. Vrátim 
sa k školstvu. Stretol som sa s názorom veľmi ši-
kovného človeka, že cieľom vzdelávania je znižo-
vanie sociálnych rozdielov. Tento názor ukázal, ako 
je u nás zakorenený materializmus. Je to postavené 
na nevyslovenom predpoklade, že cestou k šťastiu 

je mať stále viac peňazí. Avšak nielen vo vlastnom 
vrecku, ale ešte aj v porovnaní s ostatnými ľuďmi. 
Ako vidia cieľ vzdelania mnohí rodičia? Často len 
ako spôsob, ako zabezpečiť pre svoje deti čím lepšiu 
obživu. Je to pochopiteľné, ale nestačí to.

Materializmus je ako nebolestivý nádor, ktorý 
postupne otravuje organizmus svojimi metastáza-
mi. Neskôr zničí schopnosť človeka vnímať pravdu, 
morálne sa rozhodovať a prijímať zodpovednosť 
za svoje konanie. Jedným z výhonkov tejto zniču-
júcej ideológie je sklon neprijať vlastné zlyhania: 
„Za môj neúspech môže rodina, do ktorej som sa 
narodil. Alebo „Nemohol som cestovať toľko ako 
spolužiaci.“ Prípadne „Na Slovensku je to tak.“ Vý-
sledkom je aj presvedčenie, že pre zlepšenie ľud-
ského údelu treba kompletne zmeniť spoločenský 
systém. V skutočnosti však treba odvrátiť srdcia 
ľudí od materiálneho a nasmerovať ich k Bohu. Ako 
nám v tom materializmus bráni? Sme ním ovplyv-
není oveľa viac, ako si bežne uvedomujeme.

V encyklike Centesimus Annus blahoslavený Ján 
Pavol II. napísal: „Rozvoj sa nemá chápať výlučne 
v ekonomickom zmysle, ale treba mať pred očami 
celého človeka. Jeho cieľom nie je len pozdvihnu-
tie všetkých národov na úroveň, akej sa dnes tešia 
bohatšie krajiny, ale aby sa spoločnou prácou ľudí 
budoval dôstojnejší život a skutočne pozdvihla 
dôstojnosť a tvorivosť každého jednotlivca i jeho 
schopnosť odpovedať vlastnému povolaniu a v ňom 
obsiahnutej výzve Boha. Na vrchole tohto procesu 
stojí uplatňovanie práva i povinnosti hľadať Boha, 
poznávať ho a podľa tohto poznania žiť.“

Bolo by chybou myslieť si, že materializmus 
odišiel s komunizmom a dnes už stačí bojovať len 
s liberalizmom. Materializmus je práveže mostom, 
ktorý tieto ideológie spája. Na druhej strane je ich 
spoločným slabým miestom – práve tým miestom, 
na ktoré musíme zaútočiť. Pôstne obdobie je na to 
vhodným časom. Každý deň si môžeme položiť 
otázku: „Ako som odolal materiálnemu? Ako som 
hľadal pravdu?“ 

           RV, ekonomický komentár Marcela Mikolášika

Pliaga materializmu

Vatikán 21. februára (RV) Na voľbe pápeža by sa 
malo zúčastniť 117 kardinálov, z ktorých 67 kre-
oval Benedikt XVI. Budú medzi nimi aj kardináli 
Kasper a Poleto, ktorí dovŕšia osemdesiat rokov 
začiatkom marca. Predpis totiž stanovuje dosiah-
nutý vek 80 rokov v prvý deň sede vacante. Je to 
prípad kardinála Husara, ktorý dovŕši 80-ku 26. 
februára.

Dekanom kardinálskeho kolégia je kardinál So-
dano. Keďže sa nemôže zúčastniť na konkláve, od 
chvíle, keď budú volitelia uzatvorení do Sixtínskej 
kaplnky, bude dekanom kolégia kardinál Giovanni 
Battista Re. Stane sa tak na základe menného zozna-
mu a z dôvodu, že nesie titul kardinál-biskup. Všetci 
kardináli volitelia, budú od prvého marca ubytovaní 
vo Vatikáne v Dome sv. Marty.                             -js-

Konklave
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Vatikán 17. februára (RV) - Od rána prichádzali 
na Námestie sv. Petra tisíce pútnikov, aby využili 
jednu z posledných príležitostí pomodliť sa spo-
lu s Benediktom XVI. poludňajšiu modlitbu An-
jel Pána. Svätý Otec 
vo svojom príhovo-
re pozval všetkých 
veriacich k odvahe 
bojovať proti nástra-
hám zlého ducha.

„Drahí bratia 
a sestry,

uplynulú stre-
du sme tradičným 
obradom udeľovania 
popola vstúpili do 
Pôstneho obdobia. 
Je časom obrátenia 
a pokánia v rámci prípravy na Veľkú noc. Cirkev, 
ako matka a učiteľka, pozýva všetkých svojich 
členov, aby sa obnovili na duchu a rozhodne sa 
opäť obrátili k Bohu, odmietajúc pýchu a egoiz-
mus, aby mohli žiť v láske. V tomto Roku viery 
je pôstne obdobie vhodnou príležitosťou k znovu-
objaveniu viery v Boha ako základného kritéria 
nášho života a života Cirkvi. Táto skutočnosť so 
sebou vždy prináša zápas, duchovný boj, pretože 
duch zla sa prirodzene stavia proti nášmu posvä-
covaniu a hľadá spôsoby, ako nás zviesť z cesty 
k Bohu. Preto sa každý rok na Prvú nedeľu v pôst-
nom období číta evanjelium o pokúšaní Ježiša na 
púšti.

Ježiš, po tom, ako bol „vymenovaný“ za me-
siáša – „Pomazaný“ Duchom Svätým – pri krste 
v Jordáne, bol tým istým Duchom vyvedený na 
púšť, aby ho diabol pokúšal. Na začiatku svojho 
verejného účinkovania musel Ježiš odmaskovať 
a odmietnuť falošné obrazy Mesiáša, ktoré mu 
pokušiteľ predstavoval. Avšak tieto pokušenia sú 
rovnako falošnými obrazmi človeka, snažiacimi 
sa vždy oklamať svedomie tým, že sa vydávajú 
za vhodné, účinné, ba až dobré návrhy. Evanje-
listi Matúš a Lukáš predstavujú tri pokušenia 
Ježiša. Ich podania sa medzi sebou líšia iba ich 

poradím. Hlavná podstata pokušení vždy spočíva 
v prispôsobovaní Boha vlastným cieľom, pripisu-
júc väčšiu dôležitosť úspechu a materiálnym dob-
rám. Pokušiteľ je ľstivý: neprivádza k zlu pria-

mym spôsobom, ale 
skrze falošné dobro, 
presviedča o tom, 
že pravými skutoč-
nými hodnotami sú 
moc a všetko to, čo 
uspokojuje prvotné 
potreby. V tejto chví-
li je Boh na druhom 
mieste, je zredukova-
ný na akýsi prostrie-
dok, a nakoniec sa 
stáva nereálnym, už 
sa s ním viac nepočí-

ta a napokon sa stráca. V konečnom dôsledku je 
pri pokušeniach v hre viera, pretože v hre je Boh. 
V rozhodujúcich chvíľach života – čo však mô-
žeme dobre vidieť i každodenných momentoch 
- stojíme na rázcestí: chceme nasledovať svoje 
„ja“ alebo Boha? Individuálne záujmy či skutočné 
Dobro, teda to, čo je naozaj dobré?

Podľa učenia Cirkevných otcov sú pokuše-
nia súčasťou Ježišovho „zostupovania“ do našej 
ľudskej prirodzenosti, do priepasti hriechu a jeho 
dôsledkov. Toto „zostúpenie“, Ježiš uskutočnil až 
do konca, až po smrť na kríži a do pekiel, do úpl-
ného odlúčenia sa od Boha. Týmto spôsobom sa 
stáva Božou rukou, ktorú Boh vystiera k človeku, 
k stratenej ovci, aby ju zachránil. Sv. Augustín 
učí, že Ježiš si od nás vzal pokušenia, aby nám 
daroval svoje víťazstvo. Nebojme sa preto ani my 
bojovať proti zlému duchu: je však dôležité, aby 
sme tak robili spolu s ním, s Kristom, víťazom. 
Obráťme sa k Matke Márii, aby sme ostali pri 
ňom: prosme ju so synovskou dôverou v hodine 
skúšky a ona nám umožní pocítiť mocnú prítom-
nosť jej božského Syna, aby sme odolali poku-
šeniam prostredníctvom Ježišovho slova a znovu 
postavili Boha do centra nášho života.“   

                                               -js-/ snímka RVCZ

Benedikt XVI. pred Anjel Pána: Ježiš je Božou rukou vystretou k človeku

Vatikán 17. februára (RV CZ) - V sobotu podve-
čer prijal Benedikt XVI. na zvláštnej audiencii 
talianskeho premiéra Maria Montiho spolu s jeho 
manželkou. Počas približne 15-minútového „inten-
zívneho a srdečného stretnutia na rozlúčku“ - píše 

vatikánske tlačové oddelenie - „vyjadril prof. Mon-
ti sympatie talianskemu ľudu k Svätému otcovi za 
jeho vznešené náboženské a morálne magistérium 
a za jeho vnímavú účasť na problémoch a nádejach 
Talianska a Európy“.                                      RV CZ

Svätý Otec prijal talianskeho premiéra Montiho
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Vatikán 18. februára (RV) - Benedikt XVI. a jeho 
spolupracovníci z Rímskej kúrie začali v nedeľu 
večer duchovné cvičenia, ktoré sa vo Vatikáne ko-
najú pravidelne na začiatku pôstnej doby. Počas 
tohto týždňa je preto prerušená iná aktivita Svä-
tého Otca. Tohtoročnými exercíciami sprevádza 
ich účastníkov kardinál Gianfranco Ravasi, pred-
seda Pápežskej rady pre kul-
túru, ktorý dal cyklu svojich 
meditácii tému „Ars orandi, 
ars credendi (Umenie modliť 
sa, umenie veriť). Božia tvár 
a tvár človeka v modlitbe žal-
mu“.

