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Kardinál Jorge Mario Bergoglio prichádza do Vatikánu 
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Vatikán 11. marca (RV) - Na celom svete rastie oča-
kávanie, kto sa stane novým pápežom. Ľudia sa 
zhromažďujú v kostoloch i mimo nich na modlit-
bách. O význame tejto udalosti hovorí v editoriáli 
aj riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu P. Federico Lom-
bardi:

Kardináli rozhodli drvivou väčšinou o dátume 
konkláve na nasledujúci utorok. Cítia sa teda byť 
pripravení čeliť rozhodujúcemu kroku – voľbe no-
vého pápeža. Spoločné uvažovanie počas kongregá-
cií, výmena informácií medzi sebou navzájom, roz-
hovory s cieľom vytvoriť si osobný a zodpovedný 
úsudok o najvhodnejších osobách pre úlohu takej 
veľkosti, viedli teda k prvému štádiu rozlišovania. 
Od utorka sa rozpoznávanie stane ešte náročnejším, 
pretože pri skrutíniách sa bude riešiť v istom zmys-
le „miera“ konsenzu, ktorá by sa mohla dosiahnuť 
pri niektorých konkrétnych osobách. A tak to pôjde 
až do výberu.

Pôsobivé, ak vezmeme do úvahy zodpovednosť 
– samu o sebe nadľudskú –, ktorá bude ťažiť ple-
cia jedného človeka! Nejde tu iba o dobré riadenie 
komplexnej inštitúcie, ale viac o zameranie sa na 
náboženskú, duchovnú, morálnu púť, na spolo-
čenstvo veľkého a rozšíreného počtu veriacich na 
rôznych kontinentoch a sledované s veľkou pozor-

nosťou – s pozitívnym očakávaním, ale častokrát 
aj s negatívnym postojom – od mnohých našich 
súčasníkov, ktorí hľadajú zmysel svojej existencie. 
Evanjelium je ohlasované už celé veky, pre spásu 
všetkých, až na kraj sveta.

Konkláve je teda udalosťou, ktorej význam 
môže byť skutočne pochopený, a ktorá môže byť 
prežívaná s pokojom iba v perspektíve viery. Obaja 
protagonisti predchádzajúcich konkláve nám podali 
intenzívne a nezabudnuteľné svedectvo. Pápež Woj-
tyla uvažoval nad Michelangelovým Posledným sú-
dom vo svojom poetickom diele Rímsky triptych: 
„Pred Božími očami je všetko nahé a otvorené“, 
„priezračnosť dejín, priezračnosť svedomia“. „Ty, 
ktorý všetkým prenikáš – ukáž.“ „On ukáže“. A bu-
dúci pápež Ratzinger povedal: „Dedičstvo kľúčov 
zverených Petrovi... Dáva tieto kľúče do správ-
nych rúk: a takáto veľká je zodpovednosť v týchto 
dňoch.“

Teraz, ten, ktorý svojim mimoriadnym vzdaním 
sa, vedie kardinálov ešte raz cez prah Sixtínskej ka-
plnky, aby pred dejinami rozhodli, do čích rúk zve-
riť kľúče, je spolu s nami v tichosti, ale oveľa hlbšie 
a vedomý si toho ešte viac než my všetci, spojený 
v modlitbe: „Duch Boží, ty ktorý všetkým prenikáš 
– ukáž!“                                                              -mf- 

Priezračnosť dejín, priezračnosť svedomia“

V Mediacentre, zriadenom v átriu Auly Pavla 
VI. sa konal brífing riaditeľa Tlačového strediska
Svätej stolice pátra Federica Lombardiho s novi-
nármi. „Všetci sme s veľkým pohnutím prežívali 
moment, keď sa na lodžii Baziliky sv. Petra objaví 
nový pápež, boli sme ohromení mnohými nový-
mi aspektmi: pôvod, zvolené meno, spôsob, akým 
sa predstavil, spontánne rozprávanie, aj postoje.“ 
(...) 

„Samozrejme, boli sme všetci prekvapení, mu-
sím povedať, že aj ja, nečakal som to. Boli to teda 
momenty veľkého prekvapenia, veľmi pozitívne.“

Hovorca Vatikánu dal do pozornosti mimoriadny 
prejav úcty novému pápežovi zo strany kardinálov 
ešte v Sixtínskej kaplnke, upozornil na veľmi jed-
noduché oblečenie, v ktorom sa nám predstavil, 
bez známeho plášťa, ako povedal, „kríž, ktorý mal, 
je ten istý ako nosil predtým, dokonca ako biskup, 
pomerne jednoduchý, a potom to, čo povedal, sú 
skutočnosti, ktoré netreba opakovať. Hlboko sa nás 
dotkol jeho pastoračný postoj, postoj biskupa Ríma, 
najmä vzťah s veľkou komunitou Ríma; chcel, aby 
bol vikár Ríma pri ňom v tomto okamihu, to bol tiež 
nový prvok v porovnaní s minulosťou. Ďalší detail, 

ktorý zasiahol nás všetkých, bola prosba o modlitby 
ľudí za neho, ešte predtým, ako udelil požehnanie sa 
sklonil a prosil o Božie požehnanie skrze modlitbu 
ľudu, to bol veľmi významný akt“.

Meno František má podľa hovorcu evidentne 
evanjeliovú príchuť a pre všetkých, ktorí sa stále 
pýtajú, zopakoval, že je to meno František, nie Fran-
tišek I. Stačí František, pretože ešte nie je ďalší. Ak 
bude ďalší, bude mať meno František II. Ako drob-
nú ale milú zaujímavosť P. Lombardi spomenul, že 
po požehnaní sa do Domu sv. Marty chcel vrátiť au-
tom spolu s ostatnými kardinálmi, ako aj prišiel, nie 
osobitným autom pre pápeža. Pri slávnostnej večeri 
zažartoval slovami: „Nech vám Pán odpustí, čo ste 
urobili.“

V nedeľu 17. marca napoludnie prednesie nový 
pápež z okna svojej pracovne príhovor pred mod-
litbou Anjel Pána. Slávnosť svätého Jozefa, budúci 
utorok 19. marca, bude dňom inaugurácie pápeža 
Františka. Touto eucharistickou slávnosťou na Ná-
mestí sv. Petra, so začiatkom o 9.30 hod. sa oficiálne
začne pontifikát pápeža Františka. V stredu 20. mar-
ca nebude v jeho programe generálna audiencia, ale 
stretnutie s delegáciami iných vierovyznaní.     -jak-

P. Lombardi: Všetci sme boli prekvapení, aj ja; milo prekvapení
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Kardinálske kolégium ukončilo 
generálne kongregácie 

Vatikán 11. marca (RV) - V novej synodálnej aule 
v pondelok kardinálske kolégium uzavrelo sériu 
svojich generálnych kongregácii pred chystaným 
konkláve.

Predpoludňajšia generálna kongregácia bola v pora-
dí desiata, prítomných na nej bolo 152 kardinálov. Na 
jej začiatku boli vylosovaní noví členovia partikulárnej 
kongregácie, ktorá plní svoj úrad i počas konkláve. Kar-
dinálovi komorníkovi budú so záležitosťami praktickej 
povahy nasledujúce tri dni pomáhať kardináli voliči. Na-
guib za biskupský stupeň, kardinál Ouellet za kňazský 
stupeň a kardinál Monterisi za diakonský stupeň. Pokiaľ 
by konkláve trvalo dlhšie než tri dni, pristúpil sa k nové-
mu losovaniu.

Mnohí z kardinálov ešte žiadali o možnosť hovo-
riť pred kardinálskym kolégiom. V priebehu dnešného 
dopoludnia ich vystúpilo celkom 28, čím podľa odhadu 
hovorcu Svätého stolca v diskusii vystúpilo celkom 161 
kardinálov.

Z Vatikánskych záhrad  
bol odstránený veľký kvetinový 

znak Benedikta XVI.

Vatikán 11. marca (RV) - Z Vatikánskych záhrad bol od-
stránený veľký kvetinový znak Benedikta XVI., ktorý 
zdobil priestranstvo pred budovou Governatorátu. Kve-
tinový znak, ktorý bol obľúbeným námetom fotografií
z kupoly Svätopeterskej baziliky, bude prechodne na-
hradený symbolom sede vacante. Ten tvoria skrížené 
Petrove kľúče, zakryté zdanlivo staromódnym červeno-
-žltým dáždnikom. Vatikánskemu rozhlasu pôvod tohto 
znaku, ktorý je možné vidieť na oficiálnych interneto-
vých stránkach Svätej stolice, vysvetlil nemecký histo-
rik a teológ Ulrich Nersinger:

„Tento dáždnik je prastarý symbol, ktorý sa viaže 
k predkresťanskej dobe a je starý asi 2 700 rokov. Bolo 
to znamenie dôstojnosti vtedajších vládcov, najmä v ob-
lasti Mezopotámie. Je to vlastne baldachýn v zmenšenej 
forme, ktorý sa dostal k egyptským faraónom a neskôr 
k rímskym cisárom. Po tzv. konštantínovskom obrate 
pápeži prevzali viaceré cisárske symboly - a medzi nimi 
i tento dáždnik. Bol vnímaný ako svetský symbol, ale 
vykladaný ako židovsko-kresťansky. Judaizmus ho in-
terpretoval ako stánok zmluvy a kresťanstvo ako Cirkev 
- Boží stan medzi ľuďmi. Je to teda starý a krásny znak, 
ktorý značí ochranu a zároveň nárokuje isté práva tým, 
že ho vidíme nad Petrovými kľúčmi,“ vysvetlil nemecký 
teológ Ulrich Nersinger.                                          RV CZ

Jednou z tém bola otázka Inštitútu pre náboženské 
diela. O Vatikánskej banke krátke referoval kardinál 
Bertone, ktorý je predsedom kardinálskej dozornej rady. 
Prevládajúcim námetom týchto posledných vystúpení 
však boli očakávania, ktoré kolégium vkladá do budú-
ceho Svätého Otca - teda náčrt jeho profilu a to, čo sa
od neho čaká.

Riaditeľ Tlačového strediska potom informoval 
o tom, čo sa bude diať po úspešnej voľbe pápeža:

Tento rok sa predpokladá jedna novinka. Novozvo-
lený Svätý Otec, keď vyjde zo Sixtínskej kaplnky cestou 
na balkón Vatikánskej baziliky míňa Pavlínsku kaplnku. 
Tu sa zastaví pred svätostánkom k tichej osobnej mod-
litbe a až potom bude pokračovať, aby z lodžie pozdra-
vil veriacich a udelil prvé apoštolské požehnanie mestu 
Rímu a svetu „Urbi et Orbi“, ktoré je spojené s plno-
mocnými odpustkami. 

Meno nového Svätého Otca ohlási 
kardinál Tauran
Úlohou oznámiť svetu zvolenie nového pápeža bol 

poverený francúzsky kardinál protodiakon Jean-Louis 
Tauran, sedemdesiatročný prefekt Pápežskej rady pre 
medzináboženský dialóg. Latinskou formulou Annun-
tio vobis gaudium magnum: habemus Papam! (Zves-
tujem vám radostnú zvesť, máme pápeža!)

