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Keďže je Petrov stolec prázdny, už druhú nedeľu ne-
zaznel pápežov poludňajší príhovor pred modlitbou 
Anjel Pána. Cirkev v týchto dňoch žije v očakávaní 
voľby nového pastiera, ktorý zasadne na pápežský 
stolec a povedie Cirkev.

Kto je Peter? Túto otázku si istotne kládol teraz 
už emeritný pápež Benedikt XVI. Už ako chlapec, 
seminarista, kňaz, biskup, a neskôr ako pápež, sa 
vyznačoval osobitnou schopnosťou vnímavosti 
a pochopenia Božej pravdy. Dokážeme si predsta-
viť ako usilovne, pokorne a vytrvalo hľadal odpo-
veď na stránkach Písma, v Starom a Novom záko-
ne, spôsobom, akým sa kresťan a neskôr pastier 
Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. usiloval zu-
šľachťovať svoje najhlbšie vnútro a poznanie. Pri 
jednej príležitosti, hovoriac o Petrovom poslaní, 
povedal:

„V Petrovej službe sa na jednej strane ukazu-
je slabosť vlastná človeku, ale i Božia sila: práve 
v ľudskej slabosti Pán zjavuje svoju moc. Ukazuje, 
že On je ten, ktorý prostredníctvom slabých ľudí, 
tvorí svoju Cirkev“ (Slávnosť sv. Petra a Pavla, 29. 
júna 2006).

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI. to vždy verej-
ne hovoril.

Svet sa mnohokrát pokúša ukázať ako múdry, 
používajúc vyslovene rozumové kategórie, ktoré má 
k dispozícii. Jeho ohraničenosť sa však prejavuje 
v nespravodlivej politike, ozbrojených konfliktoch,
v nedostatku zdravotnej starostlivosti, v uprednost-
ňovaní jedných pred druhými. Naviac je jeho nedo-
konalosť zaobalená do zavádzajúcich informácií, 
ktoré budia zdanie hľadania objektívnej pravdy.

Na druhej strane stoja kresťania, ktorí si denne 
vštepujú do srdca vedomie, že akékoľvek vynikajú-
ce analýzy nestačia, a že je potrebné brať do úvahy 
nie iba schopnosť rozumu, ktorá je tak či tak ohrani-
čená, ale i nepreniknuteľné hlbiny Ducha. V tomto 
svetle je možné prijať a vysvetliť si zrieknutie sa 
Petrovho úradu zo strany pápeža. Je to možné vo 
svetle viery. Táto viera Benedikta XVI., ktorú usta-
vične nosil v srdci, mu dovolila opakovane tvrdiť, 
že Cirkev nie je Petrova, ale Kristova. Bez Krista 
by bol kormidelník Petrovej loďky iba strateným 
námorníkom uprostred búrok dejín. Stačí, ak sa po-
zrieme do evanjelia, tam je všetko opísané: rozbú-
rené more, bezradný Peter a Kristus, ktorý utišuje 
vietor:

„Prostredníctvom Petrovho zakolísania – a v ňom 
každého jeho nástupcu – je potrebné si zapamätať, 
že vlastné sily nestačia na budovanie a vedenie Pá-
novej Cirkvi. Nikto to nedokáže sám od seba. I keby 
sa Peter zdal byť akokoľvek schopný a nadaný – už 
v prvom momente skúšky padá“ (Slávnosť sv. Petra 
a Pavla, 29. júna 2006).

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI. to vždy verej-
ne hovoril.

Peter je skala, pretože Kristus ho robí pevným. 
Táto pevnosť nie je ľudskou vlastnosťou získanou 
zvolením za Najvyššieho veľkňaza, ale vždy ostáva 
Božím darom. Zrieknutím sa úradu pápež akoby od-
stránil dvetisícročný nános z ľudskej ohraničenosti, 
ktorá bola počas storočí prikrývaná závojmi prestí-
že, ktorej dôsledkom bola akási spoločná predstava, 
že Peter je hlavou sám od seba - mocným sám od 
seba - a nie tým, kým vždy bol: človekom, povo-
laným nasledovať jediného vodcu, Ježiša, v čistej, 
jednoduchej a predovšetkým pokornej viere:

„Všetko v Cirkvi sa zakladá na viere: sviatosti, 
liturgia, evanjelizácia, dobročinná láska. Dokonca 
i právo a autorita v Cirkvi stoja na viere. Cirkev sa 
neusmerňuje sama, nedáva si sama od seba svoj po-
riadok, ale prijíma ho z Božieho slova, ktoré počúva 
vo viere, snaží sa ho pochopiť a žiť“ (Sv. omša pre 
nových kardinálov 19. februára 2012).

Nič tak nerozšírilo a neprelomilo horizont pá-
pežstva v súvislosti s vykonávaním moci - ako ju 
už od Adamových čias chápe človek na svete - ako 
zrieknutie sa úradu Benedikta XVI. To, čo najviac 
prekvapuje a oslovuje nie je ani obdivuhodnosť 
tohto gesta, ako skôr schopnosť ustúpiť a vytvoriť 
priestor pre nové sily, ako to sám viackrát zdôraznil 
vo svojich posledných príhovoroch. Peter nepredse-
dá Cirkvi používaním politiky, peňazí či mediálneho 
vplyvu. Peter predsedá Cirkvi vtedy, keď používa 
mincu platnú v kráľovstve jeho Boha, a tou je lás-
ka:

„Preto ‚predsedať v láske‘ znamená priťahovať 
ľudí eucharistickým objatím, Kristovým objatím, 
ktoré prekonáva všetky bariéry a rozdiely a vytvára 
spoločenstvo s mnohorakými odlišnosťami. Petrova 
služba je primátom lásky v eucharistickom význa-
me, je starostlivosťou o univerzálne spoločenstvo 
Cirkvi v Kristovi (Sv. omša pre nových kardinálov 
19. februára 2012).

Petrovo ministérium je primátom lásky.
Túto veľkú pravdu vyslovil tento „pokorný ro-

botník v Pánovej vinici“. On, jeden z najvýznamnej-
ších teológov posledných päťdesiatich rokov, vďaka 
svojej inteligencii kresťanského života, udržiavanej 
modlitbou a poznaním Sv. písma, vždy pripomínal – 
i v najťažších chvíľach – že Cirkev je ovčinec, ktorý 
počnúc Petrom, kráča za Kristom. Kristus je jediný, 
ktorý ju vždy ochráni silou väčšou ako akákoľvek 
iná moc: „Sila dobra, pravdy a lásky, je mocnejšia 
ako smrť. Jeho prisľúbenie je isté: mocnosti smrti, 
brány pekla, nepremôžu Cirkev, ktorú On sám po-
stavil na Petrovi (porov. Mt 16,18), a ktorú On sám 
neprestajne buduje“ (Slávnosť sv. Petra a Pavla,  
29. júna 2006).                              RV /-js, aj-
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Štátny sekretariát odovzdal  
Apoštolskej komore  

pečate Benedikta XVI.

Vatikán 2. marca (RV) - V Tlačovom stredisku Svätej 
stolice hovorca P. Federico Lombardi informoval, že 
Štátny sekretariát odovzdal Apoštolskej komore peča-
te Benedikta XVI. Tie nebudú podľa jeho vyjadrenia 
zničené, ale znehodnotené vyrytím kríža tak, že sa už 
nebudú môcť používať. Takýto postup bol vykonaný 
aj pred ôsmimi rokmi s pečaťami Jána Pavla II., ktoré 
sú teraz uložené v osobitnej vitríne.

P. Lombardi zdôraznil, že Cirkev prežíva toto ob-
dobie v modlitbe. V kaplnke Najsvätejšej sviatosti 
svätopeterskej baziliky sa striedajú tri mexické kon-
templatívne rehoľníčky pri stálej adorácii. Pri večernej 
svätej omši sa veriaci vo Vatikánskej bazilike modlia 
za kardinálsky zbor a prípravu na voľbu Svätého Otca. 
Hovorca tiež upozornil na liturgickú zmenu súvisiacu 
s obdobím sede vacante. „V eucharistickej modlitbe 
je zmienka o Svätom Otcovi a miestnom biskupovi. 
V období sede vacante sa pápež nespomína, v Ríme 
sa nespomína ani biskup, pretože pápež je rímskym 
biskupom,“ uviedol P. Lombardi.      RV SK jm, RV CZ

K čomu je povolaná univerzálna 
Cirkev počas uprázdneného  

pápežského stolca

V týchto dňoch, keď je pá-
pežský stolec prázdny, úlo-
hou Cirkvi je modliť sa za 
kardinálov a nového pápeža. 
Niekoľkokrát k tomu vyzval 
Benedikt XVI. V Apoštol-
skej konštitúcii Jána Pavla 
II. Universi Dominici Gregis 
o uprázdnení Apoštolského 
stolca a voľbe rímskeho pá-
peža sa uvádza:

84. Počas uprázdnenia stolca a najmä počas obdo-
bia, v ktorom sa realizuje voľba Petrovho nástupcu, je 
Cirkev celkom zvláštnym spôsobom spojená s pastier-
mi, predovšetkým s kardinálmi, ktorí volia pápeža, 
a vyprosuje si od Boha nového pápeža ako dar jeho 
dobroty a prozreteľnosti. Preto musí celá Cirkev podľa 
vzoru prvotnej Cirkvi, o ktorej hovoria Skutky apoš-
tolov (porov. 1,14), jednomyseľne zotrvávať v mod-
litbách v duchovnom spojení s Máriou, Ježišovou 
Matkou; tak sa nestane voľba nového pápeža dianím 
izolovaným od Božieho ľudu, týkajúcim sa výluč-
ne kolégia voličov, ale v istom zmysle konaním celej 
Cirkvi. Preto nariaďujem, aby sa po správe o uprázd-
není Apoštolského stolca a zvláštnym spôsobom po 
smrti pápeža a jeho pohrebných obradoch vo všetkých  

mestách i na ostatných miestach, aspoň na najdôležitej-
ších, pokorne a neustále modlilo k Pánovi (porov. Mt 
21,22; Mk 11,24), aby osvietil voličov a aby ich viedol 
pri ich úlohe k takej jednote, aby to bola rýchla, jedno-
myseľná a požehnaná voľba, ako si to vyžaduje spása 
duší a blaho celého Božieho ľudu.

85. To odporúčam najúprimnejším a najsrdečnej-
ším spôsobom ctihodným kardinálom, ktorí už kvôli 
svojmu veku nemajú právo zúčastniť sa na voľbe pápe-
ža. Kvôli celkom zvláštnemu spojeniu s Apoštolskou 
stolicou, ktoré prináša so sebou kardinálsky purpur, sa 
majú postaviť na špičku Božieho ľudu, ktorý je zhro-
maždený najmä v patriarchálnej bazilike v Ríme a tiež 
na kultových miestach iných častí Cirkvi, aby všemo-
húci Boh udelil voliacim spolubratom prostredníctvom 
vytrvalej a neustálej modlitby, predovšetkým počas 
priebehu voľby, potrebnú pomoc a potrebné osviete-
nie Ducha Svätého a aby takto mali účinnú a skutočnú 
účasť na ťažkej úlohe, zaobstarať univerzálnej Cirkvi 
jej pastiera.

86. Ďalej prosím toho, kto bude zvolený, aby sa 
nevzdával úradu, do ktorého je povolaný, zo strachu 
pred jeho jarmom, ale aby sa v pokore podriadil plánu 
Božej vôle. Totiž Boh, ktorý mu jarmo uložil, ho svo-
jou rukou aj podpiera, aby ho bol schopný uniesť; ten, 
ktorý mu zveril ťažkú úlohu, mu dodá aj pomoci, aby 
ju splnil, a prepožičia mu darovaním dôstojnosti silu, 
aby sa nezrútil pod ťarchou úradu.                                              -js-  

Nikdy som sa necítil sám  
posledné príhovory Benedikta XVI.

