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Nástupom pápeža Františka sa do popredia znova 
intenzívnejšie dostáva problém chudoby. Napriek 
dlhoročným snahám o jej odstránenie a vynaklada-
niu obrovských čiastok z verejných rozpočtov na 
vyriešenie tohto problému, stále pretrváva. Doma 
na Slovensku aj vo svete. Práve naopak, problém 
sa stáva s postupujúcim rozvojom stále kontrast-
nejší. Znepokojujúce je, že milióny eur vynaklada-
ných ročne v rámci rozvojovej pomoci chudobným 
krajinám alebo v podobe rôznych sociálnych dávok 
a podpôr akoby problém vôbec neriešili. Ani činnosť 
rôznych charitatívnych a neziskových organizácií, 
ktoré zbierajú peniaze, šatstvo či jedlo a darujú ho 
ľuďom v núdzi, problém nerieši, iba zmierňuje jeho 
následky v ich životoch. Problém chudoby sa u nich 
objaví vždy znovu po tom, ako utratia posledné euro 
alebo minú zásoby potravinovej pomoci.

Aj keď zmierňovanie dôsledkov chudoby je 
z krátkodobého hľadiska síce jedinou možnosťou 
ako účinne pomôcť núdznym ľuďom, nemôže na-
hradiť skutočné riešenie problému. Spoliehanie sa 
na takúto výpomoc formou darov a podpôr vytvára 
neprirodzenú závislosť. Tá sa naplno prejaví vždy, 
keď z rôznych dôvodov poklesne objem vyzbiera-
ných prostriedkov určených pre núdznych.

Skutočný záujem o pomoc chudobným by mal 
byť dlhodobo zameraný na odstraňovanie prvotných 
príčin, ktoré spôsobujú chudobu. Aby sme ich mohli 
identifikovať, potrebujeme poznať skutočnú podsta-
tu chudoby, jej charakter a faktory, ktoré indikujú 
zvýšenú pravdepodobnosť, že sa objaví. Pre správne 
uchopenie problému treba rozlišovať chudobu ako 
nedostatok nahromadených statkov a chudobu ako 
neschopnosť zabezpečiť sebe a svojej rodine životné 
potreby na primeranej úrovni. V konečnom dôsledku 
a zjednodušene povedané, chudoba predstavuje ne-
dostatok bohatstva. Toto jednoduché konštatovanie 
zásadným spôsobom ovplyvňuje spôsob, akým sa 
na chudobu pozeráme a ako pristupujeme k jej rie-
šeniu.

Pre postupné zmenšovanie chudoby z dlhodobé-
ho hľadiska je úplne nevyhnutné zamerať sa na spô-
soby ako vytvoriť väčšie bohatstvo. Z praktického 
hľadiska to znamená vyriešiť otázku: čo a akým 
spôsobom vyrábať tak, aby bol o výrobky a služby 
za primeranú cenu dostatočný záujem. Zodpoveda-
nie týchto ekonomických otázok si vyžaduje, okrem 
znalosti odborných technologických postupov, po-
znanie potrieb iných ľudí. Tak ako to pred viac než 
20 rokmi postrehol a zdôraznil Svätý Otec Ján Pavol 
II. vo svojej encyklike Centesimus Annus – súčas-
ný ekonomický systém čoraz viac vyžaduje, aby sa 
produkcia uskutočňovala s inými a pre iných. Také-
to zameranie sa na potreby blížnych vytvára, okrem 
ekonomických efektov, lepšie predpoklady pre bu-

dovanie spoločenstva vzájomnej potreby a lásky. Je 
v súlade, nie v protiklade, s dôstojnosťou každého 
človeka. Vyžaduje, aby človek dôkladne skúmal 
svoje talenty a dary a možnosť ich využitia v službe 
a v prospech blížnych a spoločenstvu. Toto je, vedo-
me či nevedome, zámerne či mimovoľne, aj neodde-
liteľnou súčasťou skúmania Božieho plánu v osob-
nom živote.

Základným spoločensko-ekonomickým predpo-
kladom pre fungovanie takéhoto modelu je sloboda. 
Nie náhodou sú najchudobnejšie krajiny sveta práve 
tie, v ktorých je dlhodobo a systematicky potláčaná 
sloboda. Sloboda politická, náboženská a ekonomic-
ká. Potláčaním ktorejkoľvek z týchto slobôd, dochá-
dza skôr či neskôr, vo väčšom či menšom rozsahu 
aj k obmedzeniu ostatných dvoch slobôd. Historicky, 
potlačenie slobody z dlhodobého hľadiska vždy vie-
dlo k úpadku, ktorý sa v ekonomickej oblasti preja-
voval spomalením pokroku a vzrastaním chudoby.

Môžeme si položiť otázku: Je dnešný problém 
chudoby na Slovensku spôsobovaný aj nedostatkom 
slobody? Určite áno. Ešte vždy je čiastočne spôsobo-
vaný neslobodou počas komunistického režimu, kto-
rý mnohým ľuďom neumožnil rozvinúť ich talenty 
a naplno ich využiť. Na druhej strane aj dnes čelíme 
rôznym formám obmedzovania slobody, zvlášť eko-
nomickej, ktorá síce nemá formu zákazov a trestov, 
ale rafinovanú podobu byrokratických obmedzení,
neprehľadných dotácií vyvoleným a neprimeraným 
daňovým zaťažením potrebným na financovanie
plytvania štátu. Toto predstavuje, predovšetkým pre 
malé podniky, ktoré vytvárajú viac ako polovicu za-
mestnanosti na Slovensku, významné bariéry vstupu 
na trh, kde môžu vymeniť svoje produkty za penia-
ze na mzdy svojich zamestnancov. Najväčšou pre-
kážkou v tomto smere je množstvo byrokratických 
opatrení, ktoré musia splniť malovýrobcovia, aby si 
takýmto spôsobom zlepšili svoju finančnú situáciu.
To ich mnohokrát nielen odrádza, ale priamo legál-
ne znemožňuje, aby boli svojou prácou užitočnými. 
Namiesto toho im štát ponúka závislosť na štátnom 
sociálnom systéme. Závislosť na dobrej vôli tých po-
litikov, ktorí o tom rozhodujú. Vytváranie takýchto 
foriem nezdravej závislosti vytvára predpoklady pre 
jej zneužitie v oblasti priameho potlačenia slobody. 
Zároveň je obľúbeným dôvodom na presadzovanie 
zvrátených opatrení v oblasti interrupcií a eutanázie 
smerujúcich aj k finančnému udržaniu takéhoto neu-
držateľného systému. Bojovať proti chudobe zname-
ná vybrať si slobodu. Slobodu pre všetkých. Tá vyža-
duje od mnohých, aby sa vzdali svojich vymožeností 
a privilégií, ktoré im nespravodlivo zabezpečujú ne-
primerané postavenie v spoločnosti a ekonomike.

Ekonomický komentá, Martin Stochmal
člen Klubu kresťanských ekonómov

 Chudoba a sloboda



15-16/2013                        3

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI  
            

Vatikán 7. apríla (TK KBS) Pápež František v nedeľu 
v podvečer prevzal katedru rímskeho biskupa. 

S radosťou slávim po prvý raz Eucharistiu v tej-
to Lateránskej bazilike, katedrále rímskeho biskupa. 
Všetkých vás s láskou pozdravujem: drahého kardinála 
vikára, pomocných biskupov, diecéznych kňazov, di-
akonov, rehoľníčky a rehoľníkov a všetkých veriacich 
laikov. Taktiež pozdravujem primátora s manželkou 
a všetky prítomné autority. Spoločne kráčajme vo svet-
le vzkrieseného Pána.

Dnes slávime Druhú veľkonočnú nedeľu, nazývanú 
tiež aj Nedeľou Božieho milosrdenstva. Aká krásna je 
táto realita viery pre náš život: Božie milosrdenstvo! 
Taká veľká a hlboká je Božia láska k nám, je to lás-
ka, ktorá sa nikdy nezmenšuje, vždy nás drží za ruku 
a podporuje nás, pomáha nám vstať a vedie nás.

V dnešnom evanjeliu apoštol Tomáš zakúša práve 
Božie milosrdenstvo, ktoré má konkrétnu tvár, tvár Je-
žiša, vzkrieseného Ježiša. Tomáš neverí tomu, čo mu 
hovoria ostatní apoštoli: „Videli sme Pána“; nestačí mu 
Ježišov prísľub, ktorý im oznámil: „na tretí deň vstanem 
z mŕtvych“. Chce ho vidieť, chce vložiť svoje ruky do 
rán po klincoch a do boku. A aká je Ježišova reakcia? 
Trpezlivosť: Ježiš neopúšťa tvrdohlavého Tomáša v je-
ho nevere; daruje mu týždeň času, nezavrie bránu, čaká. 
A Tomáš uznáva vlastnú obmedzenosť, malú vieru. 
„Pán môj a Boh môj“: týmto jednoduchým zvolaním, 
avšak plným viery, odpovedá na Ježišovu trpezlivosť. 
Necháva sa objať Božím milosrdenstvom, vidí ho pred 
sebou, v ranách na rukách a nohách, v otvorenom boku 
a nachádza dôveru: je to nový človek, už viac nie je 
neveriaci, ale veriaci.

Pripomeňme si aj Petra: trikrát zaprie Ježiša práve 
vo chvíli, keď mu mal byť nablízku; a keď sa dotkne 
svojho dna, stretáva Ježišov pohľad, ktorý trpezlivo 
a bez slov hovorí: „Peter, nemaj strach zo svojej sla-
bosti, dôveruj mi“; a Peter chápe, cíti tento Ježišov 
láskyplný pohľad a plače. Aký krásny je Ježišov po-
hľad – koľká nežnosť!

Bratia a sestry, nikdy nestraťme dôveru v trpezlivé 
Božie milosrdenstvo! Pozrime sa na dvoch emauzských 
učeníkov: smutné tváre, prázdna cesta, bez nádeje. Ale 
Ježiš ich neopúšťa: kráča s nimi po spoločnej ceste, ale 
nielen to! S trpezlivosťou im vysvetľuje Písma, ktoré 
hovoria o ňom a spolu s nimi sa zastaví, aby sa podelil 
o jedlo. Toto je Boží štýl: nie je netrpezlivý ako my, 
ktorí často chceme všetko a hneď, a to aj v súvislosti 
s osobami. Boh je s nami trpezlivý, pretože nás miluje, 
a ten kto miluje, chápe, dáva nádej, neopúšťa, neborí 
mosty, vie odpustiť. Pamätajme na to v našom kresťan-
skom živote: Boh na nás vždy čaká, aj keď sme sa od 
neho vzdialili! On nikdy nie je ďaleko a keď sa k nemu 
vrátime, je pripravený nás objať.

Vždy ma veľmi oslovuje čítanie podobenstva o mi-
losrdnom Otcovi, vždy na mňa zapôsobí, pretože mi 

Svätý Otec z lodžie baziliky: Ježiš stojí vždy na našej strane

dáva veľkú nádej. Predstavte si toho mladšieho syna, 
ktorý bol v otcovom dome a bol milovaný, napriek 
tomu požiada o svoju časť dedičstva; odchádza preč, 
všetko minie, klesne až na dno, ocitne sa ďaleko od 
otca; a keď sa dotkne dna, pocíti nostalgiu za teplom 
otcovského domu, a tak sa vráti späť. A otec? Zabudol 
na syna? Nie, nikdy. Je tam, vidí ho zďaleka, čakal ho 
každý deň, každú chvíľu: bol vždy v jeho srdci ako syn, 
aj keď ho opustil, aj keď premrhal celé dedičstvo, teda 
svoju slobodu. Otec s trpezlivosťou a láskou, s nádejou 
a milosrdenstvom nikdy, ani na chvíľu, neprestal na 
neho myslieť a hneď, ako ho uvidí ešte z diaľky, beží 
mu v ústrety a nežne ho objíma, s Božou nežnosťou, 
bez jediného vyčítavého slova: vrátil sa! Toto je otcova 
radosť. Objatím svojho syna otec vyjadruje celú túto 
radosť: vrátil sa! Boh nás vždy očakáva, neunavuje sa. 
Ježiš nám ukazuje toto trpezlivé Božie milosrdenstvo, 
aby sme znova našli dôveru, nádej, navždy! Veľký ne-
mecký teológ Romano Guardini hovorí, že Boh odpo-
vedá na našu slabosť svojou trpezlivosťou a to je dôvod 
našej dôvery, našej nádeje (porov. Glabenserkenntnis, 
Wurzburg 1949, str. 28). Je to ako dialóg medzi našou 
slabosťou a Božou trpezlivosťou, je to dialóg, ktorý 
nám, ak sa mu otvoríme, dá nádej.

Chcel by som zdôrazniť ďalší prvok: Božia trpez-
livosť nech je nám povzbudením vrátiť sa k Nemu, 
nech sa v našom živote stala akákoľvek chyba, aký-
koľvek hriech. Ježiš vyzýva Tomáša, aby vložil ruku 
do jeho rán na rukách a nohách a do jeho boku. Aj my 
môžeme vstúpiť do Ježišových rán, môžeme sa ich 
reálne dotknúť; to sa deje vždy, keď prijímame s vie-
rou sviatosti. Sv. Bernard v jednej krásnej homílii ho-
vorí: „Prostredníctvom ... rán (Ježišových) ja môžem 
piť med zo skaly a olej z kusov kameňa (porov. Dt 
32,13), teda zakusovať, aký dobrý je Pán“ (O Chvále 
chvál 61,4). Práve v Ježišových ranách máme istotu, 
v nich sa ukazuje nesmierna láska jeho srdca. Tomáš 
to pochopil. Sv. Bernard sa pýta: „na čo sa však mô-
žem spoľahnúť? Na moje zásluhy? Veď „mojou záslu-
hou je Božie milosrdenstvo. Určite nie som chudobný 
na zásluhy, pokiaľ je on bohatý na milosrdenstvo. Ak 
bude Pánovo milosrdenstvo bohaté, aj ja budem pre-
kypovať zásluhami“ (ivi, 5). Toto je dôležité: odvaha 
zveriť sa Ježišovmu milosrdenstvu, dôverovať jeho 
trpezlivosti, utiekať sa vždy do rán jeho lásky. Sv. Ber-
nard dospel k tomuto poznaniu: „Ale čo povedať, ak 
ma svedomie hryzie, kvôli množstvu hriechov? Kde 
sa rozmnožil hriech, rozmnožila sa aj milosť (Rim 
5,20)” (ibid). Možno si niekto pomyslí: Môj hriech je 
tak veľký, moje vzdialenie sa od Boha je tak veľké ako 
u mladšieho syna v podobenstve, moja nevera je taká 
ako u Tomáša; nemám odvahu vrátiť sa, myslieť si, že 
ma Boh môže prijať a že čaká práve na mňa. Ale Boh 
čaká práve na teba, prosí ťa iba o to, aby si mal odvahu 
ísť k nemu. Koľkokrát som v mojej pastoračnej službe 
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Pápež František v telegrame k úmrtiu barónky Thatcherovej

Vatikán 9. apríla (TK KBS) Pápež František vyjadril úprimnú sústrasť nad smrťou bývalej britskej premiér-
ky Margaret Thatcherovej. V telegrame podpísanom vatikánskym štátnym sekretárom Tarcisiom Bertonem, 
zaslanom britskému premiérovi Davidovi Cameronovi, pápež oceňuje kresťanské hodnoty, ktoré viedli zo-
snulú političku pri jej službe verejnosti a podpore slobody v rodine národov. Zverujúc jej dušu Božiemu milo-
srdenstvu uisťuje jej rodinu a britskú spoločnosť o svojich modlitbách.                                                -mf-  

počul opakovať: „Otče, mám veľa hriechov“; a vždy 
som následne vyslovil pozvanie: „Neboj sa, choď za 
ním, čaká na teba, On urobí všetko“. Okolo seba máme 
toľko svetských ponúk, nechajme sa však zachytiť Bo-
žou ponukou, pretože ona je vždy láskavým pohlade-
ním. Pre Boha nie sme číslami, sme dôležití, ba dokon-
ca najdôležitejší; aj keď sme hriešnici, sme tými, ktorí 
mu najviac ležia na srdci.

Adam po hriechu pocítil hanbu, vníma, že je nahý, 
cíti váhu toho, čo urobil; napriek tomu ho Boh neopus-
til: ak v tej chvíli aj začal exil od Boha pre hriech, je tu 
už prísľub návratu, možnosť vrátiť sa k nemu. Boh sa 
hneď pýta: „Adam, kde si?“, a hľadá ho. Ježiš sa stal 
nahým pre nás, zobral na seba Adamovu hanbu, naho-
tu jeho hriechu, aby zmyl náš hriech: jeho ranami sme 
boli uzdravení. Pamätajte na to, čo hovorí sv. Pavol: 
čím sa budem chváliť, ak nie mojou slabosťou, mojou 
biednosťou? Práve v pociťovaní môjho hriechu, v po-
hľade na môj hriech, môžem vidieť a stretnúť Božie 
milosrdenstvo, jeho lásku a ísť za ním, aby som prijal 
odpustenie.

V mojom osobnom živote som veľakrát videl mi-
losrdnú Božiu tvár, jeho trpezlivosť; u mnohých osôb 
som videl odvahu vstúpiť do Ježišových rán, hovoriac 
mu: Pane som tu, prijmi moju chudobu, ukry vo svojich 
ranách môj hriech, zmy ho svojou krvou. Vždy som 
videl, že Boh to urobil, prijal, utešil, zmyl a miloval.

Drahí bratia a sestry, nechajme sa objať Božím mi-
losrdenstvom; dôverujme jeho trpezlivosti, ktorá nám 
vždy dáva čas; majme odvahu vrátiť sa do jeho domu, 
prebývať v ranách jeho lásky, nechajme sa Ním milo-
vať, stretnime jeho milosrdenstvo vo sviatostiach. Po-
cítime jeho takú nádhernú nežnosť, pocítime jeho obja-
tie a aj my budeme schopní milosrdenstva, trpezlivosti, 
odpustenia, lásky.

Po slávnostnej svätej omši v Lateránskej bazilike 
sa z lodžie baziliky nečakane prihovoril tisícim prí-
tomným týmito slovami: „Bratia a sestry, dobrý večer! 
Ďakujem vám za vaše spoločenstvo počas dnešnej svä-
tej omše. Veľká vďaka! Prosím vás, aby ste sa za mňa 
modlili, potrebujem to, nezabúdajte na to. Ďakujem 
vám všetkým! Vykročme všetci spoločne napred, ľud 
a biskup, všetci spoločne, napred stále s radosťou zo 
Vzkriesenia Ježiša, on stojí vždy na našej strane. Nech 
vás Pán žehná!“                           Preklad: Ľudovít Malík

Svätý Otec prispel na pomoc 
obetiam záplav v Argentíne 

Vatikán 6. apríla (RV) - Svätý Otec posiela prostred-
níctvom Pápežskej rady Cor unum peňažnú pomoc 
argentínskej diecéze La Plata, ktorú zasiahli ničivé 
záplavy. Čiastku vo výške 50-tisíc dolárov odo-
vzdá apoštolská nunciatúra v Argentíne. Pápežov 
dar tak doplní pomoc miestnej Charity a ďalších 
katolíckych inštitúcii, ktoré od prvých momentov 
prírodnej katastrofy poskytujú asistenciu jej obe-
tiam.

