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Svätý Otec František slávil inauguračnú svätú omšu vo Vatikáne
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Keď každý deň počúvame, s akými ekonomickými prob-
lémami sa boria krajiny, ktoré si hovoria ekonomické, 
napadne nám, že určite nie je ľahké dnes vládnuť, navr-
hovať riešenia, presadzovať ich a potom za ne niesť zod-
povednosť. Nájsť efektívne riešenia na zlé hospodárenie 
je celkom zložitý problém. Nie je totiž vôbec jedno, aké 
opatrenia sa pritom použijú. Nie všetky riešenia sú rovna-
ko dobré alebo rovnako zlé.

Predstavme si rodinu, ktorá sa ocitne v situácii, že sa 
jej nahromadili dlhy. Pretože okrem toho, že si požičali na 
letnú dovolenku a vymenili okná, nečakane sa im pokazi-
la aj práčka a museli kúpiť novú. Zasadne rodinná rada, 
začne rozmýšľať, ako problém vyriešiť. Najprv začne 
každý hovoriť, kde by sa podľa neho dalo ušetriť či zo-
hnať nejaké peniaze.

Niekto povie, že starí rodičia míňajú veľa na lieky. Iní 
zasa, že internát a univerzitné štúdium dcéry sú pridrahé. 
Ďalší hovorí, že ich veľa stojí fakt, že otec chodí pracovať 
do vzdialenejšieho mesta, keby pracoval bližšie, ušetril by 
na cestovnom. No a našiel sa aj taký, čo sa sťažoval, že 
keby mama, namiesto toho, aby bola na materskej s naj-
mladším potomkom, pracovala, problém by neexistoval.

Keď si tieto návrhy spoločne prešli, zistili, že tadiaľ 
cesta nevedie. Že všetkým leží zdravie starkých na srdci, 
lebo ich majú radi a cítia sa s nimi dobre. Že všetci držia 
palce najstaršiemu, lebo vedia, že je talentovaný a usilov-
ný a je dobré, že študuje. Zistili tiež, že mamina mater-
ská dovolenka vlastne vôbec nie je dovolenka a že od nej 
závisí fungovanie mnohých vecí v domácnosti. A tiež, že 
otec si v bližšom meste prácu sotva nájde, keďže je kame-
nár a v blízkom okolí kamenárske dielne nie sú.

Nakoniec ale našli riešenie. Otec sa rozhodol, že občas 
v práci vypustí teplý obed v kantíne a miesto neho si dá 
suchý obed od mamy. Starí rodičia sa ponúkli, že môžu 
pravidelne strážiť malého, aj keď je to pre nich už dosť 
namáhavé. Mama ten čas využije, aby občas pomohla 
vo firme jej známej s administratívnymi prácami a nie-

čo si privyrobila. A dcéra sa rozhodla, že bude do školy 
dochádzať osobným vlakom namiesto rýchlika. Neušetrí 
tak síce veľa a bude to pre ňu nepohodlné, ale chcela sa 
podieľať na ozdravnom pláne.

Nedá sa na sto percent povedať, že ide o dokonale 
spravodlivé riešenie. Nevieme úplne presne vyčísliť, kto 
má aký podiel na dlhu. Ťažko sa tiež určuje, či je ťažšie, 
keď si niekto občas odpustí teplý obed alebo sa s boľa-
vými kolenami venuje vnukovi. No vieme, že so solidár-
nym prispením každého sa našlo rozumné riešenie, ktoré 
umožní rodine zvládnuť situáciu. Budú síce žiť trochu 
nepohodlnejšie a skromnejšie, ako doteraz, ale neobetujú 
ani fungovanie domácností ani budúcnosť detí.

S podobný problémom, ako ozdraviť svoje hospodá-
renie, sa trápia aj mnohé krajiny, vrátane Slovenska. No 
riešenia, ktoré sa predkladajú, väčšinou nie sú ani natoľko 
rozumné, ako to bolo v prípade tejto rodiny.

Často možno počuť sľuby o tom, ako politici zabezpe-
čia, aby sa zmeny nedotkli tej alebo onej skupiny. Na prvé 
počutie to znie dobre. Nikto nechce, aby sa ho nepríjem-
né zmeny dotkli. Nakoniec však zistíme, že obete za toto 
všetko sú priveľké. Že nerozmýšľame ani o tom, čo je 
naozaj spravodlivé, ani o tom, čo je rozumné. A už vôbec 
nie o tom, ako tieto veci skĺbiť. A tak máme vo verejnom 
živote veľa hlúpych a nespravodlivých riešení.

Ak sa zamyslíme nad svojím postojom, zistíme, že 
väčšina z nás chce len to, aby sa problémy dotkli hlavne 
tých ostatných. Aj keby to znamenalo, že to je nespravod-
livé a nerozumné. A tak sme každý deň svedkami toho, 
ako sa rozhodnutia vo verejnom živote robia bez týchto 
kardinálnych cností rozumu a spravodlivosti. Snažíme sa 
presvedčiť, že je to chyba tých zopár ľudí, ktorí tie roz-
hodnutia robia. Keď sa však úprimne započúvame do 
zmýšľania okolo nás i našich vlastných postojov, zistíme, 
že takéto nerozumné a nespravodlivé postoje sú oveľa 
rozšírenejšie, ako sa nám predtým zdalo. 

                     RV, Ekonomický komentár František Múčka

Prečo nám tak často neprekážajú nerozumné riešenia.
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Vatikán 20. marca (RV) - František môže pomôcť preko-
nať hlad a extrémnu chudobu vo svete, taký je názor ge-
nerálneho riaditeľa FAO Josého Graziana da Silvu, ktorý 
sa zúčastnil na inauguračnej svätej omši v mene generál-
neho sekretára OSN Ban Ki-moona. Ako povedal, OSN 
vníma nového pápeža ako „priateľa chudobných“.

Graziano da Silva pozdravil pápeža Františka aj osob-
ne, a to na audiencii s politickými predstaviteľmi krátko 
po svätej omši. Pripomenul úsilie jeho predchodcu Bene-
dikta XVI. v oblasti boja proti hladu, ako aj výzvu k pri-
jatiam opatrení, ktoré by zamedzili špekuláciám s ce-
nami potravín na trhu s komoditami. „Pápež František 
ma ubezpečil, že pomoc Vatikánu v činnosti v prospech  

chudobných a proti hladu bude aj naďalej pokračovať, 
a že má v úmysle pokračovať v tejto našej konverzácii, 
aby sme diskutovali o spôsoboch, ako pokračovať v ces-
te,“ povedal generálny sekretár krátko po audiencii.

Organizácia vníma pápeža Františka ako „dôležité-
ho podporovateľa práv a potrieb najzraniteľnejších detí, 
žien, mužov, kdekoľvek sa nachádzajú“. „Podpora Ka-
tolíckej cirkvi a iných náboženstiev je nevyhnutná v na-
šej snahe odstrániť hlad, vytvárať udržateľnú budúcnosť 
a zlepšiť život najzraniteľnejších medzi nami,“ tvrdí ge-
nerálny sekretár FAO a dodáva: „Tento záväzok nemá 
iba politický a ekonomický dôvod, ale je to z morálneho 
hľadiska naša povinnosť a správna vec.“                    -mf-

FAO bude v budúcnosti  
diskutovať o činnosti organizácie aj s Františkom
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Vatikán 17. marca (RV) - Na Svätého Otca Františka 
čakalo od rána na Námestí sv. Petra a na priľahlých 
námestiach viac ako 150-tisíc ľudí. Prišli z celého 
sveta, aby sa spolu s ním pomodlili poludňajšiu 
modlitbu Anjel Pána a vypo-
čuli si jeho príhovor. V ňom 
sa vrátil k téme dnešného 
evanjelia, ktoré priblížil počas 
rannej svätej omše.

„Bratia a sestry, 
dobrý deň!
Po prvom stretnutí v stre-

du, vás dnes môžem opäť 
všetkých pozdraviť. Teším sa, 
že tak môžem urobiť v nedeľu, 
v Pánov deň. Toto je pre nás 
kresťanov pekné a dôležité: 
Stretnúť sa v nedeľu, pozdra-
viť sa navzájom, porozprávať 
sa, ako to robíme teraz, tu na 
námestí. Toto námestie vďaka 
médiám dostáva celosvetové 
rozmery. V dnešnú Piatu ne-
deľu v pôstnom období nám 
evanjelium predstavuje príbeh 
cudzoložnej ženy, ktorú Ježiš zachránil od trestu 
smrti. Ježišov postoj uchvacuje: nepočujeme slová 
opovrhnutia, nepočujeme slová odsúdenia, ale iba 
slová lásky, milosrdenstva, ktoré pozývajú k obráte-
niu: „Ani ja ťa neodsudzujem: choď a už nehreš!“.

Bratia a sestry Božia tvár je tvárou milosrdné-
ho otca, ktorý je stále trpezlivý. Uvažovali ste nad 
Božou trpezlivosťou, nad trpezlivosťou, akú má 
s každým z nás? Toto je jeho milosrdenstvo. Vždy 
je trpezlivý: má s nami trpezlivosť, chápe nás, na-
čúva nám, nikdy sa neunaví, aby nám odpustil, keď 
sa k nemu vieme vrátiť s kajúcim srdcom. „Veľké 
je Božie milosrdenstvo“ píše sa v žalme. V týchto 
dňoch som mal možnosť čítať knihu od kardinála 
Kaspera – dobrého teológa – o milosrdenstve. Veľ-
mi sa mi páčila – ale nemyslite si, že teraz robím 
reklamu knihám svojich kardinálov! Nie je to tak. 
Kardinál Kasper napísal, že pocítiť milosrdenstvo 
mení všetko. Je to lepšie, keď ho pocítime: mení 
svet. Trocha milosrdenstva urobí svet menej chlad-
ným a viac spravodlivým. Potrebujeme lepšie po-
chopiť toto Božie milosrdenstvo, toho milosrdného 
otca, ktorý má veľa trpezlivosti...

Pripomeňme si proroka Izaiáša, ktorý hovorí, že 
aj keby boli naše hriechy červené ako šarlát, Božia 
láska spôsobí, že zbelejú ako sneh. Milosrdenstvo 
je nádherné! Pamätám si, ešte ako biskup, že v roku 
1992 do Buenos Aires priviezli sochu Panny Má-
rie Fatimskej a pri tej príležitosti sa slávila svätá 
omša pre chorých. Šiel som spovedať počas omše. 

Pred koncom svätej omše som sa postavil, pretože 
som mal ísť vyslúžiť birmovku. Prišla za mnou istá 
staršia pani, veľmi pokorná, viac ako osemdesiat-
ročná. Pozrel som sa na ňu a povedal som jej: „Ba-

bička – u nás sa takto starkým 
hovorí – chcete sa vyspove-
dať?“ Odpovedala mi „áno“. 
„Ale keď ste nezhrešili...“. 
A ona mi odpovedala: „Všetci 
máme hriechy...“. „Ale mož-
no ich Pán neodpustí...“ 
– povedal som. „Pán odpúšťa 
všetko“ povedala mi s istotou. 
„Ale ako to viete, pani?“ „Ak 
by Pán všetko neodpustil, 
potom by svet neexistoval“. 
Musel som sa jej opýtať: „Po-
vedzte mi, pani, vy ste študo-
vali na Gregoriáne?“, pretože 
toto je múdrosť, ktorú dáva 
Duch Svätý: vnútorná múd-
rosť, ktorá vedie k Božiemu 
milosrdenstvu. Nezabúdajme 
na toto slovo: Boh sa nikdy 
neunaví, aby nám odpustil! 

„Ach, otče kde je problém?“. Problém je v tom, že 
my sa unavíme, my nechceme, unavíme sa prosiť 
o odpustenie. On sa nikdy neunaví odpúšťať, ale 
my sa unavíme žiadať o odpustenie. Nikdy sa ne-
unavme! On je milujúci Otec, ktorý vždy odpúšťa 
a má milosrdné srdce pre každého z nás. Aj my sa 
učme byť milosrdní so všetkými. Prosme o prího-
vor Pannu Máriu, ktorá držala vo svojom náručí 
Božie milosrdenstvo, ktoré sa stalo človekom.

Po príhovore a modlitbe Anjel Pána Svätý Otec 
ešte dodal:

„Zo srdca pozdravujem všetkých pútnikov. 
Ďakujem za vaše prijatie a modlitby. Prosím vás, 
modlite sa za mňa. Znova objímam veriacich Ríma 
a všetkých vás, ktorí prichádzate z rôznych častí 
Talianska a sveta, ako aj tých, ktorí sú s nami spo-
jení prostredníctvom komunikačných prostriedkov. 
Vybral som si meno patróna Talianska, svätého 
Františka Assiského, čo posilňuje moje duchovné 
spojenie s touto zemou, z ktorej – ako viete – po-
chádza moja rodina. Avšak Ježiš nás povolal, aby 
sme sa stali členmi novej rodiny: jeho Cirkvi, tejto 
Božej rodiny, kráčajúc spoločne cestou evanjelia. 
Nech vás Pán požehnáva a Panna Mária ochraňuje. 
Nezabudnite na toto: Pán sa nikdy neunaví v odpúš-
ťaní! Sme to my, čo sa unavíme prosiť o odpuste-
nie. Peknú nedeľu a dobrú chuť k obedu!“

Preložil: P. Jozef Šofranko SJ
snímka Peter Zimen

Svätý Otec pred Anjel Pána aj o Otcovi, ktorý sa nikdy neunaví odpúšťať
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Pápež František neočakávane 
navštívil chorého kardinála Mejíu

Rím 16. marca (RV) - Neočakávaná pápeža Františka 
v rímskej klinike Pia XI. v piatok popoludní bola ra-
dostným prekvapením. Svätý Otec sa odobral do tohto 
zdravotníckeho zariadenia, aby pozdravil argentínske-
ho kardinála Jorgeho Mejíu, 90-ročného emeritného 
archivára a bibliotekára Svätej rímskej cirkvi, ktorý je 
tu hospitalizovaný kvôli srdcovému infarktu. Prekva-
penému personálu, ktorý prosil o požehnanie, pápež 
povedal: „Modlite sa aj vy za mňa. A ďakujem vám za 
vašu prácu s chorými a trpiacimi”. Veľké nadšenie pa-
cientov i návštev z toho, že vidia nového pápeža, bolo 
vyjadrené dlhým aplauzom. Návšteva, ohlásená asi ho-
dinu vopred, trvala asi hodinu, Svätý Otec prišiel v aute 
spolu s Mons. Sapienzom a príslušníkom Švajčiarskej 
gardy.

