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VATIKÁN/RIO DE JANEIRO - Pri svojej minulo-
týždňovej návšteve Brazílie František poskytol roz-
hovor tamojšej televíznej stanici Rede Globo. Nav-
štívil i redakciu katolíckeho radia Cattedrale v Rio de 
Janeiro (sobota, 27. júla), kde okrem iného hovoril 
o pozitívnom význame spoločenských komunikač-
ných prostriedkov.

Interview, ktoré televízia odvysielala posledný 
deň jeho návštevy v Brazílii, vo štvrtok v prepise zve-
rejnil denník L´Osservatore Romano. Okrem tém, ku 
ktorým sa pápež vyjadril i počas tlačovej konferencie 
počas letu na palube lietadla, stojí za pozornosť najmä 
otázka, ktorá si všíma nespokojnosť a protesty, ktoré 
ovládajú brazílsku spoločnosť. Pápež sa najskôr pri-
znal, že nepozná podstatu tejto nespokojnosti. Vyjad-
ril sa ale k tendencii mladých protestovať z obecného 
hľadiska: „Mládež, ktorá neprotestuje, sa mi nepáči. 
Mladý človek býva plný utopických snov, na nich ale 
nemusí byť vôbec nič zlého. Utópia totiž znamená 
dýchať a hľadieť dopredu. Je pravda, že mladý člo-
vek má viac úprimnosti, než životnej skúsenosti. Ale 
životná skúsenosť nás niekedy skôr brzdí. Mladý člo-
vek je zo svojej podstaty nekonformný, a ja to pova-
žujem za krásne. Povedal by som, že všeobecne sa 
potrebujeme naučiť mladým ľuďom načúvať, dať im 
možnosť sa vyjadriť. A zároveň sa musíme postarať 
o to, aby nimi v ich snoch nikto nemanipuloval. Pre-
tože existujú ľudia, ktorí radi tieto utopické nádeje 
mladých zneužívajú, a tam im ničia život.“

Ďalšie zaujímavé vyjadrenie sa týkalo ekume-
nického a medzináboženského dialógu. Jeho výcho-
diskom je pápežovo presvedčenie, že zástancovia 
všetkých náboženstiev majú pracovať v prospech 
druhých ľudí. To je podľa pápeža miesto, kde sa 
môžu stretávať: „Pokiaľ existuje dieťa, ktoré má 
hlad a nemá možnosť chodiť do školy, to, čo nás má 
zaujímať, je, aby dostalo najesť a dostalo vzdelanie. 
Nemá byť dôležité, či mu ich dajú katolíci, protestan-
ti, pravoslávni alebo židia. Na tom nezáleží. Dnešná 
situácia je tak naliehavá, že nie je možné sa vzájomné 

prieť na úkor druhých. Najskôr musíme každý pra-
covať pre blížneho v núdzi, až potom môžeme spolu 
hovoriť o svojej viere a snažiť sa vzájomne pocho-
piť,“ povedal František pre brazílsku televíziu Rede 
Globo.

V katolíckou rádiu Cattedrale oslovil František 
v priamom prenose. Vyzdvihol úlohu katolíckych 
rádií vo svete: „Vidím, že médiá sú dnes veľmi dô-
ležité. Povedal by som, že rádio, zvlášť katolícke, je 
pre nás dnes tou najbližšou kazateľnicou, akú máme 
- odkiaľ môžeme ohlasovať hodnoty všeľudské, 
hodnoty náboženské, a predovšetkým ohlasovať Je-
žiša Krista, nášho Pána, aby sme pre neho vytvorili 
priestor uprostred našich vecí.“

Svätý Otec poslucháčov poprosil, aby sa modlili 
za neho, ako aj za spomínané rádio, no predovšetkým 
za humánnejšiu kultúru, ktorá by bola bohatšia na 
hodnoty a nevyraďovala by nikoho. Poukázal aj na 
nevyhnutnosť pracovať na solidarite, ktorá podľa 
neho v súčasnosti nie je veľmi populárna: „Je to slo-
vo, pri ktorom stále existujú snahy odstaviť ho bo-
kom, pretože je nepríjemné. No predsa len odráža 
ľudské a kresťanské hodnoty, ktoré od nás dnes vy-
žadujú, aby sme išli proti kultúre vyraďovania, podľa 
ktorej možno vyradiť všetko. Kultúre, ktorá nepre-
stajne vyraďuje ľudí, ktorí sa jej nehodia: vzdáva sa 
detí, vzdáva sa mladých, vzdáva sa starších, vzdáva 
sa všetkých, ktorí nie sú potrební, ktorí nie sú tak 
produktívni. Toto tak predsa byť nesmie! Naopak, 
solidarita všetkých zahŕňa. Musíte naďalej pracovať 
v prospech tejto kultúry solidárnosti a evanjelia!“

V závere ešte pripomenul dôležitosť rodiny v sú-
časnej spoločnosti: „Nielenže poviem, že rodina je 
dôležitá pre evanjelizáciu nového sveta. Rodina je 
dôležitá a je priam potrebná pre prežitie ľudstva. Ak 
nebude existovať rodina, ohrozené bude kultúrne 
prežitie ľudstva. Rodina, či sa nám to páči alebo nie, 
je základom.“                                                 RV SK, CZ 

RIO DE JANEIRO - Za najväčší kresťanský vydava-
teľský projekt na celom svete označil kardinál Chris-
toph Schönborn, viedenský arcibiskup, katechizmus 
pre mladých s názvom „Youcat“. Ako povedal krátko 
po návrate z Ria de Janeiro, úspech, ktorý zaznamenal 
počas nedávnych Svetových dní mládeže v počte 1,5 
milióna distribuovaných kópií tak prekonal miliónový 
rekord z SDM v Madride v 2011.

Katechizmus „Youcat“ vypracovalo 50 mladých 
práve pod vedením viedenského arcibiskupa. Pre-
ložený bol do mnohých jazykov, vrátane arabského. 
V pútavej grafickej úprave s množstvom obrázkov ob-
sahuje sériu otázok a odpovedí, citáty Svätého písma 
a definície náuky viery, komentáre a výroky svätých,
približuje tiež pohľady iných náboženstiev, dokonca aj 
neveriacich.                                                                     RV mf

Svätý Otec poskytol interview  
pre brazílsku televíziu i rádiu Cattedrale

Katechizmu „Youcat“ zaznamenal na SDM doteraz najväčší úspech
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VATIKÁN - Po týždňovej prestávke sa Námestie sv. 
Petra vo Vatikáne v nedeľu opäť zaplnilo veriacimi, 
ktorí prišli, aby si vypočuli príhovor Svätého Otca 
pred modlitbou Anjel Pána. František sa v nej ve-
noval svojím dojmom z cesty 
do Brazílie, ale tiež biblickým 
čítaniam z dnešnej nedeľnej 
liturgie:

„Drahí bratia a sestry, dob-
rý deň!

Minulú nedeľu som sa 
nachádzal v Riu de Janeiro. 
Končila sa svätá omša a Sve-
tové dni mládeže. Myslím si, 
že by sme sa mali všetci spo-
ločne poďakovať Pánovi za 
veľký dar, ktorý znamenala táto udalosť pre Brazíliu, 
Latinskú Ameriku a pre celý svet. Bola to nová eta-
pa na púti mladých naprieč kontinentmi s Kristovým 
krížom.

Nesmieme nikdy zabudnúť, že Svetové dni mlá-
deže nie sú ako „ohňostroj“, ako nejaké samoúčelné 
okamihy nadšenia; sú to etapy na dlhej púti, ktorá sa 
začala v roku 1985 vďaka iniciatíve pápeža Jána Pav-
la II. On zveril mladým kríž a povedal: choďte a ja 
pôjdem s vami! A tak sa aj stalo.

Táto púť mladých pokračovala s pápežom Bene-
diktom XVI. a vďaka Bohu som aj ja mohol zažiť 
takúto nádhernú púť v Brazílii. Vždy si pamätajme: 
mladí nenasledujú pápeža, nasledujú Ježiša Krista, 
nesúc jeho kríž. Pápež ich na tejto púti viery a nádeje 
vedie a sprevádza.

Preto ďakujem všetkým mladým, ktorí sa na nej 
zúčastnili, a to aj za cenu obetí. Ďakujem Pánovi aj 
za ďalšie stretnutia s pastiermi a ľuďmi takej veľkej 
krajiny, akou je Brazília, ako aj s autoritami a dob-
rovoľníkmi. Nech Pán odmení všetkých tých, ktorí 
pracovali na tejto veľkej slávnosti viery.

Chcem rovnako zdôrazniť moje poďakovanie, 
moju veľkú vďaku Brazílčanom. Akí dobrí sú títo 
Brazílčania, tento národ s veľkým srdcom! Nezabud-
nem na ich vrelé prijatie, ich pozdravy, pohľady, na 
toľkú radosť. Je to veľkorysý ľud; prosím Pána, aby 
ich požehnal!

Chcel by som vás poprosiť, aby ste sa spolu so 
mnou modlili, aby mladí, ktorí sa zúčastnili na Sveto-
vých dňoch mládeže, mohli tlmočiť ďalej túto skúse-
nosť na ich každodennej púti, prostredníctvom svojich 
postojov; a aby ju mohli uplatňovať aj pri dôležitých 
životných voľbách, odpovedajúc na Pánovo osobné 
pozvanie. V liturgii dnes zaznieva Kazateľovo pro-
vokujúce zvolanie: «Márnosť nad márnosť a všetko 
je márnosť» (Kaz 1, 2). Mladí sú obzvlášť citliví na 
prázdnotu zmyslu života a hodnôt, ktorá ich často ob-
klopuje. A žiaľ, platia aj jej následky. Naopak, stret-

nutie so živým Ježišom, v jeho veľkej rodine, ktorou 
je Cirkev, napĺňa srdce radosťou, pretože ho napĺňa 
pravým životom, dobrom tak hlbokým, že sa neminie 
a nezhnije: videli sme to na tvárach mladých v Riu.

Táto skúsenosť však musí 
čeliť každodennej márnos-
ti, jedu prázdnoty, ktorý sa 
vkráda do našej spoločnosti 
založenej na zisku a vlastníc-
tve, ktorá omamuje mladých 
konzumizmom. Evanjelium 
tejto nedele nám pripomína 
práve absurditu založiť si svo-
je šťastie na majetku. Bohatý 
hovorí sám sebe: «Duša moja, 
máš veľké zásoby… odpo-

čívaj, jedz, pi a veselo hoduj! Ale Boh mu povedal: 
Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život 
a čo si si nahonobil, čie bude? » (por. Lk 12, 19-20).

Drahí bratia a sestry,
skutočné bohatstvo je Božia láska, o ktorú sa delí-

me s bratmi. Tá láska, ktorá pochádza od Boha, a kto-
rá nám umožňuje deliť sa o ňu medzi sebou a pomá-
hať si navzájom. Kto také niečo zažije, nemá strach 
pred smrťou a získa pokoj srdca. Zverme tento náš 
zámer, zámer prijať Božiu lásku a deliť sa o ňu s brat-
mi, príhovoru Panny Márie.“

V pozdrave po modlitbe sa potom obrátili Svätý 
Otec k niekoľkým skupinám pútnikov, najmä z Ta-
lianska, ale i z Chorvátska, a zastavil sa pri tom, že 
i napriek veľmi teplému počasiu je na námestí veľa 
mladých ľudí: „Vypadá to tu ako v Rio de Janeiro,“ 
povedal František nadšene.

Zároveň ubezpečil o svojej modlitbe za všetkých 
kňazov a farárov z celého sveta, pretože práve na 
dnešný deň pripadá pamiatka ich patróna, sv. Jána 
Maria Vianneyho: „Chcel by som uistiť o osobitnej 
spomienke farárov a všetkých kňazov na svete, pre-
tože dnes si pripomíname ich patróna: sv. Jána Maria 
Vianneyho. Drahí bratia, spája nás modlitba a v pas-
toračná láska,“ povedal Svätý Otec. Sv. Ján Maria 
Vianney (1786 - 1859), všeobecne známy ako farár 
z Arsu. Jeho 40-ročná pastoračná činnosť v malej de-
dinke vo Francúzsku sa stala vzorom kňazskej svä-
tosti. Práve tejto postave svätca a jeho ochrane pápež 
Benedikt XVI. zveril v roku 2009 Rok kňazov.

Obyvateľom Ríma František pripomenul, že 
v pondelok slávia hlavný mariánsky sviatok ich mes-
ta, titulárnu slávnosť Baziliky Santa Maria Maggiore 
- Panny Márie Snežnej. Nakoniec si s úctou a vďač-
nosťou spomenul na svojho predchodcu na stolci, pá-
peža Pavla VI. Ten zomrel pred 35 rokmi v roku 1978 
a výročie jeho smrti sa bude pripomínať v utorok 6. 
augusta na sviatok Premenenia Pána.  RV  mf / foro RV

František: SDM nie sú ako ohňostroj, sú etapou na dlhej ceste
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RIO DE JANEIRO - Hoci Krakovská arcidiecéza 
v rekordne krátkom čase spustila webové stránky 
budúcich Svetových dní mládeže 2016 (www.kra-
kow2013.com), uplynul iba týždeň od otvorenia 
medzinárodného stretnutia mladých v Rio de Jane-
iro. Vatikánsky rozhlas sa pri tejto príležitosti vrátil 
k niektorým komorným udalostiam brazílskej apoš-
tolskej cesty.