Vatikán 8. marca (RV) - „Nikdy som sa necítil sám - po-
sledné príhovory Benedikta XVI.“ - pod týmto názvom 
vo štvrtok uviedlo Vatikánske nakladateľstvo zväzok ve-
novaný záverečným dňom pontifikátu Benedikta XVI.
Zhromažďuje jeho príhovory od 11. do 28. februára 
tohto roka - od latinského vyhlásenia, ktorým oznámil, 
že sa rozhodol vzdať úradu Svätého Otca, a končí po-
zdravom veriacich v Castel Gandolfo. Kniha zahŕňa tiež 
text Apoštolského listu moto proprio Normas Nonnullas. 
Titul zväzku odkazuje na poslednú generálnu audienciu 
Benedikta XVI. (27. februára 2013), pri ktorej prednie-
sol aj túto vetu: „Nikdy som sa necítil osamelý pri nesení 
radostí i ťarchy Petrovho úradu.“

Poctu Benediktovi slovom a obrazom prináša i 62-
-stranovú on-line publikácia, ktorá je zverejnená na in-
ternetových stránkach Svätého stolca. Približuje viaceré 
udalosti z jeho pontifikátu z rozličných miest. Väčšina
fotografií pochádza z L´Osservatore Romano.      RV CZ
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Emeritnému Svätému Otcovi  
ďakuje aj patriarcha Teodor II.

Alexandria 5. marca (RV) - Koptský pravoslávny 
patriarcha Teodor II. poslal osobný list Benediktovi 
XVI. prostredníctvom koptského biskupa Anba Bar-
naba, sídliaceho v Ríme. Vo svojom posolstve kopt-
ský patriarcha píše, že bol „hlboko zasiahnutý“ roz-
hodnutím Benedikta XVI. odstúpiť, ale „som si istý, 
že toto rozhodnutie bolo po modlitbe a pôste prijaté 
z Ducha svätého“. Patriarcha Teodor II. vyjadruje hl-
bokú vďačnosť Josephovi Ratzingerovi: „Naša pravo-
slávna cirkev - píše - vidí vo Vašej Svätosti osobnosť 
vznešeného duchovného formátu a hlboko oceňuje 
Vaše nasadenie za teologický dialóg a zblíženie medzi 
cirkvami. Nikdy nezabudneme na podporu, ktorú ste 
poskytli našej cirkvi počas ťažkých a bolestných mo-
mentov našej nedávnej histórie. Modlíme sa za Vašu 
Svätosť - uzatvára Teodor II. (Tawadros) - a prosíme 
Pána Ježiša, aby vám daroval zdravie, silu a dlhý ži-
vot. A prosíme tiež o príhovor Panny Márie a všetkých 
svätých, aby viedli Katolícku cirkev pri voľbe nového 
duchovného vodcu.

Koptský patriarcha svojimi slovami o nezabudnu-
teľnej podpore naráža na udalosť z 2. januára 2011, 
kedy Benedikt XVI. počas poludňajšieho príhovoru 
pred modlitbou Anjel Pána verejne vystúpil na obranu 
21 Koptov, ktorý sa stali obeťou atentátu islamistic-
kých fanatikov v Kostole Všetkých svätých v Alexan-
drii. Vyhlásenie Svätého Otca vtedy vyvolalo reakciu 
najvyššieho sunnitského vodcu z univerzity Al Azhar, 
šejka Ahmada Al TAjiba, ktorý prerušil medzinábožen-
ský dialóg so Svätou stolicou.                                     RV CZ

Patriarcha Kirilll poslal posolstvo  
Benediktovi XVI.

Moskva 5. marca (RV) - Ruský pravoslávny patriarcha 
poslal posolstvo Benediktovi XVI. V posolstve s dátu-
mom 1. marca patriarcha Kirill „vyjadruje svoje pocity 

bratskej lásky v Kristovi a rešpekt“ v týchto pre Bene-
dikta XVI. tak zvláštnych dňoch. „Váš nekompromisný 
a dôsledný postoj v otázkach týkajúcich sa viery a vaša 
vernosť živým cirkevným tradíciám nám bola blízka. 
V čase, keď sa ideológia zhovievavostí a morálneho re-
lativizmu pokúša prinútiť ľudí k zanechaniu morálnych 
hodnôt, ste sa odvážne zasadzovali za obranu evanjeli-
ových ideálov a vysokej ľudskej dôstojnosti, vyzývajúc 
ľudí, aby sa oslobodili od hriechu,“ uvádza Kirill.

Patriarcha verí, že vzťahy medzi Ruskou pravosláv-
nou cirkvou a Katolíckou cirkvou, ktoré „nesú veľkú 
zodpovednosť za ohlasovanie Krista v modernom sve-
te“ dostali „nový impulz“ práve za čias Benedikta XVI. 
Vyjadruje tiež nádej, že dobré vzťahy sa budú aj naďa-
lej vyvíjať pod vedením jeho nástupcu. „Prijmite moje 
úprimné želanie zdravia, dlhého života a Božej pomoci 
vo vašich modlitbách a pri teologickej práci,“ uvádza 
v liste adresovanom emeritnému pápežovi patriarcha 
Kirill, ktorý bol zverejnený na internetových stránkach 
moskovského patriarchátu.                                                -mf-

Bernard Lecomte na tému:  
Benedikt XVI. a médiá

Vatikán 4. marca (RV) - Pontifikát Benedikta XVI. ne-
bol ušetrený od polemík a škandálov rôznych druhov, 
o ktorých médiá písali v snahe umocniť ich a veľakrát 
aj s cieľom stať sa ich hlavnými protagonistami. Pre-
jav Svätého Otca v Regensburgu v roku 2006, jeho vy-
jadrenia o prezervatívoch počas letu do Afriky, prípad 
Williamson, oznámenie blahorečenia Pia XII. boli vý-
sledkom nepochopenia, nešťastných zjednodušení jeho 
slov a skreslených interpretácii, ako dôsledok zlej spo-
lupráce medzi pápežom a svetovými médiami. Taký 
je názor Bernarda Lecomta, novinára, spisovateľa, 
vatikanistu. Ako tvrdí, „média a pápež si nerozumeli 
od začiatku“. Vatikán sa nevie prispôsobiť moderným 
médiám a naopak média nevedia pochopiť pápeža ako 
diskutéra. Podľa neho však ide o „involúciu médií“, 
ktorá viedla k rozšíreniu náboženskej nevedomosti. 
„Deväťdesiat percent novinárov nevie rozlišovať me-
dzi šítmi a sunnitmi, medzi Tórou a Talmudom alebo 
medzi synodou a konkláve,“ uvádza.

Takýto vývoj médií má za následok skutočnú sociál-
nu evolúciu, ktorá sa prejavuje v relativizme a individua-
lizme postavených na univerzálnych hodnotách. Média, 
nositelia týchto hodnôt, zachovávajú protichodný postoj 
voči akejkoľvek kolektívnej etike alebo inštitúcii. Kato-
lícka cirkev, inštitúcia par excellence, je preto ideálnym 
terčom. Každú sebemenšiu slabosť, akúkoľvek chybu, 
majú média potrebu zdôrazniť a vystaviť krížovej paľ-
be kritiky. Podľa Lecomta je ale dôležité vidieť „svetlú 
stránku vecí“. V konečnom dôsledku, tieto škandály 
umožňujú Vatikánu vytvoriť si povedomie a podniknúť 
niektoré kroky. „Možno nástupca Benedikta XVI. bude 
mať menej ťažkostí prispôsobiť sa vývoju moderných 
médií,“ uvádza francúzsky novinár.

Médiá od začiatku predstavovali Benedikta XVI. 
ako „veľkého inkvizítora, konzervatívca a hermetika“. 
Potom ale prišla cesta do Francúzska. Podľa Lecom-
ta, apoštolské cesty, najmä tie Benedikta XVI., zme-
nili povedomie ľudí. Ďaleko od obrazov, ktoré o ňom 
vytvárali média, Francúzi objavili „postaršieho muža, 
veľmi láskavého, plachého, s jasnými cieľmi“. „A dnes, 
najmä podľa prieskumov verejnej mienky, majú Fran-
cúzi o tomto emeritnom pápežovi veľmi dobrý obraz,“ 
dodáva vatikanista.                                                                -mf-



5                          10/2013

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

Vatikán 4. marca (RV) - V novej synodálnej aule vo 
Vatikáne sa dnes uskutočnila prvá generálna kon-
gregácia kardinálskeho kolégia, na ktorú nadväzo-
vala druhé popoludňajšie stretnutie. Podľa riaditeľa 
Tlačového strediska Svätého stolca bolo prítomných 
dopoludnia 142 kardinálov, z toho 103 voliteľov. 
Počas dnešného dňa a utorka má do Ríma doraziť 
ešte 12 kardinálov voličov, aby bo dosiahnutý ko-
nečný očakávaný 
počet 115 hlasov 
nadchádzajúceho 
konkláve.

Otcovia kar-
dináli začali svo-
je zhromaždenie 
modlitbou Veni 
Sancte Spiritus. 
Dekan kardinál-
skeho kolégia 
Angelo Sodano 
potom vo svojom 
pozdrave pripo-
menul význam 
udalosti, ktorú 
prežíval Cirkev. 
Potom nasledovala ceremónia, pri ktorej každý 
kardinál zložil prísahu. Prítomní kardináli sa zavä-
zujú, že budú zachovávať mlčanlivosť a nariadenia 
obsiahnuté v Apoštolskej konštitúcii Universi Do-
minici Gregis.

„Prísaha sa vykonáva tak, ako je to opísaná v 12 
článku Apoštolskej konštitúcie. Kardináli ju najskôr 
vyslovia všetci spoločne, a potom jeden po druhom 
prechádzajú pred predsedníckym stolom, kde leží 
evanjelium a visí kríž. Každý sa tak k prísahe osob-
ne zaväzuje.“

Kardinál komorník Tarcisio Bertone potom 
navrhol, aby pápežský kazateľ o. Raniero Canta-
lamessa viedol meditáciu popoludňajšej kongre-
gácie. V spomínanej konštitúcii sa totiž hovorí 
o dvoch meditáciách, na ktorých sa má kardinálske 
kolégium duchovne uzobrať. Prvá sa má konať pri 
prípravných kongregáciách, druhá potom pred za-
čiatkom konláve, o ktorého dátume sa rozhodne 
v nasledujúcich dňoch. Návrh kardinála Bertone 
bol prijatý. Kardináli tiež kladne prijali výzvu kar-
dinála Sodana k zaslaniu posolstvo emeritnéhomu 
pápežovi Benediktovi XVI. Jeho znenie bude pre-
zentované s najväčšou pravdepodobnosťou počas 
utorka.

Súčasťou dopoludňajšej kongregácie bola aj 
voľba troch asistentov kardinála kamerlenga, kto-
rých úlohou je pomáhať mu počas troch dní v rie-
šení praktických záležitostí. Do tejto funkcie boli 
vymenovaní traja kardináli: Giovanni Battista Re 

z biskupského rádu, Crescenzio Sepe za presbiter-
ský rád a Franc Rodé za diakonský rád.

V samotnom závere predpoludňajšej generálnej 
kongregácii vystúpilo celkom 13 kardinálov s krát-
kymi úvahami, uviedol P. Lombardi. Tieto vystú-
penia sa týkali predovšetkým organizácie budúcich 
dní, dodal. Dátum voľby budúceho pápeža, na ktorú 
Svätá stolica doteraz udelila 4 300 akreditácii, bude 

stanovený v ďal-
ších dňoch, uzav-
rel dnešný brífing
hovorca Svätej 
stolice. Ďalšia tla-
čová konferencia 
sa plánuje v uto-
rok popoludní.

