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Nedeľa Dobrého pastiera je spojená s prezentáciou seminárov
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Svätý Otec František vymenoval pre Slovensko bis-
kupa. Gréckokatolícka cirkev bude mať najmlad-
šieho biskupa na území Slovenska. Že ste o tom 
ešte nepočuli? Nie, určite si z vás, drahí poslucháči 
nerobím dobrý deň. Nepredpokladám, že tí, ktorí 
počúvate tieto moje slová na vlnách Vatikánskeho 
rozhlasu alebo Rádia Lumen o tom neviete. Určite 
áno. Tí, ktorí však sledujú iné médiá na Slovensku 
iste zaregistrovali, že na danú informáciu bolo em-
brago, ako by sme boli v čase tvrdej komunistickej 
totality. Okrem bulváru a denníku venujúcemu sa 
športu úplné ticho. Pritom predpoklady mediálne 
zaujímavej informácie tu boli. Prvý biskup pre 
Slovensko po zvolení nového Svätého Otca. Naj-
mladší spomedzi biskupov na Slovensku... Médiá 
dostali informáciu vopred, s predstihom. Kde je 
teda chyba? Pochopím to možno pri komerčných 
médiách, kde vládnu tvrdou rukou finančné sku-
piny. Ako však vysvetliť počínanie verejnopráv-
nych médií? Tých, ktoré by spravodajstvom mali 
byť v službe spoločnosti, ktorej väčšiu časť tvoria 
práve katolíci? Ak sa však dlhodobejšie pozeráme 
na vývoj spravodajstva napríklad verejnopráv-
neho rozhlasu, súvislosti sa núkajú. Ak na Veľkú 
Noc, teda najväčší kresťanský sviatok dostanú slo-
vo v hlavných správach o slávení Veľkonočných 
sviatkov za evanjelikov ich biskup, čo je priro-
dzené a správne, šokuje, že za katolíkov nechajú 
prehovoriť apostatovaného kňaza. Náhoda? Určite 
nie. Kde je úprimnosť médií v snahe kričať, ako 
veľmi Katolícka cirkev zakázala kňazom hovoriť 
v médiách? Prázdne slová, pri ktorých je zrejmé, 
že je tu vyfabrikovaný nový triedny nepriateľ- Cir-
kev. Stačí už iba zvolanie- „kresťanov levom“. 

Na strane druhej pozitívna skúsenosť. V roku 
viery sa katolícke médiá rozhodli zorganizovať 
púť do Svätej Zeme. Čitatelia, poslucháči, divá-
ci, podporovatelia, ale i samotní tvorcovia prežili 
v Ježišovej zemi jeden týždeň. Na autentických 
miestach počúvali slová Svätého Písma, prežívali 
a zažívali „genius loci“. Pre tých, ktorí navštívi-
li Svätú Zem po prvý krát, sa naskytla možnosť 
doslova s posvätnou úctou dotknúť sa posvätnej 
zeme, po ktorej kráčal Ježiš. Púť viedol predseda 
KBS i rady KBS pre spoločenské komunikačné 
prostriedky arcibiskup Zvolenský, ktorý je známy 

svojimi pravidelnými stretnutiami nad Svätým Pís-
mom s veriacimi vo svojej katedrále. Medzi účast-
níkmi púte nechýbali mladí ani starší. Medzi nimi 
mne osobne utkveli dvaja. Pani, ktorá ešte pred ro-
kom bola na invalidnom vozíčku a 82 ročný pán, 
ktorému zomrela manželka a on putoval do Svätej 
Zeme, aby si posilnil vieru a prosil o silu. Obaja 
boli pre skupinu stmelením. Namiesto sťažovania 
sa na únavu, či akejsi otrávenosti zo života srša-
li optimizmom a dodávali ostatným silu. Priznám 
sa, že ako sprievodca viem oceniť takýchto ľudí 
v skupine. A ako človek sa viem tešiť z toho, že 
títo ľudia sú zdrojom životnej sily, hoci im často 
sily ubúdajú. Na druhej strane sa mi veľmi páčilo 
aj svedectvo manželov, ktorí si v Káne Galilejskej 
pripomenuli 15. výročie svojho sobáša. Poveda-
li, že sú veľmi radi, že sa na púť vydali ešte vo 
veku, keď budú môcť ovocie púte uvádzať s božou 
milosťou do života. A že budú odporúčať svojim 
známym, aby putovali tiež. Pre nás, ktorí pracuje-
me v katolíckych médiách, bolo podnetné počúvať 
ľudí, pozorovať a sami prežívať, ako sa milosť do-
slova rozlieva prostredníctvom posvätných miest 
a živého Svätého Písma. O našu púť prejavilo záu-
jem aj televízne štúdio, ktoré sa venuje mapovaniu 
aktivít Katolíckej cirkvi so Svätej Zemi. Aj vďaka 
nemu sa o púti dozvedeli televízni diváci po celom 
svete. Bolo príjemné lúčiť sa na letisku s pútnikmi, 
ktorí sa informovali, či a kde bude možné puto-
vať takto spolu nabudúce. Tá najbližšia možnosť 
bude už 11. mája v Bratislave. Už tradične v sobo-
tu pred 7. Veľkonočnou nedeľou, ktorá patrí práve 
médiám, udelí Rada pre spoločenské komunikačné 
prostriedky KBS Cenu Andreja Radlinského trom 
osobnostiam žurnalistického sveta, po prvý krát je 
prichystane aj hodnotiace stretnutie farských časo-
pisov, ktorých sa do súťaže zapojilo viac ako 40 
a chýbať nebudú aj tradične otvorené dvere v TV 
LUX i iné poduajatia. To všetko na Kapitulskej uli-
ci v Bratislave. O týždeň neskôr sa zasa posluchá-
či Rádia Lumen vyberú na svoju tradičnú púť do 
poľského Krakova. Spoločne si zaželajme, aby aj 
tieto udalosti a aktivity pomohli nám, kresťanom 
na Slovensku byť kvasom. Ani ten pri kvasení ces-
ta príliš nekričí, ale ak je dobrý, prekvasí postupne 
celé cesto.                                        RV, Jozef Kováčik

Kvas 

Prešov 24. apríla (TK KBS) - Gréckokatolícky 
arcibiskupský úrad v Prešove oznamuje, že bis-
kupská vysviacka otca Milana Lacha SJ, novovy-
menovaného pomocného biskupa pre Prešovskú 

archieparchiu, sa uskutoční v sobotu 1. júna 2013 
o 10:00 h v Bazilike minor v Ľutine (okres Sabi-
nov) – na pútnickom mieste Prešovskej archiepar-
chie.                                                    Ľubomír Petrík 

Mons. Milan Lach bude vysvätený 1. júna v Bazilike minor v Ľutine
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Vatikán 21. apríla (RV) - Svätopeterské námestie zapl-
nilo predpoludním približne 70-tisíc ľudí. Mnohí z nich 
boli prítomní už od rána v Bazilike sv. Petra na svätej 
omši, pri ktorej rímsky biskup 
František udelil kňazské svätenie 
desiatim seminaristom z troch 
rímskych seminárov (štyroch 
zo seminárov rímskej diecézy, 
štyroch zo seminára Neokate-
chumenátnej cesty Redempto-
ris Mater a dvoch zo seminárov 
oblátov Divino Amore). Svätý 
Otec František pri tejto príleži-
tosti predniesol homíliu, ktorá 
je ako vzor homílii pre obrady 
kňazských svätení publikovaná v talianskom vydaní 
Pápežského pontifikálu, a doplnil ju len spontánnymi
postrehmi. 

Najdrahší bratia a sestry,
títo naši bratia a synovia boli povolaní do posvät-

ného rádu presbyterátu. Pozorne uvažujme, do akej 
služby v Cirkvi budú uvedení. Dobre vieme, že Pán 
Ježiš Kristus je jediný Najvyšší kňaz Nového zákona, 
a v ňom je zároveň celý svätý Boží ľud ustanovený 
za kňazský ľud. Takisto si Pán Ježiš chce spomedzi 
všetkých svojich učeníkov vybrať osobitne niektorých, 
aby verejne v Cirkvi vykonávali v jeho mene kňazskú 
službu pre dobro všetkých ľudí a tak pokračovali v je-
ho osobnom poslaní učiteľa, kňaza a pastiera.

Práve preto bol poslaný od Otca, tak poslal on sám 
do sveta najprv apoštolov, potom biskupov a ich ná-
stupcov, ktorým boli nakoniec daní za spolupracovní-
kov práve kňazi. Oni, zjednotení v kňazskej službe, sú 
povolaní slúžiť Božiemu ľudu.

Po zrelej úvahe a modlitbe sme tu teraz, aby sme 
ustanovili do posvätného rádu kňazstva týchto na-
šich bratov, aby v službe Kristovi, Učiteľovi, Kňazo-
vi a Pastierovi spolupracovali na budovaní Kristovho 
tela, ktorým je Cirkev v Božom ľude a Chrám Ducha 
Svätého.

Budú naozaj pripodobnení Kristovi, najvyššiemu 
a večnému Kňazovi; to znamená, že budú vysvätení 
za pravých kňazov Nového zákona a táto hodnosť ich 
v kňazstve zjednotí s ich biskupom. Stanú sa ohlasova-
teľmi evanjelia, pastiermi Božieho ľudu, budú predse-
dať bohoslužbám, osobitne sláveniu Pánovej obety.

Vy, najmilší bratia a synovia, ktorí máte byť po-
výšení do posvätného rádu presbyterátu, uvedomte 
si, že vykonávajúc službu posvätnej doktríny budete 
mať účasť na poslaní Krista, jediného Učiteľa. Neste 
všetkým Božie slovo, ktoré ste vy sami prijali s rados-
ťou. Spomeňte si na svoje mamy, staré mamy, na va-
šich katechétov, ktorí vám odovzdali Božie slovo a vie-
ru – dar viery – na tých, ktorí vám ho sprostredkovali. 
Usilovne čítajte Pánovo slovo a rozjímajte ho, aby ste 

verili tomu, čo ste čítali, aby ste vyučovali to, čo ste si 
vo viere osvojili a žili to, čo učíte. Pamätajte, že Bo-
žie slovo nie je vaším vlastníctvom: je to slovo Boha. 

A Cirkev je strážkyňou Božie-
ho slova.

Nech je starostlivosť o Bo-
ží ľud vašou doktrínou; ra-
dosť a podporovanie Kristo-
vých veriacich nech je vôňou 
vášho života, aby ste slovom 
a príkladom budovali Boží 
dom, ktorým je Cirkev. Bu-
dete pokračovať v Kristovom 
posväcujúcom diele. Prostred-
níctvom vašej služby, bude 

duchovná obeta veriacich dokonalá, pretože sa spojí 
s Kristovou obetou, ktorá bude skrze vaše ruky a v me-
ne celej Cirkvi prinášaná na oltári pri slávení svätých 
Tajomstiev.

Uvedomte si teda, čo robíte. Napodobňujte to, 
čo slávite, aby ste účasťou na Pánovej smrti a zmŕt-
vychvstaní niesli Kristovo umieranie na svojom tele 
a kráčali s ním v novosti života. Krstom pripojíte no-
vých veriacich k Božiemu ľudu. Sviatosťou zmierenia 
odpustíte hriechy v Kristovom mene a v mene Cirkvi. 
Prosím vás dnes v mene Krista a v mene Cirkvi, neu-
navte sa v prejavovaní milosrdenstva. Posvätným ole-
jom prinesiete úľavu chorým a starým: nehanbite sa 
prejaviť nežnosť starým ľuďom. Slávením posvätných 
obradov a modlitbou chvály a prosby počas dňa sa sta-
nete hlasom Božieho ľudu i celého ľudstva.

Vo vedomí, že ste boli vybratí spomedzi ľudí pre 
ich dobro, aby ste sa zaoberali Božími vecami, vyko-
návajte Kristovo kňazské dielo v radosti a s úprimnou 
láskou, zameraní jedine na to, aby ste sa zapáčili Bohu 
a nie sebe samým. Buďte pastiermi, nie funkcionármi. 
Buďte sprostredkovateľmi, nie dodávateľmi.

Účasťou na poslaní Krista, Hlavy a Pastiera, v sy-
novskom spoločenstve s vašim biskupom, usilujte sa 
zjednotiť veriacich do jedinej rodiny, aby ste ich viedli 
k Bohu skrze Krista v Duchu Svätom. Vždy majte pred 
očami príklad Dobrého Pastiera, ktorý neprišiel, aby ho 
obsluhovali, ale aby slúžil a zachránil to, čo sa stratilo.

Ďalšou zvláštnosťou dnešného obradu bola spoloč-
ná modlitba Svätého Otca so seminaristami v sakristii 
pred začiatkom liturgie podľa zvyku, ktorý mal počas 
svojej biskupskej služby v Buenos Aires.

Pred modlitbou Raduj sa Nebies Kráľovna
K téme duchovných povolaní sa Svätý Otec vrátil 

i v poludňajšom príhovore, ktorý ako zvyčajne pred-
niesol z okna tretieho poschodia Apoštolského paláca:

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Štvrtú nedeľu vo veľkonočnom období charakteri-

zuje úryvok evanjelia o Dobrom pastierovi, ktorý sa číta 

Svätý Otec František vysvätil 10 novokňazov pre Rímsku diecézu
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každý rok. Dnešná stať uvádza Ježišove slová: „Moje 
ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za 
mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik 
mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je 
väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť 
z ruky. Ja a Otec sme jedno” (Jn 10,27-30). V týchto 
štyroch veršoch je zhrnuté celé Ježišovo posolstvo, teda 
jadro evanjelia. Pozýva nás mať účasť na jeho vzťahu 
s Otcom, čo je vlastne večný život.