Prvá z nich sa odohrala na pôde chudobnej štvr-
ti Varginha, kde pápež vošiel do jedného z obydlí. 
Vstúpili sme do malého domu rodiny, ktorá o našej 
návšteve predtým nevedela. Priestor bol skutočne 
stiesnený - tak štyrikrát päť metrov, a vo vnútri bolo 
najmenej 20 ľudí, od 15-dňového novorodenca až 
po 93-ročnú babičku. Všetci boli veľmi dojatí. Po-
tom nastalo to najkrásnejšie - začali Svätému Otco-
vi vkladať do rúk všetky malé deti, ktoré tam boli, 
a on jednému po druhom žehnal. Nakoniec sa spolu 
pomodlili Otče nás a Zdravas Mária, hovorí hovor-
ca Svätej stolice P. Federico Lombardi a dodáva, že 
vo favele došlo i na ekumenické kontakty - pápež 
František srdečne prehovoril s pastorom „Cirkvi 
Božej“ a veriacimi tejto evanjelickej cirkvi ho po-
žiadali o požehnanie vody.

Svätému Otcovi tiež veľmi záležalo na stretnutí 
s mladými väzňami. Bolo to šesť mladých chlapcov 
a dve dievčatá, všetci neplnoletí, každý z mladých 
sa tak dostal k slovu. Najmä najmladšie dievča toho 
mala veľa na srdci, prečítala pápežovi dlhý list svo-
jich spoluväzenkýň a zaspievala mu vlastnú pieseň. 
Pápež požehnal predmety, ktoré si priniesli a podpí-
sal sa im na fotografie. Mladí mu potom odovzdali
zvláštny darček - obrovský ruženec z polystyrénu 
s krížom, ktorý niesol nápis Candelaria nunca mais! 
Už nikdy Candelaria!

Smutná spomienka na obete masakru pred kos-
tolom Candelaria (teda Očisťovanie Panny Márie) 
sprevádzala konanie tohtoročných Svetových dní. 
Okolo pôvodnej katedrály Ria prespávala mlá-
dež z ulice, proti ktorej práve pred 20 rokmi (23. 
7. 1993) streľbou zasiahla mestská polícia v snahe 
očistiť metropolu. Pápež sa pomodlil a pripomenul 
ďalšie obete násilia. Vyzval mladých väzňov, aby sa 
nedali odradiť, a niekoľkokrát opakoval: Violencia 
nunca mais! Už nikdy násilie! Niektorých z týchto 
mladých väzňov čaká v budúcich dňoch odpuste-
nie zvyšku trestu. Myslím, že toto stretnutie je teda 
akousi predzvesťou nových možností v ich živote. 
Dúfajme, že ju dobre využijú, dopĺňa P. Lombardi.

Polhodinka s mladistvými väzňami prebehla bez 
prítomnosti televíznych kamier. Rovnako ako vy-
sluhovanie sviatosti zmierenia v adoračnom stane 
mestského parku Boa Vista. Svätý Otec v ňom udelil 
sviatosť zmierenia piatim účastníkom Svetových dní - 
trom Brazílčanom, jednej Talianke a Venezuelčanke.

„Bol som veľmi nervózny. Keď sa ale môj po-
hľad stretol s jeho a on sa na mňa usmial, pripadalo 
mi, že hovorím s Otcom, že mám pred sebou Ježiša. 
Potom som sa už vôbec necítil nesvoj, naopak, bol 
som úplne pokojný. Bolo to celé spontánne - hovo-
ril som po portugalsky a pápež mi odpovedal v špa-
nielčine. Som si istý tým, že môj život bude oddnes 
úplne iný,“ zveril sa po spovedi 21-ročný Renan So-
uza. Pápež František mal i ďalšiu možnosť k osob-
nému stretnutiu s mladými pútnikmi.

Dvanásť z nich pozval na obed - päť dvojíc za-
stupovalo päť svetadielov, šiesta potom hostiteľskú 
krajinu. O svoje zážitky sa mladí potom podelili na 
následnom brífingu, o ktorom referoval korešpon-
dent Vatikánskeho rozhlasu Sergio Centofanti:

Paula z Kolumbie, ktorá ostatným tlmočila, ho-
vorila o pápežovej výzve ku komunitnému životu. 
Nie ste ostrovy, povedal mladým ľuďom Svätý Otec 
a vyzýval ich, aby sa dávali druhým. Upozornil tiež, 
že by každý z nich mal mať duchovného otca a spo-
vedníka, rovnako, ako ho má pápež. Pavlína z Ruska 
cíti po stretnutí s pápežom veľkú zodpovednosť 
- naplnilo ju vierou, energiou, nádejou a radosťou. 
teraýz chce ona sama tieto dary odovzdávať svojmu 
okoliu. A konečne Tompson z Nového Zélandu po-
ukázal na výzvu Svätého Otca, aby sa stali živými 
svedkami Ježiša Krista. Ako? Tým, že budú i malé 
veci vykonávať s láskou.

Silné sociálne cítenie Františka sa prejavilo 
i v oficiálnych častiach programu. Pri piatkovej krí-
žovej ceste vedľa seba posadil na pódium skupin-
ku argentínskych cartoneros, teda ľudí živiacich sa 
zberom papiera na mestských perifériách. Pápež sa 
s týmito ľuďmi veľmi priatelí. Ich typické oblečenie 
sme si mohli všimnúť už na otváracej svätej omši 
pontifikátu. Svätý Otec ich pozval na Svetové dni
mládeže a hneď po príchode chcel vedieť, kde sú. 
Nebolo ľahké ich 53-člennú skupinku nájsť medzi 
1,5 miliónom ľudí, ale podarilo sa to, a doviedli sme 
ich až na pódium. Pápež si prial, aby na ňom zostali 
počas celého trvania krížovej cesty, hovorí hovorca 
Svätej stolice.

A ešte jeden príbeh silnej viery a odvahy, kto-
rý sprevádzal Svetové dni mládeže v Riu. Pápeža 
pred tamojšou katedrálou zastavila mladá manžel-
ská dvojica s novonarodenou dcérou, ktorá sa na-
rodila bez mozgu. Hoci deti s podobnou vývojovou 
vadou sa často rodia mŕtve alebo umierajú krátko 
po pôrode, dievčatko doteraz žije. Jej rodičia naviac 
nepristúpili na možnosť potratu, ktorým im v tomto 
prípade zákon povoľoval. Ich voľba pápeža Františ-
ka hlboko zasiahla. Vyslovil prianie, aby mu mladá 
rodina stála v blízkosti pri záverečnej svätej omši, 
na znamení prijatia života i jeho odovzdania do Bo-
žích rúk.                                    RV CZ

Ohliadnutie za niekoľkými stretnutiami Františka v Rio de Janeiro
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V Rio de Janeiro prvé ovocie  
po Svetových dňoch mládeže

RÍM - V pondelok sa v Riu uskutočnilo Stretnutie za-
merané na povolania, na ktorom sa zúčastnilo 50-tisíc 
mladých zo všetkých končín sveta. Toto stretnutie orga-
nizovala Neokatechumenátna cesta, tak ako to už bývalo 
v  minulosti po ukončení Svetových dní mládeže, s cie-
ľom zbierať ovocie tejto významnej cirkevnej udalosti. 
Na spomínanom stretnutí sa zúčastnilo aj vyše 30 mla-
dých zo Slovenska a  Čiech, spomedzi nich sa 2 Slováci 
prihlásili ako kandidáti do seminára. Na Slovensku je 
takýto diecézny medzinárodný misijný seminár Redem-
ptoris Mater v Žiline.

Predsedajúcim tohoročného stretnutia bol arcibis-
kup  Ria Mons. Orani Tempesta. Prítomní boli tiež piati 
kardináli - viedenský arcibuskup Christoph Schönborn, 
krakovský arcibiskup Stanisław Dziwisz, bostonský ar-
cibiskup Sean O’Malley, arcibiskup Sydney George Pell 
a acibiskup São Paulo Odilo Scherer. Okrem nich tam 
bolo ďalších 75 biskupov a arcibiskupov, ako aj mnoho 
itinerantov (katechisti na misiách) tejto cesty pre formá-
ciu viery dospelých.

Stretnutie, na ktorom sa zúčastnili mladí z celého sve-
ta, sa konalo v  kogresovom centre Rio-stred. Moderá-
tormi boli zakladatelia a  zodpovední Neokatechumenát-
nej cesty, Kiko Argüello a Carmen Hernándezová, ako aj 
kňaz Mario Pezzi. Najpočetnejšiu časť tvorili účastníci z  
Brazílie, USA, Talianska a Španielska. Kiko Argüello 
na úvod predstavil prítomných kardinálov a ďalších cir-
kevných predstaviteľov, potom nasledovalo ohlasovanie 
kerygmy – dobrej zvesti. Na záver stretnutia vyzval Ar-
güello mladých, aby sa prihlásili na vyslanie do kňaz-
ských seminárov pre Áziu. Potom sa prihlásilo tritisíc 
mladých mužov, kandidátov do kňazských seminárov 
a  2.000 mladých žien prejavilo túžbu po zasvätenom 
živote. Títo mladí po návrate domov začnú s  formáciou, 
ktorej cieľom je pomôcť im rozlíšiť, či je toto povola-
nie Božou vôľou.                   ZENIT.org/ Ľubica Hricová  

Na Svetových dňoch mládeže 
v Rio de Janeiro vyše 3,5 mil. ľudí

RIO DE JANEIRO - Celkové ohliadnutie za stret-
nutím mladých v Rio de Janeiro ponúkla utorková 
tlačová konferencia brazílskych organizátorov na 
čele s arcibiskupom Onani Tempestom. Boli na nej 
zverejnené celkové čísla stretnutia. Na Svetových 
dňoch mládeže sa zúčastnilo viac ako tri a pol mi-
lióna ľudí, pričom pomer žien a mužov bol 55 ku 
45 percentám. Počet pútnikov tak ďaleko prekročil 
očakávania organizátorov podujatia.

Ako sa vyvíjala veľkosť publika na hlavných zhro-
maždeniach počas jednotlivých dní stretnutia mláde-
že, naznačujú nasledujúce údaje. V utorok 23. júla sa 
na večernej otváracej svätej omši Svetových dní mlá-
deže, ešte bez Františka, zúčastnilo 600-tisíc mladých 
ľudí; vo štvrtok 25. júla bolo na uvítacej slávnosti 
spolu so Svätým Otcom už 1 milión 200-tisíc ľudí, na 
piatkovej krížovej ceste sa 26. júla zúčastnilo celkom 
2 milióny ľudí; najväčší počet mladých potom mest-
ská pláž Copacabana hostila v sobotu a v nedeľu 27. 
a 28. júla - pri modlitbovej vigílii bolo prítomných 3,5 
milióna a pri záverečnej nedeľnej eucharistii 3 milió-
ny a 700-tisíc veriacich.

Najviac účastníkov stretnutia bolo pochopiteľne 
z Brazílie, ďalšími najpočetnejšími skupinami boli 
mladí z Argentíny, Spojených štátov, Chile, Talianska, 
Venezuely, Francúzska, Paraguaja, Peru a Mexika. Na 
podujatie sa pritom riadne zapísalo 427-tisíc mladých 
zo 175 krajín, z čoho šesťdesiat percent tvorili mladí 
vo veku od 19 do 34 rokov. Katechézy sa konali na 264 
miestach v 25 jazykoch, 100 miest na prijatie sviatosti 
zmierenia. Spolu s mladými prišlo 644 biskupov, vrá-
tane 28 kardinálov, takmer osemtisíc (7814) kňazov 
a viac ako šesťsto diakonov. Brazílske ministerstvo 
turistiky tiež oznámilo, že účastníci utratili spolu 1,8 
miliardy realov (100 EUR = 300,87 BRL).

Na Svetových dňoch mládeže vystúpilo približne 
800 umelcov, pri organizácii podujatia vypomáhalo 
60-tisíc dobrovoľníkov a priebeh stretnutia sledo-
valo 6 500 akreditovaných novinárov z 57 krajín. 
Podľa arcibiskupa Ria de Janeiro bolo celé stretnutie 
najväčšou udalosťou, ktorú mestská pláž Copacaba-
na zažila. Zároveň pripomenul, že i napriek veľké 
množstvo účastníkov neboli v rámci stretnutia hlá-
sené žiadne násilné incidenty alebo krádeže, čo je 
podľa neho znamením nádeje, že mladí ľudia dokážu 
svoju radosť vyjadrovať pokojne.  

