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Niektorí považujú spomínanie na minulosť za únik pred 
prítomnosťou. Keď Henri Bergson uvažuje o hľadaní 
zdrojov duchovnej energie prirovnáva zakotvenie v mi-
nulosti a vracanie sa ku svojim koreňom napínaniu teti-
vy luku. Čím mocnejšia sila ju ťahá nazad, tým väčšou 
siolou bude šíp vymrštený dopredu. Rok svätých Cyrila 
a Metoda a jeho zavŕšenie nedávnym slávením sviatku 
týchto vierozvestov a spolupatrónov Európy si zasluhuje 
tiež krátke poohliadnutie do minulosti i pohľad na budú-
ce smerovanie.

Ak pozeráme na množstvo aktivít, ktoré sa napriek 
všetkému počas tohto roka podarilo zorganizovať vo 
farnostiach, školách, pastoračných centrách a v iných 
prostrediach,treba uznať, že sa toho nespravilo málo. 
A kde sa seje, vždy sa aj niečo zaseje a čosi časom vzíde. 
Pretrváva tu však chronický problém, že väčšina iniciatív 
len utvrdila utvrdených, veľmi málo ich posolstvo pre-
niklo do civilného prostredia, do myslenia bežných ľudí. 
Stačí počúvať ich názory a komentáre, hoci sociálne 
siete skresľujú pravdu až príliš do čierna. To ale nie je 
vina týchto podujatí. Čo nám, zdá sa, všeobecne chýba, 
je povedomie evajelizačného poslania a apoštolská hor-
livosť – čosi, čo napokon bolo základnou motiváciou aj 
celej cyrilo-metodskej misie. Medzi väčšinu obyvateľov 
Slovenska, či už sa deklarovali ako veriaci či neveriaci, 
môžu priniesť nové podnety len tí, čo sa na spomínaných 
podujatiach zúčastnili, ak sa nebudú hanbiť povedať 
o nich kolegom v zamestantí, deťom doma, pri práci i pri 
rekreácii. Keď si informácie a podnety nechávame len 
pre seba alebo pre najužší kruh spriaznených duší, sami 
si vytvárame gheto názorovej izolácie a nechávame dru-
hých žiť pod vplyvom kúpenej verejnej mienky, ktorej 
najmä cyrilo-metodské dedičstvo zlášť leží v žalúdku.

Misiovosť – tá všeobecná, či vzhľadom na cyrilo-
-metodské dedičstvo a jeho prínos – je aj výzvou do bu-
dúcnosti. Reakcie, podanie a komentáre, ktoré sa zračia 

z monitoringu slovenskýc médií posledných dní hovoria 
jasne: je tu tendencia bagatelizovať, popierať, spochyb-
ňovať. Pripomína to niekdajšie úbohé a metodologicky 
pomýlené argumenty takzvaného „vedeckého ateizmu“. 
Dnes sa proti odkazu svätých Cyrila a Metoda bojuje 
v mene „historickej vedy“, neustálym spochybňovaním, 
vedúcim až k tvrdeniu, že o slúnskych bratoch a ich misii 
vlastne nič nevieme. Aj na Slovensku platí to, čo v čes-
kom prostredí konštatuje Pavel Ambros v Typologii cy-
rilometodějské tradice. Zdôrazňuje, že nie iba samotné 
historické udalosti, ale aj prijímanie tohto historického 
dedičstva, to ako v jednotlivých obdobiach poznačo-
valo dejiny, je súčasťou tohto dedičstva. Pavel Ambros 
zároveň poukazuje na dve riziká: Prvým je pokračujúca 
manipulácia. „Nezabúdajme – pripomína -, že pádom 
komunizmu riziko používať historické skúmanie na 
propagandu dostalo novú podobu. Účelovosť výskumu 
v spoločenských vedách je dnes ďalekosiahlo deformo-
vané kritériami, za ktorými stoja politické rozhodnutia 
v oblasti stratégie rozvoja vedy v Európskej únii, jed-
notlivých národných štátov a ich ideových východísk.“ 
Druhým rizikom je podľa neho vedecká exaktnosť bez 
schopnosti odhaľovať a interpretovať súvisy: „Ilúzia 
bohatého poznámkového aparátu či prosté zverejnenie 
archívnych materiálov, ktoré digitalizácia umožňuje 
v masovom meradle, nemusí byť zďaleka uspokojivou 
odpoveďou na otázku kvality historického poznania ani 
zmyslu tradícií“. Byť misionármi evanjeliovej zvesti, 
ktorú u nás nazývame aj cyrilo-metodským dedičstvom, 
si teda bude naďalej vyžadovať posutp, akým viedol Je-
žiš svojich učeníkov – chcel, aby boli s ním, aby si k ne-
mu vytvárali osobný vzťah; učil ich a vysvetľoval, aby 
jeho náuku sami dobre chápali a potom ich poslal, aby ju 
aj iným zvestovali a naučili ich podľa nej žiť. Cyrilo-me-
todské oslavy sa teda skončili, poslanie pokračuje.   

                                                  Komentár RV, Marián Gavenda

Oslavy skončili, poslanie pokračuje

BRATISLAVA - Relikviu sv. Cyrila bude možné od 31. 
júla do 11. septembra duchovne sprevádzať aj prostred-
níctvom internetu. Slováci vďaka projektu budú môcť 
duchovne sprevádzať putovanie relikvie i biskupa 
Haľka v slovenských komunitách v zámorí. Umožní 
to špeciálna stránka, ktorá je súčasťou projektu cesty 
bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka v Ka-
nade a v Spojených štátoch amerických. Každý, kto sa 
na nej zaregistruje, dostane počas piatich týždňov myš-
lienky na rozjímania a ďalšie informácie. Zaregistrovaní 
pútnici budú dostávať na e-mail alebo prostredníctvom 
sms-správ myšlienku na denné rozjímanie. Ide o úryvky, 
ktoré pochádzajú z pera posledných pápežov a biskupov 
na Slovensku. Registrovaní tiež dostanú správu o aktu-
álnej polohe relikvie a dianí na jednotlivých sláveniach. 

Zároveň získajú aj oznámenie o čase pravidelného po-
žehnania za registrovaných pútnikov. Registráciou pri-
jímajú záväzok, že sa denne pomodlia modlitbu litánií 
k svätému Cyrilovi a Metodovi, desiatok svätého ru-
ženca za duchovné ovocie celého podujatia, modlitbu 
na úmysel Svätého Otca a raz do týždňa sa zúčastnia na 
adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou. Putova-
nie podporia aj konkrétnymi skutkami.

Na konci putovania sa budú môcť na Slovensku zú-
častniť na záverečnej svätej omši, ktorú biskup Haľko 
odslúži na ich úmysel.

Projekt nadväzuje na putovanie relikvie sv. Cyrila, 
ktorá putuje v diecézach Slovensku od decembra 2010.  
Biskup Haľko symbolicky spustil projekt na sviatok 
svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov. -ml-

Relikvia sv. Cyrila sa bude dať duchovne sprevádzať aj na internete
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VATIKÁN - Na Námestí sv. Petra sa v nedeľu na-
poludnie zišlo okolo 50-tisíc veriacich. Prišli si 
vypočuť pravidelný príhovor Petrovho nástupcu 
pred mariánskou modlitbou Anjel Pána. Po prího-
vore, ktorý prinášame v plnom znení, ešte spome-
nul novú encykliku Lumen fidei (Svetlo viery).

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
V prvom rade sa chcem s vami podeliť o ra-

dosť zo včerajšieho a dnešného stretnutia s osobit-
nou skupinou pútnikov pri príležitosti Roku vie-
ry. Teda so seminaristami, novicmi a novickami. 
Prosím vás o modlitbu za nich, aby v ich životoch 
čoraz viac dozrievala láska ku Kristovi a aby sa 
stali skutočnými misionármi Božieho kráľovstva.

Evanjelium dnešnej nedele (Lk 10,1-12.17-20) 
hovorí práve o tom. Rozpráva o skutočnosti, že 
Ježiš nie je osamoteným misionárom, svoje po-
slanie nechce uskutočniť sám, ale zapája doňho 
svojich učeníkov. Dnes vidíme, že k dvanástim 
apoštolom povoláva ďalších sedemdesiatich 
dvoch a posiela ich do dedín po dvoch, aby ohla-
sovali, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Toto je 
nádherné! Ježiš nechce konať sám. Prišiel, aby 
svetu priniesol Božiu lásku a chce ju rozšíriť 
spôsobom spoločenstva, štýlom bratstva. Preto 
ihneď vytvára spoločenstvo apoštolov, ktoré je 
misionárskou komunitou. Okamžite ich pripra-
vuje na poslanie - ísť.

Ale pozor! Účelom nie je vytvoriť kolektív, 
tráviť čas spoločne, to nie. Cieľom je ohlasovať 
Božie kráľovstvo a to je naliehavé! Aj dnes je to 
naliehavé! Nemôžeme strácať čas rečami, netre-
ba čakať na súhlas od všetkých, je potrebné ísť 
a ohlasovať. Všetkým sa prináša Kristov pokoj 
a keď ho neprijmú, ide sa ďalej tak či tak. Chorým 
sa prináša uzdravenie, pretože Boh chce uzdraviť 
človeka z každého zla. Koľko misionárov to robí! 
Zasievajú život, zdravie, útechu na perifériách 
sveta. Aké je to nádherné! Nežiť pre seba samého, 
nežiť pre seba samú, ale žiť preto, aby sme išli 
a konali dobro. Tu na námestí je toľko mladých. 
Myslite na toto, pýtajte sa: Volá ma Ježiš, aby 
som išiel, vyšiel zo seba a konal dobro? Pýtam sa 
vás, mladí, chlapci a dievčatá: máte na to odvahu? 
Máte odvahu počuť Ježišov hlas? Je krásne byť 
misionármi! Ste skvelí, výborne, to sa mi páči!

Kto sú títo sedemdesiati dvaja učeníci, ktorých 
Ježiš posiela pred sebou? Koho reprezentujú? Ak 
Dvanásti sú apoštoli, teda reprezentujú aj bisku-
pov, ich nástupcov, títo sedemdesiati dvaja môžu 
reprezentovať iných vysvätených služobníkov, 
kňazov a diakonov. V širšom zmysle však môžeme 
vziať do úvahy iné ministériá v Cirkvi: kateché-
tov, veriacich laikov, ktorí sa angažujú vo farských 
službách, tých, ktorí pracujú s chorými, s rôznymi  

f o r -
mami 
núdze 
a vy-
tlače-
nia na 
o k r a j 
s p o -
l o č -
nosti . 
V ž d y 
však ako misionári evanjelia s naliehavosťou Bo-
žieho kráľovstva, ktoré je blízko. Všetci musia 
byť misionármi, všetci môžu počuť toto Ježišovo 
volanie, aby napredovali a ohlasovali Božie krá-
ľovstvo.

Evanjelium ďalej hovorí, že títo sedemdesiati 
dvaja sa zo svojej misie vrátili plní radosti, pre-
tože zakúsili silu Kristovho mena proti zlu. Ježiš 
to potvrdzuje. Týmto učeníkom dáva moc premá-
hať zlo. Dodáva však: „No neradujte sa z toho, že 
sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú 
vaše mená zapísané v nebi.“ (Lk 10,20). Nemôže-
me sa chváliť, akoby sme boli my protagonistami. 
Protagonista je jeden jediný, je to Pán a jeho mi-
losť. On je jediný protagonista! Naša radosť je iba 
v tomto: byť jeho učeníkmi, jeho priateľmi. Nech 
nám pomáha Panna Mária, aby sme boli dobrými 
robotníkmi evanjelia.

Drahí priatelia, radosť. Nebojte sa byť radost-
nými. Neobávajte sa radosti. Tej radosti, ktorú 
nám dáva Pán, keď mu dovolíme, aby vstúpil do 
nášho života a pozval nás vyjsť von zo seba na 
periférie života ohlasovať evanjelium. Nebojte sa 
radosti! Radosť a odvahu!“

Po modlitbe Anjel Pána a požehnaní sa ešte pá-
pež vrátil k najnovšej encyklike Lumen fidei a vy-
svetlil jej pôvod a zámer:

„Drahí bratia a sestry, ako viete, pred dvoma 
dňami bola publikovaná encyklika na tému vie-
ry s názvom Lumen fidei, „svetlo viery“. V Ro-
ku viery ju začal písať pápež Benedikt XVI. ako 
nasledujúcu po encyklikách o láske a nádeji. Pre-
vzal som toto nádherné dielo a dokončil som ho. 
S radosťou ho ponúkam celému Božiemu ľudu. 
V skutočnosti dnes všetci potrebujeme ísť k zákla-
dom kresťanskej viery, prehĺbiť ju a konfrontovať 
s aktuálnymi problémami. Myslím si však, že táto 
encyklika – aspoň niektoré jej časti – môže byť 
užitočná aj pre toho, kto hľadá Boha a zmysel ži-
vota. Odovzdávam ju do rúk Márie, dokonalého 
obrazu viery, aby priniesla také ovocie, aké chce 
Pán. Všetkým želám peknú nedeľu!“                            

                     Preložil: Jozef Šofranko SJ/ snímka RV

Svätý Otec po modlitbe Anjel Pána aj o novej encyklike Lumen fidei
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LAMPEDUSA - Svätý Otec navštívil taliansky 
ostrov Lampedusa v Stredozemnom mori, symbol 
nádeje, ale aj mnohých tragédií utečencov, ktorí sme-
rujú do Európy. Krátkou, ale zo strany médií pozorne 
sledovanou cestou, si Svätý 
Otec želal vyjadriť spolucíte-
nie s najbiednejšími, obeťami 
nešťastí a sociálnej nespra-
vodlivosti, stretnúť sa s nimi 
a modliť sa spolu s nimi. Prá-
ve dianie okolo tohto ostrova 
ukazuje mieru dramatickosti 
fenoménu migrácie. Odhaduje 
sa totiž, že v mori v blízkos-
ti jeho brehu, ktoré slúži ako 
pláž turistom, zahynulo pri 
úteku pred hladom či politickým terorom, počas nie-
koľko posledných rokov asi 20-tisíc ľudí.