V nedeľu sa v kaplnke Re-
demptoris Mater konala prvá 
z prednášok, do ktorej jej au-
tor, kardinál Ravasi, premie-
tol situáciu vzniknutú oznámením Benedikta XVI. 
o abdikácii a predstavil biblický obraz budúcej 
prítomnosti Benedikta XVI. v Cirkvi, jeho kontem-
platívnu prítomnosť, ktorú prirovnal k postaveniu 
Mojžiša vystupujúceho na vrch a modliaceho sa za 
izraelský nárok, ktorý v údolí bojoval proti Amale-
kitom:

„Tento obraz predstavuje vašu hlavnú úlohu 
v Cirkvi, teda orodovanie, prihováranie sa: my zo-
stávame v údolí, v tom údolí, kde sú Amalekiti, kde 
je prach, kde existujú obavy a tiež hrôzy, úzkosť, 
ale aj nádej, tam, kde ste vy zotrvávali počas ôs-
mych rokov spolu s nami. Od tejto chvíle budeme 
vedieť, že sa budete za nás prihovárať na hore.“

Kardinál prítomných vyzval, aby začali s prvou 
meditáciou zahĺbením sa do duše, oslobodením sa 
od hlukov každodenného života: „Myslím si, že aj 
pre nás sú cvičenia, tieto chvíle, chvíľou oslobode-
nia duše od pozemných vecí, tiež od bahna hriechu, 
piesku banality, od žihľavy klebiet, ktoré nepretrži-
te, zvlášť v týchto dňoch, okupujú naše uši.“

Predseda dikastéria sa v meditáciách zaoberal 
modlitbou v Žalmoch. Poukázal hlavne na štyri 
slovesá, ktoré v nej v tejto súvislosti dominujú:  
dýchanie – pretože modlitba je akoby vzduchom 
pre náš život; premýšľanie či poznávanie Boha 
– ako to robila Mária, ktorá si udalosti uchovávala 
v srdci; zápasenie s Bohom – predovšetkým, keď 
sme vyprahnutí, v temnote života, keď sa dvíha do 
výšky náš zúfalý výkrik, ktorý sa môže zdať až 
rúhavý; a prejavovanie lásky – môcť objať Boha.

Podľa kardinála Ravasiho je modlitba veľakrát 
akýmsi tichým spojením očí dvoch zaľúbených: 
„Viete dobre, – hovoril veľký Pascal – že tak ako 
vo viere, aj v láske je mlčanie často veľavravnejšie 
ako slová. Dvaja skutočne zaľúbení, keď sa vytratí 
všetko klišé z ich lásky, keď sa stereotyp opakuje 

Benedikt XVI. a spolupracovníci z kúrie začali duchovné cvičenia

aj v láske, ak sú skutočne zaľúbení, hľadia si do 
očí a mlčia.“   

Ľudia vedia bezpečne rozpoznať, 
či kňaz hovorí od srdca
V utorok exercitátor, kardinál Ravasi, hovoril v Ka-

plnke Redemptoris Mater vo Vatikáne o zlých káza-
niach. „Ľudia vedia bezpečne 
rozpoznať, či kňaz hovorí od srd-
ca,“ hovoril predseda Pápežskej 
rady pre kultúru v jednej z pred-
poludňajších meditácii. Na okraj 
rozjímania o postave Mesiáša 
v Žalmoch poznamenal, že nie-
kedy vedia precítenejšie hovoriť 
o Kristovi tí, ktorí sú od Neho 
ďaleko, pretože vnímajú, že je 
pre nich potrebný. Ako príklad 

spomenul dvoch spisovateľov, ktorých by samostatne 
asi nikdy nenapadlo, povedal kardinál Ravasi, že budú 
citovaní v meditáciách určených pápežovi:

„Príď k nám, dobrý Pán Ježiš, obráť k nám svoj 
zrak, pretože iba Ty si nám naozaj potrebný,“ tieto slo-
vá napísal v 30-tych rokoch Bertolt Brecht, človek nám 
veľmi vzdialený. Osobne som presvedčený, že veľkí 
géniovia ľudstva, hoci vzdialení, zostávajú preniknutí 
tajomstvom Krista. Ich svedectvo ukazuje, ako chlad-
ní sme vo svojom svedectve o Kristovi my. Ako často 
nie sú naše kázania schopné vysvetliť naozajstné zjed-
notenie s Kristom, práve vášne vo vzťahu ku Kristovi. 
Veriaci si na to veľmi citliví. Okamžite postrehnú, kedy 
niekto počas kázania upadá do rutiny a kedy do neho 
vkladá svoje srdce. Preto ešte jeden citát, ktorý zaráža, 
lebo jeho autor Franz Kafka bol Žid. V rozhovore so 
svojím priateľom raz poznamenal: „Ježiš je priepasťou 
svetla. Je potrebné zavrieť oči, aby sa tam človek ne-
pohrúžil.“ Kafka skutočne zavrel oči ku Kristovi, ale 
kresťanstvo ho vždy priťahovalo.“

Dejiny ako miesto stretnutia s Bohom
Témou utorkovej meditácie boli „dejiny ako 

miesto stretnutia s Bohom“. Kardinál Ravasi pove-
dal, že toto miesto je možné osobitne vidieť v Sta-
rom zákone. Poukázal na historické vyznanie Izrae-
la v tej časti zákona, v ktorej sa uvádza, že viera sa 
viaže na udalosti, pri ktorých sa na Boha odkazuje 
ako na toho, ktorý oslobodil ľud z egyptského otroc-
tva. Stretnutie s Bohom sa ukazuje v spleti udalostí, 
poznačených utrpením, ale aj radosťou. „Dejiny sú 
a vždy pre nás musia byť milovaným miestom pre 
stretnutie sa s našim Pánom, naším Bohom. Aj na-
priek tomu, že sú miestom pohoršenia, či miestom, 
v ktorom možno často vnímame aj mlčanie Boha 
alebo sme svedkami apostázie ľudí,“ povedal kar-
dinál Ravasi.
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Podľa predsedu vatikánskeho dikastéria je práve 
nádej tou hlavnou cnosťou, ktorá vedie k pochopeniu, 
že dejiny nie sú len sledom nezmyselných udalostí, 
ale – ako je to možné vidieť aj v Knihe Jób – sú súčas-
ťou Božieho plánu. V súvislosti so vzťahom k Bohu 
poukázal na knihu Exodus. V nej je Boh definovaný
zámenom v prvej osobe „ja“, a spolu so slovesom ako 
„ja som“: „Ide teda o osobu, ktorá koná, žije vo vnútri 
udalostí a to je dôvod, prečo je náš vzťah s Ním vzťa-
hom dôvery, dialógu, kontaktu. Nádej tak pramení 
z presvedčenia, že dejiny nie sú zoznamom nezmy-
selných udalostí.“ V druhej časti sa kardinál zameral 
na postavu Mesiáša. V Žalmoch sa o ňom hovorí ako 
o tom, ktorý dá zažiariť spravodlivosti, najmä pre tých 
najposlednejších, chudobných.

Predseda dikastéria sa zameral aj na Kristovo 
kňazstvo ako kňazstvo milosti. Ako povedal, tento 
spasiteľský rozmer je možné vnímať ako podsta-
tu Žaltára. „Mali by sme sa aj častejšie pozastaviť 
a uvažovať nad postavou Krista, Mesiáša, ktorý má 
v sebe všetok tento nádych Starého zákona a vo-
viedol ho do plnosti,“ tvrdí kardinál Ravasi. Počas 
včerajších meditácii sa kardinál Ravasi zameral na 
liturgiu ako miesto Božieho zjavenia. Pripomenul 
nevyhnutnosť hľadieť na Boha, ale rovnako hľadieť 
smerom k bratom. Je dôležité nájsť rovnováhu medzi 
oboma dimenziami, pretože bratská láska a vyznanie 
hriechov sú kľúčovými bodmi k „prekročeniu prahu, 
ktorý vedie k spoločenstvu s Pánom“.

V stredu sa kardinál Gianfranco Ravasi venoval 
obrazu človeka v Žalmoch. Prvú meditáciu koncen-
troval na Žalm 131, ktorý označil za „symbol alebo 
spiritualitu detstva“, kde možno objaviť osobitné 
vlastnosti veriaceho, ktorý „je naplnený dôverou 
v Pána“. Žalm sa začína akýmsi vymenovaním pro-
tikladov viery: pýcha, hrdosť, sebestačnosť, ktoré sa 
kladú na úroveň Boha. Práve v tomto tkvie dedičný 
hriech. „Budete ako Boh, bude poznať čo je dobré 
a čo je zlé, vy budete rozhodovať o morálke. Člo-
vek sa vo svojej slobode pokúša práve o toto“. Ale, 
ako hovorí kardinál, sloboda je pre kresťana ďalšie 
kľúčové slovo. Žalmista definuje slobodu človeka
v obraze „nasýteného dieťaťa“ v milujúcom matki-
nom náručí. Celé Ježišovo učenie sa odvíja v tom-
to zmysle. Deti sú tými, od ktorých sa máme učiť 
čistote, ale predovšetkým dôvere. Podľa kardinála 
dieťa má symbolickú víziu reality a nie analytickú. 
Preto dokáže intuitívne spoznať istejšie pravdy.

V druhej meditácii kardinál Ravasi upriamil po-
zornosť na človeka ako krehké stvorenie, skúšané-
ho bolesťami života, zúfalého, ktorý zakúša limity 
a konečnosť svojej osoby. „Tieň“ a „zdanie“ sú slová 
Žalmu 39, ktorým žalmista žiada o „poznanie počtu 
jeho dní“. „Zamyslime sa iba nad televíziou, ktorá je 
skutočným a veľkým molochom v našich domácnos-
tiach. Vieme všetko o móde, o tom, čo máme jesť, 

obliecť si, vybrať si... ale nemáme viac pred sebou 
hlas, ktorý by nám naznačil cestu, teda zmysel života, 
ktorý je tak krehký a ťažký. Preto je dôležité vrátiť sa 
k veľkým témam. Mať odvahu uvažovať o veľkých 
veciach je teraz pre mladých veľkým problémom, 
pretože nedokážu nájsť odpovede na zmysel. Preto 
sa nechávajú ovplyvniť tým, čo vychádza zo súčas-
nej spoločnosti,“ povedal kardinál. Poznať svoje li-
mity má zmysel pre to, aby sme prekonali povrchnosť 
nášho života. Je však potrebné vrátiť sa k jednodu-
chej a úprimnej modlitbe. Svoju meditáciu kardinál 
zakončil povzbudením, že napriek mnohým temným 
stránkam života, kresťanská skúsenosť vždy otvára 
nový horizont, odkiaľ prichádza svetlo, pretože tma 
nebude mať nikdy posledné slovo.

Bolesť a samota pri pohľade na Krista boli nos-
nými prvkami rozjímania, ktoré popoludní predniesol 
účastníkom duchovných cvičení pre Rímsku kúriu 
kardinál Ravasi. „Človek sám od seba nie je schopný 
dať odpoveď na problém utrpenia. Môže pred ním iba 
nemo stáť a mlčať“. V Žaltári je možné nájsť mnoho 
žalmov vyjadrujúcich bolesť, utrpenie a slzy chorého, 
predtuchy smrti, osamelosť a opustenosť od priateľov. 
V takej situácii ostáva blízkym iba Boh. Kardinál ďa-
lej skonštatoval, že izolácia je veľkou pliagou dnešnej 
spoločnosti a jej náročnou skúškou. Navštevovať 
chorých a osamelých, ako ďalej uviedol, je jedným 
zo skutkov milosrdenstva, pretože „trpiaci potrebuje 
byť vypočutý a rýchlo vycíti, ak má ten, čo ho pri-
šiel navštíviť, naponáhlo a pozerá na hodinky. Téma 
osamelosti je v našej spoločnosti výsostne aktuálna, 
pretože je jedným z jej dôsledkov a v našich mestách 
zanechala zástupy osamelých“.