Ježiš si chce vytvoriť so svojimi priateľmi taký 
vzťah, ktorý by bol odrazom jeho vzťahu s Otcom. Vzá-
jomný vzťah v plnej dôvere a vnútornom spoločenstve. 
Na vyjadrenie tejto vnútornej túžby, tohto priateľské-
ho vzťahu, Ježiš používa obraz pastiera s ovcami. On 
ich volá a ony poznajú jeho hlas, odpovedajú na jeho 
volanie a nasledujú ho. Toto podobenstvo je nádherné! 
Tajomstvo hlasu je pôsobivé. Od obdobia v lone svo-
jej matky sa učíme odlišovať jej hlas od otcovho hla-
su. Z tónu hlasu rozpoznávame lásku alebo pohŕdanie, 
náklonnosť alebo chlad. Ježišov hlas je jedinečný! Ak 
sa ho naučíme rozlišovať, povedie nás svojou cestou 
života, cestou, ktorá prekonáva aj priepasť smrti.

Ježiš však, keď spomína svoje ovce, v jednom 
momente hovorí,: „Môj Otec, ktorý mi ich dal...“ (Jn 
10,29). Toto je veľmi dôležité, je to hlboké tajomstvo, 
ktoré nie je ľahké pochopiť. Keď sa cítim priťahova-
ný Ježišom, keď jeho hlas rozpaľuje moje srdce, je 
to vďaka Bohu Otcovi, ktorý do mňa vložil túžbu po 
láske, pravde, živote, kráse... a Ježiš je tým všetkým 
v plnosti! Toto nám pomáha pochopiť tajomstvo po-
volania, osobitne povolanie k zvláštnemu zasväteniu. 
Niekedy nás Ježiš volá, pozýva, aby sme ho nasledo-
vali, ale stáva sa, že ho nespoznávame, rovnako ako sa 
to stalo mladému Samuelovi. Dnes je vás na tomto ná-
mestí veľa mladých. To sa vidí. Chcem sa vás opýtať: 
Začuli ste niekedy Pánov hlas, ktorý vás skrze nejakú 
túžbu, nepokoj pozýval, aby ste ho nasledovali bližším 
spôsobom? Chceli ste byť Ježišovými apoštolmi? Mla-
dosť je nevyhnutné vložiť do veľkých ideálov. Opýtaj 
sa Ježiša, čo od teba chce. Buď odvážny! Za každým 
povolaním ku kňazstvu alebo rehoľnému životu – teda 
ešte pred ním – stojí niečia silná a intenzívna modlit-
ba. Modlitba ženy, muža, matky, otca, spoločenstva... 
Preto Ježiš povedal: „Preto proste Pána žatvy – teda 
Boha Otca –, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ 
(Mt 9,38). Povolania sa rodia v modlitbe a z modlitby. 
Iba v modlitbe môžu vytrvať a prinášať ovocie. S ra-
dosťou dnes pripomínam, že je „Svetový deň modlitieb 
za povolania“. Modlime sa osobitne za nových kňazov 
rímskej diecézy, ktorých som dnes ráno s radosťou vy-
svätil. Prosme o príhovor Pannu Máriu, ktorá je Paňou 
toho „áno“. Ona sa naučila stále viac rozpoznávať Ježi-
šov hlas už od chvíle, keď ho nosila pod srdcom. Panna 
Mária nám pomôže vždy lepšie poznávať Ježišov hlas 
a nasledovať ho na ceste života!

Po modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná František 
zameral pozornosť na Venezuelu a Čínu:

„Pozorne sledujem udalosti, ktoré sa dejú vo Vene-
zuele. Sprevádzam ich intenzívnou modlitbou a náde-
jou, že sa budú hľadať a aj sa nájdu cesty spravodlivé-
ho a pokojného riešenia ťažkej situácie, ktorou krajina 
prechádza. Pozývam drahý venezuelský ľud, zvlášť 
predstaviteľov a politikov, jasným spôsobom odmiet-
nuť akúkoľvek formu násilia a začať dialóg založený 
na pravde vo vzájomnom rešpekte, v hľadaní spoloč-
ného dobra a v láske k národu. Prosím veriacich, aby 
sa modlili a pracovali na zmierení a pokoji. Spojme sa 
v modlitbe plnej nádeje za Venezuelu a zverme ju do 
rúk Našej panej z Coromota. Rovnako myslím na tých, 
ktorých postihlo zemetrasenie v oblasti juhozápadnej 
Číny. Modlime sa za obete a za všetkých, ktorí trpia ná-
sledkami tohto silného zemetrasenia.“   RV CZ, RV js, aj 

František si pripomenul 40 rokov 
od zloženia rehoľných sľubov

Vatikán 22. apríla (RV) - Svätý Otec pripomenul blíz-
kym spolupracovníkom, že pred štyridsiatimi rokmi - 
teda 22. apríla 1973 - zložil svoje rehoľné sľuby. Ako 
vysvetlil hovorca Svätej stolice, 22. apríl je v Spoloč-
nosti Ježišovej „klasický deň“, v ktorý mnohí jezui-
ti skladajú posledné sľuby - završujúce dlhé obdobie 
rehoľnej formácie. V tento deň si zároveň pripomínajú 
sviatok Panny Márie, Matky Spoločnosti Ježišovej.

V tento deň, v roku 1542, sv. Ignác spolu so svo-
jimi spoločníkmi zložili v Ríme svoje slávnostné sľu-
by po tom, ako pápež Pavol III. schválil novú rehoľu. 
Stalo sa to pred obrazom Panny Márie v Bazilike sv. 
Pavla za hradbami. Minulý týždeň sa pred ním zastavil 
a pomodlil pápež František, keď slávil svätú omšu pri 
príležitosti návštevy tejto baziliky.                             -js-

Svätý Otec prijal na audiencii  
prezidenta Ekvádoru V. Delgada

Vatikán 20. apríla (RV) - František prijal v piatok na 
audiencii prezidenta Ekvádoru Rafaela Vicente Correa 
Delgada. Počas 20-minútového rozhovoru sa hovorilo 
o dôležitosti prínosu Katolíckej cirkvi do rôznych sek-
torov tejto latinsko-americkej krajiny a o úprimnom 
a ustavičnom dialógu Cirkvi a štátu pri riešení zásad-
ných problémov spoločnosti, píše sa v tlačovom vy-
hlásení Apoštolského stolca. Pri rozhovore bolo zdô-
raznené ústredné postavenie sociálnej spravodlivosti 
a hodnoty solidarity a subsidiarity pri hľadaní obecné-
ho dobra. Hovorilo sa tiež o aktualitách regiónu v sú-
vislosti s domorodým obyvateľstvom, jeho kultúrou 
a tiež o ochrane životného prostredia.                 RV CZ
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Vatikán 24. apríla (RV) - Svätý Juraj, ktorého liturgická 
spomienka pripadá podľa všeobecného cirkevného ka-
lendára na utorok, je krstným patrónom pápeža Františ-
ka (Jorge Mario Bergoglio SJ). V Čechách, na Sloven-
sku, v Poľsku a Maďarsku, kde je slávnosť sv. Vojtecha, 
pripadá svätý Juraj až na dnešok. Svätý Otec teda pri 
príležitosti svojich menín slávil v utorok predpoludním 
eucharistiu v slávnostnom prostredí Paolínskej kapln-
ky Apoštolského paláca spolu so všetkými kardinálmi, 
ktorí sídlia v Ríme. V mene niekoľko desiatok prítom-
ných kardinálov mu poprial v úvode svätej omše hoj-
nosť Božieho požehnania a kresťanskú statočnosť kar-
dinál dekan Angelo Sodano. Do tejto modlitby zahrnul 
aj celú Cirkev, ktorá je aj dnes - rovnako ako v časoch 
sv. Juraja - pre vieru prenasledovaná.

Svätý Otec v homílii poďakoval kardinálom, že 
prišli, aby spolu koncelebrovali túto svätú omšu. „Ďa-
kujem vám, že sa cítim vami prijatý. Ďakujem. Cítim 
sa medzi vami dobre.“ Komentoval dnešné liturgické 
čítania, pričom zdôraznil, „že práve v čase, keď vypuk-
lo prenasledovanie, vyklíčil misijný charakter Cirkvi“ 
a kresťania šírili evanjelium vo Fenícii, na Cypre 
a v Antiochii. Mali v sebe apoštolskú horlivosť; takto 
sa viera rozšírila. Evanjelium bolo ohlasované aj Gré-
kom, to znamená aj medzi pohanmi, nielen medzi Žid-
mi. Svätý Otec následne rozvinul odpoveď na otázku: 
Od koho vzišla táto iniciatíva ohlasovať aj Grékom?

„Od Ducha Svätého, ktorý nás pobáda neustále, stále 
viac a viac a neprestajne... Ale keď to ktosi v Jeruzaleme 
videl, trochu ho to znepokojilo a pozvali Barnabáša na 
‚apoštolskú vizitáciu‘. Snáď s trochou humoru môžeme 
povedať, že toto bol teologický začiatok náuky viery, 
táto apoštolská vizitácia Barnabáša. On to videl, a videl, 
že všetko ide dobre a že Cirkev je takto viac matkou, 
matkou viacerých detí, mnohých detí. Stáva sa matkou 
stále viac. Matkou, ktorá nám dáva vieru, matkou, ktorá 
nám dáva identitu. Avšak kresťanská identita nie je iba 
totožnosť. Kresťanská identita je príslušnosť k Cirkvi, 
pretože všetci títo patria do Cirkvi, Matky Cirkvi. Pre-
tože nie je možné nájsť Ježiša mimo Cirkvi. Veľký 
Pavol VI. povedal: ‚Chcieť žiť s Ježišom bez Cirkvi je 
absurdná dichotómia, rovnako nasledovať Ježiša mimo 
Cirkvi, milovať Ježiša bez Cirkvi.‘ Matka Cirkev, ktorá 
nám dáva Ježiša, nám dáva identitu, ktorá je nielen pe-
čiatkou, je spolupatričnosťou. Identita znamená patriť do 
Cirkvi a tento pocit spolupatričnosti k Cirkvi je krásny.“

Svätý Otec zopakoval, že teda prvou myšlienkou, 
na ktorú chcel upozorniť bolo misionárske nadšenie, 
zápal, druhou Matka Cirkev a treťou je to, že keď Bar-
nabáš videl zástup, ktorý sa pridal k Pánovi, ako hovorí 
text Skutkov apoštolov, zaradoval sa a povzbudzoval 
všetkých, aby vytrvali.

„Toto je radosť evanjelizátora. Ako hovorieval Pa-
vol VI., toto je tá sladká a upokojujúca radosť z evanje-
lizovania. Táto radosť začína prenasledovaním, veľkým 

smútkom, a končí radosťou. Takýmto spôsobom Cirkev 
napreduje: medzi prenasledovaním sveta a útechami 
Pána, taký je život Cirkvi. Ak chceme ísť cestou tro-
chu svetskejšou, vyjednávajúc so svetom, nikdy nebu-
deme mať útechu Pána. Ak hľadáme len útechu, bude 
to útecha povrchná, nie ako tá od Pána, bude to ľudská 
útecha. Cirkev kráča vždy medzi krížom a vzkriesením, 
uprostred prenasledovania a útechami Pána. Toto je jej 
putovanie. Kto ide touto cestou, nepomýli sa.“

V závere dnešnej homílie svätej omše v Paulín-
skej kaplnke František v bodoch zosumarizoval odkaz 
dnešných čítaní: „Uvažujeme dnes nad misijným po-
slaním Cirkvi: nad týmito učeníkmi, ktorí vyšli zo seba, 
aby išli ohlasovať, dokonca mali odvahu ohlasovať Je-
žiša Grékom, čo bolo v tom čase niečím škandalóznym 
(porov. Sk 11,19-20). Myslime na Matku Cirkev, kto-
rá rastie, prijíma nových synov a dcéry, ktorým dáva 
identitu viery, pretože nemôžeme veriť v Ježiša bez 
Cirkvi. Ježiš sám povedal v evanjeliu: Ale vy neveríte, 
pretože nie ste súčasťou môjho stáda (porov. Jn 10,26). 
Pokiaľ nie sme Ježišovými ovcami, viera nepríde, 
bude to viera iba ako kvapka rosy, viera bez podsta-
ty. Uvažujme nad útechou, ktorú mal Barnabáš, ktorá 
je tou sladkou a upokojujúcou radosťou z ohlasovania 
evanjelia. Prosme Pána o túto otvorenosť, túto apoš-
tolskú horlivosť, ktorá nás podnecuje ísť dopredu, a to 
všetkých ako bratov! Ísť ďalej prinášajúc meno Ježiša 
v lone Cirkvi Božej Matky, ako hovorieval sv. Ignác, 
hierarchickej a katolíckej. Nech sa tak stane.“

Kardinál Angelo Bagnasco, predseda Konferencie 
biskupov Talianska vyjadruje Svätému Otcovi v gratu-
lačnom liste vďačnosť za magistérium a príklad, kto-
rými vedie univerzálnu Cirkev a povzbudzuje ju k ne-
únavnému milosrdenstvu. Biskupi Talianska opätovne 
vyjadrujú pápežovi Františkovi svoju synovskú odda-
nosť. Osobité blahoželanie Svätému Otcovi pripravila 
hudobná kapela Švajčiarskej gardy. Po skončení svätej 
omše, ktorú slávil František s kardinálmi, mu na Ná-
dvorí sv. Damaza predviedla malý hudobný kúsok na 
znak sympatií a žičenia všetkého najlepšieho k jeho 
meninám.  Františkovi prišli pozdravy a blahoželania 
z celého sveta.                      RV jak, RV CZ / snímka RV 

Svätý Otec František slávil eucharistiu pri príležitosti svojich menín
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František zablahoželal talianskemu 
prezidentovi k znovuzvoleniu

Vatikán 22. apríla (RV) - František oceňuje ochotu 
a obetavosť talianskeho prezidenta Giorgia Napolita-
na, ktorý napriek vysokému veku prijal kandidatúru 
na druhé funkčné obdobie a pred talianskym parla-
mentom  zložil prísahu. Svätý Otec v telegrame vy-
jadruje svoje srdečne a úprimné blahoželanie k tomu-
to kroku, ktorým 87-ročný Napolitano zamedzil ešte 
chaotickejšej politickej situácii. Pápež opätovne zvo-
lenému talianskemu prezidentovi praje, aby pokračo-
val vo svojom múdrom a osvietenom vedení krajiny 
a udeľuje talianskemu národu svoje apoštolské po-
žehnanie.                                                            RV CZ

Posolstvo Františka  
na eucharistickom kongrese 

v Kostarike

Vatikán 22. apríla (RV) - Zintenzívniť život modlitby 
tým, že Eucharistiu urobíme skutočným centrom kres-
ťanských komunít, v ktorých bude vďakyvzdanie pod-
netom k obnoveniu záväzku evanjelizácie a jednoty 
spoločenstva. Toto je výzva Františka určená účastní-
kom Národného eucharistického kongresu v Kostari-
ke. Uviedol to v liste, ktorý podpísal vatikánsky štátny 
sekretár kardinál Tarcisio Bertone.