Sestra Clotilde z Rádu sv. Jozefa z Gerony, ktorá 
Svätého Otca po klinike sprevádzala, pre Vatikánsky 
rozhlas uviedla: „Po príchode bol pápež prijatý mnou 
a ošetrujúcim lekárom. Potom šiel navštíviť kardinála 
Jorgeho Mejíu. Svätý Otec sa u neho chvíľu zdržal, po-
žehnal aj chorých, ktorí boli s ním. Opýtala som sa, či 
by mohol ísť do nemocničnej kaplnky, tam pozdravil 
našu komunitu a pomodlili sme sa spoločne. Potom ako 
sa personál a lekári dozvedeli o jeho návšteve, prišli aj 
oni a pápež ich požehnal. Bolo to veľmi jednoduché, 
ale veľmi vzrušujúce!“ Na otázku, ako sa sr. Clotilde 
cítila, keď sprevádzala ich zariadením Svätého Otca, 
povedala: „Bola to Božia milosť. On je darom Boha 
pre Cirkev. Inštitút sv. Jozefa a Klinika Pia XI. mali 
veľké šťastie prijať ho v prvých dňoch jeho pontifikátu.
Je veľmi jednoduchý, nedáva najavo odstup, priťahuje 
už len spôsobom, akým sa predstaví. Máte pocit, akoby 
ste ho mali objať! Ďakujem Svätému Otcovi za jeho 
návštevu nášho zariadenia. Prajem mu veľa Božieho 
požehnania pre jeho pontifikát!”                             -jak- 

Svätý Otec František sa stretol 
s členmi kardinálskeho kolégia

Vatikán 15. marca (RV) - Svätý Otec František sa 
stretol s členmi kardinálskeho kolégia v Klementín-
skej sále Apoštolského paláca. V úvode ho pozdravil 
kardinál dekan Angelo Sodano:

„Svätý Otče, gratias agamus Domino Deo nostro, 
vzdávame vďaky Pánovi Bohu nášmu! Toto liturgic-
ké pozvanie si my, otcovia kardináli, navzájom me-
dzi „seniores“ a „juniores“ adresujeme, aby sme po-
ďakovali Pánovi za dar, ktorý venoval svojej Svätej 
Cirkvi, ktorým je nový pastier. S rovnakými pocitmi 

vďačnosti sa dnes obraciame aj na vás, Svätý Otec, 
za to, že ste s veľkodušným srdcom prijali Pánovo 
pozvanie, keď vám hovoril: Ak ma miluješ väčšmi 
ako títo, pas moje baránky; pas moje ovce (porov. Jn 
21,15). Je to náročná práca, ale Dobrý pastier bude 
istotne vždy po vašom boku a z výsosti vám zo-
šle svetlo Ducha Svätého, toho Ducha, ktorý vždy 
omladzuje Cirkev a ustavične ju obnovuje. Vedzte, 
Svätý Otče, že my všetci, vaši kardináli, sme úplne 
k vašej dispozícii a pokúsime sa spolu s vami tvoriť 
apoštolské večeradlo rodiacej sa Cirkvi, večeradlo 
Turíc. Pokúsime sa zachovať „mente abierta y cora-
zón creyente“, ako ste to napísali v jednej zo svojej 
kníh meditácií. Čo sa nás týka, budeme hľadať spô-
sob, ako vám môžeme byť nápomocní vo vašej Pet-
rovej službe, usilujúc sa uviesť do praxe pozvanie, 
ktoré apoštol Peter adresoval rímskej komunite vo 
svojom prvom Liste Rimanom: „Podľa toho, kto aký 
dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia 
mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak 
len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, 
ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený 
Boh skrze Ježiša Krista“ (1 Pt 4,10-11). Svätý Otec, 
na všetky naše úmysly, žiadame vaše požehnanie!“

Potom sa k prítomným obrátil samotný František:
Bratia kardináli,
tento čas venovaný konkláve bol veľmi významný 

nielen pre kolégium kardinálov, ale aj pre všetkých 
veriacich. V týchto dňoch sme takmer hmatateľne 
cítili priazeň a solidaritu celej Cirkvi, rovnako ako 
pozornosť mnohých ľudí, ktorí aj keď nezdieľajú 
našu vieru, pozerajú sa s úctou a obdivom na Cirkev 
a Svätú stolicu. Z každého kúta sveta sa vznáša vrúc-
na a spoločná modlitba kresťanského ľudu za nové-
ho pápeža a plné emócií bolo aj moje prvé stretnutie 
s davom zhromaždeným na Svätopeterskom námestí. 
V súvislosti s týmto sugestívnym obrazom modlia-
cich sa a radostných ľudí, stále vtlačeným do mojej 
mysle, by som chcel vyjadriť svoju úprimnú vďač-
nosť biskupom, kňazom, zasväteným osobám, mlá-
deži, rodinám, seniorom za ich duchovnú blízkosť, 
takú dojemnú a vrúcnu.

Cítim potrebu vyjadriť svoju hlbokú a úprimnú 
vďačnosť vám všetkým, ctihodní a drahí bratia kar-
dináli, za vašu bezprostrednú spoluprácu vo vedení 
Cirkvi počas sede vacante. Obraciam sa na každého 
so srdečným pozdravom, počnúc dekanom kardi-
nálskeho kolégia, kardinálom Angelom Sodanom, 
ktorému ďakujem za jeho slová oddanosti a prianie 
všetkého najlepšieho vo vašom mene.

Ďakujem pánu kardinálovi Tarcisiovi Bertonemu, 
kamerlengovi Svätej rímskej cirkvi, za jeho úslužnú 
prácu v tejto citlivej fáze transformácie, rovnako ako 
drahému kardinálovi Giovannimu Battistovi Re, kto-
rý viedol konkláve: veľká vďaka! Moja myseľ sme-
ruje s osobitnou pozornosťou ku kardinálom, ktorí 
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z dôvodu veku alebo choroby potvrdili svoju spo-
luúčasť a lásku k Cirkvi skrze obetovanie utrpenia 
a modlitby. Chcel by som im povedať, že predvčerom 
kardinál Mejia mal srdcový infarkt. Ale dúfame, že 
jeho zdravotný stav bude stabilizovaný a poslal nám 
svoje pozdravy.

Nemôže chýbať moje poďakovanie tým, ktorí sa 
na rôznych postoch svojou prácou aktívne podieľali 
na príprave a priebehu konkláve, starajúc sa o bez-
pečnosť a pokoj kardinálov v tomto veľmi dôležitom 
čase v živote Cirkvi.

So spomienkou naplnenou veľkou láskou a hl-
bokou vďačnosťou sa obraciam na môjho ctihodné-
ho predchodcu pápeža Benedikta XVI., ktorý počas 
týchto rokov pontifikátu obohatil a posilnil Cirkev
svojím magistériom, svojou dobrotou, svojím vede-
ním, svojou vierou, svojou pokorou a svojou miernos-
ťou, ktoré naďalej zostanú duchovným dedičstvo pre 
všetkých. Petrovo ministérium, žité s úplným nasade-
ním, malo v ňom tlmočníka múdreho a pokorného, 
s očami stále upretými na Krista, vzkrieseného Kris-
ta, prítomného a živého v Eucharistii. Sprevádzajme 
ho navždy našimi vrúcnymi modlitbami, našimi ne-
ustálymi spomienkami, našou nehynúcou a úprimnou 
vďačnosťou. Cítime, že Benedikt XVI. zažal vnútri 
našich sŕdc plameň: ten bude naďalej horieť, pretože 
bude živený jeho modlitbou, ktorá bude podporovať 
aj Cirkev v jej duchovnom a misijnom putovaní.

Drahí bratia kardináli, toto naše stretnutie chce 
byť akoby pokračovaním intenzívneho cirkevného 
spoločenstva prežívaného v tomto období. Oživení 
hlbokým zmyslom pre zodpovednosť a podporovaní 
veľkou láskou ku Kristovi a Cirkvi sme sa spoloč-
ne modlili, zdieľali naše bratstvo, naše skúsenosti 
a úvahy. V tomto veľmi srdečnom ovzduší tak rástlo 
vzájomné porozumenie a vzájomná otvorenosť, a to 
je dobre, pretože sme bratia; niekto mi povedal, že 
kardináli sú kňazi Svätého Otca. Ale my sme toto 
spoločenstvo, toto priateľstvo, táto blízkosť, ktoré 
robia dobre všetkým. A toto poznanie, táto vzájomná 
otvorenosť uľahčili vnímavosť na pôsobenie Ducha 
Svätého. On, Utešiteľ je najväčší protagonista kaž-
dej iniciatívy a manifestácie viery. Je zaujímavé, že 
Duch Utešiteľ vytvára všetky rozdiely v Cirkvi, a zdá 
sa, akoby bol apoštolom z Babylonu. Ale na druhej 
strane je tým, ktorý vytvára jednotu týchto rozdielov 
nie v uniformite, ale v súlade. Spomínam si na Otca 
Cirkvi, ktorý to definoval takto: «Ipse harmonia est».
Tento Duch Svätý, ktorý dáva každému z nás rôzne 
charizmy, spája nás v tomto spoločenstve Cirkvi, kto-
rá uctieva Otca, Syna, a Jeho, Ducha Svätého.

Práve počnúc autentickým vzťahom kolegiality, 
ktorá spája kolégium kardinálov, vyjadrujem svo-
ju ochotu slúžiť evanjeliu s obnovenou láskou, po-
máhajúc Cirkvi, aby sa stala viac a viac v Kristovi 
a s Kristom úrodnou vinicou Pánovou. Povzbude-
ní slávením Roku viery, všetci spoločne – pastieri  

i veriaci – sa budeme snažiť verne odpovedať na 
odveké poslanie: prinášať Ježiša Krista človeku 
a viesť človeka k stretnutiu s Ježišom Kristom, ktorý 
je cestou, pravdou a životom, skutočne prítomným 
v Cirkvi a súčasne v každom človeku. Toto stretnutie 
umožňuje stať sa novými ľuďmi skrze tajomstvo mi-
losti, vzbudzujúc v mysliach kresťanskú radosť, ktorá 
je tým stonásobným darom od Krista pre tých, ktorí 
ho prijmú do svojho života. Ako tak často vo svojom 
učení pripomínal, a najviac nedávno odvážnym a po-
korným gestom, pápež Benedikt XVI., je to Kristus, 
ktorý vedie Cirkev skrze svojho Ducha. Duch Svätý 
je dušou Cirkvi s jeho životodarnou a zjednocujúcou 
silou: z mnohých tvorí jedno, tajomné telo Kristovo. 
Neprepadnime nikdy pesimizmu, horkosti, ktorú nám 
diabol ponúka každý deň. Neupadajme do pesimizmu 
a malomyseľnosti: máme pevnú istotu, ktorú Duch 
Svätý dáva Cirkvi, svojím mocným vanutím, odvahu, 
aby sme vytrvalo hľadali nové metódy evanjelizácie, 
aby sa evanjelium dostalo až na kraj zeme (porov. Sk 
1,8). Kresťanská pravda je atraktívna a presvedčivá, 
pretože reaguje na hlbokú potrebou ľudskej existen-
cie, keď ohlasuje, že Kristus je jediným Spasiteľom 
každého človeka a všetkých ľudí. Toto ohlasovanie 
zostáva v platnosti tak dnes ako bolo na začiatku 
kresťanstva, počas prvého veľkého misijného ohla-
sovania evanjelia.

Drahí bratia, odvahu! Polovica z nás už preží-
va starobu: staroba je – rád by som to tak povedal 
– žriedlom múdrosti. Starí ľudia vlastnia múdrosť 
života, ako starec Simeon, starena Anna v chráme. 
A práve táto múdrosť im umožnila spoznať Ježiša. 
Odovzdávajme túto múdrosť mladým: ako dobré 
víno, ktoré sa stáva ešte lepším v priebehu rokov, dá-
vajme mladým ľuďom skúsenosti života. Spomínam 
si, čo povedal starý nemecký básnik: «Es ist ruhig, 
das Alter, und fromm»: Je to čas pokoja a nábožnosti. 
Aj túto múdrosť máme nato, aby sme ju odovzdali 
mladým.

Teraz sa vrátite do vašich príslušných sídiel, 
aby ste pokračovali v službe obohatení o skúsenosti 
z týchto dní, takže plní viery a jednoty cirkevného 
spoločenstva. Táto jedinečná a neporovnateľná skú-
senosť nám umožnila do hĺbky pochopiť krásu Cirkvi, 
a to odraz nádhery vzkrieseného Krista: jedného dňa 
sa pozrieme do tej krásnej tváre vzkrieseného Kris-
ta. Mocnému príhovoru Panny Márie, našej Matky, 
Matky Cirkvi, zverujem svoju službu, aj vaše minis-
térium. Pod jej materinským pohľadom môže každý 
z nás kráčať šťastný a poslušný hlasu jej Božského 
Syna, posilňujúc jednotu, zotrvávajúc jednomyseľne 
v modlitbe a svedčiac o skutočnej viere v neustálej 
prítomnosti Pána. S týmito pocitmi – sú prenikavé, 
však? – s týmito pocitmi vám zo srdca udeľujem 
svoje apoštolské požehnanie, ktoré rozširujem aj na 
vašich spolupracovníkov a osoby zverené do vašej 
pastoračnej starostlivosti.                                    -js, ja-
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Vatikán 16. marca (RV) - Pracovníci médií z 81 krajín 
sa dnes zúčastnili na stretnutí s novozvoleným Svätým 
Otcom Františkom. Čiastočne improvizovaný prího-
vor, veľakrát prerušovaný potleskom a smiechom, keď 
Svätý Otec pridal pár anekdôt z konkláve.