František sa vydal na cestu lietadlom v ranných 
hodinách so sprievodom z rímskeho letiska Ciampi-
no. Jeho lietadlo pristálo na ostrove Lampedusa okolo 
9:00 predpoludním. Privítal ho arcibiskup Agrigenta 
Mons. Francesco Montenegro a starostka ostrova 
Giuseppina Nicoliniová. Potom išiel do miestneho 
prístavu lodí pobrežnej stráže, ktorá počas posled-
ných ôsmich rokov vylovila z mora v okolí ostrova 
okolo 30-tisíc vrakov prímorských člnov, v ktorých 
sú imigranti posielaní na cestu ilegálnymi prepravca-
mi. Svätý Otec sa zastavil tiež pri pomníku nazvanom 
Brána Európy, kde na uctenie pamiatky obetí mora 
vhodil do mora kvetinovú veniec zo žltých a bielych 
chryzantém. Gestom tiež bola pápežova tichá mod-
litba. Loď s Františkom na palube sprevádzalo 120 
miestnych rybárskych plavidiel, ktoré na mori ne-
zriedka zachraňujú ľudské životy imigrantov.

V prístave sa pápež najskôr stretol s prítomnými 
utečencami, ktorí mali viac šťastia a podarilo sa im 
dosiahnuť brehy talianskeho ostrova. Na ostrove ich 
bolo 114, z nich 75 neplnoletých vo veku od 13 do 16 
rokov, a práve dnes pristálo na ostrove ďalších 166 
ľudí. Väčšina z nich žije na Lampeduse v núdzovom 
režime so statusom utečenca, v nádeji, že budú prijatí 
do Európy a začnú novú kapitolu svojho života. Je-
den utečenec s pomocou tlmočníka oslovil Svätého 
Otca v eritrejskom jazyku tigriňa:

„Vážený pápež, najskôr vás medzi sebou vítame 
a ďakujeme za vašu návštevu. Utekáme zo svojej kra-
jiny z dvoch dôvodov: politického a ekonomického. 
Aby sme prišli na toto pokojné miesto, museli sme 
prekonať veľa prekážok. boli sme unesení obchod-
níkmi s ľuďmi, bičovaní, dopravení na Sinaj, a potom 
do Líbye. Vytrpeli sme veľa. V Taliansku nás prijali 
dobre, ale museli sme si nechať vziať odtlačky prstov. 
Chceme po dlhých útrapách požiadať o pomoc vás 
a radi by sme, keby sme dostali pomoc od ostatných  

európskych štátov,“ povedal mladý utečenec z jed-
ného beduínskeho kmeňa, žijúceho medzi Eritreou, 
Sudánom, Egyptom a Izraelom. Svätý Otec pozdravy 
opätoval srdečnými slovami a stiskami rúk.

Cestu do neďalekého 
športového strediska Aréna 
lemovali nadšení obyvatelia 
ostrova, na ktorý vstúpila noha 
pápeža po prvý raz v histó-
rii. „Pápež František, máme 
ťa radi!“, „Vitaj!“, „Pútnik na 
mori“ – takto zneli nadpisy na 
transparentoch. František žeh-
nal z otvoreného automobilu, 
za ktorým sa uberali obyvatelia 
ostrova v procesii až na miesto 

slávenia svätej omše. Na oboch ostrovoch Lampedusa 
a Linosa žije spolu niečo cez 6-tisíc, ako aj za účasti 
ďalších ľudí, ktorí prišli pri tejto príležitosti z Ape-
ninského polostrova, konala svätá omša Niekoľko 
minút pred začiatkom svätej omše, ktoré sa začalo vo 
fialovej farbe - vyjadrujúcej pokánie a s formulárom
svätej omše - za odpustenie hriechov - sa pápež prí-
tomným prihovoril jednoduchými slovami:

„Ďakujem vám za prijatie, dnes sa budeme všetci 
spoločne modliť jeden za druhého, ako aj za tých, 
ktorí tu dnes nie sú. Ďakujem!“ Odozvou na túto vý-
zvu boli slová jedného z utečencov, ktoré predniesol 
v arabskom jazyku: „V úvode ďakujeme Svätému 
Otcovi za jeho návštevu. Chceli by sme, aby vyrie-
šil náš problém. Utiekli sme z našej krajiny z dvoch 
dôvodov: politického a ekonomického. Aby sme sa 
dostali sem, na toto pokojné miesto, prekonali sme 
rôzne prekážky, boli sme obeťami rozličných prevá-
dzačov. Vytrpeli sme si veľa, aby sme prišli sem, či 
dokonca znovu do Líbye. Chceli by sme pomoc od 
nášho Svätého Otca. Po dlhotrvajúcom utrpení sme 
sem prišli a chceli by sme, aby nám ďalšie krajiny 
pomohli. Ďakujeme za vašu spoluprácu a ďakujeme 
Bohu! Sme tu, nútení ostať v Taliansku, pretože Ta-
liansko má mnohých utečencov. Ostali sme tu, vzali 
nám odtlačky prstov, a preto sme nútení ostať. Nás 
migrantov je veľa a chceli by sme, aby nám ďalšie 
európske krajiny pomohli.“

„Odpusť nám Pane, lebo sme zhrešili“ – zaznie-
valo opakovane v responzóriu, po prečítaní state 
z knihy Genezis, v ktorej Boh kladie človekovi ne-
príjemnú otázku: „Kain, kde je tvoj brat Ábel, kto-
rého krv volá až ku mne?“. Na toto zvolanie Svätý 
Otec nadviazal vo svojej homílii, ktorú prinášame 
v plnom znení:

„«Imigranti zahynuli v mori na lodiach, ktoré 
pre nich mali byť cestou nádeje, stali sa však cestou 
k smrti.» Toľko titulok v novinách! Keď som pred 
niekoľkými týždňami dostal túto správu, ktorá sa 

Prvá Františkova cesta mimo Ríma smerovala na ostrov Lampedusa
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žiaľ toľkokrát opakuje, myšlienka na to sa neustá-
le vracala do srdca ako tŕň, ktorý spôsobuje utrpe-
nie. A tak som cítil, že by som dnes mal prísť sem 
a modliť sa, prejaviť blízkosť, ale aj prebudiť naše 
svedomie, aby sa to, čo sa stalo, neopakovalo. Aby 
sa to, prosím, neopakovalo! Ale najskôr mi dovoľ-
te povedať úprimné slovo vďačnosti a povzbudenia 
vám, obyvateľom Lampedusy a Linosy, združe-
niam, dobrovoľníkom a bezpečnostným zložkám, 
ktorí ste prejavili a prejavujete pozornosť ľuďom 
na ich ceste za čímsi lepším. Ste malým ostrovom, 
ale dávate príklad solidarity! Ďakujem! Ďakujem aj 
arcibiskupovi Mons. Francescovi Montenegrovi za 
jeho pomoc, jeho prácu a pastoračnú blízkosť. Sr-
dečne pozdravujem starostku pani Giusy Nicolinio-
vú. Veľká vďaka za to, čo urobila a robí. Chcem sa 
obrátiť aj na drahých moslimských imigrantov, ktorí 
dnes večer začínajú pôst Ramadán, s prianím boha-
tého duchovného ovocia. Cirkev je vám na blízku 
pri hľadaní dôstojnejšieho života pre vás a vaše ro-
diny. Prajem vám: „O’ scia’!“ (priateľský pozdrav 
zaužívaný na Lampeduse, v zmysle „Nech sa veci 
hýbu“ – pozn. prekl.) V toto ráno by som chcel vo 
svetle Božieho slova, ktoré sme počuli, ponúknuť 
niekoľko slov, ktoré by mali najmä prebudiť svedo-
mie všetkých, priviesť nás k premýšľaniu a konkrét-
nej zmene niektorých postojov.

«Adam, kde si?» Toto je prvá otázka, ktorou sa 
Boh obracia na človeka po hriechu. «Kde si, Adam?» 
Adam je človekom dezorientovaným , ktorý stratil 
svoje miesto v stvorení, pretože verí, že sa stane moc-
ným, že bude môcť vládnuť nad všetkým, že bude 
Bohom. Súlad je narušený, človek urobí chybu a toto 
sa opakuje aj vo vzťahu k druhému, ktorý už nie je 
bratom, ktorého má milovať, ale jednoducho niekým 
iným, kto mi v živote prekáža, prekáža môjmu bla-
hobytu. A Boh kladie druhú otázku: «Kain, kde je 
tvoj brat?» Sen byť mocným, veľkým ako Boh, do-
konca byť Bohom, prináša rad pochybení, ktoré sú 
okovami smrti, vedú k preliatiu bratovej krvi! Tieto 
dve Božie otázky rezonujú aj dnes so všetkou svojou 
silou! Mnohí z nás, a zahŕňam sem aj seba, sme dezo-
rientovaní, pomýlení, nie sme viac pozorní k svetu, 
v ktorom žijeme, nechránime, nestaráme sa o to, čo 
Boh stvoril pre všetkých, ani nie sme schopní chrániť 
jedni druhých. A keď táto dezorientácia nadobudne 
svetovú dimenziu, dochádza k tragédiám ako táto, 
ktorej sme svedkami.

«Kde je tvoj brat? Hlas jeho krvi volá ku mne», 
hovorí Boh. Toto nie je otázka adresovaná iným, 
je to otázka adresovaná mne, tebe, každému z nás. 
Títo naši bratia a sestry sa pokúšali uniknúť z ťaž-
kej situácie, aby našli trochu istoty, pokoja; hľadali 
nejaké lepšie miesto pre seba a svoje rodiny, ale na-
šli smrť. Koľkokrát tí, čo toto hľadajú, nenájdu po-
chopenie, nenájdu prijatie, nenájdu solidaritu! A ich 
volanie vystupuje až k Bohu! Opäť vám, obyvatelia  

Lampedusy, ďakujem za solidaritu! Nedávno som po-
čul jedného z týchto bratov. Prv než sem prišli, prešli 
rukami prevádzačov, ktorí zneužívajú biedu iných; 
toto sú osoby, pre ktoré je bieda ostatných zdrojom 
zárobku. Koľko si museli vytrpieť! A niektorým ani 
nebolo dovolené prísť!

«Kde je tvoj brat?» Kto je zodpovedný za túto 
krv? V španielskej literatúre je jedna komédia od 
Lopeho de Vegu, ktorá rozpráva ako obyvatelia mes-
ta Fuente Ovejuna zabijú guvernéra, lebo je tyran, 
a urobia to tak, aby nevyšlo najavo, kto to spáchal. 
Keď sa kráľovský sudca pýta «Kto zabil guverné-
ra?», všetci odpovedajú «Fuente Ovejuna, Signore». 
Všetci a nikto! Aj dnes sa táto otázka naliehavo vyná-
ra: Kto je zodpovedný za krv týchto bratov a sestier? 
Nikto! My všetci odpovedáme takto: nie som to ja, ja 
s tým nič nemám, to bude niekto iný, ja isto nie. Ale 
Boh sa pýta každého z nás: «Kde je krv tvojho bra-
ta, ktorá volá ku mne?» Dnes sa nikto na svete necíti 
za toto zodpovedný; stratili sme zmysel pre bratskú 
zodpovednosť; klesli sme až ku pokryteckému posto-
ju kňaza a služobníka oltára, o ktorých hovorí Ježiš 
v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi. Hľadíme 
na polomŕtveho brata na kraji cesty, možno si pomys-
líme „chudák“, a pokračujeme v našej ceste s tým, 
že to nie je naša úloha a máme pocit, že je všetko 
v poriadku. Uspokojíme sa s týmto a cítime sa dobre! 
Kultúra blahobytu, ktorá nás vedie k tomu, aby sme 
mysleli iba na seba, nás robí necitlivými na volanie 
ostatných, vedie nás k životu v mydlových bubli-
nách, ktoré sú krásne, ale nie sú ničím, sú prchavou 
ilúziou, sú provizóriom, ktoré vedie k ľahostajnosti 
voči druhým, a dokonca vedie ku globalizácii ľaho-
stajnosti. V tomto svete globalizácie sme upadli do 
globalizácie ľahostajnosti! Zvykli sme si na utrpenie 
druhých, nedotýka sa nás, nezaujíma nás, nie je našou 
vecou!