Téma kongresu, ktorý sa počas uplynulého týždňa 
(od nedele do nedele) konal v Kartágu, znela „Eucha-
ristia: Chlieb života nášho ľudu“. Svätý Otec vo svo-
jom posolstve vyjadril ďalej presvedčenie a nádej, že 
z Najsvätejšej sviatosti oltárnej môžu všetci pokrstení 
čerpať bohatú duchovnú energiu, budovať svet, kto-
rý bude stále spravodlivejší a viac zmierený, podľa 
posolstva Ježiša Krista. Zveruje pastierov a veriacich 
Strednej Ameriky pod milujúcu ochranu Panny Márie 
Anjelskej a udeľuje svoje apoštolské požehnanie.

Osobitným vyslancom Svätého Otca na 4. národ-
nom eucharistickom kongrese v Kostarike bol arci-
biskup Piero Marini, predseda Pápežského výboru pre 
medzinárodné eucharistické kongresy.                    -jak- 

Rímsky biskup telefonoval talian-
skemu prezidentovi Napolitanovi

Vatikán 25. apríla (RV) - Svätý Otec v stredu pod-
večer zatelefonoval talianskemu prezidentovi Gior-
giovi Napolitanovi, aby mu poďakoval za gratuláciu 

Jediná apoštolská cesta  
Svätého Otca tento rok do Brazílie

Vatikán 25. apríla (RV) - Brazília bude jediným cieľom 
zahraničnej apoštolskej cesty, ktorú František podnik-
ne v roku 2013. V stredu to otvrdil riaditeľ Tlačového 
strediska Svätej stolice P. Federico Lombardi SJ na ro-
kovaní v sídle Tlačového strediska pre zahraničnú tlač 
v Ríme. Dal tak na vedomie, aby médiá „nečakali inú 
cestu do zahraničia v tomto roku“. Svätý Otec bude 
cestovať do Ria de Janeiro pri príležitosti 28. sveto-
vých dní mládeže, ktoré sa budú konať od 23. do 28. 
júla 2013 s mottom „Choďte a učte všetky národy“ 
(porov. Mt 28,19).

V uplynulých dňoch dr. Alberto Gasbarri, zodpo-
vedný za medzinárodné cesty pápeža, odišiel do Ria 
de Janeira, aby dohodol podrobnosti ohľadom návšte-
vy pápeža Františka: „Program bude sledovať citlivosť 
pápeža“, povedal a pripomenul, že prítomnosť Svätého 
Otca je potvrdená na uvítacom ceremoniáli, pobožnosti 
krížovej cesty, na modlitbovej vigílii a záverečnej svätej 
omši Svetových dní mládeže, ktorá je naplánovaná na 
nedeľu 28. júla v areáli Campus fidei v Guaratibe.

Hovorca Vatikánu súčasne nevylúčil zverejnenie pr-
vej encykliky pápeža Františka v tomto roku, keď pripo-
menul, že už Benedikt XVI. mal rozpracované texty na 
tému viery.

Páter Lombardi ďalej povedal, že emeritný pápež 
Benedikt XVI., ktorý v súčasnosti žije v Castel Gandol-
fe, by sa mal presťahovať do Vatikánu, do kláštora Mater 
Ecclesiae na prelome apríla a mája. František však bude 
aj naďalej bývať v Dome sv. Marty, kde – ako povedal 
páter Lombardi – „sa cíti veľmi dobre. Momentálne sa 
nezdá, že by chcel zmeniť ubytovanie, aj keď to nie je 
konečné rozhodnutie.“                                                   -jak- 

k svojim meninám. Zároveň mu vyjadril uznanie: 
„Zatelefonoval som vám, pán prezident, aby som 
vám poďakoval za váš príklad. Boli ste pre mňa 
príkladom. Vašim správaním ste oživili základný 
princíp koexistencie: že jednota prevyšuje konflikt.
Som dojatý vašim rozhodnutím.“ František tak rea-
goval aj na snahu prezidenta ukončiť dvojmesačnú 
krízu v talianskej politike a sformovať novú vládu. 
Ako však Napolitano uviedol, talianske politické 
strany sú „hluché“ voči výzvam k zmene, ktorú žia-
dajú občania.

Osemdesiatsedemročný Giorgio Napolitano je 
vôbec prvý taliansky politik, ktorý získal druhý 
prezidentský mandát. Za jeho zotrvanie vo funkcii 
prezidenta hlasovalo viac ako sedemsto poslancov 
talianskeho parlamentu v sobotu 20. apríla. No-
vozvolený prezident zložil prísahu uplynulý ponde-
lok.                                           -mf- 
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Vatikán 24. apríla (RV) - Nápor pútnikov, ktorí pri-
chádzajú na stredajšie generálne audiencie, neustáva. 
I dnes prišlo veľké množstvo ľudí, ktoré ochromilo do-
pravu v okolí Vatikánu. Podľa odhadov sa na Námes-
tí sv. Petra, priľahlom námestí Pia XII. a na ulici Via 
della Conciliazione 
zhromaždilo okolo 
100-tisíc ľudí, aby 
sa stretli s Petrovým 
nástupcom. Franti-
šek venoval svoju 
dnešnú katechézu 
ďalšej pravde kres-
ťanského vyznania 
viery: Kristovmu ná-
vratu a poslednému 
súdu.

„Drahí bratia 
a sestry, dobrý deň!

V Kréde vyzná-
vame, že Ježiš „zasa 
príde v sláve súdiť živých i mŕtvych”. Dejiny ľudstva 
majú svoj počiatok v stvorení muža a ženy na Boží ob-
raz a podobu a ukončia sa Kristovým posledným sú-
dom. Na tieto dva póly histórie sa často zabúda; zvlášť 
viera v posledný súd nie je dostatočne jasná a pevná 
v srdciach veriacich. Ježiš počas svojho pozemského 
života často pripomínal skutočnosť svojho posledného 
príchodu. Dnes sa chcem zamyslieť nad troma evanje-
liovými textami, ktoré nám pomôžu vstúpiť do tohto 
tajomstva: o desiatich pannách, o talentoch a o posled-
nom súde. Všetky tri patria do Ježišovej reči o konci 
časov v Matúšovom evanjeliu.

Pripomeňme si predovšetkým, že Boží Syn svojím 
nanebovstúpením povzniesol k Bohu naše človečen-
stvo, ktoré na seba prijal a chce nás všetkých pritiahnuť 
k sebe. Volá celý svet, aby sa nechal objať Božím otvo-
reným náručím, aby na konci čias bolo všetko odovzda-
né Otcovi. Je tu však čas medzi prvým a posledným 
Kristovým príchodom, a to je práve čas, ktorý žijeme. 
Do tohto kontextu zapadá podobenstvo o desiatich 
pannách (porov. Mt 25, 1-13). Desať dievčat očakáva 
príchod ženícha, on však mešká a ony zaspávajú. Na 
neočakávané zvolanie, že ženích prichádza, sa všetky 
pripravujú, aby ho privítali. Päť z nich, rozumných, 
má olej, aby si ním naplnilo lampy, kým ďalších päť, 
pochabých, sa ocitne so zhasnutými lampami, pretože 
olej nemajú. Kým ho zháňajú, príde ženích a ony zo-
stanú von pred bránou, ktorou sa vchádza na svadob-
nú hostinu. Vytrvalo klopú, ale už je neskoro a ženích 
odpovedá: nepoznám vás. Ženíchom je Pán, obdobím 
očakávania je čas, ktorý dáva nám, nám všetkým, s mi-
losrdenstvom a trpezlivosťou ešte pred jeho posledným 
príchodom. Je to čas bdelosti, čas, v ktorom máme mať 
zažaté lampy viery, nádeje a lásky; čas, keď máme mať 

otvorené srdce voči dobru, kráse a pravde; čas, keď 
máme žiť podľa Boha, pretože nepoznáme deň ani ho-
dinu Kristovho návratu. Žiada sa od nás, aby sme boli 
pripravení na stretnutie, nádherné stretnutie, na stret-
nutie s Ježišom. To znamená, že máme vnímať znaky 

jeho prítomnosti, 
udržiavať svoju 
vieru živú prostred-
níctvom modlitby, 
sviatostí a snažiť sa 
byť bdelými, neza-
spať, nezabudnúť na 
Boha. Život kresťa-
nov, ktorí zaspali je 
smutný, však? Nie 
je to šťastný život. 
Kresťan má byť 
šťastný Ježišovou 
radosťou... Nezaspi-
me!

Druhé podoben-
stvo – o talentoch nás pobáda, aby sme uvažovali nad 
súvislosťou využívania darov, ktoré sme dostali od 
Boha a jeho druhým príchodom, keď sa nás opýta, ako 
sme ich používali (porov. Mt 25, 14-30). Toto podoben-
stvo dobre poznáme: pán domu ešte pred odchodom 
zverí každému zo sluhov niekoľko talentov, aby ich po-
čas jeho neprítomnosti dobre využívali. Prvému sluhovi 
odovzdá päť, druhému dva a tretiemu jeden talent. Počas 
jeho neprítomnosti sa prví dvaja sluhovia usilujú získať 
ďalšie talenty – to boli staroveké peniaze, však? – kým 
ten tretí radšej zahrabe svoj talent do zeme a nedotknu-
tý ho odovzdá hospodárovi. Ten, po svojom príchode, 
posúdi ich dielo: prvých dvoch pochváli, kým tretieho 
vyhodí von, do tmy, pretože zo strachu schovával svoj 
talent a uzavrel sa do seba samého. Kresťan, ktorý sa 
zatvára do seba, ktorý schováva všetko, čo mu Pán dal, 
nie je kresťanom! Je zvláštnym kresťanom, ktorý neďa-
kuje Bohu za všetko, čo mu bolo darované. Toto nám 
pripomína, že očakávanie Pánovho príchodu je časom 
činnosti: nachádzame sa v čase činnosti, v čase, keď 
máme zúrodniť Božie dary v prospech nás samých, 
kvôli nemu, pre úžitok Cirkvi a iných: je to čas, v kto-
rom sa máme snažiť o to, aby sa dobro vo svete stále 
viac vzmáhalo. Osobitne v tomto období krízy – dnes 
– je dôležité, aby sme sa do seba nezatvárali ukrývaním 
našich talentov, vlastného duchovného, intelektuálneho 
a materiálneho bohatstva, ktorým nás Pán obdaroval, 
ale aby sme sa otvorili a boli solidárni a pozorní voči 
iným. Všimol som si, že na námestí je mnoho mladých. 
Je to tak? Je tu veľa mladých? Kde sú? Vás, ktorí ste 
na začiatku cesty života, sa pýtam: rozmýšľali ste nad 
talentami, ktoré vám Boh zveril? Uvažovali ste nad 
tým, ako ich môžete vložiť do služby iným? Nescho-
vávajte svoje talenty! Stavte na veľké ideály, na také,  

František: Každý deň spoznávať Boha v chudobných a maličkých



17/2013                                              8

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

Škrty v hospodárení Svätej stolice 
sa dotknú i Vatikánskej banky

Vatikán 22. apríla (RV) - Škrty v hospodárení Svätej 
stolice sa dotknú tiež odmien, ktoré doteraz poberala 
dozorná rada kardinálov tzv. Vatikánskej banky. Infor-
movalo o tom sobotné vydanie talianskeho denníka Il 
Messagero. Komisiu Inštitútu náboženskej diel (Insti-
tuto per le Opere di Religione, IOR) tvorí päť kardiná-
lov - Tarcisio Bertone, štátny sekretár; Attilio Nicora, 
predseda Správy majetku Apoštolského stolca; Jean 
Louis Tauran, predseda Pápežskej rady pre medzinábo-
ženský dialóg; Telesphore Toppo, arcibiskup Ranchi; 
Odilo Pedro Scherer, arcibiskup Sao Paolo. Za svoju 
prácu v komisii dostávajú ročný bonus 25-tisíc euro. 
Pripočítava sa k platu, ktorý sa u kardinálov Rímskej 
kúrie pohybuje okolo päťtisíc eur mesačne. Kardinál-
sky plat zahŕňa i ďalšie benefity, napríklad byt v centre
Ríma, píše pre taliansky denník vatikanistka Franca 
Giansoldati.

Kardinálska rada pre organizačné a ekonomické 
problémy Svätej stolice, do ktorej patrí 15 kardinálov 
zastupujúcich miestne cirkvi zo všetkých kontinentov, 
už skôr vyzvala k šetrnosti. František toto úsilie o lep-
šie hospodárenie postupnými krokmi napĺňa. Na od-
menách spomínanej kardinálskej dozornej rady banka 
ročne ušetrí 125-tisíc eur. Ďalšie tisíce nebude musieť 
vydať na odmenu, ktorá sa tradične udeľuje v súvis-
losti zo začiatkom pontifikátu a týka sa zhruba 4 200
vatikánskych zamestnancov. Naposledy schválil po-
dobný bonus Benedikt XVI. vo výške 500 eur, ako istú 
kompenzáciu nadčasových hodín spojených s voľbou 
nového pápeža. Svätý Otec podľa talianskeho denní-
ka tiež pracuje na zoštíhlení celej kuriálnej štruktúry. 
Prerokováva sa projekt na zjednotenie rôznych Pápež-
ských rád, ktoré viacmenej už dlhšiu dobu neprijímajú 
nových zamestnancov. Jediná výnimka bola nedávno 
udelená Vatikánskej stráži, do ktorej jednotky nastúpili 
noví policajti.                                                     RV CZ

čo rozširujú srdce, na ideály služby, ktoré umožnia va-
šim talentom, aby sa rozmnožili. Život sme nedostali 
preto, aby sme ho žiarlivo strážili pre seba samých, ale 
preto, aby sme ho darovali. Drahí mladí, buďte veľko-
dušní! Nebojte sa snívať o veľkých veciach!