Veriaci čakajú na nového pápeža 
zjednotení v modlitbách
Viacerí kardináli v nedeľu - dva dni predtým, než sa 

utiahnu do klauzúry počas konkláve – slúžili sväté omše 
vo svojich titulárnych chrámoch. Nielen v centre Ríma, 
ale aj v jednoduchých kostoloch na perifériách mesta, sa 
zišli tisíce veriacich, aby sa spoločne modlili aj za bu-
dúceho pápeža. Za „neobyčajnú, ale dôležitú chvíľu“ 
označili konkláve aj kardináli. „Modlime sa za to, aby 
Duch Svätý ponúkol Cirkvi človeka, ktorý ju bude viesť 
v duchu veľkých pontifikov posledných päť storočí,“
či „Cirkev potrebuje pápeža blízkeho Bohu a ľuďom,“ 
zaznievalo sa v kostoloch. V homíliách sa však hovo-
rilo aj o nových výzvach, úlohe laikov v súčasnosti, 
každodennom ohlasovaní evanjelia samotným životom 
veriacich a o podpore tradičnej rodiny. Takmer väčšina 
praktizujúcich katolíkov očakáva, že nový pápež bude 
vedieť viesť Cirkev k obnove, ktorá sa začne väčším do-
držiavaním základných princípov viery, vychádzajúcich 
z evanjelia, v spojení s láskou a spravodlivosťou. Uvie-
dol to taliansky katolícky týždenník Famiglia cristiana 
(Kresťanská rodina). Očakáva sa tiež väčšia jednota 
Cirkvi, ktorá bude schopná s bratskou láskou napomá-
hať spravodlivosti, ale aj otvorenému dialógu s inými 
náboženstvami.

Talianske diecézy organizujú pri príležitosti konklá-
ve niekoľko aktivít. Spoločnými modlitbami a adorácia-
mi chcú sprevádzať kardinálov pri voľbe nástupcu sv. 
Petra. Cirkev je v týchto dňoch pozvaná modlitť sa za 
voľbu nového                                              RV SK / RV CZ
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Vatikán 12. marca (TK KBS/RV) - Vo Vatikáne sa začalo 
konkláve - zhromaždenie kardinálov voličov, ktorí vy-
berú nového Svätého Otca. Za 115 kardinálmi mladšími 
ako 80 rokov sa o 17:35 h uzavreli dvere Sixtínskej ka-
plnky, kde zasadajú. Očakáva sa 
prvé kolo voľby nástupcu Bene-
dikta XVI. ktorý sa 28. februára 
vzdal svojho úradu.

Prvý deň konkláve
Kardináli oprávnení k voľbe 

nového Svätého Otca sa bez-
prostredne pred začiatkom kon-
kláve - nasťahovali do Domu 
sv. Marty. Predtým bývali na 
rôznych miestach Ríma a Vati-
kánu. Pred konaním konkláve 
sa zišli na desiatich generálnych 
kongregáciách, na ktorých sa vzájomne zoznamovali 
a debatovali o rôznych témach.

O tom, kto bude v akej izbe Domu sv. Marty, ktorý 
je za Bazilikou sv. Petra vo Vatikáne, rozhodli ešte počas 
svojej deviatej generálnej kongregácie minulý týždeň. 
V tejto budove bude v prvých týždňoch pontifikátu bý-
vať tiež nový Svätý Otec, pokiaľ sa nasťahuje do pápež-
ského apartmánu v Apoštolskom paláci.

V naplnenej Bazilike sv. Petra vo Vatikáne sa pred-
poludním o 10:00 h zišli veriaci so všetkými prítomnými 
kardinálmi na eucharistickej slávnosti za voľbu pápeža 
(pro eligendo Romano Pontifice). Svätú omšu, v ktorej
úvode zneli tradičné gregoriánske spevy, slávil kardinál 
Angelo Sodano.

Možnosť koncelebrovať pri tejto zvláštnej liturgii 
bola tento raz po prvýkrá umožnená všetkým členom 
kardinálskeho zboru, teda nielen voličom, ako o tom 
rozhodol Benedikt XVI. svojím posledným motu pro-
prio, ktorý pod názvom Normas nonnullas vydal 26. 
februára 2013.

Hlavný celebrant, dekan kardinálskeho kolégia, 
Angelo Sodano, predniesol homíliu. Ocenil v nej aj 
takmer osemročné pôsobenie emeritného Svätého Otca 
Benedikta XVI., za čo ho odmenili prítomní dlhým po-
tleskom. Vyzdvihol jeho „žiarivý pontifikát“, ktorý „nám
daroval svojim životom a prácou 265. Petrov nástupca“, 
povedal kardinál Sodano.

Po obede a prestávke sa kardináli voliči popoludní 
o 16:15 h zišli v Pavlínskej kaplnke Apoštolského palá-
ca. Podľa normy, stanovenej dokumentom Ordo Rituum 
Conclavis, ich tu prijal najstarší a hierarchicky najdôle-
žitejší voliteľ - kardinál Giovanni Battista Re.

Nech Pán riadi naše kroky po ceste pravdy, zaznelo 
v krátkej modlitbe, po ktorej taliansky kardinál prítom-
ných k utvoreniu procesie. Vo vstupnom sprievode do 
konkláve voličov sprevádzali ďalší duchovní a speváci 

pápežského zboru. Procesia prechádzala Kráľovskou 
sálou, potom sa stočila doľava k vstupu do Sixtínskej 
kaplnky. Najskôr išiel miništrant s krížom, pápežský 
zbor, ceremoniári, sekretár konkláve, niektorí duchovní 

Rímskej kúrie a maltský kar-
dinál nevolič Prospero Grech, 
ktorý povedie meditáciu.

Potom išli všetci kardináli 
v opačnom poradí, než je riade-
nie stuňov kardinálskeho zboru 
- diakonského, kňazského a bis-
kupského stupňa.

Sprievod uzatváral kardinál 
Re, ktorý je najstarším medzi 
kardinálmi biskupského stupňa, 
spolu s pápežským majstrom - 
ceremoniárom Mons. Guidom 

Marinim. Procesiu sprevádzal spev litánií k všetkým 
svätým a ďalších invokácií. V jeho závere zaznel Veni 
Creator Spiritus, hymnus vzývajúci Ducha Svätého.

Procesia potom vošla do Sixtínskej kaplnky, kardi-
náli voliči si sadli na svoje miesta a nasledovala prísaha. 
Hlavný celebrant - kardinál Re - predniesol jej znenie 
v latinčine. Potom jednotliví kardináli po poradia pri-
stupovali k evanjeliu, ktorý bol umiestnený uprostred 
kaplnky.

Svoju ruku kládli na otvorené evanjelium, vyslovo-
vali svoje meno a priezvisko a súhlas s prednesenou for-
mulou prísahy. Počas prísahy boli v prednej časti Sixtín-
skej kaplnky i ďalšie osoby, napríklad substitút štátneho 
sekretariátu a iní.

Potom, ako pápežský ceremoniár vyslovil „Extra 
omnes“ - všetci tí, ktorí nepatria do konkláve, opustili 
Sixtínsku kaplnku. Zostal kardinál Grech, ktorý nie je 
volič, ale viedol meditáciu. Tá sa týkala vážností úlohy, 
ktorá kardinálov voličov čaká.

Po prednesení meditácie kardinál Grecha i ceremoni-
ár Marini Sixtínsku kaplnku opústili. Všetky prístupové 
vchody do kaplnky sa uzatvárajú a sú strážené. Medzi 
kardinálmi voličmi nie sú slovenskí zástupcovia.

Ak nič nebráni voľbe, očakávaná je prvá voľba no-
vého Svätého Otca. Výsledky sa verejnosť dozvie tra-
dičným spôsobom - farbou dymu z komína Sixtínskej 
kaplnky. Ak bude úspešná, bude biely dym, ak nie, bude 
čierny.

Dĺžka trvania konkláve závisí od počtu volebných 
kôl. Na zvolenie nového Svätého Otca je potrebná pod-
pora dvojtretinovej väčšiny voličov, čo znamená, aby za 
jedného kandidáta zahlasovalo 77 kardinálov.

Nového Svätého Otca prvý deň konkláve 
kardináli nezvolili. 
Okolo 19:42 h vyšiel z komína nad Sixtínskou ka-

plnkou čierny dym, čo bolo znamením, že kardináli ešte 
dnes nezvolili nového Svätého Otca. Kardináli sa vrátia 

Kardináli začali v Sixtínskej kaplnke konkláve - voľbu nového Svätého Otca
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do Domu sv. Marty a voľba pápeža bude pokračovať 
v stredu predpoludním. 

Druhý deň konkláve
Pre 115 kardinálov začalo stredajší deň raňajkami 

a presunom z Domu sv. Marty do Apoštolského palá-
ca. V Paulínskej kaplnke slávili spoločne svätú omšu, 
potom vstúpili do Sixtínskej kaplnky, kde po modlitbe 
breviára nasledovali dve kola voľby. Ich výsledkom bol 
čierny dym zo spálených hlasovacích lístkov, ktorí mohli 
vidieť on-line nielen milióny ľudí na celom svete, ale 
aj prítomní na Námestí sv. Petra, ktoré od rána zaplnili 
tisíce ľudí napriek daždivému počasiu.

 Kardináli zvolili Svätého Otca  
Hlasovanie pokračovalo popoludní ďalšími dvomi 

kolami. Nového Svätého Otca zvolili kardináli po pia-
tich kolách 75. konkláve.  Biely dym vychádzajúci z ko-
mína vatikánskej Sixtínskej kaplnky a zvony na Bazilike 
sv. Petra krátko po 19:00 h ohlásil svetu zvolenie vôbec 
prvého pápeža z Latinskej Ameriky. Ide o druhého pápe-
ža v treťom tisícročí. Svätým Otcom sa stal argentínsky 
kardinál Jorge Bergoglio SJ.

Kardinál Tauran voľbu potvrdil o takmer hodinu ne-
skôr tradičnou formulou „Annuntio vobis gaudium mag-
num: habemus papam“ (oznamujem vám veľkú radosť: 
máme pápeža). 76-ročný argentínsky kardinál Jorge Ma-
rio Bergoglio SJ, ktorý prijal meno František sa stal 266. 
hlavou Katolíckej cirkvi. Bude prvým pápežom s týmto 
menom, prvý jezuita, ktorý zasadne na pápežský stolec.

Oficiálne meno nového pápeža sa bude uvádzať bez
rímskej číslice za menom.           RV, TK KBS, ml

Malý komín symbolom očakávania 
Cirkvi na celom svete

Vatikán 13. marca (RV) - V dnešnej ére internetu je 
celý svet upriamený na obyčajný komín. Tento ob-
raz od utorkového večera dominuje vo všetkých me-
dzinárodných médiách, ktoré uprene a neprestajne 

– aby nestratili ani chvíľku – sledujú tento malý 
objekt na streche Sixtínskej kaplnky. Komín sa tak 
stáva nielen takpovediac komunikačným prostried-
kom medzi konkláve a svetom, ale aj symbolom 
nádeje veriacich na celom svete. Toto očakávanie 
bieleho dymu sa ešte znásobuje a umocňuje vďaka 
moderným komunikačným prostriedkom a sociál-
nym sieťam. O tejto kuriozite v našom digitálnom 
svete hovorí páter Antonio Spadaro, riaditeľ jezuit-
ského časopisu Civiltà Cattolica:

„Je to veľmi zaujímavé a mnohí sa o tom zmie-
nili aj na sociálnych sieťach, že digitálne prostredie, 
teda internet, nám umožňuje vidieť komín z ľubo-
voľného miesta na Zemi, a to dokonca aj prostred-
níctvom našich telefónov. Je to teda možnosť ako 
byť účastní tejto udalosti, čo sme doteraz nemali. 
Prvá bola samozrejme televízia, ale to vyžadovalo 
určité podmienky, napríklad byť priamo na mieste. 
Dnes sme dokonca upovedomení, ak sa niečo sta-
ne. To potvrdzuje skutočnosť, že internet dáva re-
álnu podobu dávnym túžbam, odpovedá na potrebu 
zdieľania, ktorú človek vždy mal. Marshall McLu-
han v roku 1973, teda už dávno, hovoriac o učiteľ-
skom úrade Cirkvi v elektronickom veku, spoznal, 
že podmienky, ktoré sú spojené s jeho vykonáva-
ním v dvadsiatom storočí, majú veľmi silnú analó-
giu s prvými desaťročiami Cirkvi. Bezprostrednosť 
vzťahu medzi kresťanmi, ktorá sa prežívala vtedy, 
je žitá aj v dnešnom svete, v ktorom sa informácie 
šíria rýchlosťou svetla. Obyvateľstvo sveta, a teda 
aj všetci kresťania vo svete, teraz koexistujú vo 
veľmi malom priestore a v prítomnom okamihu.“