Po necelých 
ôsmich rokoch 
pontifikátu Bene-
dikta XVI. sa tak 
pripravuje voľba 
nového pápeža. 
Voliť ho bude 115 
kardinálov, ktorý 
zasadnú v Sixtín-

skej kaplnke. Slovenskí kardináli voliči medzi nimi 
nebudú, keďže obaja - Jozef Tomko i Ján Chry-
zostom Korec - majú viac ako 80 rokov. Konkrét-
ne pravidlá, ktoré určujú priebeh voľby, obsahuje 
Apoštolská konštitúcia pápeža Jána Pavla II. Uni-
versi Dominici Gregis z roku 1996 a úpravách Be-
nedikta XVI.

Veriaci na rôznych miestach sveta sa začali mod-
liť za voľbu nového pápeža. Okrem toho vznikla 
tiež nemecká iniciatíva Adopt a cardinal (Adoptuj 
kardinála), ktorá pozýva veriacich, aby si adoptova-
li kardinála, za ktorého sa budú počas voľby mod-
liť. Nie preto, aby bol zvolený, ale preto, aby dobre 
zvolil. Všetko, čo potrebujete je e-mailová adresa, 
na ktorú vám pošlú meno prideleného kardinála 
a jeho krátky životopis. Do akcie sa zatiaľ zapoji-
lo viac ako 60-tisíc ľudí. Viac informácii je možné 
nájsť na www.adoptacardinal.org.

Kardinálske kolégium 
na tretej generálnej kongregácii vo Vatikáne
Kardinálske kolégium sa  zišlo 5. marca na tretej 

generálnej kongregácii. Riaditeľ Tlačového stredis-
ka Svätého stolca sa pri pravidelnom brífingu vrátil
ešte k pondelkovej popoludňajšej generálnej kon-
gregácii, ktorú začala meditácia pápežského kaza-
teľa o. Raniera Cantalamessa.

Včera popoludní prišlo do Ríma niekoľko kar-
dinálov, najmä však päť voliteľov, ktorí pri druhej  

Generálne kongregácie vo Vatikáne  
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generálnej kongregácii zložili prísahu. Sú to liba-
nonský maronitský patriarcha Bechara Boutros Raï, 
kardinál Joachim Meissner z Kolína nad Rýnom, 
berlínsky kardinál Rainer Maria Woelki, kardinál 
Théodore Adrien Sarr z Dakaru a pražský arcibis-
kup kardinála Dominik Duka,“ uviedol P. Federico 
Lombardi.

Ďalších deväť kardinálov prednieslo svoje prí-
spevky. Tieto vystúpenia, zdôraznil hovorca Svä-
tého stolca, nie sú časovo obmedzené, a rešpektujú 
poradie, v akom kardináli žiadajú o možnosť hovo-
riť. Členovia kardinálskeho zboru ešte v pondelok 
večer rozhodli, že dnes a v stredu sa budú konať 
generálne kongregácie iba predpoludním.

Predpoludním zložili prísahu ďalší kardináli, 
ktorí prišli. Dvaja z nich sú voliči - kardinál Rouco 
Varela a kardinál Zenon Grocholewski. V Ríme je 
ich dnešnému dňu prítomných 110 voličov. Prisa-
halo tiež päť kardinálov nevoličov. Celkový počet 
kardinálov prítomných na tretej generálnej kongre-
gácii dnes predpoludním je 148.“

V novej synodálnej aule prehovorilo celkom 11 
kardinálov. P. Lombardi je tiež viazaný prísahou 
mlčanlivosti, prejednávané témy naznačil všeobec-
ne: „Činnosť Svätého stolca a jeho dikastérií, vzťa-
hy medzi dikastériami a jednotlivými národnými 
episkopátmi, obnova Cirkvi vo svetle Druhého va-
tikánskeho koncilu, situácia Cirkvi a potreby novej 
evanjelizácie v rozličných kultúrnych podmien-
kach. Príspevky sú skutočne rôznorodé a reprezen-
tatívne pre všetky kontinenty.“

V závere tretej generálnej kongregácie bol 
schválený text telegramu, ktorý menom kardinál-
skeho kolégia zasiela kardinál dekan emeritnému 
pápežovi Benediktovi XVI. Hovorca Svätej stolice 
ho citoval v plnom znení:

„Otcovia kardináli, zhromaždení vo Vatikáne 
na generálnych kongregáciách v súvislosti s nad-
chádzajúcim konkláve, Vám spoločne zasielajú 
oddaný pozdrav s vyjadrením opätovnej vďačnosti 
za celú Vašu žiarivú službu v Petrovom úrade a za 
príklad, ktorý ste im dali veľkodušnou pastoračnou 
starostlivosťou o dobro Cirkvi a sveta. Ich vďač-
nosť je vyjadrením uznania celej Cirkvi za Vašu 
neúnavnú prácu v Pánovej vinici. Členovia kardi-
nálskeho kolégia sa zverujú do Vašich modlitieb za 
nich i za celú svätú Cirkev.“

Dátum začiatku konkláve nie je stanovený
6. marca  sa zišlo kardinálske kolégium na štvrtej 

generálnej kongregácii, počas ktorej si vypočulo 18 
zhruba päťminútových diskusných príspevkov. V dis-
kusii vystúpilo celkom 51 kardinálov, uviedol riaditeľ 
Tlačového strediska Svätého stolca P. Federico Lom-
bardi, ktorý naznačil prejednávané témy:

Významnou témou je Cirkev v dnešnom sve-
te a potreba hlásať evanjelium, ďalším tematickým  

okruhom je Svätý stolec a vzťah jeho úradu k bisku-
pom. Príspevky sa tiež týkali budúcich očakávaní 
a profilu budúceho pápeža, ktorý vyplýva z týchto oča-
kávaní a z nutnosti dobre riadiť Cirkev.

Do Ríma prišli ďalší štyri kardináli (Karl Lehmann, 
Antonios Naguib, John Tong Hon e Friedrich Wetter), 
medzi nimi traja voliči (prví traja), ktorí zložili prísa-
hu. Chýbajú dva kardináli voliči do konečného počtu 
115 - očakáva príchod poľského kardinála Kazimierza 
Nycza a vo štvrtok by mal prísť vietnamský kardinál 
Jean-Baptiste Pham Minh Mân.

Kardinál dekan  predpoludním poprial trom členom 
kardinálskeho zboru, ktorí v týchto dňoch slávia naro-
deniny (Walter Kasper - 80, Francesco Coccopalmerio 
- 75 a Julio Terrazas Sandoval - 77).

Podvečer sa kardináli zišli v Bazilike sv. Petra, aby 
sa spoločne modlili za Cirkev, ktorá očakáva voľbu no-
vého pápeža. Asi hodinovú pobožnosť viedol kardinál 
Angelo Comastri, arcikňaz vatikánskej baziliky. Po 
modlitbe ruženca v latinčine a taliančine bola vysta-
vená Sviatosť oltárna ku krátkej adorácii. Nasledovala 
modlitba vešpier, ktorej predsedal kardinál Comastri, 
ktorý v závere udelil prítomným eucharistické požeh-
nanie.

Dátum začiatku konkláve ani dnes stanovený 
nebol, povedal P. Lombardi a vysvetlil z akého dô-
vodu: Je možné veľmi dobré vnímať, že kardinál-
ske kolégium sa chce pripraviť bez zhonu, s váž-
nosťou a primeranosťou danej situácii. Preto ešte 
nebolo navrhnuté hlasovanie o dátume konkláve. 
Veľká časť zboru by ho považovala uponáhľané, 
za určité prinútenie v čase reflexie a dozrievania,
ktorým kardinálske kolégium prechádza, povedal 
P. Lombardi. 

Zbor kardinálov voličov je kompletný, 
pokračovali generálne kongregácie
Kardinálske kolégium sa 7. marca zišlo na dvoch 

generálnych kongregáciách - v poradí už piatej a šies-
tej. Na predpoludňajšom stretnutí v novej synodál-
nej aule bolo prítomných 152 kardinálov. Pri pravi-
delnom brífingu riaditeľ Tlačového strediska Svätej
stolice zdôraznil, že doteraz nebolo stanovený dátum 
začiatku konkláve. V priebehu dňa bol očakávaný prí-
jazd posledného kardinála voliča Jean-Baptiste Pham 
Minh Mâna, ktorý mal priletieť z Vietnamu.

Počas piatej generálnej kongregácie vystúpilo 
s príspevkami 18 kardinálov. Prvé tri sa dotýkali eko-
nomických záležitostí Svätej stolice, o ktorých infor-
movali kardináli zodpovední za jednotlivé dikastéria 
Rímskej kúrie (otcovia kardináli Versaldi, Calcagno 
a Bertello za Prefektúru ekonomických záležitostí 
Apoštolského stolca, resp. za Správu majetku Apoš-
tolského stolca a za Governatorát Mestského štátu 
Vatikán).

Ďalšie diskusné príspevky opäť zrkadlili geografickú
a kultúrnu rôznorodosť a týkali sa už naznačených tém, 
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vysvetlil ďalej hovorca Svätej stolice: „Evanjelizácie, 
práce Cirkvi v dnešnom svete, Svätého stolca a úradov 
Rímskej kúrie, vzťahy s biskupskými konferenciami, 
nádeje vkladané do nového pápeža. Predpoludním sa 
hovorilo tiež o ekumenickom dialógu, o charitatívnej 
činnosti Cirkvi a jej pre práci pre chudobných.“

Hovorca Svätého stolca tiež informoval, že po 
troch dňoch bola znovu obnovená mimoriadna kon-
gregácia, ktorá pozostáva z troch kardinálov, ktorí 
pomáhajú kardinálovi kamerlengovi. Na ďalšie tri 
dni boli vyžrebovaní kardináli Raï (za biskupský stu-
peň), kard. Monsengwo z Konga (za kňazský stupeň) 
a kard. De Paolis (za diakonský stupeň).

Dekan kardinálskeho kolégia Angelo Sodano za-
slal v mene celého kardinálskeho kolégia, ktoré je 
počas sede vacante poverené vedením Cirkvi, vlád-
nym predstaviteľom Venezuely sústrastný telegram 
nad smrťou venezuelského prezidenta Huga Chaveza. 
Zádušnú svätú omšu za zosnulého prezidenta bude 
slúžiť v piatok v Ríme kardinál Jorge Urosa Savino. 
Sústrasť rodine prejavili arcibiskup Caracasu i Vene-
zuelská biskupská konferencia.

Prísahu zložil aj posledný očakávaný voliteľ
Popoludňajšia šiesta generálna kongregácia  bola 

venovaná ďalším vystúpeniam otcov kardinálov.
Prísahu zložil aj posledný očakávaný voliteľ - viet-

namský kardinál Pham Minh Mân. 

Hlasovanie kardinálov o prijatí alebo neprijatí 
dôvodov neúčasti na konkláve

Na predpoludňajšej siedmej generálnej kongregá-
cii 8. marca bolo prítomných 153 kardinálov vrátane 
plného počtu 115 kardinálov voličov.  

V diskusii vystúpilo 18 kardinálov. Doteraz hovo-
rilo viac než sto členov kardinálskeho kolégia.

Prvým bodom programu bolo hlasovanie kardiná-
lov o prijatí alebo neprijatí dôvodov neúčasti na kon-
kláve dvoch kardinálov voličov. Ide o indonézskeho 
kardinála Darmaatmadja SJ, ktorý požiadal o dovo-
lenie neúčasti zo zdravotných dôvodov a o škótskeho 
kardinála O´Briena, ktorý uviedol osobné dôvody. 
Kardinálske kolégium hlasovaním prijalo ich dôvody 
a umožnilo im nezúčastniť sa na konkláve. Toto hla-
sovanie sa uskutočnili podľa 38 bodu nového motu 
proprio, ktoré stanovuje, že uznanie dôvodov k neú-
časti prináleží jedine kardinálskemu kolégiu.