V ďalšej časti príhovoru sa kardinál presunul 
k osamelosti v podobe ohovárania. „Ohováranie a kle-
bety nutne vedú svoju obeť do izolácie a opustenosti.“ 
Spomenul prípady mladých ľudí, ktorí sa prostredníc-
tvom internetu stali predmetom ohovárania a po čase 
sa rozhodli vziať si život. Ďalej sa kardinál Ravasi 
zastavil pri postave Jóba, zdôrazniac skutočnosť, že 
jestvuje i také zlo, ktoré presahuje človeka. Jób však 
po mnohých skúškach zistí, že v Božom pláne má 
každé utrpenie, i to najťažšie a najnepochopiteľnej-
šie, svoj význam. „Boh sa v Kristovi skláňa k človeku 
a prijíma jeho bolesť a ohraničenosť. Ježiš sám pre-
chádza celou škálou bolesti: strachom, osamelosťou, 
zradou, telesným utrpením, Božím mlčaním a nako-
niec smrťou. Boh nás v Kristovi nechráni od každej 
bolesti, ale podporuje nás a oslobodzuje nás v bolesti, 
stojac po našom boku“, uviedol ešte kardinál.

Tohtoročné exercície vo Vatikáne sú vzhľadom 
k blížiacemu sa konkláve stredom záujmu. Vďaka 
tomu, že je ich možné sledovať tiež na internete, zú-
častňujú sa na nich napríklad aj františkáni v Assisi. 
Hlavné myšlienky meditácii vychádzajú tiež vďaka sta-
rostlivosti samotného kazateľa. Kardinál Ravasi sa o ne 
delí na sociálnej sieti Twitter.       RV js,mf / foto RVCZ 
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S Benediktom XVI. sa listom lúči 
i izraelský prezident Šimon Peres

Izrael 18. februára (RV) - S Benediktom XVI., kto-
rý oznámil zámer vzdať sa svojho úradu, sa rozlúčil 
listom i izraelský prezident Šimon Peres. Vyjadruje 
v ňom ľútosť nad pápežovým rozhodnutím, no ozna-
čuje ho za originálne a odvážne. „Považujem ho za 
neobyčajného a jedinečného duchovného vodcu,“ 
uvádza sa v dokumente. Ako píše, je presvedčený 
o tom, že prínos Benedikta XVI. mal zásadný vplyv: 
„Je to muž hlbokých myšlienok. Telo môže zostar-
núť, ale múdrosť nezostarne nikdy.“ Ďalej oceňuje 
jeho úsilie pri presadzovaní mieru a ľudskosti. Po-
ukázal na mnohé gestá, ktoré viedli k upevneniu 
vzťahov medzi Katolíckou cirkvou a židovským 
národom: „Povedal, že židovský národ nie je zod-
povedný za Ježišovu smrť, zopakoval, že židia sú 
,naši starší bratia´ a že Boh nikdy neopustil židovský 
národ. Navštívil Izrael a Veľkú synagógu v Ríme, 
aby vyjadril svoje priateľstvo a solidaritu.“ Izrael-
ský prezident uvádza, že Benedikta XVI. považuje 
za priateľa a s celým Jeruzalemom sa za neho modlí. 
„Budeme na neho pamätať s rešpektom a uznaním 
za to, čo urobil,“ dodáva v závere listu.                -mf- 

Benedikt XVI. vytvoril vzorec  
prístupov k sexuálnym deliktom

Vatikán 20. februára (RV) - „Benedikt XVI. vytvoril 
vzorec prístupu voči sexuálnym deliktom. Prejde tak do 
dejín ako pápež, ktorý sa vysporiadal so zneužívaním 
mladistvých.“ Taký názor vyjadril arcibiskup Charles 
Scicluna, ktorý viac ako desať rokov vyšetroval tieto 
delikty na Kongregácii pre náuku viery, teda ešte počas 
vedenia kardinála Ratzingera.

Odkaz, ktorý zanechal na tomto poli Benedikt XVI., 
predstavujú nové rigorózne normy, jasné vzorce prístu-
pu i osobné zaangažovanie, čoho výrazom je list Cirkvi 
v Írsku alebo viaceré osobné stretnutia s obeťami delik-
tov, povedal Vatikánskemu rozhlasu arcibiskup Sciclu-
na. „Je to odkaz nielen platný, ale zároveň nezničiteľný, 
nezvratný a určuje budúcnosť Cirkvi. Po tomto pontifi-
káte už nebude možné urobiť krok späť. Benedikt XVI. 
urobil vo veci jasno. Cirkev sa má nielen očistiť, ale byť 
tým, čím po stáročia bola, totiž miestom bezpečným 
a prívetivým pre deti a mládež. Pracoval som po boku 
kardinála Ratzingera a videl som, ako ťažké bolo pre 
neho pochopiť, odkiaľ sa takýto úpadok medzi kňazmi 
berie. Nedokázal pochopiť toto tajomstvo neprávosti. 
A chcel odpovedať nielen novými kánonickými nor-
mami, ale predovšetkým zmenou mentality. A bolo to 

Historik Johnson: Pápeža  
potrebujú všetci vrátane tých,  

čo by to nepriznali

Rím 21. februára (RV) - „Rozhodnutie Benedikta XVI. 
abdikovať považujem za veľmi múdre,“ povedal známy 
anglický historik, 85-ročný Paul Johnson v rozhovore 
s Giuliom Meottim pre utorkové vydanie talianskeho 
denníka Il Folio. „Rozhodnutie je v plnom súlade s in-
telektuálnou formáciou Josepha Ratzingera. Nevidím 
v tom žiadne znamenie slabosti alebo bezvýznamnosti 
kresťanstva v súčasnom verejnom živote“.

Historik Johnson poznamenáva, že „pápeža potre-
bujú všetci, vrátane indeferentných, ktorí by to nikdy 
nepriznali“, a formuluje tak charakter Ratzingerovho 
pontifikátu, ktorým je podľa neho mienka: „Tlak medzi
kresťanstvo a moderným svetom. Ľudská bytosť nie je 
tvorom čisto svetským. Má svetské potreby, ale potre-
buje k životu i niečo iného, a v tom je rola Cirkvi veľmi 
dôležitá, podobne ako je predstavivosť tou najdôležitej-
šou ľudskou charakteristikou. Obraznosť nás totiž pre-
sviedča o tom, že sme stvorený na obraz Boží“. Historik 
sa v závere rozhovoru pozastavil pri morálnom relati-
vizme a označil ho za „kardinálny hriech 20. storočia, 
ktorý je dôvodom toho, prečo bolo v ľudských dejinách 
toto storočie ak zúfalo nešťastné a deštruktívne. Preto sa 
tiež všetky moderné spoločnosti stavali proti pápežovi 
Ratzingerovi.“                                                         RV CZ

účinné. Reakcie jednotlivých episkopátov sú sľubné. 
Rozhodnosť Benedikta XVI. v tomto ohľade nielen 
zostane živou spomienkou, ale vstúpila do každoden-
nej praxe Cirkvi,“ hovorí bývalý promótor spravodli-
vosti Kongregácie pre náuku viery arcibiskup Charles 
Scicluna.                                                                 RV CZ

Arcibiskup Nassar: Benedikt XVI. 
sa nezmazateľne zapísal  

do srdca ľudí

Sýria 20. februára (RV) - „Rozhodnutie Benedikta 
XVI. abdikovať otriaslo svetom práve v tomto Roku 
vyhlásenom Svätým Otcom. Spôsobilo však pozitívny 
otras v srdciach a do budúcnosti predstavuje vzor ko-
nania,“ domnieva sa kardinál Bechara Rai. Povedal to 
v rozhovore pre agentúru AsiaNews. Maronitský pat-
riarcha sídliaci v Bejrúte nedávno navštívil Sýriu, kde 
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Predseda Nemeckej biskupskej 
konferencie k odstúpeniu  

Benedikta XVI.

Nemecko 21. februára (RV) - Predseda nemecké-
ho episkopátu požiadal Benedikta XVI. o odpus-
tenie chýb, ktorým sa voči nemu dopustila Cirkev 
v Nemecku. Arcibiskup Robert Zollitsch to povedal 
v Trieri na plenárnom zasadnutí tamojšej biskupskej 
konferencie. Pripomenul najdôležitejšie momenty 
končiaceho sa pontifikátu a poďakoval Svätému
Otcovi za jeho službu.

Arcibiskup Zollitsch pripomenul, že Svätý Otec 
vo svojom príhovore z 11. februára prosil o odpus-
tenie a preto teraz on, ako predseda nemeckého 
episkopátu, „prosí o odpustenie za všetky chyby, 
ktorých sa voči pápežovi mohla dopustiť Cirkev 
v Nemecku“. Zdôraznil, že hovorí menom nielen 
miliónov Nemcov, ktorí sú naplnení vďačnosťou 
voči Svätému Otcovi za oporu viery, ktorú poskyto-
val, a ktorí doceňujú „jeho službu Dobrého pastiera 
a Staviteľa mostov. Chcel by som rozhodne poďa-
kovať za to, že nás Svätý Otec živil radosťou z to-
ho, že sme katolíci a že nachádzame v Cirkvi svoju 
vlasť, ktorú nám nemôže vziať ani smrť, ani žiadna 
svetská moc,“ povedal arcibiskup Zollitsch na ple-
nárnom zasadnutí Nemeckej biskupskej konferen-
cie, ktorá sa dnes skončí v Trieri.                  RV CZ

žije tiež maronitská komunita. Situácia v Sýrii je na-
ďalej veľmi vážna, ale správa o pápežovom rozhodnu-
tí bola zaznamenaná tiež tam. Maronitský arcibiskup 
v Damasku Mons. Nassar o tom písomne informoval: 
„Abdikácia Svätého Otca sa výnimočným spôsobom 
dotklo všetkých sýrskych kresťanov. Pápežova mod-
litba a vystúpenie týkajúce sa Sýrie, spolu s jeho kon-
krétnymi charitatívnymi skutkami, zapísali Benedikta 
XVI. mocne do srdca tunajšieho ľudu.“              RV CZ

Modlitby, slová vďaky a úcta  
odchádzajúcemu pápežovi  

z celého sveta

Vatikán 15. februára (RV) - Z celého sveta prichá-
dzajú do Vatikánu poďakovania Benediktovi XVI. 
za jeho doterajšie pôsobenie v úrade Petrovho ná-
stupcu. Kresťanské spoločenstvo Indie sa rozhodlo 

vyjadriť vďaku konkrétnym spôsobom. Budúci týž-
deň - 22. február bude patriť modlitbám za súčasné-
ho Svätého Otca. Ako uvádza agentúra AsiaNews, 
iniciatívu podporuje kardinál Oswald Gracias, mum-
bajský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov 
Indie. Všetky kresťanské inštitúcie, generálne domy 
či kláštory sa spoja počas eucharistickej adorácie 
a modlitieb.