„Drahí priatelia,
som veľmi rád, že sa na začiatku mojej služby 

na Petrovom stolci môžem stretnúť s vami, ktorí ste 
pracovali v Ríme v tomto veľmi intenzívnom obdo-
bí, ktoré sa začalo po prekvapivom oznámení môjho 
ctihodného predchodcu Benedikta XVI. 11. februára. 
Srdečne pozdravujem každého jedného z vás.

Úloha komunikačných prostriedkov v posled-
ných časoch neprestajne rástla, a to do takej miery, 
že je už teraz nemožné bez nich hovoriť svetu o sú-
časných udalostiach. Preto vám osobitne ďakujem 
za kvalitnú službu v uplynulých dňoch. Narobili ste 
sa, však? V dňoch, počas ktorých sa pohľad kato-
líckeho sveta a nielen jeho upieral na Večné mesto, 
osobitne na toto územie, ktorého „stredobodom“ je 
hrob sv. Petra. V týchto týždňoch ste mali možnosť 
hovoriť o Svätej stolici, Cirkvi o jej rítoch a tra-
díciách, jej viere a osobitne o úlohe Svätého Otca 
a jeho službe.

Zvláštne poďakovanie však patrí tým, ktorí do-
kázali sledovať a predstavovať tieto historické uda-
losti Cirkvi v správnejšom pohľade, tak ako mali 
byť vnímané, a to v pohľade viery. Dejinné udalos-
ti si vždy vyžadujú komplexný pohľad, ktorý môže 
niekedy zahŕňať dimenziu viery. Cirkevné udalosti 
istotne nie sú tak komplikované ako tie politické 
alebo ekonomické! Ony však majú vo svojej hĺbke 
osobitný charakter: sú v súlade s logikou, ktorá ne-
zapadá do takpovediac svetských kategórií, a preto 
nie je ľahké ich interpretovať a hovoriť o nich ši-
rokému a rozličnému publiku. Cirkev, keďže je in-
štitúciou ľudskou, dejinnou, so všetkým tým, čo sa 
s tým spája, nemá politickú povahu, ale od základu 
je duchovná: Je to Boží ľud. Svätý Boží ľud, kto-
rý kráča k stretnutiu s Ježišom Kristom. Iba v tejto 
perspektíve sa môže úplne pochopiť význam toho, 
ako Katolícka cirkev koná.

Kristus je Pastierom Cirkvi, ale jeho prítomnosť 
v dejinách pokračuje skrze slobodu ľudí: z nich je-
den je vyvolený, aby slúžil ako jeho vikár, nástupca 
apoštola Petra, ale Kristus je centrom, nie Petrov 
nástupca: Kristus! Kristus je centrom. Kristus je 
základným bodom, je srdcom Cirkvi. Bez neho, by 
Peter a Cirkev neexistovali a nemali by ani zmy-
sel prečo existovať. Ako niekoľko krát opakoval 
Benedikt XVI., Kristus je prítomný a vedie svoju 
Cirkev. V tom všetkom čo sa udialo, je v konečnej 
analýze protagonistom Duch Svätý. On inšpiroval 
rozhodnutie Benedikta XVI. pre dobro Cirkvi. On 
v modlitbe a pri voľbe viedol kardinálov.

Je dôležité, drahí priatelia, aby ste skutočne brali do 
úvahy tento interpretačný horizont, túto hermeneutiku, 
keď budete interpretovať hĺbku udalostí týchto dní.

Tu sa znova rodí úprimné poďakovanie za náma-
hu počas tak náročných dní, ale aj pozvanie, aby ste 
hľadali spôsob ako vždy viac poznávať skutočnú pova-
hu Cirkvi, ako aj jej putovanie po svete s jej čnosťami 
i hriechmi a poznávať duchovné motivácie, ktoré ju 
vedú a sú najdôležitejšie pre jej pochopenie. Buďte si 
istí, že Cirkev zo svojej strany má veľký záujem o vašu 
vzácnu prácu. Vy ste schopní zhrnúť a vyjadriť očaká-
vania a požiadavky našej súčasnosti, a rovnako ponúk-
nuť podnety na čítanie reality. Vaša práca si vyžaduje 
štúdium, citlivosť, skúsenosť ako všetky ostatné profe-
sie, ale zahŕňa v sebe osobitnú pozornosť v súvislosti 
s pravdou, dobrom a krásou. Toto nás robí navzájom 
bližšími, pretože Cirkev existuje preto, aby ohlasovala 
práve toto: „stelesnenú“ Pravdu, Dobro, a Krásu. Musí 
byť jasné, že sme všetci povolaní nekomunikovať seba 
samých, ale túto existenciálnu triádu, ktorú tvoria prav-
da, dobro a krása.

Niektorí nevedeli, prečo sa rímsky biskup chcel 
volať František. Poniektorí mysleli, že podľa Františ-
ka Xaverského, alebo podľa Fratiška Saleského, alebo 
Františka Assiského. Poviem vám tú históriu. Počas 
voľby sedel pri mne emeritný arcibiskup San Paola 
a zároveň emeritný prefekt Kongregácie pre klerikov 
kardinál Claudio Hummes. Môj veľký priateľ, veľký 
priateľ! Keď sa veci začali stávať nebezpečnými, on 
ma povzbudzoval. Keď už hlasy dosiahli dvojtretino-
vú väčšinu, začal zvyčajný aplauz, pretože bol zvole-
ný pápež. On ma objal a povedal mi: „Nezabudni na 
chudobných!“. Toto slovo mi vošlo do hlavy: chu-
dobní, chudobní. Potom som hneď v súvislosti s chu-
dobnými myslel na Františka Assiského. Prišli mi na 
myseľ vojny, zatiaľ čo skrutínium pokračovalo až do 
spočítania všetkých hlasov. František je mužom poko-
ja. Takto sa zrodilo toto meno v mojom srdci: Franti-
šek z Assisi. Muž chudoby, pokoja, muž, ktorý miluje 
a chráni stvorenstvo, práve vo chvíli keď sami máme  

Svätý Otec František sa stretol s pracovníkmi médií z 81 krajín
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Svätý Otec slávil svätú omšu  
vo farskom Kostole sv. Anny  

vo Vatikáne

Vatikán 17. marca (RV) - Svätý Otec slávil svätú 
omšu vo farskom Kostole sv. Anny vo Vatikáne. Aj 
bohoslužba, po ktorej František pozdravil každého 
farníka osobne pred vchodom do kostola, bola jed-
nou rodinnou a farskou slávnosťou.

Vo svojej homílii vychádzal František z dnešné-
ho Jánovho evanjelia o cudzoložnej žene:

„Toto je význačné ako prvé: Ježiš, sám na vrchu 
v modlitbe. Modlil sa sám. Potom sa znova vrátil do 
chrámu a všetok ľud šiel za ním. Ježiš je uprostred 
ľudu. A nakoniec ho nechajú samého so ženou. Je-
žiš je sám, ale je to plodná samota: samota modlitby 
s Otcom a tá druhá, taká nádherná, ktorá je dnešným 
poslaním Cirkvi, spočívajúca v milosrdenstve voči 
tejto žene. I v zástupe, ktorý ho nasledoval sú roz-
dielnosti: „Všetok ľud išiel za ním; on si sadol a učil 
ich“. Títo ľudia chceli počuť Ježišove slová. Mali 
otvorené srdcia, potrebovali počuť Božie slovo. Boli 
medzi nimi však aj takí, čo nič nepočuli: nemohli 
počuť. Boli to tí, čo priviedli tú ženu. „Počuj, Učiteľ, 
ona je taká a onaká... Musíme urobiť to, čo nám pri-
kázal Mojžiš s takýmito ženami“. Aj my sa, myslím, 
podobáme tomuto ľudu. Na jednej strane chceme 
počúvať Ježiša a na strane druhej by sa nám veľa-
krát páčilo zbiť tých druhých, však?, odsúdiť ich. 
Ježišovým posolstvom je však milosrdenstvo. Veď 
on sám povedal: „Neprišiel som pre spravodlivých. 
Oni sa ospravedlnia sami; choď teda drahý Pane, ak 
to môžeš urobiť ty, tak ja to už nemôžem urobiť. Oni 
však veria, že sú schopní urobiť to sami. Ja som pri-
šiel kvôli hriešnikom“. Spomeňme si na šomranie po 
povolaní Matúša: „Tento chodí s hriešnikmi!“ Ale ak 
sme ako farizej pred oltárom: „Ďakujem ti, Pane, že 
nie som ako ostatní ľudia, a dokonca ako ten pri dve-
rách, ako ten hriešnik...“, nepoznáme Pánovo srdce 
a nikdy nebudeme schopní s radosťou prežiť sku-
točnosť milosrdenstva! Nie je jednoduché zveriť sa 
Božiemu milosrdenstvu, pretože je nepochopiteľnou 
hĺbkou. Ale musíme to urobiť! „Ach, otče, keby ste 
poznali môj život, nehovorili by ste takto!“ „Prečo? 
Čo si urobil?“ „Veľmi zlé veci!“ „Tým ešte lepšie! 
Choď k Ježišovi: bude rád, ak mu to vyrozprávaš! 
On na to zabudne. Má osobitnú schopnosť zabúdať. 
Už si nespomenie, pobozká ťa, objíme a povie ti iba: 
‚Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš‘. 
Iba toto ti poradí“. A po mesiaci sme znova v tom 
istom..., vráťme sa teda k Pánovi. Pán sa nikdy ne-
unaví v odpúšťaní: nikdy! Sme to my, čo sme často 
unavení, keď ho máme prosiť o odpustenie. Prosme 
si milosť, aby sme neboli mdlí pýtať si odpustenie, 
pretože on sa nikdy v odpúšťaní neunaví. Prosme si 
túto milosť.“                 Preložila: sr. Agnes Jenčíková 

so stvorenstvom nie veľmi dobrý vzťah, však? Je to 
muž, ktorý nám dá toho ducha pokoja, chudobný muž... 
Ach, ako by som si želal Cirkev chudobnú a pre chu-
dobných! Potom sa ostatní snažili urobiť trocha nátlak. 
„Ale mal by si sa volať Hadrián, pretože Hadrián VI. bol 
reformátorom, potrebujeme reformovať...“. Zasa iný mi 
povedal: „Nie, nie: mal by si sa volať Klement“. „Ale 
prečo?“. „Klement XV.: tak sa odplatíš Klementovi 
XIV., ktorý zrušil Spoločnosť Ježišovu!“. Sú to boje...

Ďakujem za všetko to, čo ste urobili. Myslím na 
vašu prácu. Želám vám, aby ste pracovali nezaujate 
a prinášali ovocie, a aby ste lepšie poznávali evanje-
lium Ježiša Krista a realitu Cirkvi. Zverujem vás do 
ochrany Panny Márie, Hviezdy evanjelizácie. Želám 
vám a vaším rodinám všetko najlepšie. Zo srdca ude-
ľujem všetkým vám požehnanie. Ďakujem.

Povedal som vám, že vám zo srdca udelím svoje 
požehnanie. Mnohí z vás nepatria do Katolíckej cirkvi, 
iní sú neveriaci. V tichosti v srdci ho udeľujem každé-
mu z vás, rešpektujúc svedomie každého, ale uvedo-
mujúc si, že každý z vás je Božím synom. Nech vás 
Boh žehná.“

Tisíce žurnalistov v úvode stretnutia Svätému Otco-
vi predstavil predseda Pápežskej rady pre spoločenské 
komunikačné prostriedky Mons. Claudio Maria Celli:

„Svätý Otče, je pre mňa cťou, že vám dnes mô-
žem predstaviť spolu všetkých tých, ktorí pracujú vo 
vatikánskych médiách: Vatikánske televízne centrum, 
L’Osservatore Romano, Vatikánsky rozhlas, Sala Stam-
pa (Tlačové stredisko), Pápežská rada pre spoločenské 
komunikačné prostriedky. Chcem vám predstaviť aj 
žurnalistov, televíznych pracovníkov, fotografov ko-
munikačných prostriedkov z 81 krajín, ktoré sledovali 
udalosti po odstúpení pápeža Benedikta XVI., ako aj 
vašu voľbu a vnímali v týchto posledných dňoch Ka-
tolícku cirkev v istom zmysle ako protagonistku na 
svetovej scéne. Opäť médiá zohrali pozitívnu úlohu 
pri tom, aby pomohli širokej verejnosti byť blízko ak-
tuálneho diania. Svet ho sledoval s veľkým záujmom, 
pozornosťou a nádejou. Sloboda a nezávislosť tých, 
ktorí pracujú v médiách, ich profesionalita a ich ľudské 
a intelektuálne nasadenie poslúžili na pretlmočenie his-
torických udalostí, ktoré sme práve prežívali. Rozma-
nitosť mediálnych odborníkov s ich rôznymi prístupmi 
a prioritami, zmes rôznych kultúr a prostredí, obohatili 
naše chápanie významu tejto skutočnosti. Svätý Otče, 
neviem, či dokážeme plne pochopiť, aké sú vaše prvé 
dni v Petrovej službe Cirkvi, ale sme hlboko vďační, že 
ste sa rozhodli prijať nás dnes na audiencii a venovať 
nám niekoľko slov, ktoré môžu osvetliť našu cestu hľa-
dania v službe pravde.“

Po týchto slovách sa celkom netradične a spontánne 
František postavil a vyšiel v ústrety na pozdrav a poďa-
kovanie Mons. Cellimu.