Oblasť zasiahla séria povodní, ktoré si vyžiada-
li desiatky obetí a nezvestných. Len doteraz sa po-
čet obetí vyšplhal na 58, neustále sa však zvyšuje. 
Miestna Cirkev a katolícke charitatívne organizá-
cie sa v týchto dňoch aktívne podieľajú na pomoci 
zasiahnutému obyvateľstvu, ktorého veľká časť 
ostala bez strechy nad hlavou. František povzbudil 
Argentínčanov prostredníctvom listu, v ktorom vy-
zval civilné a cirkevné inštitúcie, ako aj všetkých 
ľudí dobrej vôle k prejavom lásky a ku kresťanskej 
solidarite pri poskytovaní pomoci.                        -mf-

„Prosím vás, modlite sa za mňa“ 
– zbierka príhovorov  

pápeža Františka

Vatikán 10. apríla (TK KBS) „Prosím vás, modlite sa 
za mňa“ – je názov zbierky doterajších príhovorov 
pápeža Františka, počnúc jeho prvým príhovorom 
hneď po zvolení 13. marca 2013. Vychádza vo va-
tikánskom knižnom nakladateľstve Libreria Editrice 
Vaticana (LEV), Publikácia s talianskym názvom „Vi 
chiedo di pregare per me“ (Prosím vás, modlite sa za 
mňa) nasleduje po predchádzajúcej zbierke textov 
kardinála Bergoglia, rovnako z nakladateľstva LEV. 
Dielko – zatiaľ len v talianskom jazyku – poskytuje 
čitateľom aj životopisný profil pápeža Františka, ako
aj vysvetlenie pôvodu a významu jeho pápežského 
erbu a motta.                                                         -jak-
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Vatikán 7. apríla (RV) - Na Námestí sv. Petra sa zišlo 
niekoľko tisíc pútnikov z celého sveta, aby sa spolu so 
Svätým Otcom pomodlil poludňajšiu modlitbu Raduj sa 
nebies kráľovná. 
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V túto nedeľu, ktorá uzatvára veľkonočnú oktávu, 
obnovujem veľkonočné prianie pre všetkých samotný-
mi slovami zmŕtvychvstalého Ježiša: „Pokoj vám!“ (Jn 
20,19.21.26) Nie je to hocaký pozdrav ani jednoduché 
prianie: je to dar, ba dokonca vzácny dar, ktorý Kristus 
ponúka svojim učeníkom potom, ako prešiel smrťou 
a podsvetím. Daruje pokoj, ako prisľúbil: „Pokoj vám 
zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedá-
vam, ako svet dáva“. (Jn 14,27) Tento pokoj je ovocím 
víťazstva Božej lásky nad zlom, je ovocím odpustenia. 
A je to práve tak: skutočný pokoj, ten hlboký, prichádza 
zo zážitku Božieho milosrdenstva. Dnes je nedeľa Bo-
žieho milosrdenstva z vôle blahoslaveného Jána Pavla 
II., ktorý zatvoril svoje oči pre tento svet práve v pred-
večer tejto slávnosti.

Jánovo evanjelium nám zvestuje, že Ježiš sa dvakrát 
objavil apoštolom uzavretým vo večeradle: prvýkrát, 
v samotný večer zmŕtvychvstania, a vtedy tu nebol To-
máš, ktorý povedal: „Keď neuvidím... a nedotknem sa..., 
neuverím.“ Druhýkrát, o osem dní neskôr, tu už Tomáš 
bol a Ježiš sa obracia práve naňho, pozýva ho hľadieť 
na rany, dotknúť sa ich; Tomáš zvolal: „Pán môj a Boh 
môj!“ (Jn 20,28) Ježiš mu odpovedal: „Uveril si, pretože 
si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ (v. 29) 
Ale kto boli tí, čo uverili bez toho, aby videli? Ďalší uče-
níci, ostatní muži a ženy v Jeruzaleme, ktorí, hoci nestre-
tli zmŕtvychvstalého Ježiša, uverili svedectvu apoštolov 
a žien. Toto je slovo veľmi dôležité pre vieru. Môžeme 
to nazvať „blahoslavenstvom viery“. „Blahoslavení tí, 
čo nevideli a uverili.“ (Jn 20,29) Toto je blahoslavenstvo 
viery. V každom čase a na každom mieste sú blahoslave-
ní tí, čo prostredníctvom Božieho slova, ohlasovaného 
v Cirkvi a dosvedčovaného kresťanmi, uveria, že Ježiš 
Kristus je vtelenou Božou láskou, vteleným Milosrden-
stvom. A toto platí pre každého z nás!

Ježiš dal apoštolom spolu so svojim pokojom Ducha 
Svätého, aby mohli rozniesť do sveta odpustenie hriechov 
– to odpustenie, ktoré môže dať iba Boh a ktorého cenou 

bola krv Syna. (porov. Jn 20,21-23) Cirkev je poslaná 
zmŕtvychvstalým Kristom odovzdávať ľuďom odpuste-
nie hriechov, a tak dať rast Kráľovstvu lásky, rozsievať 
pokoj do sŕdc, aby sa upevnil tiež vo vzťahoch, v spo-
ločnosti, v inštitúciách. Duch zmŕtvychvstalého Krista 
vyháňa strach zo sŕdc apoštolov a pobáda ich vyjsť z ve-
čeradla, aby prinášali evanjelium. Majme aj my väčšiu 
odvahu vydávať svedectvo o viere v zmŕtvychvstalého 
Krista. Nemajme strach byť kresťanmi a žiť po kresťan-
sky! My musíme mať túto odvahu ísť a ohlasovať zmŕt-
vychvstalého Krista, pretože on je našim pokojom, on 
učinil pokoj svojou láskou, svojim odpustením, svojou 
krvou, svojim milosrdenstvom.

Drahí priatelia, dnes popoludní budem sláviť eucha-
ristiu v Bazilike sv. Jána v Lateráne, ktorá je katedrá-
lou rímskeho biskupa. Prosme spoločne Pannu Máriu, 
aby pomáhala nám, biskupovi a ľudu, kráčať vo viere 
a v láske, dôverujúc stále milosrdenstvu Pána, ktorý nás 
neustále očakáva, miluje nás, odpustil nám svojou krvou 
a odpúšťa nám každý raz, keď ideme k nemu požiadať 
o odpustenie. Majme dôveru v jeho milosrdenstvo.“

Po modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná adresoval 
pútnikom v Ríme nasledujúce slová:

„Posielam srdečný pozdrav pútnikom, ktorí sa zú-
častnili na svätej omši, ktorej predsedal kardinál rímsky 
vikár v Kostole Santo Spirito in Sassia, v centre úcty 
k Božiemu milosrdenstvu. Drahí bratia a sestry, buďte 
poslami a svedkami Božieho milosrdenstva! Ďalej som 
rád, že môžem pozdraviť početných členov hnutí a aso-
ciácií prítomných na tejto našej chvíli modlitby, zvlášť 
komunity rímskeho neokatechumenátu, ktoré dnes za-
čínajú osobitnú misiu na námestiach mesta. Všetkých 
pozývam prinášať Dobrú zvesť v každom životnom 
prostredí „skromne a s bázňou“ (1Pt 3,16). Choďte na 
námestia a ohlasujte Ježiša Krista, nášho Spasiteľa! 
Zdravím všetkých chlapcov a dievčatá a prítomných 
mladých, osobitne žiakov Kolégia Saint-Jean de Passy 
z Paríža a zo Školy Giuseepeho Mazziniho z Marsaly, 
ako aj skupinu miništrantov z Taranta. Pozdravujem 
Chór Baziliky Collemaggio z Aquily, veriacich z Cam-
poverde di Aprilia, Verolanuova a Valentano, a spolo-
čenstvo skautov Fuolard Bianchi. Nech vás Pán požehná 
a dobrý obed!“                                   -jm-

František pred Raduj sa, nebies Kráľovná o odkaze Jána Pavla II.

Mozambický premiér na audiencii u Svätého Otca

Vatikán 11. apríla (TK KBS) Pápež František prijal na audiencii v Apoštolskom paláci premiéra Mozambiku Al-
berta Clementina Vaquina. Počas rozhovoru, ktorý sa niesol v srdečnej atmosfére, premiér v mene mozambického 
obyvateľstva opätovne zablahoželal Svätému Otcovi k jeho zvoleniu. Rovnako vyjadril potešenie nad dobrými 
vzťahmi medzi Svätou stolicou a Mozambikom, ktoré posilnila aj bilaterálna dohoda podpísaná 7. decembra 2011 
a ratifikovaná minulý rok. Obaja predstavitelia sa tiež zamerali na pozitívny prínos Katolíckej cirkvi v prospech
mieru a rozvoja v krajine, predovšetkým prostredníctvom jej vzdelávacej, charitatívnej a sociálnej činnosti. V zá-
vere stretnutia v krátkosti zhodnotili výzvy a problémy, ktoré v súčasnosti znepokojujú južnú časť Afriky.        -mf-
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Vatikán 10. apríla (TK KBS) O spásonosnom význame 
Ježišovho vzkriesenia, bez ktorého by bola naša vie-
ra márna, hovoril pápež František vo svojej katechéze 
počas generálnej audiencie na Ná-
mestí sv. Petra. Zúčastnili sa na nej 
tisíce pútnikov z celého sveta:

Drahí bratia a sestry, dobrý 
deň!

V minulej katechéze sme sa 
zastavili pri udalosti Ježišovho 
vzkriesenia, pri ktorej ženy zohrali 
osobitnú úlohu. Dnes by som sa rád 
zamyslel nad jeho spásnym význa-
mom. Čo znamená zmŕtvychvsta-
nie pre náš život? A prečo by bez 
neho naša viera bola márna? Naša viera stojí na Kris-
tovej smrti a zmŕtvychvstaní podobne ako dom stojí na 
základoch: ak tie nevydržia, zrúti sa celý dom. Na kríži 
Ježiš obetoval seba samého tým, že na seba vzal naše 
hriechy, zostúpil do priepasti smrti, zmŕtvychvstaním 
nad ňou zvíťazil, zničil ju a otvoril nám cestu k zno-
vuzrodeniu do nového života. Sv. Peter to súhrne vy-
jadruje v úvode svojho Prvého listu, ako sme to práve 
počuli: „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Je-
žiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve 
vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre 
živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a neväd-
núce dedičstvo (1,3-4). Apoštol nám hovorí, že Ježišo-
vým vzkriesením nastáva niečo úplne nové: sme vyslo-
bodení z otroctva hriechu a stávame sa Božími deťmi; 
to značí, že sme zrodení k novému životu. Kedy sa toto 
všetko pre nás uskutočňuje? Vo sviatosti krstu. V staro-
veku sa krst pravidelne udeľoval ponorením do vody. 
Ten, čo mal byť pokrstený, zostúpil do krstného prame-
ňa v podobe bazéna, vyzlečený zo šiat, a biskup či kňaz 
mu tri razy nalial vodu na hlavu, pokrstiac ho v mene 
Otca i Syna a Ducha Svätého. Pokrstený potom vyšiel 
z bazéna a obliekol si nové biele šaty. To znamenalo, že 
sa narodil do nového života, ponoriac sa do Kristovej 
smrti a zmŕtvychvstania. Stal sa Božím dieťaťom. Sv. 
Pavol v Liste Rimanom píše: „dostali ste Ducha adop-
tívneho synovstva, v ktorom voláme: ‚Abba Otče!‘“ 
(Rim 8,15). Duch, ktorého sme dostali v krste, nás učí 
a podnecuje, aby sme Bohu povedali „Otče“. Alebo 
lepšie: Abba znamená Otecko. Taký je náš Boh, je pre 
nás oteckom. Duch Svätý v nás uskutočňuje toto nové 
postavenie Božích detí. Boh sa k nám správa ako k sy-
nom, rozumie nám, odpúšťa nám, objíma nás, miluje 
nás i keď robíme chyby. Už v Starom zákone prorok 
Izaiáš zdôrazňoval, že ak aj matka zabudne na svoje 
dieťa, Boh na nás nikdy nezabudne, v žiadnej chvíli 
(porov. 49,15). A toto je krásne, nádherné.

Tento synovský vzťah s Bohom však nie je akým-
si pokladom, ktorý sme uložili niekde do kúta v na-
šom živote. Naopak, musí rásť, musí byť vyživovaný 

každodenným počúvaním Božieho slova, modlitbou, 
účasťou na sviatostiach, osobitne sviatosťou zmierenia 
a Eucharistie, a láskou. Môžeme žiť ako deti! Smieme 

žiť ako deti! Toto je naša dôstoj-
nosť. Počínať si ako pravé deti! To 
značí, že dovolíme Kristovi, aby 
nás každodenne premieňal a uro-
bil takými ako on; znamená to, že 
sa snažíme žiť ako kresťania, usi-
lujeme sa nasledovať ho, i keď si 
uvedomujeme naše ohraničenia 
a slabosti. Pokušenie opustiť Boha 
a postaviť do centra seba samých je 
stále nablízku a skúsenosť hriechu 
zraňuje náš kresťanský život, naše 

bytie Božích detí. Preto musíme mať odvahu viery, aby 
sme sa nenechali zviesť mentalitou, ktorá nám nahová-
ra: „Boha nepotrebuješ, nie je pre teba dôležitý, atď.“ 
Práve naopak, iba ak si budeme počínať ako Božie deti, 
ak sa nenecháme obrať o odvahu kvôli našim pádom 
a hriechom, uvedomujúc si, že Boh nás miluje, náš ži-
vot sa stane novým, bude plný vyrovnanosti a radosti. 
Boh je našou silou! Boh je našou nádejou!

Drahí bratia a sestry, musíme mať ako prví túto 
pevnú nádej a máme byť jej živým, jasným a žiarivým 
znamením pre všetkých. Vzkriesený Pán je nádejou, 
ktorá nikdy nesklame (porov. Rim 5,5). Pánova nádej 
nezahanbuje. Koľkokrát sa nádeje v našom živote roz-
plynú, koľkokrát sa očakávania, ktoré nosíme v srdci, 
vôbec neuskutočnia! Nádej nás kresťanov je silná, istá, 
pevná na tejto zemi, kde nás Boh povolal putovať. Zá-
roveň je otvorená pre večnosť, pretože sa zakladá na 
Bohu, ktorý je vždy verný. Nezabudnime na to: Boh je 
vždy verný, Boh je nám vždy verný. Byť vzkriesený-
mi s Kristom, prostredníctvom krstu a daru viery, pre 
neporušiteľnú nádej nás pobáda, aby sme sa ešte viac 
snažili o Božie veci, mysleli naňho ešte viac, modlili sa 
ešte viac. Byť kresťanmi neznamená obmedziť sa na 
dodržiavanie prikázaní, ale značí byť v Kristovi, mys-
lieť ako on, konať a milovať ako on. Znamená to dovo-
liť mu, aby prevzal vládu nad naším životom, zmenil 
ho, premenil a vyslobodil z temnoty zla a hriechu.

Drahí bratia a sestry, ak nás niekto požiada zdôvod-
niť nádej, ktorá je v nás (porov. 1Pt 3,15), ukážme mu 
vzkrieseného Krista. Ukážme naňho ohlasovaním jeho 
Slova, ale predovšetkým naším životom vzkriesených. 
Ukážme radosť z toho, že sme Božie deti, slobodu, kto-
rú nám dáva život v Kristovi. Táto sloboda je pravá, 
je slobodou od otroctva zla, hriechu a smrti! Hľaďme 
na nebeskú vlasť. Tak budeme mať nové svetlo a si-
lu i v našom každodennom úsilí a námahách. Toto je 
vzácna služba, ktorú máme poskytnúť nášmu svetu, 
ktorý často nedokáže pozdvihnúť zrak smerom nahor, 
nedokáže zdvihnúť zrak smerom k Bohu. Ďakujem.

                                               Preklad: sr. Agnes Jenčíková CJ

Svätý Otec počas audiencie: svedčiť svetu o radosti zo vzkriesenia
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Pápež sa stretol so zamestnancami 
vatikánskeho sekretariátu

Vatikán 12. apríla (TK KBS) Necelú hodinu trvala náv-
števa pápeža Františka v úrade Štátneho sekretariátu, 
počas ktorej sa jeho zamestnancom poďakoval za ich 
prácu. Adresoval im tiež osobitné poďakovanie za ich 
úsilie počas náročných dní spojených s konkláve, ako 
aj s jeho zvolením, od ktorého zajtra uplynie jeden me-
siac. V miestnosti knižnice sekretariátu sa stretol s per-
sonálom oboch oddelení: sekretariátu pre všeobecné 
záležitosti a pre vzťahy so štátmi. Ide o takmer 300 ľudí, 
nielen kňazov, ale aj rehoľníkov, rehoľníčky, laikov 
a laičky. Kardinál Tarcisio Bertone, vatikánsky štátny 
sekretár, sa Svätému Otcovi v krátkosti poďakoval za 
návštevu „veľkej rodiny jeho najbližších spolupracov-
níkov“. V jej závere pápež udelil zamestnancom svoje 
požehnanie a osobitne pozdravil každého z nich.     -mf- 

Stretnutie pápeža Františka 
s predsedom Rady evanjelických 

cirkví v Nemecku

Vatikán 8. apríla (TK KBS) Svätý Otec prijal na osobitnej 
audiencii predsedu Rady evanjelických cirkví v Nemec-
ku Nikolausa Schneidera s manželkou a sprievodom, 
ktorý je v týchto dňoch na návšteve Ríma.

O tejto dôležitej ekumenickej udalosti informoval 
riaditeľ vatikánskeho tlačového strediska P. Lombardi. 
Povedal, že išlo o veľmi srdečné stretnutie, počas ktoré-
ho predseda vyjadril svoje blahoželania k tak šťastnému 
a entuziastickému začiatku pontifikátu pápeža Františka.
Okrem iných rozličných oblastí sa rozhovor zameral aj na 
osobitnú hodnotu mučeníctva pre ekumenizmus, na ktoré 
pápež často upriamuje pozornosť, keďže je dobre obozná-
mený s utrpením ľudí, aj Evanjelickej cirkvi, ktoré pod-
stúpili v časoch nacizmu, i za iných okolností. Hovorca 

Prvé Františkové menovanie 
v kúrii sa týka kongregácie  

pre zasvätený život

Vatikán 6. apríla (RV) - Svätý Otec vymenoval pátra 
Josého Rodrígueza Carballa OFM za sekretára Kon-
gregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti 
apoštolského života. P. Carballo, narodený v roku 1953 
v Lodosele v španielskej diecéze Orense, bol od roku 
2003 generálnym ministrom Rádu menších bratov Fran-
tiškánov, 119. nástupcom sv. Františka z Assisi. V roku 
2009 bol znovu zvolený na ďalších šesť rokov a v roku 
2012 sa stal aj predsedom Únie generálnych predstave-
ných. Bol členom Kongregácie pre inštitúty zasväteného 
života a spoločnosti apoštolského života, ako aj Kongre-
gácie pre evanjelizáciu národov, zúčastnil sa na biskup-
ských synodách v roku 2005, 2008, 2010, aj 2012. Je 
autorom mnohých článkov i publikácií o zasvätenom 
živote, hovorí španielsky, anglicky, francúzsky, talian-
sky, portugalsky. Ovláda tiež latinčinu, biblickú gréč-
tinu i hebrejčinu, nakoľko študoval na Františkánskom 
biblickom inštitúte v Jeruzaleme a neskôr, v roku 1981 
získal doktorát v odbore Sväté písmo na Pápežskom 
biblickom inštitúte v Ríme.                                                 -jak- 

Svätý Otec futbalistom  
argentínskeho klubu: Ježiš  

je vašim skutočným priateľom

Vatikán 11. apríla (TK KBS) Včera sa na generálnej au-
diencii na Námestí sv. Petra vo Vatikáne zúčastnili aj fut-
balisti klubu San Lorenzo de Almagro z Buenos Aires. 
Pápež František je ich dlhoročným fanúšikom a vlastní 
aj členský preukaz. Práve prezidentovi futbalového klu-
bu Matiasovi Lammensovi pápež adresoval list, v kto-
rom okrem iného spomína aj na šampionát v roku 1946, 
ktorý klub vyhral. Hoci mal Bergoglio v tom čase iba 
desať rokov, veľmi dobre si pamätá na víťazný gól Re-
ného Potoniho, jedného z hráčov tzv. zlatej trojky. Klub 
vtedy získal tretí titul majstra Argentíny. „Vedzte, že 
som na vás nezabudol a prosím vás o to, aby ste okrem 
nadšenia pre futbal pestovali aj priateľstvo s Ježišom, 
skutočným priateľom, ktorý bude stáť stále s vami vo 
chvíľach šťastia, ale aj v tých ťažkých,“ uviedol pápež 
František.                              Zdroj: La Stampa/ snímka RV

ďalej zdôraznil, že „krv mučeníkov je niečím, čo hlboko 
zjednocuje rozličné kresťanské vierovyznania pri vydá-
vaní spoločného svedectva o Kristovi. (...) Išlo o veľmi 
plodné a významné nasmerovanie ekumenizmu, ktoré 
bude bez akýchkoľvek pochybností pokračovať aj počas 
tohto pontifikátu“ – dodal P. Federico Lombardi.         -js- 
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Pápež napísal list obyvateľom 
centier rímskeho Caritasu

Vatikán 11. apríla (TK KBS) „Ďakujem vám za vaše 
gesto blízkosti a priazne. Pán nech vám to bohato vy-
nahradí. Ďakujem vám aj za to, že sa za mňa modlíte 
a pozývam vás, aby ste v tom pokračovali, pretože to 
veľmi potrebujem. Vedzte, že vás nosím vo svojom 
srdci a že som vám k dispozícii. Prajem vám požeh-
nané Veľkonočné obdobie. Ježiš nech vás požehnáva 
a Panna Mária ochraňuje. Bratsky František.“ Pápež 
František takto, listom zaslaným riaditeľovi centier 
rímskeho Caritasu Mons. Enricovi Ferocimu pozdra-
vil ich hostí. „Je veľmi pekné vidieť nášho biskupa, 
ktorý nás uisťuje o svojej blízkosti a modlitbe“ – re-
aguje Mons. Feroci. Podľa jeho slov hostia jedálne 
a hostelu, ktorým včera list prečítal, boli veľmi do-
jatí a veľmi si vážia túto disponibilitu pápeža. Svätý 
Otec takto odpovedal na ich list, ktorým reagovali na 
pozvanie k modlitbe z loggie Baziliky sv. Petra a vy-
jadrili v ňom Pánovi vďaku za to, že nám daroval 
v pápežovi takéhoto človeka. V liste, ktorý odovzdal 
Svätému Otcovi na Zelený Štvrtok Mons. Feroci, 
obyvatelia ubytovní Caritasu okrem iného uviedli: 
„V našej ťažkej situácii môžeme pozorovať a zažiť 
na vlastnej koži, aké dôležité je gesto solidarity, aké 
utešujúce objatie, podanie ruky, v priamom kontraste 
s ľahostajnosťou alebo postojom tých, ktorí zraňujú 
už svojím pohľadom.“                                           -jak-

Kardinál Turkson na konferencii  
k 50. výročiu Pacem in terris

Washington 11. apríla (TK KBS) Vo Washingtone sa 
skončila dvojdňová konferencia k 50. výročiu encyk-
liky blahoslaveného Jána XXIII. Pacem in terris, ktoré 
pripadá presne na dnešný deň.