V súvislosti s obrazom tohto komína a pohľa-
dom napríklad na tablety páter Antonio Spadaro 
hovorí o syntéze inovácií a tradície ako o niečom, 
čo mala Cirkev takpovediac vždy v génoch. Podľa 
jeho slov „skutočná inovácia má prastaré korene a je 
založená na tradícii“. Tradícia sa nesmie zamieňať 
s konzervovaním či ustrnutím: „Tradícia poukazuje 
na potreby, na túžby, ktoré človek vždy mal a má. 
Takže v tomto zmysle existuje isté napätie očaká-
vaní, túžob, ktoré vyplýva z veľkej nádeje. Koniec 
koncov pápež je postavou, ktorá sa vzťahuje na celé 
ľudstvo, ale ide tiež nad časový horizont, pretože 
vo chvíli, keď je zvolený, poukazuje sa na výzvy, 
ktorým bude potrebné čeliť nielen v súčasnosti, ale 
aj v budúcnosti.“

Na námietku, či nemôže byť voľba pápeža ozná-
mená priamo prostredníctvom SMS alebo nejakou 
digitálnou formou páter Spadaro argumentoval, že 
nato, aby mohli elektronické prostriedky toto silné 
symbolické gesto odovzdať ďalej, musia pojať jeho 
hmotnú podstatu. Bez tohto by sme stratili hodno-
tový rozmer, samotnú symbolickú dimenziu. Ko-
munikovanie cez digitálne prostredie, prenášanie 
udalostí do domov predpokladá túto udalosť, ktorá 
musí mať svoj fyzický rozmer.                          -jak- 
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Telegram biskupov Slovenska  
novozvolenému Svätému Otcovi

Bratislava 13. marca (TK KBS) - Biskupi Sloven-
ska prijali s radosťou správu o zvolení nového Svä-
tého Otca. 

Vaša Svätosť,
Cirkev na Slovensku s radosťou prijala správu 

o Vašom zvolení za najvyššieho pastiera Katolíckej 
cirkvi. Počas celého obdobia uprázdneného apoštol-
ského stolca sme sa my, katolícki biskupi spoločne 
s veriacimi modlili za dary Ducha Svätého pre kar-
dinálov, ktorí v konkláve rozhodovali o nástupcovi 
svätého Petra. Prosili sme, aby Duch Svätý vyvolil 
takého, ktorý bude pevnou rukou držať kormidlo 
Kristovej loďky na rozbúrených vlnách súčasného 
sveta.

Modlíme sa za Vás, aby Vás Ježiš Kristus, naj-
vyšší Veľkňaz, naplnil svojou milosťou, potrebnou 
silou, vytrvalosťou a veľkou nádejou. Prosíme Se-
dembolestnú Pannu Máriu – patrónku Slovenska, 
aby ochraňovala Váš pontifikát.

So synovskou úctou prosíme o Vaše apoštolské 
požehnanie

biskupi Slovenska

Vatikán 13. marca (TK KBS) - Novým Svätým Otcom 
sa stal 76-ročný argentínsky kardinál Jorge Mario Ber-
goglio SJ, ktorý prijal meno František. Vyše stotisíc 
ľuďom, ktorí sa zhromaždili na Námestí Sv. Petra 
vo Vatikáne, to oznámil francúzsky kardinál proto-
diakon Jean-Louis Tauran:

„Oznamujem vám veľkú radosť: 
máme pápeža! Najdôstojnejšia 
eminencia pán Jorge Mario, kardi-
nál svätej Cirkvi rímskej Bergoglio, 
ktorý prijal meno František.“

Krátko po 20:20 h Svätý Otec  
vystúpil na balkón a pozdravil zapl-
nené Svätopeterské námestie:

„Bratia a sestry dobrý večer.
Viete, že úlohou konkláve bolo 

dať Rímu biskupa. Zdá sa, že moji 
bratia kardináli ho išli vziať takmer 
na koniec sveta. Ale sme tu a ďa-
kujem za prijatie komunite rímskej 
diecézy. Prvé zo všetkého sa chcem 
modliť za nášho emeritného bisku-
pa Benedikta XVI. Modlime sa spoločne za neho, aby 
ho Pán požehnal a Panna Mária ochraňovala.“

(Nasledovala spoločná modlitba všetkých prítom-
ných)

A teraz začíname túto púť, biskup a ľud. Púť rím-
skej Cirkvi, ktorá je tou, ktorá predsedá v láske všetkým 
cirkvám. Púť v bratskej láske, vzájomnej dôvere. Vždy 
sa modlime za seba, jeden za druhého. Modlime sa za 
celý svet, aby zavládlo medzi nami bratstvo. Želám, 
aby táto púť Cirkvi, ktorú dnes začíname, a na ktorej mi 
pomôže môj tu prítomný vikár bude plodnou pre evan-
jelizáciu tohto nádherného mesta. Teraz chcem udeliť 
požehnanie, ale predtým vás chcem požiadať o jednu 
láskavosť. Skôr ako biskup požehná ľud, prosím vás, 
aby ste prosili nášho Pána, aby požehnal mňa. Modlitba 
ľudu, ktorý žiada požehnanie pre svojho biskupa. V ti-
chosti sa modlite za mňa.

(Kardinál protodiakón potom ohlásil požehnanie 
a udelenie plnomocných odpustkov)

„Teraz požehnám vám a celému svetu, všetkým mu-
žom a ženám dobrej vôle.“

„Bratia a sestry. Teraz vás už opustím. Ďakujem 
vám za prijatie. Modlite sa za mňa a do skorého videnia. 
Uvidíme sa veľmi skoro. Zajtra sa chcem ísť pomodliť 
k Panne Márii, aby ochraňovala Rím. Dobrú noc a dob-
re si odpočiňte.“        

Kardinál Jorge Bergoglio SJ
Narodil sa 17. 12. 1936 v Buenos Aires v Argentíne. 

Najskôr absolvoval štúdium inžinierskych vied. Neskôr 
vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Kňazskú vysviacku 
prijal 13. 12. 1969. V  rokoch 1973 - 1979 bol provinci-
álom rádu. Potom pôsobil ako rektor teologickej fakulty 

Habemus Papam - Franciscus
San Miguel. Po ukončení ďalších štúdií v Nemecku 
pôsobil ako profesor v Argentíne. V júni 1992 (27. 6. 
1992) bol vymenovaný za titulárneho biskupa z Aucy 
a svätiaceho biskupa z Buenos Aires (Argentína). Od 
3. 6. 1997 pôsobil ako arcibiskup-koadjútor z Buneos 

Aires. Od 28. 2. 1998 sa stal arci-
biskupom z Buenos Aires. Od 6. 
11. 1998 bol biskupom Argentíny 
(Apoštolský exarcha a  ordinár pre 
veriacich východného obradu ži-
júcich v  Argentíne). Kardinálsky 
titul mu udelil 21. 2. 2001 pápež 
Ján Pavol II.

Od 15. 5. 2001 je členom Kon-
gregácie pre inštitúty zasväteného 
života a  spoločnosti apoštolského 
života. Od 15. 5. 2001 je členom 
Kongregácie pre klerikov. Od 
15.02.2001 je členom Kongregá-
cie pre Boží kult a disciplínu svia-
tostí. Od 18.05.2001 je členom 
Pápežskej rady pre rodinu. Od 12. 

12. 2002 je členom Pápežskej komisie pre Latinskú 
Ameriku. 13. marca 2013 bol zvolený za 266. pápeža. 
            Zdroj: www.vaticanhistory.de, va-news.va

Preložili: Ľubica Hricová a Jozef Šofranko SJ / RV SK
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Napolitano zaslal 266. následníkovi 
sv. Petra list v mene Talianov

Vatikán 14. marca (RV) - Novému pápežovi Františ-
kovi dnes zaslal telegram aj taliansky prezident Gi-
orgio Napolitano, v ktorom mu v mene talianskeho 
ľudu tlmočil najsrdečnejšie a najúprimnejšie bla-
hoželanie k jeho zvoleniu. „Mimoriadne morálne 
a kultúrne dedičstvo katolicizmu sa neoddeliteľné 

Argentína sa raduje a modlí:  
voľba kardinála Bergoglia  

veľkým prekvapením

Argentína 14. marca (RV) - „Pápež je Argentín-
čan!,“ s takýmto výkrikom včera predseda posla-
neckej snemovne argentínskeho kongresu v Bue-
nos Aires Julian Dominguez oznamoval výsledok 
voľby kardinálov. Celé mesto tak oslavuje, tisíce 
veriacich sa následne zišli v miestnej katedrále, aby 
sa modlili za Františka. Prekvapenie zo zvolenia 
kardinála Bergalia za pápeža netají ani Francesca 
Ambrogettiová, autorka knihy Jezuita, v ktorej sa 
venuje práve samotnému kardinálovi: „Je to úžas, 
naozaj úžas, pretože v predošlom konkláve boli tzv. 
traja papabili, ale v tomto nie. Hovoriť sa o ňom za-
čalo iba v posledných dňoch. Je to teda veľké pre-
kvapenie, ale obrovská radosť!“

Hoci, ako sám pápež František povedal, kar-
dináli sa vybrali hľadať pápeža až na koniec sve-
ta, nový nástupca sv. Petra má talianske korene. 
„Jeho otec bol Talian, pochádzal z provincie Asti. 
Vyrastal aj pri starej mame pochádzajúcej z Pie-
montu, ktorá ho viedla k veľkej nábožnosti. Takže 
môžeme povedať, že máme pápeža aj tak trochu 
Taliana.“

Podľa novinára Luisa Badillu, experta na Latin-
skú Ameriku, je nový pápež veľmi obľúbený: „V 
Argentíne a na celkom kontinente je veľmi známy. 
Je to človek veľkej teologickej formácie, ale pre-
dovšetkým skutočný pastier. Je to práve on, ktorý 
povedal: «Ak pastier nemá pach svojich ovečiek, 
nie je skutočným pastierom.» Toto na uvedenie prá-
ve toho, čo pre neho znamená kňazstvo a čím bude 
podľa mňa aj jeho pontifikát. Ide o historickú uda-
losť: dvanásť storočí nebol zvolený pápež mimo 
Európy a prirodzene je to aj po prvýkrát, ako kar-
dináli zvolili pápeža Američana a v tomto prípade 
Latinoameričana. Myslím si, že konkláve vybralo 
najlepšie ako len mohlo, pretože vybralo človeka, 
o ktorom Duch Svätý hovorí, že je nevyhnutný pre 
túto chvíľu.“                                                         -mf-

Gratulácie z OSN, Rady Európy, 
Ruska a Číny

Vatikán 14. marca (RV) - Do Vatikánu prichádzajú bla-
hoželania z celého sveta pre nového pápeža Františka. 
Medzi prvými gratulantmi bol aj generálny sekretár 
OSN Ban Ki-moon. „Som si istý, že pápež František 
bude pokračovať na ceste, na ktorú sa vydal už Bene-
dikt XVI., podporujúc medzináboženský dialóg,“ píše 
sekretár.

Predsedovia Európskej komisie a Rady Európy 
v Bruseli, Barosso a Van Rompuy, sú presvedče-
ní o tom, že pápež „bude s odhodlaním pokračovať 
v práci svojich predchodcov, v zjednocovaní ľudí 
a náboženstiev z celého sveta“.

Pápežovi Františkovi zasielajú gratulácie hlavy štá-
tov krajín na starom kontinente. Medzi nimi aj ruský 
prezident Putin spolu s Pravoslávnou cirkvou v Moskve, 
ktorý vyjadril nádej v budúcu konštruktívnu spoluprácu 
medzi Ruskom a Vatikánom.