Opäť sa tu vynára Manzoniho postava Bezmen-
ného. Globalizácia ľahostajnosti nás všetkých robí 
„bezmennými“, zodpovednými bez mena a bez tvá-
re. «Adam, kde si?», «Kde je tvoj brat?», to sú dve 
otázky, ktoré Boh kladie na začiatku ľudských dejín, 
a ktoré dáva aj všetkým mužom a ženám našej doby, 
teda aj nám. Ale ja by som chcel položiť tretiu otáz-
ku: «Kto z nás plakal pre to, čo sa tu stalo, pre udalos-
ti, ako je táto?» Kto plakal nad smrťou týchto bratov 
a sestier? Kto plakal pre týchto ľudí, čo boli na lodi? 
Pre mladé matky, ktoré držali na rukách svoje deti? 
Pre týchto mužov, ktorí chceli niečo pre zabezpečenie 
svojich rodín? Sme spoločnosťou, ktorá zabudla pla-
kať, spolucítiť bolesť. Globalizácia ľahostajnosti nás 
obrala o schopnosť plakať! V evanjeliu sme počuli 
o volaní, o plači, o veľkom náreku: «Ráchel oplakáva 
svoje deti, ... lebo ich niet.» Herodes zasial smrť, aby 
ochránil svoj blahobyt, svoju vlastnú bublinu. A toto 
sa stále opakuje. Prosme Pána, aby vymazal to, čo 
zostalo po Herodesovi v našich srdciach, prosme 
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František upravil  
stanovy ordinariátov  

pre bývalých anglikánov

VATIKÁN - Ordinariáty pre bývalých anglikánov, ktorí 
vstúpili do plného spoločenstva s Katolíckou cirkvou, 
môžu získavať nových členov nielen z radov veriacich 
anglikánskeho spoločenstva, ale tiež medzi neveriaci-
mi či katolíkmi, ktorí sa vzdialili od Cirkvi. Vyplýva 
to z doplňujúcich noriem, ktoré vydal pápež František 
pre personálne ordinariáty. Svätý Otec rozhodol, že 
členom ordinariátu sa môžu stáť tiež tí katolíci, ktorí 
nedokončili svoju cestu kresťanskej iniciácie v Kato-
líckej cirkvi, ale vraci sa do života Cirkvi vďaka pas-
toračnému a evanjelizačnému pôsobeniu ordinariátu. 
Nóta Kongregácie pre náuku viery zároveň pripomína, 
že členom ordinariátu sa je možné stáť prijatím ktoréj-
koľvek sviatosti (krst, eucharistia, birmovanie), ale nie 
na základe subjektívnych preferencií.                  RV CZ

Pána o milosť plakať nad našou ľahostajnosťou, pla-
kať nad krutosťou, ktorá existuje vo svete, v nás, a to 
aj v tých, ktorí robia anonymné sociálno-ekonomické 
rozhodnutia, ktoré dláždia cestu pre také drámy, ako 
je táto. «Kto plakal?» Kto dnes vo svete plakal?

Pane, v tejto liturgii, ktorá je liturgiou pokánia, 
prosíme o odpustenie nezáujmu o bratov a sestry, pro-
síme, Pane, o odpustenie pre tých, ktorí si urobili po-
hodlie, uzatvorili sa vo svojom blahobyte prinášajú-
com znecitlivenie srdca. Prosíme ťa o odpustenie pre 
tých, ktorí svojimi rozhodnutiami na svetovej úrovni 
vytvorili situácie vedúce k týmto tragédiám. Odpusť, 
Pane! Pane, nech aj dnes začujeme tieto tvoje otázky: 
«Adam, kde si?», «Kde je krv tvojho brata?»“

Po svätej omši sa Svätému Otcovi prihovoril ar-
cibiskup Agrigenta Francesco Montenegro. Franti-
šek takto reagoval na jeho slová: „Biskup povedal, 
že Lampedusa je maják. Nech sa tento príklad stane 
majákom pre celý svet, aby mu nechýbala odvaha pri-
jímať tých, ktorí hľadajú lepší život.“

Pred záverečným požehnaním sa Svätý Otec ob-
rátil k Panne Márii, uctievanej ako Hviezda morská 
slovami modlitby za migrantov a za obrátenie srdca 
všetkých. Po liturgickom slávení nasledovala krátka 
návšteva miestnej farnosti sv. Gerlanda. Ostrov Lam-
pedusa patrí do diecézy Agrigento na juhu Sicílie. Od 
sicílskych brehov ho delí približne 300-kilometrová 
vzdialenosť. 

Pre Vatikánsky rozhlas priblížil túto situáciu ho-
vorca talianskeho oddelenia Medzinárodnej organi-
zácie pre migráciu Flavio di Giacomo:

„Posolstvo, ktoré dáva pápež touto návštevou, 
je veľmi dôležité a pomôže snáď konečne preniesť 
mediálnu pozornosť, zameranú doteraz skôr na poč-
ty a na takzvanú „inváziu“, úplne inde, totiž na nú-
dzovú situáciu, totiž humanitárnu núdzu ľudí, ktorí 
bohužiaľ nemajú inú možnosť, než vydať svoj vlast-
ný život do rúk ilegálnych prepravcov a nezriedka 
nájdu v Stredozemnom mori smrť. Touto núdzovou 
situáciou je spôsob, akým sa imigranti do Talianska 
dostávajú a nie ich počty. Pripomeňme, že ľudia, 
ktorí prichádzajú do Talianska s povolením k poby-
tu, ktorého lehota potom vyprší, predstavujú asi 15 
- 20 percent z celkového počtu migrantov. Ostatní, 
teda ľudia, ktorí prichádzajú po mori, sú však žia-
datelia o azyl, obete obchodu s ľuďmi, neplnoletí 
bez rodičov alebo tiež migranti, ktorí utiekajú pred 
biedou. Sú to ľudia, ktorí pri hľadaní lepšieho živo-
ta nemajú inú možnosť, než riskovať života prísť 
k nám. Dúfam, že návšteva pápeža dokáže konečne 
pritiahnuť mediálnu, ale tiež politickú pozornosť 
na tento humanitárny aspekt, pretože kontrolovať 
hranice je síce dobré, ale netreba pritom zabúdať na 
ľudské práva.“

Preložili: Jozef Bartkovjak SJ, Mária Fábryová
sr. Jaroslava Kochjarová CJ

Svätý Otec píše  
argentínskej prezidentke 

VATIKÁN - „Sigo komando el mate…“ Pokračujem 
v pité maté, píše pápež František v odpovedi argentín-
skej prezidentke Cristine de Kirchnerovej, ktorá mu 
zaslala prianie k slávnosti rímskych patrónov sv. Pet-
ra a Pavla, ktorý je v Argentíne slávený ako Pápežský 
deň. Pápež František predovšetkým uisťuje prezidentku 
svojou modlitbou za ňu a jej deti, i za jej drahých zo-
snulých. Jej manžel Nestor Kirchner zomrel pred tromi 
rokmi. Zároveň prosí o modlitbu za seba. Len na okraj 
poznamenáva, že „maté pije stále, pretože je to stále 
lepšie digestívum než čaj alebo káva“. List Františka 
zverejnila prezidentka na svojom twitteri. Je známe, 
že prezidentka Kirchnerová priviezla svojmu krajano-
vi ihneď po jeho voľbe špeciálnu súpravu na prípravu 
spomínaného nápoja.

Maté sa pripravuje z listov rastliny, ktorá sa vola 
cesmína paraguayská, ktorá rastie v Južnej Amerike 
a spracováva sa podobne ako čaj. Zvyčajne sa tento 
nápoj pije teplý zo špeciálnej nádoby kovovým trubič-
kou. Užitie tejto rastliny prevzali španielski kolonizáto-
ri v 16. storočí od indiánov kmeňa guaraní v provincií 
Real de Auayra (v dnešnom brazílskom štáte Paraná). 
Tí však používali na prípravu nápoja studenú vodu. 
Španieli začali užívať teplú vodu a podávali ju v ná-
dobách s trubičkou. Postupom času sa tento nápoj roz-
šíril v Argentíne, Paraguaji, Uruguaji, Chile a na juhu 
Brazílie. V krajinách ako je Argentína je maté bežným 
nápojom v každej rodine, často sa pije tiež na úradoch 
podobne ako káva.                                                 RV CZ
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CASTEL GANDOLFO - Svätý Otec František nav-
štívil v nedeľu predpoludním Castel Gandolfo. Po 
privítaní miestnym biskupom Marcellom Semera-
rom a starostkou mesta Milviou Monachesiovou 
v Apoštolskom paláci pozdravil pracovníkov pá-
pežského letného sídla a poďakoval im za službu, 
ktorú vykonávajú.

Pri tomto vôbec prvom stretnutí Františka s ce-
lým personálom mu riaditeľ zariadenia Saverio Pet-
rillo predstavil tamojších 55 zamestnancov, z kto-
rých polovica sú technici a druhú polovicu tvoria 
záhradníci, pracujúci na malej farme, dodávajúcej 
mlieko, vajcia, olej a zeleninu už od čias pápeža 
Pia XI. František pozdravil a duchovne povzbudil 
aj ostatných obyvateľov mestečka, ktoré sa rozpre-
stiera na pôsobivej vyvýšenine nad jazerom Albano. 
Pripomenul tiež svojich predchodcov, Jána Pavla II. 
a Benedikta XVI., ktorí na tomto mieste zvykli trá-
vievať letné mesiace.

V závere František zveril všetkých do mater-
skej ochrany Panny Márie a požehnal im. Osobne 
sa potom s každým prítomným pozdravil. Po tom-
to stretnutí vyšiel k bráne do pápežskej rezidencie, 
ktorá je mierne vyvýšená smerom od námestia. To 
bolo už do posledného miesta zaplnené veriacimi, 
ku ktorým predniesol svoj pravidelný príhovor pred 
modlitbou Anjel Pána:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes prežívame naše nedeľné stretnutie tu 

v Castel Gandolfe. Pozdravujem všetkých obyvate-
ľov tohto krásneho mestečka! Chcem vám poďako-
vať predovšetkým za vaše modlitby, a rovnako aj 
všetkým vám, pútnici, ktorí ste sem prišli v hojnom 
počte.

Dnešné Evanjelium – sme v Lukášovej 10. ka-
pitole – je povestné podobenstvo O milosrdnom 
Samaritánovi. Kto bol tento človek? Bol to nejaký 
muž, čo zostupoval z Jeruzalema k Jerichu po ces-
te, ktorá prechádza Judskou púšťou. Krátko pred-
tým na tejto ceste istého človeka prepadli zbojní-
ci, okradli ho, zbili a zanechali polomŕtveho. Pred 
Samaritánom tadiaľ prechádzajú kňaz a levita, čiže 
dve osoby oddané bohoslužbe v Pánovom chráme. 
Vidia chudáka, ale idú ďalej bez zastavenia. No 
Samaritán, keď uvidel toho človeka, „bolo mu ho 
ľúto“, hovorí Evanjelium (Lk 10,33). Mal s ním sú-
cit! Pristúpil k nemu, obviazal mu rany, nalial na 
ne trochu oleja a vína, potom si ho vyložil na svoje 
jazdné zviera, dopravil ho do hostinca a zaplatil mu 
pobyt. Skrátka, ujal sa ho: je to príklad lásky k blíž-
nemu.

Prečo si však Ježiš volí Samaritána za hlavné-
ho aktéra tohto podobenstva? Pretože Samaritáni 
boli opovrhovaní Židmi pre odchylné náboženské 
tradície; Ježiš napriek tomu ukazuje, že srdce toho 

Samaritána je dobré a štedré, a že on na rozdiel od 
kňaza a levitu uskutočňuje v praxi vôľu Božiu, kto-
rá žiada milosrdenstvo a nie obety (por. Mk 12,33). 
Boh vždy chce toto: milosrdenstvo, nie všetkých 
odsudzovať, nie! Milosrdenstvo srdca, pretože on 
je milosrdný. On vie pochopiť naše biedy, naše ťaž-
kosti, tiež aj naše hriechy. Dáva nám všetkým toto 
milosrdné srdce. A toto robí aj Samaritán: práve on 
napodobňuje milosrdenstvo Boha, milosrdenstvo 
voči tomu, kto je v núdzi.

Muž, ktorý naplno žil toto evanjelium o dobrom 
samaritánovi, je svätec, ktorého si dnes pripomí-
name: sv. Kamil de Lellis, zakladateľ Služobní-
kov chorých, patrón nemocných a zdravotníckych 
pracovníkov. Sv. Kamil zomrel 14. júla 1614: 
práve dnes sa otvára jeho štyristé jubileum, ktoré 
vyvrcholí o rok. Zdravím veľmi srdečne všetkých 
duchovných synov a dcéry sv. Kamila, ktorí žijú 
svoju charizmu dobročinnej lásky v každodennom 
kontakte s chorými. Buďte tak ako on dobrými sa-
maritánmi! A tiež aj lekárom, zdravotníkom a tým, 
čo pracujú v nemocniciach a v domoch opatrova-
teľskej služby, želám, aby ste boli naplnení tým is-
tým duchom. Zverme tento úmysel do orodovania 
Preblahoslavenej Panny Márie.

Ešte ďalší úmysel chcem zveriť Panne Márii, 
spoločne s vami všetkými. Modlime sa k nej spolu, 
už sú na dosah Svetové dni mládeže v Riu de Jane-
iro. Vidieť tu toľko mladých vekom, no všetci ste 
mladí srdcom, nie? - Blahoželám! – Ja pocestujem 
o osem dní, ale mnohí mladí vyrazia do Brazílie aj 
skôr. Modlime sa teda za túto veľkú púť, ktorá sa 
začína, nech Naša Pani z Aparecidy, patrónka Bra-
zílie, vedie kroky účastníkov a otvorí im srdcia, aby 
prijali poslanie, ktoré im dá Kristus. Prosme Pannu 
Máriu.“

František sa potom spolu s prítomnými pomod-
lil Anjel Pána a udelil im apoštolské požehnanie. 
Na záver pripojil ďalšie aktuálne výzvy a osobne sa 
pozdravil s najbližšie stojacimi veriacimi. 