 P. Jozef Šofranko SJ, Sr. Jaroslava Kochjarová CJ
snímka RV
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Svätý Otec František zatelefonoval 
argentínskym veriacim 

Buenos Aires 19. marca (RV) - Celú noc čakali argen-
tínski veriaci v modlitbe na priamy prenos slávnostnej 
svätej omše nového pontifikátu. O 7:30 h talianskeho
času im zatelefonoval ich rodák - Svätý Otec František. 
Pre Vatikánsky rozhlas hovorí rektor katedrály v Buenos 
Aires o. Alejandro Russo:

„O pol štvrtej ráno v Buenos Aires, a teda o pol ôs-
mej rímskeho času, počujem hlas Svätého Otca, ktorý 
mi hovorí: «Čau Alejandro, to som ja.» A ja som odpo-
vedal: «Svätý Otec... povedať to som ja, znamená pove-
dať to som ja Peter!» Žiada ma: «Mohol by si ma spo-
jiť s námestím?» Odpovedám: «Ak mi dáš minútu...» 
A ihneď sme ho spojili s námestím.“ Telefonát Františka 
sa obracal k veriacim zhromaždeným k budove kated-
rály a na Námestí Plaza de Mayo a bol prenášaný po-
mocou reproduktorov. Bol prijatý s búrlivým nadšením 
o 3:30 h tamojšieho času. Prinášame pracovný preklad 
slov Svätého Otca:

„Drahé deti, viem, že ste na námestí. Viem, že sa 
modlíte a prosíte, potrebujem to. Modliť sa je veľmi 
pekné. Ďakujem vám za to.” Ďalej ich Svätý Otec po-
žiadal o láskavosť slovami: „Prosím vás, aby ste kráčali 
všetci spolu, starajte sa jedni o druhých, zaujímajte sa 
o seba, nerobte si zle, chráňte svoj život. Zoberte si pod 
ochranu vaše rodiny, chráňte prírodu, obraňujte deti, po-
starajte sa o starých. Nech nie je medzi vami nenávisť, 
spory, zanechajte žiarlivosť, nezraňujte nikoho. Veľa 
spolu hovorte, nech je medzi vami živá túžba zaujímať 
sa o seba. Nech vaše srdce rastie a približuje sa k Bohu. 
Boh je dobrý, stále odpúšťa, rozumie nám, nebojte sa; je 
Otec, prichádzajte k nemu.” Potom ako ich zveril Panne 
Márii, dodal: „Nezabúdajte na tohto biskupa, ktorý je 
ďaleko, ktorý vás ale má veľmi rád.” Nakoniec zopako-
val: „Modlite sa za mňa.“

Pokračuje samotný rektor baziliky, pre ktorého bolo 
toto spojenie s pápežom nezabudnuteľné: „Je to veľmi 
zvláštne počuť hlas toho, kto bol arcibiskupom a teraz 
zrazu tento hlas patrí Svätému Otcovi! Vzdialenosť 
medzi Buenos Aires a Rímom je dôvodom, prečo nás 
Svätý Otec oslovuje prostredníctvom komunikačných 
prostriedkov, javí sa ako takmer evanjeliová postava: 
hoci je v Ríme, máme ho takto nablízku, vidíme kon-
krétnu osobu.“                              -ml-

P. Lombardi aj o obvineniach  
voči kardinálovi Jorge Bergogliovi

Vatikán 15. marca (RV) - Hovorca Svätej stolice  
P. Lombardi SJ dnes médiám poskytol vyhlásenie, 
ktorým reagoval na obvinenia voči kardinálovi Jorge 
Bergogliovi SJ - novom Svätom Otcovi Františkovi. 
Vyhlásenie prinášame v plnom znení:

„Kampaň voči Bergogliovi je dobre známa a trvá už 
niekoľko rokov. Jej pôvodcom je istá tlač, ktorá sa za-
meriava na veľakrát klebetné a ohovárajúce kampane.

Antiklerikálna povaha tejto kampane ako aj iných 
obvinení voči Bergogliovi je veľmi evidentná. Obvine-
nie, ktoré uvádza, sa týka obdobia, keď Bergoglio ešte 
nebol biskupom, ale superiorom jezuitov v Argentíne 
a dvoch kňazov, ktorí boli unesení a ktorých on ne-
ochránil. Nikdy však voči nemu nebolo vznesené žiad-
ne konkrétne obvinenie.

Argentínska justícia ho vypočúvala raz, ako osobu 
informovanú o faktoch, ale z ničoho ho neobvinila. On 
sám dokumentovaným spôsobom obvinenia negoval. 
Naopak, jestvuje mnoho dôkazov, ktoré svedčia o tom, 
koľko Bergoglio urobil pre ochranu mnohých osôb 
v čase vojenskej diktatúry. Je známe, že už ako biskup 
zohral významnú úlohu pri podnecovaní Cirkvi v Ar-
gentíne, aby sa ospravedlnila za to, že neurobila dosť 
v čase diktatúry. Uvádzané obvinenia patria k prakti-
kám historicko-spoločenskej analýzy obdobia diktatú-
ry, ktoré už roky vykonávajú niektoré zložky antikle-
rikálnej ľavice s cieľom útočiť na Cirkev. Musia byť 
rozhodne odmietnuté.“

P. Lombardi sa popoludní v tradičnom čase opäť 
stretol s novinármi vo vatikánskom Mediacentre.

Ako povedal, Svätý Otec František zrušil všetky 
oficiality v súvislosti so svojou inauguráciou, ktorá sa
uskutoční v utorok 19. marca o 9:30 h na Námestí sv. 
Petra. Diplomatom sa nebude posielať osobitné pozva-
nie, ako tomu bolo doteraz, pretože ako povedal, všetci, 
ktorí chcú prísť, sú vítaní. Pápež ešte v deň, keď bol 
zvolený, požiadal v telefonickom rozhovore apoštol-
ského nuncia v Argentíne Mons. Tscherriga, aby bis-
kupi a veriaci z Argentíny, ktorí by pri tejto príležitosti 
chceli prísť do Ríma, nevynakladali financie na letenky,
ale venovali peniaze ako prejav solidarity radšej chu-
dobným. „Pre tých, ktorí ho dobre poznajú, to považujú 
za niečo normálne, je to jeho štýl,“ tvrdí Lombardi. Ho-
vorca Svätej stolice tiež potvrdil, že František navštívi 
Benedikta XVI. v Castel Gandolfe, presný dátum však 
nie je známy. Nový pápež vo štvrtok rozlomil pečať na 
dverách pápežského apartmánu, ktorý pre neho v sú-
časnosti pripravujú. Nepredpokladá sa, že sa tam na-
sťahuje v najbližších dňoch. Z okna svojej pracovne sa 
však v nedeľu určite pomodlí s veriacimi na Námestí 
sv. Petra modlitbu Anjel Pána. P. Lombardi ďalej in-
formoval, že svätá omša na Zelený štvrtok sa tento 
rok z dôvodu rekonštrukcie neuskutoční v Lateránskej  

bazilike, pápež ju bude sláviť v Bazilike sv. Petra. V sú-
vislosti so sobotnou audienciou pre mediálnych pra-
covníkov povedal: „Nejde o tlačovú konferenciu, nie je 
to dialóg medzi pápežom a novinárom: je to pozdrav, 
poďakovanie.“                                                                   -aj, mf-
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Vatikán 19. marca (TK KBS/RV) - Inauguračnú svätú 
omšu slávil vo Vatikáne Svätý Otec František, ktorého 
pred necelým týždňom kardináli zvolili za nástupcu 
Benedikta XVI. Bohoslužba, na ktorej prevzal pápež-
ské insígnie, oficiálne začína pontifikát 266. pápeža. Na
inauguráciu prišlo okolo 
200-tisíc veriacich. Me-
dzi hosťami boli desiatky 
prezidentov, zástupco-
via kráľovských rodín, 
premiéri, predstavitelia 
rôznych cirkví a nábo-
ženstiev. Slovensko za-
stupovali takmer všetci 
biskupi a prezident SR.

Dnešný deň - sláv-
nosť sv. Jozefa a deň 
inaugurácie pápeža Fran-
tiška - mal po uplynulých 
chladných a upršaných 
dňoch - slávnostný a ra-
dostný charakter. Dážď 
a chlad vystriedalo slnečné ráno. Veriaci prúdili na Ná-
mestie sv. Petra vo Vatikáne už od skorých ranných hodín 
- Svätý Otec medzi davom ľuďom prešiel v otvorenom 
papamobile krátko pred deviatou. Zástupy pozdravoval 
a požehnával. Papamobil viac ráz zastavil, aby pápež 
požehnal niekoľkým deťom, raz zastavil úplne, potom 
pápež objal a pobozkal ochrnutého muža.

Medzi zástavami z celého sveta, ktoré viali námes-
tím, nechýbali ani tie slovenské. Po ľavej strane kolo-
nády sa zhromaždili arcibiskup a biskupi (okolo 250), 
kňazi a seminaristi (1200), predstavitelia 33 delegácií 
rôznych kresťanských vyznaní, ako aj delegácie iných 
náboženstiev (islamu, budhizmu a iných). Pravá stra-
na námestia bola vyhradená pre viac než 130 štátnych 
delegácií z celého sveta a diplomatického zboru. Medzi 
koncelebrantmi bolo 180 kardinálov, patriarchovia vý-
chodných cirkví a ďalších.

Ešte pred začiatkom svätej omše pod šírym nebom 
zostúpil pápež spolu s desiatkou patriarchov a vrchných 
arcibiskupov východných cirkví (štyria z nich sú kardi-
náli) k hrobu sv. Petra pod hlavným oltárom Baziliky sv. 
Petra. K oltáru, kde bol očakávaný kardinálskym zbo-
rom, sa odobral za zvuku fanfár a hymnického spevu 
Tu es Petrus. Potom si v krátkej modlitbe uctil prvého 
Kristovho námestníka.

Dvaja diakoni medzitým zo schránky nad hrobom 
apoštola mučeníka vybrali pápežské insígnie - rybársky 
prsteň a pálium, ktoré spoločne s evanjeliárom niesli 
v procesii. Z baziliky potom vyšiel za spevu Christus 
vincit liturgický sprievod - pri dnešnej svätej omši kon-
celebrovali všetci otcovia kardináli prítomní v Ríme, 
sekretár kardinálskeho kolégia a predstavený dvoch rá-
dov (františkánov a jezuitov).

Pred začiatkom samotnej svätej omše sa konal obrad 
inaugurácie pontifikátu. Kardinál protodiakon Jean-Lo-
uis Tauran položil na plecia pápeža pálium z bielej vlny 
so šesticou červených krížov. Je symbolom biskupa ako 
Dobrého pastiera, ktorý berie na plecia stratenú oveč-

ku a zároveň Baránka 
ukrižovného pre spádu 
ľudstva. Po modlitbe kar-
dinála protopresbytera 
mu dekan kardinálskeho 
kolégia Angelo Sodano 
nastokol prsteň s vyobra-
zením sv. Petra, nesúceho 
kľúče.

Prsteň je vyrobený 
z pozlateného striebra 
a bol odliaty z voskové-
ho modelu, navrhnutého 
talianskym sochárom 
Enricom Manfrinihom 
pre Pavla VI. Vzhľadom 
na to, že Svätý Otec Pa-

vol VI. používal prsteň vyrobený pri príležitosti Druhé-
ho vatikánskeho koncilu, tento rybársky prsteň pre neho 
nebol nikdy odliaty. Jeho vzor uchovali spolupracovníci 
Pavla VI. a teraz bol ako jeden z možných navrhnutý no-
vému pápežovi.

Posledným úvodným obradom inauguračnej sláv-
nosti bol prejav úcty a poslušnosti voči pápežovi. Pre 
jeho zjednodušenie boli na tento úkon vybraní šiesti kar-
dináli ako zástupcovia všetkých stupňov kardinálskeho 
zboru. Boli medzi nimi kardináli Jozef Tomko, Joachim 
Meisner, Giovanni Battista Re, Tarcisio Bertone, Renato 
Raffaele Martino a Francesco Marchisano. Všetci kardi-
náli už osobne vyjadrili úctu a poslušnosť Svätému Ot-
covi hneď po jeho zvolení ešte v Sixtínskej kaplnke.

Dve liturgické čítania (2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 
a Rim 4, 13.16-18.22) sa vzťahovali k dnešnej slávnosti 
sv. Jozefa a zazneli v angličtine a v rodnom jazyku Fran-
tiška - v španielčine. Spevu žalmu (Ž 88) sa ujal člen 
chlapčenského speváckeho zboru Sixtínskej kaplnky. Po 
evanjeliu, ktoré bolo na zvýraznenie univerzality Cirkvi, 
ktorá spája Východ a Západ, spievané v gréčtine, nasle-
dovala homília Svätého Otca:

„Drahí bratia a sestry!
Ďakujem Pánovi, že môžem sláviť túto svätú omšu 

na začiatku Petrovej služby na sviatok svätého Jozefa, 
ženícha Panny Márie a patróna univerzálnej Cirkvi. Je to 
veľmi symbolická zhoda okolností a rovnako je to deň 
menín môjho ctihodného predchodcu. Sme mu blízki 
úprimnou modlitbou a uznaním.

S láskou pozdravujem bratov kardinálov a biskupov, 
kňazov, diakonov, rehoľníkov a rehoľníčky a všetkých 
veriacich laikov. Ďakujem predstaviteľom rozličných 
cirkví a cirkevných spoločenstiev, ako aj zástupcom  

Svätý Otec František slávil inauguračnú svätú omšu vo Vatikáne
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židovskej komunity a iných náboženských spoločen-
stiev. Zároveň zo srdca pozdravujem predstaviteľov štá-
tov a vlád, oficiálne delegácie z rozličných krajín sveta,
ako aj diplomatický zbor.

V evanjeliu sme počuli, že „Jozef urobil, ako mu pri-
kázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku“ (Mt 1,24). 
V týchto slovách je celé poslanie, ktoré Boh zveril Jo-
zefovi. Byť custos, ochranca. Ochránca koho? Márie 
a Ježiša. Je to ochrana, ktorá sa potom rozšíri na Cirkev, 
ako to zdôraznil blahoslavený Ján Pavol II.: „Jozef, ako 
prijal láskavú starostlivosť o Máriu a ochotne sa venoval 
Ježišovej výchove, tak isto stráži a ochraňuje i Kristovo 
mystické telo, ktorým je Cirkev a ktorého je Panna Má-
ria vzorom i stvárnením“ (Redemptoris custos, 1).