P. Federico Lombardi, ktorý na začiatku brífingu
v Tlačovom stredisku Svätej stolice osobitne pozdra-
vil a zablahoželal všetkým ženám prítomným v sále, 
ďalej hovoril o predpoludňajšej kongregácii:

„Chcel by som povedať, pri plnom rešpektovaní ta-
jomstva, že sa snažíme postupne rozšíriť zoznam tém, 
o ktorých sa hovorilo. Dnes ráno som bol prekvapený 
z niektorých tém, akou je napr. medzináboženský dia-
lóg. Hovorilo sa aj na tému dnešnej kultúry, o bioetike, 
o spravodlivosti vo svete. Taktiež o potrebe pozitívneho 

ohlasovania kresťanstva, o ohlasovaní lásky, o radost-
nom ohlasovaní a veľa sa hovorilo o milosrdenstve, 
spomínajúc na Jána Pavla II.“ Ďalšou otázkou bolo po-
stavenie ženy v Cirkvi.

Lombardi rovnako informoval, na sobotu je naplá-
novaná len jedna, v poradí deviata generálna kongre-
gácia. V nedeľu by kardináli mali sláviť sväté omše 
vo svojich titulárnych chrámov v Ríme.

Voľba nového Svätého Otca sa vo Vatikáne 
začne v utorok 12. marca
Počas ôsmej generálnej kongregácie 8. marca sa 

na tom zhodlo kardinálske kolégium. Konkláve, na 
ktorom sa bude vyberať nová hlava Katolíckej cirkvi 
a na ktorom sa majú právo zúčastni všetci kardináli 
mladší ako 80 rokov.

Kardinálske kolégium má v súčasnosti 207 členov, 
z toho 117 voličov. Deväťdesiati kardináli už dosiahli 
kánonický vek osemdesiat rokov, na voľbe pápeža sa 
tak zúčastniť nemôžu. Nebude medyi nimi žiaden slo-
venský kardinál, obaja - Jozef Tomko i Ján Chryzos-
tom Korec - majú viac ako 80 rokov. Kardinál Kasper, 
ktorý narodeniny oslávil 5. marca a kardinál Poletto, 
ktorý vek osemdesiat rokov dosiahne 18. marca, budú 
môcť pápeža voliť, pretože stanovený vek dosiahli až 
po vyhlásení sede vacante.

V Sixtínskej kaplnke sa zíde len 115 kardinálov, 
chýbať budú indonézsky kardinál Darmaatmadja J. 
R. a škótsky kardinál O´Brien. Najväčší počet kar-
dinálov voličov pochádza z Európy (61), Severnej 
Ameriky (17) a Južnej Ameriky (13). Afrika je na 
tom rovnako ako Ázia, oba kontinenty majú po 11 
kardinálov. Strednú Ameriku budú zastupovať traja 
a Oceániu jeden kardinál. Čo sa týka krajín, medzi 
voličmi je najviac kardinálov z Talianska (28), z USA 
(11) a z Nemecka (6). Medzi silné krajiny, čo sa týka 
počtu kardinálov, patrí aj susedné Poľsko, z ktorého 
pochádzajú štyria.

Až 122 kardinálov z celkového počtu bolo kreo-
vaných za Jána Pavla II. a 83 kardinálov kreoval Be-
nedikt XVI. Najstarším z kardinálskeho kolégia je Ta-
lian Ersilio Tonini, ktorý v júli oslávi 99. narodeniny 
a najmladším Ind Baselios Cleemis Thottunkal, ktorý 
má len 53 rokov.

 V utorok ráno sa najskôr uskutoční eucharistická 
slávnosť „pro eligendo Romano Pontifice“. Pri svätej
omši, ktorá je predpísaná na začiatok voľby, budú kar-
dináli prosiť o to, aby ich viedol Duch Svätý a ochrá-
nil pri výbere 266. pápeža. Kardináli ju budú sláviť 
v Bazilike sv. Petra. Popoludní vstúpia do konkláve 
v Sixtínskej kaplnke. Ešte predtým, ako majster pá-
pežských liturgických slávení Mons. Guido Marini 
vysloví extra omnes, teda, aby všetci tí, ktorí nepatria 
do konkláve, opustili Sixtínsku kaplnku, vybraný du-
chovný - nevolič - maltézsky kardinál Prosper Grech 
prednesie kardinálom - oprávneným voliť - druhé roz-
jímanie.                            RV, VIS / snímka  Inter Mirifica 



10/2013                                              8

Uzavretie priestorov Sixtínskej 
kaplnky pre verejnosť

Vatikán 5. marca (RV) - Na voľbu nového pápeža 
už pripravujú aj priestory Sixtínskej kaplnky. Tá 
bola od 13:00 h až do odvolania uzavretá pre verej-
nosť. Návštevníci Vatikánskych múzeí tiež nebudú 
mať prístup k zbierkam moderného náboženského 
umenia a Borgiových apartmánov. Prehliadky Va-
tikánskych záhrad so sprievodcom boli zastavené 
už v pondelok 25. februára.

Už po 25-krát sa Sixtínska kaplnka stane sved-
kom voľby nového pápeža. V nasledujúcich dňoch 
štáb 40 zamestnancov Svätého stolca upraví za 
využitia dobových fotografií a záznamov priestory
kaplnky tak, aby sa stali až do najmenších detailov 
vernou fotokópiou tisícročnej tradície. Pod Miche-
langelovými freskami bude nového nástupcu sv. 
Petra voliť 115 kardinálov.

Sixtínska kaplnka, ktorá sa oficiálnym miestom
konkláve stala len v roku 1996 na základe apoštol-
skej konštitúcie Jána Pavla II. Universi Dominici 
Gregis, bude vybavená 115 kreslami s menovkami 
každého kardinála voliča a dvanástimi drevenými 
stolmi, pokrytými béžovým plátnom a vínovým sa-
ténom. Pred oltárom pod Posledným súdom sa bude 
nachádzať stôl pre drevenú urnu, kam budú vhadzo-
vané hlasovacie lístky, ako aj stojan s evanjeliom, 
nad ktorým budú kardináli skladať prísahu.

Volebné schránky z pozláteného bronzu boli 
vyrobené za pontifikátu Jána Pavla II. „Do najväč-
šej z nich sa vkladajú hlasy pri hlasovaní, druhá 
urna slúži k uloženiu hlasovacích lístkov po sčítaní 
hlasov. Tretia uzamykateľná je určená k hlasovaniu 
chorých kardinálov, ktorí neopustia Dom sv. Marty 
a za nimi s urnou dôjdu tzv. kardináli zdravotníci 
(infirmarii). Hlasovacie schránky sú dielom talian-
skeho výtvarníka a sochára Cecca Bonanotteho,“ 
uviedol P. Lombardi.

Kardináli nebudú chodiť po podlahe Sixtínskej 
kaplnky, ale po drevenej ploche, vyvýšenej asi 
pol metra od zeme do úrovne druhého stupienka 
pred oltárom a pokrytej smotanovým plátnom. Od 
konkláve v roku 1939, keď bol za pápeža zvole-
ný Pius XII., sa za mramorovými mrežami do ka-
plnky nachádzajú slávne liatinové kachle, určené 
na spaľovanie jednotlivých hlasovacích lístkov. 
V prípade úspešnej voľby sa do ohňa pridáva vlh-
ká slama k dosiahnutiu bielej farby dymu. V prí-
pade neúspešnej voľby sa objaví čierny dym. Pri 
poslednom konkláve v roku 2005 boli po prvýkrát 
použité prídavné zariadenia, ktoré umocnili vidi-
teľnosť dymu.

Obrady konkláve sa začnú v Bazilike sv. Petra 
slávnostnou svätou omšou Pro eligendo Pontifice,
na konci ktorej sa všetci kardináli voliči odoberú 

do Sixtínskej kaplnky na konkláve. Oznámenie 
„extra omnes“, teda „všetci von“, vysloví majster 
pápežských liturgických slávení Mons. Guido 
Marini.                           -js-

 Prvá streda po ukončení pontifikátu
Benedikta XVI. bez audiencie

Vatikán 6. marca (RV) - Prvá streda bez generálnej au-
diencie po ukončení pontifikátu Benedikta XVI. Pri
svojich 348 stretnutiach s viac ako 5 miliónmi veriacich 
sa počas takmer 8 rokov v katechézach venoval rôznym 
témam: od cyklu o apoštoloch a svedkoch viery v Ro-
ku sv. Pavla až k témam modlitby a Roka viery.

Vo svojej prvej katechéze počas generálnej au-
diencie 27. apríla 2005 vysvetlil, prečo si ako pápež 
zvolil meno Benedikt. Hlavným dôvodom nebola 
len pamiatka na Benedikta XV., pápeža zmierenia, 
ale predovšetkým na sv. Benedikta z Nursie, patróna 
jeho pontifikátu: „Na začiatku mojej služby nástupcu
Petra prosím sv. Benedikta, aby mi pomohol držať 
Krista v centre našich životov. Nech je vždy na pr-
vom mieste v našich myšlienkach a vo všetkých na-
šich skutkoch.“

V ďalších katechézach sa venoval Žalmom, s kto-
rými začal ešte Ján Pavol II. V roku 2006 sa v novom 
cykle venoval vzťahu medzi Kristom a Cirkvou. Rok 
na to zase apoštolom a prvým svedkom viery, neskôr 
začal s katechézami o Otcoch v prvých storočiach 
kresťanstva na západe a východe. „Ver, aby si po-
chopil: viera otvára cestu pre vstup do dverí pravdy,“ 
povedal 30. januára 2008, keď hovoril o sv. Augustí-
novi, jednom z patrónov Cirkvi.

V roku 2008 sa vo svojich 20 intenzívnych kate-
chézach zameral na sv. Pavla pri príležitosti Roku sv. 
Pavla. Témou katechéz Benedikta XVI. v roku 2009 
bol Rok kňazov a následne veľké románske a gotic-
ké katedrály stredoveku. Ako uvádzal: umenie, cesta 
krásy, nás vedie k Božiemu tajomstvu. V ďalších ka-
techézach zdôraznil základný prínos ženského génia 
v dejinách Cirkvi, keď sa venoval kresťanským že-
nám. V roku 2011 začal s cyklom o modlitbe. Modliť 
sa, ako povedal, nie je možnosťou, je zmyslom živo-
ta: „Človek v sebe nesie zmysel pre nekonečno, nos-
talgiu večnosti, hľadanie krásy, potrebu lásky a tiež 
túžbu po svetle a pravde, ktorá ho dvíha k absolútnu. 
Človek má v sebe túžbu po Bohu. A vie, akým spô-
sobom sa môže obrátiť na Boha: vie, že sa k nemu 
môže modliť.“ (Katechéza z 11. mája 2011)

V roku 2012 začal posledný cyklus svojich kate-
chéz venovaných Roku viery s nádejou, že pomôže 
oživiť nadšenie pre vieru v Ježiša.           RV SK / RV CZ

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI 
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Kardinál Schönborn odovzdal  
relikvie bl. sestry Marie Restituty

Rím 5. marca (RV) - Viedenský arcibiskup kardinál 
Christoph Schönborn slávil v pondelok svätú omšu 
v Kostole sv. Bartolomeja na rímskom Tiberskom 
ostrove. Odovzdal pri nej komunite Sant´Egidio re-
likviu blahoslavenej sestry Marie Restituty Kafkovej 
- kríž, ktorý nosila na svojom rehoľnom odeve. Vo far-
nosti sv. Bartolomeja sa od jubilejného roka 2000 zhro-
mažďujú pamiatky na viacerých mučeníkov a svedkov 
viery z obdobia totalitárnych režimov 20. storočia.