                          RV SK, CZ / snímka oficial foto SDM
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Svätý Otec prijal abdikáciu  
dvoch slovinských biskupov

VATIKÁN - Svätý Otec k dnešnému dňu prijal abdi-
káciu dvoch slovinských biskupov. Svojho úradu sa zo 
„závažných dôvodov“ (kán. 401 § 2 CIC) zriekajú ar-
cibiskup Lubľany Mons. Anton Stres CM a arcibiskup 
Mariboru Mons. Marjan Turnšek. K zaisteniu riadneho 
chodu oboch diecéz pápež František vymenoval dvoch 
apoštolských administrátorov - do Lubľany Mons. An-
dreja Glavana, ktorý je biskupom Noveho Mesta, a do 
Mariboru biskupa Celje Mons. Stanislava Lipovčeka.
Ako informoval na dnešnej tlačovej konferencii apoš-
tolský nuncius v Slovinsku Mons. Juliusz Janusz, obaja 
arcibiskupi sa pastoračného úradu vzdávajú z dôvodu 
vážnej ekonomickej situácie, v ktorej sa ocitla Maribor-
ská arcidiecéza. Spomínaní pastieri dúfajú, že ich odstú-
penie prispeje k obnove slovinskej Cirkvi. Po abdikácii 
sa zišlo plenárne zasadnutie biskupskej konferencie 
k voľbe nového predsedníctva. Slovinskí biskupi si na 
svoje čelo zvolili novovymenovaného apoštolského 
administrátora Ľubľany biskupa Glavana, biskup Lipo-
všek sa stal jeho zástupcom.

Mariborská arcidiecéza vyhlásila finančný krach vo
výške 900-miliónov eur. Ako emeritný arcibiskup vo 
vysielaní diecéznej rozhlasovej stanici pripustil svoju 
zodpovednosť za zlé investičné kroky a ospravedlnil sa 
všetkým, ktorí sa stali obeťami bankrotu. Po terstského 
denníka Il Piccolo je ním ohrozených až desaťtisíc pra-
covných miest. „Modlím sa k Bohu, aby dnešná udalosť 
pomohla slovinskej Cirkvi k opravdivejšiemu hlásaniu 
evanjelia a aby ku Kristovi pritiahla najmä najvzdialenej-
ších a chudobných ľudí,“ povedal Mons. Turnšek.  RV/ mf 

Promótor vatikánskeho súdu  
postúpil dožiadanie  

o právnu pomoc

VATIKÁN - Promótor spravodlivosti vatikánskeho súdu 
Giampiero Milano postúpil talianskym úradom medzi-
národné dožiadanie o právnu pomoc v kauze Mons. 
Nunzia Scarana, obvineného z prania špinavých peňa-
zí. Správu potvrdil hovorca Svätej stolice. P. Federico 
Lombardi a povedal, že pokiaľ sa obvinenie potvrdí, 
Vatikán uplatní postoj „nulovej tolerancie.“ Svätá stoli-
ca žiada o podobnú medzištátnu pomoc pri vyšetrovaní 
vôbec po prvýkrát vo svojich dejinách.                 RV CZ

Pápež František zostáva  
fanúšikom argentínskeho klubu 

San Lorenzo

VATIKÁN - Pápež František je stále fanúšikom klubu 
San Lorenzo, a okrem toho „verne platí svoj príspevok“ 
ako člen klubu zo štvrti Boedo v argentískom hlavnom 
meste. Povedal to viceprezident tímu, Marcelo Tinelli, 
ktorý je tiež známou osobnosťou lokálnej televízie, po-
čas rozhlasového interview povedal, že sa „spýtal na veci 
(ohľadom pápeža) a povedali mu, že jeho členstvo bolo 
obnovené vďaka automatickej platbe“ z argentínskeho 
účtu, ktorý Bergoglio používal ako arcibiskup Buenos 
Aires. Po svojom zvolení za pápeža si František ku klu-
bu San Lorenzo uchoval osobný vzťah: posiela odkazy 
jeho vedúcim predstaviteľom a uisťuje ich, že drží pal-
ce červenomodrému dresu aj potom ako sa presťahoval 
do Vatikánu.                                         Vatican Insider, mk

Kardinál Rode: Slovinsko je príklad, 
že už nebudú kompromisy

VATIKÁN; SLOVINSKO - „Je to príklad pre celú Cir-
kev“, vyjadril svoje presvedčenie kardinál Franc Rode: 
dal ho pápež František svojím rozhodnutím zbaviť úradu 
dvoch arcibiskupov stojacich na čele slovinskej katolíc-
kej Cirkvi, ktorá sa zmieta vo finančných škandáloch.

Bergoglio „sa rozhodol použiť Slovinsko ako príklad 
pre celú Cirkev a ukázať, že už nebudú žiadne kompro-
misy vzhľadom na finančné alebo iné problémy“, pove-
dal slovinský kardinál Franc Rode miestnemu denníku 
„Delo“. Podľa kardinála aj kňazi a biskupi vo Vatikáne 
už zaregistrovali prísnejšiu líniu.

 Minulý týždeň pápež František odvolal dvoch naj-
vyšších predstaviteľov arcibiskupstiev, medzi ktoré sa 
delí malá alpská republika s prevažne katolíckym oby-
vateľstvom: boli to Ľubľanský arcibiskup Anton Stres 

a mariborský arcibiskup Marjan Turnsek. Rozhodnutie 
prišlo po odhalení škandálu so stratou 800 miliónov eur 
z majetku slovinskej cirkvi.                  Vatican Insider, mk

Františka na oslavách v Srbsku 
zastúpi kardinál Angelo Scola

VATIKÁN - Svätý Otec vymenoval kardinála An-
gela Scolu, milánskeho arcibiskupa, za svojho oso-
bitného vyslanca na oslavách 1700. výročia Milán-
skeho ediktu, ktoré sa uskutočnia v srbskom meste 
Niš v dňoch 20. a 21. septembra 2013.         RV / jb
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Inštitút náboženských diel  
zverejnil svoju internetovú stránku

VATIKÁN - Hoci nie je jasné, aký osud postihne 
Inštitút náboženských diel (IOR), teda tzv. vati-
kánsku banku, pápež František jej vedeniu plne 
dôveruje. Svätý Otec sa v tomto zmysle vyjadril 
počas tlačovej konferencie cestou v lietadle z Ria 
de Janeiro do Ríma. Inštitút dnes na pápežovu po-
chvalu odpovedal ďalším krokom na ceste k väč-
šej finančnej priehľadnosti. Spustil totiž webové
stránky (www.ior.va) v angličtine a taliančine, 
potvrdil jeho riaditeľ Ernst von Freyberg.

V máji tohto roka sme uviedli, že sa v budú-
cich mesiacoch zameriame najmä na dokonče-
nie hodnotiaceho procesu Moneyvalu a že tak 
úspešne naplníme všetky pravidlá, týkajúce sa 
prania špinavých peňazí. Stránky chcú informo-
vať našich spolupracovníkov, zákazníkov, Cirkev 
a zainteresovanú verejnosť o inštitúte, jeho cie-
ľoch a reforme. Predstavujeme tu svoje služby 
a vedúcich pracovníkov. Ďalším krokom bude 
publikácia ročnej účtovnej uzávierky. Tú inštitút 
spracováva niekoľko rokov, avšak tento rok ju 
po prvýkrát zverejní, uviedol nemecký právnik 
Ernst von Freyberg, ktorý od februára vatikánsky 
peňažný ústav vedie.                                    RV CZ

Svätý Otec ustanovil komisiu  
pre reformu štruktúr Svätej stolice

VATIKÁN - Svätý Otec ustanovil expertnú komi-
siu na prípravu reformy administratívnej štruktúry 
Svätej stolice. Vatikánske tlačové stredisko dnes 
publikovalo vlastnou rukou písaný list pápeža Fran-
tiška z 18. júla, v ktorom ustanovuje „Pápežskú 
referenčnú komisiu na preskúmanie a usmernenie 
usporiadania ekonomicko-administratívnej štruktú-
ry Svätej stolice“. Komisiu tvorí osem členov a jej 
predsedom je Dr. Joseph F. X. Zahra, pôvodom 
z Malty. 

List Svätého Otca stanovuje úlohu komisie a vy-
medzuje jej kompetenciu vo vzťahu k ostatným va-
tikánskym štruktúram, čím jej zabezpečuje plný prí-
stup k informáciám na jednotlivých úsekoch Svätej 
stolice. Poslaním komisie je zhromažďovať presné 
informácie a predkladať ich Svätému Otcovi, spo-
lupracovať s príslušnou radou kardinálov na prí-
prave reforiem inštitúcií Svätej stolice, zacielených 
na „zjednodušenie a racionalizáciu jestvujúcich 
štruktúr a na dôslednejšie plánovanie ekonomic-
kých aktivít celej vatikánskej administratívy.“ Bude 
môcť využiť spoluprácu ďalších expertov z radov 
funkcionárov Svätej stolice i zvonka, pri rešpekto-
vaní zamedzenia konfliktu záujmov. Komisia bude
na požiadanie k dispozícii aj osemčlennej komisii 
kardinálov, poverenej vypracovaním plánu reformy 
Apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus o organizácii 
Rímskej kúrie. 

Svätá stolica rozšírila spoluprácu 
s Talianskou národnou bankou

VATIKÁN - Dozorný finančný úrad (AIF) Svä-
tej stolice a Mestského štátu Vatikán podpísal 
v piatok 26. júla dohodu s obdobnou inštitúciou 
Talianskej národnej banky (Unità d´informazi-
one finanziaria). Obe strany sa v nej zaväzujú
k spolupráci a výmene finančných informácií
na medzinárodnej úrovni v súvislosti s preven-
ciou financovania terorizmu a prania špinavých
peňazí. Podpísaný protokol bol vypracovaný na 
základe modelu, ktorý pripravila tzv. Edmont-
ská skupina, a obsahuje klauzulu o reciprocite, 
zachovaní dôvernosti a povolených spôsoboch 
použitia informácií. Svätá stolica, ktorej finanč-
ný úrad sa stal členom tejto skupiny v júli tohto 
roku, už podobné dohody podpísala aj s USA, 
Belgickom, Španielskom, Slovinskom a Nizo-
zemskom.                                                            RV mf

Členovia komisie sú veriaci laici, s výnimkou 
sekretára komisie, ktorým je kňaz, súčasný sekretár 
Prefektúry pre ekonomické záležitosti Svätej stoli-
ce, Mons. Lucio Angel Vallejo Balda. Medzi členmi 
komisie je jedna žena. Ako uvádza komuniké va-
tikánskeho Štátneho sekretariátu, členovia komi-
sie sú odborníci v právnych, finančných a organi-
začných záležitostiach“ a v súčasnosti plnia úlohu 
poradcov pre Vatikán alebo cirkevné ekonomické 
inštitúcie. Predseda komisie Dr. Zahra v súčasnosti 
plní úlohu medzinárodného revízora Prefektúry pre 
ekonomické záležitosti Svätej stolice. Prvé pracov-
né stretnutie komisie sa uskutoční krátko po návrate 
Svätého Otca z apoštolskej cesty do Brazílie.