V období svojho pontifikátu sa Benedikt XVI.
niekoľkokrát venoval témam týkajúcich sa Indie či 
celkovo Ázie aj vo svojich encyklikách. Poukazujú 
na to tamojší biskupi. Ako poznamenal kardinál Gra-
cias, nielen dokumenty sú dôkazom pápežovho zá-
ujmu o ázijský svet: „Opakované pokusy Benedik-
ta XVI. o komunikáciu s moslimami predstavovali 
veľmi dôležitú výzvu. S intelektuálnou jasnosťou 
a akademickou brilantnosťou vytvoril základ pre po-
chopenie obojstranných rozdielov a pre vytvorenie 
jednotného frontu čeliacemu sekularizácii.“

„Benedikt XVI. vždy miloval Cirkev a vždy 
vkladal celého svoje srdce a energiu do pastierskej 
služby v prospech Božieho stáda,“ tvrdí kardinál 
John Tong, biskup Hongkongu. Pripomenul záujem 
pápeža o Cirkev v Číne, ktorý dokazuje aj list čín-
skym katolíkom z roku 2007 a založenie Komisie 
pre Katolícku cirkev v krajine. Kardinál definuje
odchádzajúceho pápeža ako „človeka zanieteného 
pre modlitby“. Ďakovný list pápežovi za doterajšie 
pôsobenie a činnosť prišiel aj z Vietnamu. Hanojský 
arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Vietna-
mu Pierre Nguyen Van Nhon v mene biskupov a ve-
riacich krajiny napísal: „Kristova Cirkev vo Vietna-
me vždy nosí vo svojom srdci a na pamäti hlbokú 
vďačnosť voči pápežovi Benediktovi XVI., oceňuje 
jeho lásku a dobroprajnosť.“

Na zrieknutie sa Petrovej služby Benedikta XVI. 
reagovala aj Latinská Amerika, kontinent, na ktorom 
je prítomnosť Katolíckej cirkvi veľmi silná. Kardi-
náli poukazujú na „katechézy a homílie, v ktorých 
pápež pozýval k osobnému stretnutiu s Kristom“ 
ako na „obrovské dedičstvo, ktoré pápež zanechá-
va“. Hovoria o „obdivuhodnom svedkovi úprimnos-
ti, slobody a odvahy“.

Z vďačnosti k pápežovi odštartovala Konferen-
cia biskupov Nikaraguy spolu s veriacimi v krajine 
40-dňové modlitby za jeho osobu. Biskupi Kuby 
spomínajú na nedávnu návštevu „pútnika lásky“, 
ako Benedikta XVI. nazývajú. Arcibiskup Karakasu 
kardinál Urosa Savino hovorí o geste „hlbokej lásky 
k Cirkvi“. Za vrcholné momenty pontifikátu súčas-
ného pápeža považuje „podporu ľudskej dôstojnosti 
a života“, boj „proti potratom a eutanázii“, „obranu 
rodiny založenej na manželstve“, pastoračné aktivi-
ty v súvislosti s Rokom sv. Pavla, Rokom kňazom 
a terajším Rokom viery, ako aj rôzne synody, podpo-
ru ekumenického a medzináboženského dialógu či 
podporu novej evanjelizácie.              Zdroj: AsiaNews
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Predseda Pápežskej rady  
pre rodinu vystúpil na pôde OSN 

v New Yorku

Vatikán 20. februára (RV) - Predseda Pápežskej rady 
pre rodinu arcibiskup Vincenzo Paglia vystúpil na pôde 
OSN. „Rodina tvorená matkou, otcom a deťmi pred-
stavuje základ spoločnosti a je nezávislá na tom, čo je 
nám teraz nahovárané.“ Predseda spomínanej pápež-
skej rady to pripomenul na fóre OSN v New Yorku, 
kde sa konala konferencia pri príležitosti 20. výročia 
vyhlásenia Medzinárodného roku rodiny a 30. výročia 
podpisu Charty práv rodiny.

Arcibiskup zdôraznil, že rodina je miestom, kde vy-
rastajú budúce generácie, ktoré zaisťujú nahraditeľnosť 
pokolenia. Stabilita každej spoločnosti závisí na rodi-
nách, ktoré ju tvoria. „Prebieha pokus o jej odstránenie 
ako reliktu minulosti, prekážky emancipácie jedinca 
a vzniku slobodnejšej spoločnosti,“ zdôraznil arcibis-
kup s tým, že napriek týmto útokom, naozajstná rodina 
je iba jedna všetko ostatné sú len jej náhradou.   RV CZ

Viceprefekt vatikánskej  
Apoštolskej knižnice  
o dejinách konkláve

Vatikán 20. februára (RV) - O konkláve a jeho zmenách 
aj v 20. storočí sa dnes hovorilo počas brífingu s novi-
nármi v Tlačovom stredisku Svätej stolice. Na otázky 
odpovedal Ambrogio Piazzoni, viceprefekt vatikánskej 
Apoštolskej knižnice, ktorý v minulosti publikoval kni-
hu o dejinách voľby pápežov.

Počas stretnutia predstavil niekoľko faktov z histó-
rie konkláve. Vychádzal z viacerých dokumentov, ktoré 
sa stali základným kameňom pre voľbu pápeža. Právo 
na voľbu pápeža garantuje kardinálom, predstaviteľom 
Rímskej cirkvi, dekrét Mikuláša II. Uvádza sa v ňom: 
„Iba kardináli majú právo a povinnosť voliť nového 
pápeža.“

O dvadsať rokov neskôr v roku 1179 pápež Alexan-
der III. ďalším dekrétom stanovil, že zvolenie je platné 
iba vtedy, ak sa na ňom zhodne dvojtretinová väčšina 
kardinálov. Prvé konkláve podobné tomu dnešnému sa 
uskutočnilo v roku 1276 v meste Arezzo, počas ktorého 
bol zvolený Inocent V. Tajné písomné hlasovanie za-
viedol Gregor XVI. v roku 1621.

V 20. storočí sa uskutočnilo osem konkláve, počnúc 
zvolením Pia X., ktoré prinieslo nasledujúcu novinku: 
povinnosť uchovávať záznamy o konkláve, ktoré sú k 
dispozícii iba Svätému Otcovi. Na základe rozhodnutia 
pápeža Pia XI. z roku 1922 sa na príchod kardinálov 
pred voľbou pápeža čaká 10 až 15 dní.

V roku 1939 sa na konkláve po mnohých storočiach 
zišli všetci vtedy 62 kardináli, ktorí za pápeža zvolili 
Eugenia Pacelliho, pápeža Pia XII. Práve on po Druhej 
svetovej vojne v roku 1945 promulgoval konštitúciu 
Vacantis Apostolicae Sedis, ktorá prišla s novinkami: 
„Ďalšou veľmi dôležitou vecou bolo, že od začiatku 
Sede vacante všetci kardináli – vrátane štátneho sek-
retára, všetkých prefektov kongregácií, atď. – strácajú 
úrad, okrem camerlenga, vyššieho penitenciára a rím-
skeho vikára.“

V roku 1970 došlo k ďalším zmenám na základe 
dokumentu: „Ingravescentem Aetatem, Motu proprio, 
ktorým Pavol VI. stanovil, že na konkláve sa môžu zú-
častniť iba tí kardináli, ktorí nedovŕšili vek 80 rokov.“

Pápež Benedikt XVI. počas svojho pontifikátu za-
viedol nasledovnú zmenu: „Pozmenil len jeden špeci-
fický bod, ktorým je číslo 75 Konštitúcie Jána Pavla II.,
na základe Motu proprio (...), ktoré sa volá De aliqui-
bus mutationibus in normis de electione Romani Ponti-
ficis. V ňom sa uvádza, že po známych 34 sčítaniach
hlasov, môžu kardináli rozhodnúť aj iným spôsobom 
hlasovania. Ďalší typ môže byť taký, že hlasujú iba tí 
kardináli, ktorí v predošlých voľbách dostali najvyšší 
počet hlasov. Zvolený však nebude ten, kto získa jed-
noduchú väčšinu hlasov, ale ten, kto získa dvojtretino-
vú väčšinu.“

Viceprefekt Piazzoni v závere dodal, že o zmenách 
v súvislosti s konkláve môže rozhodovať Benedikt 
XVI. do 19.59 hod. 28. februára. Potom právo rozho-
dovať v niektorých otázkach života Cirkvi prechádza 
na Kardinálske kolégium.                                            -mf-

Svätý Otec uvažuje nad možnosťou 
posunúť začiatok konkláve

Vatikán 20. februára (RV) - V súvislosti s chys-
taným konkláve vyvstala otázka o jeho začiatku, 
ktorý je v príslušných cirkevných dokumentov ká-
nonicky viazaný k pápežovej smrti, čo znamená, 
že sa môže začať najskôr po pätnástich dňoch od 
vyhlásenia sede vacante. V tomto prípade je však 
situácia úplne iná.

P. Federico Lombardi, hovorca Svätej stolice, od-
povedal na túto otázku a povedal:„Neviem, či Svä-
tý Otec posúdi za nevyhnutné alebo vhodné spres-
niť otázku týkajúcu sa začiatku konkláve. Myslím 
si, že sa skúmajú určité body, v ktorých by sa spo-
mínaný dokument zosúladil s iným, týkajúcim sa 
konkláve, teda Ordo Rituum Conclavis. V každom 
prípade posúdenie tejto otázky ostáva na pápežo-
vi a či bude vydaný nejaký dokument bude známe 
vo vhodnom čase,“ povedal P. Lombardi.    RV CZ 
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Vyše pol milióna ľudí  
je proti redefinícii manželstva  

vo Francúzsku

Francúzsko 18. februára (RV) - Organizácie združené 
v iniciatíve „La manif pour tous“ odovzdali cez víkend 
Francúzskej ekonomickej, sociálnej a ekologickej rade 
(CESE) „prvých“ 694 428 podpisov pod petíciou, ktorá 
sa odvoláva proti návrhu zákona nazvaného manželstvo 
pre všetkých, ktorý schválil minulý týždeň v utorok 
v prvom čítaní francúzsky parlament. Tridsaťštyri orga-
nizácii, ktoré sú proti tomuto zákonu, však uisťujú, že 
nezostane len u toho. Cieľom je dosiahnuť jeden milión 
podpisov, čo by bolo najväčšia petícia, ktorá by bola po-
daná. Francúzski občania, ktorí sú proti tomuto návrhu, 
sa obracajú k zmienenej ekonomickej rade a žiadajú 
o tretie ústavodarná zhromaždenie republiky a „dialóg 
a stretnutie na najvyššej úrovni“. Na odvolanie je čas 
do 28. februára a hoci k žiadosti stačí 500-tisíc podpi-
sov, príliv ďalších pokračuje. Združenie považuje za 
neuveriteľný úspech, že sa za menej než tri týždne po-
darilo zhromaždiť a overiť 640-tisíc podpisov, ktoré sú 
z celého Francúzska i od Francúzov zo zahraničia. Táto 
masívna podpora je výrazom znepokojenia Francúzov 
nad návrhom zákona, ktorý by priniesol hlboké zmeny 
a ohrozil sociálny zmier.                                        RV CZ

Zomrela priekopníčka  
prirodzenej regulácie počatia 

Evelyn Billingsová

USA 19. februára (TK 
KBS) - Vo veku 95 rokov 
zomrela uplynulú nede-
ľu 16. februára 2013 po 
krátkej chorobe detská 
lekárka a embryologič-
ka – histologička, prie-
kopníčka prirodzenej 
regulácie počatia Eve-
lyn Billingsová. Spolu 
s manželom Johnom 
predstavili ovulačnú 
metódu, ktorá nesie ich 
meno.