Sestra Marie Restituta, občianskym menom He-
lena Kafková, pochádzala z Brna. Keď sa jej rodina 
presťahovala do Viedne, vstúpila do tretieho rádu sv. 
Františka a pracovala ako zdravotníčka. Pre svoju 
rozhodnosť si vyslúžila meno „Resoluta“. Za svo-
ju neústupnosť vo vzťahu k nacizmu bola poprave-
ná gilotínou 30. marca 1943 ako jediná rehoľníčka, 
ktorú odsúdil takto Hitlerov režim. Sestru Mariu 
Restitutu blahorečil Ján Pavol II. v roku 1998 v ra-
kúskom hlavnom meste.                                RV CZ 

Vyhlásenie ku kritike  
českého kardinála Duku  

Praha 7. marca (TS ČBK) - Kritika kardinála Duku zo 
strany americkej organizácie obetí zneužívania kňazmi, 
že „nepodporili obete zneužitia“, je neopodstatnená. 
Prichádza v momente, kedy je zo strany médií veľký 
záujem o kardinálske kolégium kvôli pripravovanej 
voľbe pápeža a kardináli, ktorí nie sú doma a sú viazaní 
mlčanlivosťou, sa len ťažko môžu brániť. 

Kardinál Duka si mohol takéto obvinenie vyslúžiť 
tým, že upozorňoval (aj pri ceste do USA) na skutoč-
nosť, že v prípade zneužívania ide o problém celej na-
šej spoločnosti, ktorej je cirkev súčasťou. Ide o problém 
rozpadnutých rodín a uvoľnenie morálky všeobecne.

Súčasne kardinál Duka vždy trval na tom, že cirkev 
v týchto veciach musí byť obozretnejšia než ostatné 
inštitúcie a že je potrebné podporiť všetky opatrenia, 
ktoré zneužívaniu zabránia.

Je potrebné si tiež uvedomiť, že v čase, keď k zne-
užívaniu vo svete dochádzalo predovšetkým, u nás ko-
munistický režim neumožňoval, aby cirkev zakladala 
cirkevné školy. Paradoxne vďaka komunizmu sa cirkvi 
u nás tento problém v podstate vyhol.

Vatikánsky hovorca Federico Lombardi k tejto veci 
povedal: „Združenie poznáme dlhší čas. Jeho úlohou nie 
je určovať, ktorí kardináli sa smú zúčastniť na konkláve. 
Kardináli sami musia rozhodnúť, kto sa zúčastniť smie, 
a kto nie.“

Uvádza sa to vo vyhlásení zverejnenom ku kritike 
českého kardinála Dominika Duku zo strany americkej 
organizácie obetí zneužívania kňazmi, ktorá vytvorila 
zoznam nevhodných kandidátov na pápeža. Kardinála 
Duku označila za jedného z nich.                       TS ČBK

Kruh bývalých študentov sa bude 
naďalej stretávať s Benediktom XVI.  

Mníchov 5. marca (RV CZ) - Takzvaný Schülerkreis, 
kruh bývalých študentov Josepha Ratzingera, sa nepre-
stane stretávať s Benediktom XVI. Mníchovskej rozhla-
sovej stanici Kirchenradio to potvrdil hovorca skupiny 
o. Stephan Horn. Bývalý doktorandi a študenti sú pre 
svojho profesora akousi teologickou rodinou, hovorí 
nemecký salvatorián a dodáva: Schülerkreis leží  Be-
nediktovi XVI. veľmi na srdci a doteraz sa na letných 
seminároch zúčastnil každoročne: „Od tej doby, čo sa 
stal pápežom, sme sa v Ríme zišli osemkrát. Tohtoroč-
né stretnutie s naším mentorom už bolo naplánované. 
Dúfali sme, že s ním budeme aspoň sláviť svätu omšu 
v Castel Gandolfe alebo v Ríme.“

Na seminár už prisľúbili svoju účasť viedenský kar-
dinál Christoph Schönborn a bazilejský kardinál Kurt 

Karakaský arcibiskup slávil  
svätú omšu za zosnulého Cháveza

Rím 6. marca (RV) - Kardinál Jorge Urosa Savino, kara-
kaský arcibiskup, bude v Ríme sláviť slávnostnú svätú 
omšu za zosnulého prezidenta Venezuely Huga Cháve-
za, ktorý zomrel po dvojročnom boji s rakovinou v uto-
rok vo vojenskej nemocnici v Karakase.  Arcibiskup 
vyjadril sústrasť rodine zosnulého a politické autority 
požiadal, aby pri voľbe nového prezidenta „uplatňovali 
mechanizmy stanovené ústavou“ a vo všetkých oblas-
tiach spoločnosti podporovali „pokoj a harmóniu ľudí“.
Súčasne vyzval všetkých Venezuelčanov, aby sa modlili 
za večný odpočinok venezuelského prezidenta.        -mf- 

Koch. Bývalý Ratzingerov vedecký asistent tiež pred-
pokladá, že emeritný pápež na odpočinku bude mať 
viac času na svoje záujmy: „Iste nebude chodiť plávať, 
ako Ján Pavol II. Pešie výlety ho ale vždy tešili. Samo-
zrejme, bude sa naďalej zaoberať Písmom, meditovať, 
adorovať. A tiež hrať na klavír. Okrem toho očakávam, 
že bude naďalej písať, pretože to mu prináša uvoľnenie. 
Určite sa mu v nejakej podobe podarí dokončiť i začatú 
encykliku o viere, a potom ju snáď bude publikovať,“ 
uviedol o. Stephan Horn, emeritný profesor fundamen-
tálnej teológie a riaditeľ mníchovskej Nadácie Josepha 
Ratzingera - Benedikta XVI.                                  RV CZ
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V líbyjskom Tripolise a Benghází 
hrozí kresťanom  

veľké nebezpečenstvo

Líbya 5. marca (RV) - Podľa pondelkovej správy agen-
túry Fides napadla uplynulú sobotu (2. marca) v Tri-
polise ozbrojená vojenská jednotka katolíckeho kňaza. 
Podľa miestnych zdrojov vatikánskej agentúry situácia 
pre kresťanov nie je bezpečná v Tripolise, ani v Ben-
ghází. Minulý týždeň zaútočila skupina ozbrojených 
mužov na kostol koptskej katolíckej komunity v Ben-
ghází a zranila tamojších dvoch kňazov. Útok odsúdilo 
líbyjské ministerstvo zahraničných vecí s poukázaním 
na islamské i medzinárodné právo. Na územie východ-
nej Líbye, tzv. Kyrenaiky, bolo zatknutých a obvine-
ných z prozelytizmu 50 až 100 Koptov. Vďaka zásahu 
egyptského veľvyslanectva v Tripolise a egyptského 
ministerstva zahraničných vecí bola koptská skupina 
vypovedaná do Egypta a obvinenia z prozelytizmu boli 
stiahnuté. Kvôli prozelytizmu boli vo februári zatknuté 
tiež štyri osoby rôznych národností z protestantských 
komunít, dodáva agentúra Fides.                          RV CZ

Belgickí biskupi proti návrhu 
zákona, ktorý predložila socialisti 

o rozšírení eutanázie

Belgicko 8. marca (RV) - Belgickí biskupi sú proti 
návrhu zákona, ktorý predložila Socialistická strana 
o rozšírení možnosti eutanázie, schválenej v roku 
2002, na deti mladšie ako 15 rokov a osoby s Al-
zheimerovou chorobou. Počas tlačovej konferencie 
Mons. André Joseph Léonard, arcibiskup Mali-
nes-Brussels, predstavil novinárom „najvážnejšie 
výhrady“, ktoré už biskupi prezentovali aj v roku 
2002, keď bola eutanázia v krajine dekriminalizo-
vaná.

Ako uviedla agentúra Sir, Mons. Leonard adre-
soval členom parlamentu nasledovnú výzvu: „Žia-
dame vás, aby ste zvážili, ako môže byť o chorých, 
neplnoletých a ľudí s demenciou postarané lepšie 
vo verejných zdravotníckych zariadeniach posky-
tujúcich paliatívnu starostlivosť. Povedať nie euta-
názii pre nás neznamená vybrať si utrpenie alebo 
nechať niekoho trpieť. Vývoj v oblasti paliatívnej 
starostlivosti priniesol veľké pokroky pri zmierňo-
vaní bolesti a pomohol predísť možným žiadostiam 
o eutanáziu. Chceme si ctiť ako našu demokraciu, 
tak aj ľudskú dôstojnosť,“ uzatvárajú biskupi.

Správa Európskeho bioetického inštitútu (EIB) 
ukazuje, že od 28. mája 2002, keď bola v Belgicku 
eutanázia legalizovaná, počet osôb zabitých takým-
to spôsobom neustále rastie. Eutanázia sa v krajine 
stala bežným a prirodzeným faktom. Len do roku 
2011 jej následkom zomrelo 5513 ľudí.                 -mf-

Svet slávi Medzinárodný deň žien 
- ženy v očiach Cirkvi 20. storočia

Vatikán 8. marca (RV) - „Vďaka ti, žena, za samotný 
fakt, že si ženou! S vnímavosťou, ktorá je pre ženskú 
bytosť charakteristická, obohacuješ chápanie sveta 
a prispievaš k plnej pravde ľudských vzťahov,“ uviedol 
pápež Ján Pavol II. v roku 1995 v liste adresovanom že-
nám. Dnes si svet pripomína Medzinárodný deň žien. 
V Spojených štátoch amerických sa slávi od roku 1909 
a v niektorých európskych krajinách už od roku 1911. 
Aj Cirkev sa najmä v poslednom storočí snažila klásť 
veľký dôraz na prítomnosť žien v jej radoch. Benedikt 
XVI. venoval v roku 2010 trinásť katechéz ženským 
postavám stredoveku a ich myšlienkam. Hovoril naprí-
klad o Hildegarde z Bingenu, sv. Kláre z Assisi, Alžbete 
Uhorskej či Brigite Švédskej.

Blahoslavený Ján Pavol II. v apoštolskom liste 
o dôstojnosti a povolaní žien Mulieris Dignitatem píše: 

„Cirkev teda ďakuje za všetky ženy a za každú osobit-
ne: za matky, sestry, manželky; za ženy zasvätené Bohu 
v panenstve; za ženy, ktoré sa venujú službe toľkým ľu-
ďom, čakajúcim na nezištnú lásku druhej osoby; za ženy, 
ktoré bedlia nad človekom v rodine, ktorá je základným 
znakom ľudského spoločenstva; za ženy konajúce prácu 
v zamestnaní, za ženy, na ktoré nezriedka dolieha veľ-
ká spoločenská zodpovednosť, za ženy ’dokonalé‛ i za 
ženy ’slabé‛ - za všetky, (...) tak, ako - spolu s mužom 
- berú na seba spoločnú zodpovednosť za osudy ľudstva, 
podľa požiadaviek každého dňa i toho definitívneho ur-
čenia, ktoré ľudská rodina má v samom Bohu, v lone 
nevýslovnej Trojice.“

Druhý vatikánsky koncil si uvedomoval dôležitosť 
postavenia žien v Cirkvi. Pavol VI. v jednom zo svojich 
prejavov okrem iného povedal: „V kresťanskom nábo-
ženstve, viac než v ktoromkoľvek inom, žena má už od-
prvoti zvláštne dôstojné postavenie, o ktorom nám Nový 
zákon podáva mnoho dôležitých svedectiev (...); jasne 
z nich vysvitá, že žena bola povolaná, aby bola článkom 
živej a činnej štruktúry kresťanstva, a to v takej miere, že 
dosiaľ neboli asi všetky jej schopnosti ešte vyjadrené.“

V roku 2004 kardinál Ratzinger, ešte ako prefekt 
Kongregácie pre náuku viery v liste biskupom písal 
o spolupráci muža a ženy v Cirkvi a vo svete. Rovnako 
požiadal o osobitnú ochranu žien na pracovisku a ich 
uznanie v rodinách. V prípade ich nedocenenia „podľa 
neho nejde len o právny, ekonomický a organizačný 
problém, ale predovšetkým o problém mentality, kultúry 
a rešpektu.“                                 -mf-
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Bratislava 5. marca (TK KBS) - Ordinariát Ozbroje-
ných síl (OS) a ozbrojených zborov (OZ) SR si pri-
pomína desiate výročie svojho vzniku. V Bratislave 
pri tejto príležitosti zorganizoval konferenciu, na 
ktorej jeho predstavitelia a hostia ďakujú všetkým, 
ktorý pomáhajú rastu a rozvoju tejto inštitúcie. Ne-
chýba medzi nimi predseda KBS Mons. Stanislav 
Zvolenský, zástupcovia štátnej správy, vojenskí, 
policajní, hasičskí a väzenskí kapláni za účasti pred-
staviteľov a príslušníkov silových rezortov a zložiek 
OS a OZ SR.