Organizovala ju Katolícka univerzita Ameriky, 
ktorá pozvala popredných vedcov, politikov a iných 
odborníkov, aby diskutovali o témach ako sú ľudské 
práva dnes, pokrok, jadrový program, zmierenie, ži-
votné prostredie a mier, či teológia budovania mieru 
a ďalšie. Na konferencii s názvom „Budovanie pokoja 
2013“ sa zúčastnil aj kardinál Peter Turkson, predseda 
Pápežskej rady Iustitia et pax, ktorý v stredu 10. apríla 
vystúpil s prednáškou „Prežívanie dedičstva Pacem in 
terris“ o nadčasovosti a aktuálnosti jubilujúceho pápež-
ského dokumentu. Poukázal v nej na prozreteľnostnú 
súvislosť medzi vnútorným posolstvom tejto encykliky 
a znepokojením pápeža Františka kvôli rozširujúcej sa 
chudobe.

50. výročie Pacem in terris

Vatikán 11. apríla (TK KBS) „Veľký deň pre Cirkev“ 
a pre celé ľudstvo. Takto definuje Mons. Loris Capovilla
11. apríl 1963, deň, v ktorý pápež Ján XXIII. podpísal 
encykliku Pacem in terris. 

V Klementínskej sále Apoštolského paláca zišlo 120 
členov Pápežskej nadácie. V mene prítomných pozdravil 
Svätého Otca americký kardinál Donald William Wuerl, 
arcibiskup Washingtonu, ktorý túto americkú charita-
tívnu asociáciu v roku 1988 založil. Pápež František vo 
svojom príhovore označil dnešné 50. výročie encykliky 
Pacem in terris za motiváciu k neustálemu angažovaniu 
sa v úsilí o zmierenie a pokoj.

Drahí priatelia, som rád, že sa môžem stretnúť 
s členmi Pápežskej nadácie, počas ich púte do Ríma 
a ďakujem kardinálovi Wuerlovi za srdečné slová. Na-
ozaj oceňujem vašu spomienku pred Pánom v modlitbe, 
v týchto dňoch, keď som začal svoju službu ako biskup 
Ríma a pastier univerzálnej Cirkvi. Počas 25 rokov od 
založenia nadácie ste vy a vaše pobočky pomohli Pet-
rovmu nástupcovi v podpore mnohých diel apoštolátu 

a charity, zvlášť blízkych jeho srdcu. V týchto rokoch ste 
významne prispeli k rastu mnohých jednotlivých cirkví 
v rozvojových krajinách tým, že podporujete, okrem 
iného, permanentnú formáciu kňazov a rehoľníkov, že 
poskytujete pomoc, lekársku pomoc a starostlivosť chu-
dobným a núdznym a vytvárate príležitostí pre vzdelá-
vanie a zamestnanosť, osobitne potrebné. Som vám zato 
veľmi vďačný. Potreby Božieho ľudu na svete sú veľké 
a vaše úsilie o presadzovanie poslania Cirkvi pomáha 
v boji proti mnohým formám materiálnej a duchovnej 
chudoby v ľudskej rodine, čo prispieva k rastu bratstva 
a pokoja.

Päťdesiate výročie encykliky Pacem in terris blaho-
slaveného Jána XXIII. – ktoré pripadá na dnes –, nech je 
motiváciou k stále väčšej snahe podporovať zmierenie 
a pokoj na všetkých úrovniach. Počas tohto veľkonočné-
ho obdobia, v ktorom nás Cirkev povzbudzuje, aby sme 
vzdávali vďaku za Božie milosrdenstvo a nový život, 
ktorý sme dostali od vzkrieseného Krista, sa modlím, 
aby ste pociťovali radosť, ktorá prichádza z vďačnosti 
za mnohé dary Pána a aby ste mohli slúžiť posledným 
zo svojich bratov a sestier.

Poslaním Pápežskej nadácie je predovšetkým du-
chovná solidarita s Petrovým nástupcom. Prosím vás 
teda, aby ste sa aj naďalej modlili za moju službu, za 
potreby Cirkvi, a predovšetkým za to, aby sa mysle 
a srdcia premenili na krásu, dobro a pravdu evanjelia. 
S veľkou láskou zverujem vás a vaše rodiny prího-
voru Panny Márie, Matky Cirkvi, a udeľujem svoje 
apoštolské požehnanie ako záruku radosti a pokoja 
vzkrieseného Pána.                                          -jak- 
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Vatikán 14. apríla (TK KBS) Od rána prichádzali na 
Námestie sv. Petra pútnici z celého sveta. Napoludnie, 
keď sa Svätý Otec ukázal v okne Apoštolského palá-
ca, aby sa spolu s nimi pomodlil mariánsku modlitbu 
Raduj sa, nebies Kráľovná, ich bolo viac ako osemde-
siattisíc. V úvode príhovoru všetkých pozdravil svojím 
úprimným pozdravom: „drahí bratia a sestry, dobrý 
deň“ a pokračoval:

Chcel by som sa na chvíľu zastaviť pri Skutkoch 
apoštolov, pri texte, ktorý ponúka liturgia dnešnej Tre-
tej nedele vo veľkonočnom období. Tento text hovorí 
o tom, ako prvé ohlasovanie apoštolov v Jeruzaleme 
naplnilo mesto učením, že Ježiš skutočne vstal z mŕt-
vych podľa Písem a že bol Mesiášom, o ktorom ho-
vorili proroci. Veľkňazi a predstavení mesta veľmi 
kritizujú rodiace sa spoločenstvo veriacich v Krista 
a uväznia apoštolov s príkazom, aby už viac nehovorili 
v jeho mene. Peter a ostatní jedenásti však odpovedali: 
„Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Boh našich otcov 
vzkriesil Ježiša... Jeho Boh svojou pravicou povýšil za 
Vládcu a Spasiteľa... A my sme toho svedkami aj Duch 
Svätý“ (Sk 5,29-32). Potom dali apoštolov zbičovať 
a znovu im prikázali, aby viac nerozprávali v Ježi-
šovom mene. Oni odišli, ako to opisuje Sväté písmo 
– „natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu 
pre toto meno“ (v. 41).

Pýtam sa však: Kde nachádzali prví učeníci silu 
k vydávaniu takéhoto svedectva? A nielen to: Odkiaľ 
pochádzala ich radosť a odvaha ohlasovať napriek pre-
kážkam a hrozbám? Nezabúdajme na to, že apoštoli 
boli jednoduchí ľudia, neboli farizeji, zákonníci, ani 
nepatrili do kňazského stavu. Ako mohli so svojimi 
obmedzeniami a s odporom autorít naplniť Jeruzalem 
svojim učením (porov. Sk 5,28)? Je jasné, že iba prí-
tomnosť vzkrieseného Pána a konanie Ducha Svätého 
môže vysvetliť túto skutočnosť. Pán bol s nimi a Duch 
ich pohýnal, aby hlásali – toto vysvetľuje túto mimo-
riadnu skutočnosť. Ich viera sa zakladala na veľmi sil-
nej a osobnej skúsenosti s Kristom, ktorý zomrel a vstal 
z mŕtvych, tak, že sa už ničoho, ani nikoho viacej ne-
báli, ba dokonca, prenasledovanie vnímali ako poctu, 
ktorá im dovoľovala nasledovať Ježišov príklad a pri-
podobňovať sa mu, svedčiť o ňom svojím životom.

Tieto dejiny prvej kresťanskej komunity nám ho-
voria o niečom veľmi dôležitom, čo platí pre Cirkev 
všetkých čias, a teda aj pre nás. Keď niekto skutočne 
pozná Ježiša Krista a verí v neho, zakúša jeho prítom-
nosť vo svojom živote ako aj silu jeho vzkriesenia, 
nemôže robiť nič iné, ako sprostredkovávať túto skú-
senosť. Keď sa táto osoba stretne s neporozumením 
a odporom, správa sa ako Ježiš pri svojom umučení: 
odpovedá s láskou a v sile pravdy.

Spoločnou modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná, 
prosme o pomoc Najsvätejšiu Pannu Máriu, aby Cirkev 
na celom svete ohlasovala úprimne a odvážne Pánovo 

zmŕtvychvstanie a vydávala o ňom svedectvo prostred-
níctvom znamení bratskej lásky. Bratská láska je naj-
prístupnejším spôsobom, ktorým môžeme vydávať 
svedectvo o tom, že živý Ježiš je s nami, že Ježiš vstal 
z mŕtvych. Modlime sa osobitne za kresťanov, ktorí tr-
pia kvôli prenasledovaniu. V dnešnej dobe je veľa pre-
nasledovaných kresťanov, veľmi mnoho, v mnohých 
krajinách. Modlime sa za nich s láskou z úprimného 
srdca, aby pocítili živú a utešujúcu prítomnosť vzkrie-
seného Pána.                             Preklad: Jozef Šofranko SJ

Ten, kto skutočne pozná Ježiša, nemôže o ňom nevydávať svedectvo

Svätý Otec chce revíziu  
apoštolskej konštitúcie  

Pastor bonus

Vatikán 13. apríla (TK KBS) Revízia apoštolskej kon-
štitúcie Jána Pavla II. Pastor bonus o rímskej kúrii. Za 
takýmto účelom zriadil pápež František skupinu ôsmich 
kardinálov z celého sveta, ktorá by mu mala poradiť pri 
vedení univerzálnej Cirkvi. V komuniké o tom dnes 
informoval Štátny sekretariát. Prvé stretnutie skupiny 
by sa malo uskutočniť začiatkom októbra 2013, ako to 
uviedol riaditeľ tlačového strediska F. Federico Lom-
bardi SJ počas brífingu s novinármi.

„Dnes, ako všetci vieme, uplynul jeden mesiac od 
voľby Svätého Otca. Takže toto neostáva bez významu. 
Pápež chcel dať počas jedného mesiaca akési zname-
nie, chcel naznačiť, že prijal návrhy, ktoré kardinálske 
kolégium podalo na kongregáciách v rámci prípravy 
na konkláve,“ povedal P. Lombardi. S odvolaním sa 
na dnešné komuniké tak uviedol, že pápež si vypočul 
podnety a návrhy zo strany kolégia a rozhodol sa nájsť 
spôsoby na ich realizáciu.

Sedem kardinálov pochádza z rôznych kontinentov 
a jeden z Mestského štátu Vatikán. Za sekretára skupi-
ny pápež zvolil Mons. Semerara, biskupa Albana, s kto-
rým už Svätý Otec ešte ako kardinál, spolupracoval na 
synode v roku 2001.

Zoznam jednotlivých kardinálov:
Giuseppe Bertello, predseda Governatorátu Mest-

ského štátu Vatikán,
Francisco Javier Errazuriz Ossa, emeritný arcibis-

kup Santiaga de Čile (Čile),
Oswald Gracias, bombajský arcibiskup (India),
Reinhard Marx, arcibiskup Mníchova a Freisingu 

(Nemecko),
Laurent Monsengwo Pasinya, kinshaský arcibiskup 

(Demokratická republika Kongo),
Seán Patrick O´Malley, bostonský arcibiskup (USA), 

      George Pell, sydneyský arcibiskup (Austrália),
Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, tegucigalpský 

arcibiskup (Honduras).                                              -mf-
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Vatikán 14. apríla (TK KBS) Svätý Otec v podvečer 
o 17.30 hod. slávil svätú omšu v pápežskej Bazilike sv. 
Pavla za hradbami. Išlo o jeho prvú návštevu tejto jed-
nej zo štyroch patriarchálnych bazilík, postavenej v 4. 
storočí nad hrobom apoštola Pavla. Pred začiatkom 
svätej omše privítal pápeža Františka kardinál James 
Michael Harvey, arcikňaz tejto pápežskej baziliky.

Drahí bratia a sestry!
S radosťou dnes slávim spolu s vami Eucharistiu 

v tejto Bazilike. Pozdravujem arcikňaza, kardinála 
Jamesa Harveya a ďakujem mu za jeho slová. Spolu 
s ním pozdravujem a ďakujem rozličným inštitúciám, 
ktoré sú súčasťou tejto baziliky a rovnako aj všetkých 
vás. Nachádzame sa nad hrobom sv. Pavla, pokorného 
a veľkého apoštola Pána, ktorého ohlasoval slovom, 
svedčil o ňom svojim mučeníctvom a klaňal sa mu 
celým srdcom. Toto sú tri slovesá, nad ktorými chcem 
uvažovať vo svetle Božieho slova, ktoré sme počuli: 
ohlasovať, svedčiť, klaňať sa.

V prvom čítaní ohromuje Petrova sila a rovnako aj 
sila apoštolov. Keď im prikázali mlčať, nevyučovať 
v Ježišovom mene, neohlasovať jeho posolstvo, oni jas-
ne odpovedajú: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí“. 
Nezastaví ich ani bičovanie, pohanenie ani uväznenie. 
Peter a apoštoli ohlasujú odvážne a úprimne to, čo pri-
jali, Ježišovo evanjelium. A my? Sme schopní priniesť 
Božie slovo tam, kde žijeme? Vieme rozprávať o Kris-
tovi, o tom, čo pre nás znamená v rodine, s ľuďmi, ktorí 
sú súčasťou nášho každodenného života? Viera sa rodí 
z počúvania a posilňuje sa v ohlasovaní.

Pokračujme však ďalej. Petrovo ohlasovanie a rov-
nako aj ohlasovanie apoštolov sa neuskutočňuje iba 
slovami, ale vernosť Kristovi sa dotýka ich života; ten 
sa mení, dostáva nový smer a práve svojím životom 
vydávajú svedectvo viere a ohlasovaniu Krista. Ježiš 
v evanjeliu trikrát žiada Petra, aby pásol jeho stádo, 
a aby ho pásol svojou láskou. Potom prorokuje: „Ale 
keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, 
kam nechceš“ (Jn 21,18). Toto je slovo, ktoré je určené 
nám pastierom: nedá sa viesť Božie stádo, ak neprijme-
me, že sa máme nechať viesť Božou vôľou aj tam, kde 
by sme nechceli, ak nie sme ochotní vydávať svedectvo 
Kristovi prostredníctvom daru, ktorým sme my sami, 
bez výhrad, bez vypočítavosti a niekedy aj za cenu 
svojho života. Toto však platí pre všetkých: Evanjelium 
sa ohlasuje a vydáva sa o ňom svedectvo. Každý by sa 
mal pýtať: Ako svedčím o Kristovi svojou vierou ja? 
Mám odvahu ako Peter a apoštoli myslieť, rozhodovať 
a žiť ako kresťan, počúvajúc Boha? Isteže, svedectvo 
o viere má rozličné formy, podobne ako veľká paleta 
rozličných farieb a odtieňov. Všetky sú však dôležité, 
aj tie, ktoré nie sú až tak výrazné. V obrovskom Božom 
obraze je podstatný každý detail, aj tvoje a moje malé 
a pokorné svedectvo, aj to ukryté, ktoré vydáva ten, kto 
žije svoju vieru v jednoduchej každodennosti vzťahov 

v rodine, v práci, v priateľstve. Existujú každodenní 
svätí, „ukrytí“ svätí, istí druh „strednej vrstvy“ svätosti, 
do ktorej môžeme patriť aj my. V mnohých častiach 
sveta je veľa takých, čo trpia ako Peter a apoštoli pre 
evanjelium. Sú to tí, ktorí dávajú svoj život, aby ostali 
verní Kristovi prostredníctvom svedectva poznačeného 
cenou krvi. Všetci si dobre zapamätajme: nie je možné 
ohlasovať Ježišovo evanjelium bez konkrétneho sve-
dectva životom. Ten, kto nás počúva a vidí, musí byť 
schopný z našich skutkov prečítať to, čo počuje z na-
šich úst a vzdávať vďaku Bohu! Teraz mi prichádzajú 
na myseľ slová, ktoré odporúčal sv. František svojim 
spolubratom: „Ohlasujte evanjelium. Ak je to nutné, 
použite aj slová“. Ohlasovať životom, svedčiť. Rozpor 
veriacich a pastierov medzi tým, čo hovoria a ako ko-
najú, medzi slovami a spôsobom života, umenšuje dô-
veryhodnosť Cirkvi.

Toto všetko je možné iba vtedy, ak poznáme Ježi-
ša Krista, pretože on nás povolal, pozval nás ísť jeho 
cestou, vybral si nás. Ohlasovať a svedčiť je možné iba 
vtedy, ak sme mu nablízku, práve tak ako Peter, Ján 
a iní apoštoli, ktorých vidíme v úryvku dnešného evan-
jelia okolo zmŕtvychvstalého Ježiša. Ide o každodennú 
blízkosť pri ňom a oni dobre vedia, kým je, poznajú ho. 
Evanjelista zdôrazňuje, že „sa ho nik neodvážil spýtať: 
«Kto si?», lebo vedeli, že je to Pán“ (Jn 21,12). Toto 
je pre nás dôležité: žiť v dôvernom vzťahu s Ježišom, 
v intímnom dialógu vnútorného života a takým spôso-
bom ho spoznať ako „Pána“, aby sme sa mu klaňali. 
Úryvok zo Zjavenia apoštola Jána, ktorý sme počuli, 
hovorí o klaňaní sa: myriady anjelov, všetko stvorenie, 
živé bytosti, starci padnú na zem v adorácii pred Bo-
žím trónom a pred obetovaným Baránkom, ktorým je 
Kristus, a jemu patrí chvála, česť a sláva (porov. Zjv 
5,11-14). Chcel by som, aby sme si položili otázku: Ty, 
ja, klaniame sa Pánovi? Ideme k Bohu iba preto, aby 
sme prosili, ďakovali, či ideme k nemu aj preto, aby 
sme sa klaňali? Čo znamená klaňať sa Bohu? Znamená 
naučiť sa byť s ním, zastaviť sa a hovoriť s ním, vnímať, 
že jeho prítomnosť je najpravdivejšia, najlepšia a dôle-
žitejšia ako všetko ostatné. Každý z nás má vo svojom 
živote - vedome alebo aj nevedomky - presne určený 
rebríček hodnôt považovaných za viac či menej dôleži-
té. Klaňať sa Pánovi znamená dať mu miesto, ktoré mu 
skutočne patrí; klaňať sa Pánovi znamená potvrdzovať, 
veriť - nie však iba slovami - že on skutočne vedie náš 
život. Klaňať sa Pánovi značí uvedomovať si pred ním, 
že je jediný Boh, Boh nášho života a Boh našich dejín. 
Toto má isté dôsledky pre náš život: ide o to, aby sme 
sa zbavili malých modiel, ktoré máme a utiekame sa 
k nim, v nich hľadáme a mnohokrát do nich vkladá-
me našu istotu. Tieto modly máme často dobre ukryté: 
môžu mať podobu ambícií, karierizmu, chuti úspechu, 
tendencie prevládať nad ostanými, presvedčenia, že 
sme jedinými pánmi nášho života, nejakých hriechov, 

Existuje „stredná vrstva svätosti“, do ktorej môžeme patriť aj my
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na ktoré sme naviazaní a mnoho iného. Dnes večer by 
som chcel, aby srdce každého z nás rozochvela jedna 
otázka a aby sme na ňu úprimne odpovedali: spomenul 
som si na nejakú skrytú modlu v mojom živote, ktorá 
mi bráni, aby som sa klaňal Pánovi? Klaňať sa zname-
ná zbaviť sa modiel, aj tých najskrytejších, a zvoliť si 
Pána, aby bol centrom, hlavnou cestou nášho života.