Svätý Otec sa naobedoval spolu s miestnou ko-
munitou jezuitov, pracovníkov Vatikánskeho obser-
vatória Specola Vaticana.
Svätý Otec František navštívil aj neďaleký kláštor 
klarisiek v Castel Gandolfe. Návšteva bola prekva-
pivá a neplánovaná. Sestry sa o nej dozvedeli až 
v nedeľu, teda v priebehu pápežovej návštevy v pá-
pežskom letnom sídle. To však ich radosť nezmen-
šilo. František si prezrel kaplnku, záhradu a poroz-
prával sa so sestrami, ktoré o návšteve a svojich 
pocitoch vďačnosti informovali v dnešnom vydaní 
vatikánskeho denníka L´Osservatore Romano.

V popoludňajších hodinách sa Svätý Otec vrátil 
do Vatikánu.                                                   RV/-jb-

Svätý Otec v Castel Gandolfe: Napodobňovať milosrdenstvo Boha
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Kardinál O. Maradiaga: Centrálne 
štruktúry Cirkvi sú príliš rozrastené

VATIKÁN - Reforma Rímskej kúrie je naliehavejšia než 
doktrinálne otázky a František je rozhodnutý, vyhlásil 
kardinál Oscar Rodriguez Maradiaga v rozhovore pre 
denník La Nación. Honduraský kardinál patrí do skupiny 
ôsmich kardinálov, ktorých úlohou je pomôcť pápežovi 
pri reforme Rímskej kúrie. Arcibiskup Tegucigalpy je 
koordinátorom tejto poradnej skupiny. Podľa kardinála 
Maradiaga sú centrálne štruktúry Cirkvi príliš rozrastené 
a zbyrokratizované a mali by byť pružnejšie. Znamená 
to, že ich bude potrebné redukovať, pretože sa stali - ako 
povedal „starosvetským kráľovstvom, ktoré nemá veľa 
spoločného s dnešným svetom“. Nutnosť zmien je podľa 
saleziánskeho kardinála tiež požiadavkou boja zo zlom, 
vrátane odhalených či domnelých finančných zneužití.
Nechce tým však povedať, že Cirkev žije v prepychu, ako 
naznačoval svojími otázkami novinár. „Prevažná väčšina 
kňazov žije skromne. Nepoznám nikoho, kto by oplýval 
nejakým luxusom,“ povedal kardinál Maradiaga. Pokiaľ 
ide o konkrétnu otázku tzv. vatikánskej banky, pripome-
nul, že tento peňažný Inštitút náboženských diel (IOR) 
má skôr charakter nadácie než banky. A preto je potrebné  
obnoviť jeho prvotný účel a zaistiť jeho plnú transparent-
nosť. Na otázku, či je pápež vystavený nejakému nátlaku 
zo strany záujmových skupín, povedal, že František ne-
patrí k osobám, ktoré by podliehali nátlaku. „On sa nebojí 
ničoho,“ dodal kardinál.                                                                         RV CZ 

Svätý Otec František pripomenul 
70. výročie volynského masakru

VATIKÁN - Pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána Svätý 
Otec obrátil pozornosť na 70. výročie masakru vo Vo-
lyni na severozápade Ukrajiny. V katedrále mesta Luck, 
hlavného mesta Volynskej oblasti, si výročie pripome-
nuli svätou omšou za obete masakry z 11. júla 1943, keď 
bolo pri útoku ukrajinských nacionalistov napadnutých 
asi 100 poľských dedín, čo málo za následok niekoľ-
ko tisíc obetí. Poliaci v odvete zabili približne 15-tisíc 
Ukrajincov. Svätý Otec sa pripojil k modlitbe za uzdra-
venie vzťahov medzi poľským a ukrajinským národom: 
„Spájam sa v modlitbe s biskupmi a veriaci Cirkvi na 
Ukrajine, ktorí sa zhromaždili v katedrále v Lucku na 
svätej omši za zosnulých pri príležitosti 70. výročia ma-
sakrov vo Volyni. Tieto činy, vyvolané nacionalistickou 
ideológiou v tragickom kontexte Druhej svetovej vojny, 
si vyžiadali desiatky tisíc obetí a ranili bratstvo oboch 
národov, poľského a ukrajinského. Zverujem Božiemu 
milosrdenstvu duše obetí, pre ich národy vyprosujem 
milosť hlbokého zmierenia a pokojnú budúcnosť plnú 
nádeje a úprimnej spolupráce na spoločnom budovaní 
Božieho kráľovstva.“                                               -jak-

Kamiliáni oslávia 400. jubileum 
svojho zakladateľa

VATIKÁN - V nedeľu 14. júla Cirkev začína sláviť Ju-
bilejný rok sv. Kamila, zakladateľa rehole kamiliánov. 
Charizmou rehole je služba chorým a pastorácia v ne-
mocničnom prostredí. Slávnostnej liturgii v deň 400. vý-
ročia smrti svätca v jeho rodisku Bucchianico v stredo-
talianskom regióne Abruzzo predsedal arcibiskup Bruno 
Forte za účasti členov rehole a predstaviteľov verejného 
života. Pri príležitosti kamiliánskeho jubilejného roka sú 
v Ríme vystavené telesné pozostatky svätca. Pútnici si 
ich môžu uctiť v Kostole sv. Márie Magdalény na Mar-
sovom poli (Campo Marzio) neďaleko Panteónu, pri 
ktorom sídli aj generálny dom rehole.                    RV/ jb 

Pápež adresoval katolíkom  
na Britskom súostroví výzvu  

na ochranu života

Pápež František vyzýva katolíkov Írska, Škótska, Ang-
licka a Walesu na ochranu života od počatia po priro-
dzenú smrť. V posolstve k „Dňu za život“ zdôrazňuje 
„nevyčísliteľnú hodnotu ľudského života“, keď píše: 
„Aj tí najslabší a najzraniteľnejší, chorí, starí, nenarode-
né deti a chudobní sú majstrovské diela Božieho stvore-
nia, utvorené na jeho obraz, určené nato, aby žili večne 
a zasluhujú si najvyššiu úctu a rešpekt.“ Pápež uisťuje 
o svojej modlitbe na tento úmysel a vyslovuje prianie, 
aby sa ľudskému životu vždy venovala náležitá ochrana 
a pozornosť.

Výzva pápeža Františka je o to naliehavejšia, že Ír-
sky parlament prijal 11. júla tohto roku zákon povoľujú-
ci interrupciu v prípade, keď tehotenstvo ohrozuje život 
matky. Cirkev v Írsku prijala toto rozhodnutie s rozhor-
čením nielen kvôli výsledku hlasovania, ale skôr kvôli 
jeho priebehu. Členovia parlamentu nesmeli hlasovať 
podľa vlastného svedomia, ale v duchu straníckej dis-
ciplíny podľa nariadenia premiéra Kennyho. Írsky bis-
kup Brendan Leahy komentoval udalosti minulého týž-
dňa takto: „Našou hlavnou starosťou je obrana života 
a v tom sa nič nezmenilo. Pre mňa sú veľmi dôležité 
slová pápeža Františka, ktorý kedysi povedal: ‚Obrana 
života je vec jednoduchá a veľká. Nedajte sa znechutiť, 

keď sa situácia zhoršuje. Máme chrániť život. To musí 
byť naša priorita. Inou vecou je interpretácia nového zá-
kona. Nevieme, ako bude interpretovaný. Okrem toho 
mnoho politikov poukazuje na to, že je v rozpore s Ír-
skou ústavou.“                                                         RV/jak
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Vatikán zohľadní požiadavky  
Moneyvalu aj v ďalšej legislatíve

VATIKÁN - V novej trestnej a administratívnej le-
gislatíve Vatikánu a svätej Stolice, ktorá vstúpi do 
platnosti od 1. septembra 2013, netreba ešte hľadať 
odpoveď pre Moneyval, pracovnú skupinu Rady Eu-
rópy na zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej 
činnosti a financovania medzinárodného terorizmu.
„V príprave sú ďalšie zákony, ktoré budú odpove-
ďou na otázky formulované Moneyvalom,“ vysvetlil 
novinárom vo vatikánskom tlačovom stredisku prof. 
Giuseppe Dalla Torre, predseda Tribunálu Štátu mes-
ta Vatikán počas prezentácie legislatívnej reformy 
danej v Motu proprio Františka z 11. júla 2013. Ako 
ďalej povedal, pripomienky Moneyvalu boli jedným 
z dôvodov pri tvorbe novej legislatívy, tá sa však 
zatiaľ týka iba trestnoprávnej oblasti a pripomienky 
Moneyvalu nespadajú len do tejto oblasti. Týkajú sa 
aj iných aspektov, administratívnej štruktúry a sys-
tému fungovania. „Myslím si, že hneď po skonče-
ní leta prídu na rad nové ustanovenia v oblasti nie 
vyslovene trestnej, stále však týkajúce sa finančnej
aktivity, proti praniu špinavých peňazí, na boj proti 
terorizmu a podobne.                                         RV, jb

 Prvýkrát zasadala Komisia  
mapujúca činnosť vatikánskej banky

VATIKÁN - Za účasti pápeža Františka sa v Dome 
sv. Marty konalo prvé zasadnutie Komisie pre do-
hľad nad Inštitútom náboženských diel. Na rokova-
ní sa zúčastnil aj dočasný výkonný riaditeľ vatikán-
skej banky Ernst von Freyberg a prelát inštitúcie 
Mons. Battista Ricca.

Komisiu zriadil pápež František 24. júna tohto 
roku s cieľom lepšie spoznať právne postavenie 
a prácu Inštitútu náboženských diel a zároveň zo-
súladiť jeho činnosť s poslaním univerzálnej Cirkvi 
a Svätej stolice. Päťčlenná komisia má za úlohu zo-
zbierať informácie o chode a činnosti banky a pre-
zentovať ich priamo Svätému Otcovi.           RV/ mf 

Motu proprio o jurisdikcií  
vatikánskych orgánov činných  

v trestnom konaní

VATIKÁN - Vo Vatikáne bol publikovaný apoštolský 
list pápeža Františka vo forme motu proprio, ktorý 
obsahuje úpravu právnych predpisov Mestského štátu 
Vatikán a Svätej stolice. Od 1. septembra 2013 tak vo 
Vatikáne nadobudnú účinnosť nové úpravy Trestného 
zákonníka, Zákonníka pre trestné procesy a Všeobecné 
normy pre oblasť administratívnych sankcií. Jednotlivé 
zákony dnes zároveň schválila aj Pápežská komisia pre 
Štát Vatikánskeho mesta.

Dôležitou zložkou súčasnej reformy je rozšírenie 
medzinárodnej justičnej spolupráce v zmysle medzi-
národných dohovorov. „V našej dobe“ – píše Svätý 
Otec v úvode Motu proprio – „je spoločné dobro čo-
raz viac ohrozované medzinárodnou a organizovanou 
trestnou činnosťou, zneužitím trhu a ekonomiky, ako 
aj terorizmom. Je preto nevyhnutné, aby medziná-
rodné spoločenstvo prijalo vhodné právne nástroje, ... 
napomáhajúce predchádzaniu trestnej činnosti a boju 
proti nej, podpore medzinárodnej justičnej spolupráce 
v trestných veciach“.

Nová právna úprava zavádza trestné paragrafy tý-
kajúce sa zločinov proti ľudskosti, v duchu ustanovení 
štatútu Medzinárodného trestného súdu z roku 1998. 
Podrobne pokrýva aj kategóriu trestných činov proti de-
ťom, ako obchodovanie s ľuďmi, prostitúcia, sexuálne 
násilie či prechovávanie detskej pornografie. Uplatňujú
sa zásady spravodlivého procesu ako dodržanie prime-
ranej lehoty či prezumpcia neviny, pričom boli posil-
nené bezpečnostné opatrenia, ktoré sú k dispozícii súd-
nym autoritám. Z hľadiska sankcií možno spomenúť, že 
v novej úprave trestného práva nefiguruje trest doživotia
a bol nahradený odňatím slobody na 30 až 35 rokov.

Kapitola trestných činov v oblasti verejnej správy 
bola revidovaná v súvislosti s Dohovorom OSN o bo-
ji proti korupcii z roku 2003. Zákon vzťahujúci sa na 
administratívne sankcie má povahu všeobecných práv-
nych predpisov. Bol tiež zavedený aj systém sankcií, 
vzťahujúci sa na právnické osoby, určujúci právnu zod-
povednosť pre prípady trestnej činnosti páchanej ich 
orgánmi alebo zamestnancami. Stanovuje sa priama 
zodpovednosť so sankciami zákazu výkonu činnosti 
a pokuty. Stanovujú sa napríklad konkrétne sankcie za 
porušenie úradného tajomstva.

Niektoré zákony majú pomerne široký rozsah 
vzhľadom na aktualizáciu početných medzinárodných 
dohovorov, ako sú Dohovor o právach dieťaťa z roku 
1989 a jeho opčné protokoly z roku 2000, Dohovor 
proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo po-
nižujúcemu zaobchádzaniu z roku 1984, Medzinárod-
ný dohovor z roku 1965 o odstránení všetkých foriem 
rasovej diskriminácie či Ženevské dohovory z roku 
1949 proti vojnovým zločinom.