Pri príležitosti desiateho výročia ordinariátu sa 
dnes o 16:00 h uskutoční v Katedrále sv. Šebastiána 
v Bratislave – Krasňanoch svätá omša, ktorú bude 
celebrovať ordinár OS a OZ SR Mons. František 
Rábek. Koncelebrovať budú apoštolský nuncius na 
Slovensku Mons. Mario Giordana, bratislavský ar-
cibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, 
vojenskí biskupi zo zahraničia, slovenskí biskupi 
a vojenskí, policajní, väzenskí a hasičskí kapláni, 
ako aj predstavitelia všetkých rezortov a zložiek OS 
a OZ SR.

Svätá stolica 1. marca 2003 zriadila podľa káno-
nického práva Ordinariát ozbrojených síl a ozbro-
jených zborov pre duchovnú službu katolíckym ve-
riacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch 
Slovenskej republiky a osobám pozbaveným slobody 
rozhodnutím štátneho orgánu. Ordinariát je postavený 
na úroveň samostatnej diecézy. Sídlom Ordinariátu je 
Bratislava. Na jej čele je od začiatku Mons. František 
Rábek. Hlavným chrámom je Katedrála sv. Šebastiá-
na. Patrónom Ordinariátu je sv. Šebastián.

Ordinariát je tvorený kúriou ordinára v hlavnom 
meste Slovenskej republiky – v Bratislave, vikariát-
mi na Generálnom štábe Ozbrojených síl SR, Minis-
terstva vnútra SR a Generálneho riaditeľstva Zboru 
väzenskej a justičnej stráže, ako aj systemizovanými 
miestami pre duchovných v jednotlivých zložkách 
OS a OZ.

Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov oslavuje 10. výročie

K 31. decembru 2012 pôsobilo v ordinariáte  
57 kaplánov, z toho 21 vojenských, 14 policajných, 
traja hasičskí a 19 väzenských kaplánov. Popri 48 
diecéznych kňazoch slúžili aj ôsmi rehoľní kňazi 
a v rámci tohto počtu 17 kňaz Gréckokatolíckej 
cirkvi. Vlani bola erigovaná vojenská farnosť bl. 
Jána Pavla II. pápeža v Kuchyni. V súčasnosti má 
tak ordinariát 40 vojenských vojenských, policaj-
ných a väzenských farností.

Popoludní sa pri tejto príležitosti slávila v Ka-
tedrále svätého Šebastiána slávnostná svätá omša, 
ktorú celebroval ordinár ozbrojených síl a ozbroje-
ných zborov SR František Rábek. 

V homílii priblížil poslanie ordinariátu v kon-
texte s 1150. výročím príchodu svätých Cyrila 
a Metoda na naše územie.

„Ľud Veľkej Moravy na čele so svojim knie-
žaťom Rastislavom posiela posolstvo do Carihra-
du. Niečo podobného sa stalo u nás v roku 2002. 
Slovenská republika podpísala dohodu so Svätou 
stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim 
v ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch 
nášho štátu,“ uviedol biskup Rábek.

V závere svätej omše sa prihovoril aj apoštol-
ský nuncius Mario Giordana, ktorý sa poďakoval 
vedeniu ordinariátu za ich 10-ročnú prácu a pozval 
všetkých na modlitby za nového pápeža.

Prácu ordinariátu  ocenil aj predseda Konferen-
cie biskupov Slovenska arcibiskup Stanislav Zvo-
lenský: „Prinášajú motiváciu, ktorá je založená na 
viere v Boha, aj na prekonaní všetkých ťažkostí lás-
kou.“                                 TK KBS, ml, ab / snímka pz

V národnej Bazilike v Šaštíne 
svätá omša za kardinálov  
a nového Svätého Otca

Šaštín - Stráže 8. marca (TK KBS) - V národnej bazilike 
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach slávili 
vo štvrtok tento týždeň svätú omšu venovanú za nového 
Svätého Otca a za kardinálov, z ktorých voľby v naj-
bližších dňoch vzíde nový pápež. Svätú omšu spoločne 
s o. Eduardom Pechom slúžil tamojší farár Don Jozef 
Pőstényi, ktorý prítomných veriacich vyzval k „inten-
zívnejším modlitbám, ale aj obetám za voľbu nového 
pápeža“.

Eduard Pecha v homílii pripomenul, že pôstne obdo-
bie sa preklopilo do druhej polovice, no je ešte stále čas 
na prehĺbenie vzťahu s Nebeským Otcom. Ako ďalej 
povedal: nie je rozumné nevyužiť túto príležitosť a od-
kladať ju na neskôr.                                     Samuel Brečka 
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Nitra 4. marca (TK KBS) - S mottom „Počujte slovo od 
Boha vám zoslané“ sa v pondelok 4. marca 2013 začali 
v Nitre dvojtýždňové mestské ľudové misie. Organi-
zujú ich všetky miestne rímskokatolícke farnosti spolu 
s Nitrianskym biskupstvom. 
Spoločným menovateľom 
všetkých podujatí, ktoré sa 
v tomto čase uskutočňujú, 
je Rok viery a Cyrilo-me-
todské jubileum. Program 
má ambíciu osloviť všetky 
skupiny obyvateľov Nitry, 
dokonca aj tých, ktorí nena-
vštevujú bohoslužby a ne-
praktizujú svoju vieru.

Mestské misie v Nitre 
majú dve časti. V pondelok 
4. marca sa začal program, 
ktorý je spoločný pre všetky nitrianske farnosti. Hlav-
ný koordinátor podujatia P. Ján Kušnír SVD zdôraznil, 
že je„ viac zameraný na evanjelizáciu, či už na školách, 
v nákupných centrách, na uliciach“. Misijné skupiny 
navštívia aj väznice, zariadenia sociálnych služieb, ne-
mocnice i rómske komunity.

Košice 8. marca (TK KBS) - Zasadanie Rady pre rodinu 
Konferencie biskupov Slovenska sa uskutočnilo 6. mar-
ca 2013 v  priestoroch Košického eparchátu pod vedením 
jej predsedu Mons. Milana Chautura, košického eparchu. 
Po úvodnej modlitbe a privítaní vladyka Chautur otvoril 
nové trojročné obdobie práce rady a odovzdal menova-
cie dekréty členom rady na toto obdobie.

Hlavná téma stretnutia Prehĺbenie viery v  rodine 
mala podporiť zámer Roka viery, ktorý v  Cirkvi preží-
vame. Jedným zo spôsobov prehĺbenia viery v rodine sú 
stretnutia rodičov vo farnosti, ktorých deti sa pripravujú 
na prvé prijatie Oltárnej Sviatosti a sviatosti zmierenia vo 
svojom živote. Aby rodičia mohli svoje deti účinnejšie 
sprevádzať na ich ceste viery, farnosti pozývajú rodičov 
na stretnutia, ktoré metodicky podporuje pastoračná po-
môcka Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí, ktorú 
vydala v roku 2003 Rada KBS pre rodinu. Členovia rady 
sa rozhodli v  Roku viery túto pomôcku zaktualizovať a  
obnovené vydanie ponúknuť farnostiam.

Pavol Hric predstavil prítomným dôvody aktualizácie 
a novú štruktúru pastoračnej pomôcky. Na ôsmich stret-
nutiach sa rodičom predstaví v prvej časti každého stret-
nutia Cesta viery, ktorou ich deti kráčajú na vyučovacích 
hodinách náboženskej výchovy. Druhá časť je zamera-
ná na Desať Božích prikázaní a jej cieľom je ponúknuť 
rodičom priestor na prehĺbenie a  upevnenie správnych 
morálnych postojov v rýchlo sa meniacom svete. Tretia 
časť ponúkne skúsenosť rodičov v  kresťanskej výchove 

detí. Pastoračná pomôcka odporučí aj konkrétne aktivity 
pre rodičov s  deťmi na ceste viery.

Členovia rady pre rodinu sa v diskusii podelili so svo-
jimi skúsenosťami so stretnutiami rodičov a  s podnetmi 
k návrhu aktualizácie pastoračnej pomôcky.

V ďalšej časti zasadania rady dp. Dušan Škurla, ko-
ordinátor Národného pochodu za život, predstavil zámer 
pripravovaného pochodu, ktorý sa uskutoční 22. septem-
bra 2013 v  Košiciach. Pochod by mal byť mohutnou 
manifestáciou kultúry života, pre ktorú ľudský život má 
svoju nezameniteľnú dôstojnosť od počatia po prirodze-
nú smrť. Vladyka Chautur zdôraznil vážnosť tejto akti-
vity a  požiadal členov rady, aby sa prednostne zaoberali 
prípravou a  osvetou podujatia vo svojich diecézach.

Zasadanie rady pokračovalo informovaním a  disku-
siou o Národnom týždni manželstva, o  pripravovanom 
Dni rodiny 2013 na rôznych miestach Slovenska, o pri-
pravovanej konferencii o rodovej rovnosti a o vážnom 
nebezpečenstve tejto ideológie pre život rodiny, o zrozu-
miteľnom sprostredkovaní pravdy o  rodovej rovnosti čo 
najširšej verejnosti.

Z kalendára aktivít, o ktorom informovali členovia 
rady, sú návšteva Mons. Renza Bonettiho na Slovensku v  
dňoch 11. -17. marca 2013, ktorý príde predstaviť projekt 
„Rodina – cirkev“ a  pozvanie Pápežskej rady pre rodinu 
na Púť rodín k  hrobu sv. Petra v Roku viery s témou Ro-
dina, prežívanie radosti z  viery, ktorá sa uskutoční od 26. 
do 27. októbra 2013 v Ríme.                      Viera Václavová

V Nitre sa začali mestské ľudové misie
Súčasťou programu prvej časti misií je aj nepre-

tržitá eucharistická adorácia v kostole svätého Mar-
tina na Chrenovej i celodenné čítanie Svätého písma  
v kostolíku svätého Michala v centre Nitry. Nitriansky 

dekan Peter Klech pozýva 
všetkých ochotných, ktorí 
chcú „takto štafetovo čítať 
Sväté písmo aj pre iných“. 
Na Kalvárii sú každý ve-
čer pripravené prednášky 
pre vybrané skupiny – pre 
učiteľov, lekárov, pre roz-
vedených, pochybujúcich 
i neveriacich.