Drahí bratia a sestry, Pán nás volá každý deň, aby 
sme ho nasledovali s odvahou a vernosťou. Dal nám 
veľký dar tým, že si nás vybral za svojich učeníkov. Po-
zýva nás ohlasovať ho s radosťou ako zmŕtvychvstalé-
ho. Žiada nás, aby sme to robili slovami a svedectvom 
nášho života, v našej každodennosti. Pán je jediný, je-
diný Boh nášho života a pozýva nás zbaviť sa modiel 
a klaňať sa jemu jedinému. Ohlasovať, svedčiť, klaňať 
sa! Panna Mária a apoštol Pavol nech nám pomáhajú 
na tejto ceste a prihovárajú sa za nás. Nech sa tak sta-
ne!      Preklad: sr. Agnes Jenčíková CJ, P. Jozef Šofranko SJ 

Sústrastný telegram Františka  
po bombových útokoch v Bostone

Vatikán 16. apríla (RV) - Tri obete vrátane osemročného 
chlapca a okolo 140 zranených si vyžiadal pondelkový 
bombový útok počas Bostonského maratónu. Infor-
mácia o strate na životoch a vážnych zraneniach hlbo-
ko zarmútila Svätého Otca Františka. Uvádza to v sú-
strastnom telegrame kardinálovi Seanovi O´Malleyovi, 
bostonskému arcibiskupovi, kardinál Tarcisio Bertone, 
vatikánsky štátny sekretár. František ho požiadal, aby ar-
cibiskupa uistil o jeho sústrasti a blízkosti v modlitbách. 
V dôsledku tejto nezmyselnej tragédie „prosí o Boží po-
koj pre zomrelých, jeho útechu pre trpiacich a silu pre 
všetkých, ktorí sa podieľajú na stále trvajúcej práci pri 
pomoci“. „V tomto čase smútku sa Svätý Otec modlí, 
aby sa všetci Bostončania zjednotili pri riešení nie toho, 
ako sa uchrániť pred zlom, ale ako premôcť zlo dobrom 
(porov. Rim 12, 21), spoločne pracujúc na budovaní stá-
le spravodlivejšej, slobodnejšej a bezpečnejšej spoloč-
nosti, pre nasledujúce generácie.

K útokom vydal vyhlásenie i kardinál Timothy Do-
lan, newyorský arcibiskup a predseda Konferencie bis-
kupov USA. „Tragický koniec Bostonského maratónu  
nám všetkým pripomína, že zlo existuje a že život je 
krehký. Smrť a zranenia ľudí, ktorí sa zhromaždili kvôli 
oslave Dňa vlastenectva v Bostone nás všetkých vyzýva 
k tomu, aby sme sa modlili za duše zabitých, uzdravenie 
zranených a obnovenie pokoja pre všetkých nás, rozru-
šených bombovými útokmi počas svetovo renomova-
ného športového podujatia.“ Ako sa ďalej vo vyhlásení 
uvádza, osobitné modlitby patria bostonskej arcidiecéze 
a ľuďom, ktorí ošetrujú zranených.

Bostonská arcidiecéza zdieľa hlboký zármutok nad 
nezmyselnými násilnými činmi.                              -mf-

Emeritný pápež Benedikt XVI. 
oslávil osemdesiatšesť rokov

Castel Gandolfo 16. 
apríla (RV) - 86 ro-
kov oslávil emeritný 
pápež Benedikt XVI. 
Vlastným menom 
- Joseph Ratzinger - 
sa narodil 16. apríla 
1927 v bavorskom 
mestečku Marktl am 
Inn. Narodeniny si 
pripomenul v let-
nom sídle pápežskej 

rezidencie v Castel Gandolfo.
Jediným pozvaným hosťom - okrem pápežskej rodi-

ny - bol pápežov brat Mons. Georg Ratzinger. Najstarší 
zo súrodencov Ratzingerových pricestoval už pred nie-
koľkými dňami a zdrží sa na brehu Albánskeho jazera až 
do sviatku sv. Juraja, teda svojich menín. Ako informo-
val hovorca Svätej stolice, Svätý Otec František svojmu 
predchodcovi pogratuloval v srdečnom telefonickom 
rozhovore. Jubilanta tiež požiadal, aby odkázal pozdra-
vy a priania všetkého dobrého k blížiacim sa meninám 
tiež svojmu staršiemu bratovi.

P. Federico Lombardi dementoval mediálne dohady 
o vážnej chorobe Benedikta XVI. Zdôraznil, že zdravot-
né problémy emeritného pápeža zodpovedajú jeho veku. 
Čas podľa jeho slov trávi modlitbou a čítaním. Venuje 
sa tiež korešpondencii, ktorá mu bola adresovaná po 
abdikácii. V tejto činnosti mu pomáha nemecký diakon 
- člen inštitútu zasväteného života Familia Spiritualis 
Opus. Čiastočne tak zastupuje osobného sekretára arci-
biskupa Georga Gänsweina, ktorý je ako prefekt Pápež-
ského domu zamestnaný službou u nového pápeža.

Výročie Benedikta XVI. oslávili i jeho krajania. Na 
nemeckom veľvyslanectve pri Svätej stolici bol odha-
lený nový portrét emeritného Svätého Otca. Ide o dielo 
popredného výtvarníka Michaela Triegela. Obec Marktl 
am Inn usporiadala celý týždeň osláv. Dnes o štvrť na 
päť ráno - teda v hodinu, kedy emeritný pápež prišiel 
na svet - vyšla z jeho rodného domu svetelná procesia. 
Skončila vo farskom kostole, kde malý Joseph krátko po 
svojom narodení prijal sviatosť krstu.

Na Benedikta XVI. dnes pamätal i Svätý Otec Fran-
tišek. „Obetujme túto svätú omšu za neho, aby Pán bol 
s ním, posilňoval ho a dal mu veľa útechy,“ povedal po-
čas rannej svätej omše, ktorú slúžil v kaplnke Domu sv. 
Marty s niektorými zamestnancami Governatorátu.

Ako spomína Benedikt XVI. v autobiografii, ktorú
vydal v 90. rokoch minulého storočia, deň jeho narode-
nia bola Biela sobota. „Bol som pokrstený deň po na-
rodení, vodou posvätenou na vigíliu vzkriesenia,“ píše 
Benedikt XVI., pre ktorého to bolo vždy významným 
signálom.                           -jak-/ snímka archív
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Vatikán 17. apríla (RV) - Okolo 80-tisíc pútnikov zapl-
nilo Námestie sv. Petra vo Vatikáne, aby sa zúčastnili na 
tradičnej generálnej audiencii Svätého Otca. V kateché-
ze, ktorú prinášame v plnom znení, sa zameral na Ježi-
šovo nanebovstúpenie, význam a dôsledky tejto udalosti 
pre kresťanov.

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
V Kréde vyznávame, že Ježiš „vystúpil na nebesia, 

sedí po pravici Otca“. Ježišov pozemský život vrcholí 
skutočnosťou nanebovstúpenia, keď odchádza z tohto 
sveta k Otcovi a je povýšený po jeho pravici. Aký je 
význam tejto udalosti? Aké dôsledky má pre náš život? 
Čo znamená kontemplovať Ježiša, ktorý sedí po Otcovej 
pravici? Nechajme sa v tejto súvislosti viesť evanjelis-
tom Lukášom.

Začnime chvíľou, keď sa Ježiš rozhoduje vydať na 
svoju poslednú cestu do Jeruzalema. Sv. Lukáš píše: 
„Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo sveta, 
pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema” (Lk 9,51). Vy-
stupujúc do svätého mesta, v ktorom sa uskutoční jeho 
„exodus“ z tohto života, Ježiš už vidí cieľ, nebo. Zároveň 
dobre vie, že cesta, ktorá ho privedie do Otcovej slávy, 
prechádza cez kríž, prostredníctvom poslušnosti Božie-
mu plánu lásky voči ľudstvu. Katechizmus Katolíckej 
cirkvi potvrdzuje, že „vyzdvihnutie na kríž je znamením 
a predzvesťou vyzdvihnutia pri nanebovstúpení” (KKC 
662). Aj nám musí byť zrejmé v našom kresťanskom ži-
vote, že vstup do Otcovej slávy sa realizuje každodennou 
vernosťou jeho vôli, aj keď si vyžaduje obetu a zmenu 
našich plánov. Ježišovo nanebovstúpenie sa udialo kon-
krétne na Olivovej hore, blízko miesta, kam sa uchýlil 
na modlitbu ešte pred umučením, aby ostal v hlbokej 
jednote s Otcom. Opäť vidíme, ako nám modlitba dáva 
silu žiť vo vernosti Božiemu plánu.

V závere svojho evanjelia sv. Lukáš rozpráva o uda-
losti nanebovstúpenia súhrnným spôsobom. Ježiš vy-
viedol svojich učeníkov „von až k Betánii, zdvihol 
ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich 
a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou ra-
dosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme 
a velebili Boha” (24,50-53). Toľko sv. Lukáš.

Chcel by som zdôrazniť dva prvky tohto rozpráva-
nia. Počas nanebovstúpenia sa napĺňa kňazský úkon 
požehnania a učeníci istotne prejavujú svoju vieru tým, 
že padnú na zem a skláňajú hlavu. Toto je prvá dôležitá 
skutočnosť: Ježiš je jediný a večný Kňaz, ktorý svojim 
umučením prešiel cez smrť a hrob, vstal z mŕtvych a vy-
stúpil do neba; je pri Otcovi a prihovára sa v náš pro-
spech (porov. Hebr 9,24). Sv. Ján vo svojom Prvom liste 
tiež pripomína: On je náš zástanca. Je nádherné to počuť. 
Keď je niekto predvolaný na súd či obvinený, prvá vec, 
ktorú urobí je, že si hľadá advokáta, aby ho obhajoval. 
My máme takého, ktorý nás vždy chráni pred nástrahami 
diabla, bráni nás pred nami samými, pred našimi hriech-
mi. Drahí bratia a sestry, taký je náš obhajca. Nebojme 

sa teda ísť za ním, aby sme ho prosili o odpustenie, po-
žehnanie a milosrdenstvo. On nám vždy odpustí, je náš 
zástanca, vždy nás obháji. Nezabudnime na to.

Ježišovo vystúpenie do neba nám umožňuje spo-
znať tú potešujúcu skutočnosť na našej ceste: v Kristovi, 
v pravom Bohu a pravom človeku, je naše človečenstvo 
povznesené k Bohu. On nám otvoril cestu. Je akoby vod-
com skupiny horolezcov vystupujúcich na vysoký vrch; 
on vrchol už dosiahol, ťahá nás k sebe a vedie k Bohu. 
Ak mu zveríme svoj život, ak sa necháme ním viesť, 
sme si istí, že sme v dobrých rukách, v rukách nášho 
Spasiteľa a zástancu.

Druhý prvok: sv. Lukáš uvádza, že apoštoli, po tom, 
ako videli Ježiša vystupovať do neba, vrátili sa do Jeru-
zalema „s veľkou radosťou“. Môže sa nám to zdať tro-
chu zvláštne. Zvyčajne, ak našich blízkych definitívne
opustíme alebo nás od nich vzdiali smrť, prežívame pri-
rodzený smútok, pretože už viac neuvidíme ich tvár, už 
nebudeme počuť ich hlas, nebudeme sa môcť tešiť z ich 
lásky a prítomnosti. Evanjelista však zdôrazňuje hlbokú 
radosť apoštolov. Prečo? Preto, že oni pohľadom viery 
chápu, že aj keď Ježiš bude vzdialený ich očiam, vždy 
zostane s nimi, neopustí ich a v Otcovej sláve ich pod-
poruje, vedie a prihovára sa za nich.

Sv. Lukáš rozpráva o nanebovstúpení aj na začiat-
ku Skutkov apoštolov, aby zdôraznil, že táto udalosť je 
spojivom, ktoré zjednocuje a prepája Ježišov pozemský 
život so životom Cirkvi. Sv. Lukáš na tomto mieste opi-
suje i oblak, ktorý vezme Ježiša spred očí učeníkov, kto-
rí zostávajú kontemplovať Krista ako vystupuje k Bohu 
(porov. Sk 1, 9-10). Prihovoria sa im dvaja muži v bie-
lom odeve, ktorí ich vyzývajú, aby neostávali nečinne 
hľadieť do neba, ale aby živili svoj život a svedectvo is-
totou, že Ježiš sa vráti tak, ako ho videli do neba odchá-
dzať (porov. Sk 1,10-11). Toto je pozvanie vychádzať 
z kontemplácie Ježišovej moci a vlády, aby sme mali od 
neho silu niesť evanjelium a svedčiť o ňom v každoden-
nom živote: kontemplovať a konať, ora et labora, ako 
učí sv. Benedikt, oboje je potrebné v našom kresťan-
skom živote.

Drahí bratia a sestry, nanebovstúpenie nenaznačuje 
Ježišovu neprítomnosť, ale hovorí nám, že on je živý 
uprostred nás novým spôsobom. Nie je viac na neja-
kom presne určenom mieste ako bol pred nanebovstú-
pením; teraz je pri Bohu, prítomný na každom mieste 
a v každom čase, blízky každému z nás. Nie sme viac 
sami v našom živote, máme zástancu, ktorý nás očakáva 
a obhajuje. Nie sme viac sami, ukrižovaný a vzkriesený 
Pán nás vedie. Spolu s nami sú tu mnohí bratia a sestry, 
ktorí v tichu a skrytosti v ich rodinnom živote i práci, 
v ich problémoch a ťažkostiach, v ich radostiach a náde-
ji denne prežívajú vieru a prinášajú svetu, spolu s nami, 
prvenstvo Božej lásky, v Ježišovi Kristovi, ktorý vstal 
z mŕtvych, vystúpil do neba a je naším obhajcom. Ďa-
kujem.“

František: Nanebovstúpenie Pána nie je začiatkom Jeho absencie
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Svätý Otec František potom obrátil pozornosť k Irá-
nu, ktoré postihlo ťažké zemetrasenie: „So smútkom som 
sa dozvedel o silnom zemetrasení, ktoré zasiahlo obyva-
teľov Iránu a Pakistanu, prinieslo smrť, utrpenie, skazu. 
Predkladám modlitbu Bohu za obete a za všetkých tých, 
ktorí zažívajú bolesť a rád by som prejavil iránskemu 
a pakistanskému ľudu svoju blízkosť.“

Po generálnej audiencii dnes František prijal v štú-
diu vatikánskej Auly Pavla VI. veľvyslanca Saudskej 
Arábie v Taliansku, Saleha Mohammada al Ghamdiho. 
Počas rozhovoru mu odovzdal osobné posolstvo od 
kráľa Abdullaha bin Abdulaziza Al Sauda. Pápež Fran-
tišek považuje zlepšenie vzťahov s islamom za prioritu, 
a podobne ako jeho predchodca Benedikt XVI. sa snaží 
o nadviazanie diplomatických vzťahov s moslimským 
svetom. Diplomatom akreditovaným pri Svätej stolici 
ešte 22. marca povedal: „Nie je možné budovať mosty 
medzi ľuďmi, zatiaľ čo sa zabúda na Boha. Ale opak 
je tiež pravdou: nie je možné vytvoriť skutočné pre-
pojenie s Bohom, zatiaľ čo ignorujeme iných ľudí. 
Pretože je dôležité zintenzívniť dialóg medzi rôznymi 
náboženstvami, a na mysli mám predovšetkým dialóg 
s islamom.“

Kráľ Abdullah rovnako sleduje vzájomné vzťahy, 
vo Viedni ešte minulý rok vytvoril Centrum pre me-
dzináboženský a medzikultúrny dialóg. Organizácia 
si okrem iného kladie za cieľ aj boj proti nábožen-
skému extrémizmu. Kráľ sa zapísal do dejín v roku 
2007, keď ako prvý saudský monarcha navštívil pá-
peža vo Vatikáne. Napriek tomu ústava islamského 
kráľovstva nezaručuje náboženskú slobodu. Krajina 
sa nachádza na zozname Open Doors World Watch, 
teda medzi 50 krajinami, kde je prenasledovanie 
kresťanov najvážnejšie.

      Preložili: sr. Agnes Jenčíková CJ / Mária Fábryová 

Svätá stolica pokračuje v boji 
proti praniu špinavých peňazí

Vatikán 11. apríla (TK KBS) Dialóg medzi Svätou stoli-
cou a Moneyvalom, osobitným výborom Rady Európy, 
ktorý sa zaoberá hodnotením vnútroštátnych opatrení 
na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu te-
rorizmu, bude aj naďalej pokračovať. Výbor včera roz-
hodol o príprave ďalšej správy o pokroku Svätej stoli-
ce a Mestského štátu Vatikán, ktorá bude predstavená 
v decembri tohto roku. Okrem toho prijal návrh Svätej 
stolice, aby sa spomínaná správa netýkala len „základ-
ných odporúčaní“, ale tiež všetkých oblastí, na ktoré 
sa vzťahujú „kľúčové odporúčania“. Touto iniciatívou 
chce poskytnúť úplnejší prehľad o opatreniach, ktoré 
prijala minulý rok v rámci posilnenia svojho inštituci-
onálneho usporiadania v oblasti prevencie pred praním 
špinavých peňazí a financovaním terorizmu.

Hodnotiacu správu Mestského štátu Vatikán schvá-
lil Moneyval v júli minulého roka. V súlade s bežnými 
postupmi tejto rady je každá krajina povinná predložiť 
Plenárnemu zhromaždeniu Moneyvalu v nasledujúcom 
roku (t.j. tento rok) tzv. správu o pokroku, ktorá sa bude 
týkať iba „základných odporúčaní“. V tomto smere je 
požiadavka Svätej stolice o rozšírenie správy aj o „kľú-
čové odporúčania“ potvrdením jej záujmu o konštruk-
tívny dialóg s Moneyvalom s cieľom posilniť systém 
prevencie.                              -mf- 

Svätý Otec: Cirkev je nablízku 
ľuďom v neľahkej  

ekonomickej situácii

Vatikán 19. apríla (RV) - Hovorca Svätej stoli-
ca spresnil, že vatikánski zamestnanci nedostanú 
zvláštnu finančnú prémiu, ktorá sa tradične spája
k začiatku nového pontifikátu. P. Federico Lombar-
di upozornil na vážnu hospodársku situáciu, ktorá 
nedovoľuje, aby vatikánske úrady vyplatili mimo-
riadnu a nepredvídanú peňažnú čiastku. Svätý Otec 
v súvislosti so svojím nástupom na Petrov stolec 
schválil príspevok pre niektoré charitatívne orga-
nizácie, ktorý bol čerpaný z pápežovho osobného 
dobročinného fondu. František tak chce vyjadriť 
blízkosť cirkvi mnohým ľuďom, ktorý čelia neľah-
kej ekonomickej situácii.                               RV CZ

List Františka  
argentínskej asociácii  

Matky z Májového námestia

Vatikán 18. apríla (RV) - Spolucítenie Františka s tými, 
ktorí trpeli a naďalej znášajú bolesť zo straty svojich 
drahých počas diktatúry v Argentíne. Toto vyjadruje 
list podpísaný Mons. Antoinom Camillerim, vatikán-
skym podsekretárom pre vzťahy so štátmi, adresovaný 
asociácii zvanej Matky z Májového námestia. Je odpo-
veďou pápeža Františka na ich list z 21. marca a vyjad-
ruje súcit nad bolesťou mnohých matiek a rodín, ktoré 
trpia a utrpeli tragické straty svojich blízkych v tej dobe 
histórie Argentíny.