Zloženie komisie:
Dr. Joseph F. X. Zahra (Malta), predseda
Mons. Lucio Angel Vallejo Balda (sekretár Pre-

fektúry pre ekonomické záležitosti), sekretár
p. Jean-Baptiste de Franssu (Francúzsko)
Dr. Enrique Llano (Španielsko)
Dr. Jochen Messemer (Nemecko)
p. Francesca Immacolata Chaouqui (Taliansko)
p. Jean Videlain-Sevestre (Francúzsko)
p. George Yeo (Singapúr)                           RV jb
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Pápež vydal nový dokument  
proti praniu špinavých peňazí 

VATIKÁN - V nadväznosti na existujúce úsilie Benedik-
ta XVI., ktorý už 30. decembra 2010 vydal Motu proprio 
o prevencii a zabraňovaní ilegálnej činnosti v peňažnej 
a finančnej oblasti, dnešné Motu Proprio Svätého Otca
- ako možno čítať v komuniké svätej Stolice - „rozširuje 
aplikáciu vatikánskych zákonov v tejto oblasti aj na di-
kastériá Rímskej kúrie a na ďalšie organizmy a inštitúcie 
závislé od Svätej stolice, ako aj na neziskové organizá-
cie, ktoré sú objektom kánonického práva a majú svo-
je sídlo vo Vatikánskom štáte; ďalej posilňuje funkciu 
dohľadu a regulácie Úradu pre finančnú transparentnosť
(Autorità di Informazione Finanziaria); zavádza tiež 
funkciu preventívneho dohľadu nad inštitúciami, ktoré 
sa profesionálne zaoberajú finančnými aktivitami - čím
reaguje na odporúčanie výboru Moneyval Rady Európy. 
Napokon tiež „ustanovuje Výbor finančnej bezpečnos-
ti, ktorého štatút je súčasťou nového Motu Proprio - za 
účelom koordinácie kompetentných úradov Svätej sto-
lice a Vatikánskeho štátu, vzhľadom na prevenciu a za-
braňovanie prania špinavých peňazí, podpory terorizmu 
a šírenia zbraní hromadného ničenia“.                 SIR, mk

Potvrdili 69. zázračné uzdravenie 
v pútnických Lurdoch

VATIKÁN - Biskup Pavie Mons. Giovanni Giudici 
potvrdil zázrak uzdravenia 67-ročnej Talianky Danily 
Castelliovej, ktorá od svojich 34 rokov bojovala s ná-
dorom. Lurdy navštívila v roku 1989. Ide o 69. ofici-
álne potvrdený zázrak v histórii svätyne v Pyrenejách. 
Prípad detailne posudzovala osobitná komisia, ktorá sa 
stretla päťkrát. Záverečný verdikt oznámil biskup Giu-
dici 19. júla.  Komisia, ktorá sa venuje skúmaniu mož-
ných zázrakov, hodnotí niekoľko hlavných kritérií: od 
uzdravenia musí ubehnúť minimálne šesť rokov, musí 
byť náhle a trvalé, a rovnako to musí byť uzdravenie 
z takej choroby, ktorá je nevyliečiteľná, ťažká alebo ži-
vot ohrozujúca.                   L´Osservatore Romano,  RVmf

Františkáni Nepoškvrnenej Panny 
Márie pod mimoriadnou správou

VATIKÁN - Svätá stolica ústami Kongregácie pre in-
štitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského 
života rozhodla u uvalení mimoriadnej správy na re-
hoľnú Kongregáciu Bratov františkánov Nepoškvrnenej 
Panny Márie. Toto rehoľné spoločenstvo založil v roku 
1970 minorita P. Stefano Manelli a potvrdené bolo v ro-
ku 1990, resp. 1998. V posledných rokoch toto spolo-
čenstvo slávilo eucharistiu prevažne podľa tradičnej 
latinskej liturgie podľa misálu z roku 1962. Terajšia mi-
moriadna správa rádu má podľa vyjadrenia vatikánske-
ho dikastéria prispieť k ochrane bratskej jednoty tohto 
rehoľného spoločenstva, má podporiť patričnú rehoľnú 
formáciu a organizáciu apoštolských aktivít.

Uvedené rozhodnutie nasledovalo po kánonickej vi-
zitácii rádu. Tá začala pred rokom na žiadosť, ktorá vyš-
la zvnútra spoločenstva. Za mimoriadneho administráto-
ra vo funkcii „apoštolského komisára“ bol vymenovaný 
kapucín otec. Fidenzio Volpi. Bratia majú od tejto chvíle 
sláviť eucharistiu podľa riadneho rítu Katolíckej cirkvi, 
slávenie svätej omše podľa mimoriadneho rítu bude 
oddteraz podliehať výslovnému povoleniu patričného 
predstaveného. Týka sa to jednotlivcov i komunít.

Po zverejnení motu proprio Benedikta XVI. Sum-
morum Pontificium zaviedol generálny predstavený 

a zakladateľov Bratov františkánov Nepoškvrnenej Pan-
ny Márie vo všetkých komunitách rádu mimoriadny rítus 
ako prevažujúci v ich mužskej vetve, v ženskej vetve bol 
tzv. starý obrad užívaný dokonca výlučne. Tým sa ale 
bratia vystavili inštrumentalizácií svojho spoločenstva zo 
strany niektorých tradicionalistických skupín, povedal ta-
lianskej stránke Vatican Insider hovorca rádu o. Alfonso 
Maria Bruno. V predstavách týchto skupín sa bratia mali 
stať prostredníkmi pri vyjednávaní medzi Kňazským 
bratstvom sv. Pia X. a Svätou stolicou, ktoré však stros-
kotali. Naviac apoštolská vizitácia rádu zistila, že úplná 
väčšina jeho členov nesúhlasí s prevažujúcim užívaním 
predkoncilovej latinskej liturgie, najmä v pastorácii v Ta-
liansku a v misijných oblastiach. V niektorých prípadoch 
nebol starý obrad dobre prijatý veriacimi.

Ako povedal hovorca františkánov Nepoškvrnenej 
Panny Márie, rozhodnutie Svätej stolice prijímajú v du-
chu poslušnosti a ako synovia Cirkvi ponúkajú úplnú 
spoluprácu v danej veci. 

Rozhodnutie vatikánskeho dikastéria, urobené s ve-
domím Františka, nemieni protirečiť dovolenie slúžiť 
svätú omšu podľa mimoriadneho rítu, ktoré udelil Bene-
dikt XVI. svojím motu proprio. Reaguje však na napätie, 
ktoré vzniklo v uvedenej rehoľnej kongregácii o otázke 
užívaného obradu pri slávení eucharistie. Ako povedal 
P. Federico Lombardi, úmyslom predchádzajúceho pá-
peža nebolo vytvárať spory a napätie, ale prekonávať 
ich. Motu proprio udelilo všeobecný súhlas k verejnému 
slúženiu tridentskej svätej omše iba za predpokladu, že 
to vyžaduje stála skupina veriacich. Vo vzťahu k jednot-
livým rehoľníkom dokument neumožňuje nariadiť slá-
venie svätej omše podľa starého rítu v mene poslušnosti. 
Proti rozhodnutiu Svätej stolice o bratoch františkánoch 
Nepoškvrnenej Panny Márie už v tradicionalistických 
kruhoch vznikla nesúhlasná internetová petícia. Sami 
bratia ju ale dôrazne odmietli.                                        RV CZ
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Kardinál Tauran: Dialóg s islamom 
prioritou súčasného pontifikátu

VATIKÁN - Svätý 
Otec František na-
písal vlastnou rukou 
posolstvo, adreso-
vané „moslimom 
na celom svete“ 
a zvlášť ich nábožen-
ským vodcom. Praje 
im všetko najlepšie 
k sviatku Id al-Fitr, 
ktorým končí pôst-
ny mesiac ramadán. 
K posolstvu pridal 
i odkaz na sociálnej 
sieti Twitter: „Istota 

viery z nás nerobí pasívnych a uzavretých ľudí, ale vedie 
nás na cestu vydávania svedectva všetkým a k dialógu 
so všetkými,“ uviedol pápež František.

„Ide o iniciatívu, ktorá je pre neho veľmi osobná. 
Myslím si, že prostredníctvom nej chce ukázať veľký 
rešpekt, ktorý prechováva k islamským veriacim. Spo-
mínam si na to, keď pred niekoľkými rokmi poslal jedné-
ho kňaza z arcidiecézy Buenos Aires do Káhiry, aby tam 
študoval arabský jazyk. Chcel mať totiž niekoho dobre 
vyškoleného špeciálne na dialóg s islamom. Počas tých-
to šiestich mesiacov pontifikátu a v súčasnom kontexte
chcel jasne ukázať, že medzináboženský dialóg, zvlášť 
ten s islamom, predstavuje jednu z priorít jeho pontifiká-
tu,“ komentuje tento krok predseda Pápežskej rady pre 
medzináboženský dialóg, kard. Jean-Louis Tauran.

Kresťania a moslimovia sú podľa listu povolaní 
k vzájomnému rešpektovaniu „náboženstva toho druhé-
ho, jeho náuky, symbolov a hodnôt“ a v tomto smere 
majú vychovávať aj svoju mladú generáciu. Toto je ob-
sahom posolstva Františka. Na rozdiel od minulosti, keď 
bola príprava posolstva záležitosťou Pápežskej rady pre 
medzináboženský dialóg, tohtoročné posolstvo si želal 
osobne napísať pápež František. Islamský mesiac pôstu 
vyvrcholí 7. augusta slávením sviatku „Id al-Fitr“.

Témou posolstva je „Podpora vzájomného rešpektu 
prostredníctvom vzdelávania“. Ako vyplýva z názvu, 
jeho kľúčovým slovným spojením je práve „vzájomný 
rešpekt“. „Rešpekt znamená zaujať taký láskavý postoj 
k ľuďom, ktorým podporíme ohľad a úctu. Vzájomný 
rešpekt znamená, že tu nejde o jednosmerný proces, 
ale o niečo, o čo sa spoločne delia obe strany,“ uvádza 
pápež František. Veľká zodpovednosť v tomto sme-
re podľa neho spočíva na rodinách, školách, učiteľoch 
náboženstva a médiách. „Musíme vychovávať našich 
mladých k tomu, aby uvažovali a hovorili s rešpektom 
o iných náboženstvách a ich prívržencoch, a predchá-
dzali tak zosmiešňovaniu alebo ohováraniu náboženské-
ho presvedčenia a praktizovania viery iných,“ uvádza sa 

v závere posolstva adresovaného „moslimom na celom 
svete“.

„Mám pocit, že pápež František nadviazal na pápe-
ža Benedikta XVI. Netreba zabudnúť na to, že pápež 
František nastúpil po pápežovi, o ktorom si myslím, že 
v tomto storočí hovoril o islame najviac, a ktorý nav-
štívil tri mešity. Podľa mňa je pápež František rozhod-
nutý nasledovať túto líniu vzájomnej spolupráce, s túž-
bou navzájom sa lepšie spoznať. O čo viac je situácia 
zložitejšia, o to viac je potrebné spolu hovoriť: mys-
lím si, že toto presvedčenie sa nemení a je zakorenené 
v tomto pápežovi tak, ako tomu bolo u jeho predchod-
cu,“ dodáva predseda Pápežskej rady pre medzinábo-
ženský dialóg kard. Tauran.                      RV SK, RV CZ 

Komisia pre „tradicionalistov“ 
dostala nového tajomníka

VATIKÁN - Svätý Otec František vymenoval nového 
tajomníka vatikánskej komisie Ecclesia Dei, ktorá má 
na starosti vzťah s „tradicionalistickou“ spoločnosťou 
Sv. Pia X: stal sa ním arcibiskup Guido Pozzo, ktorý už 
v minulosti (2009-2012) toto miesto zastával.

Arcibiskup Pozzo odišiel z Ecclesia Dei v novembri 
2012, pretože mu bola dočasne zverená starostlivosť 
o Pápežské misijné diela; od 3. augusta však znovu 
pracuje na pôvodnom mieste.

Pápežská komisia Ecclesia Dei bola ustanovená 
v roku 1988, len niekoľko mesiacov potom ako zakla-
dateľ Spoločnosti sv. Pia X. biskup Marcel Lefebvre 
nezákonným spôsobom konsekroval štyroch biskupov: 
bl. Ján Pavol II. to v označil ako schizmatický čin.

Komisia má na starosti snahu uľahčiť návrat do „pl-
ného cirkevného spoločenstva“ všetkým, ktorí sa hlá-
sia k Spoločnosti Pia X., avšak „želajú si zostať spojení 
s nástupcom sv. Petra v katolíckej Cirkvi“.

Od roku 2007, kedy pápež Benedikt XVI. vydal 
motu proprio umožňujúce slávenie liturgie predkonci-
lovým spôsobom, Ecclesia Dei je tiež k dispozícii pre 
službu katolíkom, ktorí majú osobitný vzťah k tejto 
forme Rímskej liturgie.

2. júla 2009 Benedikt XVI. pripojil komisiu Eccle-
sia Dei ku Kongregácii pre náuku viery, pretože problé-
my týkajúce sa dialógu so Spoločnosťou sv. Pia X. boli 
podľa neho predovšetkým „doktrinálneho charakteru“.

Následne vydal menovanie, ktorým sa Mons. Pozzo 
stal tajomníkom komisie Ecclesia Dei. Arcibiskup Po-
zzo v minulosti niekoľko rokov pracoval s Benediktom 
XVI. na Kongregácii pre náuku viery.

V riadení Pápežských misijných diel strieda Arci-
biskupa Pozzu titulárny arcibiskup Konrad Krajewski, 
ktorý doteraz slúžil ako pápežský ceremonár: pochádza 
z Poľska, z arcidiecézy Lódz.                            CNA, mk
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Zomrel  kardinál E. Tonnini

RÍM - „S bolesťou som prijal správu o smrti pána 
kardinála Ersilia Tonniniho, emeritného arcibis-
kupa diecézy Ravenna-Cervio,“ píše Svätý Otec 
v dnešnom sústrastnom telegrame arcibiskupovi 
Ravenny Lorenzovi Ghizzonimu. Jeho i všetkých 
veriacich ubezpečuje o svojich modlitbách za zo-
snulého horlivého pastiera i za celú arcidiecézu. 