Druhú časť misií, ktorá 
sa bude odohrávať zvlášť 
v každej farnosti, otvorí 
v sobotu 9. marca o 17. 00 

hod. svätou omšou v katedrále svätého Emeráma nit-
riansky biskup Mons. Viliam Judák. Počas misií bude po 
nitrianskych kostoloch putovať aj relikvia svätého Cyri-
la. Veriaci si ju môžu už od 4. marca uctiť v kostole Nav-
štívenia Panny Márie na Farskej ulici.         Miroslav Lyko 
           foto Martin Štefanec, SVD

Členovia Rady pre rodinu KBS zasadali v Košiciach
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Krížupoklonnú nedeľu slávili 
v znamení výročia  
Košickej eparchie

Košice 3. marca (TK KBS) - Na tretiu pôstnu ne-
deľu (Krížupoklonnú) si veriaci Košickej eparchie 
pripomenuli jubileum vzniku novej miestnej cir-
kevnoprávnej jednotky. Práve pred 16 rokmi bol 
bl. pápežom Jánom Pavlom II. ustanovený Košic-
ký apoštolský exarchát ako predchodca dnešnej 
Košickej eparchie.

Archijerejskú liturgiu v košickej katedrále slá-
vil vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny 
biskup. V kázni vladyka poukázal na zúfalý výkrik 
ľudí, ktorí nemajú jasný zmysel života. Aj Kristus 
na kríži prežil hraničnú samotu, keď ho opustili 
ľudia i Otec, ako to dokumentuje výrok „Bože 
môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Tým zobral 
zúfalstvo opustenosti na seba. Z jeho prebodnuté-
ho boku vyšla krv a voda ako znaky ustanovenia 
Cirkvi, aby sa už nikto nemusel cítiť sám. „Cir-
kev je takto priestorom na prežívanie Božej lásky 
a vytvárania vzájomného spoločenstva.“ V tomto 
kontexte vladyka vyzdvihol vznik novej cirkev-
noprávnej jednotky – exarchátu ako predstupňa 
dnešnej Košickej eparchie. A pozval prítomných 
do ešte lepšieho budovania spoločenstva miestnej 
cirkvi. V závere o. Vladimír Tomko srdečnými 
slovami pozdravil aj jubilujúceho hierarchu, vla-
dyku Milana a zaželal mu veľa síl pri vedení epar-
chie v ďalšom období.

Svätú liturgiu spevom sprevádzal katedrálny 
zbor pod vedením Lucie Lovašovej a v priamom 
prenose ju vysielal Slovenský rozhlas.                  
                     Michal Hospodár

Mladým sa v jezuitskom kostole 
v Bratislave sa prihovoril  

arcibiskup Zvolenský

Bratislava 6. marca (TK KBS) - V rámci pondel-
kových svätých omší pre mladých, tzv. „osmičiek“ 
v jezuitskom kostole v Bratislave sa 4. marca 2013, 
prítomným prihovoril bratislavský arcibiskup met-
ropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Bol už tretím 
hosťom cyklu pôstnych kázni pre mladých pod ná-
zvom „Cesty k prehĺbeniu viery“.

V svojej homílii na tému „Komunitný a osobný 
rozmer viery“ čerpal z Božieho slova daného dňa. 
Predstavil príbeh uzdravenia Sýrčana Námana (Por. 2 
Kr 5, 1-15 a) ako rozprávanie o obidvoch typov viery. 
Postavu malého dievčaťa zo spomenutého príbehu dal 
ako vzor viery mladého človeka a sily jeho svedectva. 
Na druhej strane však poukázal aj na tých, ktorí dopre-
vádzali Námana a ktorí svojou vierou pomohli svoj-
mu pánovi ku konaniu vo viere.                Peter Girašek SJ 

Za kardinálov a voľbu nového  
Svätého Otca prosili na púti na Zvire

Litmanová 8. marca (TK KBS) - Chladné, ale veľ-
mi jasné ráno privítalo pútnikov v nedeľu 3. mar-
ca 2013 na hore Zvir v Litmanovej. Konala sa tu 
Malá púť, na ktorej pútnikov privítal otec Vasil 

Biskup Haľko viedol  
pôstnu duchovnú obnovu  

pre krajanov v Zürichu

Švajčiarsko 5. marca (TK KBS) - Od 1. do 3. marca 
zavítal na pôdu Slovenskej katolíckej misie v Zürichu 
Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. 
Predseda Rady pre Slovákov v zahraničí viedol pôstnu 
duchovnú obnovu pre našich krajanov na tému „Sixtín-
ske reflexie“. Biskup Haľko najskôr rozoberal Miche-
langelovu maľbu: Stvorenie Adama, neskôr sa sústredil 
na obraz Kristus - Sudca (Posledný súd). V nedeľnej 
homílii pripomenul veriacim hlbokú zodpovednosť za 
naše rozhodnutia, slová a skutky. „Boh prichádza hľa-
dať ovocie na svojom strome!“ Pohľad na Michelange-
love maľby a prostredie Sixtínskej kaplnky zapadli aj 
do obdobia očakávania voľby nového pápeža, a tým aj 
viac motivovali poslucháčov k pozornosti. Prednášky 
boli spestrené diskusiou o prednesených myšlienkach 
a aktuálnych problémoch. Nechýbali i osobné stretnu-
tia a spoločné posedenie.                    o. František Polák 

Kindja, rektor chrámu a Kaplnky Nepoškvrnené-
ho počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir. 
Po úvodných slovách začala modlitba akatistu 
a po nej nasledoval rozjímavý svätý ruženec. Po 
ukončení modlitieb zaznel zvon, aby pútnikom 
oznámil začiatok svätej liturgie.

Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom 
bol otec Peter Borza, odborný asistent na Katedre 
historických vied na Gréckokatolíckej teologickej 
fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V  ho-
mílii vychádzal z nedeľného evanjelia o  prijatí 
kríža a  nasledovaní Ježiša. „Je ľahké pokloniť sa 
a  pobozkať Ježišov kríž, a le koľko odvahy treba 
na to, aby človek urobil to isté so svojím vlastným 
krížom, ktorý v  živote nesie.“ Celé modlitbové 
spoločenstvo sa po liturgii modlilo za kardinálov 
zídených vo Vatikáne a  za požehnanú voľbu no-
vého pápeža.                                 Pavol Dancák ml.
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Profesor KU Anton Tyrol členom 
Európskej akadémie vied a umení

Salzburg 4. mar-
ca (TK KBS) 
- Profesor Kato-
líckej univerzity 
v Ružomberku 
a generálny vikár 
Spišskej diecé-
zy Anton Tyrol 
sa stal členom 
prestížnej Európ-
skej akadémie 

vied a umení (EAVU). Za člena akadémie ho zvolili 
v novembri 2012, menovací dekrét si prevzal v sobo-
tu 2. marca 2013 na slávnostnom zasadnutí akadémie 
v Salzburgu. Profesor Tyrol sa stal členom VII. pracov-
nej skupiny EAVU s názvom svetové náboženstvá – te-
ologické vedy.
Dekanom skupiny a zároveň veľkým kancelárom aka-
démie je kardinál Karl Lehmann, sekretárom je Dr. 
Günter Gorschenek z Hamburgu. Pracovať v skupine 
bude profesor Tyrol s ďalšími členmi a tiež s rektorom 
KU prof. Tadeuszom Zasepom, ktorého za člena EAVU 
zvolili a prijali v roku 2012. „To, že sa členom akadémie 
stal ďalší Slovák, profesor našej Katolíckej univerzity 
v Ružomberku je ocenením nielen univerzity a našej 
práce, ale aj života a vedeckej práce profesora Tyrola. 
Veľmi sa teším z jeho prijatia do akadémie a prajem mu 
veľa síl a Božích milostí v ďalšej práci,“ povedal rektor 
prof. Zasepa.

„Pri odovzdávaní certifikátov o členstve v akadémii
som mal možnosť rozprávať sa s doktorom Gorschene-
kom, sekretárom skupiny Svetové náboženstvá, do ktorej 
som bol zaradený a vyjadril som pripravenosť pracovať 
v nej. Doterajšie ich aktivity sa týkali najmä porovnáva-
cích štúdií svetových náboženstiev, predovšetkým kres-
ťanstva, judaizmu a islamu formou sympózií a publiká-
cií. Ďalšou oblasťou sú spoločné aktivity, ako napríklad 
rôzne stanoviská a deklarácie v kľúčových otázkach, 
ako sú najmä hodnotové princípy alebo pripravované 
iniciatívy v Európskej únii a pod. Svoj priestor vidím 
jednak v priamej účasti na týchto iniciatívach a jednak 
v poskytovaní informácií domácemu prostrediu o ak-
tivitách na európskej úrovni. Verím, že touto službou 
budem užitočný aj akademickému prostrediu Katolíckej 
univerzity v Ružomberku,“ podotkol prof. Anton Tyrol.

Európska akadémia vied a umení vznikla v roku 
1990 na podnet významného rakúskeho kardiochirur-
ga, profesora Felixa Ungera, profesora Nikolausa Lob-
kowicza a už zosnulého kardinála Franza Königa. Jej 
cieľom je vytvárať kontakty a prispievať k pokroku vo 
vede a umeniach, o čo sa usiluje rozširovaním myšlienok 
tolerancie, humanizmu a európskej integrácie. Členovia 
akadémie pracujú v siedmich sekciách, podľa ich vedec-

kého zamerania, napríklad v oblasti medicíny, humanit-
ných, technických a environmentálych vied. Aktuálnym 
spoločenským a vedeckým otázkam sa akadémia venuje 
na interdisciplinárnych kongresoch a sympóziách.

Mons. Anton Tyrol (1960) je v súčasnosti generál-
nym vikárom Spišského biskupstva a profesorom na 
Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU). Doktorát 
z katolíckej teológie získal v roku 1993 na Rímskoka-
tolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univer-
zity Komenského v Bratislave (UK), o tri roky neskôr 
ukončil štúdia na Studium Biblicum Franciscanum v Je-
ruzaleme licenciátom z biblickej teológie. V roku 2001 
sa habilitoval na UK a inauguračné konanie zavŕšil na 
KU. V rokoch 2001 až 2004 pracoval ako prorektor pre 
vzdelávanie na KU a v rokoch 1999 až 2011 viedol ka-
tolícke biblické dielo. V centre jeho vedeckého záujmu 
je biblická teológia. Je autorom viacerých kníh, vedec-
kých štúdií, zostavovateľských prác a prekladov. V ro-
ku 2003 bol ocenený KU medailou za zásluhy o vznik 
KU a v roku 2010 jeho projekt Sväté písmo pre každé-
ho 2001-2010 ocenila Komisia KBS pre vedu, výskum 
a kultúru Cenou Fra Angelica ( na snímke).   
             Vladimír Buzna / snímka Peter Zimen

Emeritný biskup Dominik toth 
sa stal čestným občanom Trnavy

Trnava 5. marca (TK KBS) - Mons. Dominik Tóth, 
emeritný biskup Trnavskej arcidiecézy, sa stal čestným 
občanom mesta Trnava. Ocenenie mu udelili uplynulú 
nedeľu 3. marca 2013 na slávnostnom zasadnutí trnav-
ského Mestského zastupiteľstva v sále Arcibiskupské-
ho úradu Marianum. Na slávnosti sa zúčastnilo viacero 
významných hostí náboženského, kultúrneho a politic-
kého života, ale i obyvateľov Trnavy.