Lyn výrazne prispela 
najmä štúdiami cyklov 
dojčiacich matiek a žien 
blížiacich sa k menopauze. Pol storočia cestovali po 
svete, aby vysvetľovali ovulačnú metódu v rámci ver-
nosti výzve pápeža Pavla VI., aby „muži a ženy vedy 
(teda aj lekári a lekárky) boli poslušní Pánovi a konali 

ako verní tlmočníci Jeho plánu”. Manželské páry vo 
viac ako 100 krajinách sú svedectvom práce Lyn a jej 
manžela. Dokonca aj v Číne naučili tisícky ľudí pou-
žívať ich ovulačnú metódu, čím prispeli k výraznému 
poklesu umelých potratov.

S novinárkou Ann Westmore bola spoluautorkou 
jednej z najpredávanejších kníh Billingsova metóda 
z roku 1980. Vyšla 16-krát v siedmich revidovaných 
vydaniach, ostatne roku 2011, v 22 jazykoch. Manželia 
Billingsovci boli osobní priatelia troch pápežov, v roku 
2003 im bol udelený Rád sv. Gregora Veľkého pápežom 
Jánom Pavlom II. Evelyn bola aktívnou členkou Pápež-
skej akadémie pre život, nositeľkou čestných doktorá-
tov z univerzít z celého sveta, posledný z Tor Vergata 
v Ríme v roku 2005.

Medzinárodná katolícka federácia lekárskych aso-
ciácií vyhlásila manželov Billingsovcov roku 2002 za 
lekárov roka. Bola milujúca matka veľkej rodiny, kto-
rú považovala za najväčší úspech, zostalo po nej 8 detí 
z deviatich, 39 vnúčat a 31 pravnúčat.        Fórum života

Predseda Pápežskej rady Cor 
unum kardinál Sarah navštívil 

sýrskych utečencov

Jordánsko 22. februára (RV) - Predseda Pápežskej rady 
Cor unum kardinál Robert Sarah navštívil v utorok ute-
čenecký tábor Zarqa v Jordánsku. Stretol sa s tisíckami 
sýrskych utečencov, ktorým odovzdal humanitárne balíč-
ky a vyšší finančný príspevok na podporu chodu tábora.
Kardinál Sarah bol v Jordánsku na pozvanie regionálnej 
pobočky Caritas Internationalis pre Blízky východ – Se-
vernú Afriku – Africký roh, kde sa zúčastnil na jej regi-
onálnom fóre. V stredu popoludní sa práce fóra huma-
nitárnej organizácie sústredili na problém Sýrie, pričom 
sa zamerali na definovanie spoločného postupu v otázke
humanitárnej a asistenčnej krízy spojenej s konfliktom.
Účastníkov fóra prijal aj jordánsky kráľ Abdallah II., 
ktorý hovoril o situácii sýrskych utečencov.

Podľa Mons. Giorgia Bertina, gibutského biskupa 
a prezidenta Somálskej charity je „Jordánsko v prvej lí-
nii prijímania sýrskych utečencov, ktoré nemá obdobu 
a čelí tomu s nedostačujúcimi finančnými prostriedkami.
Ľudia na úteku trpia hladom a treba im pomôcť. Hovo-
ríme o 380-tisíc ľuďoch, prevažne ženách a deťoch iba 
v Jordánsku. K nim treba pripočítať rovnaký počet v Li-
banone a 15-tisíc v Turecku“. Mons. Bertin upresnil, že 
momentálne hľadajú spôsob, ako uľahčiť zásobovanie 
jednotlivých utečeneckých táborov. Z tohto dôvodu jor-
dánsky kráľ požiadal, aby boli otvorené humanitárne tra-
sy, ktoré by zabezpečili dodávanie humanitárnej pomoci 
aj obyvateľom v samotnej Sýrii.                               -js- 
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Arcidiecéza Santiago di Kuba 
postaví nový kostol na pamiatku 

Benedikta XVI.

Kuba 8. februára (RV) - Kubánska vláda schválila 
cirkevnú reštitúciu dvoch kostolov a farského domu 
v provincii Santagio di Kuba, rovnako aj výstavbu kos-
tola ako spomienku na návštevu Svätého Otca v mar-
ci 2012 v arcidiecéze. Jej arcibiskupa Mons. Ibáñeza, 
predsedu Konferencie biskupov Kuby, o tom informo-
val tajomník krajského zhromaždenia ľudovej moci 
(Poder Popular) Caridad Reitor. Rada zaoberajúca sa 
reštitúciou skonfiškovaného majetku v 60. rokoch tak
vyhovela žiadosti, ktorú arcidiecéza podala pred nie-
koľkými rokmi. „Ďakujeme Bohu a všetkým tým, ktorí 
zohrali kľúčovú úlohu pri tomto rozhodnutí v prospech 
spoločenstva,“ uvádza sa v nóte. Nový kostol bude po-
stavený v oblasti Josého Martího. Do daru získa oltár, 
ktorý bol vytvorený pri príležitosti návštevy Bene-
dikta XVI. a eucharistickej slávnosti, ktorej predsedal  
26. marca na Námestí Antonia Macea.                     -mf- 

Biskupi z Vietnamu chcú bojovať 
proti prúdu sekularizácie  

a materializmu

Vietnam 20. februára (RV) - Vietnamskí bisku-
pi spustili počas pôstneho obdobia kampaň proti 
rastúcej sekularizácii a materializmu nielen me-
dzi katolíkmi, ale aj v celej vietnamskej spoloč-
nosti. Tú v súčasnosti ovplyvňujú spotrebiteľské 
modely, ktoré ponúkajú jednotlivé médiá. Práve 
v Roku viery je však podľa biskupov nevyhnutná 
„zmena mentality“, ktorá by mohla viesť k „ná-
vratu k tradičným hodnotám“ a „prekonaniu ego-
istickej koncepcie osobného zisku“.

Ako tvrdia vietnamskí biskupi, príprava na 
Veľkú noc je aj príležitosťou pre posilnenie cha-
ritatívnych iniciatív. Predseda Konferencie bis-
kupov Vietnamu Mons. Nguyen Van Nhon v jed-
nom z listov veriacim uvádza, že pôstne obdobie, 
v ktorom si pripomíname Ježišovo utrpenie, spre-
vádza práve „svetlo a nádej“, ktoré pramenia vo 
Vzkriesení.

Vietnam má 87 miliónov obyvateľov, pričom 
katolíci tvoria asi 8 % z celkového počtu. Zohrá-
vajú dôležitú úlohu v oblasti kultúry, dejín a spo-
ločnosti. Biskupi vyzývajú veriacich, aby bojo-
vali proti materialistickému prúdu, ktorý zasiahol 

K prehlbovaniu ekumény  
v Egypte bude slúžiť  

rada kresťanských cirkví

Egypt 20. februára (RV) - V káhirskej pravosláv-
nej Katedrále sv. Marka sa zišli v pondelok naj-
vyšší predstavitelia piatich kresťanských cirkví 
v Egypte. Delegácie Koptskej pravoslávnej cirkvi, 
Katolíckej, Grécko-pravoslávnej, Evanjelickej 
a Anglikánskej cirkvi spolu vytvorili Národnú radu 
kresťanských cirkví.

„Nová inštitúcia“ vysvetľuje pre agentúru Fi-
des koptský pravoslávny biskup Kiryllos Wiliam, 
„bude slúžiť k prehlbovaniu spoločnej ekumenic-
kej cesty a rovnako na vyjadrovanie jednotného 
stanoviska v dialógu a v spolunažívaní s nekres-
ťanmi. Rovnako pomôže k spoločnej práci pri zve-
ľaďovaní sociálnych a kultúrnych činností.“ Podľa 
biskupa Williama novovytvorená rada nebude mať 
čisto politický profil a zároveň nebude kompetent-
ná zasahovať do vnútorných záležitostí jednotli-
vých cirkví.                                                                      -js-

Zomrel zakladateľ a generálny prior 
Mníšskeho bratstva Jeruzalem  

P. Delfieux

Francúzsko 22. februára (TK KBS) - Vo štvrtok 21. 
februára 2013 zomrel zakladateľ a generálny prior 
Mníšskeho bratstva Jeruzalem P. Pierre Maria Delfie-
ux. Pohrebné obrady za zosnulého bude slúžiť v stre-
du 27. februára 2013 o 10:00 h v Katedrále Notre-Da-
me v Paríži kardinál Andre Vingt-Trois.

P. Pierre Marie bol kaplánom v študentskom pas-
toračnom centre Univerzity Sorbonne v Paríži v roku 
1968. Ďalšie dva roky prežil v pustovni Assekrem 
na púšti v Alžírsku, kde žil bl. Charles Foucauld 
(zakladateľ Malých bratov Ježišových). Po návrate 
z pustovne spolu s ďalšími rehoľnými bratmi založil 
Mníšske bratstvo Jeruzalem. Po rozhovoroch a pora-
de s Martou Robinovou a schválení od kardinála Mar-
tyho (vtedajšieho arcibiskupa Paríža) komunita začala 
pôsobiť pri kostole St. Gervais neďaleko Notre Dame. 
Dnes sú aj v iných mestách, ako napríklad Štrasburg, 
Brusel či Varšava. Na Slovensku pôsobia modlitebné 
skupiny v Košiciach a v Bratislave.      Erika Karaffová

krajinu a jej obyvateľov, stále viac priťahovaných 
peniazmi, úspechom a hmotnými statkami.    -mf-
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Subkomisia KBS k téme  
registrácie potratových prípravkov

Bratislava 16. februára (TK KBS) - Situáciou spô-
sobenou registráciou takzvaných potratových prí-
pravkov Medabon a Mifegyne na Slovensku sa ve-
novala dnes v Bratislave Subkomisia pre bioetiku 
Teologickej komisie KBS. Jej členovia opätovne 
konštatovali, že registrácia je „veľmi závažnou, 
smutnou skutočnosťou s mimoriadne zhubnými 
dôsledkami pre celú spoločnosť, osobitne však pre 
všetky priamo zúčastnené osoby.“

Spojenie slova a hudby k piatemu 
výročiu Bratislavskej arcidiecézy

Bratislava 18. februára (TK KSB) - Nevšedný ume-
lecký a duchovný zážitok prežili účastníci duchov-
no-hudobného pásma, ktoré pripravila pri príležitos-
ti 5. výročia svojho vzniku Bratislavská arcidiecéza 
v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Návštevníkov 
sprevádzali tóny barokových autorov, ktorých pred-
stavilo hudobné zoskupenie Cuore Barocco. Dejiny 
katedrálneho chrámu predstavil bratislavský po-
mocný biskup a historik Mons. Jozef Haľko.

