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Jedným z najsilnejších zážitkov z letov v lietadle som 
mal možnosť prežiť počas cesty na Svetové dni mládeže 
do Ria. Počas preletu nad územím, ktorým preteká rieka 
Amazonka som pochopil, čo to znamená život vo svojej 
prirodzenej podobe. Amazonský prales i z výšky desia-
tich kilometrov dával tušiť, že sú v ňom miesta, na ktoré 
ľudská noha ešte nikdy nevstúpila. Pľúca sveta. Rieka 
Amazonka bola akoby tepnou, okolo ktorej život pulzo-
val. Čím ďalej od nej, tým sa farba zelenej menila. Až po 
vyprahnuté a vysušené územia. Hovorím však o stov-
kách, ak nie tisícoch kilometrov. Užasnutý som sedel 
prilepený na okno lietadla a vo svetle zapadajúceho sln-
ka, ktoré celej scenérii pridalo jedinečný výzor som sa 
pohrúžil do modlitby. Tam niekde podo mnou pulzoval 
život. Aj keby ho chcel niekto radikálne zmeniť, či nebo-
daj zničiť, nebolo by to také jednoduché. Majestátnosť 
a sila, ktorá sálala z územia pralesa a rieky Amazonka 
bola dôkazom, že život má svoju silu a túžbu dávať. 

To všetko sa mi viazalo pri premýšľaní nad udalos-
ťami týchto dní. Stále viac sme svedkami tlaku proti pri-
rodzenému životu. Tak prirodzenému a normálnemu, že 
rozumnému človeku príde veľmi nerozumné, ak s ním 
chce niekto za každú cenu experimentovať. Tí, ktorí 
sa o to pokúšajú, nevynašli nič nové. Iba sa spôsobmi 
manipulácie pokúšajú o sebazničenie. Nádej, že život je 
silnejší ako ľudská hlúposť je však silnejšia, ako pocit 
bezvýchodiskovosti. Aj vplyvom mediálnej kultúry sme 
presviedčaní, že pravdivé je to, čo a ako cítime. Teda nie 
pravda sama o osebe, ale pocity. „Ja to tak cítim“- po-
čujeme často ako základný a všetkých odzbrojujúci ar-
gument. A tak sa necháme pomerne ľahko oklamať, že 
to, čo sa nazýva právami sú len ľudské výmysly, ktoré 
sú determinované citmi a pocitmi. Ak majú dnes dvaja 
muži alebo dve ženy nárok na to, čo patrí výlučne ro-
dine, ako zdravému základu a jedinému spojeniu ľudí, 
zabečpečujúcich aj zdravú budúcnosť spoločnosti, pre-
čo nie v budúcnosti traja, štyria, či piati... Prečo potom 
bojovať proti pedofílii, či iným formám zvrhlostí? Prečo 

potom zakazovať vraždu, krádež, či podvod? Na základe 
čoho? Ak nie je Boh, všetko je dovolené. Ale ak je a ak 
existuje zdravý rozum, je potrebné si klásť otázky. Do 
dôsledkov. Inak sa o pár rokov neprestaneme čudovať, 
čo všetko bude v spoločnosti dovolené. Ba priam na-
opak, doslova prikázané. Lebo inak to bude trestné. Pred 
nedávnom sa mi posťažoval jeden z rodičov- „Ja mám 
už strach poslať pomaly deti do školy. Keď vidím, čo 
všetko je dovolené im vtĺkať do hlavy, prostredníctvom 
kníh schválených ministerstvom školstva, naskakuje mi 
z toho husia koža.“ A ak k tomu pridáme obavy, či už 
opodstatnené, alebo nie, o možnom odoberaní detí z ro-
dín z pochybných dôvodov, začíname chápať, že v spo-
ločnosti sa niečo vážne začalo diať. A nenahovárajme si, 
že naši politici sa tomu postavia. Aktuálnosť bioetických 
a morálnych problémov svedčia o opaku. 

Pred niekoľkými dňami som sa rozprával s člove-
kom, ktorý pracoval v tlačovom centre počas majstrov-
stiev sveta v atletike v Moskve. Hovoril mi o tom, koľko 
práce a aké reakcie vyvolala poznámka majsterky sveta 
Isimbajevovej k otázke homsexuality. Bez toho, aby 
chcela niekoho uraziť poznamenala, že u nich žijú ženy 
s mužmi a muži so ženami. A že by bolo dobré, aby to 
návštevníci ich krajiny rešpektovali. Mediálny útok, 
ktorý nasledoval, dal jasnú odpoveď, čo je politicky ko-
rektné a čo sa dnes neodpúšťa. Dnes už nie je takmer 
problém porušovanie základných ľudských práv. Ak 
sú na to peniaze, privrú sa oči. Ak však príde na pretras 
otázka LGBTI, zmetie vás špirála mlčania, jedna z najú-
činnejších foriem mediálnej manipulácie spôsobom, aký 
ste nezažili. 

Aj preto je potrebné ukázať, že na Slovensku je stále 
dosť ľudí, pre ktorých je život a rodina hodnotou. Aj pre-
to je potrebné ísť to ukázať na ulicu. Svedectvo o živote, 
ktorý počíta aj s budúcnosťou. Národný pochod za život 
v Košiaciach o pár týždňov sa môže stať lakmusovým 
papierikom. Pre médiá, politikov i celú spoločnosť.                                           
                        RV, Jozef Kováčik

Sila života

Bratislava 5. septembra (TK KBS) - Predseda Konfe-
rencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský 
prijal dvoch zástupcov tímu, ktorí sa venovali príprave 
Národného stretnutia mládeže R13 v Ružomberku. Ar-
cibiskupovi dvojica odovzdala aj časť spätnej väzby od 
tých, ktorí zavítali do Ružomberka, kde prišlo na konci 
júla vyše 2 500 ľudí.  

„Arcibiskup Zvolenský poďakoval za prípravu stret-
nutia, ocenil snahu a angažovanosť. Tešíme sa, že ho 
prežil spolu s nami. Zároveň sme debatovali o možnosti 
zorganizovať podobné podujatie v budúcnosti,“ hovorí 
Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity 
KBS, ktorá spolu s viac než 300 dobrovoľníkmi stretnu-
tie pripravovala. „Pri rôznych aktivitách počas príprav 

i programu vyše 100-tisíc hodín svojho voľného času,“ 
dodáva ďalší člen centrálneho tímu Pavol Danko. 

Tím R13 vytvoril po R13 aj pozdrav Svätému Otco-
vi. Ten plánujú osobne odovzdať na budúci týždeň apoš-
tolskému nunciovi na Slovensku Mariovi Giordanovi. 
Na akcii, ktorá nebola klasickým festivalom s rečník-
mi a kapelami zvučných mien, priniesli organizátori do 
srdca Liptova kus Brazílie. V duchovnom, kultúrnom 
a umeleckom programe previazanom s katechézami 
a svedectvami vystúpilo za tri dni okolo 290 účinkujúcich 
- profesionálov i amatérov. Mladí sa po prvýkrát v histórii 
zúčastnili na Expo povolaní, kde sa so svojimi aktivitami 
predstavilo okolo 250 rehoľníkov. Podobné stretnutie sa 
uskutočnilo po prvý raz.                                               -och-

Predseda KBS poďakoval tímu, ktorý pripravil stretnutie mládeže R13
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Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnešné evanjelium nás pozýva uvažovať nad témou 
spásy. Ježiš vystupuje z Galiley smerom k mestu Jeru-
zalemu a po ceste – ako rozprá-
va evanjelista Lukáš – sa k ne-
mu priblíži akýsi človek a pýta 
sa ho: «Pane, je málo tých, čo 
budú spasení?» (Lk 13,23). 
Ježiš na otázku neodpovedá 
priamo. Nie je dôležité vedieť, 
koľkí sa spasia, ale je dôležité 
skôr vedieť, aká je cesta spásy. 
A tak vidíme, že Ježiš na otáz-
ku odpovedá slovami: «Usiluj-
te sa vojsť tesnou bránou, lebo 
hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú 
môcť» (v. 24). Čo chce Ježiš povedať? Akou bránou to 
musíme vojsť? A prečo Ježiš hovorí o tesnej bráne?

Obraz brány sa v evanjeliu viac ráz opakuje a vzťa-
huje sa na vstup do domu, do rodinného krbu, kde 
nachádzame bezpečie, lásku, teplo. Ježiš nám hovorí, 
že je taká brána, ktorou vstupujeme do Božej rodiny, 
do tepla Božieho domu, do spoločenstva s ním. Touto 
bránou je sám Ježiš (porov. Jn 10,9) On je brána. On 
je cestou k spáse. On nás privádza k Otcovi. A tá brá-
na, ktorou je Ježiš, nie je nikdy zatvorená. Táto brána 
nikdy nie je zavretá, je otvorená vždy a pre všetkých 
bez rozdielu, bez vylúčenia, bez privilégií. Pretože, 
ako viete, Ježiš nikoho nevylučuje. – Niekto z vás mi 
azda môže povedať: „Otče, ale ja som určite vylúčený, 
pretože som veľký hriešnik: porobil som škaredé veci, 
toľko som ich v živote popáchal.“ – Nie, nie si vylú-
čený! Presne pre toto si uprednostnený, pretože Ježiš 
uprednostňuje hriešnika, vždy, aby mu odpustil, aby ho 
miloval. Ježiš ťa očakáva, aby ťa objal, aby ti odpustil. 
Nemaj strach, on ťa očakáva. Vzchop sa, naber odvahu 
vstúpiť jeho bránou. Všetci sú pozvaní prekročiť prah 
tejto brány, prejsť prahom brány viery, vstúpiť do jeho 
života a dovoliť, aby on vstúpil do nášho života, aby ho 
premenil, obnovil, dal mu plnú a trvalú radosť.

V dnešných dňoch prechádzame popred mnohé 
brány, ktoré nás pozývajú vstúpiť, sľubujúc šťastie, 
ktoré, ako si potom uvedomujeme, trvá iba chvíľku, 
samo sa vyčerpá a nemá budúcnosť. No pýtam sa vás: 
Akou bránou chceme vstúpiť my? A koho chceme, aby 
vstúpil bránou do nášho života? Chcel by som to pove-
dať s dôrazom: Nemajme strach vstúpiť bránou viery 
v Ježiša, dovoliť mu stále väčšmi vstúpiť do nášho ži-
vota. Nemajme strach vyjsť z našich sebectiev, z našej 
uzavretosti, z našej ľahostajnosti voči druhým. Pretože 
Ježiš osvecuje náš život svetlom, ktoré viac nezhasne. 
Nie je to nejaký ohňostroj, nie je to záblesk! Je to po-
kojné svetlo, ktoré vždy trvá a dáva nám pokoj. Takéto 
je svetlo, s ktorým sa stretneme, ak vstúpime Ježišovou 
bránou.

Zaiste je Ježišova brána tesná, no nie preto, že by to 
bola nejaká mučiareň. Nie preto. Ale preto, lebo si od 
nás žiada otvoriť mu naše srdce, uznať, že sme hrieš-

nici, že potrebujeme jeho spá-
su, jeho odpustenie, jeho lásku; 
mať pokoru prijať jeho milosr-
denstvo a dať sa ním obnoviť. 
Ježiš nám v evanjeliu hovorí, 
že byť kresťanmi neznamená 
nosiť „nálepku“! – Pýtam sa 
vás: Ste kresťanmi podľa „ná-
lepky“, alebo pravdivo? A kaž-
dý nech si zodpovie vo svojom 
vnútri. – Nikdy nebuďme ná-
lepkovými kresťanmi! Buďme 

kresťanmi pravdivo, v srdci. Byť kresťanmi znamená 
žiť a dosvedčovať vieru v modlitbe, v skutkoch lásky, 
v podporovaní spravodlivosti, v konaní dobra. Tesnou 
bránou, ktorou je Kristus, musí prechádzať celý náš 
život.

Prosme Pannu Máriu, Bránu do neba, aby nám 
pomáhala vstúpiť bránou viery, dovoliť, aby jej Syn 
premenil náš život ako premenil ten jej, aby prinášal 
všetkým radosť evanjelia. 