Brazílska prezidentka Dilma Rousseffová sa pripája 
k ďalším latinskoamerickým predstaviteľom. Ako píše, 
„veriaci očakávajú príchod Františka do Ria de Janeiro 
počas Svetových dní mládeže v júli tohto roku“. Z Izra-
ela prišlo pozvanie prezidenta Pereza na návštevu Svätej 
zeme. Pápeža nazýva „otvoreným priateľom židovského 
spoločenstva“ v Argentíne. „Silným zástancom pomoci 
chudobným“ nazýva pápeža aj ďaleká Čína, píše o tom 
štátna spravodajská agentúra Nová Čína.                   -mf-

spája s našou dvetisícročnou históriou a s morálny-
mi hodnotami, ktoré Taliansko uznáva,“ píše prezi-
dent. Vracia sa aj k postave sv. Františka z Assisi, 
patróna Talianska: „Jeho postava, ktorou sa vaša 
Svätosť inšpirovala pri prijímaní nového pontifiká-
tu, zahŕňa toto spoločné duchovné bohatstvo.“

Napolitano zdôrazňuje aj „dojímavú bezprostred-
nosť“ prvého prejavu pápeža Františka z lodžie Ba-
ziliky sv. Petra a píše aj o spolupráci medzi oboma 
štátmi: „Silné väzby a vzťahy založené na spoluprá-
ci medzi Svätou stolicou a talianskym štátom zame-
riavajú svoju pozornosť na dosiahnutie spoločného 
dobra a podporu medzinárodného poriadku, ktorý 
zaisťuje nedotknuteľné práva, ľudskú dôstojnosť 
a slobodu, sociálnu spravodlivosť a mier.“

V liste spomína aj na vysoké morálne a intelek-
tuálne svedectvo Benedikta XVI., s ktorým Napoli-
tano viedol intenzívny dialóg. Oceňuje preto slová 
nového pápeža, ktoré na začiatku svojho príhovoru 
adresoval práve Benediktovi. „Vaša svätosť prináša 
do Ríma svedectvo katolicizmu bez hraníc, prítom-
né v spoločnosti so silným duchovným a pastorač-
ným úsilím,“ uzatvára prezident.                    -mf-
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Päť kontinentov a rôzne tváre kresťanstva. Zem ponúka 
zmiešaný obraz o katolicizme: od starej Európy, ktorá 
si vyžaduje oživenie viery, cez Spojené štáty americké 
a Kanadu, až po Áziu a Afriku, ktorých spoločenstvá 
podávajú silné, no často ťažké svedectvá. Nový pápež 
tak bude musieť čeliť viacerým výzvam a problémom, 
ktoré sužujú Cirkev prítomnú na všetkých kontinentoch, 
no v rozličných podobách.

Európa je v súčasnosti multietnickým a multinábo-
ženským kontinentom: spolu s 555-miliónmi kresťanov 
(269 mil. katolíkov, 170 mil. pravoslávnych, 80 mil. 
protestantov a 30 mil. anglikánov) na ňom žije 32 mil. 
moslimov, 3,4 mil. židov, 1,6 mil. hinduistov či 1,5 mil. 
budhistov. O Európe založenej na hodnotách sa však 
v súčasnosti hovorí ako o kontinente s nevyhnutnou po-
trebou novej evanjelizácie. Kým v minulosti ona sama 
vysielala ohlasovateľov evanjelia na iné kontinenty, 
dnes ich potrebuje rovnako alebo možno ešte viac ako 
oni. Výzvou pre ňu ostáva dať zmysel viere, odpovedať 
na rastúcu náboženskú nezávislosť, ako aj nadobudnúť 
dôveru a transparentnosť predovšetkým v krajinách 
ako je Írsko, Belgicko, Holandsko, Nemecko a Anglic-
ko, ktoré poznačili prípady zneužívaní zo strany kléra. 
Veľkú úlohu zohráva pri týchto výzvach aj Rada európ-
skych biskupských konferencií, ktorá zjednocuje bisku-
pov – predsedov z 34 krajín. Za posledných 15 rokov 
sa v Európe zmenila aj klíma ekumenických vzťahov. 
Cirkvi spolupracujú pri takých témach ako sú ochrana 
životného prostredia či pravidlá vývoja, ktorý rešpektuje 
stvorenie, zachovanie ľudského života od jeho počatia 
po prirodzený koniec.

Rast počtu katolíckych veriacich v Afrike má doslova 
expanzívny charakter: z 1,9 mil. v roku 1900 na 130 mil. 
v roku 2000. Okrem toho viac ako 600 biskupov a 30-ti-
síc kňazov. Na kontinente však žije aj mnoho moslimov, 
severnú časť obývajú spoločne viac či menej vo vzá-
jomnej tolerancii. Afrika má ale rozmanitú podobu: od 
otvorenejšieho Egyptu/a, cez Sudán, kde platí islamské 
právo, až po krajiny, v ktorých je prítomnosť katolíkov 
len tolerovaná. Kontinent čelí viacerým výzvam, predo-
všetkým v sociálnej oblasti: veľká chudoba, rozšírené 
endemické ochorenia ako napr. aids, korupcia, zaťaženie 
zahraničným dlhom, nedostatok zdravotníckych a vzde-
lávacích štruktúr. Podľa tanzánskeho teológa Laurentiho 
Magesa je však rovnako dôležité rešpektovať tamojšie 
kultúry, ich tradície, pohľad na svet a život. Je to istý 
príklad aj pre globalizovaný Západ opierajúci sa o ma-
terialistickú kultúru. Pri ďalšom vývoji tohto kontinentu 
je nevyhnutná spolupráca afrických, európskych a seve-
roamerických biskupov, ako pri znižovaní dlhu, tak pri 
výmene misionárov a kňazov: mnohí z nich absolvujú 
formáciu na katolíckych univerzitách v západných kra-
jinách.

Katolícka cirkev v Severnej Amerike má 67 milió-
nov pokrstených a kvantitatívnu tendenciu rastu. Veria-
ci tohto kontinentu predstavujú 6 % svetovej katolíckej 

populácie (po Brazílii, Mexiku a Filipínach zastávajú 
štvrté miesto) a 12 % biskupov pochádza práve odtiaľ. 
Až tridsať percent veriacich ale predstavujú migranti 
z juhu či stredu Ameriky, ktorí výrazne menia podobu 
Cirkvi. Posledné desaťročie poznačili škandály spojené 
so zneužívaním zo strany kňazov, zväčša išlo o prípady 
zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia. 
Biskupi ale prijali prísnejšie opatrenia v snahe pred-
chádzať takýmto prípadom. Najurgentnejšie problémy 
sa však týkajú prítomnosti Cirkvi vo verejnom živote. 
V hre je sloboda svedomia, zdravotnícka reforma, ako 
aj obrana tradičnej rodiny v súvislosti s legalizáciou ho-
mosexuálnych manželstiev. Ďalšia z výziev tohto konti-
nentu sa týka aj reštrukturalizácie diecéz. Hoci počet ka-
tolíkov rastie, kňazi nedokážu pokryť všetky pastoračné 
potreby.

Polovicu katolíkov vo svete tvoria veriaci zo Stred-
nej a Južnej Ameriky. Brazília, Mexiko a Argentína pat-
ria, čo sa týka počtu, medzi krajiny s najväčšou prítom-
nosťou veriacich. Len v samotnej Brazílii ich žije 160 
miliónov. Napriek tejto skutočnosti sa Latinská Ameri-
ka nachádza v zovretí náboženských siekt, ktoré majú 
veľmi horlivú a aktívnu propagandu. Kontinent je tak 
poznačený nielen veľkým sociálnym kontrastom, ale aj 
kontrastom náboženským. Veľkými otázkami súčasnosti 
sú sociálna spravodlivosť, solidarita a ľudské práva. Na 
teologickej úrovni sa kresťanstvo snaží premietať aj do 
reality domorodého obyvateľstva. Aj preto bola počas 
generálnej konferencie biskupstva v Aparecíde v máji 
2007 vyhlásená „kontinentálna misia“, s cieľom znovu-
navrátiť vieru do centra cirkevného života. Toto všetko 
však záleží aj od toho, aká bude budúcnosť Latinskej 
Ameriky v politickej, sociálnej a ekonomickej oblasti.

Blízky východ, juhovýchodná Ázia a Čína pred-
stavujú tri rozsiahle oblasti s osobitnými výzvami pre 
súčasnú Cirkev. Geopolitická situácia na Blízkom vý-
chode vedie Cirkev k tomu, aby sa zameriavala na udr-
žanie svojej prítomnosti napriek konfliktom a šíriacej sa
migrácii a sociálnej emarginácii katolíkov v Iraku, Sýrii 
a v Palestíne. Príliv migrantov v Libanone a na Západe 
má zničujúci dopad na miestne cirkvi, chudobné a mar-
ginalizované, sužované islamistickým radikalizmom. 
Medzináboženský dialóg má čoraz náročnejšie pozadie 
na pochopenie toho, aká je úloha Cirkvi na mieste, kde 
spolu žijú odveké svetové náboženstva a kde sa kresťan-
stvo zrodilo, no dnes predstavuje len slabú menšinu.

Podľa štatistík žijú v Ázii 4 miliardy ľudí, z toho 
100 miliónov katolíkov, čo predstavuje 2,9 % celkového 
obyvateľstva. Ich väčšia časť sa koncentruje na Filipí-
nach. Problémom Ázie je dialóg a vzťahy s inými nábo-
ženstvami, situáciu komplikujú aj sekty a ďalšie hnutia, 
ku ktorým prechádzajú viacerí katolíci. V čínskom uni-
verze musí Cirkev čelí vládnej politike, ktorá sa snaží 
zotročiť katolicizmus pod štátnou nadvládou. Katolí-
ci tak zažívajú skúsenosť podzemnej Cirkvi, zatiaľ čo 
Vietnam zaznamenal pokroky vo vzťahu medzi štátom 

Akú Cirkev bude viesť  
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Svätý Otec začal deň modlitbou  
v Bazilike Santa Maria Maggiore

Va t i k á n 
14. mar-
ca (RV) 
- Svä-
tý Otec 
František 
začal deň 
po zvolení 
v jednej 
zo šty-
roch pápežských bazilík - Bazilike Santa Maria 
Maggiore, kde sa pomodlil k Panne Márii. Tento 
úmysel oznámil v stredu večer vo svojom prvom 
pozdrave veriacim vzápätí po voľbe.

Sprevádzal ho prefekt Pápežského domu Mons. 
Georg Gänswein, a jeho zástupca, vice-prefekt Le-
onardo Sapienza. V bazilike ho prijal jej arcikňaz 
kardinál Santos Abril y Castelló, rímsky vikár 
a celá kapitula. Nechýbal medzi nimi slovenský 
dominikán a spovedník v bazilike Ľudovít Mello.

„Išiel do kaplnky, ktorá uchováva mariánsku 
ikonu Salus populi Romani, položil na oltár malú 
kyticu a potom sa asi desať minút v tichosti mod-
lil. Pozdravil všetkých prítomných – členov kapi-
tuly a spovedníkov, prešiel k hlavnému oltáru, kde 
sa uchováva relikvia jasličiek a zastavil sa v boč-
nej kaplnke, zvanej Sixtínska. Pri jej oltári slúžil 
vo vianočnú noc svoju prvú svätú omšu sv. Ignác 
z Loyoly. Zakladateľ Spoločnosti Ježišovej mal vo 
veľkej úcte relikviu jasličiek a čakal niekoľko me-
siacov po svojom vysvätení na vianočné primície. 
Pre jezuitov je to teda veľmi významné miesto. 
Pápež František sa potom zastavil pred hrobom 
sv. Pia V. tiež v Sixtínskej kaplnke baziliky. Svä-
tý Otec nešiel v sprievode áut, ale jedným z vozi-
diel Vatikánskej stráže. Cestou sa zastavil v centre 
mesta, aby zaplatil účet v kňazskom dome, kde 
býval pred začiatkom konkláve. Vzal si batožinu, 
pozdravil personál a potom sa vrátil do Domu sv. 
Marty,“ informoval riaditeľ Tlačového strediska 
Svätej stolice P. Federico Lombardi.