Nakoniec pár slov o stati o poslednom súde, v kto-
rom je opísaný Pánov druhý príchod, keď bude súdiť 
všetkých ľudí, živých i mŕtvych (porov. Mt 25, 31-46). 
Evanjelista tu používa obraz pastiera, ktorý oddeľuje 
ovce od capov. Napravo stoja tí, ktorí konali podľa 
Božej vôle a pomáhali blížnemu v podobe hladného, 
smädného, cudzinca, nahého, chorého, uväzneného. 
Spomenul som „cudzinca“: myslím na toľkých cudzin-
cov, ktorí sa nachádzajú v rímskej diecéze. Čo pre nich 
robíme? Naľavo sú tí, ktorí blížnemu nepomohli. To 
nám pripomína skutočnosť, že aj my budeme Bohom 
súdení podľa lásky - ako sme milovali našich bratov, 
osobitne tých najslabších a najnúdznejších. Isteže, 
vždy si musíme uvedomovať, že sme ospravodlivení, 
zachránení milosťou, zadarmo, skutkom lásky Boha, 
ktorý nás vždy predchádza. Sami nemôžeme nič urobiť. 
Viera je predovšetkým darom, ktorý sme dostali. Ak 
však máme prinášať ovocie, Božia milosť nás vyzýva, 
aby sme boli neustále otvorení voči nemu, v slobodnej 
a konkrétnej odpovedi. Kristus nám prináša milosrden-
stvo Boha, ktorý zachraňuje. Od nás sa žiada, aby sme 
mu dôverovali, odpovedali na dar jeho lásky dobrým 
životom, sprevádzaným skutkami viery a lásky.

Drahí bratia a sestry, nech nás myšlienka na posled-
ný súd nikdy nenapĺňa strachom, ale nech nás povzbu-
dzuje lepšie prežívať prítomnosť. Boh nám milosrdne 
a trpezlivo darúva tento čas, aby sme sa každý deň učili 
spoznávať ho v chudobných a maličkých, konali dobro 
a boli bdelí v modlitbe a láske. Nech nás Pán na konci 
našej existencie a na konci dejín spozná ako dobrých 
a verných sluhov. Ďakujem.“

V závere generálnej audiencie Svätý Otec obrátil 
pozornosť k Sýrii:

„Únos gréckeho pravoslávneho a sýrskeho pravo-
slávneho metropolitu z Aleppa, o ktorých prepustení 
existujú protikladné správy, je ďalším znakom tragickej 
situácie, ktorým prechádza milovaný sýrsky národ, kde 
násilie a zbrane aj naďalej rozsievajú smrť a utrpenie. 
Zatiaľ, čo si v modlitbách spomíname na dvoch bisku-
pov, aby sa čoskoro vrátili do ich spoločenstva, prosím 
Boha o osvietenie sŕdc. Obnovujem výzvu k ukonče-
niu krviprelievania, ktorú som vyslovil počas Veľko-
nočnej nedele, aby bola obyvateľstvu dodaná potrebná 
humanitárna pomoc, a aby sa čo najskôr našlo politické 
riešenie krízy.“

Napriek tomu, že niektoré médiá v utorok informo-
vali o prepustení oboch cirkevných predstaviteľov na 
slobodu, patriarcháty takéto informácie popreli a tvrdia, 
že biskupi sú aj naďalej nezvestní. „Nemáme ešte žiadne 
novinky,“ uviedol pre agentúru MISNA v Aleppe páter 
George abou Zekhen, apoštolský administrátor vikari-
átu v Aleppe.          sr. Agnes Jenčíková CJ / Mária Fábryová 

Počet sledovateľov tweetov  
Františka sa už blíži k 6 miliónom

Vatikán 24. apríla (RV) - „Mária je ženou ,áno‘. 
Mária nám pomáha stále lepšie spoznávať Ježišov 
hlas a nasledovať ho.“ Takto znie utorkový tweet 
pápeža Františka na sociálnej sieti. V pondelkovom 
zas uviedol: „Každý z nás nosí v srdci túžbu po 
láske, pravde, živote... a Ježiš predstavuje toto všet-
ko v plnosti!“ Počet sledovateľov pápežovho účtu 
v deviatich jazykoch sa približuje k šiestim milió-
nom. Len v anglickom jazyku sleduje jeho tweety 
viac ako 2,4 milióna ľudí.                          -mf-
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Cirkev v Taliansku má nového 
blahoslaveného - o. Nicoló Rusca

Vatikán 23. apríla (RV) - V talianskej obci Sondrio be-
atifikovali o. Nicolu Rusca, kňaza alpskej oblasti Val-
tellina, ktorý žil na prelome 16. a 17. storočia. Tento dl-
horočný príkladný farár Sondria bol násilne usmrtený 
v politicko-náboženskom boji, ktorý sužoval vtedajšiu 
Európu. Chváľme Pána za jeho svedectvo, oznámil ešte 
v nedeľu pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná 
na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne. Beatifikačnú
liturgiu v severotalianskej obci slávil prefekt Kongre-
gácie pre kauzy svätých. Kardinál Angelo Amato pre 
Vatikánsky rozhlas hovoril o mučeníctve o. Rusca, od 
ktorého narodenia uplynulo minulú sobotu práve 450 
rokov:

„Narodil sa v roku 1563 v obci Bedano, v súčasnom 
švajčiarskom kantóne Ticino. Viac než 30 rokov bol 
arcipresbyterom Sondria. Pri náboženských katolícko-
-protestantských nepokojoch na začiatku 17. storočia 
bol uväznený a umučený na smrť z nenávisti ku kato-
líckej viere. Pápež František o ňom hovorí, že to bol 
„mučeník, pastier podľa Kristovho srdca, ktorý sa plne 
odovzdal pre dobro duší a neváhal pre ne vydať vlastný 
život.“ Odsúdenie o. Ruscu v zinscenovanom procese 
a jeho smrť na mučidlách v septembri 1618 vyvolali 
silnú katolícku odozvu. Stala sa ňou hromadná vražda 
400 až 600 protestantských obyvateľov údolia Valtelli-
na. Nedeľná beatifikácia opäť evokuje obe tieto hrozne
udalosti,“ píše v spoločnom vyhlásení biskup švajčiar-
skej diecézy Chur a dekan tamojšej evanjelickej refor-
movanej Cirkvi. Z pohľadu Katolíckej i Reformovanej 
cirkvi je dnes nepopierateľné, že usmrtenie o. Rusca 
a protestantských veriacich boli zločiny, uvádzajú bis-
kup Vitus Huonder a dekan Thomas Gottschall.

„Cirkev chce oslavou a uctievaním bl. Nicola Rusca 
kladne prispieť k milosrdnému spomínaniu. Nejde 
o odvetu či vytváranie sporných situácií. Ide naopak 
o to, aby sme vyznali nevinnosť spravodlivého člove-
ka. Môžeme z tejto udalosti načerpať hodnotné pouče-
nie, smerujúce k zmiereniu, úcte, bratstvu, priateľstvu 
a tiež k svedectvu a spolupráci pri hlásaní evanjelia. 
Touto beatifikácia zamýšľame strhnúť deliaci múr vzá-
jomnej nedôvery a naopak vytvoriť priestor k stavbe 
spoločného domu všetkých Božích detí,“ vysvetlil kar-
dinál Amato v súvislosti s ekumenickým úsilím.  RV CZ 

Profesor Ambros pripravil  
biografiu kardinála Špidlíka

Olomouc 24. apríla (TS ČBK) - Pri príležitosti spo-
mienky troch rokov od úmrtia Tomáša Špidlíka 
(16. apríla 2010) vydáva olomoucké vydavateľstvo 
Refugium prvú ucelenú biografiu jeho rozsiahleho
diela z pera jezuitu prof. Pavla Ambrosa. Publi-
káciu je možné nájsť nájsť na pultoch niektorých 
kníhkupectiev. Kompletná biografia kardinála To-
máša Špidlíka SJ (1938 - 2011) je čitateľom pred-
kladaná po dôkladnom štúdiu celého jeho diela, 
databáz doma i v zahraničí a archívnych dokumen-
tov. Predstavuje neoceniteľný nástroj pre každého, 
kto sa chce svedomito zaoberať jeho osobou, die-
lom a najmä duchovným dedičstvom. Odráža ako 
celok tajomstvo života kardinála Špidlíka. Kniha, 
ktorá vychádza na 760 stranách, vychádza v edícii 
Súborné dielo Tomáša Špidlíka. Viac informácii 
je možné nájsť na internetovej stránke www.refu-
gium.cz.                                                       TS ČBK fj

Mons. Claudio Celli hovoril v Prahe 
o internete a sociálnych sieťach

Praha 24. apríla (TS ČBK) - Na pozvanie Talian-
skeho kultúrneho inštitútu predniesol v ponde-
lok 22. apríla 2013 Mons. Claudio Maria Celli,  

predseda Pápežskej rady pre spoločenské komuni-
kačné prostriedky, prednášku na tému „Komuni-
kačná stratégia Svätej stolice“. Vo svojom výklade 
sa sústredil predovšetkým na sociálne siete. Samot-
nej prednáške predchádzala svätá omša, ktorú slá-
vil arcibiskup Cellli. Na bohoslužbe i prednáške bol 
okrem talianskeho veľvyslanca Pasquala D´Avina 
prítomný aj apoštolský nuncius v Českej republike 
Mons. Giuseppe Leanza, predseda Taliansko-mo-
ravskej asociácie pre kultúru a históriu Alessandro 
Alagia, zástupcovia Katolíckej cirkvi, Univerzity 
Karlovej a médií, nielen cirkevných, ale i verejno-
právnych.

Svoje vystúpenie na tému práce Svätej stolice 
na poli súčasných komunikačných prostriedkov 
začal Mons. Celli, ktorý stojí na čele „vatikánske-
ho ministerstva“ pre médiá, prehľadom štatistík 
užívania tzv. „nových médií“ a sociálnych sietí. 
Ako ukázal na záveroch severoamerického vý-
skumného centra, ktoré sa zaoberá užívaním soci-
álnych sietí, primárnym zdrojom správ pre všetky 
generácie je televízia. Zatiaľ čo tí skôr narodení 
siahnu ako po druhom zdroji po tlačených médi-
ách, najmladšia generácia používa viac internet. 
K nemu je pripojených 440 miliónov katolíkov. 
Doménou mladšej generácie sú najmä sociálne 
siete. Práve preto nie je vatikánskym úradom ľa-
hostajne, čo sa na týchto sieťach deje a čo vlastne 
mladí ľudia spolu zdieľajú.

Poslaním Cirkvi je zvestovať evanjelium a tiež hľa-
dať efektívny spôsob tohto zvestovania.     TS ČBK, api
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Odporcovia manželstiev  
homosexuálov vyšli do ulíc

Francúzsko 22. apríla (RV) - V Paríži sa v nedeľu usku-
točnila masívna demonštrácia proti návrhu zákona, kto-
rý by umožnil manželstvo medzi osobami rovnakého 
pohlavia, ako aj adopciu detí. Už v utorok o ňom bude 
hlasovať francúzsky parlament. Na pokojnom pocho-
de s názvom Manifestácia pre všetkých sa v hlavnom 
meste zúčastnilo najmenej 50-tisíc ľudí. V rovnakom 
čase sa konali protesty aj v iných mestách, celkovo tak 
počet protestujúcich dosiahol 100-tisíc.

„Hollande, nechceme váš zákon,“ aj takto znel jeden 
zo sloganov, ktorým Francúzi oznámili, že budú naďalej 
pokračovať v boji aj po eventuálnom nadobudnutí plat-
nosti zákona. Potvrdené sú aj protesty na 26. mája. Dlhé 
mesiace debát o návrhu zákona o manželstve pre osoby 
rovnakého pohlavia a následnú adopciu detí rozdelili 
francúzsku spoločnosť. Podľa predsedu Konferencie 

Dvadsaťtisíc starostov nebude 
sobášiť páry rovnakého pohlavia

Vatikán 22. apríla (RV) - Viac než 20-tisíc francúz-
skych starostov už podpísalo petíciu proti zákonu o tzv. 
manželstve pre všetkých. Podľa správy v denníku Le 
Figaro tým dávajú verejne na vedomie, že odmietajú 
sobášiť páry rovnakého pohlavia. Hovorca petičnej 
iniciatívy Franck Meyer (starosta Sottesville-sous-le 
Val) zdôraznil, že lokálni politici zriedkakedy utvorili 
tak jednotnú opozíciu. Petíciu pritom podpísalo tritisíc 
starostov - členov ľavicových strán. Podľa najnovšej 
štúdie francúzskej agentúry pre výskum verejnej mien-
ky IFOP sa 52 francúzskych starostov vyslovuje proti 
redefinícii manželstva a hovorí o „ohrození demokra-
cie“. Rovnaký názor má tiež väčšina francúzskych ob-
čanov, ako dokazujú posledné štatistické zistenia.

V celej krajine prebiehajú vo vypätej atmosfére 
protestné pochody a manifestácie - v tomto týždni bolo 
pri nich zadržaných a vyšetrovaných 200 osôb, uvádza 
denník Avvenire (18. apríla 2013). Asociácia „Ma-
nifestácie pre všetkých“ (Manif pour tous) od utorka 
minulého týždňa organizuje tichý protest pred dolnou 
komorou Francúzskeho parlamentu, ktorá v súčasnos-
ti zákon prerokováva. Jeden z opozičných poslancov 
Damien Meslot pritom poukázal na zásadný kontrast 
medzi „masívnym a horúčkovým nasadením polície 
a pokojným chovaním manifestantov, ktorý v miki-
nách s logom Manif sedia na zemi a spievajú marseilla-
isu. Veľmi agresívny sprievod zažilo parížske Versail-
les - hnutie „Manif“ však upozornilo, že nevyberané 
slogany na prezidentovi adresu skandovali infiltrovaní
policajní agenti.                                                     RV CZ

biskupov Francúzska (KBF) kardinála Andreu Ving-
-Troisa „sú ukazovateľmi mutácie kultúrnych odkazov. 
Je to dôkaz organizovanej invázie rodovej teórie naj-
mä do oblasti vzdelávania, alebo jednoduchšie, pokus 
poprieť akýkoľvek rozdiel medzi pohlaviami“. Kardi-
nál tak hovorí o „odmietnutí rozdielu ako prostriedku 
ľudskej identifikácie“. Mons. Bernard Podvin, sekretár
KBF, reaguje na stupňujúce sa napätie v uliciach Paríža 
a vyzýva k pokojnému priebehu protestov. Kresťania 
musia rešpektovať demokraciu, je to veľmi dôležité. 
Zároveň tiež musia oživiť túto demokraciu a od politi-
kov vyžadovať, aby počúvali ľudí.“

Ako uvádza taliansky denník Avvenire, proti refor-
me sa stavia 55 % francúzskej spoločnosti, kým 43 % 
ju schvaľuje. Medzi protestujúcimi je aj veľký počet 
mladých. K demonštrantom sa však pridávajú aj via-
cerí homosexuáli, ktorí s návrhom zákona nesúhlasia.
Podľa francúzskej tlače budú ďalšie protesty tohto 
charakteru na dennom poriadku, a to aj v prípade, ak 
v utorok tento týždeň parlament zákon schváli.       -mf-
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Biskupi v Kolumbii proti legalizácii 
zväzkov rovnakého pohlavia

Kolumbia 24. apríla (RV) - Senát v Kolumbii pokra-
čuje v diskusii o návrhu zákona (č. 47), ktorým by boli 
v krajine uznané manželstvá párov rovnakého pohlavia. 
Rozhodnutie v tejto veci musí vydať do 20. júna 2013, 
a to na základe rozsudku Ústavného súdu spred dvoch 
rokov. V inom prípade by páry mali možnosť využiť 
notára na legalizáciu ich zväzku, a to vytvorením puta 
podobného manželstvu medzi mužom a ženou. Proti 
legalizácii zákona zasahujú v týchto dňoch kolumbijskí 
biskupi, ktorí zaslali list členom kongresu. V ňom ich 
žiadajú o zastavenie legislatívneho procesu.

Obsah listu predstavil na tlačovej konferencii sek-
retár biskupskej konferencie José Daniel Fallo Robles, 
pomocný biskup Cali. Zdôraznil, že Cirkev nemá nič 
proti homosexuálom alebo proti uznaniu ich práv, ale 
nesmie sa zabúdať na to, že „manželstvo a rodina zo-
hrávajú kľúčovú úlohu“. Odpor Cirkvi proti homose-
xuálnym manželstvám sa podľa biskupov nezakladá 
na diskriminačných alebo netolerantných postojoch, 
ale na argumentoch, ktoré sa týkajú „uznania a rešpek-
tovania človeka a jeho základných hodnôt“. Medzi tie 
patrí aj rodina ako „základná bunka spoločnosti uznaná 
ústavou“, uvádzajú. Ako ďalej píšu, „manželstvo je vo 
všetkých kultúrach, epochách a náboženstvách inštitú-
ciou založenou na stabilnom zväzku ľudí biologicky 
odlišných a vzájomne sa doplňujúcich“ a „zameranou 
na plodenie a výchovu detí a vzájomnú podporu medzi 
manželmi“. Dať zväzku medzi osobami rovnakého po-
hlavia právne uznanie preto podľa biskupov „implicitne 
rozvracia stabilný poriadok ľudského bytia a právneho 
a ústavného rámca“.                                                   -mf- 
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USA: Pozorovateľ Svätej stolice 
na pôde OSN k riešeniu chudoby

USA 25. apríla (RV) - Príčinou a dôsledkom zača-
rovaného kruhu chudoby je sociálne vylúčenie. Iba 
proces začlenenia chudobných do všetkých oblastí: 
ekonomickej, sociálnej, politickej a kultúrnej, môže 
viesť k jej odstráneniu. Stály pozorovateľ Svätej stoli-
ce pri OSN Mons. Francis Chullikatt v stredu na túto 
tému hovoril s pracovnou skupinou pre trvalo udrža-
teľný rozvoj, ktorá sa zišla v sídle organizácie v New 
Yorku. Vo svojom príhovore poukázal na dôležitosť 
učenia Cirkvi pri vytváraní sociálnej stability a pokoja 
vo svete. Medzinárodnému spoločenstvu pripomenul 
výzvu Pavla VI. z encykliky Populorum progressio 
z roku 1967. V nej žiadal o vytvorenie ekonomického 
modelu, ktorý by zahŕňal celé ľudstvo a nie iba elitu. 
Jeho cieľom je vytvoriť taký svet, v ktorom by boli 
všetci schopní dávať a prijímať bez toho, aby musel 
niekto ustupovať na úkor iného.

Mons. Chullikatt upriamil pozornosť na hlavné 
ciele odstránenia chudoby, pričom sa opieral o uče-
nie Benedikta XVI. a pápeža Františka. Za kľúčové 
slová k prekonaniu chudoby označil rešpektovanie 
dôstojnosti každého jednotlivca a ústredné postavenie 
rozvoja človeka. Konkrétnemu procesu sociálneho 
začlenenia predchádza odstránenie privilegovaných 
práv, ktoré vytvárajú nerovnováhu medzi bohatstvom 
niektorých a chudobou mnohých, tvrdí pozorovateľ 
Svätej stolice. Za najevidentnejšie príčiny chudoby 
označil monopol intelektuálneho vlastníctva, nespra-
vodlivé ekonomické systémy, chronickú ekonomickú 
závislosť a politiku niektorých štátov. Spôsob ako 
dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj pre celé ľudstvo 
podľa neho spočíva v sociálnom začlenení. To by ná-
sledne umožnilo vytvoriť model zdieľania vedomostí 
a skúseností, so zameraním na tých, ktorí musia den-
nodenne čeliť realite chudoby.                               -mf-

Pravoslávnych metropolitov 
uniesli v sýrskej provincii Aleppo

Vatikán/Sýria 24. apríla (RV) - V Sýrii uniesli dvoch 
pravoslávnych metropolitov Aleppa. Únos pri ich misii 
a zavraždenie ich vodiča dramaticky potvrdzuje, v akej 
tragickej situácii žije obyvateľstvo Sýrie a jej kres-
ťanské komunity, vyhlásil riaditeľ Tlačového stredis-
ka Svätej stolice. Arcibiskupi Mar Gregorios Ibrahim 
a Paul Yazigi - metropoliti sýrsko-pravoslávnej Cirkvi 
a grécko-pravoslávnej Cirkvi - padli do rúk ozbrojen-
cov v pondelok večer v blízkosti svojho sídelného mes-
ta Aleppo. Išli vyjednávať o prepustení dvoch kňazov, 

unesených zhruba pred mesiacom. Ich auto riadil dia-
kon, ktorého rebeli skupiny Al Nusra na mieste usmr-
tili. Biskupov odvliekli na neznáme miesto. K podob-
nému prípadu došlo vo februári, keď uniesli tiež dvoch 
kňazov, o ktorých osude sa doteraz nič nevie.

„Svätý Otec František bol informovaný o tejto no-
vej vážnej udalosti, ktorá je súčasťou vzrastajúceho ná-
silia v posledných dňoch a humanitárnej krízy obrov-
ských rozmerov; sleduje udalosti s hlbokou účasťou 
a s intenzívnou modlitbou za zdravie a oslobodenie 
dvoch unesených biskupov, a za to, aby angažovaním 
sa všetkých, mohol sýrsky ľud konečne uzrieť účinné 
odpovede na humanitárnu drámu a sledovať horizont 
skutočných nádejí na pokoj a zmierenie,“ vyhlásil P. 
Federico Lombardi.

Rímska komunita San´t Egidio pripomína, že oba-
ja biskupi od začiatku sýrskeho konfliktu opakovane
apelovali na jeho mierové politické riešenie. Vyzýva 
medzinárodné spoločenstvo, aby sa rozhodne zasadi-
lo o oslobodenie allepských metropolitov. Členovia 
komunity sa v utorok večer zišli na modlitebnú vigíliu 
v Bazilike Panny Márie v Zátibeří.

O Sýrii sa začiatkom týždňa hovorilo i počas stret-
nutia amerického ministra zahraničných vecí Johna 
Kerryho s predsedom Európskej komisie Barrosom 
a predsedom Európskej rady Van Rompuyom. Americ-
ký minister, ktorý po prvýkrát navštívil európske inštitú-
cie, uviedol, že nemožno čakať na ďalšie úmrtia v Sýrii 
a na nových utečencov, ale je potrebné čo najskôr do-
spieť k mierovému riešeniu. Zatiaľ čo v Luxemburgu 
diplomati 27 krajín rozhodli o uvoľnení ropného em-
barga voči krajine, Barroso informoval o novom kom-
plexnom balíku humanitárnej pomoci pre Sýriu.  -mf- 

Na akademickej pôde napadli  
arcibiskupa Bruselu

Brusel 26. apríla (RV) - Na belgickej univerzite Ulb, 
jednej z najdôležitejších akademických inštitúcii tejto 
krajiny, došlo v stredu k poľutovaniahodnému inciden-
tu, pri ktorom bol počas svojej prednášky napadnutý 
belgický prímas, arcibiskup Bruselu - Mechelen Mons. 
Andre-Joseph Leonard niekoľkými do polovice tela 
vyzlečenými osobami mužského a ženského pohlavia, 
ktorí ho polievali vodou a kričali „stop homofóbii“, 
hoci prednáška sa nijako nedotýkala homosexuality. 
Bruselský arcibiskup nijako nereagoval, sedel na mies-
te a modlil sa, kým mu neprišli na pomoc prítomní muži 
a osoby vyviedli. Páchatelia sa hlásia k ukrajinskej sku-
pine Femen, ktorá pôsobí v krajinách Európskej únie 
a svoj čin opísali ako „protest proti náboženskej propa-
gácii násilia a homofóbie a proti snahe Cirkvi poško-
dzovať ženy a spoločnosť vôbec“.                       RV CZ
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Bratislava 22. apríla (TK KBS) -  V nedeľu 21. apríla 
slávila Katolícka cirkev 4. veľkonočnú nedeľu, ktorá 
sa nazýva aj Nedeľou Dobrého pastiera. V tento deň 
sa veriaci zvlášť modlia za povolania do kňazské-
ho stavu, ale i iným spôsobom podporujú povolania 
a inštitúcie, ktoré sa starajú o ich rast. Dni otvore-
ných dverí pripravili počas Nedele Dobrého pastiera 
vo viacerých kňazských seminároch. 

Kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre
V sobotu 20. apríla 2013 sa pre verejnosť otvorili 

brány Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. 
Už tradične pred Nedeľou dobrého pastiera víta-
jú bohoslovci a ich predstavení vo svojich priesto-
roch tých, ktorí sa zaujímajú o ich každodenný život 
a modlia sa za kňazské povolania. Program sa začal 
predpoludňajšou svätou omšou v Katedrále v Ba-
zilike svätého Emeráma. Nasledovalo slávnostné 
prestrihnutie pásky a symbolické otvorenie dverí. 
Program pokračoval prehliadkou seminára, spoloč-
ným obedom a zábavným programom prvákov se-
minaristov. Program vyvrcholil adoráciou v Kaplnke 
svätého Gorazda a eucharistickým požehnaním.

Poslaním celého programu bolo oboznámiť 
návštevníkov seminára s jeho fungovaním. „Dá-
vame týmto možnosť a priestor ľuďom ktorí majú 
záujem, aj ktorí tu možno majú bohoslovcov, alebo 
teda chlapcov ktorých poznajú z farností, že kde sú, 
ako tam žijú, čo robia, aký majú ten denný program, 
štúdium a tak. Takže niektorí aj tak zo zvedavosti, 
niektorí aj tak uvažujúci nad svojou budúcnosťou 
prichádzajú k nám,“ hovorí pre Rádio LUMEN Pa-
vol Zahatlan, rektor Kňazského seminára v Nitre.

Na svoju budúcu kňazskú službu sa v nitrian-
skom kňazskom seminári pripravuje 56 bohoslov-
cov, 29 za Nitriansku a 27 za Žilinskú diecézu. 
V nedeľu na Nedeľu Dobrého pastiera bohoslovci 
z Nitry navštívili Nitriansku Blatnicu a Konskú pri 
Rajci.                                                   Miroslav Lyko

Seminaristi o hlase Dobrého pastiera 
v šiestich farnostiach
Počas Nedele Dobrého pastiera 21. apríla 2013 

navštívili bohoslovci Kňazského seminára sv. Fran-
tiška Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne šesť 
farností Banskobystrickej diecézy.

V Banskej Bystrici, Detvianskej Hute, Jánovej 
Lehote, Prievidzi, Senohrade a Veľkom Krtíši sa ko-
nali spoločné eucharistické slávenia, počas ktorých 
si veriaci vypočuli homílie, svedectvá i príhovory 
predstavených seminára, diakonov i bohoslovcov.

V homíliách ich pozývali k nasledovaniu hlasu 
Dobrého pastiera, vo svedectvách im predstavili 
cestu svojho povolania a v príhovoroch im poďa-
kovali za ich duchovnú i materiálnu obetavosť.

Nedeľa Dobrého pastiera je spojená s prezentáciou seminárov

Tieto stretnutia však boli obohatením aj pre sa-
motných seminaristov, ktorí takýmto spôsobom 
spoznali veriacich vo farnostiach, do ktorých raz 
budú poslaní.

Duchovné puto budú obe strany podporovať 
vzájomnou modlitbou. Bohoslovci si na veria-
cich vo farnostiach spomínajú v modlitbách po-
čas obedných adorácií a veriacim vo farnostiach 
boli rozdané osobitné obrázky s modlitbami za 
duchovné povolania spolu s menami konkrétnych 
bohoslovcov.                             Zdrol: Michal Válka

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí
Na 4. veľkonočnú nedeľu otvoril svoje dvere 

pre širokú verejnosť aj Kňazský seminár v  Spiš-
skej Kapitule. Program sa začal svätou omšou, 
ktorú v  Katedrále sv. Martina celebroval rektor 
seminára Mons. Jozef Jarab. V homílií sa prítom-
ným prihovoril špirituál Ján Kuboš. Pristavil sa pri 
slovách, ktoré Ježiš – Dobrý Pastier hovorí o nás: 
„ja ich poznám“. „Božie poznanie je dokonalé. My 
ak spoznáme, že nejaká hodnotná vec má chybu, 
tak ju nechceme. Boh aj keď nás dokonale pozná, 
miluje nás napriek mnohým chybám ktoré máme. 
Dobrý Pastier napriek jeho dokonalému poznaniu 
nás miluje lebo v nás pozná nejaké dobro. Aj my 
sa preto máme usilovať objavovať to dobro, ktoré 
do každého človeka vložil Boh.“

V rámci programu, ktorý si pripravili bohoslovci 
v aule seminára vystúpil ako hlavný hosť dňa farár 
z  Lomničky Ján Zahradník. V  rozhovore povedal 
niečo o svojom povolaní, o zážitkoch zo seminára, 
ale nevyhol sa ani problémom súčasnej mládeže a  
rôznym krízam kňazov a  manželstiev. Popoludní si 
bohoslovci pripravili pre návštevníkov premietanie 
videoprojekcie, prehliadku seminára a viacero hier. 
Najväčší ohlas však zožalo vystúpenie novozalože-
nej seminárskej kapely Men in black.

Deň otvorených dverí bol zakončený eucharis-
tickou pobožnosťou v Katedrále sv.  Martina, ktorú 
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viedol špirituál Mons. Jozef Bieľak. Po požehnaní 
sa všetkým prítomným ešte krátko prihovoril a za 
účasť poďakoval spišský diecézny biskup Mons. 
Štefan Sečka.

V tomto čase sa v  Kňazskom seminári bisku-
pa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom 
Podhradí pripravuje na kňazskú službu 7 diakonov 
a  43 bohoslovcov. Z nich pre spišskú diecézu je 7 
diakonov a  39 bohoslovcov, pre rožňavskú diecézu 
4 bohoslovci.

Dňa 13. a  15. júna 2013 v spišskej katedrále 
otec biskup vysvätí 7 bohoslovcov na diakonov  
a  7 diakonov na kňazov. Na základe povolania, kto-
rého sa dostalo od Pána našim bratom, zaujmú ich 
miesto v  novom akademickom roku od septembra 
2013 niektorí z prihlásených kandidátov, ktorých je 
pre nový akademický rok spolu 14. (Spiš 13 a  Rož-
ňava 1).                                                Lukáš Stolárik

Do Majcichova priniesli svedectvo 
o Dobrom pastierovi
Bohoslovci Kňazského seminára sv. Cyrila 

a Metoda v Bratislave zavítali v rámci Trnavskej ar-
cidiecézy do farnosti Majcichov, aby tam veriacim 
priniesli svedectvo o nezaslúženom dare a tajom-
stve, ktorým je kňazské povolanie, ako je to známe 
i z titulu knihy bl. pápeža Jána Pavla II.

Bohoslovci, ktorí zavítali do farnosti Majcichov, 
sa dopoludnia zúčastnili na farskej svätej omši, pri 
ktorej spolu s miestnymi veriacimi prosili Boha 
o požehnanie tak nových, ako i svojich povola-
ní ku kňazstvu. Diakon Milan Cehlárik sa v rámci 
bohoslužby slova prihovoril veriacim v homílii. Na 
úvod spomenul protestnú akciu s názvom „Nie som 
ovca“, ktorá sa týkala zdravotných poisťovní. Tieto 
slová však v dnešnej spoločnosti vyhlasujú aj ľudia, 
ktorí chcú kráčať vlastným smerom a myslia si, že 
im nikto nesmie hovoriť, čo majú robiť.

Zaujímavé je, že v dnešný deň - v Nedeľu Dob-
rého pastiera - aj sám Pán Ježiš hovorí, že sme ovce. 
Rozdiel je však v tom, že On nás nepovažuje za tých, 
ktorí sú ľahko manipulovateľní. „Ovečka je jedno 
z mála zvierat, ktoré sa vôbec nedokážu brániť. Je 
odkázaná na to, aby ju niekto chránil.“ Príkladom 
ovečky nám teda Ježiš chce povedať, že i keď sa 
považujeme alebo „sme najmúdrejším tvorom stvo-
renstva, predsa sme zraniteľní“. Azda najviac nám 
ubližuje hriech. Preto potrebujeme niekoho, kto nás 
bude chrániť. Práve Dobrý pastier - Ježiš Kristus je 
ten, kto nás chráni. On dokazuje svojím postojom 
k nám, svojím príkladom, že nás chráni. Je to krás-
ny vzájomný vzťah. My máme dôveru vo svojho 
Pastiera. On nás zasa hľadá a veľmi nám dôveruje, 
že si dáme pozor. Ježiš, Dobrý pastier má aj svojich 
pomocníkov. Sú nimi duchovní pastieri. „My semi-
naristi z bratislavského seminára sa na túto službu 
chystáme. Chceme byť dobrými pastiermi. Sme tu 

medzi vami, aby sme tiež poukázali na tento vzťah 
pastiera a stáda. Potrebujeme vaše modlitby, aby sme 
vám mohli spostredkovať, čo Boh do nás vložil. Po-
trebujeme žiť tento vzájomný vzťah dôvery a mod-
litby. A kedy začať, ak nie dnes?,“ zakončil homíliu 
diakon Cehlárik.

Popoludní pokračovalo stretnutie bohoslovcov 
s veriacimi v majcichovskom kostole svedectvom 
Martina Neumanna o svojom povolaní. V krátkosti 
predstavil prítomným i život v seminári. Kandidáti 
kňazstva potom premietli farníkom dva filmy z ich
vlastnej produkcie. Prvý prerozprával slovom i ob-
razom deň života bohoslovca v seminári. Druhý zasa 
vykreslil, čo všetko môže čakať mladého muža v sú-
vislosti s podaním prihlášky do seminára. Nedeľu 
Dobrého pastiera zakončili v Majcichove eucharis-
tickou adoráciou a spievanými vešperami.                             
           ABÚ v Trnave /  snímka Stanisklav Vinter

Rodičia kňazov ďakovali  
za dar kňazstva

Višňové 22. apríla (TK KBS) - V Nedeľu Dobrého 
Pastiera prišli do pútnického mariánskeho chrámu 
vo Višňovom rodičia kňazov, aby spolu ďakovali za 
dar kňazstva pre ich rodinu, aj pre Cirkev. Najskôr sa 
spolu modlili cestu svetla. Začína zmŕtvychvstaním 
Pána Ježiša a ukazuje jeho svetlo každému. Rodičia 
kňazov sa ju modlili za svojich synov, ako aj za nové 
povolania.
Slávnostnú svätú omšu slúžil Mons. Ladislav Strom-
ček, generálny vikár Žilinskej diecézy. V úvode prí-
tomným odovzdal pozdrav od diecézneho biskupa 
Tomáša, ktorý bol na inej slávnosti. Vo svoje homílii 
sa zameral na „Pastiera“ a „ovce“. Nedeľa Dobrého 
Pastiera nám podľa jeho slov chce hovoriť o osobnom 
vzťahu Boha k nám. Pastier je tu na prvom mieste. 
Ten je najdôležitejší. Potrebujeme počúvať Boží hlas, 
aby sme sa nesprávali stádovito. Boh pozná môj ži-
vot, môj príbeh. Od neho pochádza môj život, k nemu 
smerujem. Učím sa rozpoznávať Pánov hlas. Ak má 
človek pravdivý, úprimný vzťah so svojim Bohom, 
to ho nesie, živí. To nie je niečo vedľajšie, to je nie-
čo podstatné. Prirovnanie „Pastier“ a „stádo“ je viac 
o Ježišovi, aby sme sa učili rozpoznávať jeho hlas. 
Iných – nesprávnych hlasov je veľa. Život je plný 
stresu a zhonu. Kazateľ sa pýtal, či sme schopní roz-
poznať Boží hlas? Komplikujeme si svoj život, lebo 
nepočúvame Boží hlas. Myslíme si, že my si život 
lepšie naprojektujeme. Ako keby ten náš projekt bol 
lepší ako Boží. Mons. Stromček sa vyjadril, že Bohu 
treba dôverovať a vydávať svedectvo o tom, že sa 
oplatí počúvať Boha.                                    Jozef Bagin 
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Bratislava 26. apríla (TK KBS) - V Bratislave sa konala  
medzinárodná konferencia o pohľade Katolíckej cirkvi 
na rodovú rovnosť. Vystúpili na nej odborníci a odbor-
níčky z viacerých krajín, ktorí priblížili zrod, súvislosti 
a dôsledky tejto stále viac 
rozšírenej ideológie. Na 
sympóziu, ktoré pripravila 
Konferencia biskupov Slo-
venska, sa zúčastnili niekto-
rí biskupi, viaceré osobnosti 
spoločenského, politického 
a náboženského života zo 
Slovenska i zahraničia. Jed-
ným z kľúčových hostí bol 
predseda Pápežskej akadé-
mie pre život Mons. Igna-
cio Carrasco de Paula. Na 
konferenci vystúpil i sekretár Pápežskej rady pre ro-
dinu Mons. Jean Laffitte, poslankyňa Európskeho par-
lamentu (EP) Anna Záborská a prof. Helen M. Alvaré 
z USA. Nechýbala diskusia, v ktorej účastníci žiadali 
odpoveď na to, ako čeliť tlaku tejto ideológie či ako 
reagovať na rôzne formy redefinícií.

Desiatky účastníkov odborného kolokvia v úvode 
pozdravil apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Ma-
rio Giordana. Problematiku rodovej rovnosti označil za 
tému, ktorá je „súčasťou najproblematickejších otázok 
súčasného sveta“, keďže ide o problém vzťahu medzi 
mužom a ženou a ich rodovej odlišnosti. V tejto súvis-
losti preto poukázal najmä na potrebu odvolávať sa na 
učenie Cirkvi, ktoré podľa jeho slov „vždy ponúkalo 
a ponúka víziu založenú na skutočnom vzťahu muža 
a ženy“. Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský 
tiež upozornil, že ideológia rodovej rovnosti sa nás do-
týka viac, ako si myslíme. Zdôraznil, že na jej rozširo-
vanie majú u nás vplyv najmä dve skutočnosti, a to je 
sekularizácia a silnejúci tlak z európskych štruktúr, aby 
Slovensko upravilo svoj právny poriadok v kultúrno-
-etických otázkach.

O zrode, historických súvislostiach a dôsledkoch 
ideológie rodovej rovnosti hovoril predseda Pápežskej 
akadémie pre život Mons. Ignacio Carrasco de Paula. 
Povedal, že táto ideológia nehodlá „nanútiť určitý inter-
pretatívny kľúč pomýlený o ľudskej prirodzenosti, ale 
prax alebo politickú a socio-kulturálnu činnosť, ktorá 
je zameraná podkopať sociálne inštitúcie, ako naprí-
klad rodina, manželstvo,“ povedal katolícky biskup de 
Paula. Španielsky morálny teológ tiež priblížil niektoré 
štúdie, ktoré sa tejto ideológii venujú, ako aj politiky, 
ktorým sa v tejto súvislosti zaoberá Organizácia spoje-
ných národov. „Tým skutočným dôvodom príslušnosti 
k ideológii gender na politickej a kultúrnej úrovni nie 
je rovnosť práv medzi mužom a ženou, ale ide práve 
o využitie tejto témy na znormalizovanie homosexuál-
nych párov,“ povedal biskup de Paula.

Pohľad Katolíckej cirkvi na rodovú rovnosť odkryli v Bratislave

Do debaty o rodovej rovnosti sa zapojila i poslan-
kyňa Európskeho parlamentu (EP) Anna Záborská. Vo 
svojom vystúpení upozornila, ako sa u nás i v zahrani-
čí za posledné roky zmenili a rozšírili niektoré pojmy 

a termíny, ktoré sa týkajú 
ideológie rodovej rovnosti. 
Zdôraznila, že pre rozšíre-
nie pojmu „rod“ neexistuje 
žiaden právny základ. „Eu-
rópska komisia sa usiluje 
o ideologickú politiku bez 
právneho základu,“ podotkla 
predsedníčka Výboru EP 
pre práva žien a rodovú rov-
nosť. V závere zdôraznila, že 
Slovensko podľa nej nemá 
v súčasnosti žiaden právny 

záväzok voči Európskej únii, z ktorého by vyplývala 
povinnosť akceptovať rodovú ideológiu. Na viaceré as-
pekty, ktoré súvisia s ohrozením rodiny prostredníctvom 
ideológie rodovej rovnosti, po nej upozornil sekretár Pá-
pežskej rady pre rodinu Mons. Jean Laffitte. Poukázal
najmä na dôležitú úlohu otca a matky v rodine.

Poslednou prednášajúcou bola docentka práva na 
George Mason faculty v Spojených štátoch Helen M. 
Alvaré. Na základe viacerých príkladov z americkej 
spoločnosti priblížila dopad ideológie rodovej rovnosti 
na slobodu vierovyznania. Zdôraznila najmä odpove-
de, ktoré v tomto kontexte používajú, aby túto slobodu 
ochránili. Poukázala napríklad na to, že pri rôznych na-
riadeniach a legislatíve, ktoré sa týkajú rodovej rovnos-
ti, už nestačí, ako v minulosti - žiadať o výnimky, ale 
je potrebné odpovedať, že tie veci, o ktorých si myslí 
spoločnosť, že ich dostáva darom, „my dnes dokáže-
me robiť lepšie“. Zároveň dodala, že tých, ktorí sa tejto 
ideológii venujú, volajú na zodpovednosť za všetko, čo 
je s ňou spojené, ako napríklad viacej potratov, osame-
lých matiek či viac chudoby.

Súčasťou konferencie bola aj prezentácia troch pub-
likácii. Prvou z nich je „Rod - kontroverzná téma“. Jej 
zostavovateľom je konzultor Pápežskej rady pre rodinu 
a Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve Tony 
Anatrella, ktorý prináša sedem príspevkov týkajúcich 
sa pojmu rod (gender) a rodovej teórie. Novinkou je tiež 
kniha „Pravda o láske človeka: Základné pohľady na 
manželskú lásku, rodovú ideológiu a legislatívu ohľa-
dom rodiny”, v ktorej Španielska biskupská konferen-
cia upriamuje pozornosť na nové okolnosti, v ktorých 
sa život dnešných rodín nachádza a rozvíja. Posledná 
z publikácií „Čo je to manželstvo?“ identifikuje a ob-
hajuje dôvody tohto historického konsenzu a ukazuje, 
prečo je predefinovanie civilného manželstva nepotreb-
né, nerozumné a v rozpore so spoločným dobrom. Prvé 
dve vydal Spolok sv. Vojtecha, tretiu Kolégium Antona 
Neuwirtha..                                   TK KBS, ml / snímka pz
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Minister M. Lajčák prijal predsedu 
KBS Mons. S. Zvolenského

Bratislava 25. apríla (TK KBS) - Podpredseda 
vlády a minister zahraničných vecí a európskych 
záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák 
prijal dnes (25. apríla 2013) predsedu Konferencie 
biskupov Slovenska a bratislavského arcibiskupa 
metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského.

„Som presvedčený, že spoločným diploma-
tickým úsilím Slovenskej republiky a Svätej 
stolice a v spolupráci s Konferenciou biskupov 
Slovenska môžeme pripraviť úspešnú apoštolskú 
návštevu Svätého Otca Františka v SR“, uvie-
dol minister M. Lajčák. Obaja partneri potvrdili 
spoločný záujem aj o návštevu štátneho sekretá-
ra Svätej stolice v SR spojenú s jeho účasťou na 
celoštátnych oslavách cyrilo-metodského jubilea 
v Nitre a na Devíne začiatkom júla tohto roku na 
pozvanie predsedu vlády SR Roberta Fica a Kon-
ferencie biskupov Slovenska.

Obe strany prerokovali otázku uzavretia do-
hody o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdela-
ní, ktorá by mohla napomôcť posilneniu akade-
mickej mobility študentov pápežských univerzít 
a ďalšiemu rozvoju spolupráce medzi obidvoma 
stranami v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. 
Spoločne identifikovali základné východiská ďal-
šieho vývoja spolupráce medzi SR a katolíckou 
cirkvou na Slovensku vo všetkých oblastiach 
spoločného záujmu. 

            Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí SR

Výbor a Valné zhromaždenie 
Spolku sv. Vojtecha  

sa zišli v Trnave

Trnava 23. apríla (TK KBS) - Členovia Výboru 
Spolku sv. Vojtecha (SSV) a Valného zhromaždenia 
SSV - Vojtech spol. s r. o. sa dnes zišli v Trnave. Išlo 
o ôsme stretnutie v prebiehajúcom volebnom obdo-
bí, ktoré trvá od roku 2011 do roku 2015. Zasadnutie 
sa začalo svätou omšou v Kaplnke Sedembolestnej 
Panny Márie v historickej budove SSV, ktorú celeb-
roval apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy 
„sede vacante“ Mons. Ján Orosch, predseda Spolku. 
V homílii vyzdvihol nezastupiteľné miesto svätého 
Vojtecha, ktorého si dnes pripomíname, v evanjeli-
zácii, ale poukázal aj na skutočnosť, že svojim živo-
tom prekročil hranice Čiech a aj dnes je mostom spá-
jajúcim rôzne štáty Európy. Zároveň povedal, že ide 
o svätca, ktorý má svoje pevné miesto v mnohých 
štátoch. Koncelebrovali prítomní kňazi – Mons. 
Vendelín Pleva, Daniel Dian, Štefan Fabry, Róbert 
Horka Ján Hudec, Mons. Rastislav Suchý, Šemrák 
Roman, Ľubomír Štefaňák. Svätú omšu obetovali za 
živých i mŕtvych členov SSV.

Po skončení svätej omše nasledovalo samotné ro-
kovanie, ktoré po úvode a modlitbe predsedu viedol 
riaditeľ Vendelín Pleva. Spolok sv. Vojtecha, ktorý si 
v novembri pripomenie 145. výročie na priamu in-
tervenciu bl. Pia IX. podpísania dekrétu o založení 
SSV prímasa uhorského a ostrihomského arcibisku-
pa Jána kardinál Šimora, má v súčasnosti vyše stoti-
síc členov (102 485). Oba orgány zároveň schválili 
výročné správy za vlaňajší rok, ktoré predložila eko-
nómka Spolku. Tá ich tiež informovala o pozitívnom 
výsledku auditu. Výbor schválil i kolektívnu zmluvu 
na tento rok a poveril riaditeľa, aby ju so zástupcami 
Nezávislých kresťanských odborov podpísal. Ven-
delín Pleva informoval o rekonštrukčných prácach 
budovy na Kapitulskej 5 v Bratislave, v ktorej bude 
v budúcnosti sídliť redakcia Katolíckych novín. Za-
znela aj informácia o rekonštrukcii historickej budo-
vy SSV v Trnave a následnom využití zrekonštruo-
vaných priestorov.                                    Daniel Dian

Slovenskú biblickú spoločnosť 
najbližšie tri roky povedie katolík

Banská Bystrica 24. apríla (TK KBS) - V utorok 
23. apríla 2013 v Banskej Bystrici zvolilo ekume-
nické valné zhromaždenie Slovenskej biblickej 
spoločnosti (SBS) za nového predsedu na tri roky 
katolíckeho biblistu Pavla Vilhana. Nový predseda 
SBS, Pavel Vilhan, bol vymenovaný Konferenciou 
biskupov Slovenska za zástupcu Katolíckej cirkvi 
v SBS, vyučuje na Katedre biblických vied Teolo-
gického inštitúciu Rímskokatolíckej cyrilometod-
skej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenské-
ho v Badíne.

Slovenskú biblickú spoločnosť tvorí jedenásť 
kresťanských cirkví na Slovensku. Spolu sa podie-
ľajú na šírení Božieho slova a Biblie. Medzi naj-
významnejšie plody ich ekumenickej spolupráce 

patrí vydanie slovenského ekumenického prekladu 
Biblie v roku 2007. Pre Katolícku cirkev je úsilie 
v SBS zároveň najpevnejším ohnivkom ekume-
nického pôsobenia na Slovensku. Katolícka cirkev 
bola i zakladajúcim členom SBS v roku 1990. Na 
činnosti SBS sa môže podieľať každý kresťan, jej 
členom môže byť jednotlivec či kresťanská organi-
zácia.                                            Zuzana Juhaniaková
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Bratislavské Hanusove Dni  
začali svätou omšou v Katedrále

Bratislava 22. apríla (TK KBS) - Druhý ročník festivalu 
kresťanskej kultúry Bratislavské Hanusove Dni (BHD) 
začal v nedeľu 21. apríla 2013 slávnostnou svätou omšou 
v  Katedrále svätého Martina v Bratislave. Celebroval ju 
hlavný penitenciár Katedrály Mons. Ján Formánek spolu 
s ďalšími kňazmi Bratislavskej arcidiecézy.

Mons. Formánek vo svojej homílii vyzdvihol životný 
príklad pápežského preláta Ladislava Hanusa ako člove-
ka, ktorý dokázal spojiť hlbokú vieru v  Ježiša Krista so 
solídnym intelektuálnym bádaním. Prítomných veriacich 
povzbudil, aby v duchu Hanusovho odkazu upevňovali 
svoju oddanosť Kristovi a  prehlbovali aj svoje vzdela-
nie, a tak dokázali účinne svedčiť o  pravdách Evanjelia 
v dnešnej spoločnosti. Uviedol, že sa s Ladislavom Ha-
nusom osobne poznal a vážil si na ňom hlavne ochotu 
trpieť za vieru aj vo väzení. Takisto  ocenil prínos BHD, 
ktoré poukazujú na súvis medzi vierou a rozumom.

Prvý deň BHD organizovaných Spoločenstvom La-
dislava Hanusa (SLH) pokračoval vo večerných hodi-
nách prednáškou seneckého farára Juraja Vitteka o Jane 
z Arku ako vzore pre všetkých, ktorí sa chcú angažovať 
za slobodu a  spravodlivosť vo verejnom živote. V zapl-
nenej kinosále Vysokej školy múzických umení o. Vittek 
odhalil príbeh Jany z Arku spojením historických faktov 
a teologickej analýzy. Účastníci v  diskusii konfrontovali 
odkaz svätej Jany so súčasnými problémami.

Pondelkový program tvorila prednáška dominikána a  
historika Gabriela Hunčagu na tému „Boh alebo zlato?“ 
o kolonizácii Južnej Ameriky v Univerzitnej knižnici na 
Ventúrskej ulici. Druhým podujatím bola diskusia nazva-
ná „Filantropia: koľko, komu a  či vôbec?“ v priestoroch 
The Spot v Obchodnom dome Dunaj na námestí SNP.

Bratislavčania mali možnosť diskutovať s Mons. 
Jozefom Haľkom a Vladimírom Palkom o silných a sla-
bých stránkach komunikácie Katolíckej cirkvi, vypočuť 
si debatu kandidátov na úrad prezidenta SR, či zúčastniť 
sa na prednáške známej odborníčky na rodinné právo 
Helen Alvaré.

Bratislavské Hanusove Dni predstavujú nový formát 
akademického festivalu s cieľom predstaviť širokej ve-
rejnosti bohatstvo kresťanského myslenia a  kresťanskej 
kultúry.                                           Michal Magušin

Relikviu Don Bosca si uctilo  
už viac ako 50-tisíc ľudí

Bratislava 25. apríla (TK KBS) - Relikviu Don 
Bosca, ktorá zavítala na Slovensko pred dvomi týž-
dňami, si uctilo už viac ako 50-tisíc ľudí. Zakla-
dateľa saleziánov videli v 17 saleziánskych stredís-
kách, oratóriách a kostoloch..

V každom meste, do ktorého relikvie zavítali, 
boli preplnené kostoly, ulice a saleziánske stredis-
ká mladými, rodinami s deťmi, tými skôr narode-
nými, ako aj kňazmi, rehoľníkmi a zasvätenými 
osobami. Vo viacerých prípadoch musela polícia 
pomáhať usmerňovať dopravu, pretože sa v mieste 
príchodu relikvií vytvárali kolóny áut a autobusov 
s tými, ktorí sa prišli stretnúť s donom Boscom zo 
vzdialenejších kútov regiónu.

Mnohí ľudia ho prichádzajú pozdraviť, podeliť 
sa s ním o svoje radosti či životné ťažkosti. „Sledo-
vať tváre ľudí pred relikviami je zážitok, ktorý zo-
stáva hlboko v srdci človeka,“ povedal provinciál 
saleziánov don Karol Maník. Počas pobytu relikvií 
mnoho ľudí vyhľadáva spovednice. Prichádzajú aj 
tí, ktorí na spovedi neboli dlhé roky a chcú sa vy-
spovedať.                                                          Peter Novák

Relikvia Don Bosca aj medzi  
veriacimi Banskobystrickej diecézy

Banská Bystrica 22. apríla (TK KBS) - Slová provin-
ciála Karola Maníka SDB, že svätosť priťahuje a spá-
ja, sa naplnili aj vo štvrtok 18. apríla 2013 v Banskej  

Bystrici v Sásovej, pri sklenej urne s relikviou svätého 
Jána Bosca. Telesné ostatky významného talianskeho 
kňaza a zakladateľa saleziánskej duchovnej rodiny 
putujú po Slovensku a pritiahli mnohých veriacich aj 
v Banskej Bystrici počas dvoch dní, 18. a 19. apríla.

Vo štvrtok, keď sklenú urnu s plastikou a relikviou 
dona Bosca v liturgickom oblečení priviezli do Kostola 
Panny Márie Pomocnice kresťanov v Sásovej, kostol 
navštívil biskup Mons. Marián Chovanec. Diecézny 
biskup pre početných pútnikov celebroval svätú omšu, 
koncelebroval provinciál saleziánov, rektor diecézneho 
kňazského seminára Viglaš a viacerí kňazi.

Biskup Chovanec sa nad relikviou svätého Jána 
Bosca zamyslel o jeho vernosti voči Pánu Bohu, ako 
jednej z najkrajších ľudských čností. Mons. Chovanec 
ďalej podčiarkol čestnú múdrosť a činorodú vieru, ako 
dva piliere, na ktorých svätý postavil svoj život a pô-
sobenie. Diecézny biskup sa obrátil i na rodičov a od-
porúčal im preventívny systém výchovy, ktorý rozvíjal 
ako vychovávateľ Ján Bosco.

