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Pred pár rokmi som bola členkou jednej komisie, kto-
rá sa zaoberala formačnou činnosťou medzi stredo-
školákmi. Pri vyhodnocovaní dotazníkov, ktoré mla-
dí študenti dostali, sa v odpovedi na otázku: „Ktoré 
vlastnosti si najviac vážiš na iných?“, často objavoval 
výraz: „Ak tí druhí vedia dodržať dané slovo a ne-
vziať ho späť“. Niektorí z opýtaných sa zároveň vy-
jadrili, že ten istý postoj očakávajú aj od seba, ale že 
to nie je vôbec ľahké.

Stačí sa trocha obzrieť do histórie a všimnúť si, 
ako dejiny opisujú mnohé osobnosti, väčšinou vo 
vedúcich úlohách pri spravovaní krajín alebo v prie-
kopníckych projektoch; čo v podstate opisujú. Ak 
je opis pozitívny, ak sú uvedené osoby pôvodcami 
istého prínosu, predpokladá sa, že boli ľuďmi dané-
ho slova. V opačnom prípade sú často jasne opísané 
ich neblahé charakterové vlastnosti, ktoré boli na 
škodu im aj ľuďom, ktorí im boli zverení.

Spomínam si na jeden francúzsky historický 
film, v ktorom sa jeden chudobný človek stal rytie-
rom istého bohatého pána. Sám sa prihlásil do služ-
by, pretože ten pán mu pár dní predtým zachránil 
život počas istého nerovného súboja. Ešte predtým 
akoby ho prijal, si ho pán vyskúšal. Keď ten človek 
ako sluha v skúške obstál, prisľúbil, dal slovo, že za 
svojho pána položí aj život, ak bude treba. K takým 
situáciám skutočne aj došlo a celá pointa tohto prí-
behu tkvela v tom, že spomenutý rytier svoje slovo 
naozaj dodržal.

Nemusíme zachádzať až do histórie, aby sme 
videli ovocie dodržaného slova. Pred pár týždňami 
v jednej rímskej farnosti si počas sv. omše obno-
vovali manželské sľuby dvaja starší manželia po 
50-tich rokoch spoločného života. Bolo dojímavé 
vidieť, ako sa držali za ruky a s radosťou sa objali. 
Starček potom predniesol reč, pri ktorej zdôraznil, 
že má svoju manželku stále radšej a radšej. Ostat-
ní prítomní ich poctili dlhým potleskom, úsmevmi 
a všetci im potom blahoželali – toto Taliani naozaj 
vedia! Vždy, keď počujem o takýchto manželoch, 
ktorých máme dosť aj na Slovensku, o kňazoch, za-
svätených, a vôbec, o niekom, kto bojuje, aby dodr-
žal dané slovo tomu, komu ho dal a tam kde ho dal, 
hoc len v maličkostiach, pociťujem nesmiernu úctu 
a veľmi sa teším, že statočnosť ešte nevymrela.

Raz som dostala od jedného staršieho kňaza ta-
kúto výzvu: „Nezávidím vám, že ste ešte mladá. 
Najdôležitejšie je vytrvať“. Priznám sa, nerozume-
la som. Dnes možno rozumiem viac.

Ako sa však asi cíti človek, ktorý sa stretáva 
s nedodržaním slova u iných? Ak ten druhý za-
budol, dajme tomu v maličkostiach, lebo má takú 
povahu alebo mal toho veľa a preto si nespome-
nul, ale záleží mu na človeku, veci sa vysvetlia 
a nebolí to až tak veľmi. Iný prípad: Ak ten druhý  

napríklad vo vedúcej pozícii používa ľudí ako veci 
pre vlastný prospech a má moc nimi manipulovať 
a robí tak, ako sa mu hodí, dá slovo, ale ho zmení či 
nedodrží, nesmierne doráňa čestných ľudí, ktorí sa 
snažia dodržať svoje slovo voči nemu. Môže ich to 
časom priviesť až k podobnému postoju. Potom je 
tu nedodržanie slova zo slabosti a útek alebo akýsi 
postoj chameleóna, ktorý mení farby podľa prostre-
dia, v ktorom sa nachádza. Ďalší prípad je úmysel-
né a zlomyseľné nedodržanie slova.

Ľudia sú rôzni a vzájomné spolunažívanie si 
vyžaduje flexibilitu odpustiť z jednej strany, snažiť
sa o vernosť a vytrvalosť z druhej strany, niekedy 
o schopnosť nebrať zbabrané veci až tak vážne 
v zmysle, aby sa nestali prameňom zúfalstva a pô-
vodcami rozpadu vzťahov či záväzkov. Iným slo-
vom: povzniesť sa nad vec. Nech je tak či onak, 
dodržať slovo a nevziať ho späť je charakteristikou 
veľkých ľudí s kráľovským zmýšľaním. Vyžaduje. 
Zaväzuje. A privádza k rastu. Možno práve preto 
nie je jednoduché.

Ovocie dodržaného slova, ktoré dali solúnski 
misionári Konštantín-Cyril a jeho brat Metod by-
zantskému cisárovi Michalovi III., veľkomorav-
skému kniežaťu Rastislavovi a našim predkom, ale 
v prvom rade Bohu, budeme oslavovať zajtra na 
národnej púti v Nitre. Iste mi dáte za pravdu, že ich 
dávna prítomnosť u nás je neprestajným darom aj 
kvôli ich vernosti danému slovu a ich úsiliu. Títo 
bratia sa vážne a s plným presvedčením chytili zve-
renej úlohy. Na slová cisára Michala III., ktorými 
sa obrátil na Konštantína: „Počuješ, Filozof, tieto 
slová? Niet iného než teba, kto by toto mohol vyko-
nať, preto vezmi veľa darov a svojho brata Metoda 
a choď!”, išli vydať svedectvo svojej cti a danému 
slovu.

Vnímanie týchto dvoch bratov okrem iného ako 
statočných ľudí, ktorí neustúpili, vytrvali a nevzdali 
sa kvôli strachu z intríg, prenasledovania, nepocho-
penia a kvôli ťažkostiam, je výzvou našich osláv 
ich príchodu na Veľkú Moravu. Tieto ich charak-
teristiky vystupujú do popredia práve dnes a priná-
šajú povzbudzujúcu inšpiráciu ľuďom, ktorí sa aj 
v dnešnom svete rozhodli, že napriek všetkému ne-
zradia seba samých ani tých, ktorým dali slovo.

Pápež František neúnavne opakuje: nebojte sa 
ísť proti prúdu, nenechajte sa znechutiť, nedajte si 
zobrať nádej, nechoďte proti vlastnému svedomiu, 
neprinášajte pseudohodnoty, ktoré nášmu svetu toľ-
ko ubližujú. Inými slovami povedané, ide o užitoč-
nosť osobnej reflexie, kde vlastne sme, ako konáme,
aké máme hodnoty, aby sa dala uskutočniť ozdra-
vujúca vízia – a verím, že nielen utópia – o prevahe 
statočných a čestných ľudí na tejto zemi.
                          RV, komentár sr. Agnes Jenčíkovej 

Dodržať slovo a nevziať ho späť
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VATIKÁN - V Bazilike sv. Petra rímsky biskup slá-
vil eucharistickú liturgiu zo slávnosti sv. Petra a Pav-
la spojenú každoročne s odovzdávaním pálií novým 
metropolitným arcibiskupom. Tento rok ich bolo 35, 
z nich sa do Ríma dostavilo 34. Medzi nimi bol i nový 
arcibiskup Buenos Aires, ktorý na 
tamojšom biskupskom stolci vy-
striedal kardinála Bergoglia. Ako 
vždy, i tento rok bola na slávnosti 
prítomná ekumenická delegácia 
konštantinopolského patriarchátu, 
ktorú viedol pravoslávny metro-
polita Pergama Ioannis Zizuoulas 
Adamakis. Liturgiu sprevádza zbor 
Thomanerchor z Lipska.

František vo svojej homílii roz-
jímal o troch oblastiach vlastných Petrovmu poslaniu 
- utrvrdzovanie vo viere, v láske a v jednote:

„Páni kardináli, vaša eminencia metropolita Ioan-
nis, ctihodní bratia v biskupskej a kňazskej službe, dra-
hí bratia a sestry!

Slávime slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, 
hlavných patrónov rímskej cirkvi. Prítomnosť biskupov 
z celého sveta robí túto slávnosť ešte radostnejšou. Je 
veľkým bohatstvom, ktoré nám istým spôsobom umož-
ňuje znovu zažiť udalosť Turíc. Dnes, tak ako vtedy, 
viera Cirkvi hovorí všetkými jazykmi a chce zjednotiť 
všetky národy do jedinej rodiny.

Zo srdca a s vďačnosťou pozdravujem delegáciu 
Konštantinopolského patriarchátu, vedenú metropo-
litom Ioannisom. Ekumenickému patriarchovi Barto-
lomejovi I. ďakujem za toto obnovené bratské gesto. 
Pozdravujem veľvyslancov a civilné autority. Osobitná 
vďaka patrí Thomanerchoru, zboru z Thomaskirche 
z Lipska – Bachovho chrámu –, ktorý oživuje liturgiu 
a je zároveň prejavom ekumenizmu.

Uvediem tri myšlienky týkajúce sa Petrovej služby, 
vychádzajúce zo slovesa „utvrdzovať“. V čom je povo-
laný utvrdzovať rímsky biskup?

1. Predovšetkým utvrdzovať vo viere. Evanjelium 
rozpráva o Petrovom vyznaní: „Ty si Mesiáš, Syn ži-
vého Boha“ (Mt 16,16). Je to vyznanie, ktoré sa nerodí 
z neho, ale pochádza od nebeského Otca. Kvôli tomuto 
vyznaniu Ježiš hovorí: „Ty si Peter a na tejto skale po-
stavím svoju Cirkev“ (v. 18). Petrova úloha, cirkevná 
služba, má svoj základ vo vyznaní viery v Ježiša, Syna 
živého Boha, ktorá sa stala možnou vďaka darovanej 
milosti z hora. V druhej časti dnešného evanjelia vidí-
me nebezpečenstvo svetského zmýšľania. Keď Ježiš 
hovorí o svojej smrti a zmŕtvychvstaní, o Božej ceste, 
ktorá nekorešponduje s cestou človeka spojenou s mo-
cou, v Petrovi sa znova objavujú telo a krv: „začal mu 
dohovárať... to sa ti nesmie stať“ (16,22). Ježiš má pre 
neho tvrdé slová: „Choď mi z cesty, satan! Na pohor-
šenie si mi...“ (v. 23). Keď sa necháme ovládať našimi 

myšlienkami a emóciami, logikou ľudskej moci a ne-
necháme sa poučiť a viesť vierou, Bohom, staneme sa 
skalou, ktorá prekáža. Viera v Krista je svetlom nášho 
života ako kresťanov a služobníkov v Cirkvi!

2. Utvrdzovať v láske. V druhom čítaní sme počuli 
dojemné slová sv. Pavla: „Dobrý boj 
som bojoval, beh som dokončil, vie-
ru som zachoval“ (2 Tim 4,7). O aký 
boj tu vlastne ide? Nie ten, prostred-
níctvom ľudských zbraní, ktorý na-
nešťastie stále zalieva svet krvou. 
Ide o boj mučeníctva. Svätý Pavol 
má jedinú zbraň: Zvesť o Kristovi 
a dar celého svojho života pre Krista 
a pre iných. Je mu vlastné vystaviť 
sa v prvej osobe, nechať sa stráviť 

pre evanjelium, stať sa všetkým pre všetkých bez toho, 
aby sa šetril. Toto ho urobilo dôveryhodným a budova-
lo Cirkev. Rímsky biskup je povolaný žiť a utvrdzovať 
v tejto láske ku Kristovi a k všetkým bez rozdielu, bez 
hraníc a prekážok. A to nielen rímsky biskup. Vy všetci, 
noví arcibiskupi a biskupi, máte tú istú úlohu. Nechať 
sa stráviť pre evanjelium, stať sa všetkým pre všetkých. 
Úloha nešetriť sa, vyjsť zo seba samých pre službu svä-
tému Božiemu ľudu.

3. Utvrdzovať v jednote. Tu sa zastavím pri geste, 
ktoré sme vykonali. Pálium je znakom jednoty s ná-
stupcom sv. Petra, „večným, viditeľným princípom 
a základom jednoty viery i spoločenstva“ (Lumen gen-
tium, 18). Vaša dnešná prítomnosť, drahí spolubratia, je 
znakom toho, že jednota Cirkvi neznamená uniformitu. 
Druhý vatikánsky koncil odvolávajúc sa na hierarchickú 
štruktúru Cirkvi potvrdzuje, že Pán „apoštolov ustano-
vil na spôsob kolégia alebo trvalého zboru, na ktorého 
čelo postavil Petra, vyvoleného spomedzi nich“ (ibid. 
19). Utvrdzovať v jednote: Synoda biskupov v harmó-
nii s primátom. Musíme ísť takouto cestou synodálnos-
ti, rásť v harmónii spolu so službou primátu. A koncil 
pokračuje: „Toto kolégium, pretože sa skladá z mno-
hých, vyjadruje rozmanitosť a univerzálnosť Božieho 
ľudu“ (ibid. 22). Rozmanitosť v Cirkvi, ktorá je veľkým 
bohatstvom, sa vždy zakladá na harmónii jednoty ako 
veľká mozaika, v ktorej všetky časti zapadajú do seba 
a vytvárajú jeden veľký Boží obraz. Toto musí vždy 
pohýnať k prekonaniu každého konfliktu, ktorý zraňuje
telo Cirkvi. Zjednotení v rozličnostiach: neexistuje iná 
katolícka cesta, ktorá by nás spojila. Toto je katolícky 
duch, kresťanský duch: zjednotiť sa v rozličnostiach. 
Toto je Ježišova cesta! Ak je pálium znakom jednoty 
s rímskym biskupom, s univerzálnou Cirkvou, so Syno-
dou biskupov, je zároveň záväzkom pre každého z vás, 
aby ste sa stali nástrojom jednoty.