Akým spôsobom ich Jozef chráni? Diskrétne, po-
korne, ticho. No je však neustále prítomný a úplne ver-
ný, hoci všetkému nerozumie. Od svadby s Máriou až 
po príbeh s dvanásťročným Ježišom v Jeruzalemskom 
chráme sprevádza s horlivosťou a láskou každý mo-
ment. Je po boku svojej manželky Márie v pokojných 
chvíľach, ale aj v tých ťažkých chvíľach života: na ceste 
do Betlehema, aby sa dal zapísať pri sčítaní ľudu, ako 
aj vo chvíľach úzkosti a radosti spojených s pôrodom. 
V dramatickom momente úteku do Egypta a vo chvíli 
namáhavého hľadania syna v Chráme; a rovnako v kaž-
dodennosti života v Nazarete, v dielni, kde učil Ježiša 
remeslu.

Ako Jozef prežíva svoje povolanie ochrancu Má-
rie, Ježiša a Cirkvi? V ustavičnej pozornosti voči Bohu, 
otvorený voči jeho znameniam, pripravený uskutočniť 
jeho a nie len svoje plány. Presne to žiada Boh od Dávi-
da, ako sme počuli v prvom čítaní: Boh si nežiada dom 
postavený človekom, ale túži po vernosti jeho slovu a je-
ho plánu. Boh sám stavia dom, ale zo živých kameňov 
poznačených jeho Duchom. Jozef je „ochrancom“, pre-
tože dokáže načúvať Bohu, necháva sa viesť jeho vôľou, 
a práve preto je pozornejší voči ľuďom, ktorí mu boli 
zverení. Vie reálne čítať udalosti, je pozorný voči svoj-
mu okoliu a dokáže urobiť najmúdrejšie rozhodnutia. 
V ňom, drahí priatelia, vidíme to, čo je centrom kres-
ťanského povolania: Krista! Chráňme Krista vo svojom 
živote, aby sme ochraňovali iných, aby sme ochránili 
stvorenie!

Povolanie ochraňovať sa netýka iba nás kresťanov, 
ale má dimenziu, ktorá presahuje a je jednoducho ľud-
ská, dotýka sa všetkých. Je to povolanie chrániť celé 
stvorenie, nádheru stvorenstva, ako to hovorí kniha Ge-
nezis a ako nám to ukázal sv. František z Assisi: Zna-
mená to rešpektovať každé Božie stvorenie a prostredie, 
v ktorom žijeme. Znamená to ochraňovať ľudí, starať sa 
o všetkých, o každého človeka s láskou, osobitne o deti, 
starých, o tých, ktorí sú slabší a ktorí sú v našom srdci 
na okraji záujmu. Znamená to starať sa jeden o druhé-
ho v rodine. Manželia sa ochraňujú navzájom, neskôr 
ako rodičia sa starajú o deti a po čase sa aj deti stanú 
ochrancami rodičov. Znamená to prežívať úprimné pria-
teľstvá, ktoré sú vzájomným ochraňovaním v dôvere,  

v rešpekte a v dobrote. V podstate všetko je zverené 
do ochrany človeku. Je to zodpovednosť, ktorá sa týka 
všetkých. Buďte ochrancami Božích darov!

Keď človek prestane byť zodpovedný, keď sa pre-
staneme starať o stvorenstvo a o bratov, tak nastane ni-
čenie a srdce začne prahnúť. V každej epoche dejín sú 
nanešťastie „Herodesovia“, ktorí kujú plány smrti, ničia 
a znetvorujú tvár muža a ženy.

Chcel by som požiadať a prosím všetkých, ktorí za-
stávajú zodpovedné úlohy v ekonomickej, politickej ale-
bo sociálnej oblasti, všetkých mužov a ženy dobrej vôle: 
buďme „ochrancovia“ stvorenstva, Božieho obrazu 
vtlačeného do prírody, ochrancovia druhých, životného 
prostredia. Nedovoľme, aby nás na púti týmto svetom 
sprevádzali plány ničenia a smrti! Ale aby sme „ochra-
ňovali“, musíme chrániť aj o seba samých! Pamätajme 
na to, že nenávisť, závisť, namyslenosť znečisťujú život! 
Ochraňovať znamená byť ostražití voči svojim pocitom 
a nášmu srdcu, pretože odtiaľ vychádzajú dobré aj zlé 
úmysly. Tie, ktoré budujú a tie, ktoré ničia! Nesmieme 
sa báť dobroty a už vôbec nie nežnosti!

Tu ešte dodám jednu poznámku: Starať sa, chrániť 
si vyžaduje dobrotu, vyžaduje si, by sme žili nežne. 
V evanjeliách sa Jozef javí ako silný, odvážny, pracovitý 
muž, ale z jeho srdca vychádza veľká neha, ktorá nie je 
čnosťou slabých, ale práve naopak, je znamením pevné-
ho ducha a schopnosti byť pozorným, byť súcitným, byť 
skutočne otvoreným voči inému a voči láske. Nemôže-
me sa báť dobroty a nežnosti!

Dnes spolu so sviatkom sv. Jozefa slávime začiatok 
služby nového biskupa Ríma, Petrovho nástupcu, ktorá 
v sebe zahŕňa určitú moc. Iste, Ježiš Kristus dal Petrovi 
istú moc, ale o akú moc ide? Po Ježišovej trojitej otáz-
ke Petrovi o láske nasleduje trojité pozvanie: „Pas moje 
baránky! Pas moje ovečky!“ Nezabúdajme nikdy na to, 
že skutočná moc je služba a že aj pápež, aby vykoná-
val túto moc, musí vstupovať vždy čoraz viac do takej 
služby, ktorá má svoj žiarivý vrchol na kríži. Musí hľa-
dieť na službu sv. Jozefa, tak pokornú, konkrétnu a plnú 
viery, a rovnako ako on otvoriť náruč, aby chránil celý 
Boží ľud a prijal celé ľudstvo s láskou a nehou, zvlášť 
najchudobnejších, najzraniteľnejších, najmenších, tých, 
ktorých Matúš opisuje pri poslednom súde v súvislosti 
s láskou k blížnemu: ktorý je hladný, smädný, ktorý je 
pocestný, nahý, chorý, vo väzení (porov. Mt 25, 31-46). 
Iba ten, kto slúži s láskou, vie ochraňovať!

V druhom čítaní, svätý Pavol hovorí o Abrahámovi, 
ktorý „proti nádeji v nádeji uveril“ (Rim 4, 18). V nádeji 
uveril proti nádeji! Aj dnes pod toľkou šedou oblohou, po-
trebujeme vidieť svetlo nádeje a dať nádej nám samým. 
Chrániť stvorenie, každého muža a každú ženu, nežným 
a láskavým pohľadom, znamená otvoriť horizont ná-
deje, znamená vytvoriť štrbinu, ktorou prenikne svetlo 
spomedzi toľkých mrakov, priniesť teplo nádeje! Pre ve-
riaceho, pre nás kresťanov, tak ako Abraháma, ako aj sv. 
Jozefa, nádej, ktorú prinášame, má Boží horizont, ktorý 
sa otvoril v Kristovi, je založený na skale, ktorou je Boh. 
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      Ochraňovať Ježiša s Máriou, ochraňovať celé stvo-
renstvo, ochraňovať každého človeka, osobitne najchu-
dobnejšieho, ochraňovať nás samých: toto je služba, ku 
ktorej je rímsky biskup povolaný, aby ju vykonával. Ale 
aj my všetci sme k nej povolaní, aby sme nechali znova 
zažiariť hviezdu nádeje: Chráňme s láskou to, čo nám 
Boh daroval!

Prosím o príhovor Pannu Máriu, sv. Jozefa, sv. Petra 
a Pavla, sv. Františka, aby Duch Svätý sprevádzal moju 
službu, a vám všetkým hovorím: modlite sa za mňa! 
Amen.“

Zvláštnosťou oprosti doterajšej tradícii bolo, že po 
vyznaní viery a spoločných modlitbách, prednesených 
v rôznych jazykoch, nenasledoval sprievod s obetnými 
darmi, pre zjednodušenie ich na oltár priniesli diakoni. 
Počas obetovania zaznelo moteto Tu est pastor ovium 
(Ty si pastier oviec) od Pierluigiho da Palestrinu skom-
ponované práve na príležitosť inaugurácie pontifikátu.
Sväté prijímanie Svätý Otec nerozdával, rozdávali ho 
diakoni a asi 500 kňazov.

Liturgiu uzavrelo slávnostné Te Deum a mariánsky 
spev Salve Regina, pri ktorom sa Svätý Otec modlil pred 
sochou Panny Márie, umiestnenej napravo od oltára.

Po skončení svätej omše sa František odobral do 
Baziliky sv. Petra, kde pred hlavným oltárom viac než 
jeden a pol hodiny zdravil oficiálne delegácie. Medzi
štátnikmi, ktorí sa na dnešnej slávnosti zúčastnili, boli 
prezidentka jeho rodnej krajiny Cristina Fernándezová 
Kirchnerová, nemecká kancelárka Angela Merkelová 
i špičky Európskej únie. Slovenskú delegáciu viedol 
prezident Ivan Gašparovič, ktorého vo Vatikáne sprevá-
dzal minister kultúry Marek Maďarič.

Prezident SR pápežovi zablahoželal k zvoleniu 
a odovzdal mu pozdravy od slovenských občanov. Zo-
pakoval pozvanie na návštevu Slovenska. Hlava štátu sa 
pri stretnutí so Svätým Otcom zmienil aj o nedávnom 
stretnutí s predstaviteľmi Medzinárodnej nadácie Raoula 
Wallenberga z Argentíny, ktorej spoluzakladateľom je aj 
novozvolený pápež František. Svätý Otec prezidentovi 
povedal, že si váži slovenský národ a vyslovil aj prosbu, 
aby sa veriaci na Slovensku zaňho modlili.

Na historickej udalosti spojenej s oficiálnym začiat-
kom pontifikátu nového pápeža sa zúčastnili aj takmer
všetci biskupi Slovenska a viacerí kňazi. „My sme s ra-
dosťou využili príležitosť, aby sme mohli našu duchovnú 
blízkosť zosilniť aj našou fyzickou prítomnosťou. Dô-
vodom je vlastne stretnutie so Svätým Otcom pri svätej 
omši, kedy začína úrad Najvyššieho Pastiera Katolíckej 
cirkvi,“ povedal TK KBS Mons. Stanislav Zvolenský, 
bratislavský arcibiskup metropolita.

Svätý Otec František nakoniec v samotnom závere 
pozdravil i prítomný personál baziliky a všetkých prí-
tomných, ktorý zaisťovali priebeh inaugurácii, po ktorej 
sa vrátil do Domu sv. Marty. Preložili:

                               P. Jozef Šofranko SJ, Mária Fábryová

Erb pápeža Františka s mottom 
„Miserando atque eligendo”

Vatikán 18. marca 
(TK KBS) Pápež 
František sa ako 
svoj pápežský erb 
rozhodol zachovať 
v podstatných ry-
soch svoj predošlý 
znak, ktorý si zvolil 
po svojej biskupskej 
vysviacke a je cha-
rakterizovaný line-
árnou jednoduchos-
ťou. Modrý štít ako 
symbol pápežskej 
dôstojnosti, nad ním 
mitra umiestnená medzi dvoma kľúčmi – zlatým a strie-
borným – previazanými červenou šnúrou. V hornej časti 
modrého štítu sa nachádza znak pôvodu pápeža, znak 
Spoločnosti Ježišovej, žiariace slnko a červené písme-
ná IHS ako monogram Krista. Písmeno H je predelené 
krížom, pod ktorým sú tri čierne klince. V dolnej časti 
znaku vľavo je hviezda a vpravo nardový kvet. Hviezda 
symbolizuje podľa starodávnej heraldickej tradície Pan-
nu Máriu, Matku Krista a Cirkvi, zatiaľ čo nardový kvet 
predstavuje sv. Jozefa, patróna univerzálnej Cirkvi. Pod-
ľa hispánskej ikonografickej tradície je sv. Jozef zná-
zorňovaný s nardovou vetvičkou v ruke. Umiestnením 
týchto obrazov vo svojom erbe chcel pápež vyjadriť 
svoju osobitnú úctu k Panne Márii a svätému Jozefovi.

Motto pápeža Františka je citátom z homílie sv. Bédu 
Ctihodného, kňaza. Komentuje v nej evanjeliový príbeh 
povolania sv. Matúša slovami: «Ježiš vidiac vyberača 
daní zadíval sa na neho pohľadom lásky a povolal ho po-
vediac mu: Poď za mnou.» (Vidit ergo Iesus publicanum 
et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere 
me.)

Práve slová «miserando atque eligendo», ktoré sú 
vyjadrením Božieho milosrdenstva, sú mottom pápeža 
Františka. Celá táto homília je chválospevom na milo-
srdenstvo Boha a vošla do Liturgie hodín zo sviatku sv. 
Matúša. Má osobitný význam v živote a duchovnej ceste 
pápeža. Na sviatok sv Matúša roku 1953, mladý Jorge 
Bergoglio vo veku 17 rokov, veľmi zvláštnym spôso-
bom zakúsil milujúcu prítomnosť Boha vo svojom živo-
te. Následne po svätej spovedi pocítil jeho dotyk v srdci 
a vnímal milosrdného Boha, ktorý ho nežným a lásky-
plným pohľadom volal k zasvätenému životu podľa prí-
kladu svätého Ignáca z Loyoly.