Kardinál Tonnini zomrel v nedeľu 28. júla vo 
veku 99 rokov. Pochádzal z oblasti severotalianskeho 
mesta Piacenza. Biskupom sa stal v roku 1969 roz-
hodnutím pápeža Pavla VI., ktorý mu zveril diecézu 
Macerata. V r. 1975 prevzal arcibiskupstvo v staro-
bylej diecéze Ravenna, ktoré spravoval až do roku 
1990. Poľský pápež ho kreoval na kardinála v roku 
1994.  Pohrebné obrady sa konali 30. júla.        RV jb

Dominikáni zasadajú na generálnej 
kapitule v Chorvátsku

CHORVÁTSKO - Od 22. júla do 8. augusta 2013 sa 
v chorvátskom Trogire koná generálna kapitula do-
minikánov. Zúčastňujú sa jej zvolení definítori, ktorí 
zastupujú jednotlivé provincie a regióny z celého 

Kardinál Karl Lehmann získal 
ocenenie v oblasti teológie

SALZBURG - Kardinál Karl Lehmann získal Cenu 
v oblasti teológie 2013 na Salzburských týždňoch vy-
sokých škôl. Mohučský biskup prijal vyznamenanie 
za svoj celoživotný prínos v oblasti teológie v Salzbur-
gu v stredu večer. „Jeho teologické dielo tvorí míľnik 
modernej katolíckej teológie po Druhom vatikánskom 
koncile a rozhodujúcim spôsobom potvrdzuje jeho pri-
jatie,“ píše sa v  zdôvodnení. Jeho dielo z neho spravilo 
„jedného z najdôležitejších teológov našej doby.“

Cena „Salzburských týždňov vysokých škôl“ sa 
udeľuje od roku 2006, aby  sa tak vyjadrilo uznanie za 
mimoriadne významný prínos v oblasti teológie. Dr-
žiteľmi tohto ocenenia sú medziiným kardinál Walter 
Kasper, katolícky teológ Johann Baptist Metz, evan-
jelickí teológovia Harding Meyer a Christoph Mark-
schies a arcibiskup z talianského Chieti-Vasto, Bruno 
Forte.                                  KAP/ Preložila: Ľubica Hricová

Rakúska diecéza Graz podporuje 
spolužitie náboženstiev a kultúr

RAKÚSKO - V rakúskom meste Graz sa konala 
v dňoch 17. – 22. júla 2013 medzinárodná konferencia 
„Com Unity Spirit“. Jej cieľom bolo dospieť k spoloč-
nému sformulovaniu požiadaviek, ktoré musia jed-
notlivé náboženské komunity dodržiavať, ak sa má 
v obci či meste vytvoriť prostredie prijatia a úctivého 
spolunažívania rozličných náboženstiev a kultúr, pri 
rešpektovaní slobody všetkých obyvateľov. Medzi 150 
účastníkmi sú srbský pravoslávny biskup Andrej, bý-
valý veľký mufti Bosny a Hercegoviny Mustafa Cerić, 
rabín Michael Jedwabny a katolícky teológ Karl Veit-
schegger z diecézy Graz-Seckau.

Organizátorom je Africko-ázijský inštitút v Grazi 
(Afro-Asiatische Institut Graz), založený v r. 1964 die-
cézou Graz-Seckau ako cirkevná inštitúcia uznaná aj 
zo strany štátu.                                                         RV jb

V sekularizovanom Nórsku  
je najpredávanejšou knihou Biblia

Biblia je novým bestsellerom v Nórsku, ktoré je pova-
žované za jednu z „najmenej veriacich krajín Európy“.  

V roku 2013 ide Biblia v Nórsku idú na dračku, na-
písal Washington Times. Niektorí hovoria o možnom 
duchovnom prebudení. Nový preklad Biblie sa v Nór-
sku udržal medzi 15 najpredávanejšími knihami 54 z 56 
posledných týždňov a podľa Associated Press sa Biblia 
znova stala celkovo najpredávanejšou knihou v krajine: 
porazila ešte aj autobiografiu Justina Biebera a „Päťde-
siat odtieňov sivej“.

V celosvetovom meradle: Biblia si drží prvé miesto 
medzi najviac predávanými knihami. Ako tvrdí Uccr, 
na celej našej planéte sa Biblie „za posledné polstoročie 
predalo 3,9 miliardy výtlačkov“.            Vatican Insider, mk

sveta. Touto formou sa v praxi uplatňuje dominikán-
sky princíp, aby každý člen mal možnosť vyjadriť 
svoj náhľad a zúčastniť sa na spoločnom rozhodo-
vaní. Kapitula tentoraz nevolí nové vedenie, ale za-
oberá sa otázkami evanjelizácie a prispôsobovania 
činnosti rehole aktuálnemu kontextu vo svete.

Rehoľa bratov kazateľov bude o tri roky sláviť 800. 
výročie svojho schválenia pápežom Honóriom III. v roku 
1216. V Chorvátsku ako hostiteľskej krajine generálnej 
kapituly sú dominikáni tradične aktívni najmä vo vzdelá-
vacom sektore. Prvá univerzita v krajine vznikla v r. 1396 
práve ich pričinením.                                                                    RV / jb 
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Nasledujúce Svetové dni mládeže sa budú konať 
v meste blahoslaveného Jána Pavla II., oznámil 
pápež František pred modlitbou Anjel Pána po zá-
verečnej svätej omši Svetových dní mládeže 2013 
v Riu.

Budú to druhé Svetové dni mládeže v Poľsku: 
prvé boli v Čenstochovej v roku 1991.

Agentúra ZENIT oslovila Bogdana Oseta, čle-
na organizačného výboru Svetových dní mládeže 
v Čenstochovej v roku 1991, aby porozprával ako 
sa vlasť Jána Pavla II. začína pripravovať na túto 
udalosť.

Bogdan Oset žije v Čenstochovej spolu so svo-
jou manželkou Evou a tromi deťmi. Pracuje ako ka-
techét a profesor náboženstva na Inštitúte Cypriána 
Kamila Norwida.

ZENIT: Podľa vášho názoru, čo bude ovo-
cím Svetových dní mládeže, ktoré sa budú konať 
v Krakove v roku 2016?

Oset: Keď sa pozerám do histórie Svetových 
dní mládeže a spomínam si predovšetkým na SDM 
v Čenstochovej v roku 1991, som presvedčený, že 
Krakov bude príležitosťou, aby sa v mladých ľu-
ďoch, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty a rovnakú 
vieru v Ježiša Krista, posilnil multikultúrny roz-
mer.

Účastníci hovoria rozličnými jazykmi, prichá-
dzajú z rôznych krajín sveta, a predsa cítia a veria 
rovnakým spôsobom. Počas Svetových dní mládeže 
budú mať výnimočnú príležitosť zdieľať s ostatný-
mi svoju históriu, kultúru a vieru. Svetové dni mlá-
deže v Krakove budú intenzívnym stretnutím kultúr 
a viery, presne tak ako tomu bolo v Čenstochovej.

ZENIT: Boli ste členom Organizačného vý-
boru 6. Svetových dní mládeže v Čenstochovej 
v roku 1991. Ako si spomínate na tieto dni?

Oset: Treba zdpôrazniť, že počas SDM v roku 
1991 mohla Cirkev v Európe prvý raz po skončení 
Druhej svetovej vojny dýchať oboma stranami pľúc 
- tak východnou ako aj západnou, ako si to želal Ján 
Pavol II. V Čenstochovej sa uskutočnilo bratské 
stretnutie mladých ľudí Východu aj Západu. Pre 
mňa a pre mojich súčasníkov boli 6. Svetové dni 
mládeže veľmi dôležitým momentom. Pápežove 
slová „musíte byť silní…“ ešte stále znejú v našich 
ušiach; aj keď som si predtým myslel, že najdô-
ležitejším okamihom môjho života bude účasť na 
Jubileu mládeže v Ríme v apríli 1984 a stretnutie 
s Jánom Pavlom II, toto stretnutie bolo akoby len 
generálkou na nasledujúce Svetové dni mládeže. 
Entuziazmus a opravdivosť Jána Pavla II. boli pre 
mňa zdrojom inšpirácie do celého života a slová 

Jána Pavla II „musíte byť na seba nároční“ sa stali 
mottom mojej katechetickej práce.

ZENIT: Aké sú ciele pre SDM v Krakove?
Oset: Svetové dni mládeže v roku 1991 boli 

príležitosťou strhnúť bariéry, ktoré oddeľovali mla-
dých ľudí východnej Európy. Svetové dni mládeže, 
ktoré sa uskutočnia v Krakove v roku 2016 by mali 
slúžiť ako základ pre utvrdenie opravdivosti nábo-
ženského života a posilnenie duchovného života, 
ktorý je protiváhou morálneho relativizmu našich 
čias. Kresťania majú mnoho dôvodov byť hrdými, 
ale aj plnými radosti. Myslím si, že SDM v Kra-
kove budú príležitosťou zdieľať kresťanskú radosť 
so všetkými. Cirkev podporovaná radostnými mla-
dými ľuďmi, svedkami viery, môže prinášať nádej 
pre svet. Budúcnosť patrí všetkým mladým. Pre 
veľa účastníkov sú Svetové dni mládeže dôležitým 
impulzom pre budúci rozvoj života, a to nielen du-
chovného života.

Na SDM do Krakova by mohlo prísť okolo 
dvoch či troch miliónov mladých ľudí z celého sve-
ta. V roku 1991 mala Čenstochová veľký prospech 
z organizácie šiestych Svetových dní mládeže: na 
niekoľko dní sa stala svetovým hlavným mestom 
pre viac ako jeden a pol milióna mladých. Jedným 
z výsledkov tohto stretnutia bolo zrodenie katolíc-
keho rádia Fiat.

Šieste SDM boli zorganizované po páde komu-
nistického režimu v Poľsku, a táto udalosť mala aj 
veľký symbolický význam. Krakov má čas a prí-
ležitosť to ešte zlepšiť; môže teraz vybudovať, ak 
bude potrebné, všetky dôležité štruktúry.

ZENIT: Ako sa cirkev v Poľsku pripravuje 
na SDM v Krakove?

Oset: Najdôležitejšou úlohou, pred ktorou sto-
jí naša cirkev, je pritiahnuť mladých ľudí, pozvať 
ich nielen k tomu, aby prišli, ale aj k tomu, aby boli 
súčasťou prípravy Svetových dní mládeže. Zo svo-
jej skúsenosti viem, že mladí ľudia sa radi pridajú. 
V školách, kde učím, sa v roku 1991 zapísala tretina 
žiakov a vyše 400 z nich sa zapojilo do rozličných 
akcií ako dobrovoľníci. Spolu so žiakmi ďalších 
škôl sa niekoľko mesiacov venovali príprave na to, 
že budú robiť sprievodcov a prekladateľov. Dosiah-
li také výsledky, aké sa na začiatku zdali celkom 
nemožné. V roku 1991 bola znalosť západných 
jazykov veľmi limitovaná; dnes už tento problém 
neexistuje. A čo viac, myslím si, že štátne autority 
dnes oveľa lepšie chápu, čo to znamená zorganizo-
vať Svetové dni mládeže, a tak ich organizátorom 
poskytnú aj adekvátnu pomoc.                   Zenit, mk

Krakov 2016: veľké nádeje
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Argentína: Pápežov plagát  
 objektom právneho sporu

ARGENTÍNA - Opozícia v Argentíne chce právne za-
kročiť proti volebnému plagátu vládnej strany Kristíny 
Kirchnersovej „Frente para la Victoria“, pretože sa na 
ňom nachádza podobizeň pápeža Františka. Juan Carlos 
Blumberg, kandidát opozičnej skupiny „El Movimien-
to“ okrem toho žiada, aby úrady do budúcna zakázali 
neautorizované používanie pápežovho obrazu na poli-
tické účely, ako o tom informovala nemecká tlačová 
agentúra KNA s odvolaním sa na argentínske médiá.

V pozadí sporu stojí plagátová kampaň v Buenos 
Aires, ktorá zobrazuje kandidáta vládnuceho hnutia 
„Frente para la Victoria“ Martina Insaurraldeho s pá-
pežom Františkom počas Svetových dní mládeže v Rio 
de Janeiro. Insaurralde sa spolu s prezidentkou Kirch-
nerovou zúčastnil na záverečnej bohoslužbe pred kon-
com Svetových dní. Stretnutie s pápežom Františkom 
zdôvodnil tým, že mu chcel porozprávať o svojom 
uzdravení z rakoviny a poďakovať Bohu za vylie-
čenie. Parlamentné voľby sa v Argentíne uskutočnia 
v októbri.                                        Kathweb, mk 

Svätý Otec oslovil krajanov  
vo videoposolstve  

k národnému sviatku

VATIKÁN - Svätý Otec sa prostredníctvom videoposol-
stva pripojil k oslavám argentínskeho národného sviatku 
sv. Kajetána v Buenos Aires. Opakovane ho odvysielala 
katolícka televízia Canal 21 Buenos Aires. Pútnici, ktorí 
sa zhromaždili na nočnom bdení pred svätyňou sv. Ka-
jetána, ho sledovali na veľkoplošných obrazovkách.

