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„Sú ženy osobami? Sú presne tak vyvinuté ako muž? 
Alebo majú len smrteľné telo bez nesmrteľnej duše?“ 
Skôr, ako Cirkev pripustila, že žena je skutočne obdare-
ná všetkými darmi ako muž, museli prebehnúť storočia. 
Museli byť zvolané koncily, museli zasadať teológovia. 
Nakoniec sa museli vzdať, no s mnohými pochybnos-
ťami...

To si môžeme prečítať v mnohých tzv. „histo-
rických“ knihách, učebnice v školách nevynímajúc. 
A vždy, keď treba priliať oleja na oheň polemík o „tem-
nom stredoveku“, nechýbajú ani tieto argumenty. A ne-
dávno i v jednom z denníkov jeden „odborník“ na rov-
noprávnosť mužov a žien pripomenul, že „iba v XVI. 
storočí Cirkev prijala, že žena má nesmrteľnú dušu ako 
muž!“.

Mohli by sme sa nad tým pousmiať. Jeden z tých, 
ktorým štúdium dejín nehovorí vôbec nič. Ťažšie je sa 
však usmiať, ak podobné názory nájdeme i v renomova-
ných knihách a slovníkoch. V dvojtisícstránkovom die-
le nazvanom „Stredoveká spoločnosť“, čítame na strane 
482: „Slávny koncil v Macon, na ktorom sa diskutova-
lo o tom, či žena má, alebo nemá dušu, nie je ojedine-
lým a absurdným prípadom, aj keď nakoniec výsledok 
bol pre ženy pozitívny. Bolo to len na základe toho, že 
Kristus bol synom ženy, teda opäť len materstvo, ktoré 
vykupuje hodnosť ženy.“

A tak klamstvo vymyslené iluministami v 18. sto-
ročí pretrváva až dodnes. V Macon, v meste ležiacom 
v strednom Francúzsku, sa v roku 585 neuskutočnil 
koncil, ale iba provinčná synoda. Máme z nej kom-
pletné zápisy, no márne by sme v nich hľadali aký-
koľvek náznak diskusii o duši, a vôbec už nie o prob-
lémoch o duši ženskej. Takúto diskusiu nenájdeme 
ani v týchto, ani v iných oficiálnych dokumentoch
Cirkvi. 

To, o čom sme sa dočítali v spomínanej knihe sa 
skutočne udialo. Čítame o tom v „Historia Francorum“ 
od sv. Gregora, ktorý tu popisuje priebeh spomínanej 

synody v Macone. V prestávke medzi jednaniami syno-
dy tu položil jeden z biskupov akúsi otázku- kvíz: „La-
tinský výraz „homo“ /muž a človek zároveň/ môže byť 
použitý v širšom význame ako „ľudská osoba“, označu-
júc teda obidve pohlavia, alebo ho treba chápať iba vo 
význame „vir“, teda muž?“

Problém, ktorý sa dnes opäť vrátil. Čoraz častejšie 
sa používa na označenie oboch pohlaví „person“, nie 
„man“. Ak sa v USA zúčastníte nejakého kongresu 
a nechcete, aby vás označili za šovinistického antifemi-
nistu, neopovážte sa volať moderátora, alebo prezidenta 
„chairman“. Podľa „nediskriminujúceho“ slovníka ich 
musíte nazvať „chairperson“..

Vráťme sa ale ku sv. Gregorovi. Potvrdzuje, že dis-
kusia sa veľmi rýchlo skončila, lebo všetci ostatní bis-
kupi poukázali na latinský preklad Genesis, podľa ktorej 
Boh stvoril ľudskú osobu /“homo“/ ako muža a ženu. 
A okrem toho ten istý preklad hovorí o Ježišovi ako 
o „Filius hominis“, hoci bol synom Panny, teda ženy. 

Išlo teda o akúsi jazykovednú hádanku, ktorá mala 
slúžiť ako relax počas synody, a nie o teologickú dišpu-
tu. Bol to jediný zachovaný prípad. Teda jediný a osa-
motený. Pravý opak toho, čo sa tvrdí. 

Ak by bolo tomu tak, ako tvrdia títo pochybní „his-
torici“, je zaujímavé, prečo medzi prvými svätcami 
Cirkvi je toľko žien- sv. Agneska, sv. Cecília, sv. Agáta 
a ďalšie...Nebolo by to strašné, ak by mali byť práve 
ony podľa učenia Cirkvi bez nesmrteľnej duše?

Veľká časť mučeníkov prvých storočí bola uctievaná 
ako svätci. A medzi nimi i veľká časť doslovne nazvaná 
„panny“.

Ďalšie vyvrátenie jednostranného tvrdenia o tom, že 
žena má v Cirkvi hodnotu len pre svoje materstvo.

V 18. storočí sa teda rozhodol niekto využiť ci-
tát z knihy sv. Gregora na svoj zámer. Rátal s tým, že 
knihu „Historia Francorum“ čítať nikto nebude. Veď 
to mala byť len jedna z nepotrebných a zastaralých 
kníh..                                                   RV, Jozef Kováčik 

Duša ženy

VATIKÁN - V Aule Pavla VI. sa v sobotu 22. júna 
konal slávnostný koncert k Roku viery na počesť Svä-
tého Otca. Beethovenovu deviatu symfóniu s Ódou 
na radosť predniesol Národný symfonický orchester 
RAI pod taktovkou slovenského dirigenta Juraja Val-
čuhu, šéfdirigenta tohto telesa. Sólistami večera boli 
sopranistka Sabina von Walther, mezzosopranistka 
Julia Gertseva, tenorista Jörg Schneider a bas Josef 
Wagner. Pápeža Františka ospravedlnil na koncerte 
arcibiskup Fisichela, ktorý povedal, že Svätý Otec sa 
nemôže dostaviť z dôvodov svojich „neodkladných 
povinností“.

Juraj Valčuha sa narodil v Bratislave v roku 1976, 
kompozíciu, dirigovanie a hru na cimbale študoval na 
Konzervatóriu v Bratislave. Ako 19-ročný odišiel do 
Petrohradu, kde študoval postgraduálne kompozíciu 
a dirigovanie u Ilju Musina na Konzervatóriu, neskôr na 
Conservatoire National Supérieur v Paríži u Janosa Für-
sta. V rokoch 2003 – 2005 bol asistentom šéfdirigenta 
Orchestre et Opéra National de Montpellier, čoskoro vy-
stupoval s významnými orchestrami v Európe, vrátane 
Berlínskej filharmónie, ale aj v USA. V roku 2009 mu
bolo ponúknuté miesto šéfdirigenta Orchestra RAI v Tu-
ríne, ktorý je jeho domovským orchestrom.              -jak- 

Koncert na počesť Svätého Otca pod taktovkou slovenského dirigenta
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VATIKÁN - Tisíce pútnikov z celého sveta zaplnili Ná-
mestie sv. Petra, aby sa spolu so Svätým Otcom spo-
ločne pomodlili pravidelnú poludňajšiu modlitbu Anjel 
Pána. Pápež František sa vo svojom príhovore zameral 
na podstatu Ježišových 
slov z dnešného evan-
jelia.

„Drahí bratia a ses-
try, dobrý deň!

V dnešnom nedeľ-
nom evanjeliu zaznie-
vajú veľmi ostré Ježišo-
ve slová: „Lebo kto by 
si chcel život zachrániť, 
stratí ho, ale kto stratí 
svoj život pre mňa, za-
chráni si ho“ (Lk 9,24). 
Tu sa nachádza syntéza 
Kristovho posolstva 
a je vyjadrená veľmi účinným paradoxom, ktorý nám 
umožňuje spoznať jeho spôsob reči, takmer môžeme 
počuť jeho hlas...

Čo však znamená „stratiť život kvôli Ježišovi“? 
Môže sa to udiať dvoma spôsobmi: explicitne – vyzna-
ním viery alebo implicitne – obranou pravdy. Mučeníci 
sú najväčším príkladom toho ako stratiť život pre Kris-
ta. Počas dvetisíc rokov tu máme obrovský zástup mu-
žov a žien, ktorí obetovali svoje životy, aby ostali verní 
Ježišovi Kristovi a jeho evanjeliu. Dnes je v toľkých 
častiach sveta mnoho – viac ako v prvých storočiach 
– mnoho mučeníkov, ktorí dávajú svoj život za Krista, 
ktorí sú vedení na smrť, pretože nezapreli Ježiša Krista. 
Toto je naša Cirkev. Dnes máme viac mučeníkov ako 
v prvých storočiach! Existuje však aj každodenné mu-
čeníctvo, ktoré neprináša smrť, ale aj ono je „strácaním 
života“ pre Krista v podobe plnenia svojich povinností 
s láskou, podľa Ježišovej logiky, logiky daru a obety. 
Pomyslime si len na to, koľkí otcovia a mamy každý 
deň realizujú svoju vieru ponúkajúc konkrétnym spôso-
bom svoj život pre dobro vlastnej rodiny! Koľkí kňazi, 
rehoľní bratia a sestry vykonávajú veľkodušne svoju 
službu pre Božie kráľovstvo! Koľkí mladí zanechávajú 
svoje vlastné záujmy kvôli tomu, aby sa venovali de-
ťom, telesne postihnutým, starým... Aj oni sú mučeník-
mi, mučeníkmi každodennosti!

Potom sú to mnohí iní, kresťania aj nekresťania, kto-
rí „strácajú svoj život“ kvôli pravde. Kristus povedal „ja 
som pravda“, preto, kto slúži pravde, slúži Kristovi. Jed-
nou z osôb, ktoré dali svoj život za pravdu je Ján Krs-

titeľ. Práve zajtra, 24. 
júna, je jeho veľký svia-
tok, slávnosť jeho naro-
denia. Ján bol vyvolený 
Bohom, aby pripravil 
cestu Ježišovi, aby ho 
pred Izraelským náro-
dom označil za Mesiáša, 
Božieho Baránka, ktorý 
sníma hriech sveta (po-
rov. Jn 1,29). Ján sa celý 
obetoval Bohu a tomu, 
ktorého poslal, Ježišovi. 
Nakoniec však zomrel 
kvôli pravde, keď odsú-

dil cudzoložstvo kráľa Herodesa s Herodiádou. Koľko 
ľudí platí vysokú cenu za to, že zastávajú pravdu! Koľ-
ko priamych ľudí uprednostňuje ísť proti prúdu, aby tak 
nezapreli hlas svedomia, hlas pravdy!

Priame osobnosti, ktoré sa neboja ísť proti prúdu! 
Nesmieme sa báť. A vám, mladým, chcem povedať: 
Nebojte sa ísť proti prúdu vtedy, keď nám chcú ukrad-
núť nádej, keď nám ponúkajú hodnoty, ktoré sú vlastne 
zvrátenými hodnotami, podobne ako zle uvarené jedlo. 
Po zle uvarenom jedle nám býva nevoľno. A tieto pseu-
dohodnoty nám takto ubližujú. Musíme ísť proti prúdu! 
Vy, mladí, buďte prví: Choďte proti prúdu a buďte pri 
tom odvážni. Vpred s odvahou!