Svätý Otec k listu pripája osobitné požehnanie, ako 
znamenie nádeje a povzbudenia. Prosí o modlitbu, aby 
mu Boh dal silu bojovať v prospech odstránenia chudo-
by vo svete, a tak ukončiť utrpenie toľkých ľudí. Svätý 
Otec oceňuje úsilie tých, ktorí sú nablízku najviac zne-
výhodneným a sú odhodlaní pomôcť im, pochopiť ich 
a napĺňať ich legitímne očakávania. Vo svojej záverečnej 
modlitbe pápež prosí „o osvietenie tých, ktorí sú zodpo-
vední za spoločné dobro, aby bojovali proti hrozbe chu-
doby účinnými a spravodlivými prostriedkami“.  -jak- 
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Zomrel kardinál Antonetti,  
pápežský delegát patriarchálnej 
Baziliky sv. Františka z Assisi

Vatikán 10. apríla (TK KBS) Vo veku 90 rokov zo-
mrel  10. apríla kardinál Lorenzo Antonetti, emeritný 
predseda Správy dedičstva Apoštolskej stolice, ako aj 
pápežský delegát patriarchálnej Baziliky sv. Františka 
v Assisi. Sústrasť k úmrtiu kardinála vyjadril aj Svätý 
Otec. V telegrame na neho spomína ako na „mnoho-
ročného usilovného spolupracovníka Svätej stolice“ 
a vyzdvihuje jeho „cenné svedectvo kňazskej horlivos-
ti a vernosti evanjeliu“.

Lorenzo Antonetti sa narodil 31. júla 1922, za kňaza 
bol vysvätený v roku 1945 v talianskej Novare. Do slu-
žieb vatikánskeho štátneho sekretariátu vstúpil v roku 
1951. Pôsobil na apoštolskej nunciatúre v Libanone, 
Venezuele, Francúzsku a vo Washingtone a v rokoch 
1959 až 1963 na vatikánskom štátnom sekretariáte pre 
zahraničné veci (dnes pre vzťahy so štátmi). Biskupskú 
vysviacku prijal v roku 1968. Zastával miesto apoš-
tolského nuncia v Nikarague, Hondurase a v africkom 
Zaire. Pôsobil aj ako predseda Správy dedičstva Apoš-
tolskej stolice a v rokoch 1988 až 1995 ako nuncius 
vo Francúzsku. Za pápežského delegáta patriarchálnej 
Baziliky sv. Františka v Assisi bol vymenovaný v ro-
ku 1998. Za kardinála ho kreoval pápež Ján Pavol II.  
21. februára 1998.                  -mf-

Svätý Otec prijal patriarchu  
sýrskokatolíckej cirkvi  

Ignáca Youssifa III.

Vatikán 19. apríla (RV) - Po štvrtkovej audiencii gréc-
ko-melchitského patriarchu Damasku prijal František 
patriarchu sýrsko-katolíckej cirkvi. Ignác Youssif III. 
Younan je hlavou sýrsko-katolíckeho patriarchátu, ktorý 
sídli v libanonskom Charfete. Práve Libanon sa stretáva 
s enormným prílivom sýrskych utečencov. „Počet ute-
čencov rastie neuveriteľným spôsobom. Podľa odhadov 
libanonskej vlády prešlo do Libanonu až 1 200 000 Sýr-
čanov. Najväčším problémom je ich ubytovanie, už pre 
nich nenachádzame miesto. Libanonská vláda žiadala 
o humanitárnu finančnú podporu, ale zatiaľ jej nikto nič
nedal. Chaotický príliv utečencov so sebou nesie bez-
pečnostné problémy, šírenie epidémie a chorôb, únosy. 
Situácia už nie je z humanitárneho hľadiska kontrolova-
teľná. Žiadame všetkých ľudí dobrej vôle o sebemenšiu 
pomoc. Musíme nájsť trvalé riešenie, než sa títo utečenci 
budú môcť vrátiť do vlasti,“ hovorí riaditeľ libanonskej 
charity o. Simon Faddoul.

Ďalšiae útoky prežili kresťania v Mezopotámii, 
kde prudký výbuch zničil kostol a kláštor kapucínov 
v Deir Ezzor. Agentúru Fides o tom začiatkom týždňa 
informoval páter Tony Haddad, viceprovinciál kapucí-
nov na Blízkom východe. „Bol to jediný kostol v Deir 
Ezzor, ktorý ostával až doteraz nedotknutý,“ uviedol. 
Zatiaľ nie je jasné, akým spôsobom bol odpálený. 
Hovorí sa o náložiach v kostole, ktoré tam uložili bo-
jovníci opozície alebo autobombe. Poslední kresťania 
oblasť opustili v uplynulých mesiacoch. Išlo o dvoch 
kapucínskych mníchov, sestry Matky Terezy a desiat-
ku starších obyvateľov. Vicenprovinciál však verí, že 
kamenný kostol bude zrekonštruovaný, keď „na Blíz-
ky východ zavíta jar pokoja“. Mesto Deir Ezzor leží vo 
východnej Sýrii medzi Palmirou a irackými hranicami. 
„Naša prítomnosť tu siaha až do 30. rokov minulého 
storočia, ale na Blízkom východe sme už oveľa dlh-
šie. Počas takmer štyroch storočí histórie, utrpela vi-
ceprovincia niekoľko deštrukcií a perzekúcií, ale stále 
bola vždy vzkriesená spolu so vzkrieseným Kristom,“ 
uvádza páter Haddad. Jedna skupina kapucínov ešte 
v súčasnosti ostáva na juhu Sýrie.                            -mf-

Páter Federico Lombardi  
ocenený titulom Komunikátor roka

Vatikán 18. apríla (RV) - Riaditeľa Tlačového stre-
diska Svätej stolice a zároveň Vatikánskeho rozhlasu  
P. Federica Lombardiho SJ ocenila Skupina Allianz 
titulom Komunikátor roka. Poisťovacia spoločnosť  

urobila na základe návrhu komunikačných manažérov  
pobočiek celého sveta, ktorí sa v týchto dňoch schádza-
jú v Ríme. Ako vysvetlila, P. Lombardimu ocenenie 
udelila za „rozhodujúci príklad racionality a perspek-
tívneho myslenia, vždy v popredí s pokojným srdcom 
a povzbudzujúcimi argumentmi. Schopnosť čeliť zlo-
žitosti s iróniou, ale nie s povrchnosťou.“ Podľa finanč-
nej skupiny predstavuje „kľúč k interpretácii Svätej 
stolice, s veľkou kultúrou a skúsenosťou, bez toho, aby 
sa sám stal protagonistom“. „Majster porozumenia,“ 
uvádza ďalej spoločnosť „schopný zmierniť napätie 
s jednoduchosťou a počúvaním, zároveň však s odhod-
lanosťou a kompetenciou“.

Cenu mu odovzdali dnes ráno v Tlačovom stre-
disku Svätej stolice aj za účasti kardinála Gianfranca 
Ravasiho, predsedu Pápežskej rady pre kultúru. Pri 
tejto príležitosti P. Lombardi objasnil prácu Tlačového 
strediska, ktorého prvoradou úlohou, ako povedal, je 
„uľahčiť kolobeh správnej komunikácie“. Pozastavil sa 
tiež pri „štýle komunikácie“ Františka, ktorý definoval
ako „nový a priamy“. Ako poznamenal, „je to veľmi 
pekné, pretože má zmysel pre novosť, tvorivosť a spon-
tánnosť“. To rovnako znamená potrebu, „,resetovať‘ 
spôsob našej práce a interpretácie služby“.                  -mf-
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Výklad Biblie nemôže byť  
iba výsledkom individuálneho 

vedeckého úsilia

Vatikán 12. apríla (TK KBS) Výklad Svätého písma 
nemôže byť iba výsledkom individuálneho vedeckého 
úsilia, ale musí byť konfrontovaný so živou Tradíciou 
Cirkvi – povedal okrem iného pápež František 27 teo-
lógom, ktorých dnes napoludnie prijal v Sále pápežov 
v Apoštolskom paláci. V mene členov Pápežskej bib-
lickej komisie, pri príležitosti jej výročného plenárne-
ho zasadnutia, pápeža v úvode audiencie pozdravil jej 
predseda, arcibiskup Gerhard Ludwig Müller. Potom 
sa ujal slova Svätý Otec.

„Ctihodný brat, drahí členovia Pápežskej biblic-
kej komisie, som rád, že vás môžem prijať v závere 
vášho výročného plenárneho zhromaždenia. Ďakujem 
predsedovi, arcibiskupovi Gerhardovi Ludwigovi Mül-
lerovi za pozdravné slová a zhrnutie témy, ktorá bola 
predmetom vašej dôslednej reflexie počas pracovného
stretnutia. Opäť ste sa zišli, aby ste hlbšie prenikli do 
veľmi dôležitej témy: Inšpirácia a pravda v Biblii. Ide 
o tému, ktorá sa dotýka nielen jednotlivých veriacich, 
ale celej Cirkvi, pretože život a poslanie Cirkvi je zalo-
žené na Božom slove, ktoré je dušou teológie a súčasne 
inšpiráciou kresťanského života .

Ako vieme, Sväté písmo je svedectvom Božieho 
slova v písanej forme, kánonický pamätný spis, ktorý 
dosvedčuje udalosť Božieho zjavenia. Božie slovo teda 
predchádza a presahuje Bibliu. Z tohto dôvodu naša 
viera nemá v centre len akúsi knihu, ale dejiny spásy 
a predovšetkým Osobu, Ježiša Krista, Božie slovo, 
ktoré sa stalo telom. Práve preto, že horizont Božieho 
slova objíma a presahuje Písmo, je pre jeho adekvát-
ne pochopenie nevyhnutná stála prítomnosť Ducha 
Svätého, ktorý «uvádza do plnej pravdy» (Jn 16,13). 
Je potrebné ponoriť sa do prúdu veľkej Tradície, ktorá 

pomocou Ducha Svätého a pod vedením Učiteľského 
úradu uznala kánonické spisy ako Slovo adresované 
Bohom svojmu ľudu a nikdy ho neprestala meditovať 
a objavovať v ňom nevyčerpateľné bohatstvo. Druhý 
vatikánsky koncil znovu a s veľkou jasnosťou v dog-
matickej konštitúcii Dei Verbum zopakoval: «Všetko, 
čo súvisí s vykladaním Písma, nakoniec podlieha roz-
hodnutiu Cirkvi, ktorá plní Božie poverenie a službu za-
chovávať a vysvetľovať Božie slovo» (b. 12). Ako nám 
pripomína spomenutá koncilová konštitúcia, existuje 
nerozlučná jednota medzi Svätým písmom a Tradíciou, 
pretože oboje pochádza z toho istého zdroja: «Posvät-
ná Tradícia a Sväté písmo teda navzájom úzko súvisia 
a sú spojené. Veď obe vyvierajú z toho istého božského 
prameňa, určitým spôsobom splývajú v jedno a smeru-
jú k tomu istému cieľu. Sväté písmo je totiž Božie slo-
vo, keďže bolo napísané z vnuknutia Ducha Svätého; 
a posvätná Tradícia zasa Božie slovo, ktoré Kristus Pán 
a Duch Svätý zveril apoštolom, neporušene odovzdáva 
ich nástupcom, aby ho, osvietení Duchom pravdy, svo-
jou kazateľskou činnosťou verne zachovávali, vysvet-
ľovali a šírili. A tak Cirkev nečerpá istotu o všetkom, 
čo bolo zjavené, iba zo Svätého písma. Preto treba 
oboje prijímať a vážiť si s rovnakou úctou.» (tamtiež, 
9). Z toho teda vyplýva, že exegéta musí byť opatrný 
na vnímanie Božieho slova prítomného v biblických 
textoch, vkladajúc ich do vnútra tej istej viery Cirkvi. 
Výklad Svätého písma nemôže byť iba individuálnym 
vedeckým úsilím, ale musí byť vždy konfrontovaný, 
vložený a overený živou tradíciou Cirkvi. Táto norma 
je rozhodujúca pre určenie správneho a vzájomného 
vzťahu medzi exegézou a Učiteľským úradom Cirkvi. 
Texty inšpirované Bohom boli zverené spoločenstvu 
veriacich, Kristovej Cirkvi, aby živili jej vieru a boli 
jej sprievodcom v žití milosrdnej lásky. Rešpektovanie 
tohto hlbokého charakteru Písma podmieňuje samotnú 
platnosť a účinnosť biblickej hermeneutiky. Vyžaduje 
si to nedostatočnosť subjektívneho výkladu alebo jed-
noducho obmedzená analýza, ktorá nie je schopná za-
hrnúť celkový význam, ktorý v priebehu stáročí utváral 
Tradíciu celého Božieho ľudu, ktorý «sa nemôže mýliť 
vo viere vo viere» (Dogmatická konštitúcia Druhého 
vatikánskeho koncilu Lumen gentium, b. 12).

Svoj príhovor chcem uzavrieť vyjadrením svojho 
poďakovania všetkým vám a povzbudiť vás vo vašej 
dôležitej práci. Pán Ježiš Kristus, vtelené Božie Slovo 
a božský Majster, ktorý otvoril mysle a srdcia svojich 
učeníkov, aby porozumeli Písmu (porov. Lk 24,45), 
nech sprevádza a neustále podporuje vašu činnosť. Pan-
na Mária, príklad podriadenosti a poslušnosti Božiemu 
Slovu, nech vás učí hojne prijímať z nevyčerpateľného 
bohatstva Svätého písma, a to nielen prostredníctvom 
intelektuálneho výskumu, ale v modlitbe a celom va-
šom živote veriacich, zvlášť v tomto Roku viery, aby 
vaša práca pomohla osvecovať svetlom Svätého písma 
srdcia veriacich. Prajem vám plodné napredovanie vo 
vašom úsilí, vyprosujem vám svetlo Ducha Svätého 
a udeľujem svoje apoštolské požehnanie.“              -jak-

Tweet Svätého Otca za obete  
výbuchu v americkom Texase

Vatikán 18. apríla (RV) - „Prosím vás, aby ste sa ku 
mne pridali v modlitbách za obete výbuchu v Texase 
a ich rodiny.“ Takto znie najnovší tweet Františka na 
sociálnej sieti, ktorým reagoval na výbuch v americkej 
továrni na hnojivá neďaleko mesta West v Texase.

Podľa tamojších úradov a médií si tragédia vyžia-
dala desiatky obetí a asi 200 zranených. Mnoho ľudí 
ostalo uväznených pod troskami a až 2800 obyvateľov 
mesta bolo evakuovaných. Príčina výbuchu zatiaľ nie je 
známa. „Vyzerá to tam ako vo vojnovej zóne,“ uviedol 
miestny šerif. Ľudia sa po masívnom výbuchu obávajú 
aj možnej ekologickej katastrofy.                           -mf-
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Francúzsko: Horná komora  
je za legalizáciu manželstva  

pre homosexuálov

Paríž 12. apríla (TK KBS) - Francúzsky senát dnes 
hlasoval v prospech zákona o legalizácii homosexu-
álnych manželstiev. Stalo sa tak aj napriek mnohým 
protestom odporcov tohto zákona. Už niekoľkokrát sa 
v Paríži uskutočnili masívne demonštrácie, na ktorých 
sa schádzali státisíce ľudí. Rodiny, veriaci aj neveria-
ci, ale aj niektorí homosexuáli prejavili svoj nesúhlas 
s možnosťou manželstiev pre páry rovnakého pohla-
via a následnej adopcie detí.

Text, ktorý predložila Christiane Taubirová, mi-
nisterka spravodlivosti, predstavuje kľúčový bod 
volebnej kampane súčasného prezidenta Francoisa 
Hollandea zo strany socialistov. V máji sa tak návrh 
zákona vráti do Dolnej komory parlamentu, ktorý ho 
už raz podporil. Zákon by tak mohol po konečnom 
schválení vstúpiť do platnosti tento rok. Išlo by tak 
o najvýznamnejšiu sociálnu reformu vo Francúzsku 
od roku 1981, keď bol v krajine zrušený trest smrti.

Proti návrhu sa dnes postavili nielen konzervatív-
ci, ale aj francúzski moslimovia a evanjelici. Opozí-
cia rovnako oznámila, že plánuje podať odvolanie na 
Ústavnú radu (obdoba Ústavného súdu vo Francúz-
sku).                                                     Zdroj: Le Point.fr

Parížske stretnutie zodpovedných 
za pastoráciu univerzít

Paríž 9. apríla (TK KBS)  - Veda ako cesta k Bohu. Tej-
to hlavnej téme bolo venované stretnutie tých, ktorí sú 
zodpovední za pastoráciu univerzít v Európe. Konalo 
sa v závere minulého týždňa, od 4. do 7. apríla 2013 
v Paríži. Veda je príležitosťou pre stretnutie človeka 
s Bohom a viera nezávisí od nejakej rovnice, algoritmu 
alebo od akéhokoľvek vedeckého vzorca. Špecifická
komunikácia médií stále inklinuje k reprezentovaniu 
predsudku, dávno prekonaného konfliktu medzi vedou
a vierou, a to absolutizovaním vedeckého pohľadu na 
svet a šírením ohraničenej vízie ľudskej osoby, ako keby 
bola len súhrnom fyzických prvkov. Napriek tomu sa 
čoraz nástojčivejšie objavuje v mnohých mladých štu-
dentoch otázka náboženstva. Aká je úloha univerzity  

Biskupi vo Francúzsku si zvolili 
nového predsedu konferencie

F r a n c ú z s k o 
17. apríla (RV) 
- Novým pred-
sedom Konfe-
rencie biskupov 
F r a n c ú z s k a 
sa stal Mons. 
Georges Po-
ntier, arcibiskup 
Marseille. Bis-
kupi ho zvolili 
počas plenár-
neho zasadnutia v Paríži. Úrad prevezme o necelé 
tri mesiace - 1. júla 2013. Zároveň boli zvolení aj 
podpredsedovia, ktorými sa stali Mons. Pascal De-
lannoy, biskup Saint-Dennis a Mons. Pierre-Marie 
Carré, arcibiskup Montpellieru. Vedenie Konferen-
cie biskupov Francúzska opúšťa po šiestich rokoch 
kardinál André Vingt-Trois. „Snažili sme sa urobiť 
to, čo bolo v našich silách, aby mohla biskupská 
konferencia zohrávať v maximálne možnej mie-
re svoju úlohu zdieľania a spoločenstva,“ povedal 
v utorok odchádzajúci kardinál, ktorý sa rovnako 
poďakoval za spoluprácu dvom podpredsedom: 
Mons. Laurentovi Ulrichovi a Mons. Hippolytovi 
Simonovi.

Mons. Pontier sa narodil 1. mája 1943 a za ar-
cibiskupa Marseille bol vymenovaný v roku 2006. 
V marci tohto roku oslávil 25. výročie biskupskej 
vysviacky. Na Konferencii biskupov Francúzska 
doteraz pôsobil ako predseda Rady pre štúdie a plá-
novanie.                                             -mf-/ snímka net

v zadefinovaní vzťahu medzi vedou a vierou? O tom
diskutovali biskupi a tí, ktorí sú v biskupských konferen-
ciách Európy zodpovední za pastoráciu na akademickej 
pôde vysokých škôl.

Vo francúzskom hlavnom meste sa 40 účastníkov 
stretnutia, vrátane biskupov, kaplánov a národných dele-
gátov – reprezentanti 22 krajín – počas trojdňového pra-
covného stretnutia konfrontovalo s príspevkami odbor-
níkov. Konferenciu viedol Mons. Marek Jedraszewski, 
predseda Komisie pre katechézu, školy a univerzity pri 
Rade biskupských konferencií Európy (CCEE).

Mapujúc históriu ľudského vývoja otec Andrew 
Pinsent, riaditeľ Výskumného centra pre náboženstvo 
a vedu Oxfordskej univerzity, poukázal nato, že myš-
lienka rozporu medzi vedou a vierou je stereotypom, 
predsudkom, ktorý nezodpovedá skutočnosti. Viera 
a veda sú absolútne zlučiteľné. Svedčí o tom jedno-
ducho veľké množstvo kresťanských vedcov, ktorí 
v priebehu storočí prispeli k vedeckému skúmaniu 
skutočností. Ak je pravda, že v histórii ľudstva sa 
niektoré vlády snažil zabrániť tejto vízii sveta, počnúc 
obmedzeným a špecifickým pohľadom na realitu,
katolicizmus bol vždy zjednocujúcim prvkom medzi 
fragmentmi pravdy, aby umožnil vidieť jedinú a abso-
lútnu Pravdu, ktorou je Ježiš Kristus.                        -jak-
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Na Islande posvätili  
Ovčiareň sv. Antona

Reydarfjördur 7. apríla (TK KBS) -Dňa 7. apríla na Ne-
deľu Božieho milosrdenstva biskup Pierre Bürcher vo 
farnosti sv. Thorlaka vysluhoval sviatosť birmovania 
v Höfne a v Egilsstaðir. V sídle farnosti - v Reydarfjör-
dur posvätil zároveň nové pastoračné priestory - Ovči-
nec sv. Antona.