Prvé slávenie a homília Svätého Otca Františka
O piatej hodine popoludní slávil nový Petrov 

nástupca v Sixtínskej kaplnke Apoštolského pa-
láca svätú omšu so všetkými kardinálmi voličmi. 
V latinskej liturgii svätej omše za Cirkev zazneli 
čítania v taliančine. V tejto reči pápežových rodi-
čov bola tiež prednesená homília v podaní Fran-
tiška:

„V týchto troch čítaniach vidím niečo, čo 
majú spoločné: je to pohyb. V prvom čítaní je 
pohybom putovanie. V druhom čítaní sa pohyb 
nachádza v budovaní Cirkvi. V treťom, teda 

a Cirkvou. Výnimkou sú Filipíny, kde je katolicizmus 
rozšírený, čeliť ale musí sociálnym skutočnostiam, ako 
je korupcia, rozšírený čierny obchod a chudoba.

Oceánia, tzv. kontinent na vode, predovšetkým Aus-
trália a Nový Zéland, ako dve obrovské moderné krajiny 
v plnom raste sú v kontraste s inými štátmi Mikronézie. 
Na kontinente však vládne aj extrémny rozdiel v soci-
álnej a politickej sfére, a to aj vo vzťahu medzi hospo-
dárskym rozvojom a požiadavkami domorodých skupín 
obyvateľstva, v oblasti ekológie či politických štruktúr, 
ktoré by vedeli spojiť modernosť a tradíciu. Cirkev je 
tak rozhodnutá konať proti nespravodlivosti, korupcii, 
útokom na život a novým podobám chudoby.
                                Zdroj: Corriere della Sera, RV

List pápeža Františka  
vrchnému rabínovi Ríma

Vatikán 14. marca (RV) - Pápež František zaslal po-
zdravný list vrchnému rabínovi Ríma Riccardovi Di 
Segnimu. V dokumente datovanom 13. marca 2013 sa 
uvádza: „V deň mojej voľby za biskupa Ríma a pastiera 
univerzálnej Katolíckej cirkvi Vám posielam môj srdeč-
ný pozdrav, oznamujúc Vám, že slávnostná inaugurácia 
môjho pontifikátu sa uskutoční v utorok 19. marca”

„Dôverujúc v ochranu Najvyššieho“ – píše Svätý 
Otec – „naozaj dúfam, že budem môcť prispieť k prog-
resu, ktorý vzťahy medzi židmi a katolíkmi zazname-
nali počnúc od Druhého vatikánskeho koncilu, v duchu 
obnovenej spolupráce a v prospech sveta, ktorý môže 
byť stále viac a viac v súlade s vôľou Stvoriteľa.“   -jk-

Dalajláma by sa chcel s pápežom 
osobne stretnúť

Vatikán 14. marca (RV) - Historickým nazval Dalaj-
láma výber mena František, ktoré si zvolil kardinál 
Jorge Mario Bergoglio. Tibetský duchovný predsta-
viteľ, ktorý žije v exile od roku 1959, vyjadril svoje 
potešenie aj v liste adresovanom pápežovi. „Napriek 
mojim skromným znalostiam o katolíckych svätých, 
sv. Františka poznám odkedy som navštívil Assisi pri 
príležitosti náboženského stretnutia. Jeho disciplína, 
jednoduchý spôsob života a jeho láska ku všetkým 
bytostiam sú vlastnosti, v ktorých nachádzam hlbokú 
inšpiráciu,“ píše nositeľ Nobelovej ceny za mier. Dúfa 
rovnako v stretnutie sa s novým predstaviteľom Rím-
sko-katolíckej cirkvi a pripomína aj predchádzajúce 
srdečné stretnutia s jeho predchodcami: Pavlom VI., 
Jánom Pavlom II. a Benediktom XVI.                         -mf- 
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v evanjeliu, je pohybom vyznanie. Kráčať, bu-
dovať, vyznávať.

Kráčať. „Hor sa, dom Jakubov, kráčajme vo 
svetle Pánovom!“ Toto je prvá vec, ktorú povedal 
Boh Abrahámovi: „chodievaj predo mnou a buď 
dokonalý“. Kráčať. Náš život je púťou a ak sa 
zastavíme, niečo nie je v poriadku. Kráčať vždy 
v prítomnosti Pána, v Pánovom svetle a hľadať 
spôsob ako žiť v dokonalosti, ktorú Boh žiada od 
Abraháma pri svojom prísľube.

Budovať. Budovať Cirkev. Hovorí sa o kame-
ňoch: kamene majú svoju konzistenciu. Hovorí sa 
ale o živých kameňoch, o kameňoch pomazaných 
Duchom Svätým. Budovať Cirkev, Kristovu ne-
vestu na uholnom kameni, ktorým je Pán a takto 
druhým spôsobom pohybu v našom živote – bu-
dovať.

Tretím pohybom je vyznávať. Môžeme kráčať 
koľko chceme, môžeme budovať veľa vecí, ale ak 
nevyznávame Ježiša Krista, je to niečo nedobré. 
Staneme sa súcitnou organizáciou, ale nie Cirk-
vou, Pánovou nevestou. Ak nekráčame, stojíme. 
Keď sa nebuduje na kameňoch, čo sa stane? Stane 
sa to, čo sa stáva deťom na pláži, keď budujú hra-
dy z piesku. Všetko padá, a neostáva nič. Ak sa 
nevyznáva Kristus, prichádzajú mi na um slová 
Leona Bloya „Kto sa nemodlí k Pánovi, modlí sa 
k diablovi“. Ak sa nehlásime k Ježišovi Kristovi, 
hlásime sa k svetáctvu diabla, k svetáctvu démo-
na.

Kráčať, budovať – stavať, vyznávať. Avšak nie 
je to tak jednoduché, pretože pri kráčaní, budo-
vaní a vyznávaní prichádzajú niekedy údery, pri-
chádzajú hnutia, ktoré nepatria ku kráčaniu. Sú to 
hnutia, ktoré nás ťahajú naspäť. Evanjelium po-
kračuje poukázaním na zvláštnu situáciu. Ten istý 
Peter, ktorý vyznal Ježiša Krista mu hovorí: Ty 
si Kristus, Syn živého Boha. Nasledujem ťa, ale 
nehovorme o kríži. Ten sa tu nehodí. Nasledujem 
ťa iným spôsobom, bez kríža. Keď kráčame bez 
kríža, nie sme Pánovými učeníkmi. Sme svetácki, 
sme biskupi, kňazi, kardináli, pápeži, ale nie sme 
Pánovi učeníci.

Prial by som si, aby sme všetci po týchto dňoch 
plných milostí mali odvahu – práve odvahu – kráčať 
v Pánovej prítomnosti, s Pánovým krížom. Budovať 
Cirkev na Pánovej krvi, ktorá steká z kríža a vyzná-
vať jedinú slávu, Krista ukrižovaného. Takto bude 
Cirkev kráčať ďalej. Prajem všetkým nám, aby nám 
Duch Svätý a modlitba Panny Márie našej matky, 
udelí túto milosť: kráčať, budovať, vyznávať Ježiša 
Krista ukrižovaného. Nech sa tak stane.“

V závere dnešného dňa Svätý Otec odpečatil 
vstup do pápežského apartmánu v Apoštolskom 
paláci, aby umožnil vykonanie nutných úprav. 
Doteraz býva v pápežskom byte v Dome sv. Mar-
ty.                                             -js- / snímka RV
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Františkova jednoduchosť  
 jedna z hlavných tém v tlači

Vatikán 14. marca (RV) - Srdečný prejav nového pápeža 
Františka, prvotiny súvisiace s jeho zvolením, jeho dote-
rajšie pôsobenie a vyjadrenia, ako aj situácia v Argentí-
ne sú témy, ktorým sa periodiká venujú.

„Bolo to ako čakanie na narodenie dieťaťa,“ uvie-
dol pre anglický denník International Herald Tribune 
istý Riman. Podľa periodika nový pápež zdedí Cirkev 
bojujúcu s radom problémov a krízami, ktoré podkopa-
li cirkevnú morálnu autoritu predovšetkým na západe. 
Vyzdvihuje však jeho jednoduchosť: „cestuje do práce 
autobusom, sám si varí a pravidelne navštevuje slumy“. 
Zasadzuje sa proti potratom a adopciu detí homosexu-
álnym párom považuje za diskrimináciu detí. Práve 
z tohto dôvodu sa často dostával do stretu s argentín-
skou prezidentkou Fernándezovou. Jeho tón vyjadre-
ní po legalizácii sobášov homosexuálov v roku 2010 
prirovnala k stredoveku a inkvizícii. „Ježiš nás učí inej 
ceste: Choďte. Choďte a podeľte sa o svoje svedectvo. 
Choďte a pôsobte spoločne s bratmi, choďte a zdieľaj-
te, choďte a pýtajte sa. Staňte sa Slovom v tele rovnako 
ako v duchu,“ cituje ďalej denník vyjadrenie kardiná-
la z minulého roku. Takýto druh pastorácie by podľa 
Sergia Rubina, jeho oficiálneho životopisca, mal byť
základom pre všetkých náboženských predstaviteľov 
v modernej dobe.

„František včera prevzal vedenie nad Cirkvou, ktorá 
stratila krok so sociálnymi zmenami, ale aj toto je pre 
neho veľká výzva,“ píše španielsky denník El país.

Nového pápeža označuje za veľkého kritika nerov-
nosti. „Odsúdil korupciu a chudobu v Argentíne, ako 
aj to, čo nazýval politickým napätím a bol vždy verný 
katolíckej doktríne,“ píše. Podľa neho je človekom, 
ktorý hovorí to, čo má na srdci, a jeho pevnú ruku vraj 
súčasná Cirkev potrebuje. „Bol človekom silným, keď 
to bolo potrebné a vždy veľmi jednoduchým. Je otcom, 
je tým, koho Cirkev potrebuje,“ vyjadril sa pre denník 
jeden z veriacich. „Vždy bol veľkým ctiteľom sv. Fran-
tiška z Assisi. Aj svätý František žil v dobe, keď Cirkev 
prežívala krízu,“ tvrdí niekdajší hovorca kardinála Guil-
lermo Marcó. Denník medzi najväčšie výzvy pre pápeža 
Františka zaraďuje kolegialitu a reformu Rímskej kúrie, 
transparentnosť aj v súvislosti s Vatikánskou bankou 
(IOR), očistenie obrazu Cirkvi a obnovu.

V rovnakom smere vedie svoje príspevky Corriere 
della Sera. „Je potrebné vychádzať z formúl sv. Ig-
náca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej, 
aby sme pochopili jednoduchosť Františka, prvého 
jezuitu v histórii odetého v bielom,“ tvrdí taliansky 
denník o pápežovi, ktorý v minulosti pred biskup-
ským sídlom uprednostnil menší byt a veriacich, 
ktorí mu chceli po kreovaní za kardinála pripraviť 
slávnosť požiadal, aby vyzbierané peniaze radšej 
odovzdali chudobným.                                       -mf-
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Cirkev je skutočne univerzálna

Vatikán 14. marca (RV) - „Po prvýkrát v histórii bol 
zvolený pápež z amerického kontinentu, z Argentíny, 
čo len zdôrazňuje univerzalitu Cirkvi,“ píše Stála rada 
pri Konferencii biskupov Portugalska. Pápežovi Františ-
kovi vyjadruje svoju bezpodmienečnú podporu a „plnú 
disponibilitu pri spolupráci“, pri „nevyhnutnej obnove 
Cirkvi a v službe evanjeliu“, pri „poslaní dialógu a brat-
stva, spravodlivosti a pokoja vo svete“.