Drahí priatelia, prijmime s radosťou toto Ježišovo 
slovo. Je pravidlom života ponúknutého pre všetkých. 
Nech nám sv. Ján Krstiteľ pomáha uskutočniť ho v pra-
xi. Na tejto ceste nás ako vždy predchádza naša Mat-
ka, Mária. Ona stratila svoj život pre Ježiša až pod kríž 
a dostala ho v plnosti v plnom svetle a nádhere zmŕt-
vychvstania. Nech nám Mária pomáha čoraz viac zmýš-
ľať podľa evanjelia.“

Po modlitbe Anjel Pána a požehnaní ešte dodal: 
„Dobre si zapamätajte: Nebojte sa ísť proti prúdu. Buď-
te smelí! Tak, ako nechceme jesť pokazené jedlo, tak 
isto neroznášajme hodnoty, ktoré sú zvrátené a obera-
jú o nádej. Vpred!“                                   -js- / snímka RV

Svätý Otec pred modlitbou Anjel Pána: Nebojte sa ísť proti prúdu

VATIKÁN - Svätý Otec prijal na audiencii veľ-
majstra Suverénneho rádu Maltézskych rytierov 
Fra´Matthew Festinga. Po asi päťnásťminútovom 
súkromnom rozhovore sa stretol tiež s jeho 11-
-členným sprievodom. Audiencia sa koná kaž-

doročne v súvislosti so sviatkom Narodenia Jána 
Krstiteľa, patróna rádu, ktorý pripadá na pondelok 
24. júna. Rád slávi tento rok 900 rokov do svojho 
oficiálneho uznania bulou pápeža Paschalisa II.
z 15. februára 1113.                                         RV CZ

Veľmajster Maltézskych rytierov na audiencii u Svätého Otca 
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VATIKÁN - Na námestí sv. Petra vo Vatikáne Petrov 
nástupca oslovil približne 70-tisíc veriacich. Vo svojej 
katechéze  pokračoval v tematickom cykle venovanom 
jednotlivým článkom viery. Tentoraz upriamil pozor-
nosť na obraz chrámu, ktorý je ďalším z koncilových 
vyjadrení opisujúcich povahu a tajomstvo Cirkvi.

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes by som chcel v krátkosti priblížiť ďalší z obra-

zov, ktorý nám pomáha opísať tajomstvo Cirkvi: obraz 
chrámu (porov. dogm. konšt. Lumen gentium, 6).

Čo nám naznačuje slovo chrám? Predstavíme si stav-
bu, budovu. Mnohým osobitným spôsobom pripomína 
dejiny izraelského národa, o ktorých rozpráva Starý 
zákon. V Jeruzaleme bol miestom stretnutia s Bohom 
v modlitbe veľký Šalamúnov chrám. Vo vnútri chrá-
mu bola Archa zmluvy, znamenie Božej prítomnosti 
uprostred jeho ľudu. V Arche sa uchovávali tabule Zá-
kona, manna a Áronova palica ako pripomienka skutoč-
nosti, že Boh bol vždy v dejinách svojho ľudu, sprevá-
dzal ho na ceste a viedol jeho kroky. Chrám pripomína 
tieto dejiny. Tak aj my, keď ideme do chrámu, máme si 
tieto dejiny pripomenúť, každý z nás svoju vlastnú his-
tóriu, ako ma Ježiš stretol, ako kráčal so mnou, ako ma 
miluje a požehnáva.

To, čo bolo naznačené Starým zákonom, sa uskutoč-
nilo mocou Ducha Svätého v Cirkvi: Cirkev je domom 
Boha, miestom jeho prítomnosti, kde môžeme nájsť 
a stretnúť Pána. Cirkev je chrámom Ducha Svätého, kto-
rý ju oživuje, vedie a usmerňuje. Keď si kladieme otáz-
ku: Kde môžeme stretnúť Boha? Kde môžeme vstúpiť 
do spoločenstva s ním Kristovým prostredníctvom? Kde 
môžeme nájsť svetlo Ducha Svätého, ktoré osvecuje náš 
život? Odpoveď je takáto: V Božom ľude, medzi nami, 
ktorí sme Cirkev. Tu stretneme Ježiša, Ducha Svätého 
a Otca.

Starozákonný chrám bol postavený ľudskými ru-
kami: chceli „dať dom“ Bohu, aby mali viditeľný znak 
jeho prítomnosti uprostred ľudu. Vtelením Božieho Syna 
sa plní Nátanovo proroctvo kráľovi Dávidovi (porov. 2 
Sam 7,1-29). Nie kráľ, nie my sme tí, ktorí Bohu „dáme 
dom“, ale Boh sám postaví „svoj dom“, aby prišiel bývať 
medzi nás, ako píše sv. Ján vo svojom evanjeliu (porov. 
1,14). Kristus je živým chrámom v Otcovi. Kristus sám 
buduje svoj „duchovný dom“, Cirkev, postavenú nie 
z hmotných kameňov, ale z „kameňov živých“, a nimi 
sme my. Apoštol Pavol píše kresťanom do Efezu: „Ste 
postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným 
uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá 
stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, 
v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Du-
chu“ (Ef 2,20-22). Toto je nádherná skutočnosť! Sme 
živé kamene v Božej stavbe, hlboko spojené s Kristom, 
ktorý je kameňom uholným, a zároveň je naším opor-
ným pilierom. Čo to znamená? Značí to, že chrámom 
sme my, sme živou Cirkvou a keď sme spolu, prebýva 

medzi nami Duch Svätý, ktorý nám pomáha rásť ako 
Cirkvi. Duch Svätý prostredníctvom svojich darov na-
črtáva rôznorodosť. Dôležité je uvedomiť si: Čo koná 
Duch Svätý medzi nami? Spôsobuje rozličnosť, ktorá je 
bohatstvom Cirkvi, všetkých a všetko zjednocuje a tak 
buduje duchovný chrám, v ktorom neprinášame hmotné 
obety, ale seba, náš život (porov. 1 Pt 2,4-5). Cirkev nie je 
akýmsi pletencom vecí a záujmov, ale je chrámom Du-
cha Svätého, chrámom, v ktorom pôsobí Boh a v ktorom 
je každý z nás vďaka krstu živým kameňom. To zname-
ná, že tu nie je nik, kto by bol nepotrebný. Keby niekto 
povedal inému: „Choď domov, si zbytočný“, to nie je 
pravda, pretože v Cirkvi nikto nie je zbytočný, všetci 
sme potrební na to, aby sme budovali tento chrám!

Nik nie je druhoradý. Nikto v Cirkvi nie je viac dô-
ležitý, všetci sme rovnakí v Božích očiach. Niekto z vás 
by mohol povedať: „Počujte, pán pápež, vy nie ste taký 
ako my“. Som, som ako každý z vás, všetci sme rovna-
kí, sme bratia! Nie je nik, kto by bol neznámy. Všetci 
tvoríme a budujeme Cirkev. Táto skutočnosť nás pozýva 
zamyslieť sa nad tým, že ak chýba kameň nášho kres-
ťanského života, chýba niečo z nádhery Cirkvi. Niekto-
rí povedia: „Nemám s Cirkvou nič spoločné“, takýmto 
spôsobom však z tohto chrámu vypadáva živý kameň. 
Nik nemôže odísť, všetci musíme priniesť do Cirkvi náš 
život, naše srdce, našu lásku, našu myseľ, našu prácu, 
všetci spoločne.

Chcem, aby sme si položili otázku: Ako prežívame 
skutočnosť, že sme Cirkvou? Sme živé kamene alebo, 
takpovediac, kamene unavené, unudené, ľahostajné? 
Všimli ste si, aký nepekný je pohľad na unaveného, 
unudeného a ľahostajného kresťana? Taký kresťan nie 
je v poriadku. Kresťan musí byť živý, šťastný z toho, že 
je kresťanom. Musí prežívať nádheru skutočnosti, že je 
súčasťou Božieho ľudu, ktorým je Cirkev. Otvárame sa 
pôsobeniu Ducha Svätého, aby sme boli aktívnou zlož-
kou v našich spoločenstvách alebo sa uzatvárame do 
seba samých a povieme si: „Mám veľa práce a toto nie 
je mojou úlohou“?

Pán nám všetkým dáva svoju milosť a silu, aby sme 
mohli byť hlboko spojení s Kristom, ktorý je uholným 
kameňom, pilierom, oporným bodom nášho života a ži-
vota celej Cirkvi. Modlime sa, aby sme, oživovaní Du-
chom Svätým, boli vždy živými kameňmi jeho Cirkvi. 

Svätý Otec dostal do vlastných rúk viac ako 1400 
listov od slovenských detí. Počas generálnej audiencie 
mu ich odovzdali dve deti spolu so šéfredaktorkou ča-
sopisu Rebrík Katarínou Jantákovou a predsedom eRka 
Jurajom Králikom. Deti reagovali na výzvu publiko-
vanú v aprílovom čísle Rebríka, aby sa modlili za kňa-
zov a Svätého Otca a napísali mu list. Išlo o iniciatívu 
pri príležitosti Nedele Dobrého pastiera. Do redakcie 
časopisu prišli pozdravy z celého Slovenska, vrátané 
tých, ktoré boli napísané počas Misijnej púte detí v Ra-
jeckej Lesnej a Levoči. O tom, aký bol obsah listov  

Svätý Otec počas audiencie: V živom chráme Cirkvi nie je nik zbytočný
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Svätý Otec sa prihovoril nunciom
 
VATIKÁN - Milovať Cirkev a krajinu, v ktorej ste po-
volaní slúžiť, prostredníctvom sebaumŕtvovania, obety, 
odlúčenia od seba samých cez nepretržitý vzťah s Pá-
nom. Takáto bola jedna z hlavných myšlienok prího-
voru Františka k apoštolským nunciom, ktorých prijal 
v Klementínskej sále Apoštolského paláca. Audienciou 
otvoril ich dvojdňové stretnutie, ktoré inicioval v roku 
2012 pápež Benedikt XVI.

Svätý Otec hovoril o poslaní apoštolských nunciov, 
o vydávaní svedectva o láske, ale aj potrebe uniknúť 
z toho, čo nazval „buržoáziou ducha a života“. „Váš 
život býva často ťažký, niekedy v oblastiach pretrvá-
vajúcich konfliktov (...) Koľko bolesti, koľko utrpe-
nia! Nepretržitá púť bez možnosti usadiť sa na jednom 
mieste, v jednej kultúre, v určitej cirkevnej realite. Ale 
je to život, ktorý napreduje smerom k prisľúbeniam 
a zdraví vás z diaľky. Putovný život, ale vždy s Ježi-
šom Kristom, ktorý vás drží za ruku,“ uviedol pápež. 
Ako dodal, stabilita nespočíva vo veciach, vlastných 
projektoch alebo v ambíciách. Musia byť skutočnými 
pastiermi upierajúcimi pohľad na Krista.