Biskup Bergoglio na pamiatku udalosti, ktorá zna-
menala začiatok jeho úplného zasvätenia sa Bohu v jeho 
Cirkvi, sa rozhodol zvoliť si ako svoje motto a program 
života výraz sv. Bédu Ctihodného «Miserando atque eli-
gendo», ktorý nesie aj jeho pápežský erb.               RV, js 
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Svätý Otec František prijal  
predstaviteľov cirkví a cirkevných 

spoločenstiev

Vatikán 20. marca (RV) - Svätý Otec František už naplno 
vykonáva povinnosti hlavy Katolíckej cirkvi. V stredu 
sa stretol s delegátmi cirkví, cirkevných spoločenstiev 
a predstaviteľmi medzinárodných ekumenických or-
ganizácií, ako aj s Claudiom Epelmanom, zástupcom 
Latinskoamerického židovského kongresu. Prijal i bra-
zílsku prezidentku, ako aj Bartolomeja I., ekumenické-
ho patriarchu Konštantínopolu a metropolitu Hilariona, 
ktorý zastupoval moskovský patriarchát.

S delegátmi cirkví sa zišiel v Klementínskej sále. 
„Drahí bratia a sestry,
je pre mňa veľkou radosťou stretnúť sa dnes s vami, 

zástupcami pravoslávnych cirkví, východných cirkví 
a západných cirkevných spoločenstiev. Ďakujem vám, 
že ste sa zúčastnili na slávnosti, ktorou sa začala moja 
služba v úrade rímskeho biskupa a Petrovho nástupcu.

Včera ráno počas svätej omše som bol prostredníc-
tvom vašej prítomnosti duchovne spojený so spoločen-
stvami, ktoré zastupujete. Vo svedectve vašej viery som 
mohol ešte intenzívnejšie prežiť modlitbu za zjednotenie 
všetkých veriacich v Krista a istým spôsobom vidieť aj 
jej očakávané uskutočnenie, ktoré závisí od Božieho plá-
nu a našej oddanej spolupráce.

Začínam svoju apoštolskú službu v roku, ktorý môj 
ctený predchodca Benedikt XVI prozreteľnostne vyhlá-
sil Rokom viery pre Katolícku cirkev. Touto iniciatívou, 
v ktorej chcem pokračovať a o ktorej dúfam, že sa pre 
všetkých stane podnetom napredovania vo viere, touto 
iniciatívou chcel pápež pripomenúť 50. výročie začiat-
ku Druhého vatikánskeho koncilu. Predostrel nám púť 

Svätý Otec blahoželal k meninám 
aj emeritnému pápežovi 

Vatikán 20. marca (RV) - Na sviatok sv. Jozefa za-
telefonoval Svätý Otec František popoludní emerit-
nému pápežovi Benediktovi XVI., aby mu zablaho-
želal k jeho meninám. Opätovne mu prejavil svoju 
veľkú vďačnosť, ako aj vďačnosť celej Cirkvi za 
jeho službu. Rozhovor sa niesol v srdečnej atmo-
sfére. Benedikt XVI. sledoval s veľkým záujmom 
udalosti týchto dní a osobitne utorkovú inaugurač-
nú slávnosť. Svojho nástupcu ubezpečil o blízkosti 
v modlitbách.

František sa stretne s Benediktom XVI. najbliž-
šiu sobotu. Do letného sídla v Castel Gandolfo od-
letí helikoptérou. S Benediktom XVI. budú spolu 
obedovať a potom sa vráti do Vatikánu.               -mf-
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k tomu, čo je pre každého kresťana najpodstatnejšie: 
k osobnému a premieňajúcemu vzťahu s Ježišom Kris-
tom, Božím Synom, ktorý zomrel a vstal zmŕtvych pre 
našu spásu. Práve v túžbe ohlasovať tento vzácny po-
klad viery ľuďom našich čias tkvie odkaz Druhého vati-
kánskeho koncilu.

Spolu s vami nemôžem zabudnúť na to, čo tento 
koncil znamenal pre ekumenickú snahu. Veľmi rád si 
spomínam na slová blahoslaveného Jána XXIII., ktoré-
ho 50. výročie smrti si onedlho pripomenieme. Pápež 
ich predniesol v pamätnom príhovore na otvorenie kon-
cilu: „Katolícka cirkev si pokladá za svoju povinnosť 
aktívne pracovať na tom, aby sa uskutočňovalo veľké 
tajomstvo jednoty, o ktorú Ježiš Kristus vrúcnymi mod-
litbami prosil Nebeského Otca v bezprostrednej blíz-
kosti svojho utrpenia a smrti: táto jednota má obsahuje 
priam lahodný pokoj, pretože je intímne spojená s Kris-
tom skrze tieto jeho modlitby“ (AAS 54 [1962], 793). 
Toľko pápež Ján.

Áno, drahí bratia a sestry v Kristovi, všetci sa máme 
cítiť intímne spojení modlitbou nášho Spasiteľa pri 
Poslednej večeri, jeho zvolaním „ut unum sint“ – aby 
jedno boli. Prosme milosrdného Otca, aby sme naplno 
dokázali žiť túto vieru, ktorú sme dostali do daru v deň 
nášho krstu, aby sme o nej mohli vydávať slobodné, ra-
dostné a odvážne svedectvo. To bude našou najlepšou 
službou jednote všetkých kresťanov, službou nádeji pre 
svet, ktorý je ešte stále poznačený rozdeleniami, spormi 
a konfliktami. Čím viac budeme verní Kristovej vôli,
v myšlienkach, v slovách a v skutkoch, tým viac bude-
me opravdivo kráčať v ústrety tejto jednote.

Ja sám by som vás v duchu mojich predchodcov 
chcel uistiť o mojom pevnom odhodlaní napredovať 
v ekumenickom dialógu a ďakujem Pápežskej rade 
na podporu jednoty kresťanov za všetko, čo v mojom 
mene robí pre tento vznešený úmysel. Chcem vás po-
prosiť, drahí bratia a sestry, aby ste zaniesli môj srdečný 
pozdrav a uistenie o mojich modlitbách cirkvám a kres-
ťanským spoločenstvám, ktoré reprezentujete a prosím 
vás tiež o modlitbu za mňa samého, aby som dokázal 
byť pastierom podľa Kristovho srdca.

Teraz sa chcem obrátiť na vás, vzácni predstavitelia 
hebrejského národa, s ktorými nás spája osobitné du-
chovné puto, pretože, ako hovorí Druhý vatikánsky kon-
cil „Kristova Cirkev uznáva, že začiatky jej viery a vyvo-
lenia sú už u patriarchov, u Mojžiša a prorokov“ (Nostra 
aetate, 4). Ďakujem vám za vašu prítomnosť a dúfam, 
že s pomocou Najvyššieho budeme môcť plodne po-
kračovať v bratskom dialógu, ktorý koncil zdôrazňoval 
(por. ibid.), a ktorý sa na mnohých miestach uskutočnil 
a priniesol nemalé ovocie, predovšetkým v posledných 
desaťročiach.

Srdečne pozdravujem aj všetkých vás, drahí priate-
lia, predstavitelia ďalších náboženských tradícií; pre-
dovšetkým moslimov, ktorí uctievajú jediného Boha 
a modlia sa k nemu, k živému a milosrdnému Bohu 
- a tiež všetkých vás, ktorí ste tu dnes s nami. Veľmi  
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Posolstvo Svätého Otca Františka 
canterburskému arcibiskupovi

Vatikán 21. marca (RV) - Citátom z Prvého Petrovho 
listu „Milosť vám a pokoj v hojnosti“ začína Svätý 
Otec posolstvo, ktoré zaslal novému canterburskému 
arcibiskupovi Justinovi Welbymu pri príležitosti jeho 
dnešnej inaugurácie v Canterburskej katedrále. V ňom 
arcibiskupovi ďakuje za „priateľské slová“ v gratu-
lačnom telegrame a blahoželá mu k jeho uvedeniu do 
úradu v Canterburskej katedrále. „Pastoračná služba je 
výzvou kráčať vo vernosti evanjeliu nášho Pána Ježiša 
Krista,“ píše Svätý Otec. Arcibiskupa Welbyho uisťu-
je o svojich modlitbách a rovnako ho žiada o modlitby 
za neho v čase, keď odpovedá na novú výzvu, ktorú 
pre neho Pán pripravil. „Teším sa na stretnutie s vami 
v blízkej budúcnosti a na pokračovanie srdečných brat-
ských vzťahov, ktorým sa naši predchodcovia tešili,“ 
uvádza pápež František v závere.

Justin Welby sa slávnostne ujal postu arcibiskupa 
z Canterbury a oficiálne sa tak stal najvyšším duchov-
ným predstaviteľom anglikánskej cirkvi. Na ceremónii 
sa zúčastnili náboženskí a politickí predstavitelia Veľ-
kej Británie na čele s jej premiérom Davidom Camero-
nom a ďalšími osobnosťami.                                           -mf- 
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si cením vašu prítomnosť: vidím v nej hmatateľný znak 
vôle rásť vo vzájomnej úcte a v spolupráci pre spoločné 
dobro ľudstva.

Katolícka cirkev si uvedomuje dôležitosť upevňo-
vania priateľstva a úcty medzi mužmi a ženami rozlič-
ných náboženských tradícií; a toto chcem zopakovať – 
upevňovanie priateľstva a úcty medzi mužmi a ženami 
rozličných náboženských tradícií. Potvrdzuje to aj práca 
Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. Táto rada 
si rovnako dobre uvedomuje povinnosti, ktoré máme 
voči nášmu svetu, voči stvoreniu, ktoré máme milovať 
a opatrovať. Môžeme veľa urobiť pre dobro najchudob-
nejších, slabých a trpiacich, pre ochranu spravodlivos-
ti, pre napomáhanie zmierenia, pre budovanie mieru. 
Predovšetkým však musíme vo svete udržiavať smäd 
po absolútne; nesmieme dovoliť, aby prevládlo vide-
nie človeka v jeho jedinej dimenzii – podľa ktorého sa 
ľudská bytosť redukuje len na to, čo vyprodukuje a čo 
skonzumuje: toto je jedna z najnebezpečnejších nástrah 
nášho veku.

Vieme dobre, koľko násilia v nedávnej minulos-
ti spôsobili pokusy odstrániť Boha a všetko, čo s ním 
súvisí, z horizontu človeka. Uvedomujeme si hodnotu 
svedectva vydaného v našich spoločenstvách otvo-
renosti pre to, čo nás presahuje, otvorenosti, ktorá je 
vpísaná do ľudského srdca. V tomto všetkom sa cítime 
blízkymi aj ženám a mužom, ktorí, aj keď sa nehlásia 
k nijakej náboženskej tradícii, snažia sa hľadať pravdu, 
dobro a krásu – pravdu, dobro a krásu Božiu - a ktorí sú 
našimi vzácnymi spojencami pri obrane dôstojnosti člo-
veka, pri budovaní pokojného spolužitia medzi národmi 
a v starostlivosti o stvorený svet.
Drahí priatelia, ešte raz vám ďakujem za vašu prítom-
nosť. Všetkým vám posielam svoj srdečný a bratský po-
zdrav.“                                          Preložil: Martin Kramara

František prijal argentínskeho  
aktivistu za ľudské práva,  

sochára Esquivela

Vatikán 21. marca (RV) - Svätý Otec František prijal 
argentínskeho aktivistu za ľudské práva, architekta 
a sochára Adolfa Péreza Esquivela, nositeľa Nobelovej 
ceny za mier v roku 1980 za svoj horlivý odpor proti 
diktatúre v Argentíne. Esquivel opísal dnešné stretnutie 
ako veľmi dojemné a dodal, že František si je podľa 
neho istý a rozhodnutý napredovať na svojej apoštol-
skej ceste. „Jeho zvolenie,“ uviedol 81-ročný aktivista 
počas tlačovej konferencie po stretnutí, „prijali všetci 
Argentínčania s veľkou radosťou a pre svet predstavuje 
výzvu.“ Nový pápež mu vraj pripomenul, aké dôležité 
je bojovať za pravdu a spravodlivosť v súvislosti so 
zločinmi, ktoré boli v minulosti spáchané v Argentíne.

František potom aj niektoré osobnosti cirkevného ži-
vota: argentínskeho kňaza Carlosa Maria Nanneiho 
z pápežskej prelatúry Opus Dei, emeritného predsedu 
Pápežskej rady Cor Unum nemeckého kardinála Paula 
Josefa Cordesa. Jeho predpoludňajšie aktivity uzavrelo 
stretnutie s Louisom Raphaelom I. Sakom, babylon-
ským patriarchom chaldejských katolíkov, a v závere 
bol prijatý aj predseda vlády Tanzánie Mizengo Kay-
anza Peter Pinda.                                                       -mf-

Svätý Otec prijal  
argentínsku prezidentku

Vatikán 18. marca (TK KBS) Pápež František sa dnes 
stretol s prezidentkou Argentíny Cristinou Fernández 
de Kirchnerovou. Išlo o formálnu návštevu, ktorej sú-
časťou bol aj spoločný obed v Dome sv. Marty.

Ešte predtým sa Svätý Otec stretol s vatikánskym 
štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom Bertonem 
a včera aj s pátrom Adolfom Nicolásom, generálnym 
predstaveným Spoločnosti Ježišovej a biskupom Al-
bana Mons. Marcellom Semerarom.                            -jk- 
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Na Veľvyslanectve SR pri Svätom 
stolci prezentácia knihy Konkláve

Rím 21. marca (TK KBS/RV) - Na Veľvyslanectve SR 
pri Svätej stolici prezentovali tento týždeň v pondelok 
novú knihu Marcela Šefčíka - „Konkláve. Pápežské 
voľby v 20. a 21. storočí“. Publikáciu vydalo vo februári 
vydavateľstvo Dobrá kniha. Autor tejto knihy zmapoval 
všetky obdobia vakantného Apoštolského stolca od za-
čiatku 20. storočia.