Výročie si arcidiecéza pripomenula aj počas 
minulého týždňa slávnostnou svätou omšou, kto-
rú celebroval bratislavský arcibiskup metropolita 
Mons. Stanislav Zvolenský. Zriadenie arcidiecézy 
oznámil 14. februára 2008 v Bratislave slovenský 
kardinál Jozef Tomko ako zvláštny legát Benedikta 
XVI., ktorý rozhodol o novom územnom členení 
Katolíckej cirkvi na Slovensku. Pri príležitosti vý-
ročia adresoval arcidiecéze pozdravný list aj apoš-
tolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Gior-
dana, v ktorom okrem iného odovzdal požehnanie 
Svätého Otca.                         Bratislavská arcidiecéza  

Biskupi Slovenska zaslali  
Benediktovi XVI. list

Bratislava 20. februára (TK KBS) - Biskupi, členovia 
Konferencie biskupov Slovenska, zaslali dnes Svä-
tému Otcovi Benediktovi XVI. osobný list z dôvodu 
jeho odstúpenia z Petrovho stolca. Prinášame ho v pl-
nom znení.

Svätý Otče,
v týchto dňoch cítime potrebu vyjadriť Vám našu 

vďaku za všetko duchovné bohatstvo, ktoré sme od Vás 
čerpali v období Vášho pontifikátu. Máme v živej pamä-
ti Vaše slová prednesené na Slovensku ešte v roku 1992 
o ohraničenosti ľudského života, o skutočnej slobode 
a veľkej zodpovednosti za jej použitie.

Na sklonku Vášho pontifikátu Vám, Svätý Otče, ďa-
kujeme za Váš príklad dobrého pastiera, veď ste svojich 
bratov podľa Petrovho príkladu posilňovali vo viere. 
Ďakujeme za príklad pokory a úplnej oddanosti nášmu 
Pánovi, Ježišovi Kristovi. Ďakujeme za Vaše reflexie
nad biblickými textami, ktoré nás ešte hlbšie uvádzali 
do tajomstiev Kristovho evanjelia. Ďakujeme za odvahu 
pri obhajovaní najzákladnejších východísk dôstojnosti 
ľudskej osoby ako Božieho stvorenia. Ďakujeme za obe-
tavosť skutočného Pontifexa - staviteľa mostov vnútro-
cirkevnej jednoty, ekumenického a medzináboženského 
dialógu. Ďakujeme za mnohé pozdravy prednesené po 
slovensky pri rôznych príležitostiach, ktoré sme vnímali 
ako láskyplnú pozornosť najvyššieho pastiera voči ve-
riacim našich diecéz.

Svätý Otče, veľmi intenzívne vnímame Vaše pozva-
nie naďalej sa modliť za Vás, za Cirkev i za budúceho 
pápeža. V duchu Vášho uistenia, že Pán nás povedie!, 
Vás ubezpečujeme o našom duchovnom spojení s Vami, 
o našich modlitbách za Vás i za toho, koho Pán dejín dá 
Cirkvi ako nového Pastiera, ako skalu Cirkvi, ktorú „ani 
brány pekelné nepremôžu“.

V modlitbách za Vás a s Vami duchovne zjednotení
biskupi Slovenska

„Ide predovšetkým o dopady morálne (hroma-
diace sa hriechy proti nevinnému ľudskému živo-
tu), kultúrne (šírenie a podpora kultúry smrti), ale 
tiež o dôsledky zdravotné, sociálne a ekonomické. 
Známe vedecko-odborné informácie dosvedčujú, 
že tieto chemické prípravky prinášajú nové, neza-
nedbateľné riziká a následky pre zdravie i pre život 
samotnej ženy – matky nenarodeného dieťaťa, kto-
rá sa tak v dôsledku nešťastného, neraz zúfalého 
rozhodnutia, stáva druhou priamou obeťou farma-
kologického potratu,“ uvádza Subkomisia.

Navyše tiež uvádza, že registrácia farmako-
logických potratových prípravkov je v rozpore 
s platnými právnymi predpismi v Slovenskej re-
publike, ako vyplýva aj z verejne dostupných sta-
novísk ministerky zdravotníctva a viacerých práv-
nych analýz. Subkomisia sa pripája k naliehavej 
žiadosti predsedu Konferencie biskupov Sloven-
ska, odborníkov z prostredia medicíny, viacerých 
mimovládnych organizácií a mnohých ľudí dobrej 
vôle adresovanej zodpovedným štátnym orgánom 
Slovenskej republiky, osobitne ministerke zdravot-
níctva a predsedovi vlády, aby neodkladne vyko-
nali potrebné kroky na zrušenie registrácie, uvádza 
sa v stanovisku, pod ktorým je podpísaný predseda 
Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS 
Mons. Štefan Sečka, spišský biskup.                sb tk

SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI  
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Mladí si na Púti zaľúbených 
v Šaštíne vyberali vernosť

Šaštín 19. februára (TK KBS) - Takmer 400 mladých pri-
šlo počas víkendu do Šaštína na šiesty ročník Púte zaľú-
bených. Jej tohtoročným mottom bolo: „Vyberám si ver-
nosť!“. „Chceli sme poukázať na túto hodnotu a zhodli 
sme sa v tom, že sme tému zaradili správne. Vernosť je 
veľmi veľmi dôležitá. Či už vernosť hodnotám, Bohu 
ale i partnerovi,“ prezradili organizátori. Mladí putovali 
do Národnej Svätyne z celého Slovenska, i z Moravy. 
Pripravený bol bohatý víkendový program.

Ťahákom bol český diakon a psychiater Max Ka-
šparu, ktorý sa venoval témam správnych životných 
rozhodnutí a tiež odpusteniu a komunikácii vo vzťahu. 
Jeho prednášku privítala plná Bazilika Sedembolestnej 
Panny Márie. Mladí si mohli tiež vypočuť prednášku 
„Ako nechať rásť lásku vo všednosti“ a „Je čistota na 
smiech?“. Na hudobnom pódiu sa predstavila gospelová 
skupina Križiaci, Peter Milenky band, Simona Martau-
sová. Šiesty ročník privítal aj lídra skupiny Komajota 
Maťa Husovského spolu s manželkou Veronikou. Počas 
svätých omší sa mladým prihovorili kaplán z Radošo-
viec Pavol Póša, riaditeľ TV Lux Ján Buc a otec biskup 
Andrej Imrich. Hudobne doprevádzal celú akciu zbor 
mladých Voice of Joy zo Zlatých Moraviec.

Biskup Haľko diskutoval  
so študentmi Katolíckej univerzity

Ružomberok 19. februára (TK KBS) - Posolstvu vie-
rozvestcov sv. Cyrila a Metoda a zároveň Roku viery 
sa vo svojom príhovore na vysokoškolskej mládežníc-
kej svätej omši v pondelok 18. februára 2013 v Kostole 
Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku venoval pomocný 
bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko. Zdôraznil, 
že svätí Cyril a Metod sú vzor aj pre nás – súčasných 
ľudí. „Ako my žijeme v komunikačnej revolúcii, pre 
svoju dobu zažívali komunikačnú revolúciu aj bratia zo 
Solúna, keď dostali úlohu ísť medzi Slovanov, aby im 
ohlásili a prehĺbili poznanie svätých kníh a evanjelia. 
Svätí Cyril a Metod si uvedomovali, že slovo má moc, 
a aj preto vytvorili písmo k jazyku pre ľudí, ku ktorým 
išli.“ Biskup Haľko ďalej vyzdvihol ochotu vierozvest-
cov komunikovať s druhými spôsobom, ktorý v sebe 
obsahuje tvorivosť, obetavosť a intelekt.

Biskup, ktorý bohoslužbu slávil na pozvanie Uni-
verzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka, svoj 
čas venoval aj diskusii po svätej omši. So študentmi 
Katolíckej univerzity, viedol dialóg o súčasnej, ale aj 
všeobecnej situácii v Cirkvi. Silu a horlivosť v evanje-
lizácii odporučil hľadať v tichu pred eucharistiou a vo 
vernom vzťahu k Panne Márii.       Ružena Dvorščáková

Zasadnutie Rady pre mládež 
a univerzity KBS 

Žilina 20. februára (TK KBS) - Členovia Rady pre mlá-
dež a univerzity KBS sa zišli 19. februára 2013 na svo-
jom zasadnutí v Diecéznom pastoračnom centre v Žili-
ne. Zasadnutie otvoril modlitbou predseda Rady Mons. 
Tomáš Galis, žilinský biskup. Krátke zamyslenie uvie-
dol Pavol Hudák, rektor Domu Anky Kolesárovej vo 
Vysokej nad Uhom. Zasadnutie pokračovalo v hodno-
tení vykonaných a v plánovaní budúcich aktivít a čin-
nosti v rámci pastorácie mládeže a na univerzitách.

Rada sa zaoberala hodnotením činnosti a konkrét-
nych aktivít od svojho ostatného zasadnutia. Hodnotila 
formačné stretnutie dobrovoľníckych tímov 4TEAM, 
ktoré sa konalo v októbri v Belušských Slatinách, 
Konferenciu o pastorácii mládeže v Nimnici a Týždeň 
Cirkvi pre mládež s jeho jednotlivými aktivitami. Ďalej 
sa Rada zaoberala následnou činnosťou a prípravou ak-
tivít, ktoré bude v tomto roku organizovať. Medzi pri-
pravované aktivity v prvej polovici roka patria stretnutia 
mladých v diecézach počas Kvetného víkendu, rôzne 
iné diecézne stretnutia organizované pre mladých, ako 
i každoročné Modlitby mladých za mladých.

Následne Rada riešila prípravu a organizáciu pro-
jektu SDM, ktorý pozostáva z prípravy slovenských 
pútnikov na Svetové dni mládeže v Rio de Janeiro 2013 
a z príprav a organizácie Národného stretnutia mládeže 
R13. Cieľom projektu SDM je umožniť mladým ľu-
ďom stretnutie s Kristom skrze mladú Cirkev, ponúk-
nuť im živé spoločenstvo spolu so svojimi pastiermi, 
povzbudiť ich k túžbe po evanjelizácii podľa vzoru sv. 
Cyrila a Metoda a pomôcť im hľadať pravé hodnoty 
a podporiť ich duchovný rast. Pastoračná príprava na 
Svetové dni mládeže v Rio de Janeiro a Národné stret-
nutie mládeže pozostáva z piatich jednotlivých kate-
chéz, ktoré sú zamerané na posilnenie viery mladých 
a povzbudenie ich k hlbšiemu spoznaniu Krista a živo-
tu s ním. Viac informácii o projekte SDM sa nachádza 
na webovej stránke www.rio13.sk.