Svätý Otec sa s „úprimným srdcom“ a „nefor-
málnym spôsobom“ obracia na nunciov a nazýva ich 
sprostredkovateľmi, budovateľmi spoločenstva. V tej-
to súvislosti hovorí o dvoch prvkoch: o uponížení sa 
a obete „zrieknuť sa vecí, priateľov, pút a začínať vždy 
od znova“. „Nie je to ľahké. Znamená to žiť v pro-
vizórnych podmienkach, vyjsť zo seba samých, bez 
nejakého miesta, kde možno zapustiť korene, bez sta-
bilného spoločenstva, a napriek tomu milovať Cirkev 
a krajinu, ktorej ste povolaní slúžiť.“ Pápež František 
zdôrazňuje aj potrebu profesionality, blízkosť ľuďom, 
dôveru v Pána, ktorý je skutočným prisľúbením. Ďalej 
však varuje: „Majetky, vyhliadky tohto sveta sa končia 
sklamaním, vedú k tomu, že nikdy nebudeme spokojní. 
Pán je ale dobro, ktoré nesklame. Jediný, ktorý neskla-
me. A toto si vyžaduje odstup od seba samých, ktorý 
možno dosiahnuť iba nepretržitým vzťahom s Pánom 
a zjednotením života s Kristom. Toto sa nazýva dôver-
nosť s Ježišom. Dôvernosť s Ježišom Kristom musí 
byť každodenným pokrmom zástupcu pápeža, pretože 
je pokrmom, ktorý sa rodí zo spomienky na prvé stret-
nutie s Ním a predstavuje aj každodenné vyjadrenie 
vernosti jeho volaniu.“

Ide o blízkosť s Ježišom v modlitbách, eucharistic-
kých sláveniach, charitatívnej činnosti. Dôležité je pod-
ľa pápeža nepoddať sa „duchu svetskosti“, ktorý vedie 
k činnosti pre vlastnú realizáciu a nie na slávu Božiu. 
„Robte vždy všetko s veľkou láskou! V láske, profe-
sionálne. Snažte sa vždy o dobro, dobro pre všetkých, 
dobro Cirkvi a každého človeka,“ vyzval Svätý Otec. 
Pastieri musia byť nablízku ľuďom. Musia byť „otca-
mi a bratmi, nežnými, trpezlivými a milosrdnými, ktorí 
milujú chudobu“.                                                       -mf-

od slovenských detí určených pápežovi Františkovi, ho-
vorí Katarína Jantáková, šéfredaktorka časopisu Rebrík 
(audio TU). Medzi listami odovzdanými Svätému Otcovi 
bol aj pozdrav Sone z Bratislavy (audio TU). Ako pove-
dal predseda eRka Juraj Králik, František sa nezvyčajné-
mu darčeku potešil a listy prijal s radosťou (audio TU). 
Katarína Jantáková na záver vysvetľuje, ako sa pokúsili 
prekonať jazykovú bariéru, niektoré z detí napísali listy 
v rôznych jazykoch.                      RV, sr. Agnes Jenčíková CJ

Svätý Otec privítal na vatikánskej 
železničnej stanici asi 250 detí

VATIKÁN - V nedeľu pricestovalo do Vatikánu na 
miestnu železničnú stanicu 250 detí z celého Talianska 
vo veku od 6 do 10 rokov s psycho-sociálnymi problé-
mami. Trasa vlaku, ktorý sa nazýva „Vlak detí – cesta 
pomedzi krásu“, viedla z Milána cez Bolognu a Floren-
ciu, kde mohli deti obdivovať krásu katedrál jednotlivých 
miest. Krátko popoludní malých pasažierov osobne na 
stanici s úsmevom privítal František, ktorý sa ich opýtal, 
ako sa im cestovalo, odkiaľ prichádzajú a požiadal ich, 
aby mu povedali ako budú tráviť popoludnie. Potom ich 
pozval do Auly Pavla VI., kde na nich čakal obed, hry 
a didaktická prehliadka kolonády sv. Petra. Návštevu 
iniciovala Pápežská rada pre kultúru spolu s talianskou 
železničnou spoločnosťou Trenitalia ako súčasť projektu 
„Nádvorie hľadajúcich“.                                                         -js-

 Ekumenický patriarchát  
na návšteve v Ríme 

Delegácia Ekumenického patriarchátu Konštantínopolu 
je od 27. do 29. júna 2013 na návšteve Ríma. Ide o tra-
dičnú výmenu delegácií pri príležitosti sviatkov patró-
nov, 29. júna v Ríme na slávnosť sv. apoštolov Petra 
a Pavla a 30. novembra v Istanbule na sviatok sv. Ondre-
ja, apoštola. Delegáciu vedie metropolita Pergama Ioan-
nis Zizioulas, spolu-predseda Medzinárodnej zmiešanej 
komisie pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou 
a Pravoslávnou cirkvou. Sprevádzajú ho biskup Sinope 
Athenagoras Peckstadt, asistent metropolitu Belgicka, 
a otec Prodromos Xenakis, vicesekretár Svätej synody 
eparchie krétskej cirkvi.

V piatok 28. júna hostí prijme na audiencii pápež 
František, na programe je tiež rozhovor s Pápežskou ra-
dou na podporu jednoty kresťanov. V sobotu 29. júna sa 
delegácia zúčastní na eucharistickej slávnosti v Bazilike 
sv. Petra, ktorej bude predsedať Svätý Otec.                -jak-
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Delegácia židovských organizácií 
a komunít prvý raz u Františka

VATIKÁN - Svätý Otec v pondelok po prvýkrát prijal 
oficiálnu delegáciu židovských organizácií a komunít.
Nijaký kresťan nesmie byť antisemitom. František to 
povedal počas stretnutia s členmi Medzinárodnej ži-
dovskej komisie pre medzináboženské konzultácie 
(International Jewish Committee on Interreligious 
Consultations).

Hebrejským pozdravom Shalom! začal, ale aj ukon-
čil svoj prejav. V ňom poukázal na dlhodobý 40-ročný 
priateľský vzťah medzi kresťanmi a židmi a povzbudil 
všetkých k pokračovaniu na tejto ceste. Ako povedal, 
obe strany prispeli k posilneniu „vzájomného porozu-
menia a priateľských vzťahov“. Nadviazal na koncilo-
vý dokument Nostra Aetate, základný bod v súvislosti 
so vzťahmi so židovským národom: „Cirkev uznáva, 
že ,počiatky jej viery a jej vyvolenia nachádzame, pod-
ľa božského tajomstva spásy, v patriarchoch, v Mojži-
šovi a prorokoch‘. Čo sa týka židovského ľudu, koncil 
pripomína učenie sv. Pavla, podľa ktorého ,dary a Bo-
žie volanie sú neodvolateľné‘, a okrem toho dôrazne 
odsudzuje nenávisť, prenasledovanie a všetky prejavy 

Svätý Otec prijal na audiencii  
premiéra Malty Josepha Muscata

VATIKÁN - František prijal v pondelok na audiencii 
premiéra Maltskej republiky Josepha Muscata. Počas 
spoločných rozhovorov boli vyzdvihnuté apoštolské 
korene maltskej Cirkvi a rozhodujúca stopa kresťanstva 
v histórii a kultúre tohto ostrovného národa“.

Pri stretnutí tiež pripomenuli apoštolské návštevy 
blahoslaveného Jána Pavla II. a Benedikta XVI. na Mal-
te, ktoré zanechali „hlbokú spomienku v živote Cirkvi 
a obyvateľstva“. Stretnutie bolo rovnako opätovným 
potvrdením skutočnosti, že je potrebné zachovať živú 
vieru v kresťanské hodnoty, v čom zohráva nezastupi-
teľnú „rolu Katolícka cirkev prostredníctvom svojich 
výchovných a podporných inštitúcií“. Postavenie Cirkvi 
na Malte je podľa komuniké zo stretnutia „chránené 
vďaka mnohým dohodám uzavretým medzi Svätou sto-
licou a Maltskou republikou vrátane dohody o výučbe 
katolíckeho náboženstva v štátnych školách, v katolíc-
kych školách a cirkevných zariadeniach“. Zmluvné stra-
ny venovali osobitnú pozornosť „dohode o občianskej 
platnosti cirkevných sobášov, ktorá bude predmetom 
ich ďalších rokovaní“. Dotkli sa tiež „dôležitých výziev 
a kritickej situácie, ktoré ovplyvňujú oblasť Stredomo-
ria, ako aj úlohy Malty v Európskej únii“, s dôrazom na 
„fenomén migrácie do Európy, do ktorého je ako Cir-
kev, tak aj maltská vláda silno zaangažovaná“.   -jak- 

František prijal aktivistu  
argentínskeho domorodého etnika 

Félixa Díaza

VATIKÁN - František sa v pondelok stretol s s vodcom 
argentínskeho domorodého etnika Qom. Félixa Díaza 
s manželkou vo Vatikáne sprevádzal bojovník za ľud-
ské práva Adolfo Pérez Esquivel, nositeľ Nobelovej 
ceny za mier, a o Francisco Nazar, biskupský vikár pre 
pôvodné obyvateľstvo diecézy Formosa v Argentíne. 
Félix Díaz vyjadril Svätému Otcovi vďačnosť za túto 
audienciu, ktorá pre neho znamená prejav záujmu a po-
moci. Hovoril o ťažkostiach, ktoré musia prekonávať 
domorodé národy v Argentíne a Latinskej Amerike, 
ako aj o ich obavách v súvislosti s ochranou ich práv, 
týkajúcich sa osobitne ich území a kultúrnej identity.