Publikácia si všíma, za akých okolností boli volení 
pápeži od roku 1903, ako aj to, ako sa v tomto obdo-
bí menili predpisy o voľbe pápeža. Najzaujímavejšou 
časťou celej knihy je tretia časť. Predstavuje čo mož-
no najdetailnejšie presný priebeh prípravy pápežskej 
voľby a priebeh samotného konkláve. Hoci je konklá-
ve v očiach mnohých ľudí opradené hustou pavučinou 
tajomstva, táto ustanovizeň ma presné pravidlá, bohatý 
duchovný obsah a krásne obrady, ktoré voľbu pápeža 
sprevádzajú.                        Zdroj: VR SK/Mária Fábryová 
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Nové hnutie proti diskriminácii, 
antisemitizmu a kristianofóbii

Štrasburg 20. marca (RV) - V Štrasburgu začína pôsobiť 
nová organizácia s názvom Hnutie proti podnecovaniu ne-
návisti (No Hate Speech Movement), za ktorým stojí ge-
nerálny sekretár Rady Európy Thorbjon Jagland. Cieľom 
je zastaviť závažné formy diskriminácie a nepriateľstva 
voči menšinám, ako aj antisemitizmus, kristianofóbiu, is-
lamofóbiu, rómsku fóbiu a prehnaný nacionalizmus. Do 
iniciatívy sa doteraz zapojilo 33 európskych krajín.

Ako sa uvádza vo vyhlásení hnutia, nenávisť a poru-
šovanie ľudských práv dnes predstavujú vážny problém. 
Dôsledky sú však alarmujúce. Takéto myšlienkové prúdy 
sa šíria aj prostredníctvom internetu a podporujú čoraz 
väčší počet násilností a diskriminácií medzi mladými. Na 
internete možno registrovať nenávisť voči akejkoľvek 
rozmanitosti. Nové hnutie chce tento trend zastaviť skôr 
než dosiahne katastrofické rozmery.

Rada Európy vysvetľuje, že prebytok xenofóbie, neto-
lerancie a diskriminácie doslova zaplavil Európu. Aktivi-
ty proti porušovaniu ľudských práv by mali byť hlavným 
cieľom združení mladých zo všetkých častí Európy. Prvé 
konkrétne podnety už prišli z Nórska, Fínska a z francúz-
sky hovoriacej komunity v Belgicku. Predstavenie novej 
organizácie sa uskutoční v piatok 22. marca v budove 
Európskeho paláca v Štrasburgu.                                 -mf-

Brazílska prezidentka  
Dilma Rousseffová pozvala  

Svätého Otca na SDM

Vatikán 20. marca (RV) - Svätý Otec sa stretol s brazíl-
skou prezidentkou Dilmou Rousseffovou, ktorá sa zú-
častnila aj na inauguračnej svätej omši Františka. Jednou 
z tém stretnutia boli aj Svetové dni mládeže, ktoré sa už 
o pár mesiacov uskutočnia v Riu de Janeiro. Prezident-
ka opätovne pozvala pápeža na toto podujatie mladých 
celosvetového rozmeru.

Obaja predstavitelia zotrvali v spoločnom rozhovo-
re štvrť hodiny a následne si vymenili dary. František 
prezidentke podaroval kópiu dokumentu z Aparecídy. 
Rovnaký dar odovzdal Svätý Otec aj argentínskej prezi-
dentke Cristine Fernandez Kirchnerovej.

Dilma Rousseffová sa dnes stretla aj s vatikánskym 
štátnym sekretárom Tarcisiom Bertonem a sekretárom 
pre vzťahy so štátmi arcibiskupom Dominiquem Mam-
bertim.                                                                          -mf- 

Svätý Otec František slávil  
svätú omšu pre záhradníkov,  

zametačov a smetiarov

Vatikán 22. marca (RV) - „Sme neviditeľní“, takto 
Luciano Cecchetti, zodpovedný za záhradnícke 
služby vo Vatikáne, hovorí o tých, ktorí pracujú 
každý deň, aby udržiavali čisté Námestie sv. Petra 
a starali sa o záhrady najmenšieho štátu sveta. Prá-
ve ich dnes František pozval na svätú omšu, ktorú 
slúžil ráno o 7:00 h v Dome sv. Marty vo Vatikáne. 
„Byť takto pred Svätým Otcom na svätej omši oso-
bitne pre nás, to sa každý deň nestáva. Otáčal som 
sa a videl som tváre zamestnancov: vychádzali sme 
všetci s lesknúcimi sa očami. Bola to omša naozaj 
veľmi jednoduchá, v priamom kontakte s tým, ktorý 
bol len pred niekoľkými dňami zvolený za pápeža. 
Boli sme mu neskutočne vďační... Osobitne, keď 
nás na konci zdravil: všetci po jednom sme sa mu 
predstavili a pre každého z nás si našiel slovo. To, 
čo povedal všetkým, bolo ,modlite sa za mňa‘.“

Ako uviedol P. Federico Lombardi, riaditeľ Tla-
čového strediska Svätej stolice, pápež František sa 
v homílii pozastavil pri dnešnom čítaní o židoch, 
ktorí zodvihli kamene a chceli ukameňovať Ježiša. 
„Ak máme zatvorené srdce, ak máme srdce z kame-
ňa, kamene sa nám dostanú do rúk a sme pripravení 
ich hodiť,“ a preto je potrebné otvoriť srdce láske, 
ako povedal Svätý Otec.

Vo štvrtok ráno František slávil svätú omšu pre za-
mestnancov Domu sv. Marty spolu s Mons. Lorenzom 
Baldisserim, sekretárom Kongregácie pre biskupov a 

so svojim súkromným sekretárom donom Alfredom 
Xuerebom, informoval P. Lombardi.                      -mf-
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Bratislava 22. marca (TK KBS) - V Bratislave sa stretli 
predstavitelia kresťanských cirkví na Slovensku. Ide o pr-
vé zo stretnutí, na ktorom sa budú pravidelne zúčastňovať 
predstavitelia kresťanských cirkví a náboženských spo-
ločností registrovaných v SR. Ťažiskovou témou, o kto-
rej diskutovali po pozvaní Katolíckej cirkvi, bol spoločný 
postup pri rokovaní so štátom v otázkach financovania
cirkví, škôl a školských a sociálnych zariadení. Debato-
vali i o možnej príprave odborných materiálov týkajúcich 
sa národného programu na podporu rodiny a ochrany ži-
vota od počatia a ochrany manželstva. Katolícka cirkev 
zároveň pozvala partnerov na Národný pochod za život.

„Nechceme nijakým spôsobom našim stretnutím 
nahrádzať jestvujúce inštitúcie, či už Konferenciu bis-
kupov Slovenska alebo Ekumenickú radu cirkví. Naše 
stretnutie bude aj vždy nazývané stretnutie predstavi-
teľov kresťanských cirkví a jediným krokom dopredu 
v tomto zmysle je, že tak, ako sme sa v minulosti stre-
távali, stretávali sme sa z dôvodov a podnetov, ktoré 
boli istým spôsobom, situáciou vytvorené, teraz by sme 
chceli urobiť ten krok dopredu, že by sme naše stret-
nutia spravidelnili,“ povedal novinárom predseda Kon-
ferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav 
Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.

Arcibiskup Zvolenský ďalej povedal, že pravidelné 
- neformálne stretnutia pokladajú „všetci spoločne za 
užitočné“. Na stretnutí podľa neho potom zvažovali, 
akou metódou budú vytvárať témy, na ktoré by spoloč-
ne hovorili. Zistili, že z princípu, že ide o kresťanské 
cirkvi a že sú za jedno v náboženských princípoch, tak 
môžu v mnohých otázkach prezentovať svoje postoje 
pred verejnosťou spoločne. „Konštatovali sme, že sú 
to predovšetkým postoje v otázkach, ktoré sa týkajú 
ochrany života, rodiny, a potom aj napríklad v otázkach 
nášho pôsobenia v spoločnosti, teda predovšetkým toho 
pozitívneho motivačného pôsobenia“.

Stretnutie privítal i generálny biskup Evanjelickej 
cirkvi a. v. (ECAV) na Slovensku Miloš Klátik. Infor-
moval, že kľúčovou témou prvej spoločnej diskusie 
bola diskusia o liste z Ministerstva kultúry SR adreso-
vaný všetkým cirkvám a náboženským spoločnostiam 
registrovaných v SR o poskytnutí informácií o stave 
majetku. „O tomto sme debatovali z rôznych uhlov  

pohľadu,“ povedal biskup Klátik, podľa ktorého v SR 
nie je problém prísť k tomu, kto ten majetok má. „Prob-
lém je skôr administratívno-technický a problém je aj 
iný, k čomu sú potrebné tie údaje, nakoniec sú verejne 
prístupné,“ dodal biskup Klátik.

Metropolita Zvolenský doplnil, že otázka súpisu 
majetku nie je „v zásade problémom“ ani pre Katolícku 
cirkev, „lebo bolo by nelogické, keby sme v tom vide-
li nejaký problém. Ten majetok je prítomný na území 
SR a pri určitej námahe, ktokoľvek by si tú námahu dal,  
tak ten majetok môže identifikovať - ktorý je vo vlastníc-
tve ktorejkoľvek právnickej osoby, ktorá patrí do Katolíc-
kej cirkvi. Skôr vidíme naozaj aj my v otázky technickej 
- kapacít, akým spôsobom to urobíme, a požiadavkám - 
aby to zodpovedalo tomu, že by pre nejakú technickú ne-
dokonalosť nevzniklo nejaké obvinenie, že by sme chceli 
niečo zatajovať,“ dodal arcibiskup Zvolenský.

Prvé stretnutie predstavitelia kresťanských cirkví 
nadväzuje na januárové spoločné stretnutie arcibiskupa 
Zvolenského a biskupa Klátika. Podnet na vzájomné 
stretnutie vyšiel zo strany KBS a predmetom stretnutia 
bolo podrobnejšie rozdiskutovanie myšlienky prehĺbe-
nia spolupráce cirkví na Slovensku s cieľom ich vzá-
jomného duchovného obohatenia. Podľa návrhu KBS, 
ak chceme vzdorovať sekularizácii a hlásať evanjelium, 
cirkvi si potrebujú byť navzájom oporou. Je viacero ob-
lastí, kde by spoločný postup bol prínosom pre všetkých, 
preto navrhujú vznik neformálnej platformy, kde by sa 
na najvyššej úrovni cirkví prediskutovávali otázky spo-
ločného záujmu.                            TK KBS, ml / snímka pz 

V Bratislave sa stretli najvyšší predstavitelia  
kresťanských cirkví na Slovensku

Bratislava 22. marca (TK KBS) - V koledníckej zbierke 
Dobrá novina sa v 18. ročníku vyzbieralo 867 248,58 
eur. „Ceníme si štedrosť slovenských rodín, ktoré sa 
samy boria s náročnou finančnou situáciou. V duchu
slov novozvoleného pápeža Františka však nezabúda-
jú na najchudobnejších a najbiednejších. Rovnako im, 
ako aj všetkým podporovateľom Dobrej noviny vyjad-

rujeme v mene projektových partnerov úprimnú vďa-
ku,“ uviedla predsedníčka Komisie pre Dobrú novinu 
Martina Grochálová.

Výťažok z najväčšej slovenskej zbierky na pomoc 
Afrike pôjde na konkrétne projekty pomoci ľuďom 
v Keni, Južnom Sudáne, Ugande, Benine a na Mada-
gaskare.                            Marián Čaučík

Dobrá novina v osemnástom ročníku vyzbierala vyše 800-tisíc eur
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Druhý ročník pochodu  
„Bratislava za život“  

prilákal do mesta 2000 ľudí

Bratislava 17. marca (TK KBS) - Hviezdoslavovo 
námestie sa v sobotu o tretej zaplnilo nielen Bratislav-
čanmi. Podporiť myšlienku ochrany života prišlo pri-
bližne 2000 ľudí z celého Slovenska. O tom, že život 
je dôležitý a oplatí sa stáť na jeho strane presvedčili aj 
účinkujúci. Na pódiu vystúpila kapela Komajota, Mari-
án Čekovský a Alena Čermáková. So svojimi životnými 
osudmi sa podelili hostia – matka dcéry s Downovým 

syndrómom, študent pracujúci v geriatrickom zariadení 
a študentka, ktorá sa nebála vychovávať dieťa. „Práve 
pochod za život začína celú kampaň, ktorá je známa 
nosením bielej stužky. Každý, kto si ju pripne na odev 
v tomto týždni, podporí počatý život,“ vysvetľuje Mar-
cela Dobešová z Fóra života.

Víziou organizátorov pochodu je spoločnosť, ktorá 
bude rešpektovať a mať v úcte život každého človeka 
bez ohľadu na vek, pohlavie, zdravotný stav, rasu, kul-
túru a náboženstvo a chrániť právo na život nenarode-
ných, novonarodených, chorých a starých rovnako ako 
právo na život ostatných ľudí. „Sme presvedčení, že 
všetci ľudia bez rozdielu sú si rovní a nikto by nemal 
byť diskriminovaný. Žiaľ právo na život nenarodených 
detí dnes nie je chránené,“ hovorí Patrik Daniška z Inšti-
tútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. 

Snahou organizátorov je odstrániť diskrimináciu ne-
narodených, vzhľadom k tomu, že v súčasnej legislatí-
ve sa právo na život priznáva iba narodeným jedincom. 
„Dôsledkom toho je, že ročne vyše osemtisíc jednotliv-
cov môže byť a je legálne usmrtených bez udania dô-
vodu, toto považujeme za nespravodlivosť historických 
rozmerov a je zarážajúce, že môže prejsť bez povšimnu-
tia verejnou mienkou,“ upozorňuje Juraj Šúst zo Spolo-
čenstva Ladislava Hanusa. .

Z Hviezdoslavovho námestia sa dav presunul cez 
Staré mesto, Michalskú bránu a Obchodnú ulicu do Me-
dickej záhrady, kde bolo podujatie ukončené špeciálnou 
bodkou. Účastníci pochodu zavesili v záhrade tabuľky 
vystihujúce myšlienky, prečo je život pre nich dôležitý. 
Inštalácia potrvá do piatka.                                    Natália Šepitková 

Ku kampani „Deň počatého  
dieťaťa“ sa pripojili  

i prešovskí vysokoškoláci

Prešov 21. marca (TK KBS) - V prvý jarný deň 20. mar-
ca 2013 sa stretli mladí vysokoškoláci z Prešova, aby 
slávili pobožnosť krížovej cesty za nenarodené deti. 
Predchádzalo jej slávenie svätej omše v kaplnke vy-
sokoškolského internátu Prešovskej univerzity. Boho-
službu celebrovali kapláni Univerzitného pastoračného 
centra Dr. Štefana Héseka Marek Varga a Marián Kašaj 
s duchovným správcom Gréckokatolíckeho mládež-
níckeho pastoračného centra Petrom Tirpákom, ktorý 
v homílii pripomenul poslanie mladých ako Kristových 
učeníkov.