Naliehavá výzva Svätého Otca na pokoj v Sýrii 
Naliehavú výzvu za pokoj v Sýrii znovu adresoval 

svetu pápež František napoludnie na Námestí sv. Petra za 
prítomnosti tisícov pútnikov. Okolo krajiny, v ktorej už 
zahynulo vyše stotisíc osôb, z toho 7-tisíc detí, a z kto-
rej už utiekli štyri milióny obyvateľov, sa po posledných 
tragických udalostiach ešte viac zbiehajú mračná.

„S veľkou bolesťou a znepokojením naďalej sledu-
jem situáciu v Sýrii. Nárast násilia tejto vojne medzi 
bratmi, s násobiacimi sa masakrami a strašnými výčin-
mi, ktoré sme všetci mohli sledovať v desivých zábe-
roch z týchto dní, ma núti ešte raz pozdvihnúť hlas, aby 
sa zastavil rachot zbraní. Nie vojenský stret ponúka per-
spektívy nádeje na vyriešenie problémov, ale schopnosť 
stretnutia a dialógu.

Z hĺbky srdca chcem vyjadriť svoju blízkosť v mod-
litbe a solidárnosť so všetkými obeťami tohto konflik-
tu, so všetkými, ktorí trpia, osobitne s deťmi, a chcem 
pozvať k stálemu udržiavaniu nádeje na pokoj. Vyzý-
vam medzinárodné spoločenstvo, aby prejavilo väč-
šiu citlivosť voči tejto tragickej situácii a vynaložilo 
všetko svoje úsilie na pomoc milovanému sýrskemu 
národu nájsť riešenie na vojnu, ktorá rozosieva ničenie 
a smrť.

Všetci spolu sa modlime, všetci spoločne prosme 
Pannu Máriu, Kráľovnú pokoja: Mária, Kráľovná poko-
ja, oroduj za nás. (Spolu s prítomnými:) Mária, Kráľov-
ná pokoja, oroduj za nás!

                                                 (Preklad: Jozef Bartkovjak SJ
                                                                          snímka RV

Pred modlitbou Anjel Pána: Evanjeliovou tesnou bránou je sám Ježiš
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Vatikán 1. septembra (RV SK)  - Na Námestí sv. Petra sa 
zišlo približne 40-tisíc ľudí, aby si vypočuli príhovor pá-
peža Františka pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána. 
Svätý Otec predniesol mocný apel za mier v Sýrii. 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
V dnešný deň, drahí bratia a sestry, sa chcem stať 

tlmočníkom volania, ktoré vychádza z každej časti sve-
ta, z každého národa, zo srdca každého, z jednej veľkej 
rodiny, ktorou je ľudstvo, s narastajúcou úzkosťou: je to 
volanie po pokoji. Výkrik, ktorý hovorí dôrazne: Chce-
me svet pokoja, chceme byť ľuďmi pokoja, chceme, aby 
v tejto našej spoločnosti, rozjatrenej rozdeleniami a kon-
fliktami, zavládol pokoj. Už nikdy viac vojnu! Nikdy
viac vojnu! Pokoj je prevzácny dar, ktorý sa musí pod-
porovať a chrániť.

S osobitnou bolesťou a obavami prežívam mnohé si-
tuácie konfliktu, ktoré sú na tejto našej zemi, ale v týchto
dňoch je moje srdce hlboko zranené tým, čo sa deje v Sý-
rii, a naplnené úzkosťou z črtajúcich sa dramatických 
perspektív vývoja. Vyhlasujem mocnú výzvu za pokoj, 
výzvu, ktorá sa rodí z môjho najhlbšieho vnútra! Koľko 
utrpenia, koľko ničenia, koľko bolesti prinieslo a priná-
ša použitie zbraní v tej trýznenej krajine, osobitne medzi 
civilným a bezbranným obyvateľstvom! Pomyslime, 
koľko detí nebude môcť uzrieť svetlo budúcnosti! S oso-
bitnou ráznosťou odsudzujem použitie chemických zbra-
ní. Poviem vám, že v mojej mysli a srdci stále zostávajú 
vtlačené otrasné obrazy predošlých dní. Je tu Boží súd 
a aj súd dejín nad našimi skutkami, a pred tým nemožno 
uniknúť!

K pokoju nikdy nevedie použitie násilia. Vojna vyvo-
láva vojnu, násilie vyvoláva násilie! Z celých síl žiadam 
strany, ktoré sú v konflikte, aby počúvali hlas vlastného
svedomia, aby sa neuzatvárali vo vlastných záujmoch, 
ale aby hľadeli na druhého ako na brata a aby sa s odva-
hou a rozhodnosťou vydali na cestu stretnutia a rokova-
nia, prekonajúc tak slepý konflikt.

S rovnakým dôrazom povzbudzujem aj Medziná-
rodné spoločenstvo, aby bez ďalšieho otáľania vyvinu-
lo všetko úsilie na podporu jednoznačných iniciatív pre 
pokoj v tejto krajine, založených na dialógu a rokovaní, 
pre dobro celého sýrskeho obyvateľstva. Nech sa nijako 
nešetrí úsilím na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre 
postihnutých týmto strašným konfliktom, osobitne tým,
ktorí v krajine zostali bez strechy nad hlavou a početným 
utečencom v susedných krajinách. Nech sa zaistia pod-
mienky pre humanitárnych pracovníkov, zapojených do 
služby trpiacim obyvateľom, aby im mohli poskytovať 
nevyhnutnú pomoc.

Čo môžeme urobiť my pre pokoj vo svete? Ako pove-
dal pápež Ján XXIII.: „Každému jednotlivcovi prislúcha 
úloha znovunastoliť vzťahy spolunažívania, založené na 
spravodlivosti a láske“ (porov. Encyklika Pacem in terris 
z 11. apríla 1963, AAS 55 [1963], 301-302). Nech reťaz 
úsilia o pokoj zjednotí všetkých ľudí dobrej vôle! Túto 
rozhodnú a naliehavú výzvu adresujem celej Katolíckej 

cirkvi, no tiež aj všetkým kresťanom iných vyznaní, ľu-
ďom každého náboženstva a aj tým bratom a sestrám, 
ktorí nie sú veriaci. Pokoj je dobro, ktoré prekonáva kaž-
dú hranicu, pretože je to dobro celého ľudstva.

Opakujem zvýšeným hlasom: nie kultúra stretu, nie 
kultúra konfliktu je tým, čo vytvára spolunažívanie v ná-
rodoch a medzi národmi, ale kultúra stretnutia, kultúra 
dialógu: toto je jediná cesta k pokoju. Nech sa volanie 
po pokoji mocne rozoznie, aby dosiahlo k srdcu každého 
a aby všetci odložili zbrane a nechali sa viesť túžbou po 
pokoji.

Preto som sa, bratia a sestry, rozhodol vyhlásiť pre 
celú Cirkev na blížiaci sa 7. september, vigíliu sviatku 
Narodenia Panny Márie, Kráľovnej pokoja, deň pôstu 
a modlitby za pokoj v Sýrii, na Blízkom východe a na 
celom svete, a pozývam aj bratov kresťanov iných vy-
znaní, príslušníkov iných náboženstiev, a všetkých ľudí 
dobrej vôle pripojiť sa k tejto iniciatíve spôsobom, aký 
uznajú za vhodný.

Dňa 7. septembra tu na Námestí sv. Petra, sa od 19. do 
24. hodiny zjednotíme v modlitbe a v duchu pokánia, aby 
sme od Boha vyprosovali tento veľký dar pre milovaný 
sýrsky národ a pre všetky situácie konfliktov a násilia vo
svete. Ľudstvo potrebuje vidieť gestá pokoja a počuť slo-
vá nádeje a pokoja! Žiadam všetky partikulárne Cirkvi, 
aby okrem prežívania pôstu v tento deň zorganizovali aj 
nejaký liturgický obrad s týmto úmyslom.

Prosme Máriu, aby nám pomáhala odpovedať na ná-
silie, konflikty a vojnu silou dialógu, zmierenia a lásky.
Ona je Matkou: nech nám pomáha dosiahnuť pokoj. My 
všetci sme jej deťmi. Pomáhaj nám, Mária, prekonať aj 
tento ťažký okamih a svojím dennodenným úsilím vytvá-
rať v každom prostredí pravú kultúru stretnutia a pokoja.

Mária, Kráľovná pokoja, pros za nás!“ (Spolu s prítom-
nými: „Mária, Kráľovná pokoja, pros za nás!“) RV SK jb, mk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sýrsky Veľký mufti: Chcem sa 
spolu s pápežom modliť za mier

DAMASK - Sýrsky Veľký mufti Ahmad Badreddin Has-
sou, duchovný vodca islamu v Sýrii, sa cíti hlboko za-
siahnutý výzvou Svätého Otca Františka na mier v Sýrii, 
ktorú vyslovil včera pri modlitbe Anjel Pána vo Vatikáne. 
Hassou vzápätí vyjadril túžbu byť prítomný na Námestí 
sv. Petra počas modlitbovej vigílie za mier v Sýrii, ktorú 
pápež František ohlásil na sobotu 7. septembra. Podľa 
Veľkého muftiho „Sýrski moslimovia vidia pápeža ako 
„skutočného duchovného vodcu, návislého od politic-
kých, individuálnych, či kolektívnych záujmov, ako vod-
cu, ktorý hovorí v prospech skutočného dobra sýrskeho 
ľudu.“ Ako agentúru Fides informovali miestne zdroje, 
skupiny moslimov, kmeňové spoločenstvá, drúzovia, iz-
maeliti a ďalšie súčasti sýrskej spoločnosti sa 7. septem-
bra plánujú zjednotiť v spoločnej modlitbe.   Fides, mk 

Pápež vyhlásil na 7. septembra deň pôstu a modlitieb za mier v Sýrii
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Vatikán 4. septembra (RV SK) - Po letnej prestávke 
sa  v stredu Svätý Otec opäť stretol s veriacimi pri 
generálnej audiencii na Námestí sv. Petra. Vo svojej 
katechéze sa vrátil k zhodnoteniu apoštolskej cesty 
do Brazílie, ktorá sa uskutočnila pred mesiacom. 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Po augustových prázdninách znovu pokračujeme 

v katechézach, no dnes by som vám chcel porozprá-
vať o mojej ceste do Brazílie pri príležitosti Sveto-
vých dní mládeže. Uplynul už viac ako mesiac, no 
som presvedčený, že je dôležité sa k tejto udalosti 
vrátiť, a že časový odstup umožňuje jej význam lep-
šie vystihnúť. Ponajprv chcem poďakovať Pánovi, 
pretože je to on, kto všetko riadil svojou prozreteľ-
nosťou. Pre mňa, ktorý pochádzam z Ameriky, to bol 
krásny dar! A za toto ďakujem aj Našej Panej z Apa-
recidy, ktorá túto cestu sprevádzala. Vykonal som si 
púť do veľkej brazílskej národnej svätyne, a jej uctie-
vaný obraz bol stále prítomný na pódiu SDM. Veľmi 
ma to uspokojilo, pretože Naša Pani z Aparecidy je 
veľmi dôležitá pre dejiny Cirkvi v Brazílii, ale aj pre 
celú Latinskú Ameriku. V Aparecide sme s latinskoa-
merickými a karibskými biskupi prežívali Generálne 
zhromaždenie, spolu s pápežom Benediktom. Bola 
to veľmi významná etapa duchovného napredovania 
v tejto časti sveta, kde žije väčšina Katolíckej cirkvi.

Aj keď som to už urobil, chcem znova poďakovať 
všetkým občianskym i cirkevným predstaviteľom, 
dobrovoľníkom, bezpečnostným pracovníkom, far-
ským spoločenstvám Ria de Janeiro a ďalších miest 
Brazílie, v ktorých pútnikov prijali s veľkou brat-
skosťou. Vskutku, pohostinnosť brazílskych rodín 
a farností bola jednou z najkrajších charakteristík 
týchto SDM. Sú to statoční ľudia, títo Brazílčania. 
Statoční ľudia! Majú naozaj veľké srdce. Putovanie 
vždy prináša sťažené situácie, ale pohostinnosť ich 
pomáha prekonávať, a dokonca ich premieňa na prí-
ležitosti vzájomného spoznávania a priateľstva. Ro-
dia sa putá, ktoré potom zostávajú, predovšetkým 
v modlitbe. Aj takto rastie Cirkev na celom svete, 
ako sieť opravdivých priateľstiev v Ježišovi Kristo-
vi, sieť, ktorá súčasne s tým, že nás zachytáva, nás 
oslobodzuje. Takže, pohostinnosť: toto je prvé slovo, 
ktoré sa vynára zo skúsenosti cesty do Brazílie. Po-
hostinnosť!