Patrick H. Daly, generálny sekretár Komisie biskup-
ských konferencií Európskej únie (COMECE) uvádza, 
že voľba prichádza v čase veľkej neistoty pre Európu. Je 
to teda veľká príležitosť pre nového pápeža, aby navrátil 
kontinentu „nadšenie pri hľadaní vízie“, ktorá „potvr-
dzuje kresťanské hodnoty“, akými sa nechali inšpirovať 
aj zakladatelia Európskej únie. Aj podľa švajčiarskych 
biskupov stojí Európa pred niekoľkými výzvami. Nový 
biskup Ríma tak bude potrebovať „dar vnímania a roz-
poznávania znamení čias“, „veľký cit pre rozmanitosť 
miestnych cirkví, aby mohli rásť“ v spoločenstve s uni-
verzálnou Cirkvou.

„Znovu prežívame pre Cirkev nadprirodzenú 
chvíľu,“ tvrdí Spoločnosť Ježišova v Španielsku a pripo-
mína aj svoju charizmu: „Naša služba Cirkvi bude sku-
točne kresťanská, iba ak bude naozaj ukotvená vo viere 
v toho, ktorý robí všetky veci novými.“ V tomto duchu 
ďakuje za zvolenie kardinála Jorgeho Maria Bergoglia 
SJ za nového pápeža aj samotný generálny prestavený 
Spoločnosti Ježišovej Adolfo Nicolás SJ. Verí, že tento 
krok otvorí pre Cirkev etapu plnú nádeje a uvádza, že 
Františka budú v modlitbách sprevádzať všetci jezuiti.

Z Madridu prichádza nadšený pozdrav aj od Manos 
Unidas, katolíckej mimovládnej organizácie, informo-
vala o tom agentúra Fides. Dobrovoľnícka organizácia 
verí, že nový pápež bude pokračovať v obrane a podpo-
re najviac znevýhodnených osôb, obrane ľudských práv 
a v požadovaní toho, aby sa medzinárodné spoločenstvo 
skutočne zaviazalo k odstraňovaniu chudoby a hladu, 
podpore dialógu medzi kultúrami a náboženstvami na 
celom svete.

Ruskí katolíci vnímajú túto voľbu aj ako prejav sily 
Cirkvi v krajine. „Zvolenie kardinála Bergoglia za pápe-
ža nám dáva ďalší dôvod na to, aby sme boli hrdí. Naša 
Cirkev je naozaj univerzálna. Dôkazom toho je voľba 
nového pápeža,“ uviedol generálny sekretár Konfederá-
cie katolíckych biskupov Ruska Igor Kovalevski.    -mf-

Radosť františkánov z voľby  
nového pápeža

Assisi 14. marca 2013 - Bratia františkáni z Assisi vzdá-
vajú vďaky Bohu a vyjadrujú radosť z voľby kardinála 
Jorgeho Bergoglia za pápeža a z výberu mena Franti-
šek. Kustód konventu bratov františkánov v Assisi páter 
Mauro Gambetti z ich prvých dojmov prezradil:

„Keď sme počuli, že zvolený bol kardinál Bergoglio 
s menom František, všetkými akoby až trhlo. Bola to 
ako explózia radosti a obdivu z tohto rozhodnutia, mys-
lím, že odvážneho zo strany pápeža. Náš obdiv je zmie-
šaný s pocitom zodpovednosti. Domnievame sa, že je 
to výzva pre nás, aby sme boli viac konzistentní a ver-
ní charizme, ktorá bola darovaná Cirkvi skrze svätého 
Františka.“

Zrejmá črta pápeža, aspoň z jeho prvých slov, je 
pokora a dobrota, čo sú možno spôsoby ako robiť 
veľké veci. Aké je vaše prianie v súvislosti s novým 
pápežom?

„Aby si naozaj dokázal zachovať tie rysy, ktoré pre-
javil vo svojich prvých slovách a prvých gestách; sú 
veľmi silné, najmä tá veľká jednoduchosť. Budeme ho 
podporovať našimi modlitbami a naozaj by sme sa chce-
li podieľať na tomto poslaní, ktoré on prijíma za vlastné 
a ktoré súvisí so zvoleným menom: vniesť do Cirkvi 
a do sveta túto evanjeliovú prostotu, ktorá lepšie odhalí 
tvár Krista každému človeku, každej kultúry, rasy a do-
konca aj náboženstva.“

V liste podpísanom miestnym biskupom Domeni-
com Sorrentinom je vyjadrené aj pozvanie Svätému Ot-
covi navštíviť Assisi:

„Veľké, milujúce a synovské objatie z Assisi pre Vás, 
Svätý Otec František, nový námestník Kristov. Táto cir-
kev, ktorá dala svetu sv. Františka, Vás pozdravuje jemu 
vlastnou radosťou a chválou: «Pochválený buď, môj 
Pane, so všetkými svojimi tvormi, pochválený buď za 
nového otca a pastiera, ktorého si dal svojej Cirkvi».

Sme s Vami, drahý Svätý Otče. Sme s Vami ako jed-
na Cirkev Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Budete musieť 
veľa pracovať, možno aj trpieť, ale vieme, že Ježiš je 
pri kormidle svojej Cirkvi. Budeme Vám oddaní v láske 
a poslušnosti. Vyjadrujeme tiež nádej, že ako mnohí Vaši 
predchodcovia, naposledy milovaný Benedikt XVI., aj 
Vy čoskoro prídete do tohto mesta, kde František ne-
ustále celým svojím srdcom odovzdáva Cirkvi a svetu 
evanjelium, ktoré jediné nás môže zachrániť. Nech žije 
Ježiš! Nech žije pápež.“

Mimoriadnu radosť vyjadrila aj Kustódia bratov 
františkánov zo Svätej zeme. Páter Pierbattista Pizzabal-
la uviedol, že toto prekvapenie a radosť sa nedá nepre-
javiť navonok:

„Nemôžeme ukryť prekvapenie ani radosť ako z to-
ho, že pápež prichádza z Nového sveta, a potom aj z me-
na František. Je isto novotou. A potom František, či už 
hovoríme o Františkovi z Assisi, alebo aj o Františkovi 

Xaverskom, sú svätí, ktorí sem prichádzali na Blízky 
východ, chceli tu evanjelizovať. Takže v tom možno vi-
dieť program… Vieme, že kardinál Bergoglio bol veľmi 
dôležitým hlasom v Argentíne v dialógu s judaizmom 
a s islamom. Preto sme si istí, že bude pápežom, ktorý 
dá jasné smerovanie budúcnosti.“                              -jak-
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Bratislava 12. marca (TK KBS) – Od 11. do 12. marca 
2013 sa v penzióne Zornička na Donovaloch konalo 74.  
plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska. 
Zúčastnilo sa na ňom 14 biskupov, členov KBS. Jeden sa 
pre chorobu ospravedlnil. Hosťom na stretnutí bol apoš-
tolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana.

Medzi témami rokovania bolo vyvrcholenie osláv 
Roku svätých Cyrila a Metoda. KBS v spolupráci s Mi-
nisterstvom školstva SR rozbehla projekt informova-
nosti o osobách a diele slovanských vierozvestcov. Za 
týmto účelom boli vydané dve publikácie. Prvou je kni-
ha Štefana Vragaša „Život Konštantína - Cyrila a život 
Metoda”. Druhou je brožúra pre prvý stupeň základných 
škôl od Andreja Pauliniho „Svätí Cyril a Metod”. Nákla-
dy na vydanie oboch publikácií po 35-tisíc kusov hradila 
Katolícka cirkev.

V dňoch 21. a 22. septembra sa v Košiciach uskutoč-
ní Národný pochod za život. 21. september je Svetovým 
dňom mieru, čo symbolicky poukazuje na to, že ochrana 
ľudského života je zárukou mieru. Hlavný program je 
naplánovaný na nedeľu 22. septembra. Dopoludnia sa 
budú sláviť na viacerých miestach Košíc sväté omše, 
ktorým budú predsedať jednotliví biskupi. Po kultúr-
nom programe bude o 14.30 nasledovať vlastný pochod 
po Hlavnej ulici v Košiciach. Zmyslom pochodu nie je 
len fyzický pohyb, ale najmä duchovný posun v chápaní 
ceny a ochrany ľudského života.

Biskupi sa počas zasadania venovali aj správe o sta-
ve Pápežského slovenského kolégia v Ríme z príležitosti 
50. výročia jeho založenia. V máji sa uskutoční vedecká 
odborná konferencia a v novembri je naplánovaná ofici-
álna oslava tohto výročia v Ríme.

KBS iniciuje nový slovenský preklad Svätého písma 
Starého aj Nového zákona. Projekt sa pripravuje v spo-
lupráci s Katolíckym biblickým dielom v Ružomberku.

Členovia KBS si vypočuli informáciu o Zriadení 
diecézneho misijného medzinárodného seminára Re-
demptoris Mater v Žiline. Seminár je dielom hnutia 
Neokatechumenálna cesta. Seminár pripravuje kňazov, 
ktorí sú určení na misionárske dielo a zároveň sa venuje 
aj formácii rodín, ktoré sú do misií zapojené.

Biskupi si vypočuli aj informácie o pripravovanom 
stretnutí predstaviteľov cirkví na Slovensku. Zúčastňo-
vať sa ho budú zástupcovia Katolíckych cirkví - Rím-
skokatolíckej a Gréckokatolíckej, ako aj Evanjelickej 
cirkvi, Pravoslávnej cirkvi a dvaja zástupcovia, ktorí sa 
budú obmieňať podľa zastúpenia ostatných registrova-
ných cirkví a náboženských spoločností na Slovensku.

Plénum prijalo na základe noriem kánonického práva 
Normy Konferencie biskupov Slovenska ohľadom ka-
tolíckych médií a vystupovania klerikov a zasvätených 
osôb a predkladania katolíckej náuky prostredníctvom 
prostriedkov spoločenskej komunikácie. 

  Cirkev vo svojom poslaní ohlasovať evanjelium 
všetkým ľuďom používa spoločenské komunikačné 

74. plenárne zasadanie KBS

prostriedky osobitne tlač, rozhlas, televíziu a internet. 
Druhý vatikánsky koncil povzbudzoval k zriaďovaniu 
cirkevných spoločenských komunikačných prostried-
kov, ako aj k aktívnej účasti veriacich v týchto médiách 
(porov. Druhý vatikánsky koncil, dekrét o spoločen-
ských komunikačných prostriedkoch Inter mirifica, 14).

 Katolícka cirkev na Slovensku zriaďuje vlastné ka-
tolícke médiá a na základe spolupráce je prítomná aj vo 
verejnoprávnych a súkromných médiách.

Konferencia biskupov Slovenska na základe noriem 
Kódexu kánonického práva (kán. 772 § 2; kán. 804 § 1; 
kán. 831 § 2) a Inštrukcie Kongregácie pre náuku viery 
o niektorých aspektoch využívania spoločenských ko-
munikačných prostriedkov na šírenie náuky viery z 30. 
marca 1992, počas 74. plenárneho zasadania prijala na-
sledujúce pravidlá pre pastoračnú starostlivosť Cirkvi na 
Slovensku ohľadom správneho a účinného predkladania 
evanjeliového posolstva prostredníctvom prostriedkov 
spoločenskej komunikácie:

1. Povinnosť a právo dozerať na usporiadané a účin-
né odovzdávanie evanjeliového posolstva prostred-
níctvom spoločenských komunikačných prostriedkov 
na Slovensku prislúcha biskupom, tak jednotlivo, ako 
aj zhromaždeným na partikulárnych konciloch alebo 
miestnej konferencii biskupov (porov. kán. 823 § 2).

2. Zriadenie cirkevných rozhlasových a televíznych 
staníc vyžaduje súhlas príslušného diecézneho bisku-
pa, alebo v prípade, že majú dosah aj mimo diecézy, od 
Konferencie biskupov Slovenska, pri dodržaní prísluš-
ných predpisov kánonického práva a zákonov Sloven-
skej republiky.