Po svätej omši sa mladí vybrali na prešovskú kalvá-
riu, kde sa v modlitbe spojili v úmysle za ochranu man-
želstiev, rodiny a počatého dieťaťa. Pobožnosť duchov-
ní otcovia zakončili požehnaním. Stretnutie mladých 
pokračovalo v spoločenských priestoroch Hnutia Oáza 

                                          Alžbeta Vargová a Marek Kotuľák

Arcibiskup Zvolenský požehnal 
rakvy Petra Pázmánya  

a Juraja Lippaya

Bratislava 20. marca (TK KBS) - Bratislavský arcibiskup 
metropolita Mons. Stanislav Zvolenský viedol v ponde-
lok 18. marca 2013 v Katedrále sv. Martina v Bratislave 
obrad požehnania rakiev kardinála Petra Pázmánya a ar-
cibiskupa Juraja Lippaya, v ktorých budú ich telá opäť 
umiestnené na pôvodné miesto do hrobky v kryptách 
Katedrály.

Obradu predchádzalo vedecké kolokvium pod ná-
zvom „Identifikácia hrobu kardinála Petra Pázmánya“.
V aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohoslovec-
kej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave 
ho moderoval bratislavský pomocný biskup Mons. Jo-
zef Haľko. V úvode sa prítomným prihovoril arcibiskup 
Zvolenský, ktorý hovoril o pôvode myšlienky hľadať 
a identifikovať hrob kardinála Petra Pázmánya po vzni-
ku samostatnej Bratislavskej arcidiecézy, ktorá podujatie 
zorganizovala v spolupráci s Bohosloveckou fakultou 
UK.

Po prvom príhovore nasledovali príspevky jednotli-
vých odborníkov. Profesor Štefan Käfer hovoril o živote 
kardinála Pázmánya, Zdenko Farkaš z pohľadu archeo-
lóga objasnil objavenie a samotný vstup do hrobky. Na 
jeho príspevok nadviazal Tomáš Krampl, ktorý bližšie 
vysvetlil charakter nálezu. Nasledoval príspevok prof. 
Milana Thurza, odborníka v oblasti antropológie, ktorý 
podrobne referoval o vedeckej dokumentácii telesných 
pozostatkoch kardinála. Záverečný odborný príspevok 
na kolokviu patril Silvii Birkušovej, odborníčke na tex-
tílie, ktorá zaujímavo predstavila proces reštaurovania 
biretu kardinála Pázmánya, ktorý sa našiel pri jeho teles-
ných pozostatkoch.

Po všetkých odborných príspevkoch zaznelo ešte 
slovo P. Petra Bujka, súčasného provinciála jezuitov na 
Slovensku, ktorej členom bol aj kardinál Pázmány.  

                                                                 Lukáš Uváčik



17                          12/2013

SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI  
            

V Dome Quo Vadis v Bratislave 
sa zapojili akcie Podeľme sa!

Bratislava 20. marca (TK KBS) – V bratislavskom 
Dome Quo Vadis sa už po štvrtýkrát zapojili do 
charitatívneho podujatia s názvom „Podeľme sa!“. 
Ide o podujatie s úmyslom osloviť farnosti, spolo-
čenstvá, organizácie, spolky i rodiny vo všetkých 
diecézach Slovenska; jeho podstatou je pomôcť 
blížnym v ich krízových životných situáciách.

Dobrovoľníci rozdávali 19. marca guláš, kto-
rí navarili bratia františkáni. Záujemcovia zaň 
zaplatili cenu hlavného jedla. Celkovo vyzbie-
rali 377,28 eur, ktoré poputujú na rekonštrukciu 
krízového centra Dorka vo Zvolene, ktoré bude 
poskytovať prístrešie mladým dospelým po od-
chode z detských domovov a pre ohrozené rodiny 
s deťmi.

Pred rokom vyzbierali v Dome Quo Vadis 
– 548,10 €. Smerovali na podporu centra Magis, 

V Bratislave siedmy ročník  
akcie Podľme sa

Bratislava 18. marca ( TK KBS) Bratislavský arcibis-
kup metropolita Stanislav Zvolenský sa podelil s núdz-
nymi o svoj nedeľný obed. Reagoval tak na výzvu 
Katolíckeho hnutia žien Slovenska (KHŽS), v rámci 
siedmeho ročníka pôstnej akcie Podeľme sa!

V nedeľu 17. marca dopoludnia zavítal do brati-
slavskej Farnosti Narodenia Panny Márie na Dlhých 
dieloch na pastoračnú návštevu, kde celebroval svätú 
omšu. Spolu s ním koncelebrovali miestny farár Šte-
fan Herényi, kaplán Marián Kolník a tajomník Arci-
biskupského úradu Lukáš Uváčik.

Vo svojej homílii vychádzajúc z evanjeliového 
úryvku o Ježišovi a hriešnici rozvinul úvahu o odlíše-
ní hriechu od hriešnika, ktorý je vždy hodný úcty. Po-
zornosť zameral na Ježišov nový prístup – odpustenie, 
a nie odsúdenie. „Zlo sa zo sveta nevymaže jednodu-
chým odstránením zlých ľudí, ale premáha sa silou lá-
sky a milosrdenstva – to je to nové, čo Ježiš priniesol 
a čo stále tvorí aj v našich srdciach,“ povedal.

Po záverečnom požehnaní arcibiskup Zvolenský 
vyšiel spolu s farníkmi na priestranstvo pred kostol, 
kde už stáli rozložené stoly so štyrmi druhmi pôstnej 
polievky. Dievčatá a ženy sa ujali naberačiek. Na horú-
cich polievkach si všetci pochutili. Napriek chladnému 
počasiu ich zohrievalo vedomie, že svoju pomyselnú 
druhú časť nedeľného obeda venovali bratom a ses-
trám, ktorí to potrebovali. Podelili sa duchovne aj ma-
teriálne.                                       Mária Raučinová, KHŽS 

ktoré sa venuje pomoci ľuďom v núdzi a obetiam 
domáceho násilia. V roku 2011 to bolo 536,30 eur, 
ktoré išli na centrum G. B. Mollovej. V roku 2010 
poslali z Domu Quo Vadis v Bratislave 340 € do 
centra Dorka vo Zvolene.                    Tomáš Kováčik

Prešovskí mladí sa spojili  
pri krížovej ceste  

v chráme sv. Jána Krstiteľa

Prešov 20. marca (TK KBS) - Spolupôsobenie vý-
chodného a západného obradu v Prešove je pek-
ne viditeľné a zhmotnené aj medzi mladými. Už 
sa stáva pomaly tradíciou krížová cesta, ktorú v  
pôstnom čase spoločne pripravujú dve prešov-
ské centrá starajúce sa o  duchovný rast mládeže. 
Gréckokatolícke mládežnícke pastoračné centrum 
(GMPC) za východný obrad a  Univerzitné pasto-
račné centrum Dr. Štefana Héseka (UPC) za zá-
padný obrad sa zjednotili v modlitbe krížovej ces-
ty, ktorá sa uskutočnila v  Katedrálnom chráme sv. 
Jána Krstiteľa.

Pri tradičnej mládežníckej utorkovej liturgii, 
sprevádzanej spevom „domácich“, sa prihovoril 
otec Marek Varga, kaplán v  UPC. V svojej káz-
ni sa hlbšie zamýšľal nad pôsobením Božieho 
slova v  živote. Krížovú cestu, ktorá nasledovala 
bezprostredne po skončení liturgie, si zobrali or-
ganizačne na starosť študenti na čele so svojimi 
duchovnými otcami. Vzájomne sa striedali a dopĺ-
ňali pri úvahách jednotlivých zastavení i piesňach. 
Biblické slová otca Petra Tirpáka, duchovného 
otca GMPC, „aké je dobré a  milé, keď bratia žijú 
pospolu“, sa tak teda naplno prejavili.

Na ďalšiu krížovú cestu tentoraz gréckokatolí-
kov pozvali rímskokatolíci už dnes, a to tentoraz 
na Prešovskú Kalváriu, s  úmyslom obetovať ju za 
nenarodené deti.                              Mária Pihuličová
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Vydavateľstvo Sali-Foto  
vydalo autobiografiu  
Josepha Ratzingera

Bratislava 20. marca (TK KBS) - „Môj život“ je názvom 
autobiografie kardinála Josepha Ratzingera, emeritného
pápeža Benedikta XVI., ktorú v týchto dňoch vydáva 
slovenské vydavateľstvo Sali-Foto. Knihu, ktorá obsa-
huje pútavé rozprávanie o vlastnom živote ústami muža, 
ktorý sa stal pápežom, od jeho detských čias až po pápež-
ský stolec, preložila Eva Krajíčková.   Vladislav Salamon

Vernisáž výstavy liturgických 
kníh v Trebišove

Trebišov 17. marca (TK KBS) V kaštieli trebišovského 
múzea sa uskutočnila vernisáž putovnej výstavy s ná-
zvom Múdrosť v kresťanskej histórii ukrytá. Výstava 

obsahuje cca 60 kníh, najmä liturgicky zdobených 
evanjeliárov, ale aj služobníky, trebníky, zborníky 
a knihy s historickou problematikou. Najvzácnejším 
exponátom je tzv. Baškovský evanjeliár, pochádzajúci 
z 15. stor. z Baškoviec pri Sobranciach.

Kurátor výstavy Michal Hospodár v príhovore 
uviedol, že v Jubilejnom cyrilo-metodskom roku si aj 
cez vystavené exponáty lepšie uvedomujeme hodno-
tu viery a jej kontinuitu počas stáročí. Zaujímavosťou 
výstavy je, že väčšina kníh sa objavila takmer náhodne 
pri terénom výskume. Zásluhou Spolku boli tieto knihy 
odborne zreštaurované a sprístupnené širšej verejnosti. 
Výstava potrvá do začiatku júna.          Michal Hospodár

 Publikácia Dejiny kresťanskej  
liturgie v staroveku

Banská Bystrica 22. marca (TK KBS) - Detailnú charak-
teristiku vývinu liturgie kresťanov v staroveku prináša 
nová publikácia kňaza Petra Cabana - Dejiny kresťan-
skej liturgie v staroveku. Vydalo ju pražské vydavateľ-
stvo Paulínky. Kniha vo forme vedeckej monografie pri-
náša výsledky jeho vedeckého bádania na poli koreňov 
kresťanskej liturgie, ako aj skúsenosti z výskumu pra-
meňov z pobytov autora na zahraničných univerzitách 
za posledné roky (Graz, Berlín, Viedeň, Innsbruck, Pra-
ha, Potsdam). Monografia je lingvistickým doplnením
Cabanovej knihy The history of Christian Liturgy in 
Antiquity, ktorá vyšla v anglickom jazyku v roku 2012 
v Prahe.                                                         Marek Kaščák

Stretnutie Spolku sv. Vincenta  
de Paul Skupiny Európa 2

Bratislava 16. marca (TK KBS) - Od 13. do 16. marca 
2013 sa konalo medzinárodné stretnutie prezidentov 
Spolku sv. Vincenta de Paul. V Dome nádeje Spolku 
sv. Vincenta v Bratislave debatovali o sociálnom za-
meraní pre prácu s chudobnými, ako tréning národných 
prezidentov spolku. Na stretnutí sa stretlo 19 delegátov 
z Macedónska, Chorvátska, Rumunska, Litvy, Maďar-
ska a Slovenska. Koordinátorom stretnutia skupiny 
Európa 2 bol Ervín Jozef Tigla z Rumunska.

Tréningové cvičenia viedli školiteľky Generál-
nej rady Spolku, so sídlom v Paríži, viceprezidentka 
Márie-Francoise Salesiani-Payet z Francuzska a Ul-
rika Maatfeldt z Nemecka, členka Generálnej rady. 
Tréning národných prezidentov mal viacero úrovni: 
štruktúra vedenia spolku, získavanie nových členov, 
sociálne nasadenie pre prácu s chudobnými v duchu 
Vincentskej spirituality a vzájomná komunikácia ve-
denia spolku a členskej základne.

Skupiny prezidentov pracovali vo worshopoch, 
s cieľom zostavenia projektu na identifikáciu úloh
a činnosti do budúcna vo všetkých zúčastnených 
krajinách. Krajiny Európy 2 sa predstavili krátkou 
prezentáciou o práci s chudobnými. Následne prijali 
spoločné pravidlá v sociálnom nasadení pre činnosť 
členov a ich inšpiráciu.                     Libuša Miháliková

Dobrovoľníci Maltézskeho rádu 
na otvorení sociálneho šatníka

Trenčín 15. marca (TK KBS) - Členovia Zboru dob-
rovoľníkov Zvrchovaného vojenského a špitálneho 
rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rhodosu a Malty pôsobia-
ci v Trenčíne sa 11. marca 2013 zúčastnili na otvorení 
Sociálneho šatníka určeného pre obyvateľov mesta v so-
ciálnej núdzi. Šatník bol otvorený v budove mestského 
hospodárstva za prítomnosti viceprimátora mesta Tren-
čín JUDr. Rastislava Kudlu. Zástupcovia mesta vyjadrili 
uznanie a poďakovanie členom Zboru dobrovoľníkov 
za vypracovanie projektu a jeho uvedenie do prevádzky. 
Vyjadrili presvedčenie, že hlavná idea projektu „Člo-
vek človeku človekom“ by mala nájsť uplatnenie nielen 
v charitatívnych projektoch, ale i v bežných životných 
situáciách.                                                       Tibor Ujlacký