Práve v provincii Formosa je domorodé etnikum 
Qom vystavené útlaku zo strany nadnárodných koncer-
nov, ktoré so schválením vládnej hospodárskej politiky 
vyvlastňujú ich pôdu. Je ohrozená tiež kultúrna identita 
argentínskych indiánov. Zástupcovia indiánskej komu-
nity preto už niekoľko týždňov protestujú pred sídlom 
argentínskej prezidentky Kirchnerovej, potom, čo na 
seba po prvýkrát upozornili rozsiahlymi manifestácia-
mi v roku 2010. S ťažkou situáciou domorodého etnika 
bol kardinál Bergoglio dobre oboznámený už ako arci-
biskup Buenos Aires. Súčasný pápež tiež osobné pozná 
Félixca Diáza z komunity nazvanej „Jar“. V Argentíne  
žije 2,38% domorodého obyvateľstva, pričom v pro-
vincii Formosa tvorí viac než 6% populácie. mf, RV CZ

antisemitizmu. Z dôvodu našich spoločných koreňov, 
kresťan nesmie byť antisemitom!“

Pápež pripomenul, že samotné koncilové princí-
py, ako aj významné gestá predchádzajúcich pápežov, 
naznačili „cestu k lepšiemu spoznaniu a vzájomnému 
porozumeniu“, ku ktorému došlo počas posledných 
desaťročí. Hovoril aj o svojich skúsenostiach so žid-
mi ešte ako arcibiskup Buenos Aires: „Prichádzal som 
s nimi do kontaktu niekoľkokrát, čo sa týka spoloč-
ných výziev, ktorým čelia židia a kresťania. Ale pre-
dovšetkým sme ako priatelia ocenili vzájomnú prítom-
nosť, obohatili sme sa vzájomne stretnutím a dialógom, 
s postojom vzájomného prijatia, a to nám pomohlo rásť 
ako ľuďom a ako veriacim.“

Práve takéto priateľstvo podľa Svätého Otca pred-
stavuje základ dialógu: „Ľudstvo potrebuje naše spo-
ločné svedectvo v prospech rešpektovania dôstojnosti 
muža a ženy stvorených na obraz a podobu Boha, 
a v prospech pokoja, ktorý je v prvom rade darom od 
neho. Rád by som tu pripomenul slová proroka Jeremi-
áša: ,Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí 
Pán – sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám 
budúcnosť a nádej.‘ (Jer 29, 11)“                                -mf-
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Svätý Otec napísal do Lúrd,  
ktoré postihli silné povodne

VATIKÁN/LURDY - František vyjadril svoju pod-
poru všetkým ľuďom, ktorý v Lurdoch a v okolí 
zasiahli povodne. V posolstve, ktoré zaslal bis-
kupovi Lurdskej diecézy Nicolasovi Brouwetovi, 
Svätý Otec vyzýva k duchovnej a bratskej solida-
rite. Obete záplav, ktoré sú horšie než v októbri 
minulého roka, pápež zveruje Božiemu milosrden-
stvu. Svätý Otec tiež vyjadruje nádej, že mariánske 
pútnické miesto bude skoro opätovne sprístupnené 
veriacim.

V Lurdoch prišli o život dve ženy. Voda za-
plavila jaskyňu Nepoškvrneného počatia Panna 
Márie a priľahlú Ružencovú baziliku, v podzem-
nej bazilike Pia X. vystúpila voda do trojmetrovej 
výšky. Všetky púte sú až do odvolania pozastave-
né.                                                RV CZ/ snímka RV 

František zriadil komisiu  
pre dohľad nad Inštitútom  

náboženských diel

VATIKÁN -  Svätý Otec František zriadil Pápež-
skú komisiu pre dohľad nad Inštitútom nábožen-
ských diel (IOR), teda tzv. vatikánskou bankou. 
Vyplýva to z dokumentu pápeža s dátumom 24. 
júna tohto roka. Publikovaný bol dnes.

Ako Svätý Otec v dokumente uvádza, išlo o je-
ho osobné rozhodnutie, aby lepšie spoznal práv-
ne postavenie a prácu tohto inštitútu a zároveň sa 
lepšie zosúladil jeho cieľ s poslaním univerzál-
nej Cirkvi a Svätej stolice. Zriadenie komisie je 
v rámci realizácie všeobecných reforiem inštitúcií, 

ktoré pomáhajú Svätej stolici. Cieľom komisie je 
zozbieranie informácií o chode a činnosti Inštitútu 
náboženských diel, a ich prezentácia ich priamo 
Svätému Otcovi. Komisia sa bude riadiť podľa 
noriem, ktoré vydal pápež Ján Pavol II. v roku 
1990 pri zriadení spomínaného inštitútu s malými 
obmenami.

Mandát tejto komisie bude rozsiahly, vysvetlil 
novinárom riaditeľ Tlačového strediska Svätej sto-
lice, a spočíva v zhromažďovaní informácií o čin-
nosti Inštitútu a ich okamžitému predkladaniu 
Svätému Otcovi. Medzitým však bude táto inštitú-
cia „pokračovať v činnosti podľa zásad daných lis-
tom Jána Pavla II. z roku 1990, pokiaľ Svätý Otec 
nestanoví inak.“ Komisia má prístup k všetkým 
úradne tajne údajom a informáciám a začína svoju 
prácu v týchto dňoch a „jej zrušenie bude oznáme-
né“. Skladá sa zo šiestich osôb. Predsedom je kar-
dinál Raffaele Farina, koordinátorom Mons. Juan 
Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, sekretárom 
Mons. Peter Brvan Wells, ďalšími členmi sú kar-
dinál Jean-Louis Perre Tauran a profesorka Marry 
Ann Glendonová.                                               -js-

Moslimsko-katolícky výbor chce 
napomôcť súčasnej spoločnosti

RÍM - V Ríme sa v uplynulých dňoch zišiel 
Moslimsko-katolícky výbor na svojom v poradí 
19. zasadnutí. Jeho témou bolo „Veriaci konfron-
tovaní s materializmom a sekularizmom v spoloč-
nosti“. Ako sa uvádza v komuniké zo stretnutia, 
„kresťanstvo a islam presadzujú nedeliteľnosť 
a komplementárnosť materiálnej a duchovnej sfé-
ry“. Úlohou veriacich je preto zladiť tieto oblasti. 
Vnútorné a morálne rozmery jednotlivcov a spo-
ločnosti dnes však oslabuje strata duchovných 
a náboženských koreňov. Výbor si je vedomý spo-
ločnej zodpovednosti ako veriacich v Boha a pou-
kazuje na snahu pomôcť svetu v kríze a ochrániť 
najzraniteľnejších. Z oboch strán však zazneli aj 
výzvy skoncovať s krviprelievaním a vraždením 
nevinných ľudí v Sýrii. Vyhlásenie podpísal kar-
dinál Jean-Louis Tauran, predseda Pápežskej rady 
pre medzináboženský dialóg a profesor Hamid 
bin Ahmad Al-Rifaie, predseda Medzinárodného 
moslimského fóra pre dialóg.

Účastníkov zasadnutia prijal na audiencii i Fran-
tišek. Povzbudil ich, aby pokračovali vo svojom úsi-
lí na ceste rešpektujúceho a plodného dialógu me-
dzi veriacimi v prospech pokoja a prosperity sveta. 
Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v Tat-
wane v Maroku.                                                         -mf- 
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Diskusia o ochrane  
životného prostredia  

počas tzv. Týždňa nádeje

BRUSEL - Týždeň nádeje, ktorý pri príležitosti 
Európskeho roku aktívneho občianstva organizu-
je v Bruseli Komisia biskupských konferencií Eu-
rópskej únie (COMECE), pokračoval diskusiou za 
okrúhlym stolom na tému „Udržateľnosť: sila žiť 
v jednoduchosti“. „Cirkvi a Európsky parlament 
musia viac spolupracovať aj pri takých témach 
ako je životné prostredie a udržateľný rozvoj,“ 
uviedol to Peter Liese, európsky poslanec a člen 

Európski biskupi si pripomenú 
10. výročie posynodálnej exhortácie 

„Cirkev v Európe“

VARŠAVA - Pred desiatimi rokmi 28. júna 2003 
na vigíliu sv. apoštolov Petra a Pavla bola Cirkvi 
v Európe odovzdaná Posynodálna apoštolská ex-
hortácia Jána Pavla II. „Cirkev v Európe“. Doku-
ment sa zaoberal prioritami nového ohlasovania 
evanjelia na starom kontinente. Po desiatich ro-
koch sa sekretári biskupských konferencií Európy 
stretnú vo Varšave, kde budú od 27. do 30. júna 
diskutovať o misii evanjelizácie v aktuálnom kon-
texte Roka viery.

Pracovnú časť stretnutia v centre Poľskej kato-
líckej charity otvorí predseda Konferencie biskupov 
Poľska a viceprezident Rady európskych biskup-
ských konferencií (CCEE) Mons. Józef Michalik. 
Bilanciu desiatich rokov novej evanjelizácie s ná-
zvom „Od Cirkvi v Európe po Rok viery” predsta-
ví viceprezident Komisie biskupských konferencií 
Európskej únie (COMECE) Mons. Virgil Bercea, 
ktorý sa zúčastnil aj na Mimoriadnom zhromažde-
ní biskupskej synody o Európe v roku 1999, ako ja 
na synode o novej evanjelizácii v roku 2012.

V piatok 28. júna bude súčasťou stretnutia 
modlitbová vigília za Európu, následne v sobotu sa 
uskutoční tlačová konferencia a podujatie vyvrcho-
lí svätou omšou, ktorú bude v nedeľu 30. júna 2013 
vo varšavskej katedrále celebrovať apoštolský nun-
cius Mons. Celestino Migliore.                         -jak-

Komisie pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín (ENVI). Cirkvi majú pod-
ľa neho bohaté skúsenosti s ochranou stvorenstva 
a v Európskom parlamente sú otázky životného 
prostredia na dennom poriadku. Ako však dodá-
va, „je potrebné začať s procesom zmien a jedi-
ným možným riešením je zmena životného štýlu 
a spotreby“.

Európsky parlament ocenil slová Svätého Otca 
Františka v prvej homílii svojho pontifikátu, keď
upozornil na nutnosť ochrany stvorenstva a zod-
povednosť človeka byť ochrancami Božích da-
rov. Keďže témy diskusií bývajú počas tohto týž-
dňa prepojené s postavami európskych svätých 
a mučeníkov, včera sa v súvislosti so životným 
prostredím hovorilo o svätej Ildegarde z Bingenu 
(1098-1179), nemeckej rehoľníčke a benediktín-
ke, prírodovedkyni, a botaničke označovanej za 
znalkyňu prírody (na snímke). Za učiteľku Cirkvi 
bola vyhlásená pápežom Benediktom XVI. v ok-
tóbri minulého roka.                                            -mf- 

Svätý Otec potvrdil mandát  
delegátovi pre Kristových legionárov

V A T I K Á N 
- Svätý Otec 
František pí-
somne potvr-
dil mandát 
kardinála Ve-
lasia De Pa-
olis ako pá-
p e ž s k é h o 

delegáta Kristových legionárov, ktorý bol vyme-
novaný v roku 2010 pápežom Benediktom XVI. 
na mimoriadnu kapitulu kongregácie začiatkom 
roku 2014. Hlavnou úlohou kapituly bude zvole-
nie nového vedenia inštitútu a schválenie nových 
stanov, ktoré budú potom odovzdané Svätému 
Otcovi na posúdenie.

„Tieto kroky sú nevyhnutné pre cestu au-
tentického a hlbokého obnovenia Kongregácie 
Kristových legionárov a nepriamo aj pre činnosť 
celého hnutia Regnum Christi,“ uvádza sa v lis-
te Svätého Otca. Žiada v ňom o aktuálne infor-
movanie o procese prípravy kapituly, na ktorú 
zvoláva „pomoc Ducha Svätého, aby inšpiroval 
všetkých rehoľníkov“ k čo najväčšiemu odhodla-
niu k „rozlišovaniu nad ich povolaním v Cirkvi 
a vo svete“.