Dve miestnosti s kuchynkou a sociálnym zariadením 
vznikli prebudovaním bývalej stajne pre ovce. Po viac 
ako troch rokoch prác sa správcom farnosti - kapucínom 
zo Slovenska - podarilo ukončiť stavebné práce a spus-
tiť do prevádzky mutifunkčné centrum. Poslúži ako 
priestory na stretanie detí, mládeže, usporiadavanie spo-
ločenských akcií, kino, ubytovacie priestory pre turistov. 
Je tu možné zahrať si na rôzne hudobné nástroje, biliard, 
šípky... Na prestavbu finančne prispeli najmä Saint Je-
an-Marie Vianney z Lausanne a Bonifatiuswerk, ale aj 
zopár turistov, ktorí nás videli pri práci.       Peter Kováčik

Biskupi Triveneta nadchnutí  
atmosféru stretnutia s pápežom

Vatikán 19. apríla (RV) - Svätý Otec prijal druhú 
skupinu biskupov Triveneta, ktorí sú vo Vatikáne na 
návšteve ad limina. Medzi nimi bol aj Mons. Andrea 
Bruno Mazzocato, udinský arcibiskup, ktorý hodnotí 
toto prvé stretnutie s Františkom veľmi pozitívne pre 
bezprostrednú a priateľskú atmosféru, ktorú Svätý 
Otec vytvoril.

„Myslím si, že túžba kolegiality sa prejavuje aj 
v spôsobe bezprostredného a bratského dialógu s nami 
biskupmi. Je to skutočne vzájomný dialógu, načúva-
nie ... Veľmi zdôrazňoval tému povolania, povolania 
k zasvätenému životu, a potom, v dôsledku toho, že je 
potrebné dať jasný signál pre mladých ľudí, nadšenie 
a túžbu po veľkých životných voľbách. V tomto sme 
ho okamžite podporili, pretože to je delikátna skutoč-
nosť, ktorú všetci pociťujeme.“

K nádejam a túžbam, ktoré sa ukazujú mesiac 
od začiatku pontifikátu, Mons. Mazzocato na adresu
pápeža povedal: „Aby pokračoval, ako začal. V tom 
zmysle, že prišiel ako závan nádeje. Jeho bezprostred-
ný výklad právd evanjelia sa ľudí mimoriadne dotýka, 
poukazuje na Cirkev, ktorá má vnútornú rezervu spi-
rituality, ktorá jej umožňuje neustále sa obnovovať. 
Takže modlime sa k Duchu Svätému, aby náš pápež 
pokračoval v tejto línii, v ktorej začal.“

Pontifikát Františka  
je v dejinách Cirkvi prelomový, 

hovorí kardinál Vingt-Trois

Francúzsko 19. apríla (RV) - Pontifikát Svätého Otca
Františka je v dejinách Cirkvi prelomový, hovorí kar-
dinál André Vingt-Trois na úvod plenárneho zasadnutia 
Francúzskej biskupskej konferencie. „Ide o prvého pá-
peža, ktorý poznal Druhý vatikánsky koncil prostred-
níctvom druhých. Nezúčastnil sa na koncile, ani ako 
biskup, ani ako teologický poradca,“ hovorí kardinál 
Vingt-Trois. „Týmto pontifikátom sme teda vstúpili do
epochy dedičov koncilov, medzi ktorých patríme všetci. 
Domnievam sa preto, že otázka interpretácie koncilo-
vých textov nadobudne ešte väčší význam. Všetci si 
pamätáme smer načrtnutý Benediktom XVI. v prího-
vore k Rímskej kúrii (2005) o hermeneutike kontinuity. 
V tejto chvíli sa tak stáva ešte aktuálnejším,“ povedal 
kardinál Vingt-Trois na zasadnutí francúzskeho epis-
kopátu, ktorý venoval veľa priestoru najmä otázke le-
galizácie pseudomanželstiev osôb rovnakého pohlavia. 
Biskupi vyzvali Francúzov, aby verne vytrvali pri hod-
notách rodiny, i keď je zrejmé, že občianske zákony 
rodinu prestávajú podporovať.                              RV CZ

Talianska provincia  
Spoločnosti Ježišovej pripravila 

koncert na počesť Františka

Rím 19. apríla (RV) - V kostole sv. Ignáca v Ríme sa 
konal koncert na počesť Svätého Otca Františka. Ta-
lianska provincia Spoločnosti Ježišovej chcela takto 
vyjadriť radosť z voľby argentínskeho kardinála Jor-
geho Bergoglia za biskupa Ríma. Jemu osobne tým 
zároveň chcela prejaviť podporu a blízkosť. Program 
večera zahŕňal okrem iného hudbu Domenica Zipoliho, 
jezuitského misionára v Latinskej Amerike, predvede-
nie niektorých eucharistických hymnov a ďalšie sklad-
by pre organ, flautu, soprán a tenor v podaní organistov
a spevákov, ktorí bežne účinkujú v Kostole sv. Ignáca. 
Vystúpila aj skupina Vera Luz y Norte Musical pod ve-
dením Claudia Zontu, vytvorená z hudobníkov a mig-
rantov z rôznych geografických oblastí: Taliansko,
Venezuela, Togo, Nová Guinea, Mali, Pobrežie Slono-
viny. Účinkovanie tohto originálneho hudobného telesa 
je jednou z aktivít Centra Astalli Jezuitskej služby pre 
utečencov v Taliansku.                                              -jak-

Čo môže dať pápež František Taliansku, ktoré pre-
žíva veľkú krízu? „Dúfam, že dá signál nádeje, aby 
znovu objavili hlboký nádych nádeje vo viere, vo 
vzťahu k Cirkvi, nesmie byť potláčaná politickými 
a hospodárskymi zvraty, ktoré sa ukazujú veľmi ťaž-
ké. A zdá sa mi, že ľudia to začínajú vnímať.“     -jak- 
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Španielsky predseda vlády  
na osobnej audiencii  
u pápeža Františka

Vatikán 15. apríla (TK KBS) - Pápež František pri-
jal na audiencii v Apoštolskom paláci španielskeho 
predsedu vlády Mariana Rajoya Breya, ktorý sa 
následne stretol s kardinálom Tarcisiom Bertonem, 
vatikánskym štátnym sekretárom a so sekretárom 
pre vzťahy so štátmi Mons. Dominiquem Mamber-
tim.

V komuniké Tlačového strediska Svätej stoli-
ce sa uvádza, že rokovania – poznačené atmosfé-
rou srdečnosti – viedli k výmene názorov na ťažkú 
globálnu finančnú a ekonomickú situáciu, ktorej
Španielsko – rovnako ako ostatné európske kraji-
ny – čelí. Vyústila do vážnej krízy zamestnanosti, 
ktorá postihuje mnohé rodiny, najmä mladých ľudí. 
V tejto súvislosti bola docenená blízkosť Cirkvi 
a vyzdvihnuté pozoruhodné úsilie Charity a

iných cirkevných charitatívnych združení 
v prospech najnúdznejších. Obaja predstavitelia 
sa počas stretnutia pozastavili aj pri aktuálnom  

Španielsko: Kampaň za život 

Španielsko 9. apríla (TK KBS) Toto som ja – je fráza 
na spustenie Kampane za život 2013, ktorú organizu-
je španielska cirkev. Kampaň, ktorú včera predstavila 
Konferencia biskupov Španielska s úplným názvom 
„Toto som ja – človek od začiatku“, má široký záber: 
Plagáty, bilbordy, či tematické video v obehu na inter-
nete, ktoré prináša svedectvá ľudí o dôležitosti rodiny, 
ich vzťahu s ľuďmi a so svetom, ale aj ultrazvuk dieťa-
ťa zobrazujúci jednotlivé etapy vývoja nenarodeného 
dieťaťa.

V komuniké biskupskej komisie pre rodinu a život 
sa pripomína, že touto každoročnou kampaňou, spravi-
dla konanou okolo sviatku Zvestovania Pána 25. marca, 
chce Cirkev v Španielsku dôstojne osláviť vzácny dar 
ľudského života, a to najmä v prvých týždňoch po po-
čatí. „Život je prvé z ľudských práv, koreň a podmienka 
všetkých ostatných práv – píšu biskupi – takže musíme 
pevne chrániť životy nevinných a bezbranných, o to 
viac život dieťaťa v lone matky.“

Na tento účel bolo distribuovaných 12-tisíc brožúr 
s posolstvom biskupov, 50-tisíc informačných letákov, 
viac ako 15-tisíc plagátov, 100-tisíc razítok s modlit-
bami, 15-tisíc liturgických pomôcok a 15-tisíc bilbor-
dov umiestnených vo všetkých španielskych mestách. 
Pri tejto príležitosti Konferencia biskupov Španielska 
vyhlásila video súťaž o najlepší príbeh „od začiatku“ 
v neformálnom štýle.                                                -jak- 

Z miest Ježišovho pôsobenia  
postupne miznú kresťania

Gaza 12. apríla (TK KBS) Počet kresťanov na pa-
lestínskych územiach rapídne klesá. Za posledných 
trinásť rokov sa znížil z dvoch na jedno percento. 
Kým Jeruzalem v roku 1948 obývalo 27-tisíc kres-
ťanov, dnes sa v krajine nachádza len približne 5-
-tisíc pokrstených. S touto informáciou prišiel pa-
lestínsky kresťanský profesor Hanna Issa, docent 
medzinárodného práva a generálny sekretár Kres-
ťansko-moslimskej rady pre ochranu Jeruzalema 
a posvätných miest. Vyplýva to z jeho štúdií, v kto-
rých často upozorňuje na pokles počtu kresťanov 
na Blízkom východe, pričom tento fenomén ozna-
čuje za „sociálnu katastrofu“.

Ako uvádza, v súčasnosti obýva palestínske 
územia, ktoré v roku 1967 prešli pod správu Izra-
ela, 47-tisíc kresťanov, kým 110-tisíc žije v oblas-
tiach, kde v roku 1948 vznikol nový židovský štát. 
K dramatickému zníženiu percenta kresťanskej prí-
tomnosti na palestínskych územiach došlo nielen 
vplyvom migrácie, ale predovšetkým kvôli miere 
demografického rastu. Tá je oveľa nižšia, ako bola
zaznamená u moslimov, ktorí tvoria väčšinu pales-
tínskeho obyvateľstva.

Páter Manuel Musallam, v minulosti dlhoročný 
duchovný správca v Gaze, je dnes zodpovedný za 
vzťahy s kresťanskou komunitou na Oddelení pre 
vonkajšie vzťahy hnutia Fatah. Tvrdí, že v prípa-
de úteku kresťanov z krajiny je nutné zaoberať sa 
vážnym spôsobom aj politickými, ekonomickými 
a sociálnymi faktormi, ktoré tento jav podporujú. 
Palestínske autority sú často vyzývané k tomu, aby 
zaviedli opatrenia, ktoré by podporili prítomnosť 
kresťanov. Ide predovšetkým o ochranu práva na 
vzdelanie pre študentov, beztrestný prístup do sveta 
práce a ubytovacie možnosti pre nové rodiny.   -mf-

politicko-inštitucionálnom usporiadaní kraji-
ny, uznali potrebu dialógu medzi spoločnosťou 
a všetkými jej zložkami; dialógu založenom na vzá-
jomnej úcte a zohľadňovaní hodnôt, ako sú spra-
vodlivosť a solidarita v snahe o všeobecné dobro.

Pozornosť následne sústredili na dobré bilate-
rálne vzťahy medzi Svätou stolicou a Španielskom 
v duchu dohôd z roku 1979, ktoré sa neustále upev-
ňujú, rovnako ako aj na problematiku súčasného 
angažovania sa Cirkvi v prospech krajiny. Komuni-
ké uvádza, že v tomto kontexte sa počas dnešného 
stretnutia hovorilo najmä o inštitúcii manželstva 
a rodiny a o význame náboženskej výchovy. Ne-
chýbala reflexia nad medzinárodnou situáciou, so
zvláštnym dôrazom na Latinskú Ameriku.       -jak-

SPRÁVY ZO SVETA                                ŽIVOT CIRKVI 
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Irán: Zemetrasenie v blízkosti  
jadrovej elektrárne  

si vyžiadalo 30 obetí

Irán 10. apríla (TK KBS) V Iráne, v blízkosti jadrovej 
elektrárne Bushehr bolo zaznamenané zemetrasenie 
o sile 6,3 stupňa Richterovej stupnice. Oznámil to Geo-
fyzikálny ústav USA. Otrasy pôdy boli lokalizované asi 
89 km od obce Bandar Bushehr a 92 km od Borāzjānu, 
na juhu Iráu, v oblasti, kde žije najmenej 100-tisíc oby-
vateľov. Podľa miestnych zdrojov si vyžiadali najmenej 
30 obetí na životoch a približne 800 ľudí je zranených. 
Čo sa týka materiálnych škôd, agentúra IRNA oznámi-
la, že takmer všetko v týchto dvoch mestečkách, kde 
žijú tri tisícky ľudí bolo zničené. Predbežné informácie 
hovoria aj o zničení obcí Khormouj, Dayer v Kangan, 
ktoré patria do provincie Bushehr. Podľa miestnych 
úradov v Bushehri jadrová elektráreň nie je poškodená. 
Hypocentrum bolo odhadnuté na 10 km hĺbky.       -jak- Egypt: Moslimovia stoja  

na strane kresťanov,  
z útokov obviňujú režim

Káhira 11. apríla (TK KBS) „Moslimovia a kresťania 
ruka v ruke za nový úsvit“ či „kopti a moslimovia sú 
synmi Egypta“, aj s týmito sloganmi vyšlo viac ako 5-
-tisíc mladých v utorok 9. apríla do ulíc v centre Káhi-
ry, aby protestovali proti nedávnemu útoku na kated-
rálu koptskej pravoslávnej cirkvi. „Medzi kresťanmi 
a moslimami neexistuje žiadne rozdelenie, obe komu-
nity sú za jednotu všetkých Egypťanov,“ pre agentúru 
Asianews to uviedol Magdi Mina, hovorca Združenia 
mladých Maspero, organizácie zaoberajúcej sa ľudský-
mi právami v krajine. Jeden z organizátorov pochodu 
poznamenal, že ľudia sa týmto spôsobom chceli posta-
viť aj proti nedávnym článkom v novinách, ktoré obvi-
ňujú koptských veriacich ešte z predošlého útoku. Ako 
vysvetlil, útok začali ľudia, ktorí sa infiltrovali do smú-
točného sprievodu počas pohrebu štyroch kresťanov. 
Následne začali hádzať kamene a molotovove kokteily. 
Polícia na to reagovala slzným plynom, niektorí z jej 
radov však vystrelili, pričom zabili dvoch ľudí.

Hovorca združenia tvrdí, že Moslimské bratstvo, 
vrátane prezidenta Morsiho, pokračuje v klamstve 
a podáva o skutočnosti úplne iný obraz, pričom kres-
ťanom vyjadruje svoju morálnu podporu. „Vieme, že 
mnoho jeho členov písalo články, v ktorých tvrdili, 
že to boli kresťania, ktorí zaútočili ako prví. Bol som 
tam, a vôbec to nebolo tak, ako to opisujú niektoré no-
viny,“ dodáva Mina. Do pokojného protestu sa zapojil 
aj moslim Hisham el-Shazly, ktorý uviedol: „Kresťania 
nie sú spojencami moslimov, kresťania sú rovnako ako 
my, obyvateľmi Egypta. Ale tento režim sa snaží rozde-
liť bratov a sestry, otcov a synov.“ Ako dodáva, udalos-
ti týchto dní mu otvorili oči. Nazdáva sa, že režim štve 
náboženské komunity proti sebe, aby získal moc a udr-
žal si svoju kontrolu nad krajinou.                            -mf-

Biskupi v Južnej Kórei  
prosia Svätého Otca  

o požehnanie a pomoc

Južná Kórea 6. apríla (RV) - Dominantným pocitom 
ľudí v Južnej Kórei nie je ani tak strach, ako skôr 
úzkosť a horkosť, pre túto strastiplnú situáciu. Vojna so 
smrtiacimi zbraňami, ktoré dnes existujú, by bola ka-
tastrofou pre všetkých. Obraciame sa na Františka: Ďa-
kujeme mu za modlitby a dúfame, že aj naďalej bude 
venovať pozornosť Kórejskému polostrovu, vyzývajúc 
všetkých vodcov národov, v Kórei, Rusku, USA, Číne, 
aby sa vážne angažovali za mier v Kórei. Toto vyjad-
ril pre agentúru Fides Mons. Peter Kang U-il, chcejský 
biskup a predseda Konferencie biskupov Južnej Kórey 
v odpovedi na vysoké politické a vojenské napätie na 
Ďalekom východe.

„Juhokórejský ľud je trochu zvyknutý na provo-
kácie severu. Ale tentoraz je miera provokácie veľmi 
vysoká a ľudia to cítia. Niektorí hovoria o reálnej mož-
nosti novej vojny. Obe vlády vedia, že vojna v našej 
dobe, s existenciou zbraní hromadného ničenia, by bola 
totálnou katastrofou. Dúfajme, že toto nechcú. Ako 
kresťania veríme a očakávame nárast zodpovednosti 
vedúcich politických predstaviteľov a chceme hľadieť 
do budúcnosti s dôverou a nádejou.“ Ale aké sú korene 
tejto eskalácie? Podľa biskupa „postoj Severnej Kórey 
skutočne závisí od ťažkej domácej hospodárskej situá-
cie, ktorá je neudržateľná, s miliónmi hladujúcich ľudí, 
ktorí trpia utláčaním. Mladý prezident Kim a vojenskí 
vodcovia v tomto kontexte potrebujú vonkajšieho ne-
priateľa a pred oči vyčerpanej populácie postaviť oba-
vu z bezprostredného nebezpečenstva. Kórejskí biskupi  

po plenárnom zhromaždení, ktoré sa konalo v mar-
ci, pripomenuli, že v roku 2013 si pripomíname 60. 
výročie prímeria medzi oboma Kóreami, a preto je 
tu príležitosť urobiť krok vpred smerom k skutočnej 
zmluve o mieri, poznamenal biskup. Ako svoj vlastný 
príspevok chce kórejská cirkev ponúknuť „modlit-
bovú kampaň za zmierenie“ – od apríla do decembra 
2013 – , ktorá sa radom iniciatív dotkne všetkých die-
céz v Kórei. K tejto tŕnistej ceste kórejská cirkev prosí 
požehnanie pápeža Františka. „Zo srdca mu ďakuje-
me za modlitby a slová, ktoré už povedal na adresu 
Kórey,“ uzatvára Mons. Kang. „Úpenlivo prosíme 
o jeho požehnanie a dúfame, že bude môcť hovoriť 
s predstaviteľmi národov, aby sa rozhodne a spoločne 
zasadili za mier v Kórei.“                                       -jak-
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Apoštolský nuncius v SR  
prejavil pozornosť aktivitám  

Inštitútu NAPS

Bratislava 10. apríla (TK KBS) V stredu 10. apríla 
2013 navštívil Inštitút Naše Aktivity Pre Slovensko 
(NAPS) apoštolský nuncius v Slovenskej republi-
ke, arcibiskup Mons. Mario Giordana. V Kancelárii 
NAPS v Bratislave ho privítal zakladateľ inštitútu 
Peter Solej a informoval o medzinárodnej činnosti 
občianskeho združenia i o aktivitách, ktoré mieni in-
štitút zrealizovať v roku 2013, v deviatom roku svojej 
činnosti.

Arcibiskup Giordana ocenil, že NAPS aj napriek 
celosvetovo rozšírenej sekularizácii pokračuje vo 
svojich ekumenických aktivitách, ktorými podporuje 
v spoločnosti dialóg a toleranciu v duchu vzájomnej 
úcty a úprimného priateľstva. „Dialóg a komunikácia 
je základom pre spoločné úspechy v budúcnosti,“ po-
vedal počas stretnutia veľvyslanec pápeža.