3. Osobitná starostlivosť o vlastné médiá a katolícke 
programy vo verejnoprávnych a súkromných rozhla-
sových a televíznych staniciach, prináleží Konferencii 
biskupov Slovenska a diecéznym biskupom v súlade so 
záväznými predpismi. 

4. Vysielanie katolíckych programov vo verejnopráv-
nych médiách sa uskutočňuje na základe Zmluvy medzi 
Svätou stolicou a Slovenskou republikou. Ak rozhlasová 
alebo televízna stanica má lokálny charakter, záležitosti 
spojené s vysielaním katolíckych programov prináležia 
do kompetencie diecézneho biskupa.
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5. Vysielanie katolíckych programov v súkrom-
ných médiách sa uskutočňuje na základe samostatných 
zmlúv uzavretých medzi kompetentnou cirkevnou au-
toritou a jednotlivými rozhlasovými alebo televíznymi 
stanicami.

6. Diecézni klerici, členovia inštitútov zasvätené-
ho života a spoločností apoštolského života vystupu-
júci v médiách sa majú vyznačovať vernosťou učeniu 
evanjelia, spoľahlivými vedomosťami, rozvážnosťou 
a zodpovednosťou za vypovedané slová, starostlivosťou 
o lásku k pravde a o účinné odovzdávanie evanjeliového 
posolstva. Majú sa zdržať vystupovania v médiách, oso-
bitne ak ide o zložité a kontroverzné otázky. Sú povin-
ní rešpektovať názor Konferencie biskupov Slovenska 
v otázkach, ktoré boli predmetom jej oficiálneho stano-
viska. Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska pre-
zentuje v médiách jej hovorca.

7. Nik nemá právo vystupovať v médiách v mene 
Cirkvi, ak na to nebol v zhode s kánonickým právom 
ustanovený alebo splnomocnený.

8. K stálej i jednorazovej spolupráci klerika alebo 
rehoľnej osoby s rozhlasovou, televíznou stanicou, 
alebo inými médiami, sa vyžaduje súhlas vlastného 
ordinára.

9. Riaditelia cirkevných rozhlasových a televíznych 
staníc predkladajú diecéznemu biskupovi na schválenie 
zoznam zamestnancov a stálych spolupracovníkov - kle-
rikov a rehoľných osôb.

10. Klerici a rehoľné osoby majú v médiách vystu-
povať v klerickom, prípadne rehoľnom odeve.

11. Nech diecézny biskup určí vo svojej diecéze 
kompetentnú osobu, ktorá bude poskytovať pomoc a ra-
dy z oblasti spoločenských komunikačných prostriedkov 
a nech sa postará aj o to, aby bola zabezpečená primera-
ná pastoračná starostlivosť o pracovníkov médií.

12. Osobitnú pozornosť treba venovať vysielaniu li-
turgických slávení. Tieto vysielania je potrebné technicky 
pripraviť tak, aby neprichádzalo k narúšaniu dôstojnosti 
slávenia. Osoba, ktorá v médiách komentuje liturgické 
slávenie, má byť dôkladne pripravená na splnenie svojej 
úlohy tak z hľadiska novinárskych zručností, ako aj teo-
logických vedomostí.

13. Svätá omša (svätá liturgia) sa má vysielať naživo. 
Zo záznamu sa môže vysielať len v mimoriadnych prípa-
doch. Vtedy musí byť jasne uvedené, že ide o záznam. 

14. Pre klerikov, ktorí hlásajú Božie slovo prostred-
níctvom médií, platia normy Kódexu kánonického práva 
(kán. 767-772), či už ide o právo ohlasovať, ako aj obsah 
toho, čo ohlasujú.

15. V prípade vážneho porušenia týchto noriem môže 
ordinár napomenúť klerika, člena inštitútu zasväteného 
života alebo Spoločnosti apoštolského života a zaviazať 
ho k náprave škody, napr. prostredníctvom opravy alebo 
odvolania chybnej či škodlivej výpovede. V opodstatne-
ných a špecifických prípadoch môže ordinár zakázať vy-
jadrovanie sa v médiách, alebo určiť iné sankcie stano-
vené cirkevným právom.             TK KBS, jk / snímka pz

Rozposlanie misijných tímov  
na mestských misiách v Nitre

Nitra 9. marca (TK KBS) - Sedem misijných tímov 
dostalo v sobotu 9. marca 2013 požehnanie od nit-
rianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, aby vied-
li ďalšiu časť mestských misií v Nitre. Počas svä-
tej omše v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma 
prijali kapucíni, dominikáni, františkáni, verbisti, 
minoriti, redemptoristi a misionári Najsvätejších 
Sŕdc poverenie, aby ako „osobitní svedkovia Boha 
a Ježiša Krista v dnešnom svete“ ukazovali ľuďom 
pravé hodnoty.

Biskup Judák počas bohoslužby na adresu re-
hoľníkov – misionárov povedal: „Dnes (...) vaše 
celoživotné svedectvo nadobúda osobitnú výzvu 
a poslanie v rámci našich nitrianskych mestských 
misií. Preto dnes dostávate zvláštnu misiu v našom 
meste, aby ste obyvateľom Nitry ponúkli to najpod-
statnejšie – prijať Ježiša Krista do svojho života 
a učiniť ho základnou hodnotou všetkého rozhodo-
vania a konania“.

Mestské misie v Nitre majú za sebou prvý týž-
deň. Mnohé podujatia sa stretli so záujmom verej-
nosti, ako napríklad nepretržitá eucharistická ado-
rácia i celodenné čítanie Svätého písma. Prvú časť 
misií v meste pod Zoborom zakončila prednáška 
nepočujúceho a nevidiaceho kňaza a rehoľníka, pô-
vodom z Juhoafrickej republiky, P. Cyrila Axelroda 
CSsR v miestnom Piaristickom kostole. S prítom-
nými sa podelil o svoju skúsenosť s vierou v Boha. 
Prezradil, že aj napriek svojmu stavu, rád komuni-
kuje s ľuďmi.

V tomto týždni program mestských misií prebie-
hal predovšetkým v kostoloch. Misijné tímy viedli 
všetky bohoslužby a prednášky, so zameraním pre 
všetky stavy a vekové kategórie veriacich, pochy-
bujúcich i neveriacich. 

Farské misie vo všetkých šiestich rímskokato-
líckych farnostiach Nitry vyvrcholia v nedeľu 17. 
marca 2013 o 15. 00 hod. slávnostnou svätou om-
šou v mestskej hale na sídlisku Klokočina. 

                Miroslav Lyko / foto Martin Štefanec, SVD
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Biskup Jozef Haľko zavítal  
na pastoračnú návštevu  

slovenských veriacich v Írsku

Írsko 11. marca (TK KBS) - Od 8. do 10. marca 2013 za-
vítal bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, 
poverený pastoračnou starostlivosťou o Slovákov žijú-
cich v zahraničí, do Írska. V prvý deň navštívil sloven-
skú komunitu v meste Longford, kde jedenásti birmo-
vanci prijali sviatosť kresťanskej dospelosti. V homílii 
biskup Haľko pripomenul dôležitosť prežívania Božej 
prítomnosti a vydávania svedectva o Božej láske.

V nedeľu priamo v Dubline celebroval svätú omšu 
pre viac ako sto tamojších slovenskych veriacich, pri-
čom rozjímal o aktuálnosti podobenstva o márnotrat-
nom synovi. Slovákom na nej odovzdal pozdrav od 
všetkých slovenských biskupov a zdôraznil úžasnú 
možnosť krajanov pristupovať ku sviatostiam v slo-
venskom jazyku. Po skončení svätej omše sa biskup 
Jozef Haľko stretol v príjemnej atmosfére s jednotlivý-
mi členmi kresťanskej komunity v Dubline. Počas sláv-
nosti, na ktorej sa zúčastnil aj slovenský veľvyslanec 
v Írsku Dušan Matulay, odznelo aj poďakovanie kňa-
zom Eugenovi Rybanskému a Gašparovin Habarovi za 
všetko, čo ako kňazi robia pre slovenskú komunitu.

Bola to prvá pracovná návšteva biskupa Haľka do 
Írska. „Človek, ktorý príde do zahraničia pracovať, tu 
nájde spoločenstvo, ktoré ho príjme a vytvára mu akúsi 
rodinu, kde sa môže cítiť osobne oslovený, integrovaný 
a má možnosť byť aktívny. Som veľmi rád, že tu takáto 
komunita vznikla a sú tu kňazi, ktorí sa o jednotlivých 
veriacich starajú. Taktiež som rád, že okolo kňazov sú 
ľudia, ktorí im pomáhajú a sú aktívni pri organizovaní ži-
vota spoločenstva,“ povedal redakcii Slovak in Ireland.

Organizátori pripravili biskupovi príjemný program, 
počas ktorého mal možnosť vidieť, ako sa varí slávne 
írske tmavé pivo Guinness, navštívil aj najznámejšiu 
Katedrálu svätého Patrika v Dubline, ako aj slávnu 
väznicu Kilmainham Gaol. Krajania si pochvaľovali 
„úžasnú nedeľnú svätú omšu a skvelú atmosféru, ktorá 
počas nej vládla“.             Eva Kapičáková a Jozef Haľko 

Členovia FKI na pravidelnom  
jarnom valnom zhromaždení

Bratislava 11. marca (TK KBS) - V piatok 8. marca 
2013 sa konalo pravidelné jarné valné zhromaždenie 
FKI. Po pracovnej časti, ktorej náplňou bolo zhodno-
tenie práce a hospodárenia FKI za rok 2012, nasle-
doval príhovor bratislavského eparchu Petra Rusná-
ka. Zameral sa v ňom na podstatu kresťanstva - duch 
kríža. „My kresťania potrebujeme mať ducha kríža. 

Slovensko navštívil známy kňaz  
z Talianska Mons. Renzo Bonetti

Bratislava 11. 
marca (TK KBS) 
- O sviatosti man-
želstva ako dare, 
o jeho úlohe 
v Cirkvi, ako aj 
o ďalších témach 
od 11. do 17. 
marca diskutoval 
s verejnosťou na 
Slovensku známy 
kňaz z Talianska 
Mons. Renzo Bonetti. Od roku 2002 je farárom vo 
farnosti sv. Jozefa v Bovolone pri Verone. Na ten-
to post bol menovaný po siedmich rokoch služby 
riaditeľa Národného centra pre pastoračnú starostli-
vosť o rodinu Konferencie biskupov Talianska.

Mons. Bonetti spolu s 30 ďalšími kňazmi z rôz-
nych častí Talianska začal vo svojej farnosti realizo-
vať model farskej pastorácie nazvaný „Farnosť – ro-
dina“ odporúčaný Biskupskou komisiou pre rodinu 
a život. Začiatok realizácie projektu „Rodina – cir-
kev“, ktorý prichádza predstaviť, bol v snahe získať 
odpoveď na otázku, čo je úlohou rodiny v Cirkvi. 
Kresťanskí manželia môžu pochopiť prostredníc-
tvom tohto projektu svoju úlohu v Cirkvi.

Na Slovensko prišiel na pozvanie Centra pre ro-
dinu Bratislavskej arcidiecézy.         Monika Jucková 

Vďaka nemu dvaja muži pred 1 150 rokmi prišli na 
naše územie a zevanjelizovali pol Európy. A dnes, 
keď sa ku viere hlási 3,5 milióna Slovákov nedokáže-
me zevanjelizovať ani samých seba. Ak neprijmeme 
ducha kríža, nedokážeme verne žiť a  ohlasovať ra-
dostnú zvesť evanjelia,“ povedal vladyka Rusnák.