Rada sa svojimi aktivitami a činnosťou snaží rea-
govať na potreby mladých ľudí. Celé smerovanie pas-
torácie a všetky aktivity Rady sú priamo zamerané na 
cieľové skupiny a sú realizované podľa prioritného 
zamerania aktuálneho pastoračného plánu: duchovný 
rast, evanjelizácia, angažovanosť, spolupráca, propa-
gácia.                                                             Martin Janus

„Sme veľmi radi, že sme mohli na Púť zaľúbených 
pricestovať až z východu, veľa nám to dalo, najmä 
predsavzatie žiť čistý vzťah, prezradila vysokoškoláč-
ka Anka. V tomto predsavzatí si mladí sľúbili žiť čisto 
až do manželstva.          Tím organizátorov Púte zaľúbených 
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Rektor Zasępa inauguroval  
dekana Pedagogickej fakulty KU 

doc. Jablonského

Ružomberok 22. februára (TK KBS) - Staronového 
dekana Pedagogickej fakulty (PF) Katolíckej uni-
verzity (KU) doc. Tomáša Jablonského inauguroval 
v utorok 19. februára 2013 rektor KU prof. Tade-
usz Zasępa. „Cieľom je udržať terajšie študijné 
programy, aby rozvoj pokračoval ďalej a v oblasti 
grantovej a vedeckej získať aspoň toľko granto-
vých prostriedkov, ktoré potiahnu opäť kvalitatív-
nu vedeckú úroveň fakulty dopredu,“ informoval 
o víziách do budúcnosti samotný Jablonský. Pri 
príležitosti inaugurácie sa konala svätá omša, ktorú 
v univerzitnom Kostole svätej Rodiny celebroval 
košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bo-
ber. „Úrad, funkcia či úloha zostávajú, ale ľudia sa 
menia,“pripomenul v homílii veľký kancelár Ka-

Odraz vzťahov Najsvätejšej trojice 
v rodine a vo  vzťahoch 

Ružomberok 22. februára (TK KBS) - V rámci 
Programu intelektuálnej formácie Kolégia Kato-
líckej univerzity (KU) v Ružomberku sa v utorok 
19. februára 2013 konala prednáška Mons. Mariá-
na Bublinca, generálneho vikára Banskobystrickej 
diecézy. Zameral sa na to, ako sa odrážajú vzťa-
hy Najsvätejšej Trojice v rodine a medziľudských 
vzťahoch. Za najdôležitejšie, ale aj najkrajšie, po-
važuje modlitbu k Najsvätejšej Trojici, lebo napriek 
jej krátkosti, je v nej podľa jeho slov vystihnuté to 
najpodstatnejšie.

Autor prednášky rozoberal pravdu viery a Troji-
cu ako takú. Tvrdil, že Boh nie je sám, ale je jediný. 
Trojica sa podľa Mons. Bublinca nelíši podstatou, 
ale vzťahmi, ktoré sú medzi nimi. „Kresťan samo-
tár je protirečenie kresťanstvu ako takému,“ dodal 
generálny vikár, ktorý sa v druhej časti výkladu za-
meral na medziľudské vzťahy. Tie by podľa neho 
kresťania mali chrániť. „Ľudia, ktorí sú najbliž-
šie Bohu, sú zároveň najbližšie človeku,“ povedal 
Mons. Bublinec.

Neskôr sa venoval téme vzťahov v rodine, ktoré 
sú v dnešnej spoločnosti veľmi ohrozené, a pritom 
dôležité. „Najkrajšia výchovná metóda detí je lás-
ka ich rodičov,“ vyzdvihol krásu a podstatu rodiny 
bývalý diecézny administrátor Banskobystrickej 
diecézy. Uviedol dôležité vlastnosti vzťahu, medzi 
ktoré patrí nemanipulovanie toho druhého, prijíma-
nie každého človeka a názoru, nezištná láska a slo-
boda. „Podmienkou dobrého vzťahu je aj byť sám 
sebou. Nehrať sa na to, čo nie som,“ dodal Mons. 
Bublinec. Na záver sa vrátil k modlitbe Sláva Otcu, 
i Synu, i Duchu Svätému, a zopakoval, aké dôležité 
je utiekať sa k Najsvätejšej Trojici skrz túto mod-
litbu.

Program intelektuálnej formácie Kolégia KU 
bude na rektoráte pokračovať opäť budúci týždeň 
v utorok o 16:00 h. Prednáške na tému Corpus 
Christi sa bude venovať Mária Spoločníková, aka-
demická maliarka a reštaurátorka. Anna Ragančíková

Liturgické usmernenia  
k obdobiu „sede vacante“  

Apoštolského stolca

1. Od 28. februára 2013, 20.00 hod. až do oznámenia 
o zvolení nového pápeža: 
a) V eucharistických modlitbách sa nespomína meno 
pápeža a zmienka o pápežovi sa úplne vynecháva. 
(napr. v Druhej eucharistickej modlitbe sa povie: 
„Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev, rozšírenú  po celom 
svete, a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším 
biskupom M.  i so všetkými kňazmi a diakonmi.“)
b) V spoločných modlitbách veriacich vo svätej omši 
i v prosbách v Liturgii hodín sa vynechávajú prosby 
za pápeža. Je vhodné pridať prosbu za vyvolenie pá-
peža.
c) Nemodlí sa modlitba „na úmysel Svätého Otca“. Je 
vhodné sa namiesto nej pomodliť za vyvolenie pápe-
ža (porov. Modlitebník, SSV, Trnava 2001, str. 32).

2. S povolením miestneho ordinára je vo feriálne dni 
vhodné použiť omšový formulár „Za vyvolenie pápe-
ža“, Rímsky misál, str. 1042 (farba fialová, prefácia
pôstna, čítania zo dňa). Odporúča sa, aby sa takáto 
omša vo farnosti slávila aspoň raz do zvolenia nové-
ho pápeža.

3. Od momentu oznámenia o zvolení nového pápeža 
sa jeho meno opäť spomína vo všetkých liturgických 
textoch (nečaká sa na slávnostnú omšu, ktorou začína 
svoj pontifikát).
          Liturgická komisia KBS

tolíckej univerzity. Dekan Tomáš Jablonský sa po-
ďakoval všetkým zúčastneným, a tým ktorí prispeli 
k liturgii: „Som nesmierne vďačný, že vaša účasť 
umocnila túto slávnostnú chvíľu.“

Volebná komisia opätovne zvolila Tomáša Jab-
lonského za dekana PF KU 20. novembra 2012. 
Docent Jablonský nemal protikandidáta a za jeho 
zvolenie hlasovali všetci 24 členovia senátu.       

                                                           Adriána Laurincová 
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Spomienkové podujatie  
za zachovanie dedičstva otcov

Košice 16. februára (TK KBS) - Na sv. Kon-
štantína-Cyrila Filozofa, nášho otca a učiteľa vo 
viere sa pod záštitou Spolku sv. Cyrila a Meto-
da uskutočnilo v Košiciach-Terase spomienkové 
podujatie. Sv. liturgiu slávil o. Michal Hospodár, 
predseda spolku s prítomnými kňazmi. V homílii 
o. Jozef Voskár osvetlil význam misie solúnskych 
bratov pre kresťanský a civilizačný rozvoj našich 
predkov. Ponúkol aj morálno-spoločenskú analý-
zu súčasnej situácie v Európe, ktorá sa vedome 
vzdáva kresťanských hodnôt. Z biblickej i deji-
nami osvedčenej skúsenosti poukázal na jediné 
východisko pre dôstojný život kotviace v Ježišovi 

Sviatok sv. Cyrila a Metoda  
si pripomenuli aj Slováci  

žijúci v Kanade

Kanada 18. februára (TK KBS) - Slováci žijúci 
v Kanade si uplynulú nedeľu 17. februára 2013 
pripomenuli na svätej omši v kostole v Mississau-
ge sviatok sv. Cyrila a Metoda. Pri príležitosti Ju-
bilejného roka a Roku viery sa slovenským veria-
cim v homílii prihovorili prof. Michael Kolarčík, 
SJ, ktorý vyučuje Starý zákon na Regis College 
(The Jesuit School of Theology at the University) 
v Toronte a Marek Novický, sekretár biskupa pre 
Slovákov byzantského obradu v Kanade. Slávnosť 
spríjemnil obed, po ktorom vystúpil folklórny sú-
bor Východná Slovak Dancers.        
                          Eduard Janíček / snímka Štefan Slovák

Kristovi. Za program každého kresťana označil 
odvážne ohlasovanie Ježišovej zvesti v súčasnej 
odkresťančovanej kultúre.

Po svätej liturgii odovzdal o. Michal Hos-
podár pamätné plakety novým zakladajúcim 
členom spolku a ďakovné listy za spoluprácu 
Katedrálnemu zboru sv. Cyrila a Metoda a o. Jo-
zefovi Voskárovi. Tiež tlmočil bohatý program 
podujatí, ktoré spolok pripravil v Jubilejnom 
cyrilo-metodskom roku. Na podujatí bol prítom-
ný aj dekan GTF PU Mons. Peter Šturák, kňaz 
a básnik Mons. Jozef Tóth, predseda MO Matice 
slovenskej Jozef Mižák a ďalší hostia. Liturgické 
chorály v podaní zboru, bohatosť Božieho slova 
a eucharistická hostina naplnili srdcia prítom-
ných vierou a nadšením za zachovanie vzácneho 
dedičstva otcov.                           Michal Hospodár

Na Bratislavskom hrade  
o Cyrilovi a Metodovi

Bratislava 21. februára (Rádio Lumen) - Na Brati-
slavskom hrade sa dnes hovorilo o Cyrilovi a Me-
todovi. Historici na konferencii s názvom Bratia 
ktorí zmenili svet, Konštantín a Metod, diskutovali 
o povahe cyrilometodskej tradície, nakoľko je au-
tentická a o tom, kde má korene. Historik Alexan-
der Ruttkay v rámci nej povedal, že v prípade misie 
svätého Konštantína a svätého Metoda na Veľkú 
Moravu tradícia neznamená to isté ako kontinuita.

Alexander Ruttkay, historik: „Skutočne Uhor-
ský štát, kde Štefan bol možno pred podobným roz-
hodnutím ako bol možno pred ním vyše 100 rokov 
Svätopluk, si zvolil západnú orientáciu a napriek 
tomu, že medzi 10 biskupstvami bola jedna gréc-
ko - byzantskom - ortodoxné v Sedmohradsku, tak 
fakticky najmä po schizme v roku 1054 sa byzant-
ská orientácia stala nežiadúcou.“

Konferencia zároveň avizuje otvorenie panelo-
vej výstavy, venovanej Konštantínovi a Metodovi, 
ktorú sprístupnia na Bratislavskom hrade.

Stanislav Panis, kurátor výstavy, riaditeľ His-
torického múzea Slovenského národného múzea: 
„Dnešná konferencia je pripravovaná k 1150. vý-
ročiu príchodu svätého Cyrila a Metoda na územie 
Veľkej Moravy a táto výstava je jednou z akcií, 
ktorú naše múzeum v spolupráci s Archeologickým 
ústavu SAV pripravuje.“

Podľa ministra kultúry Mareka Maďariča z po-
hľadá dejín netrvalo pôsobenie Solúnskych bratov 
v stredoeurópskom priestore dlhý čas. Napriek 
tomu zanechalo stopy, ktoré rezonujú dodnes.  -kh- 
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Na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove  
Fórum mladých

Prešov 18. februára (TK KBS) - V dňoch 15.-
17.2.2013 sa v  priestoroch Gymnázia sv. Moniky 
v Prešove uskutočnilo Fórum mladých Košickej arci-
diecézy pod záštitou košického arcibiskupa metropo-
litu Mons. Bernarda Bobera. Je to podujatie, ktorého 
cieľom je počúvať názory mladých ľudí, diskusia o  
témach, ktoré „hýbu“ svetom mladých. Mladí z celej 
Košickej arcidiecézy diskutovali v  prebiehajúcom 
Roku viery na tému: „Ty si ro(c)k viery!“.