Ďalším zhrňujúcim slovom môže byť sviatok. 
SDM je vždy sviatkom, pretože keď sa mesto zaplní 
chlapcami a dievčatami, ktorí prechádzajú po uliciach 
so zástavami z celého sveta, zdravia sa a objímajú sa, 
toto je ozajstný sviatok. Je to znamenie pre všetkých, 
nielen pre veriacich. No potom je tu ten najväčší svia-
tok, ktorým je sviatok viery, keď spoločne chválime 
Pána, spievame, počúvame Božie slovo, zotrvávame 
v tichu pri adorácii. Toto všetko je vrcholom SDM, 
je to skutočným cieľom tejto veľkej púte, a osobitne 

sa to cíti pri veľkej vigílii v sobotu večer a pri záve-
rečnej svätej omši. Toto je ten veľký sviatok, sviatok 
viery a bratstva, ktoré sa začína na tomto svete a ne-
bude mať konca. No toto je možné jedine s Pánom! 
Bez Božej lásky niet pravého sviatku pre človeka!

Pohostinnosť, sviatok. No nemôže chýbať tretí 
prvok: poslanie. Tieto SDM charakterizovala mi-
sionárska téma: «Choďte a získavajte učeníkov zo 
všetkých národov». Počuli sme Ježišovo slovo: je to 
poslanie, ktoré dáva všetkým! Je to príkaz Vzkriese-
ného Krista jeho apoštolom: «Choďte», vyjdite zo 
seba samých, z každej uzavretosti, aby ste priniesli 
svetlo a lásku evanjelia všetkým, až po najvzdia-
lenejšie periférie života! Bol to práve tento Ježišov 
príkaz, ktorý som zveril mladým, ktorí vypĺňali pláž 
Copacabana kam len oko dovidelo. Toto symbolické 
miesto, breh oceánu, nútilo myslieť na breh Galilej-
ského jazera. Je to tak, pretože aj dnes Pán opakuje: 
«Choďte…», a dodáva: «Ja som s vami, po všetky 
dni…». Toto je podstatné! Jedine s Kristom môžeme 
prinášať evanjelium. Bez neho nemôžeme urobiť nič, 
– povedal nám to on sám (porov. Jn 15,5). Naopak 
s ním, zjednotení s ním, môžeme urobiť mnoho. Aj 
chlapec, dievča, čo v očiach sveta zaváži málo alebo 
vôbec nič, je v Božích očiach apoštolom Kráľovstva, 
je nádejou pre Boha!

Všetkých mladých sa chcem hlasno opýtať, len 
neviem, či sú aj tu na námestí: Sú tu na námestí mla-
dí? Zopár ich tu je! Chcel by som sa vás všetkých 
nahlas opýtať: Chcete byť nádejou pre Boha? Chcete 
byť nádejou? [Mladí volajú: „Áno!”] Chcete byť ná-
dejou pre Cirkev? [„Áno!”] Mladé srdce, ktoré prijme 
Kristovu lásku, sa premieňa na nádej pre druhých, je 
to nesmierna sila! No vy, chlapci a dievčatá, všetci 
mladí, vy sa musíte premeniť na nádej! Otvorte brány 
novému svetu nádeje! Toto je vaša úloha. Chcete byť 
nádejou pre nás všetkých? [„Áno!”]

Premýšľajme, čo znamená toto množstvo mla-
dých, ktorí sa stretli s Kristom v Riu de Janeiro, a pri-
nášajú jeho lásku do každodenného života, žijú ju, 
komunikujú ju. Neobjavia sa na stránkach novín, pre-
tože nekonajú násilné činy, nevyvolávajú škandály, 
a teda, nie sú témou do spravodajstva. No ak zostanú 
zjednotení s Ježišom, budujú jeho Kráľovstvo, budu-
jú bratstvo, spolupatričnosť, diela milosrdenstva, sú 
mocnou silou, ktorá robí svet spravodlivejším a kraj-
ším, premieňa ho! Chcem sa teraz opýtať chlapcov 
a dievčat, ktorí sú tu na námestí: Máte odvahu pri-
jať túto výzvu? [„Áno!”] Máte odvahu, či nie? Slabo 
som počul... [„Áno!”] Máte v sebe odhodlanie byť 
touto silou lásky a milosrdenstva, ktorá má odvahu 
premieňať svet? [„Áno!”]

Drahí priatelia, skúsenosť SDM nám pripomína 
ozajstnú veľkú správu dejín, Dobrú zvesť, hoci sa ne-
objavuje v novinách a v televízii: Sme milovaní Bo-

František zhodnotil cestu do Brazílie: pohostinnosť, sviatok, poslanie
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Vatikán 31. augusta (RV SR) - Svätý Otec František 
vymenoval nového štátneho sekretára. Stal sa ním 
taliansky arcibiskup Mons. Pietro Parolin, apoštol-
ský nuncius vo Venezuele. Urobil tak potom, ako 

prijal žiadosť o uvoľ-
nenie z úradu od dote-
rajšieho štátneho sekre-
tára, kardinála Tarcisia 
Bertoneho (v súlade 
s Kánonom č. 354 Kó-
dexu kánonického prá-
va).

Vo funkcii zotrvá 
do 15. októbra, kedy ju 
potom prevezme jeho 
nástupca. Svätý Otec 

pri tejto príležitosti prijme na audiencii predstave-
ných a oficiálov Štátneho sekretariátu, aby verejne
poďakoval kardinálovi Bertonemu za jeho vernú 
a obetavú službu Svätej stolici a aby im predstavil 
nového štátneho sekretára.

Mons. Pietro Parolin sa narodil 17. januára 1955 
v Schiavone pri Vicenze na severe Talianska. 27. 
apríla 1980 bol vysvätený za kňaza a inkardinova-

Dve nové menovania Svätého Otca
vo Vatikáne 

Vatikán 30. augusta (RV SR) - Svätý Otec František 
vymenoval do funkcie generálneho sekretára Go-
vernatorátu štátu mesta Vatikán pátra Fernanda 
Vérgeza Alzagu z Kongregácie Kristových legi-
onárov, doterajšieho riaditeľa vatikánskych tele-
komunikácií.

Páter Fernando Vérgez Alzaga LC má 68 ro-
kov, narodil sa 1. marca 1945 v Salamanke v Špa-
nielsku. V roku 1965 zložil večné sľuby v Kon-
gregácii Kristových legionárov a v roku 1969 
prijal kňazskú vysviacku. Získal licenciát z filo-
zofie a teológie na Pápežskej Gregorovej univer-
zite a diplom Školy archívnictva pri Vatikánskom 
tajnom archíve. Od roku 1972 pracoval na Kon-
gregácii pre inštitúty zasväteného života a spo-
ločnosti apoštolského života, od roku 1984 bol 
zamestnancom Pápežskej rady pre laikov. V roku 
2004 bol menovaný za vedúceho Úradu internetu 
Svätej stolice a od roku 2008 je riaditeľom vati-
kánskeho Telekomunikačného riaditeľstva.

Svätý Otec vymenoval aj konzultora Prefektú-
ry pre ekonomické záležitosti Svätej stolice, kto-
rým sa stal Dr. Paolo Ceruzzi.                              RV/ jb 

hom, ktorý je náš Otec, a ktorý poslal svojho Syna Je-
žiša, aby sa stal blízkym každému z nás a spasil nás. 
Poslal Ježiša, aby nás zachránil, všetko nám odpustil, 
pretože on vždy odpúšťa. On vždy odpúšťa, preto-
že je dobrý a milosrdný. Pamätajte: pohostinnosť, 
sviatok a poslanie. Tri slová: pohostinnosť, sviatok 
a poslanie. Nech tieto slová nie sú iba pripomenutím 
toho, čo sa udialo v Riu, ale nech oduševňujú náš ži-
vot a život našich spoločenstiev. Vďaka!“ 

Po dnešnej audiencii sa František stretol s kapi-
tánmi-regentmi Sanmarínskej republiky Antonellou 
Mularoniovou a Denisom Amicim. Spolu so štátnym 
sekretárom pre zahraničné a politické záležitosti 
Pasqualom Valentinim sa predtým stretli aj s kardi-
nálom Tarcisiom Bertonem, vatikánskym štátnym 
sekretárom, ktorého sprevádzal Dominique Mam-
berti, sekretár pre vzťahy so štátmi. Počas rozhovo-
rov vyjadrili spokojnosť nad dobrými vzťahmi me-
dzi Svätou stolicou a San Marínom a potvrdili svoju 
ochotu pokračovať v konštruktívnej spolupráci na 
bilaterálnej úrovni, ako aj v rámci medzinárodného 
spoločenstva. Venovali sa tiež vážnej situácii vo vý-
chodných oblastiach Stredomoria. Obe strany potvr-
dili, že iba spoločné úsilie všetkých národov môže 
zabezpečiť mierové riešenie konfliktu a bezpečnosť
v celom regióne.                                                 RV/jb 

Svätý Otec František vymenoval nového štátneho sekretára

ný do diecézy Vicenza. Dosiahol doktorát z Káno-
nického práva. V službách Svätej stolice je od roku 
1986. Pracoval na vatikánskych zastupiteľstvách 
v Nigérii a v Mexiku a na Štátnom sekretariáte vo 
Vatikáne na Oddelení pre vzťahy so štátmi. V roku 
2002 bol menovaný za podsekretára tohto oddele-
nia.

V roku 2009 bol spolu s menovaním za apoštol-
ského nuncia vo Venezuele povýšený do biskupské-
ho úradu s hodnosťou arcibiskupa, s titulárnym síd-
lom v Acquapendente. Biskupskú vysviacku prijal 
12. septembra 2009 z rúk pápeža Benedikta XVI. 
Okrem taliančiny ovláda francúzštinu, angličtinu 
a španielčinu.

Svätý Otec zároveň potvrdil v doterajších úra-
doch štyroch predstaviteľov Štátneho sekretariátu. 
Sú nimi substitút pre všeobecné záležitosti Mons. 
Giovanni Angelo Becciu, sekretár pre vzťahy so 
štátmi Mons. Dominique Mamberti, asesor pre vše-
obecné záležitosti Mons. Peter Wells a podsekretár 
pre vzťahy so štátmi Mons. Antoine Camilleri. Vo 
funkcii prefekta Prefektúry Pápežského domu Svä-
tý Otec potvrdil Mons. Georga Gänsweina.                    
                   RV/jb/ snímka RV 
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František sa stretol s delegáciou 
Svetového židovského kongresu

VATIKÁN - „Kresťan nemôže byť antisemitom“, 
zdôraznil pápež František pri stretnutí s päťčlen-
nou delegáciou Svetového židovského kongresu 
(World Jewish Congress - WJC), pod vedením 
jeho predsedu Ronalda S. Laudera. V komuniké 
zo stretnutia WJC informuje, že sa hovorilo o si-
tuácii v Sýrii s dôrazom na nevyhnutnú potrebu, 
aby Medzinárodné spoločenstvo vyvinulo všetko 
úsilie na zamedzenie vojny.

Ako komuniké ďalej uvádza, obe strany odsú-
dili náboženský fundamentalizmus a útoky proti 
náboženským menšinám, aké postihli koptských 
kresťanov v Egypte, a tiež snahy o zamedzovanie 
praktizovania ustálených náboženských praktík, 
k akým patrí obriezka a tiež používanie kóšer po-
travín. Počas stretnutia, ktoré sa uskutočnilo pri 
príležitosti začiatku nového židovského roku 5774, 
pápež pozdravil hostí židovským novoročným po-
zdravem „Šana tova“ a požiadal ich, aby tento po-
zdrav odovzdali Židom na celom svete. Predseda 
WJC Ronald Lauder pri stretnutí konštatoval, že 
úsilie pápeža Františka o dialóg oživilo nielen Ka-
tolícku cirkev, ale predstavuje aj významný impulz 
pre vzťahy medzi Židmi a kresťanmi.