V podvečerných hodinách prítomní uvažovali, 
akým spôsobom žiť „v duchu kríža“ v občianskom 
a verejnom živote. Zdieľali sa o činnosti vo svojich 
organizáciách, ako aj pripravovaných aktivitách na 
najbližšie obdobie. Organizátori púte do Ríma infor-
movali o priebehu púte a priblížili atmosféru veľkých 
udalostí vrátane posledného liturgického slávenia 
s Benediktom XVI.

Na záver predseda FKI František Neupauer in-
formoval prítomných o spomienke na 25. výročie 
Sviečkovej manifestácie.  „Doteraz boli spomienky 
pri pamätníku ladené viac občiansky, v tomto roku 
sa budeme vo verejnom priestore modliť: prosiť 
a ďakovať za dar slobody,“ uviedol František Neu-
pauer.                                                             Jozef Predáč
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Nad službou láske sa zamýšľali 
dobrovoľníci vo Vysokej nad Uhom

Vysoká nad Uhom 12. marca (TK KBS) - Nad služ-
bou láske sa zamýšĺali dobrovoľníci počas uplynu-
lého víkendu vo Vysokej nad Uhom. „Čím viac sme 
si uvedomovali, aké pekné je slúžiť láske, tým viac 
nás prenikala radosť z vedomia toho, že sme povo-
laní láske slúžiť. Je to vyznačenie, výsada, milosť. 
Boh nám zjavuje krásu dobra, ktorú vytvára služ-
ba dobrovoľníka,“ povedal mladým rektor Domu 
Anky Kolesárovej Pavol Hudák. Krása je ukrytá 
v každom človeku. Dobrovoľník je darom z neba. 
Počas dobrovoľníckeho víkendu zazneli prednášky 
o tímovej práci, kde si mohli účastníci uvedomiť 

silu tímového myslenia a konania. Tento čas bol na-
plnený a veľmi dobre využitý. Vzdelávanie, osobný 
rast, priateľstvá, modlitba, radosť, hry, sväté omše, 
adorácia, rozhovory - to všetko sprevádzalo 43 prí-
tomných, ktorí objavovali krásu a radosť zo služby 
láske.                                                        Mária Aľušíková 

Ku kampani Deň počatého dieťaťa 
pripravili školenie dobrovoľníkov

Bratislava 13. marca (TK KBS) - Občianske združe-
nie Fórum života zorganizovalo v Bratislave škole-
nie dobrovoľníkov ku kampani Deň počatého dieťa-
ťa. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 8. marca 2013, 
sa dobrovoľníci zoznámili s činnosťou Fóra a mož-
nosťami, ako sa aktívne zapojiť do celoslovenskej 
kampane, ktorou chce Fórum života vyjadriť postoj 
úcty ku každému životu ešte pred narodením. Dobro-
voľníci môžu rozdávať stužky a letáčiky na uliciach, 
rozširovať celoeurópsku iniciatívu „Jeden z nás“, 
zúčastniť sa na jednom z pochodov za život, ktoré 
sa budú konať po Slovensku či prispieť výrobou bie-
lych stužiek. Viacerí zúčastnení prisľúbili účasť na 
rozdávaní stužiek, ktoré sa bude konať v Bratislave 
16. a 18. marca.                                          Elena Liptáková

Cyklus pôstnych kázni  
pre mladých s P. Petrom Bujkom

Bratislava 13. marca (TK KBS) - Cyklus pôstnych káz-
ni pre mladých pod názvom „Cesty k prehĺbeniu viery“ 
pokračoval v jezuitskom kostole v Bratislave v pondelok 
12. marca. V rámci svätej omše sa prítomným tentokrát 
prihovoril jezuitský provinciál P. Peter Bujko SJ. Témou 
jeho homílie bola „Viera ako hľadanie – viera ako zápas“. 
Páter Bujko poukázal na dvojaký rozmer viery: viery ako 
daru, ale aj viery ako slobodného ľudského úkonu. Na 
príklade praotca viery – Abraháma, poukázal na dyna-
mický charakter viery ako vzťahu. Životným príbehom 
Edity Steinovej si poslúžil na ilustráciu osobného hľada-
nia a zápasu o vieru.                                   Peter Girašek SJ 

Arcibiskup Zvolenský požehnal 
obnovený organ  

v Kostole sv. Vincenta de Paul

Bratislava 11. marca (TK KBS) - Bratislavský arcibis-
kup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský požeh-
nal uplynulú nedeľu 10. marca 2013 obnovený organ 
v Kostole sv. Vincenta de Paul v bratislavskom Ruži-
nove. Na slávnosti účinkoval ružinovský miešaný 45-
-členný spevácky zbor Cantus, na organe hral Marek 
Janko, na trúbke Marek Bielik a Dávid Krajčí. Nedeľ-
ný večer sa na mieste konal organový koncert, na kto-
rom účinkovala popredná slovenská organistka Zuzana 
Ferjenčíková, pôsobiaca v Schottenkirche vo Viedni. 
Koncert bol spojený s poéziou Michala Chudu, ktorú 
recitoval herec Štefan Bučko.          Augustín Slaninka CM

V Oravskom centre mládeže  
pripravili víkendové stretnutie 

„Ako žiť spoločenstvo“

Ústie nad Priehradou 11. marca (TK KBS) - „Ako 
žiť spoločenstvo?“ - to bol názov víkendu, ktorý pre 
svojich rovesníkov pripravila skupina mladých z Ora-
vy v rámci projektu Život v pohybe. V piatok večer 
sa v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou 
stretlo 40 mladých ľudí z rôznych oravských miest 
a dedín, avšak s jedným cieľom. „Nechceme len spo-
ločenstvá pre spoločenstvá. Chceme sa stretávať len-
-tak, ale chceme, aby to menilo nás, ale aj naše oko-
lie,“ hovorí jedna z účastníčok. Hlavný program viedla 
skupina GodKnows zo spoločenstva Piar. „My sami 
sme veľmi povzbudení a už teraz sa tešíme na ďalšie 
víkendy. Chalani hovorili veľa o svojich skúsenostiach, 
na workshopoch nám dávali praktické rady a usmerne-
nia, ako je dôležité mať v spoločenstve víziu, ako viesť 
chvály, ako budovať svoju identitu, ako iným svedčiť, 
„ hovorí Andrej Bránický, ktorý bol jedným z organizá-
torov víkendu.                                   Branislav Kožuch
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Združenie zorganizovalo  
cyrilo-metodský volejbalový  
turnaj dievčat v Sečovciach

Sečovce 11. marca (TK KBS) - Občianske združe-
nie kresťanskej mládeže Gaudium Sečovce zorga-
nizovalo uplynulú sobotu 9. marca už tretí ročník 
turnaja vo volejbale kresťanských družstiev dievčat. 
Na podujatí sa zúčastnilo päť družstiev z  Trebišo-
va, Sečoviec a Rozhanoviec. Turnaj sa začal spo-
ločnou modlitbou, ktorú viedol o. Peter Pacák, fa-
rár gréckokatolíckej farnosti Rozhanovce, spoločne 
s  predsedom OZ Gaudium Miroslavom Onderkom 
a kaplánom miestnej gréckokatolíckej farnosti. Po 
štvorhodinovom súboji si prvé miesto odnieslo druž-
stvo dievčat „severaniek“ z Trebišova. Okrem putov-
ného cyrilo-metodského pohára, družstvá dostali aj 
zaujímavé ceny, ako poukaz na pizzu či jazdu na po-
níkoch v miestom jazdeckom klube.    Tomáš Haburaj 

Volejbalový turnaj mladých  
Košickej arcidiecézy

Prešov 11. marca (TK KBS) - V Prešove sa v so-
botu 9. marca 2013 uskutočnil volejbalový turnaj 
pre mládež z farností Košickej arcidiecézy. Orga-
nizačne turnaj zastrešovalo Arcidiecézne centrum 
pre mládež (ACM) Košickej arcidiecézy pod zá-
štitou košického arcibiskupa metropolitu Mons. 
Bernarda Bobera. Na arcidiecézny volejbalový 
turnaj sa prihlásilo 17 družstiev. Rozlosovaní boli 
do štyroch skupín.

Na úvod turnaja bola svätá omša vo farskom 
kostole Krista Kráľa v Prešove na sídl. Sekčov, 
ktorú slúžil o. Marek Roják, moderátor ACM 
s kňazmi prihlásených farností. Turnaj sa odohral 
v telocvični ZŠ Sibírska. Najprv v základných 
skupinách odohrali družstvá zápasy systémom „ 
každý s každým“. Prví dvaja z každej skupiny po-
stupovali do štvrťfinále. Po posilnení chutným gu-
lášom sa začali boje o celkové víťazstvo. Najlepší 
sa prebojovali do úspešného konca, ktorý zname-
nal odniesť si domov putovný pohár ACM vo vo-
lejbale MIX. Víťazom turnaja sa stalo družstvo 
mladých z farnosti Kurima (dekanát Bardejov), 
druhí skončili mladí z Kysaku (farnosť Obišovce, 
dekanát Prešov – Solivar), tretie miesto obsadili 
mladí z farnosti Prešov – Sekčov (dekanát Prešov 
- Solivar). Organizátori ďakujú dobrovoľníkom 
za pomoc.                                           Marek Roják

V Badíne zneli slová  
o atraktívnosti viery  

a Božom hlase o Mesiášovi

Banská Bystrica - Badín 13. marca (TK KBS) - 
V prednáške k Roku viery sa 11. marca 2013 účast-
níci cyklu Slovom žalmu k jubileu III. zamýšľali 
nad Atraktívnosťou viery Katolíckej cirkvi, biblická 
prednáška bola venovaná výkladu Žalmu 110 s pod-
titulom Boží hlas o Mesiášovi. V Kňazskom semi-
nári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici 
– Badíne sa uskutočnilo tretie tohtoročné stretnutie.

V prvej prednáške hovoril fundamentálny teo-
lóg Vladimír Farkaš o atraktívnosti viery Katolíc-
kej cirkvi. Na základe udalostí dnešných dní, ktoré 
súvisia s odchodom pápeža i s voľbou nového, a na 
základe textu zo 16. kapitoly Matúšovho evanjelia 
povedal: „Atraktívnosť viery Katolíckej cirkvi sa 
sústreďuje v osobe pápeža.“ Katolícka viera je viac 
ako iné dejinného charakteru, špecifická tým, že
je celá o jednej osobe – o osobe Ježiša z Nazaretu. 
Posilňuje ju rozum, a to prostredníctvom slova. Tak 
sa tu stretávajú písané slovo a živé Slovo. „Nášho 
Boha je možné lokalizovať, spoznať a najmä milo-
vať. V tom je naša viera atraktívna,“ zakončil pred-
nášku Farkaš.

Žalm 110, ktorý bol predmetom výkladu v dru-
hej prednáške, uviedol biblista František Trstenský 

slovami, že ide o veľmi známy žalm, keďže sa ho 
modlíme každú nedeľu ako prvý žalm druhých 
vešpier. Zároveň je významný aj preto, lebo ho 
vztiahol na seba sám náš Pán Ježiš Kristus (porov. 
Mt 22, 41-45). Je to kráľovský žalm, ktorý sa použí-
val pri uvedení kráľa do úradu alebo pri jeho výročí. 
„Žalm sa vyhýba akýmkoľvek náznakom zbožšte-
nia kráľa,“ povedal Trstenský a pokračoval: „Kráľ 
v Božom mene vykonáva spravodlivosť a právo. Je 
to zodpovednosť, ktorá mu bola zverená.“ Novozá-
konná komunita cituje tento žalm veľakrát a do úlo-
hy žalmistu kladie Krista. On je totiž ten, ktorý vždy 
bol v Božej blízkosti a v ktorého blízkosti vždy bol 
Boh. Prednášajúci zakončil svoj výklad aktualizá-
ciami žalmu od svätého Augustína a od emeritné-
ho pápeža Benedikta XVI. Program večera uzav-
rela diskusia s prednášajúcimi a neformálne agapé 
v priestoroch seminára.                           Dušan Rončák 