Zavedenie súčasných zmien v oblasti trestného prá-
va pápežom Františkom je ďalším pokračovaním úsilia 
Svätej stolice v nadväznosti na opatrenia prijaté v roku 
2010 počas pontifikátu Benedikta XVI. Ako uvádza
komuniké Vatikánskeho tlačového strediska, tieto nor-
matívne zásahy sú zamerané na zabezpečenie syste-
matickejšieho a kompletnejšieho regulačného systému 
Vatikánu.                                  RV/ jak, jb
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Odstraňujú sa nezrovnalosti  
o vatikánskej banke

VATIKÁN - Vatikánsky Finančná Dozorný úrad (AIF) 
sa usiluje o to, aby sa skoncovalo s nezrovnalosťami 
týkajúcimi sa Inštitútu náboženských diel (IOR), teda 
tzv. vatikánskej banky. Denníku Die Welt to povedal 
riaditeľ spomínanej inštitúcie René Brülhart. Švajčiar-
sky právnik potvrdil, že v budúcich týždňoch Svätá 
stolica povedie bilaterálne rokovanie s niektorými 
európskymi krajinami, členmi G20, ktoré majú viesť 
k užšej spolupráci v otázkach prania špinavých peňazí 
a daňových únikov. Finančný odborník tiež spomenul 
neľahké vzťahy s Talianskou centrálnou bankou, kto-
ré je nutné zlepšiť. „Potrebujeme rozumne susedské 
vychádzanie, ktoré bude podporované obojstrannou 
transparentnosťou,“ uviedol Brülhart.

Riaditeľ Finančného Dozorného úradu sa tiež vy-
jadril k pokračujúcemu vyšetrovaniu Mons. Nunzia 
Scarana, bývalého vatikánskeho úradníka zo Správy 
majetku Apoštolskej stolice. „Podľa súčasného stavu 
vyšetrovania môže ísť o hospodársky prečin,“ povedal 
Brülhart. V súvislosti s podozrivou peňažnou transak-
ciou bolo po prvýkrát v dejinách vatikánskeho peňaž-
ného ústavu zmrazené konto dotyčného zamestnanca. 
Podobné zásahy však Brülhart nevylučuje ani do bu-
dúcnosti.                                                                 RV CZ

Lombardi: Informácia o priebehu 
vyšetrovania kauzy Mons. Scarana

VATIKÁN - Riaditeľ Tlačového strediska Svätej 
stolice P. Federico Lombardi poskytol aktuálne in-
formácie k prípadu Mons. Nunzia Scarana, bývalého 
vatikánskeho úradníka zo Správy majetku Apoštol-
skej stolice, ktorý je vyšetrovaný talianskymi a vati-
kánskymi organmi činnými v trestnom konaní kvôli 
„podozrivým finančným transakciám“. Informoval
o tom, že promótor spravodlivosti Tribunálu štátu 
mesta Vatikán uznesením z 9. júla nariadil zmraze-
nie účtov v Inštitúte náboženských diel (IOR), tzv. 
vatikánskej banke, spojených s osobou Mons. Nun-
zia Scarana, ktorý je v súčasnosti pozbavený výkonu 
funkcie. Nariadenie je súčasťou vyšetrovania justič-
nými orgánmi Vatikánu, začatého po správach o po-
dozrivých transakciách. Vyšetrovanie sa môže rozší-
riť aj na ďalšie osoby.

Vatikánska banka IOR zverila objektívne pre-
skúmanie príslušných účtov profesionálnej agentú-
re Promontory Financial Group a plne spolupracuje 
s vatikánskym finančným kontrolným orgánom AIF
(Autorità di Informazione Finanziaria). V týchto 

chvíľach spomenutá agentúra v IOR preveruje všetky 
vzťahy s klientmi a procedúry na zabránenie prania 
peňazí. Samotný Inštitút zároveň pracuje na skvalit-
není svojich štruktúr a procedúr.

Proces sa začal v máji 2013 a jeho ukončenie sa 
očakáva koncom roka. V uplynulých týždňoch IOR 
vymenoval riadiaceho pracovníka pre kontrolu rizík 
(chief risk officer), povereného zosúladením štan-
dardov a zdokonalením informovania. Ako nedávno 
vyhlásil prezident IOR Ernst von Freyberg, Inštitút 
sleduje jasnú líniu systematickej identifikácie a nulo-
vej tolerancie voči aktivitám, ktoré sú ilegálne alebo 
nezodpovedajú štatútu inštitúcie.                           RV jb 

Írsko prelomilo zákon  
o ochrane počatého dieťaťa

DUBLIN - Írsky parlament vo štvrtok večer prijal 
zákon povoľujúci interrupciu v prípade, keď te-
hotenstvo ohrozuje život matky. Podľa doterajšej 
praxe mali tehotné ženy nárok na úplnú zdravotnú 
starostlivosť a terapiu a to i vtedy, keď ohrozovali 
život dieťaťa. Jeho prípadná smrť však nikdy nebo-
la cieľom, ale skôr nechceným dôsledkom terapie 
matky. Rozhodnutie parlamentu po prvýkrát v deji-
nách Írska pripúšťa možnosť umelého potratu, ako 
vedomého zabitia nenarodeného dieťaťa v prípade, 
že pokračovanie tehotenstva je pre ženu psycholo-
gickou pohnútkou k spáchaniu samovraždy. Írska 
cirkev prijala rozhodnutie s rozhorčením a to nie-
len kvôli výsledku hlasovaniu, ale skôr i kvôli jeho 
priebehu. Členovia parlamentu nesmeli hlasovať 
podľa vlastného svedomia. Premiér Kenny totiž na-
riadil stranícku disciplínu.

Nový potratový zákon v Írsku napriek deklaráci-
ám neslúži na záchranu života matky, ale Íri vďaka 
budú ľahostajnejší voči zabíjaniu detí. Domnieva sa 
P. Jacques Suaudeau, mnohoročný riaditeľ vedeckej 
sekcie Pápežskej akadémie Pro Vita. Poukazuje na 
to, že keby ústavným činiteľom išlo výlučne o ochra-
nu života matky, mal by zákon reštriktívnejšiu po-
dobu a požadoval by pri každej situácii konzultáciu 
troch lekárov. Sám som lekár a viem, že podobné 
rozhodnutie neurobí jednotlivec. Írsko nie je India 
alebo Alžírsko. Konzultácie s niekoľkými lekármi 
je vecou úplne dostupnou. Súčasná medicína stále 
častejšie umožňuje záchranu života matky i dieťaťa 
- napríklad prostredníctvom vyvolania predčasného 
pôrodu, poznamenáva vatikánsky výskumný pra-
covník. Podľa jeho presvedčenia je cieľom nového 
zákona naočkovať Írom potratovú mentalitu. Stoja 
za tým ďalekosiahle záujmy potratového priemys-
lu.                                                                   RV CZ
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Kardinál Vingt-Trois:  
Zákon o výskume na embryách  

je vážne omyl

FRANCÚZSKO - Za „vážny omyl“ označil parížsky 
arcibiskup krok francúzskeho parlamentu, ktorý schváli 
zákon umožňujúci prevádzať vedecké experimenty na 
ľudských embryách a embryonálnych bunkách. V uto-
rok väčšinou 314 nad 223 hlasmi prešiel zákon navrhnu-
tý ľavicovou vládnou stranou, čím bol v tejto veci odstrá-
nený zákaz prijatý v roku 2004. Stúpenci tohto nového 
zákona hovoria s nadšením o „obrovskom pokroku“ 
a o „pacientoch, ktorí sa konečne dočkajú novej terapii“. 
Opozície vyčíta parlamentnej debate bezstarostnosť 
a upozorňuje, že doterajšie zákony nebránili vedeckému 
výskumu v oblasti regeneratívnej medicíny. Kardinál 
André Vingt-Trois však konštatoval, že z textu nového 
zákona vyplýva, že „embryo je ničím“.                 RV CZ 

SPRÁVY ZO SVETA                                ŽIVOT CIRKVI 
             

Nový patriarcha Lisabonu  
arcibiskup Clemente  

sa slávnostne ujal úradu

LISABON - O dôstojnosti ľudského života a potrebe 
konkrétnych opatrení čeliacej krízy hovoril uplynulú 
nedeľu nový patriarcha Lisabonu. Počas intronizácie 
v historickom kláštore rádu sv. Hieroným sa arcibis-
kup Manuel Clemente pripojil k programu pastorač-
nej obnovy vypracovanej portugalským episkopátom. 
Vyhlásil, že Cirkev sa nemôže zrieknuť šírenia evan-
jelia tiež v civilizačnom, kultúrnom a spoločenskom 
priestore pri „zachovaní rozdielu medzi tým, čo pat-
rí Bohu a čo cisárovi“. V tomto kontexte spomenul 
ochranu dôstojnosti človeka od počatia po prirodzenú 
smrť, podporu „pravej rodiny založenej na komple-
mentarite ženy a muža“, výchovu a medzigenerač-
nú solidaritu. Na slávnosti sa zúčastnili aj najvyššie 
postavení politici. Arcibiskup Clemente ich vyzval 
k vytváraniu spoločného dobra. V ťažkej chvíli krízy, 
akú prežíva Portugalskom označil za dôležité najmä 
vytváranie pracovných miest.                            RV CZ

Kritika biskupa v Mexiku za postup 
vlády s prebiehajúcim násilím

MEXIKO - Mexický biskup kritizoval zdĺhavý postup 
vládnych inštitúcií proti kriminalite spojenej s obcho-
dovaním s narkotikami. „Zatiaľ čo pokračuje streľba 

SECAM: Viac v prospech  
africkej populácie,  

menej pre vlastné záujmy

KONGO - Viac v prospech africkej populácie, me-
nej pre svoje vlastné záujmy. Taká je výzva biskupov 
kontinentu adresovaná miestnym politikom, ktorá 
odznela v závere 16. plenárneho zasadnutia Sym-
pózia Konferencie biskupov Afriky a Madagaskaru 
(SECAM). V dňoch od 9. do 14. júla sa uskutočnilo 
v Kinshase, hlavnom meste Demokratickej republi-
ky Kongo (DRK), na tému „Cirkev ako Božia rodina 
v Afrike v službe zmierenia, spravodlivosti a poko-
ja“.

Biskupi vyzvali Afričanov, aby sa urýchlene za-
pojili do boja za spravodlivejší sociálny poriadok, 
kde každému budú uznané práva spojené s vlastnou 
ľudskou dôstojnosťou vo všetkých oblastiach života. 
Rovnako vyzvali k ukončeniu vojny, ktorá už dva-
násť rokov sužuje DRK a má za následok milióny 
mŕtvych, vážne porušovanie ľudských práv a tisíce 
znásilnených žien a detí. „Biskupi nemôžu mlčať zo-
či-voči tejto tragédii, ktorá sa zdá byť zabudnutou,“ 
uvádzajú vo vyhlásení. Apel je adresovaný aj inštitú-
ciám ako Organizácia spojených národov, Európska 
únia, Africká únia a vládam ďalších krajín, ktoré sú 
rôznym spôsobom zapojené do tejto vojny.

Hlavným cieľom 16. plenárneho zasadnutia 
bolo prijatie nových pastoračných pokynov na ceste 
k zmiereniu cez evanjelium. Biskupi hovorili o si-
tuácii aj v iných afrických štátoch, ako je napríklad 
Stredoafrická republika či v krajinách Afrického 
rohu, v Mali, Nigérii, Južnom Sudáne, atď. Počas 
zasadnutia si konferencia biskupov zvolila nového 
predsedu, ktorým sa stal biskup Gabriel Mbilingi 
z Angoly.                                                                    Zdroj: Fides

a pribúdajú mŕtvi v dôsledku drogovej kriminality, po-
stup federálnej vlády sa vyznačuje pomalosťou a nepre-
hľadnou stratégiou,“ povedal Mons. Raul Vera Lopez, 
biskup zo Saltillo, počas stredajšej tlačovej konferencie 
po záverečnej pútnickej svätej omši v známej marián-
skej svätyni v Guadalupe. Agentúra Fides uvádza slov 
spomínaného biskupa Lopeza, ktorý sa zamýšľal nad 
násilím spáchaným tesne pred voľbami, ktoré prebehli 
minulý týždeň v 14 štátoch Spojených štátoch mexic-
kých, ako znie oficiálny názov tejto severoamerickej
krajine. Bolo pritom zavraždených niekoľko voleb-
ných kandidátov. „Toto násilie, povedal biskup Lopez, 
zaváňa organizovanou kriminalitou, a politické strany 
a generálna prokuratúra ich musí stoj čo stoj zastaviť, 
pretože inak bude narkomafia dosadzovať svojich ľudí
do verejných funkcií.                                            RV CZ 
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Svätý Otec František vymenoval vo štvrtok 11. júla no-
vého trnavského arcibiskupa. Stal sa ním doterajší apoš-
tolský administrátor Mons. Ján Orosch.

Mons. Ján Orosch sa narodil v Bratislave 28. mája 
1953. 6. júna 1976 bol v Bratislave vysvätený za kňaza. 
Od roku 1976 bol kaplánom v Komárne.
V rokoch 1978 - 1984 pôsobil ako farský administrátor 
v Bušinciach, v Okoči, v Hodruši - Hámroch.

Od roku 1984 až do roku 1990 pôsobil vo Vyškov-
ciach nad Ipľom.

Farárom v Nových Zámkoch sa stal v roku 1990. 
Ďalej ako farár pôsobil v rokoch 1991 - 1992 v Brati-
slave - Prievoze. Od 1992 do 1993 pôsobil v Bratislave 
- Čuňove. V rokoch 1993 - 1999 bol dekanom - farským 
administrátorom v Štúrove a od 1999 do 2004 bol deka-
nom - farárom v Štúrove.

2. apríla 2004  bol menovaný za titulárneho biskupa 
seminského a 2. mája 2004 v Trnave prijal biskupskú 
vysviacku a stal sa pomocným biskupom Bratislavsko-
-trnavskej arcidiecézy.

13. mája 2004 bol menovaný za generálneho vikára 
Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.

2. júla 2012 bol Mons. Ján Orosch menovaný za 
apoštolského administrátora Trnavskej arcidiecézy.

11. júla 2013 bol menovaný za trnavského arcibis-
kupa.