Peter Solej poďakoval pánovi apoštolskému 
nunciovi za jeho priazeň a ubezpečil ho o najhlb-
šej úcte členov inštitútu voči nástupcovi Svätého 
Apoštola Petra, pápežovi Františkovi, ktorý od pr-
vej chvíle svojho nástupu na Petrovo ministérium 
otvára srdcia ľudí svojou skromnosťou a pokorou. 
Solej počas stretnutia poďakoval apoštolskému 
nunciovi aj za jeho podporu pri komunikácii inšti-
tútu s úradmi pápeža Benedikta XVI.       Peter Solej

Predseda KBS sa stretol  
s predsedom ČBK

Velehrad 16. apríla (TK KBS) - Predseda KBS Mons. 
Stanislav Zvolenský sa v utorok 16. apríla 2013 stretol 
na Velehrade s predsedom Českej biskupskej konferecie 
(ČBK) kardinálom Dominikom Dukom. Na stretnutí sa 
zúčastnil aj olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Biskup Jozef Haľko  
u Silvestra Krčméryho

Bratislava 11. apríla (TK KBS) Dňa 7. apríla 2013, v ne-
deľu Božieho milosrdenstva slúžil v byte Silvestra Krč-
méryho svätú omšu Mons. Jozef Haľko, pomocný brati-
slavský biskup. V homílií spomenul, že sa do Silvovho 
bytu vrátil po 25 rokoch. Jedna z účastníčok svätej omše 
a dlhoročná spolupracovníčka Silva Krčméryho, pani 
Gabriela s úsmevom dodala: „Len za starých čias nás 
v tom byte nesmelo byt tak veľa - to je tá zmena. Ale aj 
pre mňa to bolo trochu ako za starých čias- Silvo sedel 
v strede (ako vtedy v našom duchovnom strede) a mla-
dí aj starší okolo neho a pri ňom. Zdalo sa, že aj Silvo 
je z tohto spoločenstva veselý, hoci to bolo v tom tep-
le a malom priestore trochu náročné. Ale takto mi toto 
stretnutie utkvelo v mysli - my všetci - aj otec biskup 
- so Silvom. Silvo vždy chcel byt aj s biskupom - tak sa 
to zasa splnilo. Cirkev so svojim biskupom a laikmi, sta-
rými aj mladými, zdravými aj chorými - všetci na jednej 
lodi pri spoločnom slávení.“

MUDr. Silvester Krčméry SF (1924, Trnava) je čest-
ným členom predsedníctva FKI. Dňa 1. januára 2013 
mu prezident (a Vladimírovi Juklovi SF, in memoriam) 
najvyššie štátne vyznamenanie SR za zásluhy v boji za 
demokraciu a ľudské práva. Bol politickým väzňom, 
iniciátorom „krúžkov“.

Sväté omše v byte Silvestra Krčméryho sa slúži-
li pravidelne každú nedeľu o 19 hod. „Pri Silvovi som 
duchovne vyrastal, a preto slúženie svätých omši pri 
jeho lôžku považujem skôr za službu vďačnosti v čase 
osobného voľna, ako pravidelný záväzok.“ uviedol pá-
ter Ondrej Gábriš SJ, ktorý rozbehol s priateľmi zo Spo-
ločenstva Ladislava Hanusa, OZ Nenápadní hrdinovia 
a Kolégia Antona Neuwirtha túto službu spoločných 
slávení svätých omší. Za tento čas sa na nich vystriedali 
stovky mladých ľudí.                          František Neupauer

Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v rámci púte kňa-
zov Čiech a Moravy v starobylom pútnickom mieste 
Velehrad. Arcibiskup Zvolenský koncelebroval pri svä-
tej omši, ktorá bola slávená na vyvrcholenie púte. Po 
svätej omši navštívil arcibiskup hrob kardinála Tomáša 
Špidlíka, ktorý je pochovaný v bazilike.

Témou spoločného pracovného stretnutia pred-
sedov KBS a ČBK bolo aktuálne dianie v Katolíckej 
cirkvi v oboch krajinách i príprava spoločného za-
sadania KBS a ČBK, ktoré sa uskutoční na jeseň vo 
Vranove pri Brne. Obaja predsedovia sa dohodli aj na 
delegovaní svojich zástupcov na vyvrcholení osláv 
1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na 
naše územie.                                  -jk-/ snímka autor 
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Vatikán 19. apríla (TK KBS) Svätý Otec František me-
noval pomocného biskupa pre Prešovskú gréckoka-
tolícku archieparchiu. Stal sa ním P. Milan Lach SJ, 
doterajší prodekan pre zahraničné 
vzťahy a pre rozvoj na Teologic-
kej fakulte Trnavskej univerzity 
v Bratislave.

Menovanie nového biskupa je 
výrazom pastierskej starostlivosti 
Svätého Otca o dobro veriacich 
ľudí na Slovensku, aby mu nechý-
bali dobrí duchovní pastieri, kto-
rí budú napĺňať poslanie Cirkvi 
- sprevádzať Boží ľud po ceste 
k večnému životu. Zároveň je vý-
zvou pre všetkých ľudí, aby novo-
menovaného biskupa sprevádzali 
svojimi modlitbami a obetami.

Životopis P. Milana Lacha SJ
Milan Lach SJ, je gréckokato-

líckym rehoľným kňazom sloven-
skej provincie Spoločnosti Ježišo-
vej.

Narodil sa 18. novembra 1973 
v Kežmarku. Má troch súrodencov. Najmladší brat Pe-
ter je gréckokatolíckym kňazom Prešovskej archiepar-
chie. Svoje detstvo prežil v podtatranskej obci Ľubica. 
Gymnaziálne štúdiá ukončil maturitou v roku 1992 
v Kežmarku. Vedomý si Božieho volania ku kňazstvu 
bol v roku 1992 prijatý do gréckokatolíckeho kňaz-
ského seminára a na Gréckokatolícku bohosloveckú 
fakultu UPJŠ v Prešove (v súčasnosti Gréckokatolícka 
teologická fakulta Prešovskej univerzity). Po ukončení 
tretieho ročníka, cítiac v sebe rehoľné povolanie vstúpil 
v roku 1995 do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trna-
ve, kde po dvoch rokoch zložil jednoduché večné sľu-
by. V základných teologických štúdiách pokračoval na 
Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave 
v roku 1997. V rokoch 1999 až 2000 bol v rámci re-
hoľnej formácie na magisterke ako vychovávateľ na 
jezuitskom chlapčenskom internáte v Košiciach. Teo-
logické štúdium ukončil na TF TU v Bratislave v roku 
2001. Z rúk terajšieho košického eparchiálneho bisku-
pa vladyku Milana Chautura CSsR prijal 11. novem-
bra 2000 diakonskú a 1. júla 2001 kňazskú vysviacku 
v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohoro-
dičky v Košiciach.

V rokoch 2001 – 2002 si vykonával civilnú náhrad-
nú službu v jezuitskej komunite v Košiciach a popri 
tom do roku 2003 pôsobil v Centre spirituality Východ 
– Západ Michala Lacka, vedecko-výskumnom praco-
visku TF TU, ako vedecký pracovník. Počas tohto pô-
sobenia pracoval spolu s otcom Jánom Babjakom SJ, 

terajším prešovským arcibiskupom a metropolitom. Od 
roku 2003 do roku 2004 bol poverený vedením Centra 
spirituality Východ – Západ v Košiciach. Zároveň ako 

kňaz vypomáhal pastoračne ve-
riacim v Košiciach a okolí.

V roku 2004 začal vyššie 
štúdiá na Pápežskom východ-
nom inštitúte v Ríme, kde do-
siahol v roku 2006 licenciát 
z východných cirkevných vied 
a v roku 2009 získal doktorát 
v tom istom odbore obhajobou 
dizertačnej práce Prínos Juraja 
Joannikija Baziloviča OSBM 
na mníšsku formáciu baziliánov 
Mukačevskej eparchie v rokoch 
1789 – 1821. Okrem skúseností 
z medzinárodného akademické-
ho prostredia nadobudol i skú-
senosti z duchovnej služby ako 
výpomocný špirituál Pápežské-
ho kolégia Russicum a ako du-
chovný asistent Federácie skau-
tov Európy v Ríme. Autorsky 
spolupracoval s Vatikánskym 

rozhlasom.
Po návrate zo štúdií v Ríme od roku 2009 pracoval 

ako riaditeľ opäť v Centre spirituality Východ – Západ 
M. Lacka v Košiciach. Popri zabezpečovaní vedecko-
-výskumných úloh centra, organizovaní vedeckých 
konferencií, budovaní knižničného fondu a nadväzova-
ní kontaktov so zahraničím, vyučoval jeden semester 
spiritualitu kresťanského Východu aj na Teologickej 
fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach, kde bol aj 
členom redakčnej rady teologického časopisu Verba 
Theologica. Svoju pozornosť venoval tiež sprístupňo-
vaniu odborných poznatkov širšej verejnosti prispieva-
ním do časopisov a organizovaním populárno-vedec-
kých prednášok na pôde Centra. Od 1. decembra 2011 
pôsobí ako prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj na 
Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, 
kde vyučuje kresťanskú spiritualitu a spiritualitu kres-
ťanského Východu. Oblasťou, ktorej sa odborne venuje 
je východná kresťanská spiritualita.

V reholi Spoločnosti Ježišovej na Slovensku bol od 
30. decembra 2009 konzultorom provinciála a od 1. ja-
nuára 2012 bol aj delegátom pre formáciu jezuitských 
scholastikov. Momentálne sa pripravoval absolvova-
ním tzv. tretej probácie na zloženie večných sľubov.

Vedeckú prácu vyvažoval prácou s ľuďmi. Venoval 
sa duchovnej službe gréckokatolíckym veriacim ako 
výpomocný duchovný v bratislavskej farnosti. Bol ak-
tívnym vo Federácii skautov Európy ako národný du-
chovný asistent.                       TK KBS / snímka GKE BA

Svätý Otec František menoval prešovského pomocného biskupa
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Zakladateľ saleziánov Don Bosco 
prichádza na Slovensko

Bratislava 10. apríla (TK KBS) Po štyroch rokoch puto-
vania relikvií po Južnej, Strednej a Severnej Amerike, 
Afrike, Ázií a viacerých krajín Európy navštívi zakla-
dateľ saleziánov Don Bosco Slovensko. Udeje sa tak 
vo štvrtok, 11. apríla v podvečerných hodinách, kedy 
slovenská saleziánska rodina prevezme na slovensko 
- ukrajinskej hranici relikvie tohto talianskeho svätca. 
Don Bosco sa celý život venoval výchove chudobných 
a opustených chlapcov, svoju výchovnú prácu postavil 
na preventívnom systéme, ktorého hlavnými piliermi 
sú nábožnosť, rozum a láskavosť. Presklená urna s re-
likviami začala svoju púť v apríli 2009 a do roku 2015 
navštívi viac ako 130 krajín po celom svete. Konštruk-
cia je vyrobená zo železa, hliníka a skla. Spolu s vozí-
kom váži 450kg a meria skoro 2 metre.

Relikvie (vosková figurína v životnej veľkosti,
v ktorej sú uložené ostatky svätého) ako prvé privítajú 
mesto Michalovce a miestna saleziánska rodina. V stre-
disku bude po príchode relikvií a úvodnom privítaní 
slúžená slávnostná svätá omša, nasledovať budú spo-
ločné modlitby mladých, vešpery a večerné bdenie pri 
donovi Boscovi. Na druhý deň bude stredisko otvorené 
pre širšie stretnutie so zakladateľom v osobnej mod-
litbe. Po záverečnej svätej omši sa relikvie špeciálnou 
dodávkou presunú do iného mesta. Podobný priebeh 
návštevy bude sprevádzať relikvie aj v iných mestách 
a saleziánskych strediskách.

Táto významná udalosť je súčasťou príprav na 200-
-sté výročie narodenia tohto svätca (1815 - 2015).

Vo štvrtok, 11.4 o 16.15 hod. privítal na hranič-
nom priechode Vyšné Nemecké provinciál rehole sa-
leziánov don Karol Maník relikvie zakladateľa dona 
Bosca. V prítomnosti provinciálky FMA, hlavného 
koordinátora spolupracovníkov na Slovensku, ako aj 
desiatky spolubratov z rehole a médií sa krátko pri-
hovoril k prítomným a predniesol modlitbu k donovi 
Boscovi. Pri tejto príležitosti povedal: „Mám krásny 
pocit, že je don Bosco medzi nami. Relikvie, t.j. te-
lesné ostatky sv. Jána Bosca, nám chcú pripomenúť 
život tohto talianskeho kňaza, jeho dielo a jeho veľ-
ký sen pomáhať a vychovávať mladých, hlavne tých 
chudobných a opustených. Chcú nám pripomenúť, 
že toto dielo neskončilo jeho smrťou a pokračuje 
v 130 krajinách sveta, a teraz aj u nás na Slovensku. 
S veľkým nadšením a napätím som dnes očakával 
príchod týchto relikvií na Slovensko a túžim, aby 
priniesli duchovnú obrodu celej saleziánskej rodi-
ne, aby priniesli mladým ponuku a cestu ako sa dá 
prežiť život! A všetkým veriacim prehĺbenie viery 
v Boha, ktorý vzbudzuje v ľuďoch dary, schopnosti 
a pozýva ich do služby iným. Don Bosco, vitaj na 
Slovensku!“.

Následne boli v sprievode relikvie prevezené do 
kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov v Micha-
lovciach, kde sa celebrovala slávnostná svätá omša 
za prítomnosti mnohých mladých a celej salezián-
skej rodiny. Po svätej omši budú nasledovať spoloč-
né modlitby mladých, vešpery a večerné modlitbové 
bdenie pri donovi Boscovi. Program na ďalšie dni 
v mestách Slovenska si môžete pozrieť na www.sa-
leziani.sk

Veriaci môžu získať úplné odpustky, keď sa v du-
chu pokánia a po splnení obvyklých podmienok (svia-
tosť zmierenia, sväté prijímanie a modlitba na úmysel 
Svätého Otca) počas putovania urny svätého Jána 
Bosca pred slávnostne vystavenými relikviami ná-
božne zúčastnia nejakého liturgického slávenia alebo 
aspoň zotrvajú nejaký čas v nábožnom uzobraní, ktoré 
ukončia modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním 
Panny Márie a svätého Jána Bosca. Toto bude platiť 
počas celého času putovania urny svätca.

Časový harmonogram príchodu relikvií dona Bosca 
na Slovensku v roku 2013:

11.4. Príchod relikvie z Ukrajiny (Michalovce), 
12.4. Humenné, 13.4. Prešov, 14.4. Košice, 15.4. Bar-
dejov, 16.4. Poprad, 17.4 Rožňava, 18.4. Banská Bys-
trica, 19.4 Sučany, 19.4. Ružomberok, 19.4. Námesto-
vo, 20.4. Dolný Kubín, 20.4 Žilina, 22.4. Dubnica nad 
Váhom, 23.4. Nová Dubnica, 24.4. Partizánske, 25.4. 
Trnava, 27.4. Šaštín – Stráže, 28.4. Bratislava Trnávka, 
28.4. Bratislava Mamateyova, 29.4. Bratislava Mileti-
čova, 30.4. Bratislava Miletičova, 30.4. – odovzdanie 
relikvií do Slovinska.                                   Peter Novák 

V Bratislavskej arcidiecéze prvý 
ročník biblickej súťaže

Bratislava 12. apríla (TK KBS) Diecézny kateche-
tický úrad v Bratislave organizuje 13. a 14. apríla 
2013 v Bratislavskej arcidiecéze I. ročník biblickej 
súťaže „Biblia pre všetkých“. Táto biblická súťaž 
je určená nielen na prehĺbenie a oživenie farskej 
katechézy formou práce so Svätým Písmom, ale 
aj pozvaním veriacich k hlbšiemu čítaniu, štúdiu 
a rozjímaniu vybraných biblických kníh v duchu 
slov pápeža Benedikta XVI., ktoré napísal v apoš-
tolskom liste Porta fidei oznamujúc Rok viery:
„Musíme znova nájsť chuť sýtiť sa Božím slovom 
verne odovzdávaným Cirkvou.“

Do súťaže sú zapojení veriaci bez obmedzenia 
veku v trojčlenných ľubovoľne vytvorených druž-
stvách vo farnosti. Víťazi postúpia do dekanátneho 
kola, ktoré sa uskutoční 11. a 12. mája a napokon 8. 
júna sa uskutoční diecézne finále v Bratislave.

                                                                Jozef Adamkovič
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Zo Svätej zeme sa vrátili účastníci 
prvej púte katolíckych médií

Bratislava 16. apríla (TK KBS) - Rodina zástupcov 
a priaznivcov slovenských katolíckych médií sa vrátila 
z púte vo Svätej zemi. Počas osemdňovej cesty, z ktorej 
pricestovali v pondelok predpoludním, navštívili viaceré 
miesta spojené so životom Ježiša Krista. V Roku viery 
a Roku sv. Cyrila a Metoda si zároveň obnovili a posil-
nili svoju vieru.

„Prišli sme sem preto, lebo pre nás, ako pre všetkých 
ostatných pútnikov, je nenahraditeľné, ak sa to dá. (...) 
Ak sa to dá, je to nenahraditeľná príležitosť osobitným 
spôsobom prežívať život Ježiša Krista,“ povedal pred-
seda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý pútnikov 
viedol. Jej účastníkov pozdravil i veľvyslanec Sloven-
ska v Izraeli Radovan Javorčík.

Vyše 260 pútnikov vycestovalo spolu s viacerými 
kňazmi do Svätej zeme začiatkom minulého týždňa. Ne-
chýbali medzi nimi ani zástupcovia katolíckych médií. 
Zastúpenie mala TV LUX, Rádio LUMEN, Katolícke 
noviny i TK KBS. Navštívili Betlehem, Kafarnaum, 
Nazaret, Jericho i Jeruzalem. Program spojili s každo-
dennou svätou omšou na rôznych miestach.

Súčasťou putovania boli aj rôzne fakultatívne výlety. 
Pútnici absolvovali napríklad plavbu loďou po Geneza-
retskom jazere, výstup na hory Tábor, Sion a Blahosla-
venstiev. Jedinečnú možnosť získali manželia v Káne 
Galilejskej, kde si obnovili svoje manželské sľuby. Pri 
rieke Jordán si účastníci púte pripomenuli svoj krst.

Pútnici zavítali aj do Getsemanskej záhrady, na 
Olivovu horu a do Qumránu. Posledné chvíle živo-
ta Ježiša Krista preživali na Kalvárii - Golgote a pri 
Božom hrobe.

Slovenské katolícke médiá sa dohodli na putovaní 
koncom júna minulého roka. Ich riaditelia vtedy roz-
hodli, že s redakciami médií budú môcť putovať aj ich 
čitatelia, poslucháči a diváci. Predstavuje jednu z akcií, 
ktorá súvisí s konkrétnou realizáciou katolíckych médií 
Roka viery v praxi.                                                    -ml-

Rádio LUMEN poďakovalo Bohu 
za 20 rokov svojej existencie

Banská Bystrica 7. apríla (TK KBS) - V sobotu 6. apríla 
v predvečer nedele Božieho milosrdenstva si slovenská 
katolícka rozhlasová stanica Rádio LUMEN pripome-
nula významný míľnik svojho účinkovania v našom me-
diálnom priestore. Presne pred 20 rokmi 7. apríla 1993 
začalo svoje vysielanie Rádio Mária, ktoré sa postupom 
času etablovalo ako Rádio LUMEN. V historických 
priestoroch banskobystrickej radnice sa na slávnostnom 
programe v sobotu popoludní zúčastnili aj Mons. Sta-
nislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, 
ktorý je zároveň predsedom Rady pre spoločenské ko-
munikačné prostriedky KBS, Mons. Ján Sokol, emerit-
ný trnavský arcibiskup, a mnohí ďalší hostia z prostredia 
katolíckych médií, ale aj iných médií či rôzne osobnosti 
cirkevného a spoločenského života. Spomedzi nich na-
príklad vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhla-
su Jozef Šofranko, bývalí i súčasní pracovníci Rádia Lu-
men, zástupcovia českého Rádia Proglas a maďarského 
Rádia Sv. Štefana z Egru a mnohí priatelia myšlienky 
slovenského katolíckeho rádia.

Počas slávnostného popoludnia sa mohli zúčastnení 
hostia dozvedieť niečo viac o histórii rádia. Pripomenu-
té boli hlavne mená zosnulých biskupov Pavla Hnilicu 
a Rudolfa Baláža, ktorí stáli pri myšlienke zrodu tohto 
rádia. V priebehu popoludnia boli predstavení súčasní 
pracovníci Rádia LUMEN. Vystúpil i dlhoročný spo-
lupracovník herec Juraj Sarvaš. Prednášku o vlastnos-
tiach pracovníka katolíckeho média si pripravil riaditeľ 
Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi Jozef Lapšanský 
a páter Jozef Šofranko odovzdal generálnemu riaditeľo-
vi rádia Jurajovi Spuchľákovi medailu od Svätého Otca, 
ešte z pontifikátu Benedikta XVI. za 20-ročnú činnosť
tohto média.