Prostredníctvom svojho delegáta pápež Franti-
šek vyjadruje „hlbokú vďačnosť za úsilie a slovo 
povzbudenia všetkým Legionárom Krista, zasvä-
teným mužom a ženám hnutia Regnum Christi, 
ako aj laikom, ktorí s nimi spolupracujú. Uisťuje 
ich o svojich modlitbách, posiela im svoje osobit-
né apoštolské požehnanie a všetkých zveruje ma-
terskému príhovoru Panny Márie, Matky Cirkvi.          
                   -jak-/ snímka RV
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Koncert orchestra  
Neokatechumenátnej cesty

AUSCHWITZ-BIRKENAU - Pod tzv. „bránou smrti“ 
vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau zahral 
v pondelok večer orchester Neokatechumenátnej cesty 
symfonicko-katechetický koncert nazvaný „Utrpenie 
nevinných“. Autorom hudobnej kompozície je zaklada-
teľ neokatechumenátnej exty Kiko Argüelo, ktorý o svo-
jej návšteve koncentračného tábora vyhlásil: „Akonáhle 
som vstúpil do jedného z osvienčimských blokov, nú-
tilo ma to pokľaknúť a otvoriť Písmo. Môj zrak padol 
na Ježišove slová: Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný 
Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho 
srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej 
svojej sily!“ (Mk 12,29-30). Práve spev Počuj Izrael sa 
stal vrcholným momentom večera, na ktorom bolo prí-
tomných šesť kardinálov, 50 biskupov, 35 rabínov a 15-
-tisíc ďalších návštevníkov. Svoje pozdravné posolstvo 
poslal i Svätý Otec František. „Nech táto iniciatíva po-
silní vzťahy vzájomnej úcty medzi židmi a kresťanmi. 
Nech tiež obnoví odhodlanie medzinárodného spolo-
čenstva, aby sa neopakovali hrôzy, aké boli spáchané 
v Auschwitzi,“ píše Svätý Otec.                                  RV CZ

Európsky kultúrny chodník  
svätých Cyrila a Metoda

VELEHRAD - Európsky kultúrny chodník sv. Cyrila 
a Metoda prepojí národy a okrem propagácie cyrilo-
-metodskej tradície má prispieť k rozvoju cestovného 
ruchu. Na Velehrade sa v utorok zišlo 40 delegátov 
z Českej republiky, Slovenska, Talianska, Grécka 
a Bulharska, aby prediskutovali konkrétne kroky ve-
dúce k postupnému uvedeniu zámeru do života. Jed-
ným z prvých by malo byť vyznačenie pútnickej trasy 
z Velehradu do slovenského Šaštína, ktoré by malo 
byť hotové v budúcom roku.

Do budúcnosti sa uvažuje o prepojení chodníka do 
Nitry a ďalej na juh Európy. Projekt nebude len o vy-
značení „chodníčkov a cestičiek“. „Je to najmä o kul-
túre, šírení cyrilo-metodských myšlienok a o nábo-
ženstve. Cieľom projektu je tiež podpora cestovného 

Český Úrad pre kontrolu liečiv 
schválil tzv. potratovú pilulku  

RU-486

PRAHA - Tvz. potratová pilulka známa pod názvom 
RU-486 bude od jesene dostupná v českých lekárňach. 
Český Štátny ústav pre kontrolu liečiv totiž na základe 
žiadosti francúzskej firmy Exelgyn schválil látky mi-
fepriston a misoprostol. Schválil ich s dodatkom, že sa 
môžu predpísať iba zdravotnícke zariadenia s lôžka-
mi, teda nemocnice alebo potratové centra, ktoré majú 
zazmluvnené i nemocničné lôžka. Registráciu pred 
časom odmietla Česká biskupská konferencia.  -čtk- 

ruchu,“ povedala zástupkyňa prefekta z gréckého  So-
lúnu Jelina Makrantonakiová. Projekt počíta napríklad 
i so vzdelávaním mladých Európanov a výmennými 
pobytmi študentov stredných a vysokých škôl. Zahŕ-
ňa tiež kultúrne a vzdelávacie aktivity. V jednotlivých 
mestách zároveň budú vznikať i nové atrakcie, ktoré 
podľa Urbanovského by mali byť propagované v bu-
dúcnosti spoločne.

Zámerom je vytvoriť chodník tak, ako Cyril a Metod 
putovali zo Solúna na Velehrad a odtiaľ na juh.       -čtk-

Halier sv. Petra na pomoc Cirkvi 
vo svete

„Solidarita bez hraníc a Petrovo ministérium.“ Toto sú 
dve kľúčové slová charakterizujúce tohtoročnú zbier-
ku Halier sv. Petra. Ako v rozhovore pre agentúru Sir 
vysvetlil Mons. Tullio Poli, riaditeľ zbierky, „solidarita 
bez hraníc, preto, lebo príspevky do zbierky pochádzajú 
z celého sveta“ a Petrovo ministérium, lebo ide o pod-
poru pápeža v jeho činnosti na pomoc obetiam chudo-
by, vojny, útlaku, prírodných katastrof. Od iných foriem 
solidarity sa podľa neho odlišuje tým, že je Svätému 
Otcovi nepretržite k dispozícii na pomoc tým, ktorí to 
potrebujú.

Z výťažku minuloročnej zbierky poputovala fi-
nančná pomoc do rôznych častí sveta. „V Angole sme 
podporili repatriáciu angolských utečencov zo Zambie 
a Demokratickej republiky Kongo. V Bangladéši bola 
poskytnutá pomoc tisícom rodín z rôznych diecéz, 
ktoré prišli o všetok svoj majetok v dôsledku povodní. 
V Demokratickej republike Kongo bola vyššia čiastka 
poskytnutá na vybudovanie školy nazvanej ‚Škola po-
slednej šance’ na vzdelávanie chlapcov a dievčat z naj-
viac znevýhodnených sociálnych tried v diecéze Lwi-
za,“ vysvetlil Mons. Poli. Časť finančných prostriedkov
poputovala aj do Etiópie a Kene na pomoc obyvateľom, 
ktorí čelia humanitárnej kríze.

Zbierka Halier sv. Petra sa koná každý rok v celom 
katolíckom svete na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla 
alebo v najbližšiu nedeľu, ktorá tento rok pripadá na 30. 
jún. Po prvýkrát sa uskutočnila v 9. storočí v Anglicku, 
keď kráľ Albert vyzbieral peniaze na pomoc pre pápeža. 
Oficiálne ju zaviedol v roku 1860 pápež Pius IX.    -mf-

SPRÁVY ZO SVETA                                   ŽIVOT CIRKVI 
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Biskupi USA: Tragický deň  
pre manželstvo a náš národ

USA - „Tragický deň pre manželstvo a pre náš národ,“ 
takto komentovali americkí biskupi rozhodnutie Naj-
vyššieho súdu USA, na základe ktorého bol zrušený 
zákon definujúci manželstvo ako zväzok iba medzi mu-
žom a ženou. Zákon známy pod skratkou DOMA (De-
fense of Marriage Act) prijal v roku 1996 prezident Bill 
Clinton a schválil Kongres. Po novom budú mať páry 
rovnakého pohlavia také isté práva, aké vyplývajú z tra-
dičného manželstva medzi mužom a ženou.

Konferencia biskupov USA vydala pri tejto príleži-
tosti vyhlásenie, ktoré podpísal kardinál Timothy Dolan, 
arcibiskup New Yorku a Mons. Salvatore Cordileone, 
arcibiskup San Francisca, predseda subkomisie bisku-
pov na podporu a ochranu manželstva. Biskupi opätovne 
pripomínajú, že „manželstvo je jedinou inštitúciou, kto-
rá zjednocuje jedného muža a jednu ženu na celý život“ 
a zaisťuje každému dieťaťu narodenému z tohto zväzku 
otca a matku. Vyzývajú tak popredných predstaviteľov 
a občiansku spoločnosť k ochrane a podpore tradičnej 
definície manželstva. Ako uvádzajú, DOMA definuje
manželstvo výlučne ako zväzok medzi mužom a ženou. 
Zaručuje tak práva a výhody vyplývajúce z manželstva, 
ako je napríklad prístup k sociálnym dávkam a dedič-
stvu, iba heterosexuálnym párom, nie párom rovnakého 
pohlavia, hoci legálne zosobášeným.                         -mf- 

Arcibiskup Bangui o dramatickej 
situácii v Stredoafrickej republike

FRANCÚZSKO - Stredoafrická republika poma-
ly vymiera a sociálna súdržnosť v nej je vo vážnom 
ohrození. Hovorí o tom Mons. Diudonné Nzapalain-
ga, arcibiskup Bangui, ktorý sa v týchto dňoch nachá-
dza na návšteve Francúzska. Cieľom cesty je zvýšiť 
povedomie verejnosti a francúzskej vlády o situácii na 
jej bývalom území. Krajinu devastujú násilnosti rebe-
lov z hnutia Séléka po tom, ako sa v marci za dočasnú 
hlavu štátu vyhlásil ich bývalý šéf Michel Djotodia.

Biskup sa stretol so zástupcami francúzskeho 
ministerstva zahraničných vecí ako aj s katolíckymi 
organizáciami a tlačou, s ktorými sa podelil o svoje 
obavy. Ako povedal, v Stredoafrickej republike rastie 
náboženské napätie a štát je ohrozený od svojich zá-
kladov. Jeho vyhlásenie nasledovalo po silnom posol-
stve, ktoré v predošlých dňoch zverejnili stredoafrickí 
biskupi po zasadnutí v meste Bimbo v dňoch od 12. 
do 23. júna. V ňom hovoria o „neslýchanom“ okami-
hu dejín v krajine a povzbudzujú k vytvoreniu „plat-
formy dialógu medzi katolíckymi, protestantskými 
a moslimskými náboženskými predstaviteľmi“. Žia-
dajú, aby sa zabránilo tomu, čo „brzdí rozvoj národa“ 
teda „protekcii, klientelizmu, korupcii, beztrestnosti, 
hromadeniu verejných statkov a porušovaniu ľud-
ských práv“.

Stredoafrická republika získala nezávislosť od 
Francúzska v roku 1960. Jej dejiny a súčasnosť sú 
však poznačené násilnosťami spojenými s politickou, 
ekonomickou a sociálnou nestabilitou. Krajina patrí 
medzi najchudobnejšie na africkom kontinente.    -mf-

Pozorovateľ Svätej stolice  
pri OSN upozorňuje  
na nárast utečencov

ŽENEVA - Delegácia Svätej stolice pri OSN v Ženeve 
s poľutovaním konštatuje nárast počtu ľudí, ktorí po-
trebujú pomoc Vysokého komisára OSN pre utečencov 
(UNHCR) za posledných dvanásť mesiacov. Upozornil 
nato stály pozorovateľ Svätej stolice, arcibiskup Silva-
no Maria Tomasi vo svojom stredajšom prejave na 57. 
stretnutí UNHCR. Dôsledkom neutíchajúceho násilia sú 
státisíce ľudí bez prístrešia. Tento nárast bol spôsobený 
„pokračujúcimi ozbrojenými konfliktami“, chýbajúcou
vôľou k hľadaniu „mierových politických riešení“.

Mons. Silvano Tomasi, stály pozorovateľ Svätej sto-
lice pri OSN v Ženeve argumentoval, že vyzbrojovanie 
nepomôže urovnať vplyv militantných skupín, len zabi-
je viac civilistov. Tento tragický ukazovateľ potvrdzuje,  

že vojna všetko ničí a mierom je možné všetko dosiah-
nuť. Delegácia Svätej stolice „vyjadrila potešenie“, že 
Vysoký komisár uviedol do pohybu úsilie o preskú-
manie úlohy náboženských komunít v oblasti ochra-
ny a Mons. Tomasi poznamenal, že dialóg s Vysokým 
komisárom o viere z decembra minulého roka bol vy-
jadrením o úspechu zbližovania veriacich ľudí pri po-
skytovaní pomoci a uprednostňovaní súcitu, solidarity 
a dialógu ako vhodného spôsobu reagovania na situáciu 
utečencov.

Arcibiskup Tomasi ponúkol informácie z prvej ruky, 
získané z konfliktných oblastí, ktoré poukazujú nato,
ako náboženské komunity poskytujú pomoc a ochranu. 
„V súčasnej dobe v Sýrii jedna katolícka organizácia vo 
viac ako 20 náboženských komunitách“ katolíckych, 
pravoslávnych, protestantských a moslimskej komunite 
poskytuje potraviny, lieky, prístrešie a psycho-sociálnu 
podporu „pre viac ako 100 tisíc ľudí z Damasku, Hom-
su, Aleppa a okolitých vidieckych oblastí“ . Podpora je 
rozdelená podľa potreby a bez ohľadu na náboženské 
presvedčenie. „Je dôležité, aby väzby medzi týmito sku-
pinami a UNHCR boli posilnené, aby mandát ochrany 
mohol byť realizovaný lepšie“ – povedal stály pozoro-
vateľ Svätej stolice pri OSN.                                              -jak- 
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 V sýrske dedine Ghassanieh  
povstalci zaútočili na kláštor  

a zavraždili pátra

SÝRIA - Život jedného katolíckeho pátra si vyžiadal 
vpád povstalcov do františkánskeho kláštora v sýr-
skej dedine Ghassanieh, vzdialenej 120 kilometrov od 
Aleppa. Oznámil to páter Pierbattista Pizzaballa, kus-
tód Svätej zeme. Podľa informácií agentúry Sir ozbro-
jení povstalci kláštor úplne vyplienili. Štyridsaťdeväť-
ročného pátra Francoisa Murada, pustovníka, ktorý sa 
ukrýval v kláštore, údajne zabil zatúlaný projektil vy-
pálený jedným z povstalcov.

„Chcel by som, aby všetci vedeli, že Západ pod-
porovaním revolucionárov podporuje náboženských 
extrémistov a pomáha tak zabíjať kresťanov. Takým-
to spôsobom v tejto oblasti neostane žiaden kresťan,“ 
uviedol tamojší provinciálny minister františkánov 
Halim Noujaim. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas 
situáciu komentoval aj páter Pizzaballa: „Nemáme 
slov. Jediné, čo môžeme vysloviť, okrem modlitieb za 
pátra Francoisa a všetky obete, je želanie, aby sa toto 
šialenstvo čo najskôr skončilo, a aby sa nedovážali 
žiadne zbrane do Sýrie, pretože to by znamenalo len 
predĺženie tejto absurdnej občianskej vojny.“ Ako uvie-
dol, konflikt už prerástol hranice krajiny. „Žiaľ, Sýria
sa nateraz stala bojovým poľom, a to nielen medzi sýr-
skymi jednotkami, ale tiež medzi arabskými krajinami 
a medzinárodným spoločenstvom. Doplácajú na to 
len chudobní, deti a v poslednom čase aj kresťania. Je 
potrebné, aby medzinárodné spoločenstvo toto všetko 
zastavilo,“ povedal kustód Svätej zeme.                  -mf-

Pápežská nadácia Pomoc Cirkvi 
v núdzi vyzbierala rekordnú čiastku

VATIKÁN - Dobrodinci a sympatizanti pápežskej 
nadácie „Pomoc Cirkvi v núdzi” darovali minulého 
roku 90 789 588 eur na podporu nadácie a financova-
nie 5604 projektov v 140 krajinách. Počas svojej viac 
ako 65-ročnej histórie nadácia pápežského práva, kto-
rá má sídlo v Königsteine v Nemecku a má 17 národ-
ných pobočiek, nikdy nedosiahla podobný výsledok, 
a to napriek ekonomickej kríze, ktorá v roku 2011 
zapríčinila mierny pokles vyzbieranej čiastky, na 82 
miliónov eur.

Na medzinárodnej úrovni boli tieto príspevky 
prerozdelené nasledovne: 27,9 % na stavebné dotá-
cie, konkrétne na výstavbu alebo rekonštrukciu 1044 
kostolov a kaplniek; intencie svätých omší 15,6 %, 
pastoračná pomoc 12,1 %, podpora teologickej for-
mácie 10,6 %, katechéza 9,7 %, mediálny apoštolát 
8,3 %, motorizácia 6,7 %, biblický apoštolát 4,1 %, 
obživa 3,3 % a 1,3 % núdzová pomoc. Za povšimnu-
tie stojí výrazný nárast podpory pre utečencov: viac 
než 500-tisíc eur, čo je viac ako dvojnásobok oproti 
roku 2011.

Podobne ako v roku 2011, sa nadácia aj v minu-
lom roku najviac angažovala v pomoci Afrike a Blíz-
kemu východu. „Určili sme viac ako 27% dotácií 
Cirkvi v Afrike“ – vysvetľuje Regina Lynch, vedúca 
medzinárodnej sekcie projektov nadácie. Na Blízkom 
východe je zaznamenaný nárast dotácií v súvislosti 
s rastúcou podporou pre utečencov. Počas posledných 
desiatich rokov nadácia Pomoc Cirkvi v núdzi finan-
covala viac ako 140 projektov v prospech utečencov 
a vnútorne vysídlených osôb na Blízkom východe: 
viac ako dva milióny a 900 tisíc eur, z čoho jeden mi-
lión a 250 tisíc eur pre irackých utečencov.

Od začiatku krízy v Sýrii nadácia poskytla mi-
moriadne príspevky na jedlo a lieky pre sýrskych 
utečencov a vnútorne vysídlené osoby v celkovej 
hodnote 1.096.574 eur. Spolu s pomocou však rastú 
aj obavy o budúcnosť krajín, ktoré iste, ako pove-
dal páter Andrzej Halemba, zodpovedný za oblasť 
Blízkeho východu, budú naďalej potrebovať našu 
pomoc.                                                                 -jak- 

Obetiam konfliktu v Sýrii pomôže
Moskovský patriarchát

MOSKVA - Po Kanade vyhlásil zbierku na pomoc 
obetiam konfliktu v Sýrii aj moskovský patriarchát.
O iniciatíve informoval ruský pravoslávny patriarcha 
Kirill prostredníctvom vyhlásenia, ktoré vydalo syno-
dálne oddelenie pre informácie pri moskovskom pat-
riarcháte. „V biblickej krajine, kde kresťania a mosli-
movia žili bok po boku, sú dnes relikvie znesväcované, 
kostoly ničené, kresťania nútení opustiť ich domovy, 
bývajú prenasledovaní a často aj mučení a zavražde-
ní,“ uviedol patriarcha. Vo svojom prejave poukázal 
na paralelu medzi súčasnou tragédiou sýrskeho ľudu 
a skúškami, ktorými prešli Rusi a moskovský patriar-
chát v minulom storočí. „Náš ľud si prešiel niečím 
podobným. Tisíce našich spoluobyvateľov bolo za-
vraždených počas revolúcie, občianskej vojny a pre-
nasledovania Cirkvi. Nemôžeme ostať ľahostajnými 

voči nevinnej krvi, ktorá je teraz opätovne prelieva-
ná. Nemôžeme zastaviť túto vojnu, ale môžeme sa 
modliť, aby sa skončila čo najskôr a môžeme pomôcť 
tým, ktorí sú v ťažkostiach, vrátane našich kresťan-
ských bratov.“ Finančné prostriedky zozbierané počas 
nasledujúcej nedele budú zaslané charitatívnym orga-
nizáciám Ruskej pravoslávnej cirkvi v Antiochii so 
sídlom v Damasku.                                                 -mf-
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Otvorený list poslancom 
a členom vlády SR k projektu  

Deň rodiny 2013

BRATISLAVA - Fórum kresťanských inštitúcii  odo-
vzdalo na podateľniach Národnej rady SR a Úradu vlá-
dy SR otvorený list s vyhlásením z podujatí Dňa rodiny 
2013, ako aj správou Generálneho tajomníka OSN Ban 
Ki-moona ku Dňu rodiny 2013.

List bol adresovaný každému poslancovi NR SR 
ako aj každému členovi vlády SR. Poukazuje na sku-
točnosť, že napriek jasne zadefinovanej podpore pri-
rodzenej rodiny v aktuálnom Programovom vyhlásení 
vlády, mnohé prijaté zákony a podané návrhy idú proti 
manželstvu. Zároveň z peňazí daňových poplatníkov sú 
financované viaceré protirodinné aktivity a programy.

„Pre otvorený list sme sa rozhodli preto, aby na 
verejnosti zaznel hlas na podporu prirodzenej rodiny 
a dostal sa až k vrcholným predstaviteľom štátu. Celo-
slovenské verejnoprávne aj súkromné médiá nedávajú 
priestor tejto téme. Hlas 30 000 účastníkov z 26 miest 
Slovenska, v ktorých sa od mája až do polovice júna 
konali verejné kultúrno-spoločenské podujatia pri prí-
ležitosti Medzinárodného dňa rodiny bol ignorovaný“, 
uviedol Jozef Predáč, celoslovenský koordinátor pro-
jektu Deň rodiny 2013.

List vyzýva poslancov a členov vlády, aby boli 
a zostali štátnikmi, zodpovednými za budúcnosť Slo-
venskej republiky a nie ozvenou niektorých v Európe 
zaznievajúcich, životom neoverených trendov nekritic-
ky propagujúcich aj škodlivé prvky sociologickej školy 
„gender“.                                                      Ján Fabičovic

Maltézski rytieri na Slovensku 
slávili sviatok rádu  

s novým veľvyslancom

BRATISLAVA - Maltézski rytieri, ako sa stručne nazý-
vajú členovia Zvrchovaného vojenského hospitálskeho 
rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty, oslávili 
sviatok svojho patróna – sv. Jána Krstiteľa 20. júna 2013 
svätou omšou v Kostole Milosrdných bratov v Brati-
slave. Svätú omšu celebroval bratislavský arcibiskup 
metropolita Mons. Stanislav Zvolenský za prítomnosti 
dezignovaného veľvyslanca rádu na Slovensku Ottokar-
la Floriana Finsterwaldera, ktorý sa po odovzdaní po-
verovacích listín prezidentovi republiky 25. apríla 2013 
súčasne po prvýkrát oficiálne predstavil slovenskej ko-

Spišský diecézny biskup  
Štefan Sečka na návšteve  
Benátskeho patriarchátu

TALIANSKO - Spišský diecézny biskup Mons. Štefan 
Sečka vykonal v uplynulých dňoch návštevu niekto-
rých farností Benátskeho patriarchátu v Taliansku 
(arcidiecéza Venezia), v ktorých vypomáhajú kňazi 
zo Spišskej diecézy. Prijal ho aj Benátsky patriarcha 
Mons. Francesco Moraglia. V Kostole sv. Jána Krsti-
teľa v Gambarare celebroval v nedeľu 23. júna sláv-
nostnú odpustovú svätú omšu, pri ktorej predniesol aj 
homíliu v taliančine. Pán biskup pricestoval do Gam-
barare na pozvanie miestneho farára Mons. Luigiho 
Casarina. Okrem toho, v sobotu slúžil svätú omšu vo 
farnosti Navštívenia Panny Márie v Lido di Venezia, 
kde ho pozval farár a dekan GianCarlo Iannotta.  -pm-

munite rádu a diplomatickému zboru akreditovanému 
na Slovensku.

Arcibiskup Zvolenský sa vo svojom príhovore ve-
noval poslaniu Maltézskych rytierov v súčasnosti a vy-
zdvihol ich pokoru a nezištnosť v službe ochrane viery, 
či službe chudobným a chorým, ktorí u nich nachádzajú 
útočisko. Zdôraznil ich úlohy spočívajúce v obrane vie-
ry a pomoci chudobným z materiálneho, alebo zdravot-
ného hľadiska, pričom podľa príkladu pápeža Františka 
prepojil obe úlohy do jednej, ktorou je vlastne ochrana 
života. Slávnosť bola zakončená recepciou, počas kto-
rej sa rytieri, dobrovoľníci a ich sympatizanti a pozvaní 
hostia vzájomne povzbudili v ochote pre charitatívne ak-
tivity, vymenili si skúsenosti a v neformálnej atmosfére 
hľadali ďalšie možnosti pre svoje pôsobenie. Aktivity 
Maltézskych rytierov by mali v budúcnosti vo zvýšenej 
intenzite pokračovať v rôznych kútoch Slovenska, aby 
verejnosť nielen vnímala prítomnosť červenej zástavy 
s bielym osemcípim krížom, ale tí, ktorí to potrebujú, 
aby ich pomoc aj čoraz viac pociťovali.   Tibor Ujlacký 

Posvätenie novej farskej budovy vo Štvrtku na Ostrove 
               snímka Gábor Molnár
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Zasadanie Rady hierarchov  
Gréckokatolíckej cirkvi

PREŠOV - V utorok 18. júna sa na Gréckokatolíckom 
arcibiskupskom a metropolitnom úrade v Prešove kona-
lo 12. riadne zasadanie Rady hierarchov Gréckokatolíc-
kej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prvýkrát 
sa na ňom, spolu s prešovským arcibiskupom a metro-
politom Jánom Babjakom SJ, košickým eparchiálnym 
biskupom Milanom Chauturom CSsR a bratislavským 
eparchiálnym biskupom Petrom Rusnákom, zúčastnil aj 
pomocný biskup Prešovskej archieparchie Milan Lach 
SJ, ktorého biskupi srdečne medzi sebou privítali. Ako 
hosť sa na rokovaní zúčastnil aj pražský apoštolský ex-
archa Ladislav Hučko.

Po úvodnej modlitbe hierarchovia prečítali list apoš-
tolského nuncia na Slovensku Mons. Mario Giordana, 
v ktorom okrem iného vyjadril radosť z toho, že sa Rada 
hierarchov rozšírila o nového biskupa. V službe sekretá-
ra Rady hierarchov biskupi potvrdili otca Michala On-
derka ml.

Vladykovia sa venovali nasledujúcim témam. Na-
vzájom sa informovali o prebiehajúcich eparchiálnych 
zhromaždeniach a archieparchiálnom zhromaždení, 
ktoré pokračujú podľa stanoveného časového harmo-
nogramu a sú prvou fázou metropolitného zhromažde-
nia. Potvrdili skutočnosť, že liturgická komisia inten-
zívne pracuje na ďalších častiach pripravovanej knihy 
na vysluhovanie pohrebu. Tiež konštatovali, že Malý 
trebník na vysluhovanie sviatostí v rusínskom jazyku je 
už schválený a bude sa uvádzať do praxe. Rozprávali aj 
o situácii v súvislosti s cirkevným školstvom a centrami 
voľného času.

Členovia Rady hiearchov zdôraznili význam pripra-
vovaného Celonárodného pochodu za život, ktorý sa 
uskutoční 22. septembra 2013 v Košiciach. Podporili 
túto aktivitu a budú iniciovať čo najlepšiu prípravu ve-
riacich na toto podujatie. Arcibiskup a metropolita Ján 
navrhol, aby sa k celospoločenským otázkam vyjadro-
vala, v spolupráci s KBS, aj Rada hierarchov, čo jej čle-
novia podporili. Zároveň pozval vladykov na archiepar-
chiálnu odpustovú slávnosť v Ľutine, ktorá sa uskutoční 
17. a 18. augusta 2013.                         Ľubomír Petrík

Košický eparcha navštívil  
drevený chrám v Ruskej Bystrej

RUSKÁ BYSTRÁ - Drevený chrám v Ruskej Bystrej (o. 
Sobrance) a jeho okolie sa stali v nedeľu 23. júna mies-
tom stretnutia niekoľko stoviek veriacich. Dôvodom 
slávnosti v  tejto malej filiálnej obci bolo piate výročie
zapísania miestneho chrámu do svetového kultúrneho 

dedičstva UNESCO. Pri tejto príležitosti prijal pozvanie 
miestnych vladyka Milan Chautur, košický eparcha, aby 
aj v  tejto okrajovej lokalite Košickej eparchie povzbudil 
svojich veriacich.

Po privítaní chlebom a soľou slávil vladyka Mi-
lan archijerejskú liturgiu pri poľnom oltári a  spevom 
ju sprevádzal zbor bohoslovcov z Prešova. V  homílii 
v rusínskom dialekte pripomenul veľkú obetavosť pred-
kov, ktorí pamätali na to, že život bez chrámu a Boha je 
prázdnym životom. Ďalej uviedol, že aj dnešný človek 
potrebuje miesto, kde by získal pokoj duše, duchovnú 
pomoc a  útechu. „Ľudia dnes nie sú priamo proti Bohu, 
ale hľadajú si výhovorky, aby neprijali Krista a  život 
podľa evanjelia v  plnosti. Tak ako voľakedy pohania 
prosili Pána, aby odišiel z  ich kraja pre stratu ošípaných, 
ktoré zničil zlý duch.“ Vladyka poukázal na to, že viac 
ako architektúra chrámu je jeho duchovný význam a na-
bádal prítomných k  vnútornej prestavbe chrámu svoj-
ho srdca. Radosť nad stretnutím a  vďaku za organizá-
ciu slávnosti vyjadril miestny kňaz o. Jozef Kornecký. 
Starosta obce Ján Sakulič daroval vladykovi Milanovi 
krásnu drevorezbu miestneho chrámu, pochádzajúcu z  
dielne ukrajinského majstra.

V popoludňajšej časti sa predstavili folklórne sku-
piny prezentujúce rusínsku kultúru. Vo voľne ladenom 
programe vystúpila Anka Servická s pásmom piesní. 
Potešujúce je, že aj žiaci ZŠ z  Podhoroďa si pripravili 
pásmo k  jubilejnému roku sv. Cyrila a Metoda. Na ve-
selú nôtu zahrala skupina Pajtaše zo Sniny. Družobný 
charakter podujatiu vtlačila skupina Červená ruža z  Veľ-
kého Berezného. A  nakoniec vystúpila ženská folklórna 
skupina Ubľanka. Prítomným sa na tému sakrálnej kul-
túry a  jej významu prihovoril predseda Spolku sv. Cy-
rila a Metoda o. M. Hospodár. Deň zakončilo futbalové 
stretnutie v  Ruskom Hrabovci medzi domácimi a výbe-
rom kňazov Košickej eparchie.               Michal Hospodár

Na konferencii vojenských  
kaplánov v Hamburgu i Slovák

NEMECKO - V dňoch 17. až 21. jún sa uskutočnila 
medzinárodná konferencia pre vojenských kaplánov 
celej Európy so zameraním na kresťanskú etiku v sú-
vislosti s encyklikou pápeža Jána XXIII. v nemeckom 
Hamburgu. Konala sa pod záštitou Centra pre etické 
otázky (ZEBIS) a v spolupráci s Inštitútom pre teoló-
giu a priateľstvo. Na podujatí sa zúčastnili vojenskí 
katolícki duchovní z celej Európy. Ordinariát Ozbro-
jených zborov a Ozbrojených síl SR reprezentoval 
vojenský duchovný Slavko Ganaj, štábny kaplán 
z Kuchyne. Závery konferencie poslúžia k profesio-
nalizácii katolíckej duchovnej služby v ozbrojených 
silách celej Európy.                     Ordinariát OZ a OS SR
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Rektor Katolíckej univerzity slúžil 
svätú omšu pre odsúdených

RUŽOMBEROK - Rektor Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku prof. Tadeusz Zasępa slúžil uplynulú nedeľu 
svätú omšu v Ústave na výkon trestu odňatia slobody 
v Ružomberku. Pozvanie sláviť bohoslužbu pre odsú-
dených prijal od väzenského kaplána Petra Halkociho.

„Túžil som prísť a stretnúť sa s vami a porozprá-
vať. Dnešná nedeľa je výnimočná,“ povedal na úvod 

Dekani a rektori jezuitských fakúlt 
a inštitútov v Európe na Slovensku

BRATISLAVA/PIEŠŤANY - V dňoch 21. júna až 23. 
júna sa uskutočnilo stretnutie dekanov a rektorov jezu-
itských fakúlt a inštitútov v Európe. Dvadsaťpäť pred-
staviteľov jezuitského európskeho vysokého školstva 
sa stretlo najskôr na Teologickej fakulte Trnavskej uni-
verzity a potom sa účastníci presunuli do Exercičného 
domu Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch.

Piatkové popoludnie bolo venované SWOT – ana-
lýzam jednotlivých fakúlt a inštitúcií, ako aj debate 
o prehĺbení vzájomnej spolupráce. V sobotu Michael 
Garanzini SJ, prezident Loyola University v Chicagu 
a sekretár Spoločnosti Ježišovej pre vyššie vzdeláva-
nie, oboznámil zúčastnených so skúsenosťami online 
vzdelávania na jezuitských univerzitách v USA. Po-
tom Miloš Lichner SJ oboznámil so skúsenosťami in-
ternetového a televízneho vzdelávania programu Uni-
verzity tretieho veku na Teologickej fakulte Trnavskej 
univerzity so sídlom v Bratislave. Sobotné popoludnie 
bolo venované debate o príprave spoločného projektu 
online vzdelávania v rôznych oblastiach teológie, filo-
zofie, medzináboženského dialógu a sociálnej náuky
Cirkvi. Účastníci zvolili prípravný tím v zložení: Mi-
chael Holman SJ, Philip Geister SJ, Paolo Gamberini 
SJ a Miloš Lichner SJ. Prípravný tím sa potom stretol 
a vypracoval program postupovania. V nedeľu bola 
videokonferencia a diskusia s jezuitským pátrom Je-
an-Marc Balhanom, ktorý pôsobí v Turecku, o islame 
v Európe.                                               Miloš Lichner SJ

Deväťsté výročie prvej písomnej 
zmienky v Horných Lefantovciach

HORNÉ LEFANTOVCE - Obec Horné Lefantovce 
v Nitrianskej diecéze si 23. júna 2013 pripomenula 900. 
výročie prvého písomného dokladu, ktorý svedčí o jej 
existencii. Tým písomným prameňom je Zoborská lis-
tina z roku 1113. Spolu s Lefantovcami sa v starobylej 
listine spomína aj ďalších 35 obcí Nitrianskeho kraja 
a aj ďalšie z iných regiónov. Súčasťou slávností v Hor-
ných Lefantovciach bola aj svätá omša v areáli miest-
neho kaštieľa a kostola svätého Jána Krstiteľa, ktorú 
celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

V homílii hovoril o bohatom kultúrnom dedičstve 
našej vlasti i slovenského národa, na ktoré by mala 
dnešná generácia nadviazať tým, že bude verná kres-
ťanským hodnotám. Nitriansky biskup si v príhovore 
po evanjeliu položil otázku, čo v minulosti „zachráni-
lo našu vlasť a náš národ? Azda pevnosti, zlaté bane, 
bohatstvo, moc, vojsko, zbrane? Nezdá sa“, odpovedal 
a pokračoval ďalej: „Ale aj v ťažkých, ba aj v temných 
dobách sa ukazuje v historických dokumentoch, ako 
jasný bod v tmavej noci, prítomnosť kostolov a kapl-
niek, čiže skutočnosť, že naši predkovia si zachovali 
vieru v Boha, v Ježiša Krista“. Biskup Judák ďalej 
prítomným pripomenul, že takáto „viera je úžasná sila 
práve v najťažších životných skúškach. Udržiava pri 
nádeji, dvíha ľudí zo skleslosti, čo je najcennejšie – vy-
chováva zdravé mravne založené rodiny, ktoré zaruču-
jú fyzickú i duchovnú existenciu obce i národa“, dodal 
hlavný celebrant.

V závere homílie Mons. Viliam Judák zdôraznil, 
že sa nemožno uspokojiť iba so slovným odvoláva-
ním sa na minulosť, na dedičstvo otcov. Je potrebné 
si aj naďalej poklad viery strážiť a podľa neho aj žiť. 
„Strom, ktorý vyrástol zo zdravých koreňov musí dnes 
prinášať aj zdravé ovocie“, povedal počas svätej omše 
nitriansky biskup. Na bohoslužbe sa zúčastnili desiatky 
veriacich vrátane riaditeľa Biskupského úradu v Nitre 
Mons. Štefana Valla a titulárneho zoborského opáta 
Mons. Ladislava Belása.                              Miroslav Lyko 

svojho príhovoru odsúdeným rektor Tadeusz Zasępa. 
V homílii vychádzal z evanjeliového čítania o hrieš-
nici, ktorej Ježiš odpustil hriechy (Lk 7, 36 – 8, 3). 
„Každému z nás Pán Ježiš odpúšťa – ani nevieme, 
ako veľa. Preto aj naša láska k nemu musí byť veľká. 
Láska je cesta k návratu – ako u márnotratného syna. 
Láska je jediná cesta k návratu.“ Rektorovi za slá-
venie bohoslužby v Ústave na výkon odňatia trestu 
slobody poďakoval zástupca riaditeľa Daniel Ševc. 
„Myslím si, že odsúdení sa veľmi potešili takejto 
výnimočnej návšteve. Verím, že duchovná služba im 
tu pomáha k ich náprave a k lepšiemu spolunažíva-
niu.“

Súčasťou svätej omše, ktorej sa zúčastnilo viac ako 
40 odsúdených, bolo aj požehnanie omšového rúcha, 
patény a iných liturgických predmetov. Prof. Zasępa 
venoval odsúdeným obraz Božieho milosrdenstva. Da-
rom od nich bol ručne vyrobený kríž s tŕňovou koru-
nou. „Má symbolizovať tŕnistú cestu k Bohu, po ktorej 
kráčajú títo ľudia, naši bratia,“ uviedol väzenský kaplán 
Peter Halkoci.                                Ordinariát OZ a OS SR
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Provinčný promótor pre ruženec 
na Slovensku viedol  
duchovnú obnovu

ZÁHRADNÉ - V piatok 21. júna 2013 sa vo far-
nosti Záhradné uskutočnila duchovná obnova. Vie-
dol ju P. Melichar Matis OP, ktorý od 6. apríla 2013 
je novým provinčným promótorom pre ruženec na 
Slovensku. Pred samotnou duchovnou obnovou 
sa stretol aj s horliteľmi ruží Bratstva sv. ruženca. 
V homílii vyzdvihol potrebu modlitby a ocenil, že 
vo farnosti je založené Bratstvo už 100 rokov. Po 
svätej omši nasledovala prednáška na tému: ,,čo je 
ružencové bratstvo a ako ho dnes vytvoriť.“ Vo far-
nosti Záhradné bolo Ružencové bratstvo založené  
1. júna 1914.                                     Marek Bartkovský

Lumenrodiny sa stretli  
v liptovských Škutovkách

BRATISLAVA - Ôsmy ročník projektu „Rádio LUMEN 
spája Lumenrodiny“ vyvrcholil predposledný júnový 
víkend v rekreačnom zariadení na Škutovkách. Na ce-
loslovenskom stretnutí sa stretli Lumenrodiny. Cieľom 
8. ročníka projektu bolo upozorniť na neoceniteľnú hod-
notu rodiny v  dnešnej spoločnosti so zdravo fungujú-
cimi vzťahmi. Povzbudiť rodiny k budovaniu pravých, 
láskou naplnených manželských a rodinných vzťahov 
s dôrazom na skutočné hodnoty v rodine.

Program stretnutia začal v piatok 21. júna v rekre-
ačnom stredisku na Škutovkách svätou omšou a  v nej 
úvodným privítaním účastníkov stretnutia generálneho 
riaditeľa Rádia LUMEN Juraja Spuchľáka. Po večeri 
nasledovala prednáška dona Mariána Valábeka na tému 
Manželstvo – klietka či sviatosť? V čase prednášky ro-
dičom bol pre deti pripravený špeciálny program, ktorý 
zabezpečili 12 animátori z  farnosti Liptovská Osada.

Druhý deň  po svätej omši a raňajkách nasledovala 
prednáška Mareka Iskru na tému – Predstavenie kurzu 
Manželské večery. Po nej nasledoval opäť don Mari-
án Valábek s prednáškou na tému: Ľudské rodičovstvo 
– „porodila som Ti dieťa“ = „toto je naše dieťa“. Po  
prednáške svojou prítomnosťou obohatila toto stretnu-
tie europoslankyňa Anna Záborská, ktorá už ôsmy rok 
prevzala záštitu nad týmto projektom. Počas programu 
pre dospelých prebiehalo pre deti divadelné predstavenie 
pod názvom Čarovný Bubliduch a  hry, ktoré sa s nimi 
zahrali moderátori detskej relácie Svetielko. Po obede 
sa väčšina rodiniek rozhodla, že navštívia prírodovedca 
Miroslava Sanigu, ktorý prijíma návštevy aj vo svojom 
domčeku v Liptovských Revúcach.

Vyvrcholením stretnutia bola slávnostná odpus-

tová svätá omša v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Lip-
tovskej Osade. Hlavným celebrantom a kazateľom 
bol Dominik Janky, novokňaz z Ružomberka. Na 
záver slávnostnej svätej omše udelil prítomným no-
vokňazské požehnanie.                     Margita Švecová 

Slovenská katolícka charita  
získala ocenenia za pomoc  

pri povodniach

BRATISLAVA - Slovenská katolícka charita 
(SKCH) si od Bratislavského samosprávneho kraja 
(BSK) prevzala ocenenie za nezištnú pomoc pri od-
straňovaní následkov škôd po tohtoročných povod-
niach na Dunaji. Čestné uznanie SKCH a ďalším 
neziskovým organizáciám odovzdal predseda BSK 
Pavol Frešo na začiatku zasadania krajského zastu-
piteľstva v Bratislave. Frešo ocenil SKCH za úsilie, 
ktoré vyvinula pri pomoci obyvateľom Devína.

„Veľmi si vážime uznanie, ktoré sa nám dosta-
lo zo strany BSK. Našim prvoradým cieľom bolo 
pomôcť ľuďom, ktorým rozvodnený Dunaj zničil 
ich obydlia,“ povedal generálny sekretár SKCH 
Radovan Gumulák. Čestné uznanie, ktoré SKCH 
dostala, patrí všetkým našim dobrovoľníkom, ale 
aj dobrovoľníkom Domu Quo vadis, iniciatívy Po-
chod za život, Depaul Slovensko, Nadácie Pontis 
a neziskovej organizácii Človek v ohrození, ktorí 
sa do pomoci zapojili v spolupráci s SKCH,“ dopl-
nil humanitárny pracovník SKCH Jozef Kákoš.

Charita poškodeným rodinám zapožičala 45 
vysúšačov, koordinovala vyše 50 dobrovoľníkov, 
pre hasičov a policajtov, ktorí počas povodní za-
sahovali v Devíne, pripravila pohostenie, priamo 
v teréne jej pracovníci a dobrovoľníci pomáhali pri 
odstraňovaní škôd viac ako 300 hodín a na nákup 
potrebného materiálu a techniky SKCH vynaložila 
približne 4000 eur.                             Lukáš Melicher

Ppredstavili knihu  
Cestou pravdy a služby

BRATISLAVA - V Dome Quo Vadis v Bratislave sa 
v pondelok konala prezentácia knihy Cestou pravdy 
a služby. Spomienky na kňaza, vedca pedagóga Jána 
Janoka z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktoré 
napísal jeho synovec Ján Janok mladší, tiež z Kongregá-
cie. Kniha Cestou pravdy a služby je určená najmä pre 
redemptoristov.                                                         Anna Brillová