World Jewish Congress je mezinárodná organi-
zácia, ktorá v stovke krajín reprezentuje židovské 
obce vo vzťahu k vládam a parlamentom a od svojho 
založenia v 1936 vyvíja aj úsilie o medzinábožen-
ský dialóg, osobitne s Katolíckou cirkvou.    RV/jb  

Svätý Otec zablahoželal  
rímskeho rabínovi  

k novému židovskému roku

Vatikán 5. septembra (RV CZ) - Vrchný rímsky rabín 
Riccardo Di Segni zverejnil na internetových strán-
kach rímskej židovskej obce blahoprajný list pápeža 
Františka k sviatkom Roš ha-šana, Jom kipur a Sukot. 
Svätý Otec okrem srdečného priania uisťuje svojou 
spomienkou v modlitbe za to, aby Boh Otec bohato 
požehnal nastupujúci nový rok a posilnil púť priateľ-
stva medzi Židmy a kresťanmi. Vrchný rímsky rabín 
v krátkom vyhlásení uvádza, že pre židovskú komu-
nitu nastávajú slávnostné dni modlitby, bdenia a pôs-
tu. Po dvoch dňoch nového roka bude tiež rímska ži-
dovská obec venovať zvláštnu pozornosť súčasným 
drámam a hroziacim nebezpečenstvám, aby tak bola 
v súlade s tými, ktorí sa v sobotu spoja v modlitbe za 

obranu života a ľudskej dôstojnosti, píše Riccardo Di 
Segni.

Židovský 5 774. nový rok začína vo štvrtok. Už v pon-
delok k nemu pápež František gratuloval zástupcom 
Svetového židovského kongresu.                               -ml-

Svätý Otec chce,  
aby sa Vatikán zapojil do boja 

proti obchodu s ľuďmi

VATIKÁN - Na žiadosť pápeža Františka sa v novembri 
vo Vatikáne zídu odborníci, aby hľadali účinnejšie spô-
soby boja proti obchodu s ľuďmi.

„Sme vďační pápežovi, že poukázal na jednu z naj-
dôležitejších sociálnych drám našich čias a že má dôve-
ru v naše inštitúcie, ktoré poveril, aby zorganizovali túto 
pracovnú skupinu,“ povedal biskup Mons. Marcelo Sán-
chez Sorondo, kancelár Pápežskej Akadémie vied.

Táto inštitúcia sa stretne vo Vatikáne spolu s Pápež-
skou Akadémiou sociálnych vied a Svetovou federáciou 
katolíckych zdravotníckych združení, aby prediskutova-
li a navrhli vatikánsky akčný plán na boj proti tomu, čo 
dnes mnohí nazývajú moderným otroctvom.

„Obchod s ľuďmi je hrozným zločinom proti ľud-
skej dôstojnosti a ťažkým previnením sa proti základ-
ným ľudským právam,“ povedal biskup Sánchez So-
rondo Vatikánskemu rozhlasu v rozhovore 22. augusta. 
„V tomto storočí pôsobí tento zločin ako katalyzátor pri 
vytvárení finančných zdrojov pre zločincov.“

Plánované stretnutie sa bude konať vo vatikánskej 
budove Casina Pio IV, kde sídlia obe zúčastnené aka-
démie.

Biskup Sánchez Sorondo poznamenal, že Spojené 
národy sa začali týmto zločinom zaoberať „len v roku 
2000“, spolu s následkami globalizácie.

„Alarmujúci nárast obchodu s ľudskými osobami 
je jedným z najvážnejších ekonomických, sociálnych 
a politických rizík, ktoré sa spájajú s procesom globa-
lizácie,“ povedal. „Je to vážna hrozba pre bezpečnosť 
jednotlivých národov a tiež problém medzinárodnej 
spravodlivosti.“

Správa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu týka-
júca sa obchodu s ľuďmi za rok 2012 hovorí, že okolo 
21 miliónov ľudí dnes musí vo svete nútene pracovať. 
Každý rok sa približne dva milióny ľudí stanú obeťami 
sexuálneho biznisu; 60 percent z nich sú dievčatá. Tento 
problém nie je obmedzený iba na chudobné alebo málo 
obývané oblasti, ale týka sa všetkých krajín sveta.

„Niektorí pozorovatelia tvrdia, že o pár rokov obchod 
s ľuďmi vo svojom rozsahu prekoná obchod s drogami 
a so zbraňami, a stane sa tak najlukratívnejšou kriminál-
nou činnosťou na svete“, doplnil biskup.           CNA, mk
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Svätý Otec požehnal  
Nadácii Carla Maria Martiniho

VATIKÁN/MILÁNO - Talianska provincia Spoločnosti 
Ježišovej spolu s Milánskou arcidiecézou založila Nadá-
ciu Carla Mariu Martiniho, ktorú rok od úmrtia milán-
skeho kardinála, predstavili Svätému Otcovi na zvláštnej 
audiencii. Cieľom nadácie je podporiť a prehĺbiť pozna-
nie života a diela veľkého exegétu, a v nadväznosti na 
jeho dielo uľahčovať kontakt súčasného človeka s Bo-
žím slovom v kontexte dnešnej kultúry. Vedie ju provin-
ciál jezuitského rádu v Taliansku o. Carlo Casalone.

„Spomienka na otcov je gestom spravodlivosti. 
A Martini bol otcom pre celú Cirkev. Aj my, takpove-
diac na konci sveta, sme si vykonávali duchovné cviče-
nia podľa jeho textov,“ uviedol pápež František počas 
stretnutia so zástupcami nadácie. Zosnulého kardinála 
označil za „proroka a človeka rozlišovania a pokoja“. 
Pripomenul úlohu, ktorú kardinál Martini zohral po-
čas 32. generálnej kongregácie jezuitov v roku 1974, 
keď ukázal cestu, ako konštruktívne spojiť dôraz, ktorý 
jezuiti kladú na spravodlivosť s posilnením vnútornej 
jednoty Spoločnosti Ježišovej a jej vzťahov so Svätou 
stolicou, vychádzajúc pri tom z perspektívy evanjelia.

Svätý Otec tak nadáciu povzbudil v jej činnosti a jej 
členom udelil svoje požehnanie.

Hlavnými cieľmi novovzniknutej nadácie so sídlom 
v Miláne je archívne zhromažďovať diela, spisy a prí-
hovory kardinála, podporovať ich štúdium a schvaľo-
vať ich publikovanie; ďalej podporovať ekumenický 
a medzináboženský dialóg, ako aj dialóg s občianskou 
spoločnosťou a neveriacimi, a súčasne prehlbovať ne-
rozlučné puto medzi vierou, spravodlivosťou a kultúrou. 
Rovnako si kladie za cieľ podporovať štúdium Svätého 
písma, a to aj v spojení s inými disciplínami, vrátane 
spirituality a spoločenských vied.                           RV/mf

Svätý Otec v liste Putinovi vyzýva 
lídrov G20 na zachovanie mieru 

Vatikán 6. septembra (TK KBS) - V Petrohrade sa začal 
dvojdňový summit skupiny G20. Pri tejto príležitosti pá-
pež František zaslal list ruskému prezidentovi Vladimi-
rovi Putinovi, ktorý obsahuje aj apel adresovaný predsta-
viteľom Skupiny dvadsiatich prítomným na summite:

„Úprimne vyzývam všetkých prítomných lídrov, 
aby každý jeden z nich pomohol nájsť spôsoby, ako 
prekonať konfliktné pozície a odložiť snahy o vojen-
ské riešenie. Nechajte priestor obnovenému záväzku 
usilovať sa s odvahou a odhodlaním o mierové riešenie 
prostredníctvom dialógu a rokovaní strán, jednomyseľ-
ne podporovaných medzinárodným spoločenstvom. 
Všetky vlády však majú morálnu povinnosť urobiť 
všetko možné preto, aby zabezpečili humanitárnu po-
moc ľuďom trpiacim kvôli konfliktu, a to ako vo vnútri,
tak aj za jeho hranicami.“

Hoci si pápež uvedomuje, že témy medzinárodnej 
bezpečnosti nie sú prvoradým cieľom stretnutia lídrov 
štátov dvadsiatich najsilnejších ekonomík, ktoré pred-
stavujú dve tretiny svetovej populácie a 90 % celosveto-
vého HDP, verí, že jeho účastníci nezabudnú na situáciu 
na Blízkom východe a osobitne v Sýrii. „Je poľutova-
niahodné, že od samotného začiatku konfliktu v Sýrii,
víťazili jednostranné záujmy a v skutočnosti tak sťažili 
hľadanie riešenia, ktoré by zamedzilo nezmyselnému 
masakru na obzore,“ píše pápež. Rovnako upozorňuje, 
že lídrom Skupiny dvadsiatich „nesmie byť ľahostajná 
dramatická situácia milovaného sýrskeho ľudu“, ktorý 
túži po pokoji.

Rusko, ktoré prevzalo predsedníctvo v skupine v de-
cembri 2012, sa hostiteľom summitu stalo po prvýkrát. 
Ako pápež uviedol, je si istý, že krajina v rámci G20 
zohrávala vždy pozitívnu úlohu pri podpore správneho 
riadenia svetových financií ovplyvnených ekonomic-
kou krízou v roku 2008. V súčasnom kontexte je však 
podľa Svätého Otca nevyhnutné stanoviť „globálny fi-
nančný rámec so spravodlivými a jasnými pravidlami 
pre vytvorenie spravodlivejšieho a bratskejšieho sveta, 
v ktorom by bolo možné poraziť hlad, zabezpečiť dôs-
tojné zamestnanie a bývanie pre všetkých, rovnako ako 
aj nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť.“ Pápež Franti-
šek ďalej upozorňuje:

„Svetová ekonomika sa bude skutočne rozvíjať len 
vtedy, ak umožní dôstojný spôsob života všetkým ľu-
ďom, od najstarších po nenarodené deti, a to nielen ob-
čanom členských štátov G20, ale každému obyvateľovi 
Zeme, osobitne tým, ktorí sa nachádzajú v extrémnych 
sociálnych situáciách či v najodľahlejších miestach. 
Z tohto hľadiska je jasné, že pre ľudí vo svete sú ozbro-
jené konflikty vždy úmyselným popieraním medziná-
rodného súladu a vytvárajú vážne rozdelenia a hlbo-
ké rany, na ktorých vyliečenie je potrebných mnoho 
rokov. Vojny sú konkrétnym odmietnutím veľkých 

ekonomických a sociálnych cieľov, ktoré si stanovilo 
medzinárodné spoločenstvo, ako sú napríklad Rozvo-
jové ciele tisícročia (Millennium Development Goals). 
Nanešťastie, mnoho ozbrojených konfliktov, ktoré aj
naďalej trápia súčasný svet, nám každý deň predstavu-
je dramatické obrazy biedy, hladu, chorôb a smrti. Bez 
pokoja nemôže existovať žiadna forma ekonomického 
rozvoja. Násilie nikdy nevedie k pokoju, ktorý je zá-
kladnou podmienkou pre rozvoj.“

Pápež vyjadruje nádej, že by tieto myšlienky mohli 
byť duchovným prínosom pre stretnutie. Zároveň sa 
modlí za výsledok práce G20 počas summitu a vypro-
suje požehnanie pre účastníkov stretnutia, obyvateľov 
členských štátov G20 a pre prácu a úsilie tohtoročného 
ruského predsedníctva. V závere prezidenta Putina pro-
sí o modlitby a uisťuje ho o svojej najhlbšej úcte. RV/mf 
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 Katolícka charita vedie kampaň 
za skromnejší štýl života

VIEDEŇ - Kampaňou „30-dňová-výzva“ chce katolícka 
charita v Rakúsku upozorniť na súvislosť životného štý-
lu ľudí s problémom hladu vo svete. Počas 30 dní budú 
účastníci programu dostávať každý deň SMS správu 
s tipom na to ako šetriť zdroje a životné prostredie, a tak 
prispieť k zlepšeniu celosvetového problému hladu, píše 
sa na internetovej stránke katolíckej charity.

Životný štýl západných krajín je úzko spojený s prob-
lémom hladu vo svete. Uvedomelejší štýl života by nie-
len dokázal znížiť náklady, ale by aj pozitívne ovplyvnil 
problém s výživou v chudobnejších krajinách. Cieľom 
kampane je poukázať na možnosti šetrnejšieho život-
ného štýlu, prostredníctvom ktorých sa krok za krokom 
dá dosiahnuť zmena a osobne prispiesť k svetovej „bu-
dúcnosti bez hladu“. Prihlásiť sa do kampane je možné 
počas jej trvania (na www.caritas.at).        Kathpress, mk

COMECE chce hovoriť o nových 
príležitostiach pre mladých

BRUSEL - V sídle Európskeho parlamentu sa bude 
4. septembra 2013 konať konferencia, ktorú zvoláva 
Rada biskupských konferencií EÚ (COMECE). Stret-
nutie s názvom „Vytváranie nových príležitostí pre 
mladých“ si kladie za cieľ nájsť odpovede na problémy 
mladých, akými sú rastúca nezamestnanosť, rýchlo sa 
meniace podmienky na život a starnutie populácie.

Hovoriť sa bude aj o podmienkach potrebných na 
zabezpečenie začlenenia mladých do spoločnosti. CO-
MECE organizuje konferenciu v spolupráci s Nadáciou 
Konrada Adenauera, sieťou Juventus a neziskovou or-
ganizáciou Don Bosco International. Podporili ju euro-
poslanci Thomas Mann a Patrizia Toiová.           RV, mf

Sympózium o vzťahu kresťanov 
a svetskej moci

MILÁNO - Svätý Otec formou listu pozdravil účast-
níkov XIII. medzikresťanského sympózia, ktoré sa od 
28. do 30. augusta konalo v Miláne na pôde Katolíc-
kej univerzity Sacro Cuore. Podujatie je organizované 
v spolupráci Inštitútu spirituality Pápežskej univerzity 
Antoniánum v Ríme a Pravoslávnej teologickej fakul-
ty Aristotelovej univerzity v Solúne. V súvislosti s tzv. 
„Konštantínovským rokom“ pri 1700. výročí Milánske-
ho ediktu  bola téma sympózia: „Život kresťanov a svet-
ská moc. Historické otázky a aktuálne perspektívy na 
Východe a na Západe“.

V liste adresovanom predsedovi Pápežskej rady na 
podporu jednoty kresťanov, kardinálovi Kurtovi Kochovi 

pápež František píše, že napriek rozdielnym modalitám 
vzťahu cirkevnej a svetskej moci, ktoré sa počas stáro-
čí vyvinuli na Východe a Západe, „zachovala sa zhoda 
v niektorých základných spoločných črtách, akými sú 
ohraničenosť svetskej moci vzhľadom na Boží zákon, 
vyhradenie spravodlivého autonómneho priestoru pre 
svedomie a vedomie, že cirkevná autorita a svetská moc 
sú povolané spolupracovať pre integrálne dobro ľudské-
ho spoločenstva.“

Medzikresťanské sympózium sa koná každé dva 
roky a jeho cieľom je prehĺbenie poznania spirituálnych 
a teologických tradícií kresťanského Východu a Západu 
a rozvíjanie bratských vzťahov, priateľstva a štúdia.  RV/jb 

COMECE pripravil konferenciu  
na pôde europarlamentu

Brusel 5. septembra (TK KBS) - Na pôde Európskeho 
parlamentu v stredu zorganizoval sekretariát COME-
CE spolu s ďalšími organizáciami a nadáciami, ako aj 
pod záštitou dvoch europoslancov, mládežnícku kon-
ferenciu. Mladí v Európe sú konfrontovaní s rozličný-
mi výzvami, ako hospodárska kríza, rastúca nezamest-
nanosť mladých, ale tiež starnutie populácie a rýchlo 
sa meniace životné podmienky. Na konferencii sa tejto 
problematike venovali zúčastnení z kresťanského po-
hľadu. Nosnými témami stretnutia bol vstup mladých 
ľudí na pracovný trh, ako aj potreba ich politickej an-
gažovanosti v spoločnosti.        Preložila: Ľubica Hricová

Novým generálnym predstaveným 
augustiniánov je Španiel A. Moral

Rím 5. septembra (RV SK) - Augustiniáni si v stredu 
dopoludnia zvolili nového generálneho predstaveného, 
ktorým sa stal Alejandro Moral zo Španielska. V tej-
to funkcii vystrieda pátra Roberta Prevosta, ktorý bol 
generálnym predstaveným Rádu sv. Augustína od roku 
2001, teda dve funkčné obdobia. V poradí 97. generál-
neho predstaveného si Rád sv. Augustína zvolil počas 
svojej 184. generálnej kapituly v Ríme, ktorú minu-
lý týždeň, v deň sviatku sv. Augustína, otvoril svätou 
omšou v Bazilike sv. Augustína pápež František. Páter 
Moral bol od roku 2001 súčasťou generálnej rady au-
gustiniánov a zastával funkciu generálneho vikára, po-
radcu a generálneho prokurátora.                          RV/mf

SPRÁVY ZO SVETA                                ŽIVOT CIRKVI 
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45 účastníkov SDM požiadalo 
o politický azyl

RIO DE JANEIRO - Nie všetci pútnici, ktorí prišli na 
Svetové dni mládeže do brazílskeho Ria de Janeiro, sa 
vrátili do svojich domovov. Štyridsať päť mladých spo-
medzi státisícov tých, ktorí v júli navštívili Brazíliu, aby 
sa stretli so Svätým Otcom, zostalo v krajine - väčšina 
z nich v domoch dobrovoľníkov, ktorí Svetové dni orga-
nizovali. Všetci štyridsiati piati očakávajú rozhodnutie 
imigračných úradov Brazílie ohľadom žiadostí o poli-
tický azyl. Informácia pochádza z Vysokého komisia-
riátu OSN pre utečencov, ktorý uviedol aj národnosti 
žiadateľov: sú z Pakistanu, Sierry Leone a z Konžskej 
demokratickej republiky. Dôvody ich žiadostí súvisia so 
situáciou v ich rodných krajinách a s hrozbami, ktorým 
musia doma čeliť z náboženských alebo politických dô-
vodov. 40 žiadostí bolo prezentovaných v arcidiecéze 
Rio de Janeiro, ktorá bola hostiteľkou Svetových dní 
mládeže a ďalších 5 v arcidiecéze San Paolo.

Žiadosťami sa v súčasnosti zaoberá Národná rada 
pre utečencov pri Ministerstve spravodlivosti Brazílie. 
Žiadateľom o azyl bola poskytnutá pomoc, ubytovanie 
a strava v domoch dobrovoľníkov Svetových dní mlá-
deže.                                                     Vatican Insider, mk 

Americkí biskupi vyzývajú, aby 
Kongres neschválil útok na Sýriu

Washington 4. septembra (TK KBS) Konferencia bis-
kupov Spojených štátov amerických vyzvala katolíkov, 
aby apelovali na americký Kongres proti schváleniu vo-
jenského zásahu USA v Sýrii.

„Kontaktujte svojich senátorov a poslancov a vyzvi-
te ich, aby hlasovali proti rezolúcii, ktorá má autorizovať 
použitie vojenskej sily v Sýrii,“ hovorí sa vo výzve bis-
kupskej konferencie USA, vydanej 3. septembra.

„Svätá stolica i Konferencia biskupov USA odsudzu-
jú útok chemickými zbraňami, avšak sú presvedčené, že 
len dialóg dokáže zachrániť ľudské životy a vrátiť Sýrii 
mier“, píše sa tiež vo výzve, ktorej obsahom je aj návrh 
e-mailu na zaslanie senátorom a poslancom.     CWN, mk

Vo  Freisingu sa uskutočnil  
17. ročník kongresu Renovabisu

Freising 3. septembra (TK KBS) „Ak chce mať Európa 
budúcnosť, potom nemôže ísť len o  ochranu bohatstva. 
Musí ísť o  viac,“ vyzval k  novej európskej perspektíve 
kardinál Reinhard Marx počas 17. ročníka Kongresu Re-
novabis, na ktorom zúčastnili delegáti z 27 európskych 
štátov od 28. - 30. augusta 2013 v nemeckom Freisingu. 
Diskusia sa niesla v znamení motta stretnutia Slobodní 
a solidárni za účasti 350 zástupcov občianskych a nábo-
ženských združení, ako aj osobností verejného a nábo-
ženského života. Úvodný pozdravný príhovor predniesol 
arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý zastupoval Svätú Stolicu 
a 29. augusta večer predsedal modlitbe a posvätil nový 
ikonostas v sídle Nadácie Renovabis.

Jeden z hlavných rečníkov, bavorský arcibiskup kar-
dinál Reinhard Marx vyzval kresťanov, aby nezabúdali 
na solidaritu a súdržnosť. Uskutočňovanie tohto ideálu 
zakúšali účastníci na každom kroku počas kongresu cez 
osobný kontakt so zástupcami rôznych národov a kul-
túr. Zároveň upozornili na pálčivé problémy, ktoré trápia 
rôzne spoločenstvá. Často zaznieval potreba boja s ko-
rupciou, zastávanie sa najbiednejších, poznanie vlastnej 
identity cez historický aspekt a potreba vymožiteľnosti 
práva a spravodlivosti.                                   Ján Fabičovic
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Kardinál Dolan nalieha  
na prezidenta Obamu, 

 aby sa vyhol útoku na Sýriu

New York 5. septembra (TK KBS) - Newyorský kardinál 
Timothy Dolan, predseda Konferencie biskupov USA, 
vo svojom liste zo 4. septembra vyzval amerického 
prezidenta Barracka Obamu, aby sa pokúsil nájsť mie-
rové riešenie krízy v Sýrii. Kardinál Dolan zaslal svoju 
výzvu spolu s biskupom Richardom Patesom, predse-
dom Komisie pre medzinárodnú spravodlivosť a pokoj 
Konferencie biskupov USA. „Všetci sme počuli nalie-
havú výzvu nástupcu sv. Petra, pápeža Františka, ako aj 
našich trpiacich bratov biskupov ctihodných a staroby-
lých kresťanských spoločenstiev Stredného východu“, 
napísali Dolan a Pates. „Všetci ako jeden muž prosia 
medzinárodné spoločenstvo, aby sa vyhlo ozbrojenému 
zásahu v Sýrii. Hovoria celkom jasne, že vojenský útok 
bude kontraproduktívny, iba zhorší už teraz desivú situá-
ciu a bude mať nechcené negatívne dôsledky. Ich obavy 
nachádzajú silnú odozvu aj v americkej verejnej mienke, 
ktorá spochybňuje rozumnosť zásahu bez súhlasu a pod-
pory medzinárodného spoločenstva.“

„Pridávame sa k vášmu absolútnemu odsúdeniu po-
užitia chemických zbraní v Sýrii,“ dodali biskupi. „Tieto 
strašné zbrane nemajú mať miesto v nijakom vojenskom 
sklade ktorejkoľvek krajiny… Zároveň sa však cítime byť 

hlboko dotknutí skutočnosťou, že viac než 100 000 oby-
vateľov Sýrie už v konflikte prišlo o život, vyše 2 milió-
ny museli utiecť z krajiny a viac než 4 milióny násilným 
spôsobom stratilo svoje obydlia v Sýrii. Naším cieľom je 
zabrániť humanitárnej katastrofe, ktorá zachvacuje celú 
Sýriu a zachrániť ľudské životy ukončením konfliktu, nie
jeho predlžovaním.“                                             CNW, mk 
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 Projekt zameraný na zastavenie 
obchodu s dievčatami

RANCHI - Obchodovanie s ľuďmi týkajúce sa predo-
všetkým žien a dievčat je jedným z najvážnejších pre-
vinení proti ľudskej dôstojnosti a hrubým porušením 
ľudských práv. Kvôli narastajúcemu počtu prípadov 
obchodovania a zneužívania dievčat, úrad sociálnej 
starostlivosti diecézy Ranchi v štáte Jharkhand na se-
verovýchode Indie spustil program zameraný na zdra-
votnú, ekonomickú a sociálnu starostlivosť o najzrani-
teľnejších členov spoločnosti.

Fenomén obchodu a zneužívania je veľmi rozšíre-
ný predovšetkým v chudobnejších oblastiach alebo na 
miestach s nedostatočnou úrovňou kultúrneho rozvoja. 
Úrady hovoria o nezastaviteľnom obchode. Nanútené 
manželstvá, ku ktorým v Indii dochádza, sú veľmi čas-
to len maskou, za ktorou sa skrýva obchod a sexuál-
ne alebo pracovné zneužívanie, či dokonca špekulácie 
s orgánmi. Projekt diecézy Ranchi pokrýva 30 dedín 
v okrese Bero, 35 kilometrov na východ od Ranchi. 
Diecéza sa v spolupráci s katolíckou mimovládnou or-
ganizáciou Manos Unidas (Spojené ruky) snaží formo-
vať dievčatá a ženy, aby si boli vedomé svojich práv 
a ľudskej dôstojnosti.                                         Fides, mk

Angola: Zvýšenie rybolovu má 
pomôcť boju proti chudobe

LUANDA - Odvetvie námorného rybolovu, ktoré pred-
stavuje 35% lovu rýb v Angole, získava v krajine rastúcu 
podporu, pretože jeho prostredníctvom miestni predsta-
vitelia dúfajú posilniť iniciatívy boja proti hladu. Podľa 
Ústavu pre rozvoj rybolovu, od roku 2004 toto odvetvie 
produkuje približne 100 tisíc ton rýb za rok a dáva prácu 
zhruba 50 tisíc ľuďom, z ktorých 80% sú ženy. Ženská 
práca je dôležitá pre rozvoj národnej ekonomiky, predo-
všetkým kvôli prepojeniu rybolovu a spotreby potravín. 
Podľa ekonómov majú v Angole medzi 18 provinciami 
najvyšší pontenciál pre rozvoj námorného rybolovu Zai-
re, Benguela a Namibe.                                       Fides, mk

V Kongu sú kresťania zovretí 
uprostred bojujúcich jednotiek

Kinshasa 3. septembra (TK KBS). „Ľudia sa snažia žiť 
normálnym životom, ale dávajú veľký pozor na to, čo 
sa deje, pretože sa boja novej vlny násilia“, povedali 
agentúre Fides zdroje z miestnej cirkvi v Gome v Nord 
Kivu na východe Konžskej demokratickej republiky, 
kde vládne vojsko spolu s oddielmi OSN vedie ofenzívu 
proti militantom tzv. M23.

Miestna vláda obviňuje Rwandu z podpory oddielov 
M23: tvrdí, že na ich podporu poslala svoje jednotky. 
Konžské úrady okrem toho hovoria, že rwandskí voja-
ci v minulých týždňoch použili v Gome delostrelectvo. 
Rwanda zasa obviňuje Konžskú demokratickú republi-
ku, že zaútočila na jej územie a zabila najmenej jedného 
človeka. Kigali preto vyslalo vojenské oddiely na hra-
nice s Kongom, čím len prispelo k zväčšeniu napätia. 
„Minulý týždeň malo mnoho ľudí strach, keď čítali o sú-
streďovaní rwandských vojenských jednotiek na hranici 
s Kongom; viacerí odmietli pracovať, lebo sa báli bom-
bardovania. Avšak po napomenutí Rwandy Generálnym 
tajomníkom OSN sa väčšina populácie upokojila,“ in-
formovali miestne zdroje.

Konžské vojenské jednotky podporované oddielmi 
OSN sa medzitým ponáhľajú vytvoriť novú ofenzívu 

proti militantom M23 v zóne Kikumba - a obyvateľstvo 
dedín tejto oblasti sa do dostáva do zovretia medzi dvo-
ma bojujúcimi stranami. „Hovorili sme s jednou osobou 
z miestnej farnosti a tá nám povedala, že obyvatelia už 
nemôžu odísť, lebo cesty sú zablokované,“ informovali 
zdroje agentúry Fides. Špeciálna vyslankyňa OSN pre 
oblasť Veľkých jazier Mary Robinson prišla do Gomy 
a skonštatovala, že M23 musí skončiť s násilím a zložiť 
zbrane, ako to žiadala aj Bezpečnostná rada Organizácie 
Spojených národov. „Obyvatelia Gomy mali veľkú ra-
dosť z toho, čo povedala pani Robinsonová, dúfajú však, 
že od slov sa pristúpi aj k činom,“ uzatvorili miestne 
zdroje.                                                         Fides, mk 

Situácia kresťanov  
na Blízkom východe témou  

summitu v Jordánsku

Jordánsko 4. septembra (RV SK)  - Výzvy, ktorým v sú-
časnosti čelia arabskí krestania, sú hlavnou témou sum-
mitu vedúcich predstaviteľov cirkví Blízkeho východu, 
ktorý sa v utorok začal v Ammáne. Sedemdesiat patriar-
chov, delegátov a kňazov zastupujúcich všetky kresťan-
ské cirkvi v spomínanom regióne diskutuje predovšetkým 
o nedávnom vývoji situácie v Egypte, Sýrii, Libanone, 
Iraku, Palestíne a Jordánsku. Na stretnutí, ktoré zvolal 
jordánsky kráľ Abdalláh, Svätú stolicu zastupuje kardinál 
Jean-Louis Tauran, predseda Pápežskej rady pre medzi-
náboženský dialóg. Záštitu nad iniciatívou prevzal princ 
Ghazi bin Muhammad, poradca krála pre kultúrne zále-
žitosti. Pápež František počas nedávneho stretnutia s jor-
dánskym králom Abdalláhom II. vo Vatikáne ocenil práve 
jeho úsilie v oblasti medzináboženskeho dialógu. RV/mf 
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Nuncius v Sýrii:  
Treba múdrosť a rozvahu

DAMASK - Tím OSN v tomto čase preveruje použi-
tie chemických zbraní v lokalite Damasku, kde minulý 
týždeň zahynulo vyše 300 osôb a 3600 bolo zranených. 
Po včerajšej výzve pápeža Františka na zastavenie krvi-
prelievania v Sýrii, tamojší apoštolský nuncius Mons. 
Mario Zenari v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vy-
jadril nádej, že na preverovaní použitia chemických 
zbraní zo strany medzinárodného spoločenstva budú 
spolupracovať miestni predstavitelia a všetky strany, 
ktoré sú vo vzájomnom konflikte. Nuncius v Sýrii zá-
roveň upozorňuje na potrebu veľkej múdrosti a rozva-
hy pri voľbe vhodných prostriedkov, aby sa situácia 
ešte viac neskomplikovala:

„Modlím sa, aby tí, čo majú v tejto oblasti zodpoved-
nosť – medzinárodné spoločenstvo a jeho zodpovední 
– boli obdarení veľkou múdrosťou a veľkou rozvahou. 
Je potrebné konať tak, aby sa nikdy viac nezopakovali 
tieto zločiny, tieto masakre... Medzinárodné spoločen-
stvo musí vynaložiť všetko úsilie, aby sme sa už nemu-
seli pozerať na zábery naháňajúce hrôzu! Je potrebné 
nájsť čo najvhodnejšie a najprimeranejšie prostriedky, 
ktoré situáciu neskomplikujú. Modlime sa, aby sa tí, čo 
majú túto zodpovednosť, mal veľa múdrosti, veľa roz-
vahy.“                                                                      RV, jb

 Vojenský zásah môže podľa biskupa 
vyvolať svetovú vojnu

VATIKÁN, ALEPPO - Chaldejský katolícky biskup 
Antoine Audo varoval pred vojenským zásahom medzi-
národného spoločenstva v Sýrii. Takýto krok by mohol 
vyvolať „svetovú vojnu“, povedal biskup Aleppa v roz-
hovore pre Vatikánsky rozhlas. Konflikt podľa neho nie
je možné vyriešiť vojenským úderom. Medzinárodné 
spoločenstvo by sa malo usilovať znovu priviesť zne-
priatelené strany k dialógu. Okrem toho biskup povedal, 
že nedávnu výzvu Svätého Otca na obnovenie pokoja 
a mieru v Sýrii víta väčšina miestneho obyvateľstva.

Po správach o možnom použití jedovatého plynu 
sýrskymi vládnymi jednotkami sa v západnom svete 
zintenzívňuje volanie po vojenskom zásahu v Sýrii. Bie-
ly dom však zatiaľ dementoval správy, že USA a Veľká 
Británia pripravujú raketové útoky na vojenské ciele 
režimu Bashara al-Assada. Sýrska vláda popiera zodpo-
vednosť za plynový útok: vinu zaň pripisuje militantným 
protivládnym rebelom. V pondelok začali zástupcovia 
Spojených národov v Ghute pri Damasku hľadať stopy 
po možnom zásahu chemickými zbraňami.

Zástupca Svätej stolice pri Organizácii spojených 
národov arcibiskup Silvano Maria Tomasi varoval pred 

Zahraničné záujmy sú príčinou 
utrpenia na Blízkom východe

ANTIOCHIA - Situácia na Blízkom východe sa deň 
za dňom zhoršuje. Béchara Boutros Raï, maronitský 
patriarcha Antiochie, je presvedčený, že podnety k ne-
pokojom a násiliu prichádzajú aj zo zahraničia. Dôvo-
dom sú podľa neho politické a hospodárske záujmy 
predovšetkým západných krajín. Ako v rozhovore pre 
Vatikánsky rozhlas povedal, všetky udalosti, ku ktorým 
dochádza v Egypte, Sýrii či v Iraku sú vojnou dvo-
jakých rozmerov: „V Iraku a v Sýrii, ide o vojnu medzi 
sunnitmi a šiítmi, v Egypte o vojnu medzi fundamenta-
listami, a v rámci toho medzi Moslimským bratstvom 
a umiernenými. Sú to vojny bez konca, ale, a je mi 
ľúto, že to musím povedať, sú krajiny, predovšetkým 
na západe, no aj na východe, ktoré ku všetkým týmto 
konfliktom prispievajú.“

Kresťania podľa neho doplácajú aj na vojny, kto-
ré vedú fundamentalisti v Egypte. Moslimské bratstvo 
obviňuje kresťanov z toho, že otvorene podporova-
li zvrhnutie Morsího. „V celom arabskom svete stoja 
kresťania na strane inštitúcií, rešpektujú krajinu, v kto-
rej žijú, autority a ústavu. Je známe, že Moslimské 
bratstvo v Egypte urobilo pred rokom krok späť, keď 
chcelo zaviesť právo šaría, zatiaľ čo egyptský národ 
žiadal reformy v politickej oblasti. Všetky manifestácie 
ľudí boli zamerané na žiadosť o politickú reformu, čo 
znamenalo vykročiť smerom k demokracii. A západ, 
ako zvyčajne – nemám právo menovať konkrétne náro-
dy – prispel Moslimskému bratstvu miliónmi dolárov, 
aby sa dostali k moci. Ako náhle získali moc, začali 
uplatňovať právo šaría, islamské právo, čo je spätným 
krokom. Iste, kresťania sú proti tomu, pretože chcú 
zreformovaný, demokratický Egypt, ktorý bude vedieť 
dodržiavať ľudské práva. Sú však vždy lojálni voči štá-
tu a jeho inštitúciám,“ uviedol patriarcha Antiochie.

Podľa jeho slov kresťania na Blízkom východe „žijú 
už 1400 rokov spoločne s moslimami“ a v jednotlivých 
krajinách „vždy šírili ľudské a morálne hodnoty, ako 
aj hodnoty multikonfesionality, plurality, modernosti“. 
Kardinál tvrdí: „Dnes sme svedkami úplného ničenia 
toho všetkého, čo kresťania vybudovali počas uplynu-
lých 1400 rokov.“

V súvislosti s budúcnosťou Blízkeho východu sa 
maronitský patriarcha obáva zničenia arabského sveta 
kvôli politickým a hospodárskym záujmom zo zahrani-
čia. „V Iraku z 1,5 milióna kresťanov sme prišli o mili-
ón, a to za úplného mlčania zo strany medzinárodného 
spoločenstva,“ dodal kardinál Raï.                             RV, mf

neuváženým pripisovaním viny sýrskej vláde a žiadal 
dôkazy potvrdzujúce správu o jej zodpovednosti za ply-
nový útok.                                                      kathpress, mk
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Biskup Haľko v Detroite
na Slovenskom festivale 

USA - V rámci tradičného „Slovenského festiva-
lu“ vo Farnosti svätých Cyrila a Metoda v Detroite 
v dňoch 23. až 25. augusta sa uskutočnilo niekoľko 
podujatí, na ktorých sa zúčastnil aj biskup Jozef Haľ-
ko, poverený starostlivosťou o zahraničných Slová-
kov. V rámci neformálnych rozhovorov s farníkmi 
slovenského pôvodu sa zaujímal o ich osudy, vyko-
návané profesie i čas a okolnosti príchodu na konti-
nent. Následne vysvetlil svoje putovanie s relikviou 
svätého Cyrila i jej dejiny.

Relikvia bola predstavená a bolo ňou udelené po-
žehnanie aj na všetkých nedeľných slovenských a ang-
lických omšiach, pričom biskup v homíliách poukázal 
na úzke brány sebazapierania, utrpenia a odpúšťania, 
ktorými museli prechádzať aj svätí vierozvestovia. Pre-
konávanie úzkych brán milosrdnej lásky je nevyhnut-
ným predpokladom prechodu poslednou úzkou bránou 
nebeského kráľovstva, ktorou je sám Ježiš Kristus.

Správcom farnosti sv. Cyrila a Metoda v Detroite je 
rodák z Bratislavy, kňaz Benjamín Kosnáč. Biskup Jo-
zef Haľko o farnosti dodal: „Za ostatné dva roky majú 
deviatich kňazov a i ďalší traja sa na kňazstvo pripra-
vujú - to je nesporným znakom veľkého duchovného 
prebudenia tejto farnosti.“ 

Biskup Haľko prešiel s relikviou sv. Cyrila 
už do Chicaga
DETROIT/CHICAGO - Po viac ako týždňovej prí-
tomnosti biskupa v Detroite privítajú 30. augusta bis-
kupa Haľka s relikviou sv. Cyrila v Chicagu. Ide o po-
slednú dekádu putovania v rámci Jubilejného roka.

Na predošlom mieste si ju okrem veriacich slo-
venskej Farnosti svätých Cyrila a Metoda uctili aj 
miestne klauzúrované karmelitánky, v blízkom meste 
Oxford sestry dominikánky ako bývalé učiteľky školy 
sv. Cyrila a Metoda. Požehnanie s relikviou prijali aj 
veriaci farnosti Windsor, niekoľkí pacienti, slovenský 
kňaz Juraj Kadlec v meste Chattam a devaťdesiat-
ročná Slovenka Anna Nota. Biskup Haľko navštívil 
v sprievode slovenského farára Benjamína Kosnáča 
aj detroitského arcibiskupa Allena Vignerona, ktorý 
prevzal pamätnú cyrilometodskú medailu s motívom 
solúnskych bratov a Nitrianskeho hradu a venoval 
publikáciu o dejinách svojej diecézy. 

Biskup Jozef Haľko sa presunul s relikviou 
z Chicaga do Los Angeles
Chicago/Los Angeles  - Okružná cesta bratislav-
ského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka 
s relikviou sv. Cyrila v zámorí vrcholí. Potom, ako 
zavítal do Chicaga, sa presunul cez San Francisco 
do Los Angeles. Ide o poslednú dekádu putovania 
v rámci Jubilejného roka, ktorá vyvrcholí v polovi-
ci budúceho týždňa.

Piaty ročník Púte troch národov 
na Trojmedzíi

TROJMEDZIE - Veriaci troch susediacich krajín 
zo Slovenska, Česka a Poľska sa stretli v sobotu 
24. augusta 2013 na Trojmedzí, aby tam spoloč-
ne slávili svätú omšu. Spolu s pútnikmi prišli aj 
ich biskupi. Ostravsko-opavský biskup František 
Václav Lobkowicz putoval spolu s veriacimi od 
Kostola sv. Cyrila a Metoda v Hrčave. S pútnik-
mi Bielsko-źywieckej diecézy putoval pomocný 
biskup Piotr Greger z farnosti Trzycatek a sloven-
ských veriacich sprevádzal žilinský biskup Tomáš 
Galis od Kostola sv. Petra a Pavla z Čierneho.

Homíliu v rámci svätej omše predniesol bis-
kup František Václav Lobkowicz. Vyzdvihol v nej 
spoločné korene a duchovné zbližovanie susedia-
cich národov. Apeloval na prítomných verejných 
činiteľov, aby pri tvorbe legislatívy nezabúdali na 
hodnoty evanjelia a na dôstojnosť človeka od po-
čatia po prirodzenú smrť. Po skončení sv. omše 
bol pripravený zaujímavý kultúrny program, po-
čas ktorého vystúpili folklórne súbory. Odhadom 
sa podujatia zúčastnilo okolo 1500 pútnikov.

Sprievodnými podujatiami pred Púťou troch 
národov boli dve akcie pre mladých. Prvou bolo 
stretnutie animátorov v Rycerke Górnej, kde 
zástupcovia mladých z troch krajín uvažova-
li o projekte Archy mladých. Okrem duchovnej 
obnovy sa dohodli na vzniku spoločného tímu 
a na pokračovaní stretnutí. Najbližšie stretnutnie 
bude 19.9.2013. Druhým sprievodným poduja-
tím boli workshopy v obci Jaworzynka časť Za-
pasieki. Boli to workshopy týkajúce sa rozvoja 
tradičnej kultúry – konkrétne drotárstva, výšiv-
kárstva, rezbárstva a výroby šperkov. Tradícia 
pútí na Trojmedzí sa začala pred piatimi rokmi 
po vzniku Žilinskej diecézy. Iniciátorom spo-
ločnej púte Čechov, Poliakov a Slovákov bol 
žilinský biskup Tomáš Galis.     Juraj Malobický 

„Pozdravujem vás z Los Angeles, kam sa re-
likvia svätého Cyrila presunula z Chicaga cez San 
Francisco. V tamojšom Kostole sv. Tomáša Morusa 
víta veriacich nad oltárom obrovský obraz Ježiša 
Krista s otvoreným náručím. Vyprosujem vám hl-
bokú dôveru v Ježišovo stále otvorené náručie vo 
všetkých chvíľach vášho života,“ pozdravil biskup 
Haľko slovenských pútnikov.

Biskup Jozef Haľko je v zámorí do 11. septem-
bra. Duchovne sprevádza biskupa s relikviou vyše 
dve stovky ľudí.                     TK KBS, Elena Burešová
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Trnava 30. augusta (TK KBS) - Slávnostnú inauguračnú 
svätú omšu slávil v Trnave Mons. Ján Orosch, ktorého 
11. júla 2013 Svätý Otec vymenoval za nového trnav-
ského arcibiskupa. Na bohoslužbe tak oficiálne prevzal
kánonické vlastnenie ar-
cidiecézy. Na inauguráciu 
prišlo niekoľko stoviek 
ľudí. Medzi hosťami boli 
i zástupcovia spoločenské-
ho, politického, verejného 
a náboženského života 
a predstavitelia rôznych 
spoločenstiev a hnutí.

Deň slávnosti výročia 
posviacky Chrámu sväté-
ho Jána Krstiteľa v Trna-
ve, kde sa slávnosť konala, 
mal slávnostný charakter. 
Do katedrály prúdili ve-
riaci od rána – menovaný 
arcibiskup prišiel v sprievode za zvuku dychovej hudby 
a zvonov z Arcibiskupského úradu, oproti ktorému nie-
koľko ľudí pripomenulo jeho predchodcu Mons. Róberta 
Bezáka, ktorého vlani odvolal pápež Benedikt XVI. Pri 
katedrále čakal jej rektor. Podal mu kríž, ktorý biskup 
Orosch pobozkal.

Kropáčom so svätenou vodou potom pokropil prí-
tomných a začala slávnostná liturgia, ktorej hlavným 
celebrantom bol samotný biskup Orosch, konceleb-
rantmi arcibiskupi Mario Giordana, apoštolský nuncius 
na Slovensku, Mons. Stanislav Zvolenský, predseda 
Konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup 
metropolita Mons. Bernard Bober a prešovský arcibis-
kup metropolita Mons. Ján Babjak. Koncelebrovali aj 
ďalší slovenský  biskupi a biskupi z iných krajín, ako 
i kňazi z Trnavskej arcidiecézy a z ostatných regiónov 
Slovenska.

Po uctení oltára, prežehnaní a privítaní hostí nasledo-
valo vysvetlenie dôvodu dnešnej slávnosti. V jej úvode 
prečítali pápežskú bulu o ustanovení biskupa Jána za tr-
navského arcibiskupa (plné znenie). V latinčine zaznela 
v podaní apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Ma-
ria Giordanu, v slovenčine z úst Pavla Šintála, riaditeľa 
Arcibiskupského úradu v Trnave. Arcibiskup Zvolenský 
potom na základe poverenia uviedol Mons. Jána Oroscha 
do úradu trnavského arcibiskupa.

„Na základe poverenia Svätou stolicou uvádzam 
Ťa do úradu trnavského arcibiskupa. Posväcuj, vyučuj 
a spravuj starostlivo zverený Boží ľud a bez úhony chráň 
svätú Cirkev, Božiu snúbenicu, ktorú vykúpil svojou 
smrťou a zmŕtvychvstaním náš Pán Ježiš Kristus,“ po-
vedal arcibiskup Zvolenský, ktorý odišiel zo sedesu, pri-
stúpil k novovymenovanému arcibiskupovi, priviedol ho 
k sedesu, aby si naň sadol. Potom arcibiskupovi Jánovi 
odovzdal berlu.

„Prijmi berlu, znamenie pastierskej služby, a dávaj 
pozor na celé duchovné stádo, v ktorom ťa Duch Svätý 
ustanovil za arcibiskupa, aby si spravoval Božiu Cirkev,“ 
povedal. Posledným úvodným obradom slávnosti bol 

prejav úcty arcibiskupovi 
Jánovi. Po biskupoch ho 
vykonali dekani, zástup-
covia reholí, diakonov, 
bohoslovcov a laikov. 
Svätá omša pokračovala 
bohoslužbou slova. Dve 
liturgické čítania si vypo-
čuli veriaci v slovenčine 
a maďarčine.

V druhom jazyku 
pozdravil veriacich vy-
menovaný arcibiskup 
po homílii v slovenčine. 
Arcibiskup Orosch prežil 
vo farnostiach, kde žijú 

veriaci maďarskej národnosti, tridsať zo svojich 37 ro-
kov svojej služby. V príhovore okrem iného prítomných 
vyzval, aby Cirkev aj napriek nedostatkom jej členov mi-
lovali. Zamyslel sa však najmä nad službou a poslaním 
biskupa i v dnešnej spoločnosti, ktorá je poznačená „ma-
teriálnou chudobou, ustavičným spochybňovaním nábo-
ženských právd a relativizovaním mravných zásad“.

Poslanie biskupa vidí v hlásaní blahozvesti „tým, ktorí 
sú chudobní v materiálnej oblasti, v náboženskom živote 
a v mravných zásadách.“ Toto poslanie chce uskutočniť 
v prvom rade v jednote so svojimi spolubratmi v biskup-
skej službe, so svojimi najbližšími spolupracovníkmi 
kňazmi a v jednote s veriacimi laikmi arcibiskupstva. Po 
homílii nasledovalo vyznanie viery, prosby, prednesené 
v slovenskom a maďarskom jazyku, a sprievod s obetný-
mi darmi. 

K zástupu všetkých, ktorí biskupovi Orosch prišli 
zablahoželať k menovaniu, sa v závere prihovoril apoš-
tolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. 
Službu ocenil v mene biskupov predseda KBS Mons. 
Stanislav Zvolenský. Za Gréckokatolícku cirkev pozdra-
vil arcibiskupa Oroscha arcibiskup Babjak. Pozdravili ho 
i trnavský župan Tibor Mikuš a primátor Vladimír But-
ko. V mene kňazov sa prihovoril šaliansky dekan Ladi-
slav Šálka, rektor Trnavskej univerzity v Trnave Marek 
Šmid a za veriacich Milan Tomarovič.

Liturgiu, ktorú so svojím spevom sprevádzal Kated-
rálny zbor v Trnave s organistom Petrom Vymazalom, 
uzavrelo podpísanie listiny, ktorá preukazuje kánonické 
prevzatie úradu trnavského arcibiskupa a jeho prvé po-
žehnanie v tejto pozícii, spev pápežskej hymny a pies-
ne Ó Mária bolestivá. Po skončení svätej omše sa nový 
arcibiskup odobral v liturgickom sprievode do budovy 
Marianum, kde sa konal brífing s novinármi a slávnostná
recepcia s pozvanými hosťami.           TK KBS/ml/ snímka pz 

Nový trnavský arcibiskup slávil inauguračnú svätú omšu

SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI 
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Biskupi pozývajú ľudí v liste  
na Národný pochod za život 

V katolíckych kostoloch po celom Slovensku sa 1. sep-
tembra čítali kňazi pastiersky list biskupov k Národné-
mu pochodu za život, ktorý spolu s ďalšími partnermi 
chystá 22. septembra v Košiciach Konferencia biskupov 
Slovenska. „Vedie nás k tomu dôležitý motív – burco-
vať svedomie ľudí v prospech ochrany života, ktorý je 
ohrozený kultúrou smrti,“ píšu biskupi v liste, v ktorom 
okrem iného aj ďakujú všetkým ktorí sa už doteraz an-
gažovali a angažujú za ochranu života a pochopili nalie-
havosť potreby chrániť ľudský život.