Vyznávať Pána a nechať sa poučiť Bohom; strá-
viť sa z lásky pre Krista a pre jeho evanjelium; byť 
služobníkmi jednoty. Toto sú skutočnosti, drahí bratia  

Petrov nástupca František odovzdal pália 35 novým metropolitom
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v biskupskej službe, ktoré každému z nás odovzda-
li svätí apoštoli Peter a Pavol, aby ich prežíval každý 
kresťan. Nech nás vždy vedie a sprevádza svojim prí-
hovorom najsvätejšia Božia Matka: Kráľovná apošto-
lov, oroduj za nás! Amen.“

Po eucharistickej slávnosti sa napoludnie Svä-
tý Otec ukázal v okne svojej pracovne, aby sa spolu 
s tisícami veriacich, ktorí ho tam očakávali, pomodlil 
modlitbu Anjel Pána. V príhovore pred ňou poukázal 
na radosť z viery v Boha, ktorý je láskou a milosťou:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes 29. júna je slávnosť sv. Petra a Pavla. Je to 

osobitná slávnosť rímskej cirkvi založenej na muče-
níckej smrti týchto dvoch apoštolov. Je to zároveň 
veľký sviatok pre všeobecnú Cirkev, pretože celý Boží 
ľud je ich dlžníkom za dar viery. Peter bol prvý, kto 
vyznal, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn. Pavol rozniesol 
túto zvesť do grécko-rímskeho sveta. Božia prozreteľ-
nosť chcela, aby obaja prišli do Ríma a tu preliali krv 
pre vieru. Kvôli tomu sa rímska cirkev stala okamži-
te a spontánne referenčným bodom pre všetky cirkvi 
rozšírené po svete. Nie kvôli moci impéria, ale skrze 
silu mučeníctva, svedectva vydaného Kristovi! V zá-
klade vždy a iba Kristova láska plodí vieru a posiela 
Cirkev stále dopredu.

Uvažujme nad Petrom. Keď vyznal svoju vieru 
v Ježiša, neurobil tak svojimi ľudskými silami, ale 
kvôli tomu, že sa nechal premôcť milosťou, ktorou ho 
Ježiš oslobodzoval, láskou, ktorú cítil v jeho slovách 
a videl v jeho skutkoch: Ježiš bol zosobnenou Božou 
láskou! To isté sa prihodilo Pavlovi, aj keď iným spô-
sobom. Mladý Pavol bol nepriateľom kresťanov, ale 
keď ho vzkriesený Kristus povolal na ceste do Damas-
ku, jeho život sa premenil. Pochopil, že Ježiš nie je 
mŕtvy, ale živý a rovnako miluje aj jeho, ktorý bol jeho 
nepriateľom! Toto je skúsenosť milosrdenstva, Božie-
ho odpustenia v Ježišovi Kristovi. Toto je radostná 
zvesť, evanjelium, ktoré v sebe samých zakúsili Peter 
a Pavol, a kvôli ktorej obetovali svoje životy. Milosr-
denstvo, odpustenie. Pán nám vždy odpúšťa, Pán je 
milosrdný, má milosrdné srdce a vždy nás očakáva.

Drahí bratia aká je to radosť veriť v Boha, ktorý je 
láskou a milosťou! Toto je viera, ktorú Peter a Pavol 
prijali od Krista a odovzdali Cirkvi. Chváľme Pána 
za týchto dvoch výnimočných svedkov a nechajme 
sa ako oni premôcť Kristom. Kristovým milosrden-
stvom. Pamätajme tiež na to, že Šimon Peter mal bra-
ta Ondreja, ktorý zdieľal spolu s ním túto skúsenosť 
viery v Ježiša. Ba čo viac, Ondrej stretol Ježiša skôr 
ako Šimon a hneď o ňom povedal bratovi a priviedol 
ho k Ježišovi. Chcem to pripomenúť aj preto, že dnes, 
podľa peknej tradície je tu v Ríme prítomná delegácia 
Konštantinopolského patriarchátu, ktorého patrónom 
je práve apoštol Ondrej. Všetci spoločne posielame 
náš srdečný pozdrav patriarchovi Bartolomejovi I. 
a modlíme sa za neho a za túto cirkev. Všetkých vás 

pozývam pomodliť sa modlitbu Zdravas Mária za 
patriarchu Bartolomeja I. (Spolu so všetkými sa pápež 
František pomodlil modlitbu Zdravas Mária). Modli-
me sa rovnako za arcibiskupov metropolitov cirkví 
z celého sveta, ktorým som pred chvíľou odovzdal 
páliá, znak spoločenstva a jednoty. Nech nás sprevá-
dza a podporuje naša milovaná Matka, Najsvätejšia 
Panna Mária.“

Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec ešte dodal:
„Drahí bratia a sestry s radosťou pozdravujem pút-
nikov z rozličných krajín, ktorí prišli osláviť arci-
biskupov metropolitov. Modlím sa za všetky ich 
spoločenstvá. Osobitne povzbudzujem stredoafrický 
ľud, ťažko skúšaný, aby kráčal vo viere a v náde-
ji. S láskou vás pozdravujem všetkých: rodiny, ve-
riacich z rozličných farností a asociácií. Všetkým 
vám želám pekný sviatočný deň a dobrú chuť.“    
                                    Preložil: Jozef Šofranko SJ 

Zbierka Halier sv. Petra na pomoc 
Cirkvi najbližší víkend vo svete

VATIKÁN - „Solidarita bez hraníc a Petrovo minis-
térium.“ Toto sú dve kľúčové slová charakterizujúce 
tohtoročnú zbierku 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 mi-
nistérium, lebo ide o podporu pápeža v jeho činnosti 
na pomoc obetiam chudoby, vojny, útlaku, prírodných 
katastrof. Od iných foriem solidarity sa podľa neho 
odlišuje tým, že je Svätému Otcovi nepretržite k dis-
pozícii 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 Bangla-
déši bola poskytnutá pomoc tisícom rodín z rôznych 
diecéz, ktoré prišli o všetok svoj majetok v dôsledku 
povodní. V Demokratickej republike Kongo bola vyš-
šia čiastka poskytnutá na vybudovanie školy nazva-
nej ‚Škola poslednej šance’ na vzdelávanie chlapcov 
a dievčat z najviac znevýhodnených sociálnych tried 
v diecéze Lwiza,“ vysvetlil Mons. Poli. Časť finanč-
ných 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 Pav-
la alebo v najbližšiu nedeľu, ktorá tento rok pripadá na 
30. jún. Po prvýkrát sa uskutočnila v 9. storočí v Ang-
licku, keď kráľ Albert vyzbieral peniaze na pomoc pre 
pápeža. Oficiálne ju zaviedol v roku 1860 pápež Pius
IX.                -mf-
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VATIKÁN - Aj v dnešnú poslednú júnovú nedeľu napo-
ludnie sa na Námestí sv. Petra vo Vatikáne zišli mnohí 
pútnici, aby sa spoločne so Svätým Otcom pomodlili 
modlitbu Anjel Pána. Ešte predtým ich pápež František 
srdečne pozdravil a v tradičnom príhovore upriamil po-
zornosť na dnešné evanjelium:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Evanjelium dnešnej nedele opisuje veľmi dôležitý 

úsek Ježišovho života. Chvíľu, v ktorej – ako píše sv. 
Lukáš – „sa pevne rozhodol ísť do Jeruzalema“ (9,51). 
Jeruzalem je konečným cieľom, kde Ježiš musí počas 
svojej poslednej Veľkej noci zomrieť a vstať z mŕtvych 
a tak naplniť svoje spásne poslanie.

Od tejto chvíle, po tomto „pevnom rozhodnutí“, Ježiš 
smeruje do cieľa a aj osobám, ktoré stretáva a ktoré ho 
žiadajú, aby ho mohli nasledovať, jasne hovorí o tom, 
aké sú podmienky: nemať stály príbytok; dokázať sa 
odlúčiť od ľudských zväzkov; neupadnúť do nostalgie 
z minulosti.

Podobne hovorí Ježiš aj svojim učeníkom, ktorí idú 
pred ním do Jeruzalema ohlasovať jeho odchod, aby nič 
nenanucovali: ak nenájdu ochotu prijať ho, pokračuje sa 
ďalej, ide sa inam. Ježiš nikdy nenúti, Ježiš je pokorný, 
Ježiš pozýva. Ak chceš, poď, toto je Ježišova pokora: On 
vždy pozýva, nenúti.

Myslime na to. Pripomína nám to napríklad dôleži-
tosť, ktorú Ježiš prikladá svedomiu: počúvať vo svojom 
srdci Otcov hlas a nasledovať ho. Ježiš, počas svojho 
pozemského života nebol, akoby sme to povedali, „diaľ-
kovo ovládaný“. Bol vteleným Slovom, Božím Synom, 
ktorý sa stal človekom a v istom momente sa pevne roz-
hodol vystúpiť do Jeruzalema poslednýkrát. Išlo o roz-
hodnutie, ktoré urobil podľa svojho svedomia, ale nie 
sám: spoločne s Otcom v plnej jednote s ním! Rozhodol 
sa v poslušnosti voči Otcovi, v hlbokom načúvaní, v in-
timite svojej vôle. Jeho rozhodnutie bolo pevné preto, že 
ho urobil spoločne s Otcom. V Otcovi Ježiš nachádzal 
silu a svetlo na svojej ceste. Ježiš bol slobodný. To roz-
hodnutie bolo slobodné. Ježiš od nás kresťanov chce, aby 
sme boli slobodnými ako on. Touto slobodou, ktorá po-
chádza z dialógu s Otcom, z toho dialógu s Bohom, Ježiš 
nechce ani kresťanov egoistov, ktorí sledujú iba vlastné ja 
a nehovoria s Bohom, ani slabých kresťanov, kresťanov, 

ktorí nemajú chuť, kresťanov „na diaľkové ovládanie“, 
neschopných kreatívnosti, ktorí sa snažia vždy spojiť 
s vôľou toho druhého a nie sú slobodní. Ježiš chce, aby 
sme boli slobodní. Kde sa táto sloboda tvorí? Vytvára sa 
v dialógu s Bohom práve vo vlastnom svedomí. Ak sa 
kresťan nevie rozprávať s Bohom, ak nedokáže počuť 
Boha vo svojom svedomí, znamená to, že nie je slobod-
ný. Nie je slobodný.

Preto sa musíme naučiť viac počúvať vlastné sve-
domie. Ale pozor! Neznamená to nasledovať vlastné ja, 
robiť to, čo ma zaujíma, čo ma baví, čo sa mi páči... Nie, 
toto nie! Svedomie je vnútorný priestor pre načúvanie 
pravde, dobru, načúvanie Bohu. Je to vnútorný priestor 
môjho vzťahu s Tým, ktorý hovorí k môjmu srdcu, po-
máha mi rozlišovať a spoznať cestu, ktorou sa mám vy-
brať a keď raz urobím rozhodnutie, pomáha mi ísť ďalej 
a ostať verným.

Máme nádherný príklad, ako vyzerá takýto vzťah 
s Bohom vo vlastnom svedomí – obdivuhodný a ne-
dávny príklad. Pápež Benedikt XVI. nám poskytol tento 
príklad, keď mu Pán dal spoznať v modlitbe, čo musí 
urobiť. S veľkým zmyslom pre rozhodnutie a s odvahou 
nasledoval svoje svedomie, teda vôľu Boha, ktorý k ne-
mu prehovoril v srdci. Tento príklad nášho otca je pre 
nás všetkých veľmi užitočný, je to príklad, ktorý máme 
nasledovať.

Panna Mária s veľkou jednoduchosťou načúvala 
a meditovala vo svojom vnútri Božie slovo a to, čo sa 
dialo s Ježišom. Nasledovala svojho Syna s vnútorným 
presvedčením a pevnou nádejou. Nech nám Mária po-
máha stať sa vždy viac mužmi a ženami svedomia, slo-
bodnými vo svedomí, pretože vo svedomí sa uskutočňu-
je dialóg s Bohom. Mužmi a ženami schopnými načúvať 
Boží hlas a pevne ho nasledovať.“

Po modlitbe Anjel Pána ešte dodal:
„Drahí bratia a sestry, dnes sa v Taliansku slávi Deň 

podpory dobročinných diel Svätého Otca. Chcem po-
ďakovať biskupom a všetkým farnostiam, osobitne tým 
chudobnejším, za modlitby a zbierky, ktoré podporia 
mnohé pastoračné a charitatívne iniciatívy Petrovho 
nástupcu po celom svete. Ďakujem vám všetkým! (...) 
Prosím vás, modlite sa za mňa. Všetkým prajem peknú 
nedeľu a dobrú chuť k obedu.“                                 RV /js

RÍM - Ohňostroj z Anjelského hradu je pokračovaním 
tradície, ktorá sa spája so sviatkom patrónov Ríma. 
Tentokrát bol venovaný novému pápežovi Františkovi 
a mal charitatívne zameranie, podporí nákup špeciál-
nych prístrojov pre novorodenecké oddelenie nemocni-
ce Bambino Gesu.