Program pokračoval ďakovnou svätou omšou, ktorej 
hlavným celebrantom bol Mons. Stanislav Zvolenský. 
V homílii zdôraznil potrebu snaženia sa o pokoj. Tak 
ako sa v evanjeliu spomínal sv. apoštol Tomáš, ktorý 
uveril a nadobudol vnútorný pokoj, až keď sa dotkol 
Ježišových rán po klincoch, tak aj my sme pozvaní do-
tknúť sa Ježišových rán rukami viery. Podľa arcibiskupa 
Zvolenského tento pokoj pomáha veriacim čeliť rôznym 
skúškam a prináša i dobrú atmosféru do cirkevného spo-
ločenstva, ktoré je často narúšané rôznymi útokmi.

Po svätej omši sa pozvaní hostia spolu s pracovník-
mi Rádia LUMEN presunuli na slávnostné agapé. Počas 
tohto večera riaditeľ rádia poďakoval všetkým podporo-
vateľom katolíckeho média za doterajšiu priazeň a po-
prial médiu aj ďalšie požehnané roky v hlásaní radostnej 
zvesti prostredníctvom rozhlasových vĺn. Okrem neho 
sa prítomným hosťom prihovoril aj stály poslucháč 
a amatérsky hudobník Ján Kurilla, ktorý zložil pre túto 
príležitosť Pieseň o Rádiu LUMEN. Po jej odznení 
všetci zúčastnení zotrvali vo vzájomnej diskusii..

Rádio LUMEN prostredníctvom rozhlasových vĺn 
pokrýva približne 80 % územia Slovenska. Prostred-
níctvom satelitu a internetovej stránky www.lumen.sk 
si môžu naladiť rádio aj poslucháči v zahraničí. Rádio 
ponúka široké portfólio relácii, ktoré sú zamerané predo-
všetkým na náboženské témy, ale svoj priestor si nájdu aj 
programy občianskej publicistiky, relácie pre deti a mlá-
dež, hudobné relácie a mnohé iné. Samozrejmosťou je 
každodenný priamy prenos svätej omše. Poslaním rádia 
je prinášať svetlo Kristovho evanjelia poslucháčom a byť 
spoločníkom pre všetkých, nevylučujúc tak marginálne 
skupiny chorých, osamelých či inak hľadajúcich zmysel 
života a svoj vzťah k Bohu.                                        Ivo Novák
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Mladí besedovali o láske

Prešov 12. apríla (TK KBS) - Pozvanie na čaj a bese-
du prijal 9. apríla 2013 v rámci tradičných utorkových 
posedení do priestorov Gréckokatolíckeho mládežníc-
keho pastoračného centra (GMPC) v Prešove otec Ivan 
Molčányi. Spoločne s mladými zamyslel nad otázkou 
Čo je láska?

GMPC si v rámci svojho programu pozýva na be-
sedy rôznych hostí, ktorí s mladými vedú dialógy na 
rozmanité témy. Po zvyčajnej mládežníckej svätej li-
turgii, ktorú slúžil pozvaný hosť a v homílii sa veria-
cim prihovoril v duchu Písma: „Boh je láska“, sa spo-
ločne všetci presunuli do priestorov „Šarišanky“, kde 
sídli GMPC.

Otec Ivan Molčányi sa v rámci svojej pastorácie in-
tenzívne venuje mladým a príprave snúbeneckých kur-
zov. Aj na základe týchto svojich bohatých skúseností 
a poznatkov sa stal v minulom roku autorom svojho 
debutu Čo je láska. Útlej brožúrky, napísanej pútavým 
štýlom, ktorá svojím obsahom – hľadaním odpovede 
na položenú otázku – nepochybne zaujme.

Vo svojom príhovore sa autor spoločne s mladými 
zamýšľal nad láskou a jej podstatou. Uvažoval nad po-
dobami pravej a nepravej lásky, nad jej emocionálnym 
a racionálnym vnímaním a taktiež i nad tým, ako spo-
znať, či je vzťah správny. Bohaté skúsenosti z vlastnej 
pastorácie sa neraz stali predmetom úsmevu. V rámci 
stretnutia nechýbala ani aktivita i vzájomný dialóg.    
                                                   Mária Pihuličová

Happy (week) end  
v Prešovskej archieparchii

Jusková Vola 10. apríla (TK KBS) V dňoch 5. – 7. apríla 
sa mladí z Prešovskej archieparchie stretli v Gréckoka-
tolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli 
na podujatí s názvom Happy (week) end. Toto podu-
jatie nahradilo Kvetný víkend. Mottom tohtoročného 
stretnutia mládeže bolo: „Choďte a získavajte učení-
kov zo všetkých národov!“.

O program v Bárke sa starali hostia z komunity 
Nový Jeruzalem zo Žiliny. 118 mladých účastníkov 
malo možnosť vypočuť si niekoľko prednášok na tému: 
Ako sa môžeme stať Ježišovými učeníkmi, Čo nám 
v tom bráni a Nové stvorenie je božím dielom. Pred-
nášky striedali osobné svedectvá členov už spomenutej 
komunity, workshopy, práca v skupinkách, modlitby 
chvál, adorácia a slávenie Eucharistie. Nechýbala ani 
možnosť prijať sviatosť zmierenia, či duchovný rozho-
vor. Hudobne stretnutia doprevádzala gospelová kape-
la Jonah z Dlhého Klčova.

Na konci víkendu na samotnú Tomášovu nedeľu 
sa všetci účastníci presunuli do Prešova, kde spolu 
s ostatnými mladými Prešovskej archieparchie vytvo-
rili spoločenstvo vyše 700 mladých ľudí s otcom arci-
biskupom Jánom Babjakom. Obsahovú náplň progra-

Na Slovensko zavítal biblista  
zo Svätej zeme prof. Pazzini

Bratislava 18. apríla (TK KBS/Rádio LUMEN) - Na 
Slovensku sa v stredu skončila návšteva renomované-
ho biblistu zo Svätej zeme, ktorý prednáša hebrejský, 
aramejský a sýrsky jazyk. Podujatie zorganizovalo 
Katolícke biblické dielo a kňazské semináre v Spišskej 
Kapitule a v Badíne. Prof. Massimo Pazzini je dekanom 
inštitúcie Studium Biblicum Franciscanum v Jeruzale-
me. Na Slovensku navštívil počas šiestich dní kňazské 
semináre v Bratislave, v Spišskej Kapitule a v Badíne, 
ako aj farnosť Tvrdošín.

„Môžem povedať, že som videl naozaj veľa, veľa 
vecí hneď od počiatku ako som prišiel do Bratislavy 
a potom som postupoval zo západu Slovenska skoro 
až na druhú stranu do Spišskej Kapituly. Odtiaľ som sa 
dostal do Ružomberka, kde som mal také stretnutie aj 
s biblistami vo veci katolíckeho biblického diela. Odtiaľ 
veľmi milé privítanie a veľmi milý pobyt bol v Tvrdoší-
ne,“ tlmočil jeho slová biblista Blažej Štrba. Vo svojich 
prednáškach sa venoval témam Jazyky ktorými rozprá-
val Ježiš, Kumrán a Nový zákon, Svätá zem a Sväté pís-
mo a Život v Svätej zemi očami biblistu.

Záver jeho návštevy patril účasti v relácii v Rádiu 
LUMEN.                                                       Pavol Jurčaga 

mu sprevádzalo už vyššie spomenuté motto, ktoré bolo 
skombinované s Rokom viery a 1150. výročím prícho-
du sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Táto historická 
udalosť bola v programe podčiarknutá tým, že účin-
kujúci a moderátori boli oblečení v krojoch. Hneď po 
úvodnom privítaní vladyku Jána starým slovanským 
zvykom chlebom a soľou sa vladyka k prítomným 
prihovoril opierajúc sa o posolstvo mladým na tému: 
„Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov.“ 
Arcibiskup Babjak okrem iného povedal: „Horlivé roz-
právanie (svedectvo) druhým o Bohu závisí od nášho 
rozprávania sa s Bohom, teda od modlitby.“

Na stretnutí s vladykom Jánom nechýbali ani mladí 
z pastoračného centra pre Rómov v Čičave s ich hu-
dobnou skupinou F6 a divadelným zoskupením DIK. 
Niekoľko krát odznela aj nová hymna mladých, ktorá 
vzišla z dielne Janky Demčákovej a jej tímu. Popolud-
nie bolo popretkávané modlitbami, spevom, workshop-
mi v podaní otca Františka Sochoviča, Richarda Vašeč-
ku, prezentáciami a odovzdávaním certifikátov novým
animátorom.

Záver patril poďakovaniu všetkým zúčastneným, 
účinkujúcim a organizátorom podujatia.        S. Zahorjan
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O blízkosti židovskej a kresťanskej 
tradície prednášal A. Tyrol

Ružomberok 17. apríla (TK KBS) - O blízkosti židov-
skej a kresťanskej tradície prednášal v Kolégiu Kato-
líckej univerzity v Ružomberku profesor Anton Tyrol, 
generálny vikár Spišskej diecézy. V zaplnenom Kostole 
Povýšenia svätého Kríža odznela jeho téma o Svätých 
písmach hebrejského ľudu a kresťanskej Biblii. „Ži-
dovský národ má vlastnú cestu Božieho poznávania,“ 
uviedol prof. Tyrol.

V utorkovej prednáške naznačil teoretické výcho-
diská kresťanstva a judaizmu. Judaizmus stavia na 
Tóre, Prorokoch, Spisoch, súčasne na Tradícii, Miš-
ne, Talmude a Midre. Kresťanstvo vychádza nielen zo 
Starého, ale aj z Nového zákona, taktiež z Tradície ako 
poznávania Božieho zjavenia, dogiem, koncilových 
článkov, katechizmu, teologických traktátov a podob-
ne. Súčasne prof. Tyrol rozvíjal diskusiu s rabínom Ja-
cobom Neusnerom, ktorý napísal imaginárny rozhovor 
s Ježišom ako kvalitný a podložený spor medzi týmito 
dvoma náboženstvami. Na prednáške sa zopakovala 
myšlienka kardinála Josepha Ratzingera, že Kristus 
napĺňa Tóru – jeho Tóra je nová, iná, ale je naplnením 
Mojžišovho zákona.

Kresťanské a židovské náboženstvo majú k sebe 
veľmi blízko. Obidve náboženstvá sú zjavené, prijíma-
jú teda podobným spôsobom Božie zjavenie. Ich kánon 
biblických kníh je do istej miery rozdielny, no majú 
však mnoho spoločného. Porovnávať možno exege-
tické metódy a prístupy, teologické témy vychádzajúce 
z biblických posolstiev, ich kontinuitu, diskontinuitu 
a progres a iné.                                            Matúš Demko 

Výzva premiérovi SR  
na úpravu dotačného systému 

pre neziskový sektor

Bratislava 12. apríla (TK KBS) - Zástupcovia 43 
neziskových organizácií a občianskych združení, 
vrátane Fóra života, podpísali a 10. apríla 2013 za-
slali list premiérovi SR Robertovi Ficovi, v ktorom 
vítajú ochotu vlády a štátnych rezortov užšie spo-
lupracovať s tretím sektorom, deklarovanú začiat-
kom apríla tohto roka. Zároveň sa na predsedu vlá-
dy obracajú so žiadosťou „upraviť súčasný verejný 
dotačný systém pre neziskový sektor tak, aby bol 
solidárny, transparentný a najmä slúžiaci verejnému 
záujmu a nie politickým a lobistickým záujmovým 
skupinám.“ Signatári poukazujú na to, že štát za rok 
2012 dal vyše 480-tisíc EUR na ideologické aktivi-
ty rodovej LGBTI lobby (zdroj: www.zakrestanske.
sk) a žiadajú o obmedzenie dostupnosti dotácií pre 
lobistické mimovládne organizácie, argumentujúc 
presvedčením, že každé štátne financovanie takýchto
záujmových skupín, či už na základe ideológie raso-
vej, marxistickej alebo rodovej „je v jasnom rozpore 
s princípom slobody a občianskej spoločnosti“.

Podľa výzvy by štátne dotácie mali slúžiť pre ne-
politické a neideologické organizácie, ktoré podľa 
platnej legislatívy vykonávajú služby vo verejnom 
záujme v oblasti školstva, sociálnej oblasti, zdravot-
níctva, kultúry, či vedy a výskumu. Signatári vyjad-
rujú súhlas s nedávnou kritikou zo strany premiéra na 
pôde Matice slovenskej, týkajúcou sa problému rastú-
cej „požadovačnosti“ lobistických skupín voči štátu 
a vyzývajú k zadefinovaniu „jasných, transparent-
ných a jednotných pravidiel pre rozdeľovanie verej-
ných financií, aby nedochádzalo viac k zneužívaniu
štátnej správy na financovanie lobistov a politických
aktivistov.“                                           Fórum života / dj 

Evanjelium ohlasované  
na námestí aj v Bratislave

Bratislava 15. apríla (TK KBS) - Radostná zvesť evan-
jelia zaznieva počnúc od druhej veľkonočnej nedele aj 
na uliciach Bratislavy. Protagonistami tejto formy novej 
evanjelizácie sú laici a kňazi – členovia spoločenstiev 
Neokatechumenátnej cesty zo štyroch bratislavských 
farností. V nedeľu, 14. apríla sa zišli o 15.00 hod. na 
Kamennom námestí v centre mesta, aby sa pomodlili 
vešpery, spievali žalmy a ohlasovali katechézu, tento 
krát o tom, že pravý zmysel života dáva jedine Boh.

Podobná evanjelizácia pod názvom – Veľké mi-
sie na 10.000 námestiach sveta prebieha v Roku 

viery – prebieha v mnohých mestách po celom sve-
te. Len v samotnom Ríme prebieha táto iniciatíva 
na sto námestiach. Kardinál Agostino Vallini, vikár 
Svätého Otca pre Rímsku diecézu v tejto súvis-
losti uviedol, táto iniciatíva je v súlade s poslaním 
Cirkvi:. „Je dôležité, aby tam, kde sa ľudia zdržia-
vajú, ako na námestiach, bolo vydávané svedectvo 
aj ohlasovaním”.

Program evanjelizácie je rozvrhnutý na päť veľko-
nočných nedieľ (od 7 apríla do 5. mája) začína vždy 
o 15.00 hod. na Kammenom námestí v Bratislave. Jed-
notlivé stretnutia sú venované témam ako: Kto je pre 
teba Boh?; Aký je zmysel života?; Ohlásenie kerygmy 
– zvesti o spáse v Ježišovi Kristovi a pozvanie k obrá-
teniu; Čo je Cirkev a aké je jej poslanie. Cieľom tejto 
iniciatívy je priniesť radostnú zvesť o zmŕtvychvstaní 
Ježiša Krista a o spáse všetkým ľuďom, a to spôsobom, 
ktorí používali apoštoli v prvotnej Cirkvi, keď ohlasova-
li evanjelium na námestiach.                    Stanislav Gábor
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STRUČNE Z DOMOVA
Veriaci z dekanátu Nitrianske Rudno 
v sídle svojho biskupstva
NITRA - Tri stovky veriacich z dekanátu Nitrianske 
Rudno v Nitrianskej diecéze putovalo 13. apríla 2013 
do metropoly svojho biskupstva. Z príležitosti Cyri-
lo-metodského roka navštívili Katedrálu – Baziliku 
svätého Emeráma, kde slávili svätú omšu. Pútnikov 
prijal a požehnal nitriansky biskup Mons. Viliam Ju-
dák. Nitriansky biskup si želá, aby sa aj takto medzi 
veriacimi budovalo povedomie súvisiace s históriou 
mesta pod Zoborom, ktorá je priamo spojená s mi-
siou svätých Cyrila a Metoda.                Miroslav Lyko

63. výročie Akcie Kláštory
ŠAŠTÍN - V pamätný deň SR „Deň nespravodlivo 
stíhaných“ 13. apríla 2013 sa v saleziánskom dome 
v Šaštíne konala spomienková slávnosť pri príležitos-
ti 63. výročia Akcie Kláštory. Počas nej v noci z 13. 
na 14. apríla 1950 boli násilne vyvezení rehoľníci 
z takmer všetkých kláštorov na Slovensku do centrali-
začných kláštorov, pričom centralizačným kláštorom 
pre saleziánov sa stal kláštor v Šaštíne. Pri tejto príle-
žitosti slávil v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie 
svätú omšu provinciálny vikár saleziánov don Jozef 
Ižold SDB spolu so staršími saleziánmi, ktorí zažili 
Akciu K v Šaštíne. Okolnosti Akcie K v šaštínskom 
kláštore objasnil historik Róbert Letz.  Peter Sandtner 

KU aktívne podporuje hendikepovaných, 
vydala aj smernicu
RUŽOMBEROK - Na Katolíckej univerzite v Ru-
žomberku (KU) študujú viacerí študenti so zrakovým 
či iným zdravotným postihnutím. Univerzita chce vy-
tvárať rovnaké podmienky pre štúdium študentom so 
špecifickými potrebami, preto jej rektor prof. Tadeusz
Zasepa vydal v stredu 17. apríla 2013 smernicu, ktorou 
sa upravujú podmienky uchádzačov so špecifickými
potrebami pri prijímacom konaní a podmienky študen-
tov so špecifickými potrebami počas štúdia na KU.
KU uchádzačom a študentom so špecifickými potre-
bami zaisťuje podporné služby prostredníctvom Pora-
denského centra KU (PC KU), ktoré poskytuje odborný 
prístup k uchádzačom i študentom so špecifickými po-
trebami. A zároveň pomáha jednotlivým fakultám pri 
plnení úloh vyplývajúcich zo zákona o vysokých ško-
lách upravujúceho podporu študentov so špecifickými
potrebami.                           Vladimír Buzna

V Katarínke sa konala Bielonedeľná púť
KATARÍNKA  - Uplynulú nedeľu 7. apríla sa kona-
la Bielonedeľná púť na Katarínku. Na svätej omši sa 

zúčastnilo okolo dvesto púťnikov. Hudobne ju spra-
vádzalo zoskupenie s. Katerína, ktoré hralo hudbu 
s historickým nádychom a tak dotváralo atmosféru 
pamiatky.                                        Michal Novomeský

Prezentácia knihy Dejiny Slovenska a Slovákov 
BRATISLAVA - „Dejiny Slovenska a Slovákov“ je 
názov knihy profesora Milana Ďuricu, ktorej pre-
zentácia sa uskutočnila v utorok 16. apríla 2013 
v Bratislave. Do života sa uvádzalo jej piate vyda-
nie. ktoré odborne predstavil historik profesor Mi-
lan Homza. Prezentácia pokračovala premietnutím 
dokumentárneho filmu Pevnosť i nádej sedmobrež-
ná, ktorý v rámci cyklu Slovenský juh vyrobila Slo-
venská televízia v roku 1998. Autora knihy i celé 
auditórium pozdravil zaslanou zdravicou i kardinál 
Ján Chryzostom Korec.                        Anna Kolková 

Pocta vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi 
v kaplnke františkánov
BRATISLAVA - „Pocta sv. Cyrilovi a sv. Metodovi“ 
na motívy žalospevu Jána Bottu Žialby svätobojove je 
názov výstavy, ktorú otvorili v Kaplnke sv. Jána evan-
jelistu pri Kostole františkánov v Bratislave. V sakrál-
nom gotickom priestore sú prezentované diela výtvar-
níčky Evy Trizuljakovej (1926) a sochára Alexandra 
Trizuljaka (1921- 1990).
Výstava v kaplnke, ktorá sa nevyužíva na liturgické 
účely, je otvorená denne pred svätou omšou od 18:30 
h do 19:30 h, v sobotu od 10:00 h do 18:00 h (vstup 
cez kostol). Potrvá do 18. mája 2013.     Alena Piatrová 

Knižné skvosty sa dajú nájsť na výstave Trnav-
skej arcidiecézy

TRNAVA - Historické diela známych polyhisto-
rov ako sú Matej Bel, Samuel Timon, Juraj Papá-
nek a Martin Sentiváni, teologické práce, liturgic-
ké knihy, zbierky kánonického a uhorského práva, 
schematizmy či jazykovedné práce v bernolákovči-
ne. Tieto a mnohé ďalšie knižné skvosty je možné 
nájsť v priestoroch výstavnej miestnosti Galéria Tr-
navskej arcidiecézy v Trnave. Výstavu s názovom 
„Fragmenty knižnice Trnavskej arcidiecézy“otvorili 
15. apríla 2013. Nadväzuje na vlaňajšie sprístupne-
nie rôznych dokumentov, ktoré vystavila Trnavská 
arcidiecéza zo svojho archívu.
Expozíciu môžete navštíviť v priestoroch výstavnej 
miestnosti „Galéria“. Je otvorená od pondelka do 
piatku od 10:00 h do 12:30 h a od 13:00 h do 17:00 
h. Výstava potrvá do 15. mája 2013. 
                                         Arcibiskupský úrad v Trnave