Po zaznení slávnostných fanfár a recitácii básne 
sa prítomným hosťom prihovoril primátor Trnavy 
Vladimír Butko. Vyzdvihol tradíciu a kontinuitu, kto-
ré vo veľkej miere prispievajú k tomu, aby boli ľudia 
hrdí na mesto, v ktorom žijú. A to i zásluhou ocenenia 
tých občanov, ktorí sa pričinili akýmkoľvek spôsobom 
k pozdvihnutiu života v meste a o jeho dobré meno tak 
doma ako i v zahraničí. Po úvodnom slove primátora 
pristúpili k odovzdávaniu ocenení za rok 2012. Mons. 
Dominik Tóth získal ocenenie za celoživotnú službu 
a vzťah k mestu. Ocenenie dostali aj Ladislav Čavoj-
ský (pri príležitosti životného jubilea a za celoživot-
né dielo v oblasti divadelnej vedy) a P. Teodor Jozef 
Tekel, in memoriam (za celoživotné dielo v oblasti 
výtvarného umenia). Cenu a uznanie dostali aj ďalšie 
osobnosti. Slávnosť vyvrcholila opernými áriami v po-
daní Jaroslava Konečného a Veroniky Šottníkovej.                                          
                    Arcibiskupský úrad v Trnave 



15                          10/2013

SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI  
            

Veriaci a priatelia poézie  
Janka Silana spomínali  

na duchovného otca

Važec 4. marca (TK KBS) - V nedeľu 3. marca v kos-
tole Zjavenia Pána vo Važci si veriaci a priatelia po-
ézie Janka Silana zaspomínali na svojho duchovné-
ho otca a básnika katolíckej moderny. Predpoludním 
pripravili študenti Katolíckej univerzity v Ružom-
berku pod vedením svojich učiteľov Edity Prího-
dovej, Zuzany Zahradníkovej, Janky Bednárikovej, 
Scholy cantorum a divadla poézie Anima, recitál 
výberu Jankových básní, v ktorom nechýbali ani 
spievané hymny z liturgie hodín, ktoré majster Si-
lan preložil a prebásnil. Edita Príhodová predstavila 
novú zbierku básní Medzidobie, v ktorej sú niektoré 
doposiaľ nepublikované Silanove básne. Súčasťou 
tejto zbierky je aj audio CD, na ktorom sú niekto-
ré básne prednesené v peknej hudobnej atmosfére, 
rozhovor s Jankom Silanom z archívu a niekoľko 
spievaných hymnov z liturgie hodín. Nedeľné dopo-
ludnie vyvrcholilo svätou omšou, ktorú slávil Sta-
nislav Misál, správca susednej farnosti Východná. 
V homílii pripomenul niekoľko kňazských osobnos-
tí, ktorých dnes nazývame Piráti krásy a predstavil 
ich odkaz dnešnému človeku. Program sa ukončil 
spoločnou modlitbou nad hrobom Janka Silana, na 
ktorom je napísané: Ja, Janko Silan kňaz, usmievam 
sa a vravím: Zostáva láska a jej jas, dobrota Božia, 
ktorú slávim.                                               Marek Uličný

V ružomberskom pastoračnom 
centre uviedli knihu  

o biskupovi Vojtaššákovi

Ružomberok 6. marca (TK KBS/Rádio LUMEN) 
- V ružomberskom Univerzitnom pastoračnom 
centre prezentovali v pondelok publikáciu o Jáno-
vi Vojtaššákovi. Akcia bola spojená s prednáškou 
cirkevného historika Ľuboslava Hromjáka o tom-
to Božom sluhovi. Ako vznikol nápad vydať asi 
700-stranovú publikáciu o živote Jána Vojtaššáka, 
približuje jej spoluautor a zostavovateľ Ľuboslav 
Hromják. „Vyšlo už veľmi veľa štúdií, aj koniec 
- koncov kníh o biskupovi Jánovi, ale stále to boli 
pohľady také veľmi čiastočné. Čiže osobne ja vnú-
torne som cítil takú potrebu, aby sme sa pozreli na 
osobnosť biskupa Vojtaššáka z vnútra Katolíckej 
cirkvi,“ hovorí Hromják. Prvým krokom k vyda-
niu knihy bola úspešná konferencia o biskupovi 
Vojtaššákovi v roku 2009. „Rok sa pripravovala 

konferencia, rok potom sa oslovovali ľudia na 
ďalšie témy a potom ďalší rok, kým sa publikácia 
usadila, skorigovala, jazykovo upravila,“ spomína 
Hromják.

Táto publikácia, rozdelená na štyri časti, je ur-
čená najmä intelektuálnejšiemu čitateľovi. „Táto 
kniha by v prvom rade mala byť adresovaná in-
telektuálom, historikom, napríklad aj žurnalistom. 
Posledná kapitola, ktorá pozostáva zo svedectiev 
a z výpovedí jednotlivých biskupov, je zase prija-
teľná aj pre bežných ľudí.“ Najbližšia prednáška 
a prezentácia publikácie o Jánovi Vojtaššákovi 
sa uskutoční už túto nedeľu v rodisku biskupa – 
v oravskej obci Zákamenné.                Pavol Hudák

Vydavateľstvo Don Bosco  
prináša film o Edite Steinovej

Bratislava 4. marca (TK KBS) - Vydavateľstvo Don 
Bosco prináša na Slovensko DVD film o svätej Edi-
te Steinovej. Dojemný portrét života židovky, ktorá 
konvertovala na katolícku vieru, vstúpila do kar-
melitánskeho kláštora a  neskôr sa stala obeťou na-
cistického režimu. V roku 1998 ju pápež Ján Pavol 
II. vyhlásil za svätú. Dej filmu zachytáva vnútorné
boje tejto neobyčajnej ženy, ktorá sa musí rozhod-
núť medzi zachovaním si vlastného života a prija-
tím lásky nacistického funkcionára alebo smrťou 
v koncentračnom tábore v  Osvienčime. Okrem ži-
vota a  smrti zápasí Edita Steinová aj s konfliktami
s najbližším okolím, ktoré nevie prijať jej rozhod-
nutie stať sa katolíčkou.

Edita Steinová sa stala jedným z najväčších 
symbolov v desivom období dejín, keď premenila 
svoje utrpenie počas nacizmu na cestu k mystic-
kej jednote s Bohom. Atmosféru filmu umocňu-
je podmanivá  hudba. Film Svätá Edita Steinová 
– Siedma komnata získal prvenstvo na filmovom
festivale v Benátkach a festivale Camerimage. 
Réžiu slovenského znenia DVD filmu z  produk-
cie Vydavateľstva Don Bosco pripravil Ján Gal-
lovič.

Vydavateľstvo Don Bosco vzniklo v roku 1994 
a patrí medzi najväčšie katolícke vydavateľstvá 
na Slovensku. Publikačnou činnosťou sa zameria-
va na širšie ľudové vrstvy, mladých ľudí, rodiny, 
vychovávateľov a kresťanské spoločenstvá. Spo-
lupracuje na rôznych projektoch a vydalo viacero 
úspe3šných titulov, napr. obľúbenú edíciu príbe-
hov Bruna Ferrera a edíciu Viera do vrecka, ako 
aj knihu rozhovorov s pápežom Benediktom XVI 
Svetlo sveta.                                                  Peter Novák
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Vyšla kniha meditácií z vlaňajšej 
krížovej ceste v rímskom Koloseu

Bratislava 1. marca (TK KBS) - „Veľký piatok, 
deň umučenia a smrti Pána Ježiša – Krížová cesta 
vedená Svätým Otcom Benediktom XVI., Kolose-
um, Rím, 6. apríla 2012“ - je názov publikácie vy-
davateľstva Nové mesto. Vyšla 28. februára 2013 
- v deň, keď sa Benedikt XVI. vzdal svojho úradu. 
Kniha meditácií vychádza ako prejav lásky a vďaky 
voči jeho osobe aj jeho službe.
Meditácie k tejto krížovej ceste zameranej na prob-
lematiku rodiny v dnešnom svete napísali v roku 
2012 na žiadosť Benedikta XVI. Danilo a Anna 
Maria Zanzucchiovci z Hnutia fokoláre. Jednotlivé 
zastavenia sú v knihe sprevádzané reprodukciami 
diel krížovej cesty talianskeho umelca Roberta Ci-
polloneho (Cira). Knihu si je možné objednať na 
adrese knihy@nm.sk za 4,20 eur.            Martin Uher

Súbor Šarišan z Prešove  
spracoval mariánske piesne  

do folklórneho šatu

Prešov 4. marca (TK KBS/Rádio LUMEN) - Šty-
ridsaťpäťročný folklórny súbor Šarišan z Prešove 
spracoval mariánske piesne do folklórneho šatu 
a vydal ich pod názvom Prišli sme pozdraviť ten 
kríž svätý. Okrem desiatich mariánskych piesní ob-
sahuje aj štyri modlitby a dve koledy. Pôvodným 
zámerom Šaričanov nebolo vydať CD, ale potešiť 
veriacich na odpuste. „Začalo to tým, že naša spe-
váčka Ľubka Vlčinská prišla s nápadom, že v Hažlí-
ne mali odpustovú slávnosť a chrám v Hažlíne sa 
volal Povýšenie svätého kríža v Hažlíne, takto sa 
volal kostol a pán farár z toho kostola ju oslovil 
tým, či by sme nemohli prísť a nejako ľudí pote-
šiť pri tejto slávnosti. Ľubka prišla za mnou s tým, 
že či vieme niečo vymyslieť. Moja otázka bola, že 
čo máme vymyslieť,“ hovorí Vlado Žigmund zo 
súboru Šarišan v Prešove. Folkloristi sa rozhod-
li spracovať materiál od docenta Matúša nazvaný 
Na levočskej hure zvon še ozyva, ktorý obsahuje 
pútnické piesne a modlitby. Výsledkom boli mari-
ánske piesne, oblečené do Šarišského šatu, ktoré sa 
neskôr ocitli na svojpomocne vydanom CD nosi-
či. „Každý dal tam svoju dušu, tak ako všetci sme 
išli s tým entuziazmom že to chceme spraviť, je to 

pekné a spravíme to a každý dal tam aj svoj voľná 
čas a jednoducho pekné dieťa sa narodilo,“ dodáva 
Žigmund.                                           Mária Čigášová

V Dome Quo Vadis prezentovali 
knihu Korene 

Bratislava 8. marca (TK KBS) - Vo štvrtok 7. mar-
ca 2013 sa v bratislavskom Dome Quo vadis široká 
verejnosť zoznámila s nedávno vydanou knihou Ako 
bolo na počiatku − Korene kresťanstva na Sloven-
sku, ktorá rozširuje ponuku publikácií s aktuálnou 
cyrilo-metodskou tematikou. Podujatie pripravili vy-
davateľstvo Post Scriptum a Dom Matice slovenskej 
v Bratislave.

Knihu prítomným priblížil jej autor Jarolím Kop-
rda, pedagóg pôsobiaci v Nitre, ktorý sa dlhodobo 
venuje skúmaniu duchovného a kultúrnohistorické-
ho odkazu kresťanstva na našom území. Vo svojom 
zaujímavom rozprávaní zdôraznil, že jeho zámerom 
bolo podať širokej verejnosti plastický obraz o hlav-
ných udalostiach a kontexte misie solúnskych bratov 
medzi našimi predkami, poukázať na najdôležitejšie 
súvisiace písomné dokumenty, z ktorých viaceré uvá-
dza v plnom znení, i na zachované, respektíve objave-
né materiálne pamiatky pomáhajúce nám dotvárať si 
obraz o tejto výnimočnej etape slovenských dejín. Na 
záver autor vyslovil presvedčenie, že – aj vďaka prí-
ťažlivej úprave a množstvu ilustrácií − kniha sa stret-
ne so záujmom čitateľov a bude dôstojným príspev-
kom k lepšiemu poznaniu duchovných koreňov nášho 
národa i k povzbudeniu ďalej ich rozvíjať v čase, keď 
si pripomíname 1150. výročia príchodu vierozvestcov 
sv. Cyrila a Metoda.                                            Pavol Stano

Zomrel kňay Vojtech Duchoň

Banská Bystrica 7. marca (TK KBS) - V stredu 
6. marca 2013 v Dome Božieho milosrdenstva 
v Banskej Bystrici zomrel kňaz Vojtech Duchoň. 
Pohrebné obrady spojené so svätou omšou v Kos-
tole Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi budú  
v pondelok 11. marca 2013. Svätú omšu bude ce-
lebrovať a pohrebné obrady vykoná Mons. Marián 
Bublinec, generálny vikár diecézy.                 BÚBB