Mosty nad Tiberom a jeho nábrežie sú miesta, odkiaľ 
môže verejnosť najlepšie pozorovať divadlo svetiel, kto-
ré malo svoju premiéru v roku 1481 na počesť začiatku 

pontifikátu pápeža Sixta IV. Od vtedy sa po stáročia
konal pri slávnostných a významných udalostiach mes-
ta. Podľa rímskej tradície bol realizátorom myšlienky 
Michelangelo. Rimania sa k tejto tradícii vrátili v roku 
2008. Tradičný ohňostroj je tiež oslavou krásy viery a ví-
ťazstva dobra nad zlom. Najväčší umelci všetkých čias 
boli pozvaní pápežmi, aby táto tradícia bola udalosťou, 
pri ktorej svetlo a oheň budú symbolmi upozorňujúcimi 
na žiarivú čistotu a krásu kresťanskej viery.                 -jak- 

František pred Anjel Pána o dôležitosti počúvania vlastného svedomia

Tradícia ohňostroja z Anjelského hradu na sviatok patrónov Ríma
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František prijal delegáciu  
Konštantinopolského patriarchátu

VATIKÁN - Pravda uprostred tisícov rozporupl-
ných názorov, nádej vo svete, ktorý jej má nedosta-
tok, pokoj na zemi, na ktorej je stále veľa nenávisti. 
O tomto sa vždy kresťania snažili vydávať svedec-
tvo a aké by to bolo nádherné, ak by hlas ohlasujúci 
toto všetko bol jednotný. Takéto želanie vyslovil 
spontánnym spôsobom František počas stretnutia 
s členmi delegácie konštantínopolského patriarchu 
Bartolomeja I.

Podľa Svätého Otca tieto tradičné stretnutia na 
sviatky patrónov oboch cirkví, ktoré sa od roku 
1969 uskutočňujú každoročne, sú nie len cestou, 
ktorá vedie stále viac k plnej jednote, ale sú vydá-
vaním svedectva pred celým svetom: „Hľadanie 
jednoty medzi kresťanmi je nevyhnutnosť, ktorej sa 
v súčasnosti, viac ako inokedy predtým, nemôžeme 
vyhnúť. V dnešnom svete, hladnom a smädnom po 
pravde, láske, nádeji, pokoji a jednote je pre naše 
vlastné svedectvo dôležité, aby sme konečne mohli 
spoločným hlasom ohlasovať radostnú zvesť evan-
jelia a spoločne sláviť Božie tajomstvá nového ži-
vota v Kristovi!“

Pápež ďalej pripomenul, že jednota je v pr-
vom rade „Božím darom, o ktorý musíme nepre-
stajne prosiť, ale našou úlohou je pripraviť na to  

podmienky, pripraviť v srdciach pôdu, aby sme túto 
výnimočnú milosť mohli prijať.“ Veľmi ocenil prá-
cu Zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologic-
ký dialóg, ktorá je základným príspevkom hľadania 
plnej jednoty medzi katolíkmi a pravoslávnymi 
a ktorá sa aktuálne venuje „delikátnej téme, akou 
je teologický a ekleziologický vzťah medzi primá-
tom a synodálnosťou v živote Cirkvi“: „Je význam-
né, že dnes dokážeme uvažovať spoločne v pravde 
a v láske nad týmito témami, začínajúc od toho, čo 
nás spája, bez toho, aby sme zakrývali to, čo nás ešte 
rozdeľuje. Nejde iba o obyčajné teoretické prežíva-
nie jednoty, ale o hlboké vzájomné poznanie tradí-
cií, aby sme ich pochopili a  sa z nich poučili.“

To, z čoho sa môžeme vzájomne poučiť je zmy-
sel biskupskej kolegiality a tradícia synodálnosti, 
ktorá je „typickým znakom Pravoslávnych cirkví“: 
„Verím, že tak komplexná a namáhavá spoločná re-
flexia prinesie svoje ovocie v pravý čas. Som rád, že
katolíci a pravoslávni zdieľajú rovnaký pohľad na 
dialóg, ktorý sa neusiluje len o teologický minima-
lizmus, pri ktorom sa môže dosiahnuť kompromis, 
ale zakladá sa na prehĺbení jedinej pravdy, ktorú 
Kristus daroval svojej Cirkvi a ktorej lepšie pocho-
penie – pohýnaní Duchom Svätým – nikdy nepre-
staneme hľadať. Preto sa nesmieme báť vzájomného 
stretnutia a dialógu.“                                                      -js-

Svätý Otec prijal premiéra  
Talianskej republiky E. Letta

VATIKÁN - Svätý Otec prijal  premiéra Talianskej 
republiky Enrica Lettu Počas srdečných rozhovorov 
sa zamerali na sociálnu situáciu a principiálne zmeny, 
ktoré občania a inštitúcie v Taliansku a Európskej únii 
podporujú, a to najmä s ohľadom na prijatie opatrení 
na vytváranie a ochranu pracovných miest, najmä pre 
mladých ľudí. Taktiež docenili neustály aktívny prínos 
talianskych rodín a cirkevných inštitúcií v prospech sta-
bility krajiny. Okrem toho prehodnotili niektoré otázky 
medzinárodnej politiky s osobitným zreteľom na vývoj 
sociálneho a inštitucionálneho rámca v krajinách patria-
cich do Stredomoria a Blízkeho východu. Na záver obe 
strany potvrdili pozitívne presvedčenie pokračovať vo 
vzájomnej spolupráci v prospech rozvoja talianskeho 
národa a pre dobro medzinárodného spoločenstva.

František na oddelených audienciách prijal i od-
stupujúceho a nastupujúceho primátora mesta Rím, 
Gianniho Alemana a Ignazia Marinu. Agentúry priniesli 
správu, že ten posledne menovaný prišiel na stretnutie 
so Svätým Otcom za asistencie mestskej stráže na bi-
cykli.             RV/jak 

Svätý Otec schválil svätorečenie 
Jána Pavla II. a Jána XXIII.

VATIKÁN - Pápež František prijal v piatok 5. júla na  
prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála An-
gela Amata SDB. Počas stretnutia Svätý Otec autorizo-
val spomínané dikastérium k promulgovaniu dekrétov 
týkajúcich sa nových svätých a blahoslavených. Medzi 
nimi bude dekrét uznávajúci zázrak na príhovor blaho-
slaveného Jána Pavla II. (Karola Jozefa Wojtyłu).

Rovnako Svätý Otec schválil výsledok hlasovania 
kardinálov a biskupov počas riadneho zasadania kon-
gregregácie v prospech svätorečenia blahoslaveného 
Jána XXIII. Pri tejto príležitosti pápež František záro-
veň rozhodol o zvolaní konzistória, ktoré sa bude týkať 
svätorečenia týchto pápežov. Počas konzistória, ktorého 
dátum ešte nie je známy, sa rozhodne aj o dátumoch príp. 
dátume kanonizačných slávností oboch pápežov.

Ďalšie dekréty sa týkajú 49 nových blahoslavených 
pochádzajúcich z Talianska, Španielska, Francúzska, 
Portugalska a Venezuely, z ktorých je 42 mučeníkov 
z obdobia španielskej občianskej vojny.                  RV/js
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Riaditeľ Tlačového strediska  
Svätej stolice k prípadu  

Mons. Scarana

VATIKÁN. - Svätá stolica je ochotná plne spolupra-
covať s talianskymi orgánmi pri vyšetrovaní prípadu 
Mons. Nunzia Scarana. Informoval o tom Federico 
Lombardi, riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice. 
Mons. Scarana z juhotalianskeho mesta Salerno zatkla 
talianska polícia pre podozrenie z finančných podvo-
dov spojených s Inštitútom náboženských diel, zná-
mym ako vatikánska banka.

Ako uviedol páter Lombardi, Mons. Scarano bol 
viac ako pred mesiacom pozbavený služby pri Sprá-
ve dedičstva apoštolskej stolice (APSA) potom, ako sa 
o vyšetrovaní dozvedeli jeho nadriadení. Tento krok 
bol v súlade s predpismi Rímskej kúrie, ktoré naria-
ďujú preventívne suspendovanie osôb, u ktorých bolo 
začaté trestné stíhanie. „Svätá stolica doteraz nedostala 
nijakú žiadosť v súvislosti so záležitosťou od prísluš-
ných talianskych orgánov, ale potvrdzuje svoju ochotu 
plne spolupracovať,“ uviedol P. Lombardi.                -mf- 

Zmeny vo vedení  
tzv. vatikánskej banky,  

odstúpil riaditeľ i jeho zástupca

VATIKÁN - Výkonný riaditeľ Inštitútu náboženských 
diel, teda tzv. vatikánskej banky (IOR) Paolo Cipriani 
a jeho zástupca Massimo Tulli odstúpili zo svojich 
funkcií. „Po mnohých rokoch služby sa obaja rozhod-
li - čítame v tlačovom vyhlásení - že tento krok bude 
v najlepšom záujme samotného Inštitútu i Svätej sto-
lice. Dozorná rada a Komisia kardinálov ich demisie 
prijali a požiadali predsedu dozornej rady, Ernsta von 
Freyberga, aby za nich vymenoval náhradu. Bola tiež 
informovaná Finančná dozorná rada (AIF). Zvláštna 
komisia, vymenovaná pápežom Františkom 26. júna, 
vzala tento fakt na vedomie. Na uvoľnené miesto vy-
menoval predseda dozornej rady dvoch odborníkov 
z bankového sektou. Výkonný riaditeľ IOR je Rolan-
do Marranci a jeho zástupca Antonio Montaresi.“

K zmene na týchto významných miestach došlo 
tesne potom, čo sa začala talianska polícia zaujímať 
o Mons. Nunzia Scarana, zamestnanca Správy ma-
jetku Apoštolského stolca kvôli podozreniu z finanč-
ných machinácií. Mons. Scarano, ktorého údajná vina 
je predmetom vyšetrovania, bol zo spomínaného va-
tikánskeho úradu prepustený už skôr, ako to minulý 
týždeň v piatok oznámil hovorca Svätej stolice. Pred-
seda Dozornej rady Inštitútu náboženských diel Ernst 
von Freyberg odstupujúcemu výkonnému riaditeľovi 

a jeho zástupcovi poďakoval „za osobnú oddanosť, 
ktorú prejavili v uplynulých rokoch“.

Inštitút pre náboženské diela založil v roku 1942 
pápež Pius XII. Jeho účelom je slúžiť Svätej stolici 
a Katolíckej cirkvi na celom svete, ako je to uvede-
né aj v jeho stanovách. Spravuje vklady fyzických 
a právnických osôb, prevažnú časť predstavujú fi-
nančné prostriedky katolíckych inštitúcií. Vedenie 
tzv. vatikánskej banky pozostáva z Kardinálskej ko-
misie, preláta, Dozornej rady a riaditeľstva. Má 114 
zamestnancov a sídli na území Mestského štátu Vati-
kán. V apríli 2011 Svätá stolica pristúpila k spoluprá-
ci s Moneyvalom, výborom expertov Rady Európy 
na hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí 
a financovaniu terorizmu. Vatikán podľa správy z mi-
nulého roka vyhovel v 9 zo 16 požiadaviek. V súčas-
nosti sa zameriava na sedem neuspokojivých oblastí.

Za preláta IOR-u bol pápežom Františkom vyme-
novaný 15. júna Mons. Battista Ricca, ktorý je záro-
veň riaditeľom Domu sv. Marty a niekoľkých ďalších 
vatikánskych inštitúcii podobného zamerania.      -mf- 

Seminár o chudobe  
a verejných statkoch

VATIKÁN - Predseda Pápežskej rady na výklad zákonov 
kardinál Francesco Coccopalmerio otvoril v pondelok 
v sídle Pápežskej akadémie vied vo Vatikáne seminár na 
tému „Chudoba, verejné statky a trvalo udržateľný roz-
voj. Celosvetové výzvy nového tisícročia“.

 „Je to spravodlivejší a správnejší svet, ak zabúda 
na veľkú časť ľudstva a je neschopný racionálne a udr-
žateľne využívať zdroje, zabezpečiť lepšiu distribúciu 
zdrojov zeme či prijať prezieravé rozhodnutie pre zmier-
nenie účinkov klimatických zmien, ktoré majú ničivý 
dopad práve na územia najviac postihnuté chudobou?,“ 
pýta sa kardinál. Chudoba „predstavuje jednu z najväč-
ších výziev nového tisícročia“. Mnoho programov sve-
tových organizácií a národov však podľa neho ostalo iba 
pri snahe podať ruku chudobe. Situáciu komplikuje aj 
ekonomická kríza, ktorá sa stále prehlbuje a predkladá 
všetkým otázky sociálneho a ekonomického charakteru, 
ako aj otázky spravodlivosti a morálky. Ako kardinál 
pripomenul, téme chudoby sa od začiatku svojho ponti-
fikátu venuje aj pápež František. Často upozorňuje, že sú
to práve striedmosť a schopnosť načúvať potrebám me-
nej šťastných, ktoré by mali byť charakteristickou črtou 
kresťanov. Ide o výzvu aj pre samotnú Cirkev, ako tvrdí. 
„Dnes sa téma chudoby prelína aj s ďalšími súvisiacimi 
témami: starostlivosť o životné prostredie, udržateľné 
mestské plánovanie, udržateľnosť energických zdrojov, 
ekonomický rast, ktorý sa musí riadiť novými kritéria-
mi,“ uviedol predseda Pápežskej rady.                            -mf-
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Trojdňové stretnutie mladých ľudí 
na Litve pozdravil i Svätý Otec

KAUNAS - V nedeľu vyvrcholilo trojdňové stretnutie 
litovskej mládeže. Približne 8-tisíc mladým ľuďom, kto-
rí sa zišli v Kaunase, adresoval pápež František osob-
ný list, v ktorom poukázal na Ježišovu lásku, ktorá je 
precízna, nežiada nič na oplátku a túži len, aby bola pri-
jatá. V tomto priateľstve ponúknutom Ježišom, čítame 
v liste, má teda zvláštne miesto milosrdenstvo, ktoré 
zakúšame prijímaním eucharistie a sviatosťou zmiere-
nia. Ďalšou cestou k poznaniu Boha je rozjímanie Jeho 
Slova čítaním v Písme, zvlášť evanjelií, ako i rozjíma-
ním tajomstva v modlitbe ruženca. „Ruženec - čítame 
ďalej v liste - je nástroj, ktorý nás otvára Bohu, preto-
že nám pomáha prekonať sebectvo a prináša pokoj do 
srdca, do rodiny, do spoločnosti a celého sveta,“ napísal 
František litovskej mládeži. Poznamenal ďalej, že pria-
teľstvo s Kristom nie je klam alebo niečo exkluzívne. 
Je ponúknuté každému a je možné, ak prijmeme túto 
lásku v úprimnosti srdca v snahe duchovne rásť a zapo-
jiť sa do života Cirkvi. „Nebojte sa žiť vieru,“ apeloval 
František na mladých ľudí z Litvy.                RV CZ 

VATIKÁN - Vo Vatikáne zverejnili text novej pápež-
skej encykliky Lumen fidei (Svetlo viery). Svätý Otec 
ju podpísal na slávnosť sv. Petra a Pavla 29. júna 2013. 
V Tlačovom stredisku Svätej stolice ho novinárom pred-
stavili prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Marc 
Ouellet, prefekt Kongregácie pre náuku viery Mons. 
Gerhard Ludwig Müller a predseda Pápežskej rady na 
podporu novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella.

Prvá encyklika pápeža Františka je venovaná téme 
viery, ako to vyjadruje jej názov Lumen fidei (Svetlo vie-
ry). Je adresovaná biskupom, kňazom, diakonom, zasvä-
teným osobám a všetkým veriacim laikom. Vyše 80-stra-
nová encyklika je rozvrhnutá do štyroch kapitol. Názov 
každej z nich tvorí motto v podobe biblického citátu.

Prvá časť nesie názov „Uverili sme v lásku“ (1 Jn 
4,16). Hovorí o viere z pohľadu jednotlivca a z pohľadu 
dejín. Predstavuje vieru ako dlhú cestu, pričom sleduje 
Abraháma a ďalšie veľké postavy viery, zamýšľa sa aj 
nad pokušeniami neviery a idolatrie. Vieru vysvetľuje 
ako spoľahnutie sa na Boha, ktorý je vo svojom vzťahu 
k nám spoľahlivý, pričom najvyšším vyjadrením tejto 
spoľahlivosti je život Ježiša Krista.

Mottom druhej časti encykliky sú slová proroka 
Izaiáša: „Ak neuveríte, neporozumiete“ (por. Iz 7,9). 
Encyklika vysvetľuje vzťah viery k pravde a osobitný 
charakter poznávania vierou, pri ktorom viera vystupu-
je v spojení s láskou. Človek sa prijatím Božieho daru 
lásky stáva schopným vnímať svet novými očami. Na 
základe Jánovho evanjelia encyklika vysvetľuje rozličné 
úlohy, ktoré pri poznávaní vierou zohráva zrak a sluch. 
Ďalej podrobnejšie hovorí o vzťahu viery a rozumu 
a o úlohe viery v teológii.

Tretia časť je venovaná otázke odovzdávania viery. 
Nadpis „Odovzdávam vám to, čo som prijal“ je prevzatý 
z listu sv. Pavla Korinťanom (por. 1 Kor. 15,3). Cirkev je 
tu charakterizovaná ako Matka, ktorá nás učí rozprávať 
jazykom viery, pričom vzťah jednotlivca „ja“ nadobú-
da aj rozmer spoločenstva „my“. „Kto verí, nikdy nie 
sám“, - hovorí encyklika (LF 39) a ďalej konkretizuje 
prostriedky, ktorými sa uskutočňuje odovzdávanie vie-
ry. Sú to najmä sviatosti, Vyznanie viery, Modlitba Pána 
a Desatoro. Tretiu kapitolu uzatvára téma jednoty a ce-
listvosti viery.

Posledná, štvrtá časť, nesie názov „Boh im pripra-
vuje miesto“ (por. Hebr. 11,16). Zameraná je na soci-
álny rozmer viery, na jej úlohu v službe spravodlivosti, 
pokoja a spoločného dobra. Viera sa tu predstavuje ako 
základ pre jednotu ľudstva, ktorá sa rúca, ak je posta-
vená iba na kritériách užitočnosti. Viera totiž umožňuje 
vzájomné odpustenie a potvrdzuje víťazstvo dobra nad 
zlom. Konkrétnejšie sa encyklika venuje úlohe viery 
ako základu pre rodinný a manželský život. Pri uvažo-
vaní nad úlohou viery ako posily v utrpení sa encykli-
ka dostáva k téme kresťanskej nádeje a radosti a vr-
cholí v poukaze na dynamizmus viery, nádeje a lásky  

Predstavili novú encykliku pápeža Františka Lumen fide (Svetlo viery)

vo vzájomnom prepojení. Záver štvrtej časti tvorí pohľad 
na Pannu Máriu, u ktorej putovanie viery Starého zákona 
dospieva až k pohľadu na samotného vteleného Božie-
ho Syna. Bodkou za encyklikou Lumen fidei je modlitba
k Panne Márii ako Matke Cirkvi a Matke našej viery.

Prvú encykliku pápeža Františka robí osobitou fakt, 
že symbolicky prepája dva pontifikáty. Pápež Franti-
šek v úvode encykliky priznáva autorstvo textu svojmu 
predchodcovi, keď píše: „Som mu za to hlboko vďačný. 
V Kristovom bratstve sa ujímam jeho vzácneho diela, 
pričom k textu pridávam niektoré ďalšie príspevky. Pet-
rov nástupca, včera dnes i zajtra, je totiž stále povolávaný 
„upevňovať bratov“ v tom nesmiernom dare viery, ktorý 
Boh dáva ako svetlo na každodennú cestu“ (LF 7). 

Pri prezentácii v Tlačovom stredisku Svätej stolice 
arcibiskup Müller poukázal na jasnú tematickú nadväz-
nosť encykliky Lumen fidei na predchádzajúce encyk-
liky Benedikta XVI., venované láske a nádeji. Kardinál 
Marc Ouellet charakterizoval novú encykliku slovami, 
že k doterajšej trilógii Benedikta XVI. na tému teologál-
nych cností sa takto doplnil posledný pilier. „Kto verí, 
vidí.“ – do týchto troch slov zhrnul posolstvo novej en-
cykliky posledný z trojice prezentátorov, arcibiskup Fi-
sichella. Poukázal na skutočnosť, ako sa slovná dvojica 
svetlo a viera v encyklike postupne objasňuje prostred-
níctvom ďalšej dvojice, ktorou je svetlo a láska.    RV/jb
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Viac ako 200 chudobných na večeri 
vo Vatikánskych záhradách

VATIKÁN - Neobyčajnou slávnosťou bola pondelko-
vá večera pre vyše 200 chudobných, ktorú pre nich 
vo Vatikánskych záhradách pri Lurdskej jaskyni or-
ganizoval tzv. Kruh sv. Petra. Zúčastnil sa na nej aj 
kardinál Giuseppe Bertello, predseda Governatorátu 
mestského štátu Vatikán, ako aj vojvoda Leopoldo 
Torlonia, predseda charitatívnej organizácie Kruh sv. 
Petra, založenej vo Vatikáne v roku 1869.

„Zažili sme deň veľkého pokoja a radosti. Na tvá-
rach našich hostí bolo toľko radosti, zmiešanej s rôz-
nymi emóciami, pretože takmer nemohli uveriť, že sú 
vo Vatikánskych záhradách v to pekné popoludnie, 
pred jaskyňou Panny Márie, obsluhovaní pri pekne 
prestretých stoloch... Bolo tam naozaj veľa vzruše-
nia!,“ hovorí Mons. Franco Camaldo, cirkevný asis-
tent kruhu. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas pre-
zradil, čo obsahovali balíčky, ktoré boli účastníkom 
rozdávané v závere stretnutia. „Dve vrecúška: jedno 
s ovocím a druhé so sladkosťami z Neapola. Potom 
sme im na pamiatku dňa dali kľúčenku s vyobraze-
ním pápeža, obrázok Svätého Otca s modlitbou. Mno-
hokrát účastníci stretnutia volali ‚Nech žije pápež!‛ 
A potom veľmi pekné a jednoduché bolo, že mnohí 
priniesli so sebou listy, pozdravy pre pápeža, aby sme 
ich spolu s fotkami z večere odovzdali Svätému Otco-
vi na vyjadrenie vďačnosti.“

Na margo aktivít solidarity, ktorým sa Kruh sv. 
Petra venuje už 144 rokov, a ktoré napriek kríze alebo 
práve kvôli kríze neustále narastajú, Mons. Camaldo 
uviedol definíciu tejto vatikánskej inštitúcie od Jána
Pavla II.: „Kruh sv. Petra je milosrdnou rukou pápeža 
pre chudobných Ríma – povedal blahoslavený Ján Pa-
vol II. Tak to bolo vždy, počas Druhej svetovej vojny, 
keď sa do kuchyne kruhu chodilo na polievku pápeža. 
Dnes je identita chudobných iná, je tu veľa cudzincov, 
avšak kvôli kríze aj veľa Talianov. Povedal by som, že 
potrebujú všetko! Potrebujú okamžitú pomoc, jedlo, 
ale tiež našu lásku, naša solidaritu, našu charitatívnu 
pomoc. U nás sa cítia ako doma, pretože sa snažíme 
pochopiť ich a pomôcť.“                       -jak-/ snímka RV

Páter Pizzaballa OFM opätovne 
zvolený za kustóda Svätej zeme

VATIKÁN - Pápež František potvrdil voľbu fran-
tiškánskeho pátra Pierbattistu Pizzaballu za kustóda 
Svätej zeme a strážcu Hory Sion na ďalšie trojročné 
obdobie.

Páter Pizzballa sa narodil v roku 1965 v talianskej 
provincii Bergamo. Základné filozofické a teologické
štúdia absolvoval na Pápežskej univerzite Antonia-
num v Ríme. Za kňaza bol vysvätený v roku 1990. 
V odbornom vzdelávaní pokračoval na Hebrejskej 
univerzite v Jeruzaleme. Neskôr získal docentúru zo 
súčasnej hebrejčiny na Františkánskej fakulte biblic-
kých vied a archeológie v Jeruzaleme. Do Kustódie 
Svätej zeme bol zaradený v októbri 1990. V minulosti 
bol spolupracovníkom Latinského patriarchátu Jeru-
zalema a v rokoch 2005 až 2008 bol patriarchálnym 
vikárom. Za kustóda Svätej zeme a strážcu Hory Sion 
bol po prvýkrát ustanovený v máji 2004.             RV/mf

Konferencia o obnove liturgie  
na Pápežskej univerzite Santa Croce

RÍM - Dvojdňovú medzinárodnú konferenciu o obnove 
liturgie prebehla na Pápežskej univerzite Santa Croce. 
Medzi 350 účastníkmi boli štyria kardináli vrátane pre-
fekta Kongregácie pre boží kult a disciplínu sviatostí 
Antonia Canizares Llovera. Rok viery a pol storočia 
od Druhého vatikánskeho koncilu sa stal príležitosťou 
k úvahám nad novým liturgickým hnutím, ktoré by 
nadviazalo na predkoncilové snahy o obnovu liturgie, 
povedal jeden z organizátorov akcie P. Alcuin Reid.

„Predovšetkým chceme vyjadriť uznanie Benedikto-
vi XVI. za všetko, čo ako kardinál a pápež urobil pre 
obnovu liturgie a pre nastolenie niektorých otázok, ktoré 
s ňou súvisejú. Niektorí toto jeho úsilie nazývajú novým 
liturgickým hnutím. Ide nám o to, aby sa liturgia slúžila 
v celej svojej plnosti a kráse, s náležitou dôstojnosťou. 
Pokiaľ liturgiu neslúžime tak, ako nám ju Cirkev pred-
kladá a ako žiada, aby sme ju slúžili, potom - ako napísal 
Benedikt XVI. v exhortácii Sacramentum caritatis - náš-
mu duchovnému životu chýba správny pokrm, nestre-
távame sa v liturgii s Kristom. Prejaví sa to na našom 
kresťanskom živote a tiež na schopnosti byť či nebyť 
evanjelizátormi 21. storočia,“ povedal P. Reid. Ten tiež 
poukázal na to, že spomínané obnovené liturgické hnu-
tie i napriek svojej zjavnej náklonnosti k tradičnej litur-
gii nevedie a nechce viesť žiadnu „kultúrnu vojnu“ za 
jej výlučnosť. Priznal tiež, že medzi stúpencami staršej 
latinskej liturgie sa vyskytujú určité excesy prílišného 
lipnutia na druhotných detailoch.                           RV CZ



27/2013                                  10

SPRÁVY ZO SVETA                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

Komuniké zo stretnutia  
generálnych sekretárov vo Varšave

VARŠAVA - „Neboj sa! Evanjelium nie je proti 
tebe, ale je v tvoj prospech... Evanjelium nádeje ne-
sklame!“ Týmto posolstvom nádeje, adresovaným 
Cirkvi pápežom Jánom Pavlom II. v Posynodálnej 
apoštolskej exhortácii „Cirkev v Európe“ sa v nede-
ľu 30. júna 2013 skončilo vo Varšave 41. stretnu-
tie generálnych sekretárov biskupských konferencií 
(CCEE).

Základnou témou stretnutia bola nová evanjelizácia 
desať rokov od vydania tejto exhortácie, a to v aktuál-
nom kontexte Roku viery. Jubilujúci dokument, darova-
ný Cirkvi 28. júna 2003, na vigíliu sv. apoštolov Petra 
a Pavla, sa zaoberal prioritami nového ohlasovania 
evanjelia na starom kontinente.

Bilanciu desiatich rokov novej evanjelizácie s ná-
zvom „Od Cirkvi v Európe po Rok viery” predstavil 
viceprezident Komisie biskupských konferencií Eu-
rópskej únie (COMECE) Mons. Virgil Bercea, ktorý sa 
zúčastnil aj na Mimoriadnom zhromaždení biskupskej 
synody o Európe v roku 1999, ako ja na synode o no-
vej evanjelizácii v roku 2012. Podľa gréckokatolíckeho 
biskupa Oradea (Rumunsko), Mons. Virgila Berceu, na-
priek „sociálnym a kultúrnym zmenám“, ktoré spôsobili 
dezorientáciu.

Úloha a poslanie Konferencie  
európskych cirkví v Európe

MAĎARSKO - V Budapešti sa koná generálne zhro-
maždenie Konferencie európskych cirkví (KEK) pod 
názvom KEK a jej poslanie v Európe, ktorá sa mení. 
Otvoril ho jej predseda metropolita Emmanuel Adamakis 
spolu s predsedom Rady európskych biskupských kon-
ferencií kardinálom Pétrom Erdőm a sekretárom Sveto-
vej rady cirkví rev. Olavom Tveitom. Ako počas úvod-
nej tlačovej konferencie povedal metropolita Adamakis, 
„našou úlohou tu nie je vyriešiť problémy Európy. Keď 
sa však zmeníme my sami, zmeníme aj kontext, v kto-
rom sa nachádzame“. Podľa generálneho sekretára Kon-
ferencie, cieľom zhromaždenia je nová reštrukturalizá-
cia celej Konferencie európskych cirkví a jej prác, aby 
sa prispôsobila súčasným okolnostiam a spoločnosti, 
v ktorej cirkvi pôsobia. Je dôležité „reformovať systém 
komplexným spôsobom, aby sa našiel účinnejší spôsob 
k zjednoteniu cirkví a ľudí v celej Európe“ – dodal na  
tlačovej konferencii metropolita Adamakis.

Zhromaždenie, na ktorom sa zúčastňuje 230 delegá-
tov jednotlivých cirkví a spoločenstiev z celej Európy, 
potrvá do 8. júla.               RV/js 

„Cirkev je na svete a je povolaná byť znamením 
Boha, vykúpenia a nádeje“, uvádza sa vo vyhlásení 
CCEE z 1. júla. Od Paula H. Dembinskieho, európ-
skeho finančného pozorovateľa zo Ženevy, zaznelo na
stretnutí pozvanie „ísť v živote nad rámec výhradne 
finančný“, zatiaľ čo Mons. Juan Antonio Martinez Ca-
mino, sekretár Konferencie biskupov Španielska, vy-
zýva „pozrieť sa na krízu hlbšie“. „Duchovná kríza,“ 
ako tvrdí, „má rozhodujúcu úlohu v súčasnej situácii, 
v ktorej Európa žije“.

Starý kontinent však „okrem hospodárskej a du-
chovnej krízy“ je plný znamení nádeje“, o čom svedčia 
správy prednesené sekretármi. „Znamením nádeje“, ako 
sa na stretnutí zdôraznilo, je napr. významná mobilizá-
cia občanov prostredníctvom kampane „Jeden z nás“ na 
ochranu ľudského embrya, ktorá bola podpísaná mno-
hými biskupskými konferenciami.

V súvislosti s prípravami Poľska na oslavy 1050. 
výročia Pokrstenia národa (966-2016) sa hovorilo 
o procese zmierenia prebiehajúcom medzi Poľskom 
a Ruskom, o podpísaní spoločného vyhlásenia 28 
júna, ktoré otvorí cestu dialógu a odpusteniu medzi 
národmi Poľska a Ukrajiny. V piatok 28. júna bola 
súčasťou podujatia modlitbová vigília za Európu, 
následne v sobotu sa uskutočnila tlačová konferen-
cia. 41. stretnutie generálnych sekretárov bolo ukon-
čené svätou omšou vo varšavskej katedrále v nedeľu 
30. júna, ktorú celebroval apoštolský nuncius Mons. 
Celestino Migliore.                                            RV/mf

Dve cirkvi spoločne o náboženskej 
slobode kresťanov vo svete

NEMECKO - V Berlíne bola predstavená prvá Ekume-
nická správa o náboženskej slobode kresťanov vo svete. 
Novinárom ju predstavili Mons. Ludwib Schick, pred-
seda Konferencie biskupov Nemecka a biskup Martin 
Schindehütte, zodpovedný za zahraničné vzťahy Evan-
jelickej cirkvi Nemecka.

Publikovanie ekumenickej správy je výsledkom že-
lania oboch cirkví zasadzovať sa spoločne v prospech 
otázky neslobody kresťanov. „Nespravodlivosť, ktorú 
kresťania znášajú kvôli svojej viere, nie je otázkou vy-
znania. Preto máme záujem hovoriť kolektívne jedným 
hlasom. Cirkvi sú presvedčené o tom, že by bolo možné 
pomôcť kresťanom oveľa viac, ak by si rozumeli lepšie 
aj navzájom,“ vysvetlil Mons. Schick pre agentúru Sir. 
Pripomenul tiež, že práve tieto dve cirkvi už v minulosti 
niekoľkokrát spoločne prehovorili proti „porušovaniu zá-
kladných ľudských práv a brutálnym násilnostiam pácha-
ným na kresťanoch v celom svete“. Ekumenickou sprá-
vou chcú upútať pozornosť verejnosti a politického sveta 
na hrozby a nevraživé postoje voči kresťanom. RV/mf 
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Patriarcha Gregorios III. odsúdil 
útok neďaleko katedrály v Sýrii

SÝRIA - Patriarcha Gregorios III. Laham vydal 
apel, v ktorom odsúdil samovražedný útok, ku kto-
rému došlo vo štvrtok popoludní v blízkosti gréckej 
pravoslávnej katedrály v Bab Tume, kde je sídlo 
grécko-pravoslávnej cirkvi Antiochie. „Barbarský 
čin spáchaný banditami a bezohľadnými zločinca-
mi, nasmerovaný proti nevinným ľuďom“ – týmito 
silnými a jasnými slovami označil gréckokatolícky 
melchitský patriarcha Antiochie, celého Východu, 
Alexandrie a Jeruzalema útok vo štvrti Bab Sharqi, 
v historickom centre Damasku, ktorého bilancia je 
najmenej štyria mŕtvi a niekoľko zranených. „Ide 
o skupiny a ľudí, nekontrolovateľných opozíciou, 
ktorá, ako sa zdá, už viac neexistuje“ – vysvetľuje 
patriarcha pre agentúru Sir. „Niektoré štáty chcú tie-
to gangy ozbrojiť, a to je veľmi vážne.“
Zdroj pravoslávneho patriarchátu, z bezpečnostných 
dôvodov anonymný, pre AsiaNews uviedol, že „ex-
plózia mala za cieľ katedrálu“. Zasiahla moslimskú 
charitatívnu inštitúciu, ktorá sa nachádza približne 
50 metrov od kresťanskej katedrály. Sýria je kraji-
na ponorená do chaosu, je korisťou únosov a násilia 
všetkého druhu. „Už šesťdesiat dní dvaja z našich 
bratov biskupov, sýrsko-pravoslávny z Aleppa, Yo-
uhanna Ibrahim a grécky pravoslávny z Aleppa a Is-
kenderunu, Boulos al-Yazij, sú v rukách únoscov 
a my nemáme o nich žiadne správy. Nie sú jediní, 
taktiež dvaja kňazi a veľa ďalších ľudí. Žiadame 
medzinárodné spoločenstvo, aby sa usilovalo o ich 
prepustenie.“ Apel patriarchu Gregoriosa III. tu ne-
končí: „Povedzme svetu: stačí dať zločincom zbrane 
a pôjdeme do Ženevy, aby sme pomohli Sýrii nado-
budnúť mier. Máme veľkú tradíciu spolužitia a dia-
lógu a sme schopní tak urobiť. Pomôžte nám budo-
vať mier, nie vojnu. Bojovníci proti režimu al-Asada 
nie sú Sýrčania, pochádzajú zvonku. Tieto zverstvá 
nepatria k našej tradícii úcty a tolerancie.“          -jak- 

 Zomrel 81-ročný páter Berton  
„apoštol detských vojakov“

SIERRA LEONE - Vo veku 81 rokov zomrel xaverián  
P. Giuseppe Berton, „apoštol detských vojakov“. Po-
mohol tisícom detských vojakov. Vďaka nemu z nich 
vyrástli tvoriví mladí ľudia. V Sierra Leone pôsobil od 
roku 1973 takmer až do smrti. Zažil tu 10-ročnú vojnu, 
keď boli deti unášané a využívané pre násilie. Preto vy-
pracoval spôsoby, ako fyzicky a duševne deti uzdraviť, 
aby mohli viesť normálny život. Bol známy a milovaný 
po celej krajine. Za svoju prácu získal množstvo cien od 
medzinárodných organizácií vrátane OSN.    Zdroj: Fides

Biskupi Spojeného kráľovstva  
obhajujú tradičné manželstvo

VEĽKÁ BRITÁNIA - Konferencia biskupov Anglicka 
a Walesu nedávno publikovala na svojej internetovej 
stránke dokument, v ktorom žiada o rad zmien v zákone 
o manželstvách párov rovnakého pohlavia. Text predsta-
vila vláde ešte začiatkom tohto roka, tá však jeho obsah 
nebrala na vedomie a poslanci dolnej komory britského 
parlamentu legislatívu schválili v máji. Zákon musí pred 
definitívnym schválením prejsť júlovým tretím čítaním.

Biskupi žiadajú, aby bola v prípade jeho schválenia, 
zaručená ochrana náboženským spoločenstvám, vráta-
ne slobody prejavu a práva na vzdelanie. Obávajú sa, 
že by boli školy v budúcnosti nútené otvorene hovoriť 
o homosexuálnych manželstvách ako rovnocenných 
tradičným, a to podľa školského zákona z roku 1996 
(Education Act), ktorý reguluje vzdelávacie programy 
na základe právnych predpisov štátu. Výučba študentov 
„o povahe manželstva a jeho dôležitosti pre život rodiny 
a rozvoj detí“ by tak mohla byť poznačená zákonom, 
podľa ktorého má manželstvo párov rovnakého pohla-
via rovnakú podstatu ako tradičné. Silná vlna kritiky sa 
zdvihla aj v občianskej spoločnosti. Nedávny prieskum 
dokázal, že až 40-tisíc vyučujúcich nemá v úmysle apli-
kovať nový zákon do výučby. Riziko však predstavuje 
skutočnosť, že ľudia oponujúci uplatneniu manželstva 
homosexuálov budú čeliť predsudkom, či dokonca budú 
trestne stíhaní na základe právnych predpisov o verej-
nom poriadku z roku 1986. Zákon tiež môže obmedziť 
práva jednotlivca na pracovisku. Až doteraz, ako sa 
uvádza v dokumente, „neboli pracovníkom v úradoch, 
ktorí si uplatňujú výhradu svedomia, zaručené žiadne 
ochrany“. Zákon neposkytuje ochranu ani náboženským 
organizáciami a náboženským spoločenstvám by zase 
nemuseli byť udelené verejné dotácie.

Katolícki biskupi spolu s Anglikánskym spoločen-
stvom vyjadrili už niekoľkokrát nesúhlas s uzatvára-
ním manželstiev medzi osobami rovnakého pohlavia.  

Pripomínajú, že krajina už zaviedla sériu ochrán pre také-
to páry, vyplývajúcich zo zákona o občianskom partner-
stve z roku 2004 (Civil Partnership Act).V dokumente 
zaslanom poslancom britského parlamentu okrem iného 
uvádzajú, že tradičné manželstvo podporuje spoloč-
né dobro spoločnosti, pretože vytvára jedinečný vzťah 
svojho druhu, z ktorého sa rodia deti a predstavuje tak 
prirodzené prostredie pre ich rast. Zaviesť nové predpisy 
nepovažuje za potrebné ani Anglikánske spoločenstvo. 
Arcibiskup Cantenbury Justin Welby počas nedávneho 
prejavu v Snemovni lordov uviedol, že návrh zákona 
je dosť „nejasný“ a „oslabuje“ ponímanie existujúceho 
manželstva. (Zdroj: L´Osservatore Romano)       RV / mf 
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NITRA – 75. plenárne zasadanie Konferencie 
biskupov Slovenska (KBS) sa konalo v dňoch  
3. a 4. júla 2013 v Nitre. Zúčastnilo sa ho všetkých 
16 biskupov, členov KBS.

Biskupi sa v rámci rokovania zaoberali ustano-
vením Rady pre novú evanjelizáciu KBS. Kreo-
vanie slovenskej rady je naplánované na jar 2014 
na základe poznatkov a skúseností z fungovania 
Pápežskej rady pre novú evanjelIzáciu.

Členovia KBS rokovali aj o žiadosti o nomi-
nácie do Pápežskej teologickej komisie. Biskupi 
navrhli tri mená renomovaných slovenských kňa-
zov, teológov. Z nich komisia vo Vatikáne vybe-
rie jedného.

Počas plenárneho zasadania prebehla voľba 
národného riaditeľa PMD /Pápežských misijných 
diel/. Na ďalšie trojročné obdobie bol potvrdený 
doterajší riaditeľ vdp. Viktor Jakubov. Zároveň 
prebehla aj voľba riaditeľa KBD /Katolíckeho 
biblického diela/. KBS vybrala kandidáta do tej-
to funkcie, ktorého nástup podlieha súhlasu prí-
slušného rehoľného predstaveného. Po obdržaní 
tohto súhlasu bude meno zverejnené.

Biskupi schválili Štatút trvalého diakonátu. 
Následne bude odoslaný príslušnej kongregácii 
vo Vatikáne. Po jej odobrení bude môcť štatút 
vstúpiť do platnosti.

22. septembra 2013 sa v Košiciach uskutoč-
ní Národný pochod za život. Organizátori už 
rozdelili katolícke kostoly v Košiciach jednotli-
vým biskupom a diecézam. V nich sa bude sláviť 
svätá omša za prítomnosti biskupa a bude v nich 
prebiehať aj duchovný program. V súčasnosti 
prebieha registrácia účastníkov pochodu. Osobit-
ným duchovným príspevkom bude deväťdňová 
pobožnosť pre celé Slovensko. Biskupi zároveň 
schválili osobitný pastiersky list k tejto udalosti, 
ktorý sa bude čítať v nedeľu 1. septembra 2013.

Členovia KBS sa oboznámili so stavom prí-
prav stretnutia mládeže v Brazílii a v Ružomber-
ku, ktoré sa uskutočnia v druhej polovici júla. Na 
Svetové dni mládeže, ktoré vyvrcholia 23.-28. 
júla v Rio de Janeiro, pocestuje zhruba 300 mla-
dých zo Slovenska. Do Ružomberka registrácia 
stále prebieha. Zatiaľ je nahlásených 2000 účast-
níkov.

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska
o rodovej rovnosti

Biskupi sa v rámci rokovania odsúhlasili text 
vyhlásenia k otázke rodovej rovnosti:

„Rodina je z Božieho ustanovenia založe-
ná na manželstve muža a ženy. Aj zo súčas-
ných štatistík vyplýva, že pokiaľ ide o istotu,  

poskytovanie útočiska a stability, podporu ži-
vota, stále patrí medzi priority väčšiny mladých 
ľudí. Takto chápaný inštitút manželstva nájdeme 
prakticky v každej ľudskej kultúre a každej ci-
vilizácii. Napriek tomu je táto pravda zo strany 
súčasnej alternatívnej kultúry systematicky spo-
chybňovaná a zosmiešňovaná. Častokrát sa to 
objavuje už v mediálnych programoch a mate-
riáloch určených pre deti a mládež. Podľa tohto 
chápania manželstvo a rodina je vraj prežitkom, 
preto sú tu snahy už deti ovplyvňovať k alterna-
tívnym formám partnerstva. Biologicky podmie-
nené pohlavie treba údajne prekonať možnosťou 
jeho slobodného výberu, čím sa vraj zabezpečí 
rovnosť medzi ľuďmi. Človek sa týmto chce sta-
vať do pozície Stvoriteľa. Prijatím tzv. rodovej 
rovnosti /gender ideológia/ popiera pravdu Svä-
tého písma: „Ako muža a ženu stvoril ich“ /Gn 
1, 27/. Ideológiou hedonizmu a materializmu 
sa človek dostáva do nejasnej situácie ohľadom 
vlastnej totožnosti a stráca schopnosť pochopiť, 
kým v skutočnosti je.

Vyzývame všetkých katolíkov a ľudí dobre 
vôle, aby vynaložili vedomé úsilie k obnove hod-
noty a kultúry rodiny, aby táto hodnota neprestá-
vala byť nenahraditeľná pre náš život a spoloč-
nosť. Manželstvo chápané ako zväzok jedného 
muža a jednej ženy nie je historickým prežitkom, 
ale podstatnou a základnou inštitúciou aj v súčas-
nej občianskej spoločnosti. Manželstvo a rodina 
sú súčasťou evanjelia pre dnešný svet, osobitne 
pre mnohých mužov a ženy, ktorí sú osamotení 
a chýba im láska a podpora.“                                                     
                             TK KBS/Jozef Kováčik

75. plenárne zasadanie KBS

Kardinál Ján Chryzostom Korec, emeritný nitriansky 
biskup, prijal slovenských biskupov, ktorí 3. a 4. júla 
zasadajú na 75. plenárnom zasadnutí Konferencie 
biskupov Slovenska v Nitre.          snímka Peter Zimen
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BRATISLAVA/NITRA - Na Slovensku je osobitný 
vyslanec Svätého Otca Františka. Slovinský kardinál 
Franc Rodé, C. M. prišiel na vyvrcholenie cyrilo-me-
todských osláv v našej krajine. Pri tejto príležitosti 
mapujeme návštevu emeritného prefekta Kongre-
gácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti 
apoštolského života.

 V stredu 4. júla 2013 popoludní pricestoval au-
tom zo Slovinska na Apoštolskú nunciatúru v Bra-
tislave osobitný vyslanec Svätého Otca kardinál 
Franc Rodé. Privítal ho predseda Konferencie bis-
kupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský 
a apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Gi-
ordana.

„Moje očakávania sú v tom, že nám prinesie blíz-
kosť Svätého Otca Františka, ktorý si počas svojho 
doterajšieho krátkeho pontifikátu získal srdcia ľudí.
To je prvé očakávanie,“ povedal dnes novinárom ar-
cibiskup Zvolenský.

„A tým druhým sú, samozrejme, aj slová, ktoré 
prinesie, keď bude hovoriť o našich vierozvestcoch. 
Myslím, že budeme iste potešení, že nám pripome-
nie, že mali význam nielen pre naše územie, pre našu 
kultúrnu identitu, pre našu náboženskú identitu, ale 
že mali význam vlastne v rámci celej cirkvi,“ dodal 
Zvolenský.

Vzácnu návštevu štvrtok predpoludním privítali 
v starobylej Nitre. Kardinál Rodé sa stretol s členmi 
KBS. „Stretnutie prebiehalo v bratskom duchu. Otec 
kardinál dal hneď najavo, že po slovensky niečo 
rozumie a že Slovinci a Slováci nemajú od seba až 
tak ďaleko,“ povedal o prijatí s členmi KBS Mons. 
Marián Chovanec.

Biskupi kardinála prijali počas plenárneho zasad-
nutia. Osobitný vyslanec Františka sa im najskôr pri-
hovoril na tému všeobecných otázok Cirkvi, potom 
dal priestor na otázky zo strany biskupov. „Pýtali sa 
ho napríklad na nový pontifikát Svätého Otca, ale aj
na tému nových duchovných povolaní v Európe a vo 
svete,“ dodal generálny sekretár KBS.

V Kňazskom seminári sv. Gorazda ho privítal 
opäť arcibiskup Zvolenský. Predseda KBS mu zá-
roveň odovdal dar - sadu sklených pohárov. V Nitre 
ho sprevádzal aj apoštolský nuncius v SR, Vladimír 
Stahovec, rektor Pápežského kolégia sv. Cyrila a Me-
toda v Ríme a Martin Kramara, duchovný správca 
Slovenskej katolíckej misie v Ríme.

Išlo o prvý oficiálny program kardinála Rodého
na Slovensku. Po prijatí a obede s členmi KBS, na 
ktorom sa zúčastnil aj predseda Konferencie bisku-
pov Bosny a Hercegoviny kardinál Vinko Puljić, 
navštívil kardinál Rodé v sprievode kanonika Mons. 
Ladislava Belása Diecéznu knižnicu. Potom odišiel 
na Apoštolskú nunciatúru do Bratislavy.

Po krátkom odpočinku sa potom kardinál Rodé 
spolu s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. 
Mariom Giordanom a so sprievodom vydali do Pre-
zidentského paláca, kde ich podvečer prijal prezident 
SR Ivan Gašparovič. „Srdečne pozdravujem od Sväté-
ho Otca Františka,“ pozdravil prezidenta po slovensky 
kardinál Rodé.

Prezident Gašparovič ocenil, že naša krajina môže 
s osobitným vyslancom pápeža osláviť vrchol tohtoroč-
ných osláv 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda 
v Nitre - sídle prvej katolíckej diecézy v stredovýchod-
nej Európe, ale aj na Devíne, ktorý je pre slovenský 
národ pevným symbolom slovenskej štátnosti a cyrilo-
-metodskej tradície.

Vyjadril tiež radosť z toho, že Svätý Otec vymeno-
val za svojho vyslanca emeritného arcibiskupa Ľubľa-
ny, ktorého „rodná krajina spolu so Slovenskou republi-
kou a ďalšími štátmi stredoeurópskeho priestoru zdieľa 
duchovné a kultúrneho dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, 
patrónov Slovenska a spolupatrónov Európy,“ uviedol 
prezident Gašparovič.

Obaja sa zhodli na tom, že celonárodné oslavy ju-
bilejného roka sú výnimočnou príležitosťou, aby sme 
si pripomenuli nezastupiteľný význam duchovného 
a kultúrneho odkazu solúnskych bratov v dejinách slo-
venského národa, na ktoré sa odvoláva aj preambula 
nášho najvyššieho zákona - Ústava SR

Oslavy zároveň podľa nich predstavujú silný im-
pulz pre náš národ i iné národy, aby naďalej starostlivo 
zveľaďovali vzácne korene svojej kultúry, vzdelanosti 
i samostatnej štátnosti. Prezident požiadal kardinála, 
aby tlmočil Františkovi blahoželanie pevného zdravia 
a veľa síl v jeho zápase o budovanie sociálnej spravod-
livosti a solidarity.

Kardinál Rodé sa pred odchodom zapísal do knihy 
pre hostí a v sprievode apoštolského nuncia na Sloven-
sku odišiel na nunciatúru               TK KBS/ ml, FOTO pz

Osobitný vyslanec Svätého Otca Františka začal návštevu Slovenska
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Nitra - V piatok 5. júla, druhým dňom pokračoval 
program osobitného vyslanca Svätého Otca Fran-
tiška na Slovensku. Kardinál Franc Rodé zavítal do 
Nitry, kde slávil slávnostnú svätú omšu na národnej 
púti, ktorou v našej kra-
jine vyvrcholil Jubilejný 
cyrilo-metodský rok.

Kardinál Rodé, eme-
ritný prefekt Kongregá-
cie pre inštitúty zasväte-
ného života a spoločnosti 
apoštolského života, za-
čal svoj dnešný oficiál-
ny program odchodom 
z Apoštolskej nunciatú-
ry v Bratislave do Nitry. 
Spolu so sprievodom ho 
sprevádzal apoštolský 
nuncius na Slovensku 
Mons. Mario Giordana.

„Som rád, že dnešné 
prvé kroky vyslanca pá-
peža smerovali práve do Nitry,“ povedal TK KBS 
Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, ktorý kardi-
nála Rodého prijal po 9:00 h v biskupskom paláci na 
Nitrianskom hrade. Ich prvou spoločnou zastávkou 
po krátkom privítaní bola chodba paláca na poscho-
dí, ktorú zdobia obrazy nitrianskych biskupov.

Nasledovala prehliadka biskupskej kaplnky, kde 
máva biskup Judák súkromné sväté omše. Cez skle-
nú stenu z nej mohli hostia vidieť oltár v Katedrále 
sv. Emeráma, v ktorej bol 20 rokov za vieru v súk-
romnom väzení biskup Eduard Nécsey. Biskup Judák 
kardinálovi predstavil niektoré prvky, ako napríklad 
reliéf sv. Svorada a Benedikta.

Spolu sa potom presunuli do biskupovej pracovne, 
kde zotrvali v krátkom rozhovore. Prešli si program 
dnešnej slávnostnej liturgickej slávnosti, kardinál 
Rodé sa potom živo zaujímal o históriu Nitrianskeho 
biskupstva a ďalšie témy. Po prijatí u biskupa Judáka 
sa presunuli na Svätoplukove námestie.

Na mieste, ktoré sa pred rokom stalo dejiskom 
otvorenia jubilejného cyrilo-metodského roka, sa 
zišlo niekoľko tisícok pútnikov zo Slovenska i iných 
krajín, aby počas slávnostnej svätej omše na národnej 
púti oslávili 1 150. výročie príchodu sv. Cyrila a Me-
toda na naše územie.

Predsedal jej kardinál Franc Rodé. Pred relikviou 
sv. Cyrila, ktorú priniesli pred poľný oltár, konceleb-
rovali predseda Rady európskych biskupských kon-
ferencií (CCEE) kardinál Péter Erdő, predseda Kon-
ferencie biskupov Maďarska, a predseda Konferencie 
biskupov Bosny a Hercegoviny kardinál Vinko Puljić, 
arcibiskup metropolita Sarajeva.

Pridali sa k nim apoštolský nuncius na Slovensku 
Mons. Mario Giordana a predseda Konferencie bis-
kupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský, 
bratislavský arcibiskup metropolita. Spoločne s nimi 

ju slávili hostia a delegá-
ti z Čiech, Poľska, Ra-
kúska, Ukrajiny, Chor-
vátska a Talianska. Do 
Nitry prišli i predstavia 
nekatolíckych cirkví.

Po liturgickom sprie-
vode privítal pútnikov 
primátor Nitry Jozef 
Dvonč. Na slávnosti sa 
zúčastnili aj najvyšší 
ústavní činitelia prezi-
dent SR Ivan Gašparo-
vič, predseda Národnej 
rady SR Pavol Paška, 
premiér Robert Fico, 
členovia vlády, veľvy-
slanci z viac ako 20 kra-

jín, poslanci slovenského i Európskeho parlamentu 
a predstavitelia verejného života.

Po primátorovi ocenil účasť všetkých biskup Ju-
dák. Zdôraznil, že keď pred 1 150. rokmi prišli solún-
ski bratia na naše územie, Nitra i Slovensko prežívali 
nový rozkvet duchovného a kresťanského života. „S 
vďačnosťou na to myslíme a ďakujeme Bohu za tieto 
dary,“ povedal Judák, ktorý ocenil účasť predstavite-
ľov cirkevného života.

V úvode bohoslužby, ktorá sa začala o 10:00 h 
pred Divadlom Andreja Bagara, prečítal Martin Kra-
mara, duchovný správca Slovenskej katolíckej misie 
v Ríme, pozdravné posolstvo, ktorým Svätý Otec kar-
dinála Rodého na cyrilo-metodské jubileum do Nitry 
vyslal.

„Táto slávnosť nám poskytuje príležitosť nielen 
na to, aby sme si pripomenuli spomínanú udalosť, 
ale prostredníctvom príkladov z dávnej minulosti 
povzbudzuje ľudí k uvažovaniu nad odovzdávaným 
dedičstvom, k pevnejšej viere a k rozhodnejším pred-
savzatiam,“ píše v liste Svätý Otec František.

Jeho slová si vypočuli nielen veriaci zo Slovenska, 
ale aj z okolitých krajín. Zahraničných degátov a hos-
tí doplnili biskupi zo Slovenska. Aktívne sa na účas-
ti a zabezpečovaní celej slávnosti podieľali členovia 
Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu operujúceho 
na území Nitry. Nechýbali predstavitelia rôznych cyk-
lotúr, spolkov a združení.

Po evanjeliu, ktoré prečítali po grécky, sloven-
sky a starosloviensky nasledovala homília kardinála 
Rodého. Svätému Otcovi Františkovi v nej poďako-
val za poctu a dôveru, ktorú mu preukázal menova-
ním za osobitného vyslanca tohto jubilejného roka.  

Svätosť vierozvestcov sa prejavuje v túžbe priblížiť Krista
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Potom pripomenul etapy, akou formou sa misia 
vierozvestcov k nám dostala.

Ocenil nielen založenie slovanskej abecedy, ktorá 
sa dala používať v liturgii, ale aj preklady časti Sväté-
ho Písma do staroslovienčiny, niektorých textov pat-
ristickej literatúry a liturgické texty. Potom pripomenul 
smutné dejiny, obvinení, násilia a prenasledovania.

Keď knieža Rastislav žiadal od byzantského cisá-
ra biskupa a kňazov pre misiu na svojom území, mal 
podľa kardinála presný politický zámer a nepriamo aj 
náboženskú víziu: „vytvoriť podmienky pre politickú 
a kultúrnu samostatnosť, zriadením nezávislej cirkev-
nej provincie s vlastnou hierarchiou a slovanským li-
turgickým jazykom“.

„Misijné a kultúrne dielo dvoch Solúnskych bra-
tov a ich učeníkov má hlboký význam pre východné 
slovanské národy. V pomerne krátkom čase sa im po-
darilo vytvoriť základy slovanského literárneho jazy-
ka, ktorý sa stal podkladom moderných slovanských 
kultúr,“ zaznelo v homílii.

„Ich svätosť sa prejavuje v túžbe priblížiť Krista 
a jeho posolstvo spásy, aby bolo prijaté nie ako cudzia 
reč, ale ako vrelé pozvanie, ktoré preniká do srdca. Ich 
svätosť sa prejavuje v trpezlivom a dôstojnom znáša-
ní nepriateľstva a nespravodlivostí, ktoré nerobia česť 
ich pôvodcom.“

Kult solúnskych bratov zostal živý u slovanských 
národov stáročia. Na Západe ich vyzdvihol a poctil 
pápež Lev XIII. encyklikou Grande Munus. Ale Jána 
Pavla II. majú zvláštne postavenie v Cirkvi. Práve on 
vydal encykliku Slavorum Apostoli, v ktorej ich na-
zval predchodcami ekumenizmu a tvorcami jednoty 
medzi Východnou a Západnou Cirkvou.

„Považujeme za podstatné posolstvo, ktoré nám 
zanechal takmer pred tridsiatimi rokmi Blahoslave-
ný pápež Ján Pavol Druhý II. keď prosil Pána, aby 
slovanské národy „mohli aj naďalej bez prekážok, 
s nadšením a dôverou prijímať tento evanjeliový 
program“.

Nasledovalo Nicejsko-carihradské vyznanie viery 
a prosby veriacich. Po prijímaní prečítal generálny vi-
kár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek list Svä-
tého Otca Františka prezidentovi SR Ivanovi Gašpa-
rovičovi. Vyjadril v ňom blahoprianie pre jeho osobne 
i všetkých spoluobčanov.

„Prosím Pána, aby povzbudzoval všetkých tých, 
ktorí pracujú v prospech spoločného dobra, v úcte 
a napomáhaní autentických hodnôt pre budovanie 
stále viac bratskejšej spoločnosti. Vzývam hojnosť 
Božieho požehnania na Vašu excelenciu, na ostatných 
vedúcich predstaviteľov, ako aj na celý slovenský ná-
rod,“ píše František.

Potom, ako kardinálovi Rodému poďakoval za slá-
venie svätej omše, biskup Judák, uviedli list Svätému 
Otcovi od biskupov Slovenska. Prečítal ho bansko-
bystrický biskup Mons. Marián Chovanec, podpred-
seda KBS. Členovia KBS v ňom pripomenuli, že na 
sviatok solúnskych vierozvestcov sa spolu s veriacimi 
stretli v Nitre.

„Dielo svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda 
nás vedie k vďačnosti a inšpiruje i zaväzuje stávať sa 
opravdivými a hodnovernými svedkami viery. Svätý 
Otče, sme vďační za Vašu duchovnú prítomnosť na 
tejto slávnosti prostredníctvom Vášho osobitného vy-
slanca, lebo je prejavom Vašej starostlivosti o našu 
miestnu cirkev,“ píšu biskupi.

Po slávnosti, ktorá ukončil spev pápežskej hym-
ny a slovenskej hymny pre chrám, sa prítomným pri-
hovoril prezident SR. Zdôraznil význam solúnskych 
bratov nielen v oblasti náboženskej, ale aj kultúrnej, 
vzdelanostnej a štátoprávnej. Také osobnosti majú 
podľa neho svoje dôstojné miesto nielen v chrámoch 
a dejinách, ale aj v Ústave SR.

Po prezidentovi sa ujal slova guvernér Národnej 
banky Slovenska Jozef Makúch, ktorý predstavil pa-
mätnú dvojeurovú mincu pri príležitosti Jubilejného 
roka. Program vyvrcholil uvedením pamätnej pošto-
vej známky k výročiu príchodu solúnskych bratov. Po 
skončení odišiel liturgický sprievod do neďalekého 
Divadla Andreja Bagara.

Osobitný vyslanec Svätého Otca Františka krátko 
po zídení z pódia osobne pozdravil najvyšších ústav-
ných činiteľov. Jeho program pokračuje popoludňaj-
ším stretnutím so zahraničnými cirkevnými hodnos-
tármi v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Večer 
si vypočuje oratórium majstra Pavla Kršku s názvom 
„Cyril a Metod“ v Bratislave.

                TK KBS/ ml, FOTO pz

NITRA -V predvečer slávnosti svätých Cyri-
la a Metoda – 4. júla 2013 – bola do Katedrály 
– Baziliky svätého Emeráma osadená nová vstup-
ná brána s motívom svätých solúnskych bratov, 
ktorú zároveň nitriansky biskup Mons. Viliam Ju-
dák požehnal. Po tomto obrade bola v dolnej lodi 
katedrálneho chrámu otvorená výstava s názvom: Po-
čiatky kresťanstva na Slovensku. Výstava predstavuje  

archeologické nálezy dokladujúce počiatky kres-
ťanstva na našom území.  Návštevníci budú môcť až 
do konca augusta v rámci výstavy vidieť vzácne ro-
mánske korpusy alebo kríže, pochádzajúce z celého 
územia Slovenska. Ako ďalej Matej Ruttkay prezra-
dil, „výstava je takým predstupňom väčšej výstavy, 
ktorá bude v závere roka inštalovaná vo Vatikáne, 
vo Vatikánskych múzeách“.                  Miroslav Lyko

Biskup Judák požehnal novú vstupnú bránu Katedrály sv. Emeráma
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Ordinár Rábek požehnal  
v Benátkach tabuľu  

sv. Cyrilovi a Metodovi

BENÁTKY - V nedeľu 30. júna 2013 v Benátkach 
v Bazilike San Pietro di Castello ordinár OS a OZ 
SR Mons. František Rábek odhalil a požehnal pamät-
nú tabuľu venovanú sv. Cyrilovi a Metodovi. Miest-
ni obyvatelia si touto udalosťou pripomínajú príchod 
apoštolov Slovanov v r. 867 do Benátok, kde ich misia 
zaznamenala veľký význam. Došlo k dôležitej zlomo-
vej epizóde, uvedenej aj v historickom dokumente Vita 
Constantini pod názvom Benátska dišputa. Následne 
im pápež Hadrián II. udelil súhlas s používaním staro-
slovienčiny v liturgických obradoch.

Ceremoniál sa začal svätou omšou, ktorú celebro-
val emeritný arcibiskup Gorizie Mons. Dino De Anto-
ni spolu s ordinárom OS a OZ SR Mons. Františkom 
Rábekom. Benátsky projekt – odhalenie tabule – sa 
začal za prítomnosti starostu Benátok, veľvyslankyne 
Slovenskej republiky v Taliansku Márie Krásnohor-
skej a ďalších predstaviteľov Benátok a  Talianska, 
príhovorom vojenského ordinára, ktorý povedal: „Ich 
príklad je povzbudením pre každého z  nás, aby sme 
boli vnímaví na Božie výzvy a  aby sme na ne odpo-
vedali s veľkodušnou rozhodnosťou. Cieľom misijnej 
činnosti solúnskych bratov bolo pomôcť Slovanom k  
uvedomelej viere, k prežívaniu vzťahu k  Bohu a k ži-
votu podľa Božieho zákona lásky. Boli si vedomí toho, 
že tento cieľ môžu dosiahnuť iba vtedy, ak im ľudia, 
ku ktorým prišli, budú rozumieť, ak budú rozumieť 
textom Svätého písma, ak budú rozumieť slovám litur-
gie. Preto preložili do staroslovenčiny Sväté písmo, ale 
i liturgiu. Chceli však, aby tento ich odvážny a  nekon-
venčný počin posúdil a  schválil aj nástupca apoštola 
Petra, rímsky pápež. Preto sa vybrali do Ríma. Cestou 
sa zastavili aj tu, v  Benátkach. Bolo na jeseň roku 867. 
Život Konštantína o  tom píše: „Keď bol v  Benátkach, 
zišli sa proti nemu biskupi a  kňazi i  mnísi ako havrany 
na sokola a osopili sa naňho s  trojjazyčným bludom, 
hovoriac: Človeče, povedz nám, prečo si zostavil teraz 
Slovienom písmená a  učíš ich, ktoré nikto iný pred-
tým nevynašiel, ani apoštolovia, ani rímsky pápež, ani 
Gregor Bohoslovec, ani Hieronym, ani Augustín? My 
totiž poznáme len tri jazyky, ktorými sa patrí v  knihách 
chváliť Boha: hebrejský, grécky a  latinský. Títo pred-
stavitelia kresťanstva tu, v  Benátkach, bránili zaužíva-
nú tradíciu, ale zabudli na zákon lásky – ktorý práve 
viedol Konštantína a  Metoda k sprostredkovaniu ob-
sahu kresťanstva v  reči ľudu.

Na tento spor sa vťahovalo aj upozornenie Apoš-
tola: „Ak sa medzi sebou hryziete a  žeriete, dajte si 
pozor, aby ste sa navzájom neponičili.“ Konštantín 
na tieto výčitky odpovedal: „Či neprichádza dážď od 
Boha na všetkých rovnako? A  či slnko nesvieti takis-
to na všetkých? ... To sa vy nehanbíte uznávať iba tri 

jazyky a  prikazovať, aby všetky ostatné národy boli a  
kmene boli slepé a hluché? Povedzte mi, či robíte Boha 
bezmocným, že to nemôže dať, alebo závistlivým, že to 
nechce?...“ A  pridal argumenty z mnohých miest Svä-
tého písma. Bránil teda kresťanskú slobodu – a  v Rí-
me mu pápež Hadrián II. dal za pravdu, keď potvrdil 
liturgické knihy v  staroslovenčine. To je príklad i  pre 
nás, aby sme boli vnímaví na podnety Ducha Sväté-
ho k tvorivej láske voči blížnym, aj keď si to vyžaduje 
prekročiť zaužívané zvyky a  konvencie, keď sa kvôli 
tomu staneme terčom kritiky. Ani svätí Cyril a Metod 
neprejavili nejaký hnev na Benátčanov, ktorí s  nimi 
nesúhlasili. Život Konštantína poznamenáva: „Tými-
to slovami a  inými hojnejšími zahanbil ich a odišiel, 
nechajúc ich.“ Niekedy ľudia potrebujú dlhý čas, aby 
pochopili a  prijali niektoré veci. Od tej udalosti v Be-
nátkach prešlo takmer 1  100 rokov. Práve vďaka prí-
kladu svätých Cyrila a  Metoda rozhodol II. vatikánsky 
koncil o dovolení použí vať v  liturgii reč ľudu a  dnes 
si zrejme ani Benátčania nevedia predstaviť slávenie 
svätej omše inak než v  peknej taliančine.“

Po príhovore vojenského ordinára prítomných oslo-
vila veľvyslankyňa Mária Krásnohorská. Básnik Mi-
chal Chuda predniesol svoju báseň Sme tu. Hlavným 
organizátorom iniciatívy bolo Občianske združenie 
Allegra, zastúpené Pierlugim Solierim. Pamätnú ta-
buľu vytvoril akademický sochár Marián Polonský. 
Je zhotovená z  bronzu a vápenca. V kamennej časti je 
text pripomínajúci túto udalosť v slovenskom a v ta-
lianskom jazyku. V strede tabule je štátny symbol SR 
– dvojramenný kríž. Po ľavej strany je reliéfna busta sv. 
Cyrila a  po pravej sv. Metoda. V svätožiarach sú hla-
holikou napísané mená svätcov. Oblúk nad kameňom 
vytvárajú písmená hlaholiky, v  ktorých sú napísané 
časti modlitby Otčenáš.                        Anna Gajdošíková

Nový veľvyslanec Slovenska  
pri Svätej stolici od júla pôsobí 

v Ríme

RÍM - Veľvyslanca Slovenska pri Svätej stolici Pet-
ra Sopka, ktorý v máji nahradil po ukončení misie 
Jozefa Draveckého, v pondelok prijal sekretár Svä-
tej stolice pre vzťahy so štátmi Mons. Dominique 
Mamberti. „Na veľvyslanectvo som nastúpil od 
15. júna, kópie poverovacích listín som odovzdal 
Mons. Petrovi B. Wellsovi na Štátnom sekretariá-
te 19. júna. Termín odovzdania poverovacích listín 
u Svätého Otca Františka ešte nebol stanovený,“ 
informoval po stretnutí TK KBS Peter Sopko, ktorý 
bol v máji tohto roka poverený prezidentom SR ve-
dením veľvyslanectva pri Svätej stolici a Zvrcho-
vanom ráde maltézskych rytierov.                      -ps- 
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Púť k starobylému Kostolíku  
sv. Margity Antiochijskej

KOPČANY - V nedeľu 30. júna 2013 sa pri príležitosti 
blížiacej sa oslavy svätých vierozvestov Cyrila a Meto-
da uskutočnila púť k starobylému Kostolíku sv. Margi-
ty Antiochijskej z veľkomoravských čias pri obci Kop-
čany na Záhorí. Po úvodnom občianskom programe, 
počas ktorého vystúpili s príhovorom viaceré civilné 
autority, slávil svätú omšu na voľnom priestranstve pri 
kostolíku bratislavský arcibiskup metropolita Mons. 
Stanislav Zvolenský. Na svätej omši bol prítomný pek-
ný počet koncelebrujúcich kňazov z okolia. Osobitý 
ráz dodali slávnosti mládenci, dievčatá a deti v krojoch. 
Napriek nepriazni počasia a občasným dažďovým pre-
hánkam počas slávnosti si zídené spoločenstvo veria-
cich s úctou pripomenulo dedičstvo otcov a ďakovalo 
Bohu za dar viery, ktorý našim predkom v zrozumiteľ-
nej podobe sprostredkovali solúnski bratia - svätí Cyril 
a Metod.                  Lukáš Uváčik

Biskup Galis medzi deťmi  
šo špeciálnymi potrebami  

v Rodinkove 

ŽILINA - V dňoch 21. - 23. 6 2013 sa uskutočnil 
víkendový pobyt pre rodiny s deťmi s postihnutím. 
Jeho cieľom bolo poskytnúť rodičom a ich deťom 
možnosť oddýchnuť si a tak načerpať nové sily. Prí-
tomnosť odborníkov z rôznych oblastí zároveň vy-
tvorila priestor na možnosť konzultovať problémy 
s nimi v neformálnom, príjemnom prostredí.  Miesto, 
kde sa „víkendovka“ konala, malo výstižný názov: 
Rodinkovo. Chata s týmto názvom sa nachádza 
v Belušských Slatinách neďaleko Beluše. Stretli sa 
tu rodiny, ktoré sa dovtedy poväčšine nepoznali, na-
vyše mnohé z nich boli na takomto výlete prvýkrát. 
Pri záverečnom „zdieľaní“ mnohí z prítomných vy-
jadrili, že pokoj a radosť ktorú tam zažili za tieto tri 
dni, si odnášajú domov a bude pre nich posilou ešte 
dlho.

 Program, ktorý pripravili dobrovoľníci z Centra 
pomoci pre rodinu v Trnave, bol zameraný na indivi-
duálny prístup ku deťom. Každé dieťa malo svojho 
osobného dobrovoľníka, ktorý sa mu počas víkendu 
venoval. Na programe boli prechádzky a tiež rôzne 
hry a rozhovory. Dobrovoľníci sa zároveň venovali 
rodičom. 

Každý deň bola svätá omša celebrovaná duchov-
ným otcom Matejom Kasanom z Centra pomoci pre 
rodinu v Trnave. V sobotu bol program pre rodičov 
a deti rozdelený.  Dobrovoľníci spolu s deťmi trá-

vili čas na vychádzke. Pre rodičov bola pripravená 
prednáška na tému Ako zvládať emócie, ktorú viedol 
Mário Schwarz z Katedry psychológie Filozofickej
fakulty Trnavskej univerzity, ktorý zároveň pracuje 
s rodinami v Centre pomoci pre rodinu.

Prekvapením bola pre všetkých návšteva vzácne-
ho hosťa, biskupa žilinskej diecézy Tomáša Gálisa. 
Pre všetkých bola jeho prítomnosť a zapojenie sa do 
hier a diskusií skutočne povzbudzujúca.    Peter Rucek

Diecézna púť rodín vo Višňovom 

VIŠŇOVÉ - Tradične posledný júnový víkend - pred 
sviatkom Návštevy Panny Márie - sa vo Višňovom 
pri Žiline uskutočnila Diecézna púť rodín.  Tohto-
ročná púť v Roku viery bola na tému: Mária – Matka 
pútnikov.

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis ako prvý 
pútnik diecézy putoval do Višňového, aby pozdra-
vil Matku Božiu a povzbudil ako nástupca apošto-
lov ostatných pútnikov. Vyzdvihol „putovanie, ktoré 
bolo vždy významnou udalosťou v živote veriacich, 
lebo pripomínalo osobnú cestu veriaceho po stopách 
Vykupiteľa a jeho Matky Márie. Chápalo sa aj ako 
cvičenie sa v činnej askéze, v ľútosti nad ľudskými 
slabosťami, bolo spojené s vyznávaním hriechov vo 
sviatosti zmierenia a prijímaním Eucharistie, ako 
prejav trvalej bdelosti nad vlastnou krehkosťou a vo 
vnútornej príprave na obnovu srdca. Putovanie nie 
je výsadou kresťanstva. Je vlastné dejinám ľudstva. 
Kde je človek, tam je putovanie. Človek je „homo 
viator“, človek, ktorý je stále na ceste. Pôvodný 
význam termínu viator znamená, že každý človek 
ako pútnik je v pohybe.“

Adorácia po svätej omši bola obetovaná za ro-
diny. Spoločenstvo mladých z Dómu sv. Martina 
ponúklo svedectvá, chvály, modlitby. Talianska ado-
rácia, krížová cesta na tému „púť rodiny“, modlitba 
sv. ruženca s meditáciami boli zostúpením do hĺbky 
našej viery. Páter Leopold, kapucín, hovoril vo svo-
jej kázni o tom, čo všetko sa môže prihodiť na našej 
púti. Jozef Bagin, súdny vikár, sa pýtal mladých na 
mládežníckej svätej omši, aký je zmysel nášho po-
zemského putovania. Dal jednoduchú odpoveď: ces-
ta k nebu. Mária, ktorá putovala do Aim Karem k sv. 
Alžbete, do Betlehema, do Egypta, do Nazareta, na 
Golgotu, nás učí ako máme putovať my do nášho je-
diného cieľa - do neba. Novokňazi Žilinskej diecézy 
Peter Becík a Lukáš slúžili slávnostnú nedeľnú svätú 
omšu. Lukáš vo svojej homílii poukázal ma život-
ný štýl, ktorý nám ponúka Panna Mária. Počas celej 
púte bola vo višňovskom chráme relikvia krvi blaho-
slaveného Jána Pavla II.                                 Jozef Bagin 
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200 motoriek parkovalo pri Bazilike v Šaštíne
ŠAŠTÍN - V sobotu 29. júna sa stretlo pri Národnej Ba-
zilike v Šaštíne 400 pútnikov s takmer 200 motorkami. 
Išlo o 5. ročník Púte motorkárov, stretnutia priateľov 
motoriek v pokojnom duchu spojenú s posvätením mo-
toriek na sezónu 2013.
Púť je jednou z špecifických púti, ktoré sa v Šaštíne or-
ganizujú počas celého roka.                      Martin Ližičiar

Púť rodín s témou „Život viery v rodine“
VYSOKÁ NAD UHOM - Prvý prázdninový víkend 
dobrovoľníci z Domu Anky Kolesárovej vo Vysokej 
nad Uhom zorganizovali Púť rodín s témou: “Život 
viery v rodine“. Svätú omšu celebroval vikár pre pas-
toráciu rodín Vladimír Šosták, ktorý povzbudil pútni-
kov, aby kráčali v šľapajach za Kristom. Šesťdesiat 
osem párov si obnovilo manželské sľuby.  Popolud-
ní sa manželom prihovoril hosť zo zahraničia Jurek 
Demski, otec štyroch detí s praktickými radami, ako 
žiť vieru v rodine. Záver púte patril adorácii Najsvä-
tejšej sviatosti oltárnej, kde si vyprosovali silu a múd-
rosť byť Kristovými svedkami v rodine.   Pavol Hudák

Veľvyslanec Maltézskeho rádu prvýkrát zavítal 
do mesta pod Zoborom
NITRA - Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
Zvrchovaného vojenského hospitálskeho rádu sv. Jána 
z Jeruzalema, Rodosu a Malty Ottokarl Florian Finster-
walder 28. júna 2013 po prvýkrát oficiálne navštívil
mesto Nitra. Cieľom jeho návštevy bola vizitácia dru-
žiny Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu operujú-
ceho na území Nitry.
Na Biskupskom úrade veľvyslanca Finsterwaldera 
prijal generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter 
Brodek, ktorý s ním v mene sídelného biskupa Mons. 
Viliama Judáka prerokoval možnosti úzkej spolupráce 
na charitatívnych projektoch.                      Tibor Ujlacký

Bezdomovci v Trenčíne slávili sviatok 
Maltézskeho rádu s primátorom
TRENČÍN - Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu 
v  Trenčíne v uplynulých dňoch oslávil sviatok svoj-
ho patróna sv. Jána Krstiteľa aj v spoločnosti miest-
nych bezdomovcov, o  ktorých sa členovia zboru 
v meste Matúša Čáka starajú. Popri bezdomovcoch 
sa na slávnosti zúčastnil aj primátor mesta Trenčín 
Richard Rybníček. Duchovná časť slávnosti zača-
la spoločnou modlitbou a duchovným zamyslením, 
ktoré viedol miestny správca gréckokatolíckej far-
nosti Igor Cingeľ. Slávnosť pokračovala neformál-
nymi rozhovormi.                                    Tibor Ujlacký

Svedectvo viery v dnešnom svete témou 
prednášky teológa Šulíka
BRATISLAVA - Na poslednej predprázdninovej pred-
náške v kapucínskom Kostole sv. Štefana v Bratislave 
28. júna 2013 sa morálny teológ a šéfredaktor Katolíc-
kych novín Ivan Šulík venoval téme Svedectvo viery 
v dnešnom svete.  „Kresťania však dnes nie sú v stave 
osloviť dnešný svet. Nehovorím, že presvedčiť, ale 
osloviť,“ povedal Ivan Šulík. Človek podľa neho ne-
odmieta Boha, ale neprijíma karikatúru Boha, s ktorou 
sa stretol. V súčasnosti je podľa Ivana Šulíka dôležité, 
aby viera rástla najskôr do hĺbky, nie do kvantity. Spo-
menul tiež koncept anonymných kresťanov nemec-
kého teológa Karla Rahnera. Ide o ľudí, ktorí síce sú 
pokrstení a občas pristupujú k sviatostiam, no ich ži-
vot sa ničím nelíši od iných,“ vysvetlil morálny teológ. 
Zdôraznil tiež, že vieru nemožno vykázať z verejného 
života a Európa sa nemôže tváriť, že viera nejestvuje.
Po skončení prednášky sa konala v kníhkupectve 
U kapucínov autogramiáda, na ktorej Ivan Šulík pred-
stavil svoju novinku Spolupútnici viery a radosti.  
                                                      Karmelitánske nakladateľstvo 

Ocenili študentov, ktorí zorganizovali výstavu 
- Krídla na cestách
TRNAVA - Na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity 
(TU) v Trnave sa 13. mája 2013 konala slávnostná ver-
nisáž výstavy s názvom Krídla na cestách. Výstavu zor-
ganizovali študenti magisterského štúdia v študijnom 
programe náuka o rodine, študentky druhého ročníka 
Martina Kromková a Júlia Dudová a študenti prvého 
ročníka Peter Rucek a Martin Horniak.
Na návrh dekana Teologickej fakulty TU udelil rektor 
TU prof. Marek Šmid 28. júna 2013 spomenutým štu-
dentom rektorskú pochvalu spojenú s odmenou. Ocenil 
prístup študentov a pozval ich zorganizovať výstavu aj 
v priestoroch rektorátu TU.                          Miloš Lichner 

Festivalu umenia krásy
ŠPANIA DOLINA - Od 4. do 7. júla 2013 prebieha 
v Diecéznom centre mládeže Maják v Španej Do-
line už tretí ročník letného Festivalu umenia krásy. 
Tento rok sa jeho účastníci budú venovať disciplí-
nam z histórie, ako sú historický šerm, lukostreľba, 
dobové tance, šitie dobových šiat, vyrábanie smalto-
vaných a kovových náušníc a náhrdelníkov, drôtiko-
vanie a drevorezbu. Tiež sa budú inšpirovať tvorbou 
talianskeho umelca Roberta Cipolloneho. Objavia 
krásu zvonov a ich neodmysliteľný význam v minu-
losti, pochutnajú si na netradičných jedlách a meló-
diách dávnych dôb.                       Zuzana Juhaniaková 

STRUČNE Z DOMOVA