Národný pochod za život sa uskutoční v nedeľu 22. 
septembra 2013 v Košiciach. Svojou účasťou na ňom 
ľudia podľa biskupov vyjadria svoj postoj za ochranu ži-
vota a to, že skutočnou kultúrou je kultúra života. TK KBS 

Vyhlásenie predsedu KBS  
k iniciatíve Svätého Otca za mier

Bratislava 3. septembra (TK KBS) - Svätý Otec Fran-
tišek vyhlásil v celej Katolíckej cirkvi na sobotu, 
7. septembra, deň pôstu a modlitieb za mier v Sýrii 
i ďalších miestach krvavých konfliktov. Konferencia
biskupov Slovenska túto požiadavku Svätého Otca 
ochotne prijíma a pozýva jednotlivé farnosti a veria-
cich, aby sa k tejto iniciatíve s horlivosťou pridali.

„Túto rozhodnú a naliehavú výzvu adresujem ce-
lej Katolíckej cirkvi, no tiež aj všetkým kresťanom 
iných vyznaní, ľuďom každého náboženstva a aj tým 
bratom a sestrám, ktorí nie sú veriaci. Pokoj je dobro, 
ktoré prekonáva každú hranicu, pretože je to dobro 
celého ľudstva.”- povedal v nedeľu počas modlitby 
Anjel Pána Svätý Otec. Preto aj my pozývame na 
Slovensku k tejto iniciatíve všetkých kresťanov, ve-
riacich iných náboženstiev i ľudí dobrej vôle bez vy-
znania, aby sa k nám pripojili formou, akú uznajú za 
vhodnú.

Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS

KBS vyzvala  
poslancov parlamentu podporiť  

Národný pochod za život

Bratislava 4. septembra (TK KBS) - Konferencia bis-
kupov Slovenska (KBS) vyzvala všetkých 150 poslan-
cov Národnej rady Slovenskej republiky, aby podpo-
rili Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 22. 
septembra v Košiciach. Urobila tak v liste, ktorý im 
v týchto dňoch adresovala. 

„Všetci si želáme, aby toto stretnutie bolo oslavou 
života, ktorý si zaslúži už od počatia úctu a  ochranu. 
Pozývame Vás k verejnej podpore tomuto jedinečné-
mu podujatiu,“ pozýva KBS v liste, pod ktorým je pod-
písaný jej predseda Mons. Stanislav Zvolenský. Brati-
slavský arcibiskup metropolita zdôrazňuje, že KBS sa 
zvlášť tento rok usiluje poukázať na ideológiu rodovej 
rovnosti (gender), ktorá je podľa nej kľúčom k pocho-
peniu kultúrnych zmien v posledných desaťročiach. 
„Bolo by nedorozumením pliesť si ju s  rovnoprávnos-
ťou mužov a  žien. Táto ideológia je zodpovedná za 
systematické útoky proti rodine a  manželstvu. Uvedo-
mujeme si, že mnohí ju podporujú z  neznalosti,“ píše 
arcibiskup Zvolenský.

S listom poslala KBS i dve publikácie o ideológii 
rodovej rovnosti. Prvou je zborník z medzinárodnej 
konferencie „Pochopiť ľudskú dôstojnosť“ o pohľade 
Katolíckej cirkvi na rodovú rovnosť, ktorú zorgani-
zovala v apríli v Bratislave. Vystúpili na nej odbor-
níci a odborníčky z viacerých krajín, ktorí priblížili 
zrod, súvislosti a dôsledky tejto stále viac rozšírenej 
ideológie. Druhou publikáciou je preklad dokumentu 
Španielskej biskupskej konferencie „Pravda o  ľudskej 
láske“, ktorý zvlášť v štvrtej časti jasne vysvetľuje ide-
ové zázemie a  praktické dôsledky tejto ideológie. -ml-  

Vyhlásenie predsedu  
Rady hierarchov k iniciatíve  

Františka za pokoj v Sýrii

Prešov 4. septembra (TK KBS) Na iniciatívu Svätého 
Otca Františka zareagoval aj predseda Rady hierarchov 
Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku Mons. 
Ján Babjak. 

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku ochotne pri-
jíma výzvu Svätého Otca Františka, ktorý na  sobotu 
7. septembra 2013 vyhlásil deň modlitieb a  pôstu za 
pokoj v Sýrii, ako aj na iných miestach konfliktov.

Preto v mene svojom i v mene celej Rady hierar-
chov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku 
naliehavo vyzývam všetkých kňazov, rehoľníkov a  la-
ických veriacich v našich farnostiach, aby sa pripojili k  
tomuto pozvaniu Svätého Otca.

Odporúčam vám, aby, ak môžete, ste slávili svätú 
liturgiu na daný úmysel alebo aspoň vložili prosby v li-
turgii za pokoj v Sýrii. Pozývam vás postiť sa a  modliť 
na tento úmysel podľa vlastného uváženia, ako aj inou 
liturgickou modlitbou Cirkvi,  osobnými modlitbami 
alebo modlitbou v rodine. Zjednotený v modlitbe za 
pokoj v Sýrii

Mons. Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup a  metropolita,
predseda Rady hierarchov 
Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku

SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI 
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Žiaci cirkevných škôl v B. Bystrici 
začali školský rok s biskupom

Banská Bystrica, 2. septembra - Spoločnú svätú omšu 
Veni Sancte celebroval v Kostole Nanebovzatia Panny 
Márie v Banskej Bystrici. pri príležitosti otvorenia škol-

Bratislavský arcibiskup Zvolenský 
navštívil dve farnosti

ZÁHORSKÁ BYSTRICA/IVANKA PRI DUNAJI. 
V prvú septembrovú nedeľu bratislavský arcibiskup 
metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vykonal pasto-
račnú návštevu dvoch farností Bratislavskej arcidiecézy. 
Dopoludnia požehnal obnovené farské priestory v Zá-
horskej Bystrici a slávil hodovú svätú omšu v miest-
nom kostole sv. Petra a Pavla. Popoludní slávil liturgiu 
na námestí v obci Ivanka pri Dunaji pred kaplnkou 
zasvätenej sv. Rozálii. Obyvatelia Ivanky pri Dunaji 
sa v roku 1831, keď bola v kraji zastavená morová ná-
kaza, zaviazali každoročne prichádzať a ďakovať Bohu 
za dar života a zdravia, ktoré im vyprosila sv. Rozália. 
Arcibiskup Zvolenský pri oboch slávnostiach spojil 
svoju homíliu s pastierskym listom biskupov Sloven-
ska k Národnému pochodu za život.         Lukáš Uváčik 

Celoštátnu stratégiu o ľudských 
právach predložia v júni 2014

Bratislava 5. septembra (TK KBS) - Rada vlády Sloven-
skej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 
a rodovú rovnosť odporučila svojmu predsedovi, aby 
požiadal premiéra Roberta Fica o posun termínu pred-
loženia materiálu Celoštátnej stratégie ochrany a pod-
pory ľudských práv v Slovenskej republike. Vyplýva 
to z mimoriadneho zasadnutia Rady, ktorej členovia sa 
zišli v stredu 4. septembra 2013 sa v priestoroch Úradu 
vlády Slovenskej republiky v Bratislave.

Zasadnutie bolo venované predovšetkým príprave 
návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľud-
ských práv v SR. Rada vzala na vedomie informáciu 
o procese prípravy stratégie, schválila návrh ďalšieho 
postupu prípravy stratégie a odporučila predsedovi rady 
požiadať predsedu vlády SR o posun termínu predlože-
nia materiálu na rokovanie vlády SR z 30. septembra 
2013 na 30. júna 2014. Rada zároveň poverila výbory 
spolupracovať pri navrhnutom postupe prípravy návrhu 
stratégie.                          Ministerstvo zahraničných vecí SR

ského roka 2. septembra 2013 banskobystrický biskup 
Mons. Marián Chovanec pre deti, žiakov a študentov 
Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa 
a Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej 
Bystrici. „Som rád, že sa na začiatku školského roka 
môžeme stretnúť v spoločenstve tu pri Pánovom oltári 
a spolu si prosiť požehnanie od Pána,” privítal žiakov 
a študentov v úvode svätej omše biskup Chovanec. Spo-
ločenstvo banskobystrických cirkevných škôl dotvárali 
rodičia detí, žiakov a študentov, nechýbali ich vyučujúci 
a zamestnanci škôl. 

Diecézny biskup v homílii povzbudil prítomných, 
zvlášť žiakov a študentov, aby sa usilovali o získanie ži-
votnej múdrosti. V príhovore im pomohol rozlíšiť medzi 
praktickou múdrosťou, ktorá umožňuje človeku správať 
sa tak, aby mu bolo dobre, a tou životnou múdrosťou, 
ktorá je vlastnosťou dobrých ľudí a aj ich život je požeh-
naním pre svet.                                   Zuzana Juhaniaková 

Púť mužov vo Višňovom pri Žiline

VIŠŇOVÉ - V prvú septembrovú nedeľu sa uskutočni-
la vo Višňovom pri Žiline Púť mužov. Slávnostnú svätú 
omšu vo farskom kostole sv. Mikuláša celebroval vdp. 
Marián Kuffa. Po svätej omši sa prítomní zišli pri guľá-
ši na obede. Po ňom nasledoval evanjelizačný koncert 
Mareka Novotného zo spoločenstva Kanaán z Trnavy. 
Po jeho svedectve mal prednášku o otcovstve opäť Ma-
rián Kuffa. Lekár Miroslav Mikolášik vysvetlil, v čom 
je iný muž a iná žena. Zaujímavo rozoberal správanie 
muža, ktoré je odlišné od konania ženy. Potom nasle-
dovalo muzikálové spracovanie Márnotratného syna, 
o ktorom sa vyjadrili aktéri, že v ňom spoznávajú seba 
pred príchodom do Cenacola.                  Veronika Turská

Odpustová slávnosť 
v Košiciach - Myslave

Košice, 25. augusta -  Jedinečnou atmosférou bola 
naplnená odpustová slávnosť k úcte patróna farského 
kostola v Košiciach - Myslave, apoštola sv. Bartolome-
ja, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 25. augusta. Hlavným 
celebrantom a kazateľom bol arcibiskup Cyril Vasiľ 
SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Počas 
svätej omše vystúpil spevácky zbor sv. Faustíny z blíz-
keho sídliska Košice - KVP.

Popoludnie odpustovej nedele spestril bartolomej-
ský orgánový koncert talentovaného myslavského ro-
dáka Františka Beera (24) a sopranistky Štátneho diva-
dla v Košiciach Veroniky Havasi.            Zdenko Andráš
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Zomrel Peter Bujko
provinciál Spoločnosti Ježišovej 

na Slovensku 

Bratislava 3. sep-
tembra (TK KBS) 
- V sobotu 31. au-
gusta 2013 bol P. 
Peter Bujko, SJ ná-
hle hospitalizovaný 
s prudkými boles-
ťami chrbtice v ne-
mocnici v Dolnom 
Kubíne, kde zomrel 
v skorých ranných 
hodinách dňa 3. sep-
tembra 2013. Príčina 
náhlej smrti P. Petra 
Bujka SJ bola lekár-
sky stanovená ako zlyhanie srdca (prasknutie aorty).

P. Peter Bujko SJ sa narodil 16. septembra 1968 vo 
Vranove nad Topľou. Vyrastal v Novej Kelči okres Vra-
nov nad Topľou. V roku 1990 nastúpil do kňazského se-
minára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule ako 
bohoslovec Košickej diecézy. V roku 1993 vstúpil do 
noviciátu Spoločnosti Ježišovej. Po noviciáte pokračo-
val v štúdiu teológie na Teologickom inštitúte sv. Aloj-
za Spoločnosti Ježišovej v Bratislave (dnešná Teