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Pomerne dosť dlho sa považovali investície do 
vládneho dlhu za najmenej rizikovú investíciu. Štát 
predsa garantuje návratnosť. Štát má veľa majetku, 
ktorý môže speňažiť. Štát môže kedykoľvek zvýšiť 
alebo zaviesť nové dane aby získal dodatočné finač-
né zdroje. A ak ani to nepomôže, tak si môže poži-
čať od medzinárodného menového fondu. Niektoré 
štáty si dokonca môžu natlačiť toľko peňazí koľko 
sa im zachce. Prečo teda stále hovoríme o dlhovej 
kríze?

V histórii, najčastejším dôvodom bankrotu štátu 
nebola ani tak celková výška štátneho dlhu ale skôr 
schopnosť a ochota splácať svoje záväzky v cu-
dzej mene. Pokiaľ išlo o narastajúce dlhy výhradne 
v domácej mene, vládam sa väčšinou podarilo plniť 
svoje záväzky za pomoci centrálnej banky alebo 
vyššej inflácie.

Aj z tohto pohľadu, sa prikladala malá pravde-
pobnosť tomu, že by štát mohol zbankrotovať. Na-
najvýš jeho mena by mohla prudko oslabiť alebo 
krajine by mohla hroziť vyššia inflácia.

Situácia v Európe je však odlišná. Prechodom 
na euro národné vlády stratili záchrancu poslednej 
inštancie, ktorými dovtedy boli ich centrálne banky. 
Keď dojdú peniaze, nemôžu si ich už sami vytlačiť. 
Čelia oveľa väčšiemu riziku, že nebudú mať z čoho 
financovať základné funkcie štátu.

Pod vplyvom tejto ťažoby požiadalo Grécko 
a neskôr aj Írsko či Portugalsko o medzinárodnú fi-
nančnú pomoc a zaviazali sa k plneniu ozdravného 
plánu.

Práve na prípade Grécka sa ukázalo niekoľko 
nedostatkov takéhoto riešenia. Nie, že by Grécko 
nepotrebovalo ozdravný plán, nie že by Grécko bolo 
príliš lajdácke a vyhýbalo sa plneniu plánu, nie že 
by pre Grécko bolo oveľa lepšie vystúpiť z meno-
vej únie aby si mohli tlačiť vlastné peniaze. Jedno-
ducho plány na zníženie dlhu formou ozdravných 
opatrení boli nerealistické. Grécku by v tom čase 
oveľa viac pomohlo čiastočné odpustenie dlhu, než 
získanie peňazí formou ďalšieho úveru.

Grécko sa nakoniec nevyhlo čiastočnému odpí-
saniu dlhu, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou ne-
bolo posledné. Pri ďalších vysoko zadĺžených štá-

toch sa teda otvára otázka, či poskytnutiu finančnej
pomoci by nemalo predchádzať čiastočné odpuste-
nie dlhov. Inak budú mať krajiny aj pri tej najlepšej 
vôli len malú šancu vymaniť sa z dlhovej špirály.

Reštrukturalizácia dlhu alebo riadený bankrot 
vskutku nie je katastrofou. Netreba sa na neho po-
zerať negatívne s predsudkami, že ide o čistú stratu, 
lebo odpísaním dlhu aj niekto niečo získa. V celo-
spoločenskom meradle sú straty plne kompenzova-
né úľavami na dlhu, teda finančný efekt je neutrálny.
Hlavný rozdiel v porovnaní s bezvýchodiskovou si-
tuáciou kedy krajina len navyšuje neudržateľný dlh 
je, že čiastočné odpísanie dlhu ponúka šancu na 
nový začiatok.

Je ale správne, aby krajine ktorá nezodpoved-
ne hospodárila bolo umožnené odpustenie dlhu? 
Nepodporí to jej nezodpovednosť aj do budúcna? 
Práve naopak. Poučenie z toho, že investori môžu 
utrpieť straty aj pri investíciach do vládneho dlhu 
zabezpečí, že pri ďalších investíciách budú oveľa 
opatrnejší a neumožnia vládam bezbreho si poži-
čiavať. Svoje riziká dokážu aj lepšie oceniť a teda 
prípadnú reštrukturalizáciu dlhu už nebudú brať 
ako anomáliu, ktorá zruinuje svet.

Nie je nič horšie, ako niekomu nedať druhú šan-
cu. A nie je nič účinnejšie v ľudskom poznaní ako 
poučiť sa na vlastných chybách. Aj z tohto dôvodu, 
vládne dlhy by nemali byť považované za bezrizi-
kové a možnosť reštrukturalizovať svoj dlh by mala 
byť jednou z legitímnych ciest ako znížiť dlh vyso-
ko zadĺžených krajín. V takom prípade by sa jed-
nalo o skutočnú pomoc daným krajinám. Zatiaľ sa 
ale ostatné európske krajiny k takejto forme pomoci 
hanbia otvorene prihlásiť. Populárnejšie je zdôraz-
ňovať tvrdý postup voči rozpočtovým hriešnikom, 
namiesto toho, aby veriteľské krajiny otvorene zre-
álnili straty a odpísali časť dlhu o ktorom už dnes 
vedia, že z neho aj tak veľa neuvidia. Európa má 
šancu na hlbšiu integráciu, ale reštrukturalizácia 
dlhu a zreálnenie ocenenia rizík je jej nutnou pod-
mienkou.

RV, Juraj Kotian, člen klubu kresťanských ekonómov CEBSI 
a pápežskej nadácie Centesimus annus

Čo s vládnymi dlhmi?

Svätý Otec vymenoval nového stáleho sudcu Tribunálu štátu Vatikán
VATIKÁN - Svätý Otec vymenoval stáleho sudcu 
Tribunálu Mestského štátu Vatikán. Stal sa ním pro-
fesor Venerando Marano, ktorý tam do dnešného dňa 
zastával miesto prideleného sudcu. Venerando Ma-
rano v minulosti vystupoval ako rečník na mnohých 
národných a medzinárodných konferenciách, publi-

koval články, participoval na prácach projektu Pa-
nel odborníkov na slobodu náboženského vyznania 
a viery pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu 
v Európe (OBSE), ktorej je členom. Spolupracoval 
pri tvorbe viacerých časopisov z oblasti práva, cir-
kevnej politiky a spravodlivosti.                              -mf-
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Vatikán - Približne stotisíc ľudí sa v nedeľu 
predpoludním zúčastnilo na Námestí sv. Petra 
na Eucharistii, ktorú slávil Svätý Otec František 
v rámci ďalšej etapy prebiehajúceho Roku vie-
ry, tentokrát venovanej Evanjeliu života. 

Drahí bratia a sestry, táto slávnosť má nád-
herný názov: evanjelium života. Touto svätou 
omšou v Roku viery chceme poďakovať Pá-
novi za dar života vo všetkých jeho prejavoch 
a zároveň chceme ohlasovať evanjelium života. 
Vychádzajúc z Božieho slova, ktoré sme si vy-
počuli, chcel by som vám predložiť na zamysle-
nie kvôli prehĺbeniu našej viery tri jednoduché 
podnety. V prvom rade: Sväté písmo nám zja-
vuje živého Boha, ktorý je životom a prame-
ňom života. Druhý podnet: Ježiš Kristus dáva 
život a Duch Svätý nás udržiava pri živote. A do   tretice: 
kráčanie po Božej ceste vedie do života, kým nasledova-
nie modiel vedie k smrti.

1. Prvé čítanie z Druhej knihy Samuelovej nám roz-
práva o živote a smrti. Kráľ Dávid chce zatajiť cudzo-
ložstvo s manželkou Hetejca Uriáša, vojaka, ktorý patril 
do jeho vojska a preto nariadi, aby postavili Uriáša do 
prvej línie, aby v boji padol. Sväté písmo nám predsta-
vuje ľudskú drámu v celej jej realite, dobro i zlo, váš-
ne, hriech a jeho následky. Keď sa človek chce presadiť 
tak, že sa uzatvorí sa do svojho sebectva a postaví sa na 
miesto Boha, zaseje smrť. Cudzoložstvo kráľa Dávida je 
toho príkladom. Egoizmus vedie ku lži, ktorou sa snaží-
me oklamať seba i blížneho. Boha však nemožno okla-
mať. Počuli sme, ako prorok povedal Dávidovi: Urobil 
si, čo sa Bohu nepáči (porov. 2 Sam 12,9). Kráľ sa ocitne 
pred svojimi skutkami smrti – pretože to, čo vykonal, 
bolo naozaj skutkom smrti a nie života – pochopí a prosí 
o odpustenie: „Zhrešil som proti Pánovi!“ (v. 13). Milo-
srdný Boh, ktorý chce život a vždy nám odpúšťa, odpúš-
ťa aj jemu a prorok mu hovorí: „Pán ti odpustil hriech, 
nezomrieš.“ Aký je náš obraz Boha? Možno sa nám javí 
ako prísny sudca, ako ten, ktorý obmedzuje našu životnú 
slobodu. Sväté písmo nám však pripomína, že Boh je 
žijúci, je ten, ktorý darúva život a naznačuje cestu života 
v plnosti. Myslím na začiatok Knihy Genezis: Boh tvorí 
človeka z prachu zeme, vdychuje do jeho nozdier dych 
života a človek sa stáva živou bytosťou (porov. 2,7). 
Boh je prameňom života, pretože vďaka jeho vdých-
nutiu má človek život a je to jeho dych, ktorý udržiava 
ľudskú pozemskú existenciu. Aj pri povolaní Mojžiša 
sa Pán predstavuje ako Boh Abraháma, Izáka a Jakuba, 
ako Boh živých. Keď posiela Mojžiša za faraónom, aby 
oslobodil svoj ľud, zjavuje svoje meno: „Som ten, ktorý 
som“, Boh, ktorý je prítomný v dejinách, vyslobodzu-
je z otroctva, zo smrti a prináša ľuďom život, pretože je 
žijúci. Myslím aj na dar Desiatich prikázaní: sú cestou, 
ktorú nám Boh ukazuje, aby sme žili naozaj slobodný ži-
vot, život v plnosti. Nie sú akousi hymnou na „nie“: ne-

Stotisíc ľudí so Svätým Otcom Františkom na svätej omši vo Vatikáne

smieš robiť to a nesmieš robiť ono – to nie!, Sú hymnou 
na „áno“ Bohu, láske, životu. Drahí priatelia, náš život je 
naplnený iba v Bohu. On jediný je živý!

2. Úryvok dnešného evanjelia nás posunie o krok 
vpred. Ježiš sa stretáva s istou hriešnou ženou počas 
obeda v dome jedného farizeja vyvolajúc pohoršenie 
prítomných: dovolí, aby sa k nemu priblížila a dokonca 
jej odpustí hriechy, keď povie: „Odpúšťajú sa jej mno-
hé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, 
menej miluje“ (Lk 7,47). Ježiš je vtelením živého Boha. 
Je ten, ktorý prináša život oproti toľkým skutkom smrti, 
hriechu, sebectva a uzatvorenia sa do seba samých. Je-
žiš prijíma, miluje, dvíha, povzbudzuje, odpúšťa a vždy 
znova dáva silu kráčať, vždy znovu daruje život. V celom 
evanjeliu vidíme ako Ježiš svojimi činmi a slovami pri-
náša Boží život, ktorý premieňa. Toto zažíva žena, ktorá 
voňavkou natiera Pánove nohy: cíti sa pochopená, milo-
vaná a odpovedá gestom lásky. Dovolí, aby sa jej dotýka-
lo Božie milosrdenstvo, dostáva odpustenie, začína nový 
život. Živý Boh je milosrdný. Súhlasíte? Povedzme to 
spoločne: Živý Boh je milosrdný!

Takú skúsenosť mal aj apoštol Pavol. Počuli sme o nej 
v druhom čítaní: „Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem 
vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba 
samého za mňa“ (Gal 2,20). Aký je to život? Je to Boží 
život. Kto nás do tohto života uvádza? Duch Svätý, dar 
vzkrieseného Krista. On nás uvádza do Božieho života 
ako pravé Božie deti, ako deti v Jednorodenom Synovi, 
Ježišovi Kristovi. Sme otvorení voči Duchu Svätému? 
Dovolíme mu, aby nás viedol? Kresťan je duchovný člo-
vek. To však neznamená, že je niekým, kto žije „v obla-
koch“, mimo reality (akoby bol prízrakom), nie! Kresťan 
je človek, ktorý v každodennom živote myslí a koná pod-
ľa Boha, dovolí, aby bol jeho život podnecovaný a vy-
živovaný Duchom Svätým, aby sa tak stal naplneným 
životom skutočného dieťaťa. To všetko značí realizmus 
a plodnosť. Ten, kto sa nechá viesť Duchom Svätým, je 
realistom, vie posúdiť a zhodnotiť realitu a zároveň je 
plodný: svojím životom rozdáva život navôkol.



25/2013                                               4

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

3. Boh je živý a je milosrdný. Ježiš nám prináša Boží 
život. Duch Svätý nás uvádza do živého vzťahu pravých 
Božích detí a udržiava nás v ňom. Zo skúsenosti vieme, 
že človek si často nevolí život, neprijíma „evanjelium ži-
vota“, ale nechá sa viesť ideológiami a spôsobmi mysle-
nia, ktoré kladú životu prekážky, nerešpektujú ho, preto-
že vychádzajú zo sebectva, vlastných záujmov, zištnosti, 
moci, z pôžitkárstva a nie z lásky a snahy o dobro druhé-
ho. Ustavičnou ilúziou je vôľa vystavať ľudské mesto 
bez Boha, bez života a Božej lásky – to je nová babylon-
ská veža. Je ňou aj presvedčenie, že odmietanie Boha, 
Kristovho posolstva a evanjelia života privedie človeka 
k slobode a plnej realizácii. Výsledkom je skutočnosť, 
že na mieste živého Boha stoja ľudské a pominuteľné 
idoly, ktoré ponúkajú opojenie chvíľkou slobody, ale na-
koniec prinášajú nové otroctvá a smrť. Múdry žalmista 
hovorí: „Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srd-
ce. Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči“ (Ž 19,9). 
Navždy si zapamätajme: Pán je živý a milosrdný.