František v posolstve upozornil najmä na potrebu 
opravdivého medziľudského stretnutia, ktoré musí byť 
základom každej charitatívnej pomoci. Na toto stretnu-
tie nás podľa jeho slov pripravuje naše osobné stretnu-
tie s Ježišom, ktorý nám dáva príklad, ako sa priblížiť 
k človeku v núdzi. O tom hovorí aj téma tohtoročných 
osláv sviatku sv. Kajetána: „S Ježišom a sv. Kajetánom 
ideme v ústrety tým najnúdznejším“. Naše stretnutie 
s núdznym nesmie zostať povrchným, hovorí Svätý 
Otec: „Často sa človeka pýtam: «Dávate almužnu?» 
– Odpovedá: «Áno, otče.» – «A keď dávate almužnu, 
pozeráte do očí tomu, komu ju dávate?» – «No, to ne-
viem, nie som si toho vedomý.» – «Nuž tak ste sa s ním 
nestretli. Hodili ste mu almužnu a išli ste ďalej. Keď 
niekomu dávate almužnu, dotknete sa mu ruky, alebo 
mu mincu hodíte?» – «Nie, hodím mu mincu.» – «A 
nedotkli ste sa ho. Ale keď ste sa ho nedotkli, nestretli 
ste sa s ním.»“

Pápež František vo svojom videoposolstve upria-
mil pozornosť na tzv. „kultúru stretnutia“: „To, čomu 
nás Ježiš učí, je v prvom rade stretnúť sa, a pri stretnutí 
pomáhať. Potrebujeme sa vedieť navzájom stretávať. 
Potrebujeme budovať, tvoriť, vytvárať kultúru stretnu-
tia. Vychádzať smerom k stretnutiu.“ Svojich rodákov 
pápež ďalej povzbudil k vnímavosti voči tým, ktorí sú 
v najväčšej núdzi. Na záver posolstva im udelil požeh-
nanie a požiadal ich, aby sa za neho nezabudli modliť.

V hlavnej svätyni sv. Kajetána na predmestí Buenos 
Aires prebiehala od začiatku augusta novéna. Úmysly 
jednotlivých dní novény boli zamerané na rodinu, ve-
rejných predstaviteľov, trpiacich, zosnulých, nezamest-
naných, na solidárnosť. V deň hlavnej slávnosti, teda 
dnes, sa konala svätá omša za účasti mnohotisícového 
zástupu, ktorý potom vzdal úctu svätcovi bozkom na 
presklený výklenok so soškou svätca. V zástupe zorade-
ní pútnici prichádzali jeden po druhom, čo zvyčajne trvá 
viac ako desať hodín. Svätej omši predsedal arcibiskup 
Buenos Aires, argentínsky primas Mario Aurelio Poli. 
Po jej skončení prechádzal pozdĺž radu pútnikov až po 
jeho koniec, zdravil ich a požehnával deti. Rovnako stre-
tával s pútnikmi kardinál Bergoglio.

Sviatok sv. Kajetána sa v Argentíne slávi každoročne 
7. augusta, v deň smrti svätca, ktorý svoj život zasvätil 
starostlivosti o chudobných. Žil v Taliansku na prelome 
15. a 16. storočia a za svätého bol vyhlásený v r. 1671. 
V Argentíne sa od čias ekonomickej krízy v 30. rokoch 
minulého storočia nazýva „patrónom chleba a práce“ 
a dodnes je najuctievanejším svätcom argentínskych ro-
botníkov.                                                          RV jb 

Egyptský patriarcha je  
na zozname ľudí na zabitie

EGYPT - Meno koptského ortodoxného patriarchu Ta-
wadrosa II. je na vrchole zoznamu ľudí, ktorí majú byť 
eliminovaní: tento zoznam našli v anonymnej obálke 
v káhirskej mešite. Informovala o tom agentúra Fides. 
Na zozname sa nachádzajú aj mená prezidenta Adly 
Mansoura a generála Abdel Fattah al-Sisiho, ktorý je jed-
ným z vedúcich predstaviteľov armády.

Na múroch katedrály sv. Marka v Abassyii sa tiež ob-
javili nápisy, ktoré varujú a pripomínajú, že „Egypt musí 
zostať moslimský“.

Patriarcha musel dementovať správy, ktoré sa šírili 
po internete o jeho smrti v dôsledku atentátu: od začiatku 
júla Tawadros z bezpečnostných dôvodov zrušil týžden-
né katechézy a menej sa objavoval na verejnosti.

Patriarcha Tawadros poslal blahoprajný odkaz mosli-
mom Egypta i celého sveta pri príležitosti sviatku Eid al-
-Fitr, ktorý uzatvára mesiac Ramadán: zaželal všetkým 
„dobro, radosť a pokoj“.                             Vatican Insider, mk
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Súd potvrdil, že Vatikán  
nezodpovedá za všetky kauzy 

zneužívania

USA - Ďaľší rozsudok v Spojených štátoch potvrdil, že 
Svätá stolica nemôže byť obviňovaná z priamej zod-
povednosti za prípady sexuálneho zneužívania spácha-
né predstaviteľmi cirkevného kléru vo svete.

Ako informoval Vatikánsky rozhlas, odvolací súd 
v Oregone, presnejšie Americký odvolací súd 9. okre-
su, odmietol v týchto dňoch kauzu, ktorá sa začala už 
v roku 2002 - ohľadom zodpovednosti Svätej stolice 
za jeden z prípadov sexuálneho zneužívania. Prípad sa 
týka írskeho kňaza: po tom, ako bol tento kňaz udaný 
na polícii za zneužívanie maloletého, ku ktorému malo 
dôjsť ešte v roku 1965, rehoľné spoločenstvo, z ktorého 
pochádzal, oznámilo všetko Svätej stolici a tá ho v prie-
behu niekoľkých týždňov pozbavila klerického stavu.

Odvolanie, ktoré súd odmietol ako neodôvodnené, 
principiálne potvrdilo nesprávnosť toho, čo žalobca 
chcel dokázať: že Svätá stolica bola o všetkom infor-
movaná, lebo má kontrolu nad všetkými kňazmi na 
svete - a teda by mala byť obvinená z priamej zodpo-
vednosti za všetky prípady preukázaného sexuálneho 
zneužívania spáchaného predstaviteľmi cirkevného 
kléru.

V skutočnosti, ako vo svojom vyhlásení vysvetľuje 
advokát Svätej stolice Jeffrey S. Lena, kňazi sú iba pod 
kontrolou svojich miestnych nadriadených a nie sú 
na základe klerického stavu „zamestnancami“ Svätej 
stolice, ako by tomu mohlo byť v prípade veľkej nad-
národnej spoločnosti. Okrem toho nie je ani pravdou, 
že by Svätá stolica získavala a uchovávala informácie 
o všetkých kňazoch po celom svete.

Advokát Lena v rozhovore pre anglickú sekciu 
Vatikánskeho rozhlasu ďalej vysvetľuje, že to bol po-
kus definovať Katolícku cirkev ako veľkú spoločnosť
s pápežom na čele na spôsob najvyššieho výkonného 
riaditeľa („Chief Executive Officer“), či delegovaného
správcu. Hovorí, že práve tento princíp súd odmietol. 
Lena poznamenáva, že v danom procese mal sudca 
„príležitosť zblízka spoznať všetky fakty, mohol sa 
stretnúť so všetkými stránkami a svedkami, ktorí boli 
s prípadom spojení, a to mu umožnilo detailne preskú-
mať, či existovali priame kontakty so Svätou stolicou 
alebo nie: zistilo sa, že Svätá stolica bola informovaná 
len v momente, keď prišla žiadosť o pozbavenie kleric-
kého stavu od miestnych predstavených kňaza.“  

Napokon, advokát Lena pripomína, že v Spojených 
štátoch už boli vynesené aj ďalšie podobné rozhodnu-
tia: v dvoch odlišných prípadoch boli odmietnuté od-
volania, ktoré chceli dokázať podobné princípy ako tie, 
ktoré presadzoval žalobca v Oregone. Boli to kauzy 
OBryan v Kentucky a John Doe 16, známa ako prípad 
Murphy vo Wisconsine.                      Vatican Insider, mk

Senát potvrdil menovanie nového 
veľvyslanca USA pri Svätej stolici

USA - Americký senát jednomyseľne potvrdil me-
novanie nového veľvyslanca Spojených štátov pri 
Svätej stolici. Je ním Ken Hackett, ktorý sa funkcie 
ujme oficiálnym odovzdaním poverovacích listín
Svätému Otcovi vo Vatikáne. V minulosti takmer 
dve desaťročia viedol katolícku humanitárnu or-
ganizáciu Catholic Relief Services a päť rokov bol 
členom správnej rady Millennium Challenge Cor-
poration počas vlády prezidenta Georgea W. Busha. 
Vo funkcii vystrieda veľvyslanca Miguela Diaza, 
ktorý funkciu vykonával v rokoch 2009 až 2012. 
Ken Hackett bude v poradí desiatym veľvyslancom 
USA pri Svätej stolici.                        Romereports.com

V Texase 131. výročné zasadnutie 
Kolumbových rytierov

USA - V americkom štáte Texas začalo 131. výročné 
zasadnutie Kolumbových rytierov. Zúčastňuje sa na 
ňom viac než dvetisíc zástupcov tohto najväčšieho 
laického združenia Rímskokatolíckej cirkvi z 12 kra-
jín a viac než stovka duchovných vrátane jedenástich 
kardinálov. Témou tohtoročného stretnutia sú slová 
pápeža Františka z inauguračnej svätej omše: Buďme 
ochrancovia Božích darov. Ako vyplýva z výročnej 
správy, vlani sa združenie venovalo najmä solidárnym 
aktivitám, do ktorých investovalo viac než 167 milió-
nov dolárov a 70 miliónov hodín dobrovoľníckej prá-
ce. Najvýznamnejší finančný príspevok putoval na
obnovu Haiti, zničeného zemetrasením. Kolumboví 
rytieri tam okrem iného otvorili laboratórium detskej 
protetiky v hlavnom meste Port-au-Prince.

Svätý Otec František poslal katolíckemu združe-
niu pozdravné posolstvo, v ktorom oceňuje vykona-
nú prácu. Zároveň organizáciu vyzýva, aby sa po-
stavila na obranu posvätnosti manželského zväzku, 
dôstojnosti života, krásy a pravdy ľudskej sexuality 
a náboženských práv jedinca. „V čase prekotných so-
ciálnych a kultúrnych zmien,“ píše Svätý Otec, „ne-
smieme zanedbávať ochranu nesmierneho bohatstva 
morálnych právd, ktoré nás učí evanjelium a ktoré 
potvrdzuje prirodzené právo. Tieto pravdy sú zákla-
dom spravodlivého a dobrého usporiadania každej 
spoločnosti,“ uvádza František v posolstve Kolum-
bovým rytierom.                                                RV CZ
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V Libanone prebieha stretnutie 
Spoločenstva kresťanského života

LIBANON - Od 30. júla prebieha v Libanone celo-
svetové stretnutie Spoločenstva kresťanského živo-
ta (známeho pod skratkou CVX). Dvesto delegátov 
zo 65 krajín sa v Bejrúte spojí ústredná téma „Od 
koreňov k hraniciam“. Potrvá do 8. augusta 2013. 
Na stretnutí sa zúčastní aj generálny predstavený 
Spoločnosti Ježišovej P. Adolfo Nicolás SJ, ktorý 
vo svojom príspevku bude hovoriť o prínose ig-
naciánskej spirituality pre laikov. Zo Slovenska sa 
zúčastnia traja delegáti: P. Bernard Mišovič SJ ako 

Štvrtý americký misijný kongres: 
Učeníci v multikultúrnom svete

VENEZUELA - Konferencia biskupov Venezuely 
a Pápežské misijné diela arcidiecézy Maracaibo 
pripravujú na jeseň tohto roku 4. americký misijný 
kongres (9. latinskoamerický). Bude sa konať od 
26. novembra – 1. decembra v meste Maracaibo na 
tému „Kristovi učeníci misionári v multikultúrnom 
a sekularizovanom svete“. Misijné kongresy majú 
za cieľ poskytnúť misionárom kontinentu priestor 
pre zdieľanie duchovných a misijných skúsenos-
tí, ich pripravované stretnutie sa bude zaoberať 
misiami ad gentes, témou učeníkov – misionárov, 
otázkou konverzie, sekularizmu a multikultúrnym 
kontextom. Zúčastní sa na ňom 4-tisíc misionárov 
z celého kontinentu.                                      RV / jak

Úmrtie: Vo veku 93 rokov zomrel 
indický kardinál S. Pimenta 

BOMBAJ - Vo veku 93 rokov zomrel dnes v no-
ci v indickom Bombaji kardinál Simon Pimenta, 
emeritný bombajský arcibiskup. Sústrasť po úmrtí 
prejavil i Svätý Otec František. Jeho telegram je 
adresovaný súčasnému arcibiskupovi Bombaja, 
kardinálovi Oswaldovi Graciasovi.

Kardinál Pimenta bol arcibiskupom Bombaja 
v rokoch 1978 – 1996 a za kardinála ho kreoval 
v roku 1988 Ján Pavol II. Jeho smrťou má počet 
kardinálskeho zboru 204 kardinálov, z toho 112 
voličov a 92 nevoličov.                                 RV / jb

národný ekleziálny asistent, Gabriel Sabo a Katarí-
na Furimská, ako členovia prípravného výboru. Od 
zhromaždenia očakávajú prijatie CVX Slovensko 
za kandidáta celosvetového CVX.

CVX, ktoré má dnes okolo 123-tisíc členov, si 
v tomto roku pripomína 450 rokov svojej histó-
rie. Od roku 1563 z iniciatívy sv. Ignáca z Loyo-
ly a jeho spoločníkov, najmä otca Jeana Leunisa 
SJ, začali v rôznych častiach sveta vznikať tzv. 
Mariánske légie, dnes považované za predchodcu 
CVX. Na Slovensku sa Spoločenstvá kresťanské-
ho života CVX organizujú a pravidelne schádzajú 
už desať rokov. V minulosti hojne rozšírené tzv. 
Mariánske kongregácie boli na Slovensku násilne 
zrušené v roku 1948.

CVX tvoria tzv. „rozlišujúce apoštolské spolo-
čenstvá“, ktoré pomáhajú svojim členom „nachá-
dzať Boha vo všetkom“ ako aj nájsť Božiu vôľu 
pre každého jednotlivého člena. Združujú mužov 
a ženy, mladých aj dospelých všetkých životných 
stavov a situácií života, ktorí sa chcú spájať v pre-
žívaní svojej viery formou ignaciánskej spiritua-
lity a byť angažovanými kresťanmi, svedčiacimi 
o evanjeliových hodnotách v prakticky prežívanej 
láske a službe blížnym.

Počas svetového zhromaždenia v Bejrúte de-
legáti CVX uvažujú nad cestou, ktorou ich počas 
storočí viedol Pán. Prehĺbia sa tak v porozumení 
tomu, čo znamená byť laickým apoštolským te-
lom. Vo svetle svetových skúseností budú v dňoch 
2. - 4. augusta rozlišovať najdôležitejšie výzvy, ku 
ktorým sú dnes volaní, a tiež prostriedky vhodné 
v danej situácii. V tejto perspektíve sa zamerajú 
na tri hlavné témy reflexie: gobalizácia a situácia
chudoby a nerovnosti, rodina a ekológia. Nový 
výkonný výbor, ktorý svetové zhromaždenie zvo-
lí, bude nasledujúcich päť rokov implementovať 
prijatý program do života.

Po prvýkrát sa svetové zhromaždenie CVX 
koná na Blízkom východe, čoho cieľom je pou-
kázať na potrebu svedectva solidarity troch národ-
ných komunít CVX v Libanone, Sýrii a v Egypte 
ako aj so všetkými kresťanmi žijúcimi v tejto ob-
lasti, odkiaľ má naša kresťanská viera svoje kore-
ne. V jednote s nimi svetové CVX túži po pokoji 
vo vzájomnej úcte, bratstve a spravodlivosti.

Všeobecné princípy CVX sú schválené Svätou 
stolicou a medzinárodný sekretariát CVX sa na-
chádza v Ríme. Ekleziálny asistent (kňaz zodpo-
vedný za rozvoj spirituality) je menovaný Svätou 
stolicou a v súčasnosti je to generálny predstavený 
jezuitov P. Adolfo Nicolás SJ. CVX je členom me-
dzinárodnej konferencie katolíckych organizácií 
(ICCO) a Fóra katolíckych mimovládnych orga-
nizácií (CINGO). Je uznané ako mimovládna or-
ganizácia a má štatút ekonomického a sociálneho 
konzultanta pri OSN.                                  RV / jb
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Vancouverský arcibiskup prevzal 
pamätnú cyrilo-metodskú mincu

VANCOUVER - Pamätnú cyrilo-metodskú mincu 
prevzal od bratislavského pomocného biskupa Mons. 
Jozefa Haľka arcibiskup Vancouvru J. Michael Mil-
ler. Predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska 
(KBS) pre Slovákov v zahraničí mu ju odovzdal 
v rámci svojej okružnej cesty, ktorú v týchto dňoch 
absolvuje s relikviou sv. Cyrila v zámorí. 

Biskup Haľko zoznámil arcibiskupa Millera 
s programom svojej návštevy miestnej slovenskej 
komunity v rámci putovania relikvie svätého Cyri-
la v Kanade. O jej prinesení informovali na titulnej 
stránke aj kanadské katolícke noviny. Na minci, kto-
rú mu odovzdal ako príležitostný dar, sú zobrazení 
solúnski bratia a Nitriansky hrad.

Púť s relikviou duchovne podporuje takmer 
200 ľudí

Takmer 200 ľudí už duchovne sprevádza putova-
nie bratislavského pomocného biskupa Mons. Joze-
fa Haľka s relikviou sv. Cyrila v zámorí. Vyplýva to 
z údajov, ktoré po prvých siedmich dňoch zverejnili 
dobrovoľníci projektu. V rámci neho dostáva vyše 
dve tretiny registrovaných každý deň ráno prostred-
níctvom e-mailu alebo sms-správy myšlienky na 
rozjímania, ktoré sa týkajú relikvií a vierozvestcov. 
Svojimi modlitbami a inými skutkami púť podporu-
jú nielen kňazi a rehoľníci, ale aj desiatky laikov.

Biskup Haľko s relikviou bol 5. augusta v meste 
New Westminster. Dobrovoľníci o tom informova-
li na stránke projektu na sociálnej sieti Facebook. 
Zverejnili na nej zároveň odkaz na aktuálne foto-
grafie a odkazy biskupa Haľka zo zámoria.

S týmto miestom sa rozlúčil v utorok 6. augusta 
večer na slávnostnej svätej omši na Sviatok pre-
menenia Pána. Liturgiou sa zavŕšil niekoľkodňový 
duchovný program, ktorý pozostával z katechéz 
o relikvii, eucharistickej prítomnosti Ježiša Krista 

Slovenská výstava  
o sv. Cyrilovi a Metodovi  

vo Vatikánskych múzeách

VATIKÁN - V priestoroch Vatikánskych múzeí kon-
com tohto roka otvoria slovenskú výstavu venovanú 
sv. Cyrilovi a Metodovi. Hlavnými organizátormi ex-
pozície sú Slovenské národné múzeum v Bratislave, 
so zložkami Historickým múzeom a Archeologickým 
múzeom, a Archeologický ústav SAV v Nitre.

V rámci realizačnej prípravy sa koncom júla (24. 7.) 
riaditeľ Historického múzea SNM Branislav Panis stre-
tol s predstaviteľmi Vatikánskych múzeí. Podľa jeho 
slov bude výstava umiestnená vo vstupnom priestore 
Vatikánskych múzeí, ktorým prechádzajú prakticky 
všetci návštevníci.

Štrnásť špeciálne navrhnutých vitrín im priblíži 
prostredníctvom archeologických exponátov a viacja-
zyčného popisu najmä veľkomoravskú misiu sv. Cyrila 
a Metoda, ale aj jej pokračovanie prostredníctvom ich 
žiakov v ďalších krajinách. Vystavené budú originálne 
objekty a faksimile písomností.

Súčasťou výstavy budú aj štyri makety veľkomo-
ravských sakrálnych stavieb. Výstava poukáže aj na 
širší kontext príchodu Slovanov na naše územie a ne-
skoršie kresťanské obdobie. Projekt finančne podporilo
Ministerstvo kultúry SR. S otvorením výstavy sa počíta 
v novembri a potrvá do konca januára 2014.       RV /jb 

a praktickom uskutočňovaní cyrilo-metodského po-
solstva.

Telesné ostatky vierozvestcu si na mieste uctili aj 
ďalší veriaci, napríklad z Filipín, Ukrajiny, Poľska 
či Švajčiarska. Počas nedeľnej svätej omše biskup 
Haľko v homílii poukázal na relikviu ako symbol 
tela obetovaného v službe Bohu a na hlaholiku ako 
symbol komunikácie inšpirovanej Svätou Trojicou 
a Kristovým krížom. Program organizoval a viedol 
miestny slovenský farár Juraj Kopanický.

Relikvia sv. Cyrila v komunite Slovákov 
v New Yorku a okolí

Do New Yorku s relikviou pricestoval biskup Haľ-
ko 7. augusta zo slovenskej farnosti New Westminster 
v Kanade. 
V sobotu večer 10. augusta 2013 oslávi svoju storoč-
nicu slovenská farnosť sv. Cyrila a Metoda v Cliftone 
v New Yorku. Oslava je spojená so svätou omšou za 
účasti bratislavského pomocného biskupa Mons. Joze-
fa Haľka, ako aj ďalších osobností vrátane generálnej 
konzulky v New Yorku Jany Trnovcovej. Po tejto sláv-
ností sa uskutoční stretnutie s krajanmi vo farskej hale, 
kde bude prichystané pohostenie s občerstvením.   -ml-
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Archieparchiálnu odpustovú 
slávnosť slávili na hore Zvir 

v Litmanovej

LITMANOVÁ - Na hore Zvir v Litmanovej sa v sobo-
tu a v nedeľu 3. a 4. augusta zhromaždilo niekoľko tisíc 
pútnikov na archieparchiálnej mariánskej púti.

Jej program začal už v  sobotu popoludní a jeho 
súčasťou bolo okrem iného posvätenie vody, veľká 
večiereň a  večerná archijerejská svätá liturgia, ktorej 
hlavným slúžiacim bol vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibis-
kup, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi z Ríma, 
a v homílii sa Božiemu ľudu prihovoril vladyka Stepan 
Meňuk CSsR, donecko-charkovský apoštolský exar-
cha. Ocenil hojnú účasť mladých ľudí a  rodín s deťmi 
a pozval pútnikov k úcte k Presvätej Bohorodičke, kto-
rá nás vedie k  Ježišovi. Večerný evanjelizačný koncert 
bohosloveckej gospelovej hudobnej skupiny Anastasis 
v rámci Projektu Viera obohatila katechéza otca Daniela 

Galajdu o viere Panny Márie, služobníčky Slova. Celú 
noc mohli pútnici prichádzať adorovať pred vystavenú 
Najsvätejšiu Eucharistiu.

V nedeľu slávnosť pokračovala ďalšími pobožnosťa-
mi, napr. modlitbou svätého ruženca, ale aj prednáškou, 
ktorú mal Branislav Škripek a hovoril v nej o zodpoved-
nosti kresťana za spoločné dobro. Program dvojdňovej 
odpustovej slávnosti vyvrcholil slávnostnou nedeľnou 
archijerejskou svätou liturgiou, ktorej hlavným slúžia-
cim bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie 
pre východné cirkvi, a koncelebrovali prešovský arci-
biskup a  metropolita Ján Babjak SJ, vladyka Stepan 
Meňuk CSsR, donecko-charkovský apoštolský exarcha 
z Ukrajiny, vladyka Atanáz Orosz, apoštolský exarcha 
z Miškolca v Maďarsku, a vladyka Kiro Stojanov, apoš-
tolský exarcha zo Skopje v Macedónsku.

Vladyka Ján Babjak SJ v homílii viackrát citoval 
hlboké myšlienky Svätého Otca Františka z  jeho apoš-
tolskej cesty v  Brazílii a aplikoval ich na našu situáciu. 
Pozval pútnikov, aby prichádzali na túto horu k Nepo-
škvrnenej Čistote. Zameral sa aj na nebezpečenstvá rôz-
nych modiel, ktoré lákajú človeka. Preto v  závere homí-
lie v modlitbe predniesol aj tieto slová k našej nebeskej 
Matke: „Chceme zostať s  tebou a s tvojím Synom stále 
spojení, lebo to je zárukou našej radosti, pokoja i  ozajst-
ného šťastia.“

V závere sa prihovorili aj ostatní vladykovia. Naprí-
klad apoštolský exarcha z Macedónska vladyka Kiro 
(Cyril) Stojanov vyjadril svoju radosť z  toho, že práve 
v  Jubilejnom roku 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a  
Metoda na naše územie tu mohol prísť zo zeme svätých 
slovanských vierozvestcov. Povedal, že jeho predkovia 
pochádzali priamo z  blízkosti Solúna a tiež to, že je bis-
kupom v  meste, odkiaľ pochádzala blahoslavená matka 
Tereza. Z púte zaslali veriaci pozdravný list Svätému 
Otcovi Františkovi, v  ktorom mu ďakujú za jeho prvú 
encykliku Lumen fidei a uisťujú ho o  svojich modlit-
bách zaňho a  prosia ho o požehnanie pre Prešovskú ar-
chieparchiu a celú Gréckokatolícku metropolitnú cirkev 
sui iuris na Slovensku.

Odpustová slávnosť bola ukončená myrovaním a po-
zvánkou na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 
22. septembra 2013 v  Košiciach, ako aj na ďalšie púte.   
                                            Ľubomír Petrík/ foto GRKATPO

Jubilejná dvestá diecézna púť 
k Panne Márie Snežnej v Úhornej

ROŽŇAVA - Už po 200-krát sa na prvú augustovú 
nedeľu konala diecézna púť k Panne Márii Snežnej 
v Roku viery v Úhornej. V sobotu 4. augusta 2013 
sa konala úvodná svätá omša, ktorej celebrantom bol 
Martin Mojžiš. Po nej sa prítomní zapojili do večeradla 
a následne do adorácie a krížovej cesty, ktorých hlavný 
úmysel bol za osobné uzdravenia pútnikov. Sobotňajší 
program vyvrcholil polnočnou svätou omšou. 

V nedeľu od skorého rána prichádzalo čoraz viac 
pútnikov z ďalekého okolia. Celá púť vyvrcholila sláv-
nostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom 
bol rožňavský biskup Mons.Vladimír Filo. 

Biskup Filo sa vo svojej homílii zameral na historic-
ký význam a udalosti, ktoré sa udiali v Bazilike Santa 
Maria Maggiore v Ríme a povzbudil veriacich, že aj 
toto pútnické miesto nesie tento názov ,pretože je takou 
významnou bazilikou akou je Santa Maria Maggiore. 
Vo svojom príhovore vyzdvihol úctu k tradícii a ku 
koreňom, ako aj bohatstvo Máriinho života a príkladu. 
Podotkol, že Rok viery nám má dopomôcť k  znovu-
objaveniu viery a tak ukázať ,,dvere viery“ mnohým 
hľadajúcim a práve v tejto mariánskej svätyni môžeme 
získať potrebné milosti. Na záver zdôraznil: „ak chce-
me byť naozaj mariánski, musíme si dávať veľký pozor 
na to, čo vchádza do našej mysle a do našich sŕdc. Lebo 
často nasávame to, čo neformuje naše kresťanské po-
vedomie, ale práve naopak. Práve preto nech je nám 
Mária vzorom, ako si chrániť srdce a premýšľať vždy 
o tom, čo súvisí s Ježišom.                    Simona Kaľavská
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Pracovná skupina o rodovej rovnosti 
v Rajeckých Tepliciach

RAJECKÉ TEPLICE - V reakcii na aktuálnu si-
tuáciu a potrebu spoločenskej diskusie o rodovej 
rovnosti a ideológii gender vznikla pri Fóre živo-
ta pracovná skupina Gender, rodová rovnosť a fe-
minizmus. Na svojom prvom stretnutí v Rajec-
kých Tepliciach 26. až 27. júla 2013 sa venovala 
základnej terminológii, východiskám, dôsledkom 
a ohrozeniam teórie rodu pre spoločnosť. Skon-
štatovala nevyhnutnosť informovania verejnosti 
o tom, čo sa pod pojmom rodová rovnosť a gen-
der skrýva, aby ľudia mohli včas zaujať osobné 
stanovisko k prípadným politickým a spoločen-
ským aktivitám rodovej loby a implementovaniu 
teórie gender do slovenskej legislatívy.

Pracovná skupina (zložená z mužov aj žien) 
sa zaoberala aj prípravou návrhu celoštátnej 
stratégie a ochrany ľudských práv zo strany vlá-
dy SR, ktorá v danej podobe s tzv. novými ľud-
skými právami a rodovou perspektívou oslabuje 
rodinu a ohrozuje slobodu svedomia a vyznania 

Arcibiskupský úrad v Trnave  
privítal letný tábor detí

TRNAVA - Od 5. do 9. augusta sa Arcibiskupský 
úrad v Trnave rozozvučal radostným smiechom 
detí. Prebiehal tu detský letný tábor, program kto-
rého pripravilo deväť mladých animátorov zo spo-
ločenstva „Katedrálnici“ spolu s dvomi kňazmi 
z katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa.

Tábor prebiehal každý deň od ôsmej do pät-
nástej hodiny. Jeho úlohou bolo priblížiť deťom 
posolstvo sv. Cyrila a Metoda, keďže si tento rok 
pripomíname jubileum ich príchodu na naše úze-
mie. Deti mali takto možnosť zaujímavým spôso-
bom si vyplniť jeden z týždňov letných prázdnin. 
Boli rozdelení do štyroch skupín, kde sa zapájali 
do športových, vedomostných a tvorivých súťaží, 
rozvíjali svoje talenty a tiež sa učili spolupracovať 
s kamarátmi v skupinke.

Každý deň, pred obedom, slávili v kaplnke na 
prvom poschodí svätú omšu, do ktorej sa deti ak-
tívne zapájali miništrovaním, čítaním lekcií, pro-
sieb i spevom. V spomienkach detí zostane aj sto-
povacia súťaž po historickom centre mesta, ktorú 
zakončili výstupom na mestskú vežu. Odmenou 
pre deti bol nevšedný pohľad na celú Trnavu s jej 
okolím a napokon potrebné letné osvieženie sa 
zmrzlinou.                                     Tomáš Procházka

Kolégium KU v zimnom semestri  
na témy astrofyzika, inkvizícia i film

RUŽOMBEROK - V no-
vom akademickom roku 
2013/2014 ponúka Kolé-
gium Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku bohatý 
intelektuálny program pre 
svojich študentov, pedagó-

gov, ale aj pre širokú verejnosť. Prvá prednáška 
odznie už v utorok 1. októbra v novej budove 
Univerzitnej knižnice, posledné kolégium sa 
v zimnom semestri uskutoční 17. decembra.

„Ďakujeme všetkým prednášajúcim, ktorí tu 
v minulom akademickom roku prišli a ktorí nás 
v prichádzajúcom akademickom roku navštívia. 
Vďaka ich ochote a obetavosti sa dostáva našim 
študentom a pedagógom intelektuálneho a du-
chovného obohatenia v celoživotnom vzdelávaní 
a v celoživotnej formácii,“ povedal Róbert Lap-
ko, prorektor KU poverený zodpovednosťou za 
zahraničné vzťahy, mobility a formáciu.

Témy, s ktorými sa oboznámia účastníci 
programu intelektuálnej formácie, sú rozličné: 
vzťah viery a rozumu, poznanie hodnôt v ľud-
skom živote, slovenské národné hnutie v 20. sto-
ročí, rímska inkvizícia, princípy politickej moci, 
fenomén peňazí alebo osobnosť teológa Teilhar-
da de Chardin. Zaujímavosťou bude prednáška 
jezuitu Pavla Gábora, ktorý je zástupcom riadi-
teľa Vatikánskeho observatória. V utorok 17. de-
cembra bude hľadať odpoveď na odvekú otázku 
astrofyziky, či sme vo vesmíre sami.

Súčasťou programu v zimnom semestri je 
aj premietanie dokumentárneho filmu Súď ma
a skúšaj o likvidácii ženských reholí, ktorý nato-
čila Ivica Kušíková SSpS. Hlavnými protagonist-
kami filmu sú rehoľné sestry, ktoré prežili exodus
50. rokov v Československu a pre vernosť hod-
notám, v ktoré verili a ktoré žili, sa tak stali sved-
kami dejinných udalostí nášho národa.      

                                                     Matúš Demko

jednotlivcov. Obsahom stretnutia v Rajeckých 
Tepliciach bola nielen analýza súčasného stavu, 
ale aj úvaha, ako spojiť sily a pripraviť pozitívne 
posolstvo pre spoločnosť o spravodlivom vzťahu 
muža a ženy. Účastníci skupiny si rozdelili úlohy, 
definovali jednotlivé oblasti pracovného nasade-
nia, ako aj termín nasledujúceho stretnutia.                                                   
                                                                       Fórum života 
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V zrúcanine kostola sv. Kataríny 
Noc kostolných a kláštorných ruín
DECHTICE - V piatok sa v podvečerných hodi-
nách konalo na Katarínke podujatie Noc kostolných 
a kláštorných ruín. Program začal koncertom soprá-
nistky Evy Šuškovej a sláčikového kvarteta Mucha 
Quartet, ktorý sa odohral medzi múrmi zrúcaniny 
kostola svätej Kataríny.
Po krátkej pauze začala svätá omša, ktorú celebro-
val vdp. Branislav Popelka z farnosti Majcichov. 
Na výklade dobrovoľníkov, ktorý znel ruinami za 
sprievodu osvetlenia z lampášov, sa zúčastnilo oko-
lo 130 návštevníkov.                               Ľubo Blišák

Slávenie fatimskej soboty v Rajeckej Lesnej
RAJECKÁ LESNÁ - Fatimská sobota sa konala  
3. augusta 2013 v Rajeckej Lesnej za účasti die-
cézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa. V progra-
me bola modlitba posvätného ruženca a svätá  
omša.                                               Marek Smatana

Spoluzakladateľ Spoločenstva Fatima 
Silvester Krčméry má 89 rokov
BRATISLAVA - MUDr. Silvester Krčméry, spolu-
zakladateľ (s Vladimírom Juklom) Spoločenstva 
Fatima sa dožíva 89 rokov. Aj keď sa narodil v Tr-
nave, jeho detstvo a gymnaziálne štúdia sú späté 
s Banskou Bystricou, mladosť so štúdiami v Brati-
slave, Prahe, v Paríži a čas, keď mal vykonávať le-
kársku prax so skoro 14-ročným pobytom vo väzni-
ciach komunistického režimu (kde nechýbalo bitie, 
zlámanie rebier), následné sledovanie jeho osoby 
tajnou službou ŠtB až do roku 1989. Profesionálne 
sa venoval práci röntgenológa v Podunajských Bis-
kupiciach, a keď mu po roku 1989 bol ponúknutý 
post veľvyslanca vo Vatikáne, odmietol to. Chcel 
byť blízko tým najposlednejším a venoval sa asoci-
álom, drogovo závislým a pod. Niekoľko rokov je 
už pripútaný na lôžko a jeho zdravotný stav (aj po 
návrate z nemocnice) ostáva v týchto dňoch kritic-
ký.                                                 František Neupauer 

Zomrel najstarší kňaz Prešovskej archieparchie 
Nikefor Petraševič
PREŠOV - V utorok 16. júla 2013 poobede zomrel 
v 72. roku kňazstva a 98. roku života otec Nikefor 
Petraševič, najstarší kňaz Prešovskej archieparchie. 
Zádušnú svätú liturgiu slávil 20. júla 2013 v gréc-
kokatolíckom chráme v obci Szikszó v Maďarsku 
vladyka Atanáz Orosz, miškovecký apoštolský ex-
archa.

Na pohrebných obradoch v pondelok 22. júla 2013 
v rímskokatolíckom chráme v obci Szikszó sa zú-
častnil aj prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ a veľa gréckokatolíckych kňazov zo 
Slovenska. Telesné ostatky otca Nikefora boli po-
tom uložené na miestnom cintoríne.     Juraj Gradoš

Zomrel 86-ročný kňaz Bratislavskej arcidiecézy 
Elemír Mikuš
BRATISLAVA - V 56. roku kňazstva a 86. roku ži-
vota zomrel kňaz Bratislavskej arcidiecézy Elemír 
Mikuš. Pohreb sa konal v piatok 9. augusta 2013 
o 15:00 h v Oreskom.
Elemír Mikuš prijal kňazskú vysviacku 1. júla 
1957. Pôsobil v Nemecku, v Ríme, vo Viedni (zod-
povedal za pastoráciu slovenských utečencov) 
a v Detroite v Spojených štátoch amerických. Od 
roku 2001 bol na odpočinku v Oreskom. Pavol Póša

Na internete je prvé číslo obnoveného časopisu 
Communio Missio
ŽILINA - Vyšlo prvé číslo obnoveného časopisu 
Communio Missio. V čísle nájdu záujemcovia veľa 
zaujímavých tém k Roku viery, rozhovory, prekla-
dy zahraničných textov, ale aj prednášky zo sym-
pózia alebo príspevky z cyrilo-metodských utor-
kov v Diecéznom centre v Žiline a iných podujatí. 
Vychádza štvrťročne a na internete je k dispozícii 
zadarmo.                                                Zdeno Pupík

Vyšiel výber z exercícií s Benediktom XVI. 
o bl. Chiare Luce
BRATISLAVA - Vydavateľstvo Nové mesto vydalo  
knihu François-Marie Léthelovej: Kristovo svetlo 
v srdci Cirkvi. Ide o výber z duchovných cvičení s 
Benediktom XVI. o bl. Chiare Luce Badánovej. V 
máji 2011 bol za blahoslaveného vyhlásený pápež 
Ján Pavol II. V znamení tejto udalosti sa niesli aj 
duchovné cvičenia Svätého Otca a Rímskej kúrie, 
ktoré v marci 2011 na žiadosť Benedikta XVI. vie-
dol karmelitán o. F. M. Léthel, teologický poradca 
Kongregácie pre kauzy svätých. Tieto duchovné 
cvičenia venoval predstaveniu svätosti cez plejá-
du svätých. Na niekoľkých stránkach vykresľuje 
účastníkom duchovných cvičení – a prostredníc-
tvom tejto knižky aj nám – krásu, hĺbku a pravosť 
svätosti tohto normálneho dievčaťa plného života. 
V predslove nám tento pohľad na svätosť pripomí-
na aj arcibiskup Cyril Vasiľ: „pre kresťana byť svä-
tým znamená... byť normálnym”.          Martin Uher

STRUČNE Z DOMOVA