Prítomný slovenský provinciál don Maník ešte 
v úvode svätej omše poznamenal, že všade, kde sa 
relikvia zastaví, vidí davy ľudí rôzneho veku. Vidí 
mnoho mladých, ktorí sa pri telesných ostatkoch 
don Bosca zostávajú modliť celú noc. Podobne to 
bolo i v saleziánskej farnosti v Banskej Bystrici 
v Sásovej.                                           Zuzana Juhaniaková
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Čičmany 25. apríla (TK KBS) - V dňoch 22. - 23. apríla 
2013 sa v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch konalo jarné 
plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených 
ženských rehôľ (KVPŽR) na Slovensku. Toto zhromaž-
denie bolo, ako zvyčajne, rozdelené na formačnú a pra-
covnú časť. Na ďalšie vlastné duchovné vzdelávanie 
i podnety a inšpirácie do duchovného života svojich in-
štitútov si sestry zvolili tému „Nová evanjelizácia naše 
poslaniec v dnešnej dobe“.

Hlavnou hosťkou a prednášateľkou formačného 
dňa, ktorým sa plenárne zasadnutie začalo, bola sr. Luj-
za Cjupa z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvr-
nenej Panny Márie. Sr. Lujza pochádza z Brazílie, má 
však ukrajinské korene. Už viac ako 20 rokov pôsobí na 
Ukrajine. V súčasnosti je riaditeľkou Katecheticko-pe-
dagogického inštitútu Ukrajinskej katolíckej univerzity 
v Ľvove. V posledných rokoch sa sr. Lujza podieľala 
na vydaní nového gréckokatolíckeho katechizmu na 
Ukrajine. Aj z tohto dôvodu bola pozvaná ako priama 
účastníčka na 13. biskupskú synodu o novej evanjelizá-
cii, ktorá sa konala v októbri 2012 v Ríme.

So sestrami, ktoré reprezentujú slovenské rehoľné 
inštitúty, sa sr. Lujza podelila so skúsenosťou nadobud-
nutou počas synody. Podala im zaujímavé informácie 
o príprave a priebehu synody a podelila sa so zážitka-
mi, ktoré nadobudla ako prizvaná expertka počas celé-
ho priebehu synody. Sestry sa pod jej vedením zaoberali 
synodálnym dokumentom „Posolstvo Božiemu ľudu“, 
ktorý spoločne reflektovali aj počas práce v menších
skupinách.

V nadväznosti na výzvy novej evanjelizácie hneď 
v prvý deň plenárneho zasadnutia sa prítomné sestry za-
čali zaoberať prvou časťou pracovného zasadnutia, kto-
rým je naša účasť na organizovaní a priebehu podujatia 
R13 pripravovaného na júl 2013 ako súbežnej akcie so 
Svetovými dňami mládeže v Rio de Janeiro. 

Neformálny večer prvého dňa zasadnutia členiek 
KVPŽR bol obohatený o informácie súvisiace s prá-
ve dokončovaným dokumentárnym filmom „Súď ma
a skúšaj“, ktorý bude mať oficiálnu premiéru 25. apríla
2013. Film režírovala sr. Iva Kúšiková, SSpS. Doku-
ment rozoberá tému svedectiev sestier prenasledova-
ných v dobe totalitného komunistického režimu a ovo-
cia ich utrpenia pre dnešnú dobu.

Téma totalitnej doby a zachovania faktov o reho-
liach z tejto doby bola v pracovnej časti plenárneho 
zasadnutia počas nasledujúceho dňa ďalej rozvíjaná 
podaním informácií o práve prebiehajúcom spoločnom 
projekte KVPŽR a KVRP „Digitalizácia archívnych 
spisov prenasledovaných a odsúdených rehoľných 
osôb z rokov 1949 – 1989“. O ďalších etapách realizá-
cie projektu oboznámila prítomné členky zodpovedná 
za projekt – historička sr. Zdenka Špaková, CJ. V tejto 
oblasti boli slovenské ženské rehole požiadané o spo-
luprácu aj pri otváraní a ďalšom rozvíjaní „Múzea izo-
lace – internace – integrace“ v Bílej Vode (malá obec 

na severnej Morave, kam bolo počas totality sústrede-
ných najviac sestier zo Slovenska a Čiech). Predstave-
né ženských reholí privítali medzi sebou zodpovedných 
a nadšencov za toto múzeum: starostu obce Bíla Voda 
– Miroslava Kociána a českého dokumentaristu a reži-
séra – Mareka Dušáka. K téme totality sa ešte raz vrátili 
na konci svojho zasadnutia, kedy ich navštívil Ľuboslav 
Hromják a predstavil im kolektívnu monografiu o Bo-
žom služobníkovi biskupovi Vojtaššákovi.

Program plenárneho zasadnutia bol bohatý na témy 
i prítomných hostí. Predseda Rady pre inštitúty zasvä-
teného života a spoločnosti apoštolského života pri 
KBS vladyka Mons. Milan Chautur, CSsR povzbudil 
prítomné predstavené vo svojom príhovore k odvahe 
vydávať autentické svedectvo zasvätených a k zod-
povednosti prevziať a rozvíjať poslanie duchovného 
materstva, ktoré zasväteným ženám stále zostáva ako 
dar a úloha. V diskusii vysvetlil zámery a poslanie no-
riem KBS ohľadom katolíckych médií a vystupovania 
klerikov a zasvätených osôb a predkladania katolíckej 
náuky prostredníctvom prostriedkov spoločenskej ko-
munikácie. Predstavil tiež pripravované dôležité podu-
jatie „Pochod za život“, ktoré sa uskutoční v septembri 
2013 v Košiciach a na ktorom sa očakáva hojná účasť 
veriacich i zasvätených. Mons. Chautur sa sestrám pri-
hovoril aj v homílii počas svätej omše v kaplnke Domu 
sv. Bystríka v Čičmanoch.

Nová evanjelizácia rezonovala aj v príhovore apoš-
tolského nuncia Mons. Maria Giordanu, ktorý prijal 
pozvanie na plenárne zasadnutie KVPŽR. K téme no-
vej evanjelizácie zdôraznil prítomným sestrám potrebu 
rozlišovať medzi vonkajším aspektom novej evanje-
lizácie, ktorý spočíva vo výbere vonkajších prostried-
kov, spôsobov a foriem ohlasovania, od obsahu novej 
evanjelizácie, ktorý je vždy tvorený Božím Slovom 
– nemennou tradíciou Cirkvi. Nová evanjelizácia je 
nová, čo do foriem, jej obsah však vždy zostáva ako 
strážené bohatstvo Cirkvi, ktoré treba ohlasovať a deliť 
sa s ním. 

V pracovnej časti plenárneho zasadnutia nechýba-
lo predstavenie nových tímov jednotlivých odborných 
komisií KVPŽR, ktorých zloženie bolo, po voľbách 
predsedníctva KVPŽR konaných v novembri 2012, ob-
novené. Prítomné členky dostali množstvo informácií 
o podujatiach, ktoré sa už uskutočnili, i tých, ktoré sú 
vo fáze príprav, a to v oblasti teologicko-spirituálnej, 
cirkevno-sociálnej, ekonomicko-právnej, ako aj oblasti 
pre výchovu a školy.

Zhodnotenie doterajšej i plánovanie nasledujúcej 
spolupráce s KVRP v konkrétnych projektoch a podu-
jatiach sa uskutočnilo za účasti predsedu KVRP – bra-
ta Jeremiáša Kvaku, OFM. Ďalší spoločný projekt na 
skvalitňovanie vydávania časopisu „Zasvätený život“ 
a jeho rozšírenie v podobe samostatného elektronické-
ho portálu predstavila členka redakčnej rady sr. Monika 
Skálová, FMA.                                    sr. Marta Chraščová

Zástupkyne ženských rehôľ na plenárnom zasadnutí 
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V Komárne 24. modlitbový deň maďarskej 
katolíckej komunity
Komárno - V Nedeľu Dobrého pastiera 21. apríla sa 
v Komárne uskutočnil v poradí už 24. modlitbový deň 
maďarskej katolíckej komunity na Slovensku. Duchov-
ný program sa začal poklonou pred Sviatosťou oltárnou 
vo farskom Kostole sv. Ondreja. Po skončení poklony 
sa prítomní kňazi a veriaci pomodlili litánie k sv. Mi-
chalovi archanjelovi. Nasledovala pobožnosť krížovej 
cesty, ktorá sa uskutočnila na námestí pred kostolom. 
Počas nej si veriaci vypočuli rozjímania kardinála Jose-
pha Ratzingera, ktoré sa modlil na Veľký piatok 2005, 
krátky čas pre jeho zvolením za pápeža.
Po skončení pobožnosti krížovej cesty sa veriaci vráti-
li do kostola, kde sa po modlitbe liturgie hodín začala 
slávnostná svätá omša. Jej hlavným celebrantom bol 
arcibiskup Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slo-
vensku. Spolu s ním koncelebrovali biskup Ján Orosch, 
trnavský apoštolský administrátor „sede vacante“ a pri-
bližne päťdesiat kňazov z rozličných diecéz Slovenska. 
Na konci svätej omše udelil apoštolský nuncius sláv-
nostné požehnanie prítomným veriacim v mene Sväté-
ho Otca Františka.                       János Karaffa / Pázmaneum

PMD na Slovensku vyzbierali minulý rok 
vyše 645-tisíc eur
BRATISLAVA - Pápežské misijné diela (PMD) na 
Slovensku vyzbierali počas minulého roka na podpo-
ru misijných projektov Svätého Otca 645 171,32 eur, 
čo je o vyše 20-tisíc eur menej, než v predošlom roku. 
Najväčšiu časť z tejto sumy - približne 480-tisíc eur 
- tvorí výťažok zo zbierky počas misijnej nedele, kto-
ré sme slávili predposlednú októbrovú nedeľu. Celá 
suma z tejto zbierky je určená na podporu projektov, 
ktoré priamo súvisia s ohlasovaním evanjelia. Ide 
hlavne o formáciu a podporu katechétov v misiách, 
katolíckych médií, stavby a opravy kostolov, kapl-
niek, farských budov, kláštorov pre rehoľníkov a iné 
projekty. Okrem zbierky členovia a sponzori darovali 
svoje milodary aj na ďalšie dva ciele. Prvá suma vo 
výške 84 111,25 € je určená pre choré a chudobné deti 
do Afriky a Kazachstanu, druhá vo výške 81 058,84 
€ na podporu chudobných seminaristov v misijných 
krajinách v Afrike. O výsledkoch informovala inter-
netová stránka www.misijnediela.sk.     Viktor Jakubov 

Združenie mladých Laura si po prvýkrát 
volilo predsedníčku laičku
SMIŽANY - Občianske združenie Laura má po pr-
výkrát v histórii novú predsedníčku laičku. Stala sa ňou 
Júlia Čižmárová, dlhoročná animátorka z Dolného Ku-
bína, koordinátorka mediálneho tímu Laury a členka 
predsedníctva. Rozhodli o tom predsedníčky stredísk 
so svojimi delegátmi na valnom zhromaždení Laury, 

ktoré sa v uplynulých dňoch zišlo v Smižanoch. Zvo-
lilo i nových členov predsedníctva, členov orgánov 
združenia a oslávili 20. výročie združenia.
Okrem voľby novej predsedníčky sa zmenilo aj pred-
sedníctvo. Do predsedníctva zvolili aj Mariána Zá-
hradníka a Luciu Chmelovú. O smerovaní a cieľoch 
Laury rozhodovať Veronika Kamená, Anna Šutková, 
FMA a Danka Čopanová. Zmenou prešli aj kontrolná 
a regrantingová komisia, rovnako pribudli noví členo-
via aj do kultúrneho a mediálneho tímu.   
                                             Martina Švorcová a Júlia Krigovská 

Žiaci a učitelia Gymnázia sv. Andreja 
z Ružomberka v Španielsku
RUŽOMBEROK - V dňoch 15. - 20 apríla 2013 sa 
žiaci a učitelia Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku 
v rámci projektu Comenius - multilaterálne partnerstvá 
zúčastnili na druhom vzájomnom stretnutí s partnermi 
s iných štátov, ktoré sa konalo v Španielsku. Názov 
dvojročného projektu, do ktorého je zapojené GSA, je 
We aren´t problematic (Nie sme problematický). Na 
stretnutí nechýbali ani zástupcovia z Turecka, Španiel-
ska, Nemecka, Talianska, Bulharska, Rumunska, Litvy 
a Slovenska.

Program tvorili stretnutia v škole, návštevy iných 
škôl, návšteva historických, náboženských či kultúr-
nych pamiatok, múzeí a koncertov. Počas pobytu žiaci 
navštívili aj pútnické mesto Compostelu. Hostiteľskou 
krajinou najbližšieho stretnutia bude v októbri tohto 
roku Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku. 

              Kamil Nemčík 

Uvedú knihu „Čo je to manželstvo? 
Obhajoba zväzku muža a ženy“
BRATISLAVA - „Čo je to manželstvo? Obhajoba 
zväzku muža a ženy“ - je názov slovenského prekladu 
úspešnej americkej akademickej publikácie.  

Prezentácia bola súčasťou prednášky významnej 
americkej právničky a odborníčky na manželstvo prof. 
Helen Alvaré v rámci Bratislavských Hanusovych dní. 
Uskutočnila sa 25. apríla 2013 v Univerzitnom pasto-
račnom centre v Bratislave. Vydavateľom slovenského 
prekladu publikácie je Kolégium Antona Neuwirtha 
www.kolegium.org) v spolupráci s Inštitútom pre ľud-
ské práva a rodinnú politiku (www.hfi.sk)

Jadro argumentácie bolo pôvodne uverejnené ako 
článok na akademickej sieti Harvard Journal of Law 
and Public Policy a vyvolalo širokú diskusiu aktivistov 
a akademikov na celkom svete. Rozšírená knižná ver-
zia tohto textu, obohatená o odpovede na najčastejšie 
otázky, dôsledne analyzuje manželstvo nie ako sociál-
ny konštrukt, ale ako filozofický pojem a následne po-
pisuje spoločenské a politické dôsledky nesprávneho 
chápania tohto pojmu.                             Marta Borovská