Víkend sa niesol v radostnej a priateľskej atmo-
sfére. Účastníci okrem diskusií v  skupinkách zaujali 
aj štyri workshopy, prednáška Ivy Mocákovej, nočná 
„stopovačka“ po Prešove, výstup na vežu Konkatedrá-
ly sv. Mikuláša či svätá omša na prešovskej Kalvárii. 
Vyvrcholením celého víkendu bola slávnostná svätá 
omša s  otcom arcibiskupom Boberom, ktorého ho-
míliou rezonovala myšlienka: „Chráňte si svoju vie-
ru!“ Z Fóra bude vydaný zborník, v ktorom výpove-
de mladých poslúžia pre lepšie pochopenie myslenia 
mladých a aktívnu prácu s nimi pri ich doprevádzaní 
v duchovnom raste.                        Stanislava Vavreková

Medzi mladých v Prešove zavítal 
biblista profesor Jozef Leščinský

Prešov 22. februára (TK KBS) - Počas prvej duchovnej 
obnovy v  pôste privítali študenti prešovského UPC Dr. 
Štefana Héseka v stredu 20. februára 2013 medzi sebou 
vzácneho hosťa. Slúžiť svätú omšu a  prispieť svojím 
slovom k  nim prišiel prof. Jozef Leščinský. V pred-
náške načrtol viacero zaujímavých línií týkajúcich sa 
nielen teologických, ale aj politických a  ekonomických 
súvislostí dnešného sveta. Práve prežívané pôstne ob-
dobie vyzdvihol ako čas na stíšenie, modlitbu, čerpanie 
mnohých milostí a pomoc blížnym.

„Pôst nemá byť farizejský - aby ma druhí videli - ale 
máme mať úsmev na tvári a  vnútri cítiť s  trpiacim Ježi-
šom.“ Naplno prežiť tento milostivý čas môžeme podľa 
jeho slov len v  pokore a úplnej dôvere. „Pôst nie je o  
egoizme, o tom, že ja to zvládnem, ale naopak – keď 
sa zrieknem napríklad jedla, tak tým dávam najavo, že 
BOH ma živí, že On sa o  mňa stará, som úplne v jeho 
odovzdanosti,“ povedal prof. Leščinský. Prednáška bola 
spríjemnená o  svieži humor prednášajúceho, bohatá na 
mnohé myšlienky a  skutočnosti nútiace k  zamysleniu. 
V závere prof. Leščinský veľmi pekne prirovnal pôst k  
výzvam, k „Božím plachtám.“ Prijmime túto „plachtu“ 
a  dovoľme Bohu, aby nás jeho „vietor“ premieňal a  na-
smeroval na cestu spásy.

Duchovná obnova pokračovala 24-hodinovou 
adoráciou za študentov, pedagógov a pracovníkov 
Prešovskej univerzity. Nasledujúca duchovná ob-
nova s prešovskými vysokoškolákmi sa uskutoční 
13. marca 2013, viesť ju príde exorcista Jozef Ma-
retta.                                                           Mária Pihuličová 

Diakonské svätenie  
v Konvente sv. Dominika  

vo Zvolene

Zvolen 18. februára (TK KBS) - V sobotu 23. febru-
ára 2013 vo Zvolene – Západ udelí banskobystrický 
diecézny biskup Mons. Marián Chovanec diakonské 
svätenie dominikánovi Matejovi Jurajovi Šulíkovi OP. 
Diakonské svätenie bude súčasťou svätej omše o 11.00 
hod. vo Farskom kostole sv. Dominika. Na slávnosť sú 
srdečne pozvaní všetci členovia Farnosti Zvolen – Zá-
pad, príbuzní budúceho diakona, i priatelia Zvolenské-
ho dominikánskeho konventu.          Zuzana Juhaniaková

V Badíne hovorili o monoteizme 
vo viere a preklínaní v Žalmoch

Banská Bystrica - Badín 19. februára (TK KBS) - V rám-
ci prežívania 1150. Výročia príchodu sv. Cyrila a Meto-
da na Veľkú Moravu sa 18. februára 2013 v Kňazskom 
seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici 
– Badíne uskutočnil druhý tematický večer tretieho roč-
níka cyklu Slovom žalmu k jubileu. 

Prednášku s témou Boh v kresťanstve, judaizme 
a islame začal Branislav Koppal, ktorý prednáša filozo-
fiu na Teologickom inštitúte v Badíne, rozlíšením, aké
otázky si kladie človek náboženský a aké filozofujúci
teológ. Náboženský človek sa pri stretnutí s niečím, čo 
ho presahuje, pýta, či je to, čo vidí, božského pôvodu. 
Naproti tomu, filozofujúci teológ sa pýta, čo je to boh.

„Monoteizmus v Biblii nie je filozofickou otázkou,
ale náboženským rozhodnutím, ktoré vzniká pod vply-

vom toho, čo Boh zjavuje,“ povedal Koppal. Pre uva-
žovanie o Bohu je podľa neho v náboženstve dôležité 
meno Boha, pričom to doložil na príklade textu z Knihy 
Exodus (kapitoly 3 – 4) o zjavení sa Boha Mojžišovi.

Prednášajúci ďalej rozobral chápanie osoby Boha 
v judaizme, kresťanstve a islame jednotlivo. Prednášku 
na tému výklad Žalmu 109 s podtitulom Volanie utlá-
čaného spoločenstva predniesol domáci biblista Blažej 
Štrba.                                                            Dušan Rončák
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Zomrel dekan Nitrianskej diecézy  
František Mojto

Nitra 19. februára (TK KBS) - Vo veku 62 rokov zomrel 
17. februára 2013 vdp. František Mojto, honorárny dekan 
Nitrianskej diecézy, farár v Bobote. So zosnulým, ktorý 
bol kňazom 38 rokov, sa rozlúčili 22. februára 2013 vo 
Farskom kostole sv. Mikuláša v Bobote. Zádušnú svätú 
omšu slávil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. 

František Mojto sa narodil 15. decembra 1950 
v Pruskom. Za kňaza bol vysvätený 8. júna 1974. 
Pôsobil ako kaplán v obci Nesluša (1974) a Kysucké 
Nové Mesto (1974 - 1982), ako administrátor v Hor-
ných Vesteniciach (1982 - 1997), ako administrátor 
(1997) a farár v Bobote (2010). Od roku 2010 bol 
honorárnym dekanom Nitrianskej diecézy.      BÚNR

Rada KBS spustila súťaž  
o návrh oblečenia pre mladých  

na SDM 2013

Bratislava 21. februára (TK KBS) - Rada pre mládež 
a univerzity Konferencie biskupov Slovenska vypisuje 
verejnú súťaž na vytvorenie návrhu oficiálneho obleče-
nia pre slovenských pútnikov, ktorí pocestujú na Sveto-
vé dni mládeže 2013 do Ria de Janeiro. Návrhy mikiny, 
trička a šiltovky môžu zasielať do 31. marca 2013 na 
e-mailovú adresu slovakdres@rio13.sk.

„Chceme dať mladým šancu zapojiť sa priamo do 
príprav a podieľať sa na tvorbe oficiálneho dresu slo-
venských pútnikov SDM. Už pri súťaži o logo R13 sme 
mali skúsenosť, že na Slovensku je veľa talentovaných 
ľudí, ktorí majú skvelé nápady a grafické zručnosti. Ve-
ríme, že aj táto súťaž bude úspešná,” povedal koordiná-
tor slovenských pútnikov SDM Andrej Darmo.

Výherca súťaže môže získať dres slovenských pút-
nikov SDM a poukážku v hodnote 50 eur do kníhku-
pectva Don Bosco. Súťaž bude prebiehať do 31. marca 
2013. Návrhy je možné posielať na e-mailovú adresu 
slovakdres@rio13.sk. Všetky návrhy zhodnotí porota 

K Bohu cez internet – ignaciánske 
pôstné online duchovné cvičenia 

Bratislava 19. februára (TK KBS) - Prvou pôstnou 
nedeľou sa začala jezuitská iniciatíva 5 týždňových 
pôstnych on-line duchovných cvičení s názvom „Veľ-
ké biblické postavy viery“. Názov a obsah tohto pod-
ujatia je inšpirovaný Rokom viery. Tieto duchovné 
cvičenia chcú byť duchovnou púťou pôstom s takými 
biblickými postavami ako je Abrahám, Jakub, Mojžiš, 
Dávid, Eliáš a Panna Mária. Ich on-line forma umož-
ňuje ľuďom robiť si ich v prúde každodenného života. 
„Chceme ponúknuť ľudom možnosť hlbšie a plodnej-
šie prežiť pôstne obdobie“, povedal páter Peter Bujko 
SJ, ktorý je ich hlavným iniciátorom. Ich základom je 
denná osobná meditácia. Každý zo zúčastnených má 
týždeň čo týždeň k dispozícii impulzy na modlitbu.

Celkovo sa prihlásilo okolo 400 ľudí. Asi po-
lovicu z nich duchovne doprevádza vyše 50 ľudí 
z radov rehoľníkov, rehoľných sestier a skúsených 
laikov. Impulzy na jednotlivé týždne duchovných 
cvičení, pridávané v týždenných intervaloch, sú pre 
verejnosť voľne k dispozícií k stiahnutiu na www.
jezuiti.sk.                                                    Peter Girašek SJ

tvorená slovenským organizačným tímom, ktorý zod-
povedá za prípravy na SDM a ktorá vyberie 5 najlep-
ších návrhov. Tie potom budú zverejnené v rubrike 
súťaže na www.rio13.sk.

Spustenie súťaže je súčasťou prípravy na Svetové 
dni mládeže. Očakáva sa, že do Ria poputuje približne 
200 mladých z celého Slovenska. Podobnú skúsenosť 
mali organizátori v roku 2008, keď sa SDM uskutoč-
nili v austrálskom Sydney. Na SDM sa dá prihlásiť do 
31. marca, pričom predmetom registrácie je púť na 
SDM 2013, ktorá pozostáva z účasti na Dňoch v die-
cézach a samotných SDM, ktoré budú prebiehať od 
23. do 28. júla 2013.         Komunikačný tím SDM 2013

Pamätná tabuľa obetiam  
komunistického režimu

Ružomberok  21. februára (TK KBS) - Dňa 21. februára 
2013 bola na budove Ústavu na výkon trestu odňatia slo-
body v Ružomberku odhalená pamätná tabuľa obetiam 
komunistického režimu, nespravodlivo väzneným v ru-
žomberskej väznici. Odhaleniu predchádzala svätá omša 
vo farskom Kostole sv. Ondreja, ktorej hlavným celeb-
rantom bol mjr. Mons. ThLic. Bartolomej Juhás SDB, 
biskupský vikár Zboru väzenskej a justičnej stráže SR. 

Pamätnú tabuľu odhalili Anton Majzel, riaditeľ 
ÚVTOS a Andrej Dvorecký, predseda OO KPVS 
Žilina. Mons. Bartolomej Juhás pamätnú tabuľu po-
žehnal.                                                   Peter Sandtner