Drahí bratia a sestry, hľaďme na Boha ako na Boha 
života, pozerajme na jeho zákon, na posolstvo evan-
jelia ako na život v slobode. Živý Boh nás urobí slo-
bodnými! Povedzme „áno“ láske a „nie“ sebectvu, po-
vedzme „áno“ životu a „nie“ smrti, povedzme „áno“ 
slobode a „nie“ závislosti na toľkých modlách našich 
čias. Jedným slovom, povedzme „áno“ Bohu, ktorý je 
láska, život a sloboda a nikdy nesklame (porov. 1 Jn 
4,8; Jn 11,25; Jn 8,32), Bohu, ktorý je živý a milosrd-
ný. Zachráni nás iba viera v živého Boha, ktorý nám 
v Ježišovi Kristovi daroval svoj život skrze dar Ducha 
Svätého a vo svojom milosrdenstve nám umožňuje žiť 
ako pravým Božím deťom. Táto viera nás oslobodzuje 
a obšťastňuje. Prosme Máriu, Matku života, aby nám 
pomáhala prijímať a vždy svedčiť o evanjeliu života. 
Nech sa tak stane.“

Na záver svätej omše pri príležitosti Dňa Evange-
lium vitae sa na Františka v mene všetkých s poďako-
vaním obrátil Mons. Rino Fisichella, predseda Pápež-
skej rady na podporu novej evanjelizácie. Predstavil 
Svätému Otcovi prítomných pútnikov, ktorí do Ríma 
zavítali z viac ako devätnástich krajín sveta a nazval ich 
„ľudom života“. Zdôraznil, že sú „svedkami života, kto-
rý sa zjavil, aby oživoval všetko žijúce“. „V priebehu 
dvadsiatich storočí našich dejín a v každej časti sveta 
sa môžeme stretnúť s neúnavným svedectvom mužov 
a žien, ktorí sa pôsobením milosti dotýkajú «Kristovho 
tela», aby bránili jeho dôstojnosť“, uviedol ďalej Mons. 
Fisichella použijúc slová Svätého Otca. Stretnutie Evan-
gelium vitae sa pri príležitosti Roku viery stalo význam-
ným momentom zamyslenia a modlitby pre tých, ktorí 
sa s plným nasadením usilujú o rozvoj ľudského života 
a jeho ochranu. Zároveň je obnoveným pozvaním reš-
pektovať, chrániť, milovať život a slúžiť mu nie iba pre 
kresťanov, ale pre všetkých, povedal v závere pozdravu 
Mons. Fisichella.

Bezprostredne po svätej omši František opäť oslovil 
prítomných v rámci poludňajšej modlitby Anjel Pána:

„Zo srdca ďakujem všetkým vám, ktorí ste zavíta-
li do Ríma z mnohých častí Talianska a celého sveta, 
osobitne rodinám a tým, ktorí sa priamo zasadzujú za 
rozvoj a ochranu života.“ Rovnako pozdravil veriacich, 
ktorí sa zúčastnili na včerajšej beatifikačnej slávnosti ta-
lianskeho novinára Odoarda Focheriniho a niekoľko ti-
síc motorkárov z celej Európy, ktorí svojimi motorkami 
Harley-Davidson zaplnili priľahlé ulice Vatikánu.

Na záver povedal: „Obráťme sa na Pannu Máriu 
a zverme ľudský život – zvlášť ten najkrehkejší, bez-
branný a ohrozovaný – jej materinskej ochrane.“

           Preložili: sr. Agnes Jenčíková CJ / Jozef Šofranko, SJ 

VATIKÁN - Ani horúce počasie neodradilo viac ako 
50-tisíc veriacich, aby sa na generálnej audiencii stre-
tli s Petrovým nástupcom a vypočuli si jeho príhovor. 
Ako zvyčajne pred audienciou, ktorá sa začína o pol 
jedenástej, prechádzal asi trištvrte hodiny v nezakrytom 
papamobile uličkami medzi prítomnými a zdravil sa 
s nimi. Pravidelnú katechézu, ktorú prinášame v plnom 
znení, venoval František mystériu Cirkvi a pokračoval 
tak v cykle tém Vyznania viery, tento raz o Cirkvi ako 
Kristovom Tele.

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes sa zastavím pri ďalšom vyjadrení, ktorým Dru-

hý vatikánsky koncil označuje povahu Cirkvi: pri výraze 
telo. Koncil hovorí, že Cirkev je Kristovým telom (po-
rov. dogm. konšt. Lumen gentium, 7).

Rád by som vyšiel z textu zo Skutkov apoštolov, 
ktorý dobre poznáme: obrátenie Šavla, ktorý sa neskôr 
bude volať Pavol, jedného z najväčších evanjelizátorov 

(porov. Sk 9,4-5). Šavol je prenasledovateľom kresťa-
nov. Zatiaľ čo cestuje do Damasku, zaleje ho znenazda-
nia svetlo, padne na zem a počuje hlas, ktorý mu hovorí: 
„Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“. Pýta sa: „Kto 
si, Pane?“ a hlas odpovedá: „Ja som Ježiš, ktorého ty 
prenasleduješ“ (vv. 3-5). Táto Pavlova skúsenosť nám 
napovedá, aké hlboké by malo byť spojenie medzi kres-
ťanmi a samotným Kristom. Keď Ježiš vystúpil na ne-
besia, nenechal nás ako siroty, ale prostredníctvom daru 
Ducha Svätého sa zjednotenie s ním stalo ešte intenzív-
nejším. Druhý vatikánsky koncil potvrdzuje, že Ježiš 
„keď udelil svojho Ducha, svojich bratov, zvolaných 
zo všetkých národov, tajomne ustanovil ako svoje telo“ 
(dogm. konšt. Lumen gentium, 7).

Obraz tela nám pomáha pochopiť toto hlboké puto 
Cirkev - Kristus, ktoré sv. Pavol osobitným spôsobom 
rozvinul v Prvom liste Korinťanom (porov. 12 kap.). 
Telo nám predovšetkým pripomína živú skutočnosť. 

Svätý Otec: Spoločne prekonávajme individualizmus a rozdelenia
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Cirkev nie je akousi sociálnou, kultúrnou či politickou 
organizáciou, ale je živým telom, ktoré kráča a koná 
v dejinách. Toto telo má hlavu, Ježiša, ktorá ho vedie, 
živí a podporuje. Chcel by som zdôrazniť jednu vec: ak 
sa hlava oddelí od zvyšku 
tela, človek nemôže prežiť. 
Tak je to v Cirkvi: musíme 
ostať spojení s Ježišom 
vždy intenzívnejším spô-
sobom. A nie iba to: ako je 
pre život tela dôležité, aby 
cezeň prechádzala životo-
darná miazga, tak musíme 
dovoliť, aby Ježiš pôsobil 
v nás, aby nás viedlo jeho 
slovo, aby nás sýtila a oži-
vovala jeho eucharistická 
prítomnosť, aby jeho lás-
ka posilňovala našu lásku 
k blížnemu. Vždy, vždy, 
neustále! Drahí bratia 
a sestry, zostaňme zjednotení s Ježišom, zverme sa mu, 
nasmerujme svoj život podľa jeho evanjelia, sýťme sa 
každodennou modlitbou, počúvaním Božieho slova, 
účasťou na sviatostiach.

Teraz pristúpim k druhému aspektu Cirkvi ako Kris-
tovho tela. Sv. Pavol potvrdzuje, že podobne ako časti 
ľudského tela, hoci sú rôzne a je ich mnoho, tvoria jed-
no telo, tak sme boli aj my v jednom Duchu pokrstení 
v jedno telo (porov. 1 Kor 12,12-13). V Cirkvi je teda 
mnohorakosť, rôznorodosť úloh a poverení. Nie je v nej 
úplná uniformita, ale bohatstvo darov, ktoré udeľu-
je Duch Svätý. Je tu zároveň i spoločenstvo a jednota: 
všetci sú vo vzťahu jedni voči druhým a všetci súbežne 
tvoria jediné živé telo, hlboko spojené s Kristom. Dob-
re si to zapamätajme: byť súčasťou Cirkvi znamená byť 
zjednotenými s Kristom a prijímať od neho Boží život, 
ktorý nám umožňuje žiť ako kresťanom. Značí to zostá-
vať v jednote s pápežom a biskupmi, ktorí sú nástrojmi 
jednoty a spoločenstva a znamená to tiež naučiť sa pre-
konávať individualizmus a rozdelenia, viac si rozumieť, 
zosúladiť rôznorodosť a bohatstvo každého. Jedným 
slovom, viac milovať Boha a ľudí, ktorí sú okolo nás 
v rodine, vo farnosti, v spoločenstvách. Telo a jeho časti 
musia byť spojené, aby mohli žiť! Jednota je vždy dôle-
žitejšia ako konflikty! Spory, ktoré sa dobre nevyriešia,
nás od seba oddelia, oddelia nás od Boha. Roztržka nám 
môže pomôcť k rastu, ale môže nás aj rozdeliť. Nekrá-
čajme cestou rozdelení, bojov medzi nami, to nie! Všetci 
jednotní, zjednotení, s našimi rozdielnosťami, ale vždy 
jednotní. Toto je Ježišova cesta! Jednota je viac ako kon-
flikty, jednota je milosť, ktorú si máme žiadať od Pána,
aby nás oslobodil od pokušení rozdelenia, od sporov me-
dzi nami, od sebectva, od klebiet. Toľko zla zapríčinia 
klebety: toľko zla! Nikdy neklebeťme o druhých, nikdy. 
Koľko škody napáchajú v Cirkvi rozdelenia medzi kres-
ťanmi, odboj, úzkoprsé záujmy! Rozdelenia medzi nami 
a rozdelenia v spoločenstvách: kresťania evanjelici,  

pravoslávni kresťania, kresťania katolíci... ale prečo roz-
delení? Musíme sa usilovať o jednotu.

Niečo vám poviem: Dnes, ešte predtým ako som vy-
šiel z domu, som strávil viac-menej 40 minút s jedným 

evanjelickým pastorom 
a spoločne sme sa modli-
li za jednotu. Musíme sa 
však modliť my, katolíci, 
medzi sebou i s ostatnými 
kresťanmi, aby nám Pán 
daroval jednotu: vzájom-
nú jednotu! Ako môžeme 
dospieť k jednote medzi 
kresťanmi, ak my katolíci 
nie sme schopní mať ju 
medzi sebou, mať ju v ro-
dine – koľko rodín bojuje 
a je rozdelených? Usilujte 
sa o jednotu, pretože jed-
nota buduje Cirkev a po-
chádza do Ježiša Krista. 

On nám posiela Ducha Svätého, aby sme vytvárali jed-
notu.

Drahí bratia a sestry, modlime sa k Bohu: Pomôž 
nám, aby sme boli časťami tela Cirkvi, ktoré budú vždy 
hlbšie zjednotené s Kristom. Pomôž nám, aby sme 
nespôsobovali utrpenie telu Cirkvi našimi nesvármi, 
rozdeleniami a sebectvom. Pomôž nám, aby sme boli 
živými orgánmi navzájom spojenými prostredníctvom 
jedinej sily, lásky, ktorú Duch Svätý vylieva do našich 
sŕdc (porov. Rim 5,5). Ďakujem.“

V závere audiencie František vyslovil dve výzvy. 
„Zajtra si pripomíname Svetový deň utečencov. Ten-

to rok sme pozvaní, aby sme osobitne uvažovali nad si-
tuáciou utečeneckých rodín, ktoré sú často nútené náhle 
opustiť svoj domov i vlasť a tak prichádzajú o všetok 
majetok a istotu kvôli úteku pred násilím, prenasledo-
vaniami alebo vážnymi diskrimináciami pre náboženské 
presvedčenie, ktoré vyznávajú alebo pre etnickú prísluš-
nosť, či ich politické názory. Okrem nebezpečenstiev na 
ceste tieto rodiny často čelia riziku odcudzenia sa a v kra-
jine, ktorá ich prijíma sa musia konfrontovať s kultúrou 
a spoločnosťou, ktorá je iná ako ich vlastná. Nemôžeme 
byť necitliví voči týmto rodinám a voči všetkým našim 
bratom a sestrám utečencom. Sme vyzvaní, aby sme im 
pomohli a otvorili sa pre pochopenie a pohostinnosť. 
Nech v celom svete nechýbajú ľudia a inštitúcie, ktoré 
by im pomohli: v ich tvári je odtlačok Kristovej tváre!“
Potom pokračoval: „Minulú nedeľu sme v rámci Roku 
viery oslavovali Boha, ktorý je prameňom života, Kris-
ta, ktorý nám dáva Boží život, Ducha Svätého, ktorý nás 
udržiava v živom vzťahu Božích detí. Chcem ešte raz 
pozvať všetkých, aby prijali a svedčili o ’evanjeliu živo-
ta‛, podporovali rozvoj života a chránili ho vo všetkých 
jeho dimenziách a vo všetkých jeho fázach. Kresťan je 
ten, ktorý hovorí „áno“ životu, ’áno‛ živému Bohu.“
                   Preložila: sr. Agnes Jenčíková CJ
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VAT I K Á N . 
-Vo Vatikáne 
sa  uskutočnilo 
14. júna prvé 
stretnutie Fran-
tiška s can-
t e r b u r s k ý m 
arcibiskupom 
Justinom Wel-
bym. Arcibis-
kup Welby sa 

nemohol zúčastniť na svätej omši, ktorá začala pontifikát
Svätého Otca, pretože dva dni po tom sa sám ujal úra-
du v canterburskej katedrále. Pri jeho návšteve ho spre-
vádzala manželka Caroline, katolícky prímas Anglicka 
a Walesu arcibiskup Vincent Nichols a arcibiskup David 
Moxon, riaditeľ rímskeho Anglikánskeho centra.

Prímas anglikánskeho spoločenstva začal svoj jed-
nodňový program návštevou Baziliky sv. Petra a na 
svoje výslovné prianie sa zastavil v modlitbe pri hrobe 
bl. pápeža Jána Pavla II. Potom sa stretol s kardinálom 
Kurtom Kochom, predsedom Pápežskej rady pre jedno-
tu kresťanov a jeho spolupracovníkmi vrátane biskupa 
Marka Langhama, ktorý ako sekretár spomínanej rady 
sleduje oblasť dialógu s anglikánmi a metodistami. 
Vlastná audiencia u Svätého Otca zahŕňala súkromný 
rozhovor, oficiálne príhovory a záverečnú modlitbu
v kaplnke Redemptoris Mater. Na tú bola pozvaná asi 
desiatka katolíkov a anglikánov. Jednodňovú návštevu 
ukončil spoločný obed v Dome sv. Marty.

Svätý Otec vo svojom príhovore privítal arcibiskupa 
slovami pápeža Pavla VI., ktoré adresoval v roku 1966 
canterburskému arcibiskupovi Ramseyovi pri príleži-
tosti jeho návštevy v Ríme: „Vaše kroky nevedú do cu-
dzieho domu (...) My Vám s radosťou otvárame dvere 
a spolu s dverami Naše srdce; Je to preto, že Sme šťastní 
a poctení (...) prijať Vás nie ako hosťa a cudzinca, ale 
ako spoluobčana svätých a člena Božej rodiny (porov. 
Ef 2,19-20).“ Pápež František následne poďakoval za 
modlitbu, ktorú arcibiskup predniesol za neho počas 

inauguračnej slávnosti v canterburskej katedrále. Svätý 
Otec pripomenul, že aj napriek bolestným vzťahom po-
čas dejín sa medzi Katolíckou cirkvou a Anglikánskym 
spoločenstvom postupne vyvinulo bratské puto, ktoré je 
v posledných desaťročiach charakterizované dialógom 
a vzájomnou spoluprácou nielen v oblasti teológie. Ďa-
lej pápež František pokračoval:

„Dnešné stretnutie, drahý brat, je príležitosťou pri-
pomenúť si, že úsilie pri hľadaní jednoty medzi kres-
ťanmi nevychádza z praktických úvah, ale z vôle Pána 
Ježiša Krista, ktorý z nás urobil bratov a deti jediného 
Otca. Preto aj dnešná spoločná modlitba má podstatný 
význam. Z modlitby pramení deň čo deň úsilie kráčať 
k jednote, ktorá môže byť vyjadrená spoluprácou v jed-
notlivých oblastiach každodenného života. Medzi nimi 
má osobitný význam vydávanie svedectva o Bohu a pod-
pora kresťanských hodnôt pred spoločnosťou, ktorá nie-
kedy pochybuje o základných pilieroch spolunažívania, 
akými sú rešpekt voči posvätnosti ľudského života alebo 
pevnosť rodiny založenej na manželskom zväzku.“

Svätý Otec ďalej pripomenul spoločný záväzok 
v oblasti dosiahnutia väčšej sociálnej spravodlivosti 
prostredníctvom ekonomického systému, založeného na 
službe človeku a v prospech spoločného dobra. „Jednou 
z našich úloh, ako svedkov Kristovej lásky, je dať hlas 
volaniu chudobných, aby neostali osamotení a vystavení 
zákonom ekonomiky, ktorá veľakrát považuje človeka 
iba za konzumenta.“

Vyzdvihol ďalej angažovanosť a úsilie canterburské-
ho arcibiskupa v otázkach spoločného záujmu a predo-
všetkým jeho úsilie o zmierenie a dosiahnutie riešenia 
rôznych konfliktov medzi národmi. V závere dodal:
„Jednota, po ktorej úprimne túžime, je dar, ktorý pri-
chádza zhora a je založený na našom spoločenstve lásky 
s Otcom, Synom a Duchom Svätým. Sám Kristus pri-
sľúbil: ‚Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom 
mene, tam som ja medzi nimi‛ (Mt 18,20). Drahý brat, 
kráčajme k jednote bratsky spojení v láske, s pohľadom 
upretým jedine na Ježiša Krista, nášho staršieho brata.“  
                                  -js-/ snímka RV

Prvé stretnutie Svätého Otca s canterburským arcibiskupom J. Welbym

VATIKÁN - Svätý Otec sa 15. júna vo Vatikáne 
stretol s delegáciou poslancov a senátorov z Ná-
rodného zhromaždenia a Senátu Francúzska, ktorí 
sú členmi skupiny priateľstva medzi Francúzskom 
a Svätou stolicou. Vo svojom krátkom príhovore 
k 70-člennej delegácii pápež František upozornil na 
fakt, že princíp laicity, ktorý upravuje vzťah medzi 
francúzskym štátom a rozličnými náboženstvami, 
nemôže byť znamením nevraživosti voči nábožen-
skej skutočnosti alebo vylúčenia náboženstiev zo 
sociálnej oblasti.

František zároveň vyjadril radosť z toho, že fran-
cúzska spoločnosť objavuje a prijíma to, čo ponúka 
Cirkev, predovšetkým víziu osoby a jej dôstojnosti 
z pohľadu spoločného dobra. „Cirkev týmto spôsobom 
túži priniesť svoj vklad k podstatným otázkam, ktoré sa 
dotýkajú tak osoby v jej celistvosti, ako aj spoločnosti 
a jej smerovania.“ Poslancov a senátorov povzbudil, 
aby do zákonov, ktoré prijímajú, vniesli ducha, ktorý 
nebude reflektovať iba metódy a názory daného mo-
mentu, ale dá im nevyhnutnú kvalitu, ktorá pozdvihuje 
a dáva dôstojnosť ľudskej osobe.                                      -js-

Petrov nástupca so skupinou francúzskych poslancov a senátorov
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Svätý Otec sa stretol  
s predsedom Európskej komisie 

Barrosom

VATIKÁN - František prijal 15. júna na osobitnej au-
diencii v Apoštolskom paláci predsedu Európskej ko-
misie Josého Manuela Durão Barrosa. Išlo o prvé ofi-
ciálne stretnutie. Podľa komuniké Tlačového strediska 
Svätej stolice sa rozhovory týkali súčasnej medzinárod-
nej situácie a otázok európskej integrácie. Dôležitým 
bodom vzájomného dialógu bola ekonomická kríza, 
ktorá sa prejavila vo vážnom probléme nezamestna-
nosti, predovšetkým mladej generácie, a v negatívnom 
ponímaní rodinného života. Okrem pozitívneho prí-
spevku, ktorý prináša a môže priniesť Katolícka cir-
kev dnešnej Európe, hovorili taktiež o otázke ochrany 
ľudských práv, zvlášť náboženskej slobody a ochrany 
kresťanských menšín v jednotlivých krajinách.

Predseda Európskej komisie sa následne stretol so 
štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom Bertonem 
a Mons. Dominiquem Mambertim, sekretárom pre 
vzťahy so štátmi.                                                -js-/ snímka RV

Venezuelský prezident  
na audiencii u Svätého Otca

VATIKÁN - Analýzou situácie vo Venezuele po Cháve-
zovi a úvahami nad bojom proti trestnej činnosti a ob-
chodovaním s drogami sa počas stretnutia vo Vatikáne 
zaoberali František a Nicolás Maduro Moros, prezident 
Venezuelskej bolívarovskej republiky, ktorá sa nachádza 
na severe Južnej Ameriky.

 Ďalšia časť rokovania bola reflexiou nad historickou
prítomnosťou Katolíckej cirkvi v krajine a jej rozhodujú-
cim príspevkom k charitatívnej, zdravotnej starostlivosti 
a vzdelaniu. Poukázalo na potrebu úprimného a stáleho 
dialógu medzi biskupskou konferenciou a štátom pre 
rozvoj celého národa.                                                 -jak- 

František otvoril výročné  
diecézne pastoračné stretnutie 

Rímskej diecézy

VATIKÁN - Obrovskému záujmu veriacich sa tešila 
katechéza Svätého Otca, ktorou v pondelok otvoril kaž-
doročné výročné diecézne pastoračné stretnutie Rímskej 
diecézy. Nesie sa v znamení témy - Krista ako našej ne-
vyhnutnosti, v kontexte zodpovednosti pokrstených za 
ohlasovanie Ježiša. Vatikánska aula Pavla VI., ktorá bola 
po prvýkrát pre tento účel vybraná, však nestačila prijať 
všetkých záujemcov, hoci má kapacitu deväťtisíc osôb. 
Stovky veriacich preto podujatie sledovali vonku pred 
budovou prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek.

Vo svojej katechéze, po úvodných pozdravných slo-
vách kardinála Agostina Valliniho, vikára Svätého Otca 

pre Rímsku diecézu, vychádzal František zo slov sv. 
apoštola Pavla z Listu Rimanom: „Ja sa za evanjelium 
nehanbím“. Atmosféru radosti a prijatia dotvárali slová 
biskupa Ríma, ktorý okrem iného povedal, že od krstu 
nie sme viac pod zákonom, ale pod milosťou. Tieto slová 
sv. Pavla boli odrazovým mostíkom k vysvetleniu spôso-
bov a prostriedkov evanjelizácie, počnúc milosťou, kto-
rú nám Boh dáva skrze jeho umučeného a vzkrieseného 
Syna, ktorý nás miloval, spasil a nám odpúšťa. Milosť je 
teda horizontom radosti a slobody Božích detí.

„Uprostred toľkej bolesti, toľkých problémov, kto-
ré sú tu v Ríme, je mnoho ľudí, ktorí žijú bez nádeje. 
Každý z nás môže myslieť, v tichu, na ľudí bez nádeje, 
ponorených do hlbokého smútku, z ktorého hľadajú vý-
chodisko mysliac, že nájdu šťastie v alkohole, drogách, 
v hazarde, v moci peňazí, sexualite bez pravidiel. My 
im musíme dať nádej našou radosťou, povedal pápež 
zhromaždeným veriacim, ktorí ho často prerušovali 
potleskom. Ako? Úsmevom a nadovšetko svedectvom. 
„Musíme ponúknuť kresťanskú nádej prostredníctvom 
nášho svedectva, našej slobody, našej radosti.“ (...) Mu-
síme „vyjsť zo seba, vyjsť zo svojich komunít a ísť tam, 
kde títo muži a ženy žijú, pracujú, trpia a ohlasovať im 
milosrdenstvo Otca, ktorý sa dal ľuďom poznať v Ježi-
šovi Kristovi.“

Ja sa nehanbím za evanjelium – tento výrok sv. Pavla 
bol názvom katechézy, Františka. Jasné vyhlásenie od-
kazuje na výraznosť štýlu komunikácie pápeža, na ktorý 
si Cirkev za tri mesiace jeho pontifikátu navykla. K vý-
beru témy a pozadiu stretnutia kardinál Agostino Vallini, 
vikár Svätého Otca, povedal, že to bola žiadosť Svätého 
Otca – katechéza na List Rimanom, kde sv. Pavol vy-
jadruje svoju pastoračnú starostlivosť týmto vyjadrením 
«Ja sa nehanbím za evanjelium». „Zdá sa mi to, samo-
zrejme, veľmi úzko súvisiace s magistériom pápeža 
Františka, takže očakávame, že nám dnes večer pomôže, 
aby sme mali viac odvahy do života a svedectva o evan-
jeliu,“ dodal kardinál Vallini.                            -jak-



25/2013                                              8

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

Svätý Otec: Milióny hladujúcich 
- to je skutočný škandál

VATIKÁN - Organizácia OSN pre výživu a poľnohos-
podárstvo, ktorá sídli v Ríme, organizuje v týchto dňoch  
38. zasadnutie. Štyristo jej účastníkov prijal na  audiencii 
Svätý Otec. Aj v súčasnosti milióny ľudí trpia a umierajú 
hladom. Podľa pápeža ide o „skutočný škandál“.

Úvodné slová patrili zástupcom rozličných národov 
a kultúr, ako aj generálnemu riaditeľovi Josému Grazia-
no da Silvovi, ktorý sa už s Františkom stretol v deň jeho 
začiatku pontifikátu. Ako povedal, „situácia vo svete je
veľmi zložitá“, a to nielen v dôsledku hospodárskej krí-
zy, ale tiež kvôli problémom týkajúcich sa bezpečnosti, 
veľkého počtu konfliktov, klimatických zmien či ochra-
ny biodiverzity. Toto všetko si vyžaduje nové odhodla-
nie FAO, aby mohlo riešiť problémy poľnohospodárske-
ho sveta. Ako povedal, „je potrebné nájsť také spôsoby, 
aby z plodov zeme mohli ťažiť všetci, nie iba preto, aby 
sa zabránilo zväčšeniu priepasti medzi tými, ktorí majú 
viac a tými, ktorí sa musia uspokojiť aj s omrvinkami, 
ale tiež a predovšetkým kvôli požiadavke spravodlivos-
ti, nestrannosti a rešpektovania každého človeka“.

Žijeme v období krízy viery a hodnôt, vrátane tých, 
ktoré predstavujú základ medzinárodného života, hovorí 
pápež a dodáva: „Človek a ľudská dôstojnosť riskujú, že 
sa stanú skôr atrakciou zoči-voči otázkam ako je pou-
žitie sily, vojna, podvýživa, vylúčenie, porušovanie zá-
kladných hodnôt alebo finančné špekulácie, ktoré majú
v tejto dobe vplyv na cenu potravín, zaobchádzajúc s ni-
mi ako s akoukoľvek inou komoditou, zabúdajúc pritom 
na ich primárny cieľ.“

V súčasnom medzinárodnom kontexte majú podľa 
Františka všetci úlohu navrhnúť také piliere, na ktorých 
možno budovať „spoločné pravidlá a štruktúry, ktoré by 
prekonali pragmatizmus alebo len technické dáta, od-
stránili rozdiely a zaplnili existujúce medzery“. „V tom-
to smere je potrebné vyrovnať krátkozraké ekonomické 
záujmy a logiku moci menšiny, ktoré sa týkajú väčšiny 
svetovej populácie a vytvárajú chudobu a marginalizá-
ciu s výsledkom rozdrobenia spoločnosti, rovnako tak, 
ako je možné bojovať proti korupcii, ktorá produkuje 
privilégia len pre niektorých a nespravodlivosť pre mno-
hých,“ dodal Svätý Otec. Podľa neho nejde len o súcit, 
ale skôr „pozvanie zdieľať a podporovať zmierenie, kto-
ré by prevýšilo nepriazeň a rozpor. Znamená to byť pri-
pravený podeliť sa o všetko, rozhodnutie stať sa dobrým 
samaritánom a nie ľahostajným voči potrebám iných.

„Od organizácie FAO, jej členských štátov, ako od 
každej inštitúcie medzinárodného spoločenstva, sa tak 
vyžaduje otvorené srdce. Musíme prekonať nedostatok 
záujmu či popud hľadieť opačnou stranou, ale venovať 
pozornosť naliehavým potrebám, s istotou, že v budúc-
nosti dozrejú výsledky dnešných skutkov. Pokračovať 
konštruktívnym a plodným spôsobom v rôznych rolách 
a v zodpovednosti znamená schopnosť analyzovať, po-
chopiť a darovať, opúšťať akékoľvek pokušenie moci, 

Situácia kresťanov v Sýrii  
pápeža naďalej znepokojuje

VATIKÁN - František vo Vatikáne pozdravil aj členov 
agentúr ROACO – Diel na pomoc východným cirkvám, 
ktorí sa zišli na 86. zasadnutí. Svätý Otec im v mene 
Cirkvi poďakoval za ich činnosť. Povzbudil ich, aby 
„nestrácali nádej“ tvárou v tvár ťažkostiam a vydal apel, 
„aby sa skoncovalo so všetkými bolesťami, násilím, ná-
boženskou, kultúrnou a sociálnou diskrimináciou“.

„Nech boj, ktorý rozsieva smrť, prenechá miesto 
stretnutiu a zmiereniu, ktoré prináša život. Všetkým 
tým, ktorí zažívajú utrpenie vytrvalo hovorím: Nikdy ne-
strácajte nádej! Cirkev je vám nablízku, sprevádza vás 
a podporuje!“ uviedol pápež. Nezabudol ani na Sýriu, 
ktorá naďalej zažíva „veľké súženie“ a členom ROA-
CO adresoval nasledovnú výzvu: „Žiadam vás, aby ste 
urobili všetko možné pre zmiernenie závažných potrieb 
postihnutého obyvateľstva, najmä sýrskeho. Obyvateľov 
milovanej Sýrie, utečencov, čoraz väčšieho počtu hľada-
júcich útočisko.“

František zopakoval slová sv. Ignáca Antiochijského 
z Listu Rimanom, v ktorom rímskych kresťanov prosil: 
„Pamätajte vo svojich modlitbách na Cirkev v Sýrii... 
Vedie ju sám Ježiš Kristus a vaša láska“ (List Rimanom, 
IX., I.). Pápež nosí v srdci nielen Sýriu, ale aj Svätú zem, 
„posvätné miesta nášho vykúpenia“: „Ožíva vo mne hl-
boké znepokojenie Cirkvi nad situáciou mnohých bratov 
a sestier, ktorí zažívajú neistotu a násilie, ktoré sa zdá byť 
nekonečné a nešetrí ani nevinných a najslabších. Od nás 
veriacich sa vyžaduje nepretržitá a dôverná modlitba, aby 
Pán daroval vytúžený pokoj, spojil rozdelené ...“

Svätý Otec vyjadril vďaku Bohu za vernosť Kristo-
vi, evanjeliu a Cirkvi. Kresťanov na Blízkom východe 
podporil v „službe lásky“, ktorá, ako povedal, je jediným 
zdrojom hrdosti Ježišových učeníkov. Členov diel zase 
povzbudil, aby pokračovali v práci na projektoch, ktoré 
okrem iného ponúkajú aj možnosť vzdelávania, predo-
všetkým pre mladých ľudí: „Ale nikdy nezabúdajte, že 
tieto projekty musia byť znamením prejavu Božej lásky, 
ktorá predstavuje kresťanskú identitu. Cirkev v rozma-
nitosti a bohatstve jej častí a činností, nenachádza istotu 
v ľudských prostriedkoch. Cirkev je od Boha, má dôveru 
v jeho prítomnosť a jeho skutky, a prináša do sveta Božiu 
moc, ktorou je láska.“                                                            -mf- 

čoraz väčšieho vlastníctva a snažiť sa o skutočný záujem 
slúžiť ľudskej rodine, a v rámci nej najmä menej majet-
ným a tým, ktorí stále trpia hladom a podvýživou.“

Svätý Otec tak povzbudil reformu, ktorú FAO spus-
tilo, aby „zaručilo funkčnejšie, transparentnejšie a spra-
vodlivejšie riadenie“. Rovnako pochválil rozhodnutie 
venovať budúci rok „rodinám na vidieku“ na posilnenie 
„presvedčenia, že rodina je základným miestom rastu“ 
každého človeka.                -mf-
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Kongregácia pre Boží kult  
a disciplínu sviatostí vydala dekrét

VATIKÁN - Kongregácia pre Boží kult a disciplínu 
sviatostí rozhodla, že vo všetkých eucharistických 
modlitbách Tretieho vydania Rímskeho misála bude 

The Tablet prekrútil slová  
arcibiskupa Schönborna

VEĽKÁ BRITÁNIA - Anglický katolícky týždenník 
The Tablet zverejnil 13. apríla článok s názvom „Schön-
born presadzuje prehodnotenie zväzkov rovnakého po-
hlavia“ a tvrdí, že sa viedenský arcibiskup počas svo-
jej prednášky 8. apríla v National Gallery v Londýne 
vyjadril v prospech legalizácie zväzkov medzi homo-
sexuálmi. Kardinál Schönborn sa ale prostredníctvom 
hovorcu Viedenskej arcidiecézy listom z 19. apríla 
ohradil proti takémuto tvrdeniu. V liste informuje, že 
„manželstvo medzi homosexuálmi je samo o sebe pro-
tirečenie, a preto sa Cirkev nemôže postaviť proti nie-
čomu, čo neexistuje, nezávisle na tom, či sa to požaduje 
alebo uzákoňuje inak“. Kardinál Schönborn – pokraču-
je ďalej list hovorcu – „v snahe vysvetliť túto pozíciu 
Cirkvi poznamenal vo svojej prednáške, že rovnako 
ako sa štát môže rozhodnúť, že bude rešpektovať určité 
rozhodnutia svojich občanov, môže ich tiež legislatív-
ne ošetriť, ale nikdy nesmie klásť na rovnakú úroveň 
manželstvo a ne-manželstvo. Túto úvahu nie je možné 
chápať ako výraz podpory civilným zväzkom medzi 
osobami rovnakého pohlavia ani v zmysle právnom, 
ani v zmysle morálnom,“ uzatvára vyhlásenie hovorcu 
Michaela Prüllera.                                                 RV CZ

zaradené i meno sv. Jozefa, a to hneď po mene Prebla-
hoslavenej Panny Márie. Svätý Jozef sa bude spomínať 
ako jej ženích. Zmena sa týka druhej, tretej a štvrtej eu-
charistickej modlitby, keďže v prvej, v tzv. Rímskom 
kánone, je táto zmienka uvedená. Vyplýva to z dekrétu, 
ktorý podpísal prefekt kongregácie kardinál Antonio 
Cañizares a sekretár Mons. Arthur Roche. Táto zmena 
je odpoveďou na mnohé písomné výzvy z celého sveta, 
ktorým chcel vyhovieť už Benedikt XVI., ale až Franti-
šek ju schválil a poveril kongregáciu vydaním dekrétu.

V dekréte sa okrem iného uvádza, že „prostredníc-
tvom otcovskej starostlivosti o Ježiša sv. Jozef z Naza-
reta, ako hlava Pánovej rodiny, hojne naplnil poslanie, 
ktoré mu bolo dané milosťou v ekonómii spásy a úpl-
ným priľnutím k počiatkom tajomstiev ľudskej spásy 
sa stal výnimočným príkladom veľkodušnej pokory, 
ktorú kresťanstvo veľmi vyzdvihuje, a svedkom tých 
spoločných, ľudských a jednoduchých čností, ktoré sú 
potrebné, aby sa ľudia stali dôstojnými a autentickými 
nasledovníkmi Krista.“

„Pre Slovensko platí, že sa tieto zmeny dostanú až 
do nového vydania Misála, na ktorom sa intenzívne 
pracuje. Obnovené znenie eucharistických modlitieb 
bude definitívne schválené v tomto roku. Tam sa už
doplní aj táto zmena - zmienka sv. Jozefa v eucharis-
tických modlitbách,“ povedal TK KBS Andrej Krivda, 
tajomník Liturgickej komisie KBS.                           -js-

František k summitu G8: Peniaze 
musia slúžiť, a nie vládnuť

VATIKÁN - Svätý Otec František opätovne apeloval na 
ukončenie vojny v Sýrii. Vyslovil sa za okamžité príme-
rie v Sýrii a začiatok rokovania všetkých strán, ktoré sú 
zapojené v konflikte. Urobil tak v liste s dátumom 15.
júna, ktorý zaslal britskému premiérovi Davidovi Came-
ronovi v súvislosti s konaním summitu G8 v Severnom 
Írsku. František chváli priority tohto vrcholného stretnu-
tia, ktorými sú boj proti hladu, potravinová bezpečnosť 
či nutnosť obrany žien a detí pred sexuálnym zneužíva-
ním vo vojnových situáciách. Pripomína však, že nevy-
hnutným predpokladom tejto agendy je mier vo svete. 
„Budovanie mieru od nás ale žiada, aby sme sa vzdali 
niektorých svojich nárokov,“ píše Petrov nástupca.

Zasadnutie zástupcov G8 sa koná pod mottom „ná-
vratu k pôvodným princípom“. Pokiaľ má táto téma zís-
kať hlbší a širší význam, je nutné vzťahovať všetku poli-
tickú a hospodársku činnosť k človeku, poznamenáva vo 
svojom liste František. Odvoláva sa na svojho predchod-
cu Benedikta XVI., ktorý upozornil, že etika neexistuje 
mimo ekonómie, ale je jej organickou a nevyhnutnou 
súčasťou. Politické a ekonomické opatrenia teda musí 
riadiť etika pravdy, pravdy o človeku.

„Človek nie je jedným z politických faktorov, ani od-
písateľnou alebo odpadovou položkou,“ podotýka Fran-
tišek v liste britskému premiérovi. „Účelom ekonomiky 
a politiky je služba ľuďom, začínajúc tými najslabšími 
a najchudobnejšími, kdekoľvek sa už nachádzajú, hoci 
by to bolo i materské lono. Politické a ekonomické teórie 
a činy sa musia zasadiť o to, aby každému obyvateľovi 
tejto planéty zaistili onen minimálny blahobyt, umožňu-
júci mu život v dôstojnosti a slobode. Každý človek musí 
mať možnosť uživiť rodinu, vychovať deti, chváliť Boha 
a rozvíjať svoje ľudské schopnosti. To je zásadná vec. 
Bez tejto vízie nemá ekonomická aktivita zmysel,“ zdô-
razňuje Svätý Otec a pokračuje: „Vážne výzvy dnešného 
ekonomického a politického sveta preto vyžadujú odváž-
nu zmenu postoja, ktorá by prisúdila správne miesto cie-
ľu - teda človeku - a nástrojom - ekonomike a politike.“

„Peniaze a politické a hospodárske nástroje musia 
slúžiť, a nie vládnuť. Je nutné mať na pamäti, že - hoci 
sa to javí ako paradox - kľúčom k dobrému globálnemu 
ekonomickému fungovaniu je práve nezištná a nezaujatá 
solidarita,“ uzatvára Svätý Otec svoju reflexiu.     RV CZ
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V Ženeve predstavili  
ekumenický dokument  

Od konfliktu k spoločenstvu

ŽENEVA - „Od konfliktu k spoločenstvu“ je názov 
dokumentu o katolícko-luteránskom dialógu, ktorý 
v Ženeve predstavili za prítomnosti kardinála Kurta 
Kocha, predsedu Pápežskej rady na podporu jedno-
ty kresťanov. Kardinál bol pozvaný na prezentáciu 
pripravovaných slávnostných udalostí roku 2017, 
ktorými si Svetová luteránska federácia pripomenie 
500. výročie reformácie.

O význame dokumentu, ktorý si kladie za cieľ 
poukázať na úsilie uzdraviť spomienku na rozdele-
nie a spolupracovať na znovu nájdení jednoty krá-
čajúc „od konfliktu k spoločenstvu“, hovorí Mons.
Matthias Turk, ktorý je v rámci pápežskej rady 
zodpovedný za katolícko-luteránske vzťahy: „Je 
to veľmi dôležitý krok. Po toľkých storočiach kon-
fliktov a nedorozumení, ktoré dokonca viedli k voj-
nám medzi národmi a medzi ľuďmi v rámci jednej 
krajiny – ako všetci vieme z histórie – ,toto je prvé 
výročie reformácie, ktoré si môžeme pripomenúť 
spoločne, ekumenicky.

Ako povedal Martin Jung, generálny tajomník 
Svetovej luteránskej federácie, pripomenutie refor-
mácie bude medzinárodným podujatím, ale malo by 
byť ekumenickou udalosťou a malo by nás pozvať 
k spoločnému svedectvu, poukazujúc viac na to, čo 
zdieľame, než na zdôrazňovanie toho, čo nás ešte roz-
deľuje.“ Mons. Turk ďalej uviedol, že dôvody, ktoré 
viedli k rozdeleniu v cirkvi, boli často založené na ne-
dorozumeniach a rôznej interpretácii toho istého ob-
sahu viery a toho istého teologického presvedčenia. 
„V spoločnom medzinárodnom ekumenickom dialó-
gu sme boli schopní znovu objaviť spoločné základy, 
bázu, ktorú máme v otázkach viery, a boli sme schop-
ní povedať, že tieto body nie sú už viac dôvodom 
na rozdelenie medzi cirkvami. Náš dokument zhŕňa 
všetky tieto kroky ako zbierku toho, čo máme spoloč-
né a hľadí do budúcnosti, hľadá ďalší krok v našom 
spoločnom svedectve v dnešnom svete.“              -jak-

Talianskeho mučeníka a novinára 
Odoarda Focheriniho beatifikovali

VATIKÁN - „V sobotu 
bol v Carpi beatifikova-
ný Odoardo Focherini, 
manžel a otec siedmich 
detí, novinár. Bol zatknu-
tý a uväznený z nenávisti 
ku katolíckej viere a zo-
mrel v koncentračnom 
tábore Hersbrucku v ro-
ku 1944 v 37 rokoch. Za-
chránil veľa Židov pred 
nacistickým prenasledo-
vaním. Spolu s miestnou 
Cirkvou v Carpi ďakuje-

me Bohu za tohto svedka evanjelia života.“ Touto vetou 
Svätý Otec oznámil sobotnú beatifikáciu pred nedeľnou
poludňajšou modlitbou Anjel Pána. V skratke tak zhr-
nul život vôbec prvého novinára, ktorému udelili aj ti-
tul „spravodlivý medzi národmi“. Je prvým Talianom, 
ktorého dôvodom beatifikácie je záchrana židovských
spoluobčanov.

„Odoardo Focherini pracoval v záchrannej sieti, kto-
rú založil spoločne s o. Dante Salom, diecéznym kňazom 
v Carpi, a ďalšími spolupracovníkmi. Jeho úlohou bolo 
pripravovať falošné dokumenty, vďaka ktorým mohli 
Židia vycestovať do Švajčiarska. Táto sieť zachránila 
viac než sto ľudí. Mnohí jej členovia skrývali židov-
ských spoluobčanov u seba doma, v zamurovaných 
miestnostiach, čím riskovali vlastný život. Tiež Odoar-
do ukrýval v domoch svojej rodiny Židov, čakajúcich 
na vycestovanie,“ hovorí Vatikánskemu rozhlasu jeden 
z pätnástich vnukov bl. Odoarda Focheriniho Francesco 
Manicardi, ktorý je sám novinár. Jeho dedo prispieval do 
vatikánskeho denníka L´Osservatore Romano a viedol 
katolícky denník Avvenire d´Italiase so sídlom v stredo-
talianskej Bologni.

„Za jeho vedenia denník nepublikoval nanútené re-
žimné vyjadrenia; Odoardo Focherini vydanie denníka 
dokonca zastavil. Keď fašisti obsadili Bolognu a na-
liehali na vydanie denníka, riaditeľ si z nich vystrelil, 
schoval novinový papier a vyhlásil, že noviny nemôžu 
isť do tlače.“ Na jar v roku 1944 však bola katolícka 
záchranná sieť odhalená. Taliansky novinár bol depor-
tovaný do talianskych koncentračných táborov Fossoli 
a Gries a neskôr do nemeckého tábora v Hersbrucku. 
Tu umiera 27. decembra toho istého roka vo veku 37 
rokov. „Dedo prešiel počas deväťmesačného väznenia 
výnimočným duchovným vývojom, ktorý dosvedčuje 
korpus 166 zachovaných listov. Spočiatku dúfal v návrat 
domov, potom začína chápať, že pre neho niet návratu. 
Podstupuje teda ťažký krok a prosí tiež manželku Máriu, 
aby vstúpila do tajomného plánu Prozreteľnosti, ktorý 
od nich vyžaduje ešte silnejšiu vzájomnú lásku. Pre deti 

spisuje list v hádankách, aby pochopili, na akom mieste 
je otec. Napriek ťažkej situácii v lágri dokáže na diaľku 
stráviť dôverný moment so svojimi deťmi.“

„Vyhlasujem, že umieram v rýdzej rímsko-katolíckej 
viere a plne sa podriaďujem Božej vôli. Ponúkam svoj 
život ako obeť za svoju diecézu, Katolícku akciu, denník 
L´Avvenire d´Italia a za návrat mieru do sveta. Prosím, 
odkážte mojej manželke, že som jej bol stále verný, stále 
som na ňu myslel a stále som ju silno miloval,“ zneli  
posledné slova bl. Odoarda Focheriniho.              RV CZ
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Kardinál Filoni ukončil návštevu 
Spojených arabských emirátov

VATIKÁN - Prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu ná-
rodov kardinál Fernando Filoni sa po päťdňovej náv-
števe Spojených arabských emirátov vrátil do Ríma. 
Minulý piatok celebroval na periférii Dubaja svätú 
omšu za účasti 10-tisíc veriacich. Eucharistická sláv-
nosť bola spojená s posviackou nového kostola sv. 
Antona Paduánskeho, postaveného na pozemku, kto-
rý daroval emir Saud Bin Saqr Al Qasimi. Časť mesta 
Dubaj, zvaná Ras al – Khaima, kde sa nový kostol na-
chádza, patrí do periférnej zóny, kde žijú aj veriaci ďal-
ších vierovyznaní, kopti či protestanti, ktorí tiež dostali 
časť pozemku. K významu výstavby miesta kultu, ale 
aj stretnutia s cirkevným spoločenstvom Apoštolského 
vikariátu Južnej Arábie, ktorý zahŕňa 2,5 milióna kato-
líkov viac ako 90 národností, najmä ázijských prisťa-
hovalcov, kardinál Filoni poznamenal:

„My sme postavili náš kostol s pekným farským 
centrom. Kresťania boli veľmi šťastní a dojatí pri sväte-
ní oltára a stien kostola... Bolo vidieť ich radosť a emó-
cie, niektorí plakali. Rovnako apoštolský vikár Mons. 
Paul Hinder bol veľmi dojatý, pretože bola konečne 
zrealizovaná dlho očakávaná udalosť. Takže kresťania 
v tomto videli priazeň Cirkvi a snahu byť blízko ich 
krajine, ako aj to, že táto Cirkev ich sprevádza nielen 
čo sa týka duchovného hľadiska, ale rovnako aj v mno-
hých iných situáciách sociálnej i humanitárnej núdze. 
Pre nich to bolo veľmi pekné, veľmi užitočné a dokon-
ca aj vyhliadkou do budúcnosti, pretože vedia, že môžu 
nájsť niekoho, kto im načúva.“

Miestni kresťania žijú v kontexte islamskej väčšiny. 
Tento fakt bol pre kardinála veľmi dôležitý, ako pove-
dal: „To bol jeden z aspektov, ktorým bola poznačená 
moja návšteva, pretože v prvom rade som im povedal, 
že každý z nás kresťanov je tak trochu migrantom. Ich 
sociálne postavenie migrantov zodpovedá aj duchov-
nému postaveniu ľudí putujúcich životom. Potom sú 
prisťahovalcami v krajine, ktorá je drahá islamu, preto 
nemôžeme ignorovať túto skutočnosť, túto realitu. S is-
lamom v princípe zdieľame jedného Boha, ale aj mod-
litbu, adoráciu Najvyššieho... Ale aj tu je nutné osvojiť 
si medzináboženské spolužitie, čo znamená vzájomný 
rešpekt, ale tiež poznanie svojej viery, pre zvládnutie 
ohromných tlakov z rôznych hľadísk, situácií... Ich si-
tuácia má takto dopad na prehlbovanie ich viery. Naši 
kresťania – ako sa mi zdá – to chápu a žijú to.“

Stretnutia s predstaviteľmi Spojených arabských 
emirátov hodnotí predstaviteľ Vatikánu veľmi pozitív-
ne, keď hovorí o „veľkej úcte a pozornosti“ zo strany 
autorít, spoločnosti, ktorá hostí takmer dva a pol milió-
na kresťanov po celom Arabskom polostrove: „V Spo-
jených arabských emirátoch žijú státisíce kresťanov 
a katolíkov, ktorí sa podieľajú na živote a prosperite 
krajiny, bez nich by mnohé veci nefungovali. Takže si 

uvedomujú, že ich prítomnosť je cenná. Ďalšia vec: ak 
je ich prítomnosť vzácna, nemožno im zabrániť, aby 
mali miesta stretnutia i na duchovnej a náboženskej 
úrovni. V tomto zmysle majú dovolenú – s veľkým 
taktom a maximálnou starostlivosťou, bez zraňovania 
cítenia väčšiny miestnych ľudí – výstavbu rôznych 
náboženských objektov. Zatiaľ máme sedem farností 
v Spojených arabských emirátoch. Prakticky máme 
sedem farností siedmich emirátov a očakávame vý-
stavbu ďalšej. Takže našiel som tam úctu, pozornosť, 
a to aj pri návšteve niektorých mešít, kde mi všetci 
vodcovia prejavili svoju úctu, sympatie a dokonca aj 
záujem o Svätého Otca, o jeho novú osobu, na ktorú 
sa pozerajú s veľkou pozornosťou a tiež veľkou úctou. 
Sú trochu udivení tým, že vidia osobnosť pochádzajú-
cu z Latinskej Ameriky, ktorá je teraz hlavou Cirkvi, 
a ktorá tak priťahuje mnohých veriacich. Pre nich je to 
aspekt, ktorý v nich vzbudzuje zvedavosť.“

Od 31. mája 2011 sa Apoštolský vikariát Arábie, 
najväčší na svete, s rozlohou tri milióny štvorcových 
kilometrov, rozdelil na dva vikariáty. Bahrajn a Katar 
prešli pod jurisdikciu Kuvajtu a patrí sem aj Saudská 
Arábia pod spoločným názvom Apoštolský vikari-
át Severnej Arábie, na čele s Mons. Camillom Balli-
nom. Spojené arabské emiráty, Omán a Jemen vytvo-
rili Apoštolský vikariát Južnej Arábie, ktorý spravuje 
Mons. Paul Hinder. Mons. Hinder, ktorý bol v úrade 
apoštolského vikára Arábie od roku 2003, v súvislos-
ti s rozdelením pred dvoma rokmi adresoval veriacim 
list, v ktorom ich vyzval, aby „prijali rozhodnutie Svä-
tej stolice s poslušnosťou a v pozitívnom svetle v pro-
spech rovnomernejšieho rozdelenia pastoračnej sta-
rostlivosti o narastajúcu populáciu migrantov v oboch 
vikariátoch“.                                                       -jak-

Svätá stolica chce ďalej rozvíjať 
vzťahy s Vietnamskou republikou

VATIKÁN - Svätá stolica chce „ďalej rozvíjať vzájom-
né vzťahy“ s Vietnamskou socialistickou republikou, 
vyplýva z tlačového vyhlásenia o štvrtom zasadnutí bi-
laterálnej vietnamsko-vatikánskej pracovnej komisie. 
Tá v piatok ukončila svoje dvojdňové rokovanie v Rí-
me. Svätá stolica sa vyslovila pre čo najrýchlejšie prija-
tie rezidujúceho pápežského veľvyslanca vo Vietname, 
čo by bolo prospešné pre obe zúčastnené strany, uvádza 
sa ďalej vo vyhlásení. Doteraz je Svätá stolica prítom-
ná prostredníctvom nerezidujúceho nuncia arcibiskupa 
Lepolda Girelliho, ktorý v posledných rokoch vykonal 
v krajine niekoľko pastoračných návštev. Bilaterálna 
komisia oznámila, že piate kolo rozhovorov medzi 
Vietnamom a Svätou stolicou sa uskutoční v Hanoji, 
zatiaľ však nespresnila konkrétny termín.            RV CZ
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BRATISLAVA - V Katedrále sv. Martina v Bratisla-
ve prijali 15. júna kňazskú vysviacku 6 diakoni. Po 
svätej omši si novokňazi prevzali od svojho svätiteľa 
bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského 
dekréty s miestom určenia ich kňazskej činnosti. 

TRNAVA - V sobotu 15. júna popoludní udelil Mons. 
Ján Orosch, apoštolský 
administrátor „sede va-
cante“ diakonské a kňaz-
ské svätenie dvom kan-
didátom v Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa. Za kňaza 
vysvätil diakona Milana 
Cehlárika zo Serede a za 
diakona bohoslovca Ti-
bora Fehéra z Dunajskej 
Stredy. Biskup Orosch 
poukázal vo svojej homí-
lii na skutočnosť, že i keď 
mnohí ľudia prežívajú 
v súčasnosti strach z bu-
dúcnosti, my kresťania 
na ňu hľadíme s nádejou, 
lebo nás k tomu povzbu-
dzuje sám Ježiš: „Z figov-
níka si vezmite poučenie. Keď jeho ratolesť mládne 
a vyháňa nové lístie, viete, že blízko je leto!“

„Toto Ježišove posolstvo je aktuálne práve dnes, 
lebo na figovníku Cirkvi vyrástli nové ratolesti - títo
naši bratia, ktorí budú vysvätení. Oni sú tým neklam-
ným znamením toho, že leto je naozaj tu. Že Pán na nás 
nezabudol a to nás uzdravuje.“ Medzinárodne uznáva-
ný vedec Viktor Emanuel Frankl píše, že v mnohých 
prípadoch uzdraví chorého skôr posolstvo nádeje než 
lieky. Na potvrdenie menuje až tri pramene, z ktorých 
vyviera tu na svete uzdravujúca nádej. Prvým pra-
meňom sú tzv. „tvorivé hodnoty“. „V živote diakona 
a kňaza všetko záleží od toho, či pristupujeme k svo-
jim úlohám radi a s láskou k Bohu a blížnym. Ak áno, 
vtedy môžu byť tvorivé hodnoty pre nás prameňom 
nádeje.“ Druhým prameňom sú tzv. „zážitkové hod-
noty“. „Pre diakona a kňaza sa každá farnosť, v ktorej 
pôsobia, stáva miestom mimoriadneho zážitku lásky 
Boha k nám.“ Preto diakon a kňaz prijímajú v dôvere 
každé miesto, na ktoré sú biskupom poslaní ohlasovať 
Kristovu blahozvesť. Tretím prameňom nádeje sú tzv. 
„oporné hodnoty“. „Najhodnotnejšiu oporu dáva člo-
veku Boh vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Kto do 
neho vloží svoju dôveru, existenciu, bytie, svoj život, 
ten si uchová pokojnú myseľ v dobrých i zlých chví-
ľach svojho života.“ Na záver homílie biskup Orosch 
povzbudil oboch kandidátov, aby sa nenechali znechu-
tiť neprajníkmi, pretože tí väčšinou v každej šľachetnej 
pastoračnej snahe kňazov nachádzajú chybu. Ale „kaž-

 Diakonské a kňazské vysviacky

dodenná modlitba breviára, ranná meditácia, modlitba 
sv. ruženca, rozjímanie nad Božím slovom, to sú tie 
každodenné pohľady do Božej tváre, ktoré v kňazskom 
živote spôsobujú skutočné zázraky“ a budú vašou opo-
rou v dobrom i zlom.

Po litániách ku všetkým svätým nasledovalo vkla-
danie rúk a konsekračná modlitba svätiteľa, biskupa 

Oroscha, skrze ktoré sa 
kandidáti stali diakonom 
a kňazom. Ducha po-
trebnej kolegiality medzi 
kňazmi bolo možné vní-
mať počas chvíle, keď si 
vymieňali s novokňazom 
pozdrav pokoja.     ABÚTT

KOŠICE - Aj v košickej 
katedrále sa konala 15. 
júna kňazská vysviacka. 
Lukáš Durkai, Peter Fe-
jerčák, Roman Haško, Ján 
Kocurko, Jozef Nemašik, 
Matúš Poremba, Peter Šti-
ber, Dionýz Takáč a Stani-
slav Winter prijali kňazské 
svätenie z rúk košického 

arcibiskupa Bernarda Bobera. Týmto novokňazom ar-
cibiskup Bober pripomenul, že ich povolanie je cestou 
proti prúdu: „Vy drahí moji idete proti prúdu. Chcete 
robiť to, z čoho nemôžete mať žiaden rýchly zisk a ani 
slávu. Náš Svätý otec František nás povzbudzuje k to-
mu, aby sme sa vyhýbali kultúre pohodlia a očareniu 
časnosťou. Najchudobnejší kňaz je ten, ktorý už nemá 
nič, iba peniaze. Nič. Ani priateľstvo ani dobré vzťahy, 
ani záujmy, ani radosť.

Snažte sa preto nielen slovami, ale i skutkami čo 
najviac priblížiť tomu, ktorý si vás povolal a ktorý 
vás posiela. Žite kňazským životným štýlom. Máme 
účasť na Kristovom kňazstve, preto sa usilujte o kňaz-
skú kultúru života. Ani pred ľuďmi sa neizolujte. Neu-
tekajte pred nimi. Nezatvárajte pred nimi svoje dvere, 
svoje oči,lebo pravý pastier by mal voňať ovcami a cí-
tiť s nimi.“                                                        ABÚ KE

NITRA - Nitrianskej diecéze pribudlo päť nových diako-
nov. V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma 14. júna 
2013 vysvätil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák za 
diakonov piatich bohoslovcov.

V sobotu 15. júna 2013 biskup Judák vysvätil   šty-
roch novokňazov – troch pre potreby Nitrianskej diecé-
zy (Marka Adamkoviča z farnosti Topoľčany - svätého 
Gorazda, Tomáša Gračku z farnosti Horná Súča, Luká-
ša Kutiša z farnosti Bánovce nad Bebravou) a jedného 
pre Rehoľu Piaristov (Marka Kotrasa z farnosti Trenčín 
– Orechové). 
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Mons. Viliam Judák v príhovore pred obradom 
vysviacky, hovoril o kňazskej vysviacke aj v súvis-
losti s Rokom svätých Cyrila a Metoda. „Zišli sme sa 
tu  v našom katedrálnom chráme v srdci diecézy, aby 
sme boli svedkami výnimočnej slávnosti. Títo naši 
štyria bratia a synovia boli povolaní do posvätného 
rádu kňazstva, stupňa presbyterátu, v tej istej hod-
nosti a službe ako cyrilometodskí učeníci.  Ba Cirkev 
takto koná od počiatku, že vkladaním rúk a modlitbou 
dáva tak účasť na Kristovom jedinom kňazstve a to 
z jeho poverenia“, poznamenal nitriansky biskup.

V príhovore sa obrátil aj priamo na ordinandov 
slovami Svätého Otca Františka: „Buďte pastiermi, 
nie funkcionármi. Buďte sprostredkovateľmi, nie do-
dávateľmi. Vždy majte pred očami príklad Dobrého 
Pastiera, ktorý neprišiel, aby ho obsluhovali, ale aby 
slúžil a zachránil to, čo sa stratilo. Katolícky kňaz nie 
je totiž posvätný úradník alebo vzdelaný kazateľ. Je 
ten, ktorý je pripodobnený Ježišovi Kristovi, vysvä-
tený a ustanovený do jeho služby“.

Na záver  udelili novokňazi svoje požehnanie svä-
titeľovi a všetkým prítomným.               Miroslav Lyko

ŽILINA -  Žilinská diecéza má od soboty 4 nových 
kňazov. V Kostole Sedembolestnej Panny Márie 
v Žiline-Vlčinciach ich vysvätil žilinský biskup To-
máš Galis .

V homílii ich vyzval, aby odovzdavali aj iným ra-
dosť svojej viery: „To, čo dnešný svet zvlášť potrebu-
je, je vierohodné svedectvo tých, ktorí sú osvietení na 
duchu i v srdci Pánovým slovom, sú schopní otvárať 
srdcia i mysle mnohých, ktorí túžia po Bohu a pra-
vom živote bez konca.“                          Peter Holbička

BANSKÁ BYSTRICA - V sobotu 15. júna 2013 
v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bys-
trici udelil banskobystrický diecézny biskup Mons. 
Marián Chovanec vysviacku piatim diecéznym a jed-
nému rehoľnému novokňazovi.

Novokňazi počas stretnutia s diecéznym bisku-
pom, ktoré sa uskutočnilo po slávnostnej svätej omši 
spojenej s vysviackou, dostali dekréty o svojich pr-
vých pastoračných pôsobiskách.

Biskup Marián Chovanec homíliu slávnostnej 
svätej omše spojenej s kňazskou vysviackou veno-
val novokňazom. Pripomenul im, že úlohou kňaza je 
premostiť, spájať ľudstvo s Bohom. Podobne Ježiš 
Kristus sám vo svojej osobe najdokonalejšie spojil 
ľudí s Bohom.

Biskup zdôraznil, že Boh zo svojej veľkodušnosti 
človeku umožnil, aby mal účasť na jedinom Kristo-
vom kňazstve. Kristus dáva účasť na svojom kňaz-
stve mužom, ktorí sú vysvätení do tejto služby. Tento 
dar, dar služobného kňazstva posväcuje svet.

Diecézny biskup Marián Chovanec poukázal na 
symboliku omšového kalicha, ktorý novokňazi v deň 
vysviacky prvýkrát pozdvihli. To, že kalich je vyro-

bený zo vzácneho kovu, zlata, symbolizuje vzneše-
nosť kňazstva, a hodnota kňazstva nie je z človeka, 
pochádza z Krista. Rozšírený podstavec kalicha má 
pripomínať pevné státie v pokore, teda pravdivosť 
pred Bohom a ľuďmi, ktorá pomáha pevne ustáť 
problémy. Napokon naširoko otvorený vrch kalicha 
symbolizuje jeho otvorenosť nahor – k Bohu, toto má 
kňazovi pripomínať aj snahu o osobnú svätosť.

Slávnosť ukončilo novokňazské požehnanie, šies-
ti noví kňazi ho udelili najskôr biskupovi svätiteľovi 
a potom všetkým prítomným.         Zuzana Juhaniaková

SPIŠSKÁ KAPITULA - Noví služobníci oltára pri-
budli 15. júna aj do Spišskej diecézy. Z rúk diecéz-
neho biskupa Štefana Sečku prijali kňazské svätenie 
7 diakoni.

Biskup Sečka počas bohoslužby veriacich vyzval, 
aby sa modlili za vytrvalosť nových kňazov v povo-
laní a za nové kňazské povolania. Novokňazi sa v zá-
vere poďakovali a udelili svoje novokňazské požeh-
nanie.                                                                       Peter Majda

PREŠOV - V Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Ľutine v nedeľu 16. júna udelil prešovský arcibiskup 
metropolita Mons. Ján Babjak SJ sviatosť kňazstva 
piatim diakonom Prešovskej archieparchie: Michalovi 
Galmusovi, Mikulášovi Jančušovi , Tomášovi Metýľo-
vi, Metodovi Zorvanovi a Jánovi Zubkovi. Stalo sa tak 
počas archijerejskej svätej liturgie po Veľkom vchode, 
teda po prenesení chleba a  vína zo žertveníka na oltár. 
Po predstavení kandidátov každý svätenec v sprievode 
svojho duchovného otca trikrát obišiel oltár a  pobozkal 
jeho štyri rohy. Potom kandidáti vyznali katolícku vie-
ru a zložili prísahu vernosti a  poslušnosti Svätému Ot-
covi, svojmu arcibiskupovi a  ich nástupcom. Samotné 
vkladanie rúk otca arcibiskupa a modlitba ustanovenia 
za kňaza sa uskutočnili pri oltári. Pred ikonostasom si 
novokňazi ľahli na zem v  tvare kríža a  po prosbách 
za nich sa nad nimi znova modlil ich svätiteľ, od ktoré-
ho nakoniec prijali k1ňazské rúcho, čašu a liturgikon , 
a to za spevu Axios – Je hodný. Potom už prvýkrát ako 
kňazi slávili Božskú liturgiu so svojím arcibiskupom 
Jánom, pomocným biskupom Milanom a prítomnými 
kňazmi.

Vladyka Ján Babjak SJ novokňazom povedal, aby 
boli služobníkmi a za vzor aby si vzali gréckokatolíc-
kych blahoslavených mučeníkov. Tiež zdôraznil, že je 
požehnané prijať sviatosť kňazstva práve v  prebieha-
júcom Roku viery a Jubilejnom roku sv. Cyrila a Meto-
da. Okrem iného zazneli z jeho úst aj tieto slová: „Táto 
chvíľa je prejavom nekonečnej dobroty Boha predo-
všetkým voči vám, ktorí ste prijali sviatosť kňazstva, ale 
aj voči tomuto svetu, ktorý je od tej chvíle obohatený o  
piatich Kristových kňazov. Áno, vy piati máte obohatiť 
svet. Kladiem vám na srdce, aby ste vychádzali ľuďom  
v  ústrety a boli im k dispozícii.“               Ľubomír Petrík

                                                          snímka Martin Michalka
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Kardinál Korec poskytol ÚPN  
svedectvo z obdobia neslobody

NITRA - Kardinál Ján Chryzostom Korec vo svo-
jej rezidencii v Nitre v prítomnosti predsedu správ-
nej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka 
v prvý júnový týždeň poskytol pracovníkom ústavu 
cenné svedectvo z obdobia neslobody. Výpoveď 
90-ročného kardinála sa uskutočnila v  rámci pro-
jektu Oral history a bola zaznamenaná videotechni-
kou tak, aby jeho svedectvo mohlo byť zachované 
a použité pre budúce generácie v dokumentárnych 
filmoch, ktoré ÚPN pripravuje.

Kardinál Korec poskytol rozsiahlu výpoveď, 
ktorá je o životnom príbehu jednej z významných 
osobností a morálnych autorít novodobých dejín 
Slovenska. Opísal konkrétne životné míľniky od 
detstva cez rozhodnutie ku kňazskému povolaniu, 
stretnutie s Andrejom Hlinkom, likvidáciu muž-
ských kláštorov počas známej Barbarskej noci, tajné 
vysviacky kňazov, či pobyt vo väzení počas výkonu 
trestu odňatia slobody. Vyjadril sa aj k Sviečkovej 
manifestácii z roku 1988, ktorú dokumentuje publi-
kácia Bratislavský Veľký piatok, zostavená najmä zo 
svedectiev priamych účastníkov. Kardinál Korec pri-
blížil aj vzácne prijatie pápežom Pavlom VI. v  roku 
1969, ktorý mu odovzdal svoje biskupské insígnie.

Životný príbeh kardinála Korca je príkladom 
ako chápať a prijímať výzvy na osobitnú misiu pre 
službu Bohu a jeho Cirkvi aj v náročných podmien-
kach. Nesie v sebe aj posolstvo a odkaz súčasným 
a  budúcim generáciám v duchu jeho biskupského 
hesla „Ut omnes unum sint“ v  preklade „Aby všetci 
jedno boli“, ako odkázal: „toto by si mali uvedomiť 
všetci, čo majú zodpovednosť za celé Slovensko. 
Šéfovi ÚPN Krajňákovi kládol na srdce, aby bol 
ústav aktívny a nápomocný v tom, aby v ľuďoch 
bola „živá pamäť“.                               Tibor Ujlacký

Zástupcovia jezuitského európskeho 
vysokého školstva na Slovensku

BRATISLAVA - V dňoch 21. júna až 23. júna 29013 sa 
uskutoční stretnutie dekanov a rektorov jezuitských fa-
kúlt a inštitútov v Európe. Približne 25 predstaviteľov 
jezuitského európskeho vysokého školstva sa stretne 
na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratisla-
ve, a potom sa účastníci presunú do Exercičného domu 
Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch.

Na stretnutí sa zúčastní aj John Dardis SJ, prezi-
dent Konferencie európskych provinciálov, a Micha-
el Garanzini SJ bývalý prezident Loyola University  

 Partnerstvo bez hraníc spája  
košickú a užhorodskú katedrálu

KOŠICE - Košickú a užhorodskú katedrálu spája pro-
jekt Európskej únie Partnerstvo bez hraníc. Začal sa 
realizovať vo februári 2011 a jeho celková hodnota je 
viac ako 490 000 eur. Zameraný je na obnovu hlavných 
katedrál Užhorodu a Košíc. Výsledkom projektu, ktorý 
bude oficiálne ukončený koncom júna je na slovenskej
strane katedrály zrekonštruovaný západný portál, ako 
hlavný vchod do Dómu svätej Alžbety. V najrozľah-
lejšom kostole na Slovensku môžu návštevníci už od 
januára obdivovať aj zrekonštruovanú hlavnú i priečnu 
loď. Najväčšia časť interiéru bola zreštaurovaná v rámci 
investičných aktivít projektu Košice hlavné mesto kul-
túry 2013. Otvorená je obnovená pozemná krypta, ktorá 
má denne stovky návštevníkov. Zreštaurované freskové 
maľby v gréckokatolíckej katedrále v Užhorode a ob-
novené časti západného portálu Dómu svätej Alžbety 
v Košiciach sú spoločným výsledkom projektu. Na ka-
tedrále sa však ešte bude pracovať.

„Od 1. januára tohto roku sme začali implementovať 
projekt s názvom Sárka a budú zreštaurované zvyšné 
časti Dómu. Keď sa pozriete na hlavnú loď, je zrešta-
urovaná, ale tie bočné lode ešte budú pokračovať. Čiže 
úplne by sa to malo ukončiť na budúci rok 31. decem-
bra 2014,“ hovorí Mária Bartková, projektová manažér-
ka neziskovej organizácie Perly gotickej cesty. Oprava 
Dómu svätej Alžbety priniesla aj niekoľko nových in-
formácií o dejinách tohto chrámu. „To čo je podstatné, 
čo vidíme ako najdôležitejšie v dejinách Dómu svätej 
Alžbety je eucharistický zázrak, ktorý sa tu stal. Vo va-
tikánskych archívoch sa o tom nachádza prvá písomná 
zmienka z roku 1402. Tento kult tu potom ovplyvnil 
celú jednu staviteľskú etapu a je to po ňom veľmi veľa 
pamiatok,“ spomína historik Peter Zubko. Návštevníci 
mesta už oceňujú zmeny, ktoré rekonštrukcie priniesli. 
„Sám som prekvapený v akej nádhere sa nám tento por-
tál zaskvel, no a už teraz vlastne po tom spustení, keď 
sme odhalili tú hlavnú loď, tak sa nám veľmi zvýšila 
návštevnosť. Možno že aj raz toľko ako v minulosti,“ 
dodáva dekan František Šándor.                       Martin Ďurčo

v Chicagu, ktorého páter Generál Adolfo Nicolás SJ 
menoval za sekretára pre vyššie vzdelávanie Spoločnos-
ti Ježišovej. V tejto funkcii má na starosti stredoškolské 
a vysokoškolské vzdelávanie, ktoré zabezpečuje rehoľa 
Spoločnosť Ježišova.

Cieľom niekoľkodňového stretnutia je prehĺbenie 
podpory vzájomnej spolupráce jezuitských fakúlt, ako 
aj príprava anglického programu on-line vyučovania 
v rôznych oblastiach teológie, filozofie a sociálnej náu-
ky Cirkvi.                                                 Miloš Lichner SJ
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Desiatky rodín s deťmi oslávili  
Deň rodiny Veľkom Bieli

VEĽKÝ BIEL - Desiatky rodín s deťmi oslávili 16. 
júna 2013 Deň rodiny aj v obci Veľký Biel. Po spoloč-
nej modlitbe svätého ruženca za rodiny v slovenčine 
a maďarčine nasledovala prednáška Terézie Lenczo-
vej, čestnej predsedníčky Slovenskej spoločnosti pre 
rodinu, na tému „Manželstvo s Bohom – liek na krízu 
rodiny“. Previedla nás etapami života v manželstve, 
od snúbenectva až po prípravu na večnosť. Slávnosť 
vyvrcholila vo farskej záhrade spoločným programom. 
Jednotlivé rodiny pripravili súťaže, kvízy a hry, ktoré 
vytvorili mozaiku výbornej zábavy.             Jan Medelský

Členovia Rady pre rodinu KBS  
v Banskej Bystrici

BANSKÁ BYSTRICA - Pravidelné zasadanie Rady pre 
rodinu KBS sa uskutočnilo 13. júna v  Banskej Bystrici 
v Centre Jána Pavla II. pod vedením jej predsedu Mons. 
Milana Chautura, košického eparchu. Po úvodnej mod-
litbe biskup Chautur otvoril pracovné stretnutie, ktorého 
hlavnou témou bola Pastorácia rozvedených.

Prof. Ladislav Csontos SJ predostrel pohľad na sú-
časné manželstvo a rodinu vo svetle empirických vý-
skumov z roku 2007, ktoré sú alarmujúce a hovoria, 
že 53 % katolíkov súhlasí s rozvodom v prípade, že si 
muž a  žena v manželstve prestanú rozumieť. Rozvod 
však nie je jednoduchá vec a jeho prežívanie možno 
prirovnať k prežívaniu smrti najbližšieho človeka. Je to 
mnohovrstvový proces, v  ktorom človek prežíva silné 
negatívne emócie a stavy, sprevádzané zdravotnými 
ťažkosťami fyzickým a psychickými a má negatívny 
dopad na formovanie osobnosti detí a na ich budúce 
partnerské vzťahy. Títo ľudia potrebujú osobitnú sta-
rostlivosť Cirkvi. Hovorí o nej Ján Pavol II. v  encyk-
like Familiaris consortio v bode 84.  V odporúčaniach, 
overených svojou pastoračnou skúsenosťou, pater L. 
Csontos SJzdôraznil prijatie rozvedených vo farskom 
spoločenstve formou pozvania do malého farského spo-
ločenstva rodín (spoločenstva niektorého hnutia), ktoré 
im pomôže zbaviť sa ich pocitu odlúčenosti od Cirkvi. 
Tým, ktorí sú vylúčení zo sviatostného života (napr. roz-
vedených a znovu zosobášených), možno odporučiť iné 
cesty duchovného rastu: počúvať a  čítať Božie slovo; 
zúčastňovať sa na sv. omši s  úctou a nábožnosťou; zú-
častňovať sa na spoločných sláveniach kajúcej liturgie; 
pokračovať v osobnej modlitbe, vo dvojici, v rodine 
s deťmi, v komunite s inými rodinami a s inými veriaci-
mi; atď. Farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev a mno-
hých laických iniciatív môže pomôcť prehĺbiť a otvo-
riť priestor pre pastoračnú starostlivosť o rozvedených 
a rozvedených a znovu zosobášených, ktorí majú svoje 
miesto v Cirkvi a môžu sa o neho uchádzať.

V diskusii prítomní poukázali na nebezpečenstvo be-
nevolencie voči rozvodu a poukázali na skutočnosť, že 
akceptovanie človeka je potrebné, pritom však pravidlá 
sviatostného života musia byť zachované. Akceptácia je 
v  pluralite foriem viery, ktoré je potrebné ponúkať, aby 
rozvedení mohli mať účasť na Božom milosrdenstve, na 
spoločenstve Cirkvi a rozvíjať svoj duchovný život.

V ďalšej časti prítomní hovorili o programe, príprave 
a mobilizácii v diecézach k Národnému pochodu za ži-
vot, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2013 v  Košiciach. 
Bola predstavená aktivita mladých z UPC a združení 
mládeže - modlitbová kampaň Mladí za rodinu 2013.

Po zhodnotení Dňa rodiny 2013 koordinátorom Jo-
zefom Predáčom sa prítomní zaoberali formou slávenia 
Dňa rodiny 2014. Prípravné stretnutie Dňa rodiny sa 
bude konať začiatkom roka 2014 do Banskej Bystrice.

Rada pre rodinu vydá do septembra pastoračnú po-
môcku Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí. Pri-
pravené texty čaká proces pripomienkovania od členov 
rady.

Súčasťou programu bola aj informácia o záveroch  
z konferencií o rodine. V súvislosti s konferenciou, ktorá 
sa uskutočnila v Bratislave „Pochopiť ľudskú dôstojnosť, 
pohľad Katolíckej cirkvi na rodovú ideológiu“ Marek 
Iskra prezentoval smerovanie a ciele ideológie rodovej 
rovnosti (gender), ktorá ohrozuje rodinu v jej základoch 
a prezentoval prostriedky, ako rodinu chrániť.

Záver zasadania patril ponukám programov pre rodi-
ny z diecéz a informácii o programe Púte rodín k hrobu 
Sv. Petra do Ríma 26.-27. októbra 2013. Pápežská rada 
pre rodinu v rámci Roku viery pozýva na púť s mottom 
„Prežívanie radosti z  viery!“ aj rodiny zo Slovenska. 
Súčasťou púte je modlitbové stretnutie rodín a  svätá 
omša so Svätým Otcom.                               Viera Václavová

Deň rodiny v Spišskej Novej Vsi 
na tému otcovstvo

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Farnosť Spišská Nová Ves 
v spolupráci so spoločenstvami rodín farnosti zorga-
nizovali 16. júna 2013 v poradí už šiesty Deň rodiny. 
Ide o duchovno – formáčne stretnutie, ktorého cieľom 
je prehĺbiť kresťanský život v rodinách. Program sa 
začal svätou omšou pre manželov a rodiny, po ktorej 
nasledovala prednáška vdp. Antona Pariľáka na tému 
Otcovstvo. Prednášajúci sa zameral na Božie princípy 
a poriadok v manželstve. Za veľmi dôležité pre auto-
ritu otca zdôraznil potrebu načúvať Bohu, a to hlavne 
v modlitbe. Po skončení prednášky nasledovala práca 
v skupinkách a agapé.                                       Marián Majzel
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Seminár o rozlišovaní povolania 
a o sprevádzaní v Modre

MODRA - V dňoch 14. – 16. júna 2013 v priestoroch 
Centra ďalšieho vzdelávania Študijného a kongresového 
strediska Univerzity Komenského v Modre – Harmónii 
prebiehal seminár na tému: „Rozlišovanie povolania, 
sprevádzanie, základné kritéria a otázky“ pod záštitou 
Teologicko-spirituálnej komisie pri Konferencii vyšších 
predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Prednášky 
viedla sestra Giuseppina Del Core, FMA, docentka psy-
chológie a dekanka Fakulty výchovy a vzdelávania na Pá-
pežskej univerzite „Auxilium“ v Ríme. Pestrosť a klímu 
seminára tvorilo 74 sestier z 22 rehoľných spoločenstiev 
zo Slovenska, z Čiech a Rumunska. Seminár bol určený  
pre provinciálne predstavené, prestavené komunít, ses-
try formátorky i sestry, ktoré sprevádzajú mladých pri 
rozlišovaní.

Intenzívny víkend s pohľadom upriameným na dô-
ležitosť rozlišovania, ktoré ako povedala sr. Giuseppi-
na, je súčasťou formačného procesu a má za cieľ roz-
víjať potenciál a schopnosti človeka a jeho motivácie, 
ktoré sú posilnené sprevádzaním. Práve ono sa má stať 
„spolukráčaním“, kde protagonistom je sprevádza-
ná osoba. Pružným dynamickým vtiahnutím do témy 
formou skupinovej práce a reflektívných otázok o skú-
senosti vlastnej prežitej formácie sa zaktivovala pozor-
nosť všetkých načúvajúcich. Ostatný čas bol naplnený 
otváraním presných horizontov procesu rozlišovania 
cez podstatné otázky. Aké rozlišovanie je potrebné pre 
dnešnú zložitú dobu a ako ho chápať? Bol ponúknutý 
pozitívny pohľadu na rozlišovanie, ako základný ná-
stroj a podstatnú časť celého formačného procesu, na 
jeho výchovnú, formačnú a nie výberovú funkciu, ako 
na nástroj, ktorého cieľom je rozvíjať potenciál a schop-
nosti človeka a jeho motivácie. Okrem prednášok mali 
zúčastnené sestry možnosť budovať aj spoločenstvo 
medzi sebou navzájom, čo ocenila aj sestra Giuseppina 
ako bohatstvo, ktoré sa hocikde nevidí. Veríme, že stret-
nutia takéhoto typu ako aj spolupráca na rôznych úrov-
niach budú udržiavať aj naďalej spoločenstvo medzi 
zasvätenými.                                                                -kvpzr-

Svätého Neita si pripomenuli  
veriaci s biskupom  

v rožňavskej katedrále

ROŽNAVA - Rožňavský biskup Mons. Vladimír 
Filo za prítomnosti veriacich celebroval svätú omšu 
ku cti sv. Neita, mučeníka, ktorého sväté relikvie sa 
nachádzajú v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie 
v Rožňave. Uložené sú v kaplnke bočnej lode. Pri 
tejto príležitosti vydal Vladimír Filo obrázok k roz-
šíreniu úcty k tomuto svätcovi

Svätý mučeník Neitus žil pravdepodobne v 3. sto-
ročí. Spolu s ďalšími kresťanmi bol počas Diokleciá-
novho prenasledovania umučený v Ríme a tam v ka-
takombách aj pochovaný. Na žiadosť rožňavského 
biskupa Jána Scitovského, pápež Gregor XVI. daroval 
ostatky sv. Neita rožňavskej katedrále, čím sa zvýšila 
jej vážnosť. Ostatky sú uložené v kaplnke bočnej lode 
nad oltárom. Liturgickú spomienku sv. Neita slávime 
v rožňavskej katedrále 16. júna. Pamiatku na muče-
nícku smrť sv. Neita si zvlášť pripomíname v tomto 
Roku viery i keď jeho slávenie pripadá na nedeľu.

Do Vatikánu pôjde unikát   
kniha pozdravov od Františkov 

pre Svätého Otca

BRATISLAVA - Do Vatikánu poputuje zo Slovenska 
unikát. Kniha pozdravov a modlitieb s menami vyše 
5 stoviek Františkov z našej krajiny. Jedinečné dielo 
predstavitelia laickej iniciatívy, ktorá sa v apríli po-
starala o ich zozbieranie prostredníctvom SMS správ,  
e-mailov a listov, odovzdali predsedovi Konferencie 
biskupov Slovenska Stanislavovi Zvolenskému. Po-
žiadali ho, aby po prebratí sprostredkoval jej doruče-
nie priamo Svätému Otcovi Františkovi. O výslednú 
podobu diela sa pričinila oslovená výtvarníčka Denisa 
Bogdalíková.                Michal Lipiak/ snímka Peter Zimen

Meno sv. Neita je z gréckeho jazyka preložené 
ako „idúci do hĺbky“. Pripomína nám to slová bla-
hoslaveného Jána Pavla II., ktorý určil ako motto 
do ďalšieho tisícročia slová Pána Ježiša adresované 
Petrovi: „Zatiahni na hlbinu“ (Lk 5,4). Osvojme si 
slová Petra: „ale na tvoje slovo spustím siete.“ (Lk 
5,5) Na to sa obidve loďky naplnili tak, že sa potá-
pali. Máme vnikať do hĺbok viery. Sv. Neitus polo-
žil život za Ježiša Krista. Dal nám príklad, aby sme 
ho nasledovali v láske ku Kristovi.                      -burv-
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Katolícka charita pomáha  
maloletým utečencom už tretí rok

Bratislava. Slovenská katolícka charita (SKCH) 
už tretí rok pomáha maloletým utečencom, ktorí 
z rôznych dôvodov utiekli z krajiny svojho pôvodu 
a ocitli sa na našom území. Prostredníctvom tímu 
psychológov, sociálnych poradcov a pedagógov slo-
venského jazyka im Charita pomáha adaptovať sa 
na nové prostredie a znovu nadobudnúť pevnú pôdu 
pod nohami. „V rámci projektu Bakhita PLUS naši 
odborní pracovníci pravidelne navštevujú detské 
domovy v Hornom Orechovom a Medzilaborciach, 
kde sú maloletí cudzinci umiestnení. Deti sú totiž 
pri príchode dezorientované, často krát v šoku po 
dlhom cestovaní a odlúčení od blízkych. Naším cie-
ľom je zmierniť ich strach a čo najviac im pomôcť 
vrátiť sa k dôstojnému životu,“ povedal generálny 
sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Psychológovia s deťmi vykonávajú relaxačné, 
protistresové a terapeutické sedenia, sociálni po-
radcovia sa snažia cudzincom priblížiť slovenskú 
kultúru prostredníctvom kreatívnych a športových 
aktivít, výletov či exkurzií. „Pedagógovia ich vy-

 Saleziáni zrekonštruujú bytový dom 
na Luníku IX. a poskytnú bývanie

KOŠICE - Na Luníku IX Saleziáni zrekonštruujú byto-
vý dom a poskytnú bývanie pre mladé rodiny s deťmi. 
Urobia tak potom, ako im poslanci košického mestské-
ho zastupiteľstva schválili v pondelok tento týždeň pre-
vod bytového domu na Krčméryho ulici (vchod 1 a 3) 
za kúpnu cenu 1 euro. Cieľom Saleziánov je realizácia 
pilotného projektu podpory bývania a výchovno-pasto-
račného zámeru pre sociálne znevýhodnených obyvate-
ľov Sídliska Luníka IX v Košiciach.

Zámerom saleziánov je postupná rekonštrukcia 
bytového domu, aby tu vzniklo sociálne bývanie. Po 
rekonštrukcii by vznikli byty bežného a nižšieho štan-
dardu, ako aj spoločné priestory pre komunitnú prá-
cu bratov a širšej saleziánskej rodiny. Saleziáni chcú 
prostredníctvom „programu asistovaného sociálneho 
bývania“ (PASBY) pracovať so súčasnými nájomcami, 
ako aj oslovenými mladými rodinami, a v prvej etape 
vytypovať prvých nájomníkov, ktorí prijmú predstavené 
podmienky. Nájomné byty by slúžili v  prvom rade pre 
obyvateľov zo znevýhodneného prostredia vyššie spo-
menutého sídliska. V prízemných priestoroch plánujú 
saleziáni vybudovať hygienickú stanicu, ktorá by slúžila 
aj ostatným obyvateľom, ktorí si nedokážu v  súčasných 
podmienkach zabezpečiť riadnu hygienu.     Peter Novák 

Bezplatná Linka pomoci dostupná 
aj pre volania z mobilných sietí

BRATISLAVA - Nezisková organizácia Áno pre život 
n.o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach začala poskyto-
vať bezplatné telefonické poradenstvo prostredníctvom 
Linky pomoci 0800 120 024 už aj z mobilných sietí. Na 
telefónne číslo je v súčasnosti možné volať nonstop zo 
všetkých sietí z celého územia Slovenska.                                 

V minulom roku médiá pomohli urobiť analýzu, 
či je možné dovolať sa bezplatnej pomoci. Organizá-
cií, ktoré sa venujú krízovej intervencii členom rodín 
nachádzajúcich sa v krízových životných situáciách je 
síce dosť, ale finančné prostriedky na bezplatné telefo-
nické nonstop linky chýbajú. Bezplatné linky sú totiž 
„bezplatné“ iba pre volajúceho, nie pre poskytovateľa.

Nezisková organizácia Áno pre život poskytuje diš-
tančné poradenstvo prostredníctvom LINKY POMO-
CI 0800 120 024 už od roku 2003, ale dovolať sa bolo 
možné iba z pevnej siete. V súčasnej dobe mobilných 
technológií to však už nie je postačujúce a veľmi zre-
teľne sa ukazuje, že je potrebné „otvoriť“ túto linku aj 
pre mobilné siete. To sa organizácii podarilo od 7. mája 
2013 vďaka projektu, na ktorom sa finančne spolupo-
dieľajú Švajčiarska konfederácia a Slovenská repub-
lika. Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev 
švajčiarsko-slovenskej spolupráce realizuje Nadácia 
Ekopolis v spolupráci s partnermi nadáciou SOCIA 
a Karpatskou nadáciou.                               Fórum života

učujú slovenčinu hravou formou, aby prekonali ja-
zykovú bariéru a cítili sa tu ako doma,“ vysvetlila 
projektová manažérka Barbora Náhliková. Dodala, 
že dnešný Svetový deň utečencov je vhodnou príle-
žitosťou upozorniť verejnosť na fakt, že veľké per-
cento utečencov sú mladí ľudia a na úteku sa neraz 
ocitajú aj maloletí bez sprievodu.

Svetový deň utečencov bol vyhlásený na 20. 
júna valným zhromaždením OSN v decembri roku 
2000. Jeho cieľom je upozorniť širokú verejnosť na 
existenciu utečencov medzi nami, upriamiť pozor-
nosť na ich životné podmienky a vzbudiť záujem 
verejnosti o túto problematiku.

Projekt Bakhita dostal svoj názov podľa svätej 
Bakhity, patrónky migrantov a obetí obchodovania, 
ktorú ako deväťročnú uniesli obchodníci s otrokmi 
a nikdy viac už neuzrela svojich najbližších. Prežila 
12 rokov v otroctve, bola päťkrát predaná novým 
majiteľom a zažila kruté zaobchádzanie. Projekt 
je finančne podporovaný Ministerstvom vnútra SR
z programu Solidarita a je spolufinancovaný z Eu-
rópskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov 
tretích krajín.           Lukáš Melicher 
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Upozornenie Biskupského úradu o iniciatíve 
biblickej školy v Banskej Bystrici
BANSKÁ BYSTRICA -  Rímskokatolícka cirkev, 
Biskupstvo Banská Bystrica pre duchovné dobro 
veriacich, vydáva oficiálne upozornenie, že biblická
škola, ktorú v  Banskej Bystrici vedie Ing. Rudolf 
Toma, nemá poverenie ani dobrozdanie biskupské-
ho úradu.                  Kancelária BÚ

Novou dekankou Fakulty zdravotníctva KU 
bude Anna Lesňáková
RUŽOMBEROK - Docentka Anna Lesňáková bude 
novou dekankou Fakulty zdravotníctva Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. Na štvorročné obdobie ju 
do funkcie zvolil Akademický senát FZ KU 11. júna 
2013. Dôveru jej prejavilo deväť z prítomných 12 čle-
nov senátu. Kandidátku na dekanku FZ KU už v zmys-
le Štatútu FZ KU potvrdil veľký kancelár KU, košický 
arcibiskup - metropolita Mons. Bernard Bober 12. júna 
2013. Novú dekanku, ktorej funkčné obdobie začne 
1. augusta 2013, vymenuje do funkcie rektor KU prof. 
Tadeusz Zasepa v najbližších dňoch. Vo funkciu nahra-
dí prof. Antona Lacka.                              Vladimír Buzna

Relikviu sv. Cyrila privítali aj v poslednom 
dekanáte Nitrianskej diecézy
NEMŠOVÁ - V dekanáte Nemšová v Nitrianskej diecéze 
privítali 15. júna 2013 relikviu svätého Cyrila. V  kostole 
svätého Michala Archanjela liturgickej slávnosti predse-
dal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ktorý zároveň 
vykonal v  dekanáte úradnú vizitáciu. Dekanát Nemšová 
je poslednou zastávkou relikvie svätého Cyrila na jej púti 
po Nitrianskej diecéze. Relikvia sa vráti do Nitry tak, aby 
mohla byť vystavená na národnej Cyrilo-metodskej púti 
dňa 5. júla.                                           Anton Košík a Miroslav Lyko

Odborné zhromaždenie kaplánov Ordinariátu 
OS a OZ SR
BRATISLAVA - Kapláni Ordinariátu Ozbrojených 
síl a Ozbrojených zborov SR sa stretli 16. a 17. júna 
na odbornom zhromaždení.  Po zamyslení vikára pre 
väzenstvo Mons. Bartolomeja Juhása SDB na tému 
„identita kňaza v súčasnom svete“, ordinár Mons. 
František Rábek vyhodnotil doterajšie uskutočnené ak-
tivity ordinariátu spolu s vikármi a povzbudil kaplánov 
do ďalších aktivít, ktoré sú naplánované. Nasledovala 
prednáška prof. Júliusa Krempaského na tému „veda 
verzus viera“, v ktorej veľmi populárnym a pútavým 
spôsobom predstavil problematiku dnešnej vedy skrz 
optiku viery. Po prednáške ordinár spolu s kaplánmi 
slávili svätú omšu v Kaplnke sv. Juraja na Ministerstve 

obrany SR. Popoludňajší program odborného zhro-
maždenia pokračoval osobnými rozhovormi ordinára 
s jednotlivými kaplánmi.                     Peter Dzijak

Vyše 1 500 pútnikov zavítalo na júnovú malú 
púť na horu Zvir v Litmanovej
LITMANOVÁ - Aj v mesiaci jún vítala v nedeľu po 
prvom piatku hora Zvir pútnikov na pravidelnej Ma-
lej púti. Po spoločnej modlitbe akatistu a rozjímavom 
ruženci púť vyvrcholila svätou liturgiou, ktorú viedol 
otec Jaroslav Štelbaský CSsR, viceprovinciál otcov 
redemptoristov. V  homílii sa prihovoril otec Jozef 
Maretta, exorcista Prešovskej archieparchie. Upriamil 
pozornosť pútnikov na vstupné brány do duše, ktorými 
sa zlý snaží dostať do nášho života, aby nás okrádal 
o Božiu milosť, pravý pokoj a radosť. Po skončení tra-
dičného programu nasledovala katechéza otca Marettu, 
v  ktorej viacej priblížil podstatu a zdôraznil  dôležitosť 
duchovného boja v  živote kresťana.            Marcel Pisio

Maľby, koláže a vitráže sv. Solúnskych bratov 
v Dome kultúry v bratislavskom Ružinove
BRATISLAVA - Maľby, koláže, ale aj vitrá-
že svätých Solúnskych bratov je možné nájsť 
na výstave v Dome kultúry v bratislavskom Ru-
žinove. Ide o práce žiakov z katolíckych ma-
terských škôl, základných a stredných škôl 
a Umeleckej školy Bratislavskej arcidiecézy,  
ktoré sa zapojili do výtvarnej súťaže Svätý Cyril 
a Metod naši vierozvestcovia, spolupatróni Európy. 
Ocenenie si žiaci prevzali z rúk bratislavského po-
mocného biskupa Jozefa Haľka.           Rádio Lumen

Festival „Victory“ v Košiciach
KOŠICIE - Okolo dvesto mladých ľudí sa zúčastnilo 15. 
júna 2013 na festivale „Victory“ v Košiciach. Niesol sa 
v znamení témy „Žiješ skutočne?“. Stretnutie zorgani-
zovalo katolícke charizmatické spoločenstvo pre novú 
evanjelizáciu Koinonia Ján Krstiteľ. Silvia Hrinková 

V Sečovciach zorganizovali prvý eparchiálny 
turnaj v plážovom volejbale
SEČOVCE - V sobotu 15. júna 2013 v Sečovciach 
usporiadali prvý ročník eparchiálneho turnaja 
v plážovom volejbale. Podujatie otvoril vladyka 
Milan príhovorom k mládeži a  modlitbou Mole-
benu k Božskému Srdcu. Na turnaji sa zúčastnilo 
osem družstiev.  Hralo sa v dvoch štvorčlenných 
skupinách – dvaja chlapci, dve dievčatá. Víťazné 
družstvo z  Trebišova si odnieslo putovný pohár 
a diplom.                                            Tomáš Haburaj 
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