 Mons. Ján Orosch k menovaniu za trnavského ar-
cibiskupa:

Počas mojej tridsaťsedemročnej kňazskej služby 
som bez váhania a s úplnou samozrejmosťou prijímal 
rozhodnutia svojich biskupov, a to bez akéhokoľvek 
predchádzajúceho rozhovoru, vidiac v rozhodnutí bis-
kupa Božiu vôľu.

Prvé moje zaváhanie prišlo pri menovaní za titulár-
neho seminského a pomocného biskupa Bratislavsko-
-trnavskej arcidiecézy, dnes už blahoslaveným pápe-
žom Jánom Pavlom II. Cítil som sa nehodný a málo 
pripravený na plnenie takej dôležitej služby. Bolo to 
na sviatok Zvestovania Pána v roku 2004. Prvé, čo mi 
napadlo, boli slová našej Nebeskej Matky: Hľa, slu-
žobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ 
(Lk 1,38).

V tejto chvíli mi prichádzajú na myseľ aj slová sväté-
ho Pavla: „... tento poklad máme v hlinených nádobách, 
aby mal Boh zvrchovanú moc a nie my!“ (2 Kor 4,7). 
Som si vedomý všetkých svojich nedostatkov a hrieš-
nosti. Iba s dôverou v Božiu pomoc, milosrdenstvo 
a ochranu, ako aj pomoc mojich spolubratov v biskup-
skej a kňazskej službe, prijímam úplne a bezvýhradne 
rozhodnutie Svätého Otca Františka o mojom menovaní 
do služby trnavského arcibiskupa.

Ponúkam Pánovi znovu svoj život a prosím ho o da-
ry jeho Svätého Ducha, tak potrebné k službe biskupa.

Vyhlásenie  Trnavskej arcidiecézy:
Dnes na poludnie bolo zverejnené rozhodnutie pápeža 
Františka, ktorým vymenoval za nového trnavského ar-
cibiskupa J. E. Mons. Jána Oroscha, doterajšieho apoš-
tolského administrátora „sede vacante“.

Je to deň, keď Katolícka cirkev slávi sviatok sv. Be-
nedikta, opáta, patróna Európy, ktorý je známy svojím 
výrokom: „Ora et labora“ – „Modli sa a pracuj“.

Zverejnenie sme prijali v srdci Trnavskej arcidiecézy 
– v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa. Spoločnou 
modlitbou sme sa poďakovali za dar nového arcibisku-
pa, ktorým Svätý Otec František poctil našu arcidiecé-
zu. V tejto spoločnej modlitbe za nového arcibiskupa 
chceme pokračovať i naďalej a vyprosovať mu Božie 
požehnanie a silu, aby bol dobrým otcom všetkým ľu-
ďom dobrej vôle v Trnavskej arcidiecéze, ktorá mu je 
dnešným dňom naplno zverená.

Otec arcibiskup Ján Orosch si pred deviatimi rokmi 
zvolil biskupské heslo: „Corde videre“ – „Vidieť srd-
com“, k čomu ho inšpirovala osobnosť a služba sv. Vin-
centa de Paul, pokorného služobníka chudobných. Tento 
svätec je už od malička jeho duchovným sprievodcom.

Vyprosujeme mu silu, aby svoje heslo vládal žiť 
v týchto pohnutých časoch a byť tak podobným pokor-
ným služobníkom chudobných ako jeho vzor.

My mu ponúkame úprimnú, bratskú lásku a chceme 
všetko urobiť preto, aby Trnavská arcidiecéza vzrastala 
po každej stránke.

Pri tejto príležitosti chceme zároveň opätovne vyjad-
riť naše poďakovanie obom emeritným arcibiskupom za 
ich pastoračnú službu pre dobro Trnavskej arcidiecézy 
a uistiť ich o našich modlitbách za nich.             ABÚ TT

Svätý Otec František vymenoval nového trnavského arcibiskupa
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Kardinál Rodé začal sobotný program na súkrom-
nej svätej omši na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave. 
Spolu so sprievodom, v ktorom nechýbal apoštolský 
nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana, potom 
odcestovali do Nitry, kde ich krátko po 10:00 h prijal 
kardinál Ján Chryzostom Korec, emeritný biskup Nit-
rianskej diecézy.

Rozhovor sa niesol v srdečnej a priateľskej atmosfé-
re. Franc Rodé prejavil kardinálovi Korcovi vďačnosť 
za to, čo urobil pre Cirkev na Slovensku i univerzálnu 
Cirkev. Ocenil, že celý jeho život bol potvrdený vierou 
v Boha. Poďakoval mu za to, že v ťažkých časoch mi-
nulosti obstál. V závere mu zaželal pevné zdravie a ži-
vosť mysle.

Kardinál Korec ocenil záujem osobitného vyslanca 
pápeža o jeho osobu. Zároveň mu predstavil niekto-
ré svoje posledné osobné aktivity, ktorým sa venoval. 
Kardináli si tiež vymenili názory na situáciu Cirkvi na 
Slovensku i vo svete. V priebehu rozhovorov venovali 
pozornosť aj spomienkam na svoje spoločné stretnutia 
v Ríme.

Kardinál Korec daroval hosťom, ktorých aj požeh-
nal, útlu knihu, v ktorej sú prehľadne zoradené všetky 
knihy, ktoré doteraz napísal. Apoštolský nuncius na Slo-
vensku Mons. Mario Giordana mu venoval výtlačky pr-
vej encykliky pápeža Františka, ktorý je venovaná téme 
viery - Lumen fidei (Svetlo viery).

Delegácia potom v sprievode nitrianskeho biskupa 
Mons. Viliama Judáka navštívila Katedrálu sv. Emerá-
ma. Najstarší diecézny chrám na Slovensku odkazuje 
a nadväzuje na obdobie pôsobenia arcibiskupa Metoda, 
o čom svedčí bulla Industriae Tuae, vydaná pápežom 
Jánom VIII., v roku 880.

Katedrálny chrám Nitrianskej diecézy pozostáva 
z troch kostolov. Kardinál Rodé so sprievodom si pre-
zreli hlavný oltár Najsvätejšieho Spasiteľa, ktorý dal 
postaviť biskup L. A. Erdödy, ako aj ďalšie časti kated-
rály. V dolnej lodi chrámu navštívili výstavu Počiatky 
kresťanstva na Slovensku.

Kardinál Rodé navštívil kardinála Korca, lazaristov a sestry vincentky

Výstava predstavuje archeologické 
nálezy dokladujúce počiatky kresťanstva 
na našom území. Sú na nej vystavené ná-
lezy od doby Rímskej, kedy došlo k pr-
vým kontaktom s kresťanstvom až po 
Románske obdobie, s vrcholom v dobe 
Veľkomoravskej. Hostia si prezreli vzác-
ne románske korpusy či kríže, pochádza-
júce z celého územia Slovenska.

Po prehliadke sakristie si hostia 
prezreli výstavu v Diecéznom múzeu. 
S biskupom sa potom presunuli na obed 
s kanonikmi nitrianskej sídelnej kapituly, 
ktorá má v súčasnosti 12 kanonikov. Ide 
o vybraných kňazov, ktorí sa okrem iné-
ho spoločne modlia a slávia Eucharistiu. 

Prvá písomná zmienka o kapitule kanonikov v Nitre je 
z roku 1006.

Biskup Judák s hosťami sa po obede krátko zastavili 
pred Univerzitou Konštantína Filozofa, kde si prezre-
li sochu sochu sv. Konštantína Filozofa. Potom odišli 
na Provincialát sestier vincentiek, kde ich prijali bratia 
lazaristi a sestry vincentky. Kardinála Rodého privítal 
i emeritný biskup Štefan Vrablec, ktorý je v opatere 
sestier.

Podobne, ako pri návšteve kardinála Korca, i na 
tomto mieste začal osobitný vyslanec pápeža program 
krátkou modlitbou v kaplnke. Nasledovalo privítanie 
slovinskou piesňou a príhovorom provinciálnej pred-
stavenej Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vin-
centa de Paul sr. Damiána Pagáčová.

„Ďakujem, že ste prišli,“ ocenila sr. Damiána prí-
chod kardinála Rodého, ktorý na toto miesto prišiel už 
po druhýkrát. Prvýkrát ho navštívil pri návšteve Nitry 
v 2006. Ako vtedajší prefekt Kongregácie pre inštitúty 
zasväteného života a spoločnosti apoštolského života 
zavítal na sympózium rehoľníkov, prvé celoslovenské 
stretnutie svojho druhu.

Sr. Damiána potom priblížila históriu i aktuálny 
stav rehoľnej spoločnosti u nás i v zahraničí. V mene 
provinciála Slovenskej provincie Misijnej spoločnos-
ti sv. Vincenta de Paul P. Miroslava Nogu, CM, ktorý 
je v týchto dňoch v New Yorku, sa potom prihovoril 
P. Jozef Mrocek, CM, provinciálny ekonóm a direktor 
seminára.

Po poďakovaní predstavil aktivity bratov. Pred kar-
dinálom Rodé, s ktorým bratia lazaristi a sestry vin-
centky zotrvali aj v krátkej diskusii, zdôraznil aj meno 
bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul 
Janka Havlíka, ktorého diecéznu fázu procesu blahore-
čenia otvorili pred takmer mesiacom v Skalici.

Po agapé navštívili sálu pamiatok a archív, ktoré 
rehoľa otvorila pri príležitosti 150. výročia príchodu 
prvých sestier do Nitry (7. 9. 2011). Po tejto návšteve 
odcestovali späť do Bratislavy.      TK KBS/ ml, FOTO pz
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LEVOČA - Levoča 7. júla privítala vzácneho hosťa. 
Slávnostnú odpustovú svätú omšu na Mariánskej hore, 
ktorou vyvrcholila tohtoročná levočská púť, celebroval 
osobitný vyslanec Svätého Otca. Kardinál Franc Rodé, 
C. M. ju slávil v znamení dvoch cirkevných udalostí 
- jubilea slovanských vierozvestcov a Roku viery. Na 
eucharistickej slávnosti sa zúčastnili predstavitelia cir-
kevného i verejného života zo Slovenska i zahraničia 
a niekoľko desiatok tisíc pútnikov z viacerých krajín.

K sláveniu odpustovej svätej omše v úvode pozval 
prítomných levočský dekan a farár Mons. František 
Dlugoš. Rektor Baziliky Navštívenia Panny Márie 
v Levoči na najväčšej púti katolíckych veriacich na 
Slovensku osobitne privítal apoštolského nuncia na 
Slovensku Mons. Maria Giordanu, predsedu Konferen-
cie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenské-
ho, košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda 
Bobera, mukačevského biskupa Mons. Milana Šášika 
CM, ďalších biskupov, hostí a pútnikov.

Korene mariánskeho kultu na Mariánskej hore 
siahajú do XIII. storočia. Z tých čias pochádzajú prvé 
zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní 
mariánskych ctiteľov. Roku 1247 bola postavená prvá 
kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepo-
dobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Mat-
ke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, 
ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. Tra-
dičná púť sa v zmysle dekrétu Apoštolskej stolice koná 
vždy v sobotu a nedeľu po 2. júli.

Tradičná levočská púť vyvrcholila práve dnešnou 
odpustovou svätou omšou. Homíliu začal krátkym 
prívetom z homílie v slovenčine kardinál Rodé. Pripo-
menul v ňom, že je veľa tých, čo ospievali Máriu a jej 
slávu. „De Maria numquam satis, hovorí už po stáročia 
zbožná antifóna. O Márii sa nikdy nepovedalo dosť. 
Od Jacopone-ho da Todi po Charles-a Péguy-ho, od 
Paul-a Claudel-a po Thomas-a Eliot-a, od Bernanos-
-a po Hopkins-a, a toľkých ďalších,“ povedal kardinál 
Rodé.

Text homílie potom odovzdal spišskému biskupovi 
Mons. Štefanovi Sečkovi, aby ho prečítal. Zdôraznil 
v nej, že existuje celá rada protichodných tvrdení, ob-
razov, ktorí si zdanlivo protirečia: Panna a Matka, dcé-
ra Syna, pokorná a vznešená, matka Stvoriteľa vesmí-
ru. Mária je syntézou, jednotou zdanlivých protirečení. 
Ako je to možné?,“ pýtal sa. Odhaľuje to samotná Má-
ria. „Mária odhaľuje kritérium, podľa ktorého si ju Boh 
vybral: vybral ju, pretože bola malá, vybral ju, pretože 
nebola poznačená pýchou.“

Mária je „živým domov Boha, ktorý neprebýva 
v domoch z kameňa, ale v srdci človeka. Ona je výhon-
kom, ktorý v tmavej zimnej noci dejín pučí zo skleslé-
ho kmeňa Dávidovho. Mária je svätým Izraelom. Ona 
hovorí “áno” svojmu Pánovi, dáva sa mu plne k dis-
pozícii a stáva sa tak živým Božím chrámom,“ zazne-

lo v homílii. Ďalej v nej poukázal na Máriin nepokoj 
z posolstva, že má byť matkou Božieho Syna.

„Mária – v jednoduchosti nazaretského domu 
– “uprostred hrncov a krosien, uprostred sĺz a modli-
tieb, uprostred klbiek vlny a zvitkov Písma” zažívala 
radosti bez zloby a dáva nám pochopiť, že práve v na-
šej každodennosti, ktorú často považujeme za banálnu, 
môžeme zakusovať konkrétnym spôsobom dôverujúce 
odovzdanie sa do Božej vôle. V každodennosti sa na-
chádza stavenisko, kde sa budujú dejiny spásy, našej 
spásy a spásy tých, čo kráčajú vedľa nás.

Práve v každodennosti, ktorá je niekedy monotón-
nym plynutím dní, sme povolaní opakovať, dnes a vždy, 
naše Hľa, služobnica Pána. Aj vtedy, keď je noc. Aj vte-
dy, keď pokora znamená prijať to, že treba nechať ísť 
svojho Ježiša a ako hovorí Benedikt XVI., keď pokora 
znamená prijať to, “že je zabudnutá počas Ježišovho 
verejného pôsobenia, vediac, že Syn musí založiť novú 
rodinu a že hodina matky príde až vo chvíli kríža, ktorá 
bude Ježišovou pravou hodinou (porov. Jn 2, 4; 13, 1).”

V homílii ďalej pokračoval kardinál Rodé. „Každý 
z nás je, ako Mária, pozvaný vstúpiť do tohto tajomstva. 
Každý z nás je pozvaný prijať od Márie veľké posolstvo 
lásky a spásy, prijať z jej rúk a z jej “áno” svoje “áno”, 
aby sme mohli byť znamením tejto veľkej odpovede, od-
povede lásky, ktorú Cirkev naďalej dáva svojmu Pánovi 
a ktorú celé ľudstvo dychtivo chce dať Bohu, súc stále 
v jeho stopách, aby sa mohlo uskutočniť večné a univer-
zálne kráľovstvo na definitívnej večnej hostine.“

V závere kardinál Rodé udelil pútnikom pápežské 
požehnanie. Pred ním kancelár Biskupského úradu 
v Spišskej Kapitule Peter Majda prečítal pozdravný te-
legram z púte Svätému Otcovi. „Máme pevnú nádej, 
že pod ochranou patrónky Slovenska - Sedembolestnej 
Panny Márie a svätých Cyrila a Metoda, si na Slovensku 
aj v týchto pohnutých časoch, napriek rôznym škodli-
vým vplyvom, uchováme dedičstvo otcov - vzácny po-
klad katolíckej viery, ktorý aj vďaka Roku viery nanovo 
odkrývame.“

Za slávenie svätej omše kardinálovi Rodému po-
ďakoval biskup Sečka. Zúčastnili sa na nej aj členovia 
spoločenstva pešej púte Muráň - Levoča.

Vyslanec Svätého Otca Františka zavítal na Mariánsku horu v Levoči
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Pozdravný telegram z púte Františkovi 
na Mariánskej hore v Levoči
Kancelár Biskupského úradu v Spišskej Kapitule 

Peter Majda pred požehnaním prečítal pozdravný tele-
gram z púte Svätému Otcovi. Jeho text prinášame v pl-
nom znení:

Svätý Otče,
my, pútnici zídení v Roku viery so svojimi biskup-

mi a kňazmi pri bazilike na Mariánskej hore v Levoči, 
Vás úctivo a srdečne pozdravujeme.

S úprimnou radosťou sme sa zúčastnili aj na tohto-
ročnej púti pri príležitosti sviatku Navštívenia Prebla-
hoslavenej Panny Márie a s hlbokou zbožnosťou sme 
prežívali slávnostnú odpustovú svätú omšu, ktorú ce-
lebroval J. Em. Kardinál Franc Rodé, Váš delegát na 
slávení 1150. výročia príchodu našich vierozvestcov sv. 
Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré si v tomto roku 
pripomíname. Kardinál Rodé nám priblížil žiariaci prí-
klad jednoduchosti, pokory a skromnosti Božej Matky. 
Jej príklad je vždy inšpiráciou pre každého z nás.

Máme pevnú nádej, že pod ochranou patrónky Slo-
venska - Sedembolestnej Panny Márie a svätých Cyrila 
a Metoda, si na Slovensku aj v týchto pohnutých ča-
soch, napriek rôznym škodlivým vplyvom, uchováme 
dedičstvo otcov - vzácny poklad katolíckej viery, ktorý 
aj vďaka Roku viery nanovo odkrývame. Pomáha nám 
v tom, Svätý Otče, aj Vaše osobné svedectvo oprav-
divej Kristovej lásky. Zároveň Vás uisťujeme o našej 
prítulnosti k Petrovmu stolcu a o našich modlitbách za 
Vás, ku ktorým nás vyzýva pri rôznych príležitostiach 
aj apoštolský nuncius, arcibiskup Mons. Mario Gior-
dana.

S úctivou podriadenosťou a v duchu viery chceme 
rešpektovať a prijímať aj Vaše rozhodnutia v oblastiach 
disciplíny v Cirkvi. Modlíme sa za Vás a prosíme o Va-
še apoštolské požehnanie.

V  mene levočských pútnikov
spišský diecézny biskup

 Po svätej omši kardinál Rodé odcestoval späť  
do Bratislavy, kde sa večer zúčastnil na slávnostnej cere-
mónii na Devíne.                             TK KBS, ml/ snímka pz

Návštevu Slovenska ukončil  
osobitný vyslanec Svätého Otca 

Návštevu Slovenska ukončil v pondelok 8. júla oso-
bitný vyslanec Svätého Otca Františka. So slovinským 
kardinálom Francom Rodé, C. M. sa rozlúčili na Apoš-
tolskej nunciatúre v Bratislave.

Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario 
Giordana, ktorý ho sprevádzal počas štvordňovej ofi-
ciálnej návštevy na Slovensku. Nechýbali zástupcovia 
Konferencie biskupov Slovenska a Ministerstva zahra-
ničných vecí a európskych záležitostí SR. Súčasťou 
pápežskej delegácie boli v uplynulých dňoch aj dvaja 
slovenskí kňazi - Mons. Vladimír Stahovec, rektor Pá-
pežského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme a Martin 
Kramara, duchovný správca Slovenskej katolíckej mi-
sie v Ríme.

Svätý Otec František vymenoval svojho osobitné-
ho vyslanca, ktorý sa zúčastnil na vyvrcholení osláv 
1 150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na 
naše územie, začiatkom mája. Za účasti najvyšších 
cirkevných a štátnych predstaviteľov zo Slovenska 
i iných krajín sa zúčastnil na vyvrcholení celonárod-
ných cyrilo-metodských oslavy na slávnosť sv. Cyrila 
a Metoda, ktorý sme si pripomenuli 5. júla. 

Svätému Otcovi poviem, že som tu našiel 
kresťanský ľud
Kardinál Franc Rodé, C. M. na záver návštevy Sloven-
ska poskytol rozhovor pre katolícke médiá.

Aký je odkaz svätých Cyrila a Metoda pre 21. sto-
ročie?
„Ich odkaz je v tom, že každý národ má právo na svo-
ju kultúru, na svoju reč a na vyjadrenie svojho vzťahu 
s Bohom.“

S akými pocitmi ste prijali poverenie Svätého Otca 
stať sa jeho legátom pre vyvrcholenie osláv Jubilej-
ného roka svätých Cyrila a Metoda na Slovensku?
„S veľkou radosťou. Cítim sa veľmi blízky celému slo-
venskému národu. (...) Zo srdca sa cítim blízky tomuto 
národu, pretože aj naša história je veľmi blízka tej vašej. 
Váš štát sa začal v deviatom storočí, ako u nás, v 9. - 10. 
storočí sa to začalo. A potom to aj skončilo, žiaľ. Som 
veľmi šťastný, že aj vy, aj my, máme nezávislý štát, 
v ktorom môžeme slobodne žiť.“

Čo budete referovať Svätému Otcovi Františkovi 
o svojej ceste na Slovensko?
„S veľkou emóciou mu poviem, že som tu našiel kres-
ťanský ľud. Nielen jednotlivci alebo skupiny, ale je tu 
celý národ, ktorý sme mohli nazvať kresťanský. A som 
veľmi rád, že aj medzi politikmi sú ľudia, ktorí sa nebo-
ja vysloviť Božie meno pred ostatnými ľuďmi na verej-
nosti.“                                                              Miroslav Lyko
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BRATISLAVA - V piatok 5. júla 2013 večer v Katedrále 
sv. Martina v Bratislave uviedli svetovú premiéru kon-
certného uvedenia opery - oratória pod názvom Cyril 
a Metod. Autor Pavol Krška týmto dielom strhujúcim 
spôsobom hudobne vyjadril príchod svätých solúnskych 
bratov na územie Veľkej Moravy.
Libreto k dielu napísal Pavol Smolík a pod vedením 
dirigenta Pavla Tužinského sa interpretácie diela vyni-
kajúcim spôsobom zhostili sólisti zvučných mien, ako 
Jozef Kundlák, Ján Galla, Ján Babjak, František Balún 
či Daniel Čapkovič. Metropolitný orchester Bratislava 
a zbory Chorus Salvatoris a Tirnavia.  Mezi pozvanými 
hosťami, ktorých na začiatku predstavenia privítal a po-
zdravil Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arci-
biskup metropolita, bol kardinál Franc Rodé, osobitný 
vyslanec Svätého Otca na Slovensku, Mons. Mario Gi-
ordana, apoštolský nuncius na Slovensku.    Tibor Hajdu

TERCHOVÁ - Od 4. do 7. júla sa v Terchovej konali 
Cyrilometodské dni. Vyvrcholili slávnostnou svätou 
omšou, ktorú v nedeľu 7. júla 2013 na vrchu Oravco-
ve v Terchovej celebroval žilinský biskup Mons. To-
máš Galis spolu s provinciálom Spoločnosti Božieho 
Slova P. Jánom Halamom SVD, farárom v Terchovej 
P. Pavlom Krutákom SVD a ďalšími kňazmi. V rám-
ci Cyrilometodských dní v Terchovej sa v sobotu 6. 
júla 2013 vo Farskom kostole sv. Cyrila a Metoda 
konala gréckokatolícka archijerejská svätá liturgia, 
ktorej hlavným slúžiteľom bol sekretár Kongregácie 
pre východné cirkvi Mons. Cyril Vasiľ SJ za prítom-
nosti žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa, pro-
vinciála Spoločnosti Božieho Slova P. Jána Halamu 
SVD, gréckokatolíckeho žilinského protopresbytera 
o. Emila Turiaka a ďalších kňazov.  Po skončení sv. 
liturgie nasledovala prezentácia knihy Proglas, vy-
danej Slovenskou národnou knižnicou, do ktorej na-
písal úvodné slovo Mons. Cyril Vasiľ.Peter Sandtner 

SEČOVCE - Oslava patrónov Košickej eparchie sa 
začala v Sečovciach v sobotu večer 6. júla. Svätú 
omšu na Námestí sv. Cyrila a  Metoda slávil Mons. 
Stanislav Stolárik, pomocný košický biskup. Homíliu 
predniesol vladyka Milan Chautur, košický eparcha, 
ktorý poukázal na sv. Cyrila a Metoda ako na učite-
ľov pravej viery. Túto činnosť aktualizoval na dnešok, 
aby rodičia boli učiteľmi viery vo  svojich rodinách, 
ktoré sú prvým miestom evanjelizácie. Po sv. liturgii 
boli živé dialógy na tému rodovej rovnosti a  ochrany 
proti rôznym zhubným trendom rozkladajúcim kla-
sickú rodinu.

V nedeľu na tom istom námestí, celebroval archi-
jerejskú sv. liturgiu arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi z Ríma. V homílii  
hovoril o základnej osi života sv. Cyrila a  Metoda, 
a to o viere. Poukázal na silu viery, ktorá má dosah 

Cyrilo-metodské slávnosti
v osobnom i spoločenskom živote, a  vyzval prí-
tomných, aby svoju katolícku vieru žili s  hrdosťou.  
V užšom kruhu Michal Hospodár predstavil nové vy-
danie Proglasu obsahujúce text v pôvodine, slovenči-
ne a  macedónčine s  reprodukciami obrazov žiakov 
solúnskych bratov.                              Michal Hospodár

VEĽKÝ ŠARIŠ -  Vo Veľkom Šariši si 1150. výročie 
príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu 
pripomenuli požehnaním nového dvojkríža, umiest-
neného na pomníku padlých vojakov. Súčasťou osláv 
bolo aj hudobno-slovné pásme o živote vierozvestcov 
v kostole svätého Jakuba a výstava v miestnej galérii 
a múzeu. Po odhalení a požehnaní dvojkríža pokra-
čoval program osláv v kostole svätého Jakuba svätou 
omšou, ktorú celebroval dekan Jozef Dogas a hudob-
no-slovným pásmom, ktoré približovalo život svätých 
Cyrila a Metoda. Program pokračoval v mestskej galé-
rii a v múzeu otvorením výstavy Jubileum byzantskej 
misie. Mária Čigášová

ZVOLEN - Ekumenická pobožnosť pri príležitosti 
slávnosti svätých Cyrila a Metoda sa konala 5. júla 
v Kaplnke sv. Štefana na Zvolenskom zámku. 
Bohoslužbu otvoril miestny rímskokatolícky dekan 
Mons. Vojtech Nepšinský. Pravoslávny dekan eku-
menickej pastoračnej služby na veliteľstve vzduš-
ných síl vo Zvolene o. Marek Ignacik vo svojom 
príhovore vychádzal zo state evanjelia, ktoré sa 
číta v byzantskej cirkvi na sviatok sv. Cyrila a Me-
toda a predstavil, ako mohlo vyzerať ohlasovanie 
evanjelia solúnskych bratov na Veľkej Morave. 
Zhromaždených veriacich pozval k žitiu evanjelia. 
Prosby prednášal kaplán dp. Peter Lupták. Počas 
bohoslužby sa veriaci zjednotili aj pri modlitbe 
Akatistu k sv. Cyrilovi a Metodovi. V program ne-
chýbalo čítanie Božieho slova, pozdravy predstavi-
teľov jednotlivých cirkví a spevy v podaní Zvolen-
ského mestského speváckeho zboru, Zboru farnosti 
Zvolen –mesto, Pravoslávneho zboru i Gréckoka-
tolíckeho zboru.                                Stanislav Gábor

LIPANY - Vyvrcholenie Jubilejného roka 1150. 
výročia príchodu sv. Cyrila a  Metoda na naše úze-
mie prežívali výnimočným spôsobom aj veriaci v  
Lipanoch. Piateho júla sa konala historicky prvá 
odpustová slávnosť v novom gréckokatolíckom 
chráme, zasvätenom svätým solúnskym bratom. V  
popoludňajších hodinách v  chráme vystúpil spe-
vácky zbor Stauros z Prešova-Sekčova s hudobno-
-slovným pásmom o živote a  diele sv. Cyrila a Me-
toda.  Miroslav Hricík

HUMENNÉ - Na Námestí slobody v Humennom 
sa v piatok 5. júla, na sviatok sv. Cyrila a Metoda, 
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Bratislavskú eparchiu navštívil 
exarcha Dimitrios Salachas 

z Grécka

BRATISLAVA - „Neviem, či sa nachádzam v Até-
nach, alebo v Bratislave. (...) Gratulujem chóru, 
ktorý nádherne spieval po grécky!“ – týmito slova-
mi sa prihovoril grécky apoštolský exarcha Dimit-
rios (Salachas) na záver slávnostnej archijerejskej 
božskej liturgie, ktorú spolu s bratislavským epar-
chom Petrom (Rusnákom) slúžil v gréckokatolíc-
kom katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža 
v Bratislave v nedeľu 7. júla 2013.

Toto ocenenie patrilo Katedrálnemu zboru 
Chrysostomos z Bratislavy pod vedením Martina 
Škovieru, ktorý má vo svojom repertoári aj grécke 
spevy a tiež prof. Danielovi Škovierovi, ktorý ako 
sólista zaspieval niektoré časti po grécky. Okrem 
bratislavského zboru liturgiu sprevádzal aj Kated-
rálny zbor sv. Jána Krstiteľa z Prešova pod vede-
ním Valérie Hricovovej, ktorý osobitne zaujal nád-
herným staroslovienskym spevom Otče náš.

Hoci hlavným bohoslužobný jazykom liturgie bola 
cirkevná slovančina, mnohé spevy počas nej zazneli 
v gréčtine. V tejto súvislosti biskup Salachas zdôraz-
nil, že táto liturgia svedčí o tom, že byzantská tradí-
cia nie je monopolom Grékov: „Všetci sme deťmi sv. 
Cyrila a Metoda... a som veľmi pohnutý tým, že som 
mohol v týchto dňoch spolu s vami posilniť svoju vie-
ru, ktorú nám odovzdali i sv. Cyril a Metod“.

Exarcha Dimitrios tiež vysoko ocenil, že Grécko-
katolícka cirkev na Slovensku – založená na muče-
níkoch, ktorí vyliali svoju krv pre Krista – pokračuje 
vo vydávaní svedectva o Kristovi. Ako ďalej uvie-
dol, mladá bratislavská eparchia má dôležité posla-
nie – vydávať svedectvo, a to či už vo vzťahu k Rím-
skokatolíckej cirkvi na Slovensku, alebo vo vzťahu 
k Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ako aj pre celú 
spoločnosť.

V nedeľu poobede navštívil biskup Salachas 
známe mariánske pútnické miesto Marianka ne-
ďaleko Bratislavy a večer sa zúčastnil na oslavách 
sv. Cyrila a Metoda na starobylom Devíne. V so-
botu 6. júla navštívil v sprievode eparchu Rusnáka 
gréckokatolícku farnosť Trenčín, kde sa zúčastnil 
na farskom odpuste sv. Cyrila a Metoda. Hlavným 
cieľom jeho návštevy na Slovensku bola účasť na 
oslavách 1150. výročia príchodu solúnskych bratov 
na naše územie, ktoré sa konali 5. júla v Nitre.

Biskup Dimitrios Salachas (1939) je apoštol-
ským exarchom pre katolíkov byzantského obradu 
v Grécku so sídlom v Aténach. Za biskupa ho vy-
menoval pápež Benedikt XVI. v apríli 2008. Pred 
vymenovaním pôsobil dlhé roky ako profesor ká-
nonického práva v Ríme a bol tiež konzultorom 
Kongregácie pre východné cirkvi.    Stanislav Gábor 

Oslavy 1150. výročia príchodu 
vierozvestcov v mierovej misii  

na Cypre

CYPRUS - Vo vojenskej kaplnke sv. Cyrila a Me-
toda vybudovanej v priestore vojenského tábora 
slovenského kontingentu misie UNFICYP vo Fa-
maguste na Cypre sa konali slávnosti pri príležitosti 
zasvetenia kaplnky Slovanským vierozvestom ka-
plnky a 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda 
na naše územie. Keďže účastníci svätej omše boli 
i príslušnici rôznych národov, liturgiu viedol súčas-
ný kaplán por. Pavel Lukáč vo viacerých jazykoch. 
Zúčastnení vojaci tak počuli liturgické čítania a om-
šové texty v slovenskom, chorvátskom, poľskom, 
maďarskom a anglickom jazyku. Pozvanie prijal aj 
správca farnosti Panny Márie v Larnake (Cyprus) o. 
Zacheusz Dulniok, OFM, ktorý sa zhostil funkcie 
slávnostného kazateľa. Všetkým prítomným pripo-
menul význam príchodu svätých Cyrila a Metoda, 
ich duchovný odkaz pre nás a požiadal nás, aby sme 
aj my smelo a odvážne ohlasovali Krista v našom 
vojenskom prostredí, a tak sa stali hrdinami pre 
Krista.

Na záver liturgického slávenia odovzdal vojen-
ský kaplán Pavel Lukáč v mene ordinára OS a OZ 
SR Mons. Františka Rábeka prítomným ďakovné 
a pamätné listy za podporu a pomoc činnosti du-
chovnej služby v mierovej misii na Cypre. Všetci 
ostatní prítomní dostali Pamätné listy z tejto sláv-
nosti.                   Ordinariát OS a OZ SR / Pavel Lukáč

už tradične konala slávnosť sv. Cyrila a  Metoda, 
ktorú každoročne organizuje Gréckokatolícka cir-
kev v Humennom. Slávnostnej svätej liturgii pred-
sedal otec Peter Tirpák, pedagóg na Gréckokato-
líckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity  
v  Prešove.                                         Ľubomír Petrík

SELCE - Bratov vierozvestov si uctili  slávnostnou 
svätouj omšou 5. júla 2013 v Selciach. Farár Hlav-
ným celebrantom bol generálny vikár Banskobys-
trickej diecézy Branislav Koppal.
Po skončení slávnostnej svätej omše si pútnici mohli 
súkromne uctiť relikviu kosti sv. Cyrila Konštantí-
na. Relikvia spočíva vo Farskom kostole v Selciach 
od jubilejného 31. mája 2013. V tento deň ju do 
oltára vložil diecézny biskup Chovanec, pri príle-
žitosti pamätného 150. výročia požehnania oltárne-
ho obrazu sv. Cyrila a Metoda biskupom Štefanom 
Moysesom v roku 1863.
Relikvu pre toto diecézne miesto úcty k vierozves-
tom venoval dekan Peter Mišík.  Zuzana Juhaniaková
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STRUČNE Z DOMOVA
Gréckokatolícku farnosť v Nitre navštívil 
prešovský arcibiskup Babjak
NITRA - V nedeľu 7. júla 2013 sa v nitrianskej farnosti 
sv. Andreja apoštola konala slávnostná archijerejská sv. 
liturgia, ktorú celebroval prešovský arcibiskup a met-
ropolita Mons. Ján Babjak, SJ. Svoj príhovor o. arci-
biskup začal otázkou: „Usmial sa niekto dnes ráno na 
vás? Tu v tomto chráme si všimnite, že sa Boh usmieva 
na vás.“ Vladyka pripomenul a citoval slová kardinála 
Rodého, ktoré odzneli tento piatok na slávnosti 1150. 
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Vďač-
nosť za živú vieru, ktorú priniesli solúnsky bratia v zro-
zumiteľnom jazyku. Odkaz sv. Cyrila a Metoda je pre 
nás aktuálny. V tom, že prijali pápežovu autoritu, uká-
zali v čom spočíva jednota - jednota medzi Východom 
a Západom.                            sr. Dominika Szeghyová, KDJ

V stropkovskom Sanktuáriu bol odpust 
Škapuliarskej Panny Márie
STROPKOV - V stropkovskom Sanktuáriu sa konal 
od 13. do 14. júla odpust Škapuliarskej Panny Márie. 
Slávnostnú odpustovú svätú omšu slávil košický po-
mocný biskup Mons. Stanislav Stolárik. Po svätej omši 
nasledovalo požehnanie škapuliarov a prijímanie do 
Bratstva svätého škapuliara.
V utorok 16. júla slúžil svätú omšu emeritný arcibiskup 
Alojz Tkáč. Pri nemocnici posvätili miesto pre zamýš-
ľanú kaplnku bl. Jána Pavla II.                       Martin Ďurčo 

V Šaštíne sa uskutočnila Nedeľa s Jánom Pavlom II.
ŠAŠTÍN - Už druhý ročník Nedele s Jánom Pavlom II. 
sa uskutočnil v nedeľu 7. júla v Národnej Bazilike Se-
dembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Ide o spomienku 
na návštevu blahoslaveného Jána Pavla II. na tomto pút-
nickom mieste po 18. rokoch (1995). Spomienka začala 
svätou omšou, ktorú celebroval kňaz Ján Buc.
Vyvrcholením slávnosti bola účasť 92 - ročnej pani 
Wandy Poltawske. Blízka známa Karola Wojtylu poroz-
právala o stretnutí s budúcim pápežom, o ich vzájomnej 
spolupráci.                                                               Martin Ližičiar

V Michalovej vybudovali kaplnku sv. Cyrila a Metoda 
MICHALOVÁ - Kaplnku svätých vierozvestoch Cyrila 
a Metoda požehnali 5. júla 2013 vo farnosti Michlová. 
Práce na stavbe kaplnky vykonali svojpomocne veria-
ci. Oltáre zhotovili murári, corpus Pána Ježiša je dielom 
miestneho rezbára. Reliéf svätých Cyrila a Metoda na-
maľoval na priečelí kaplnky maliar z Pohronskej Pol-
hory. Kaplnka slúži svojmu cieľu, v prvú júlovú nedeľu 
putovali veriaci s kňazom ku kaplnke a vykonali si po-
božnosť.                                                           Ján Kundrík

Požehnanie kaplnky a sochy Jána Nepomuckého 
REVÚCA - V pondelok 15. júla, v deň liturgickej spo-
mienky sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, sa vo 
farnosti Revúca konala slávnosť, počas ktorej bola požeh-
naná obnovená kaplnka a socha sv. Jána Nepomuckého. 
Slávnostný obrad vykonal vikár P. Vítězslav Holý, farár 
vo farnosti Nepomuk z rodiska sv. Jána Nepomuckého, 
blízko českej Plzne.                                        Tomáš Székely 

Vo Zvolene stretnutie Fokoláre Mariapoli
ZVOLEN - Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene 
sa minulý týždeň konalo tradičné letné stretnutie kato-
líckeho laického hnutia Fokoláre Mariapoli 2013. Cez 
400 účastníkov všetkých vekových kategórií z celého 
Slovenska prežilo takmer štyri dni duchovnej obnovy 
aj oddychu v duchu spirituality jednoty, ktorú hlásala aj 
zakladateľ Chiara Lubichová.                             Ján Sabol

Deň otvorených dverí na Katarínke
DECHTICE - Na Katarínke sa počas sviatku sv. Cy-
rila a Metoda konal tradičný Deň otvorených dverí. 
V poradí už dvanásty ročník sa niesol v duchu ra-
dostnej detskej atmosféry, sprevádzaním po ruinách 
kostola, organizovaním dvanástich cechov a dielní 
pre deti aj dospelých či podávaním guláša. Svätú 
omšu celebroval františkán Felix Maria z Bratislavy 
a Mário Bosý.                                            Ľubo Blišák

Výstava „Hlahol zvonov“ v Tvrdošíne
TVRDOŠÍN -  Vernisáž výstavy umelca Stanislava 
Dusíka „Hlahol zvonov“sa uskutočnila 16. júla v sídle 
Art Galérie Schürger v Tvrdošíne. Výstava pod záštitou 
spišského biskupa Mons. Štefana Sečku potrvá do kon-
ca júla 2013.  Obrazy plné duchovnosti prezrádzajú ich 
názvy. Ukrižovanie, Obrátenie Šavla, Krst v Jordáne, 
Premenenie, Ja som Slovo života, Eliáš, Zuzana a star-
ci, Jozef v Egypte, Samson a Dalila či najväčšie dielo 
Hviezda ranná. Tohtoročné maľby dopĺňa výber z pred-
chádzajúcej tvorby.                                         Monika Babalová

Slovenská národná knižnica prezentovala Proglas
BRATISLAVA - Slovenská národná knižnica (SNK)  
slávnostne prezentovala publikáciu Proglas. Knihu 
uviedla národná knižnica v rámci literárneho progra-
mu v Kostole svätého Cyrila a Metoda v Terchovej. 
Slávnostný program sa uskutočnil v rámci 24. roční-
ka Cyrilometodských dní, ktorý je venovaný 1150. 
výročiu príchodu vierozvestcov na územie Veľkej 
Moravy.  Predslov k staroslovienskemu prekladu 
biblie je písaný v troch jazykoch - po slovensky, sta-
rosloviensky a macedónsky. Miriam Michaela Štefková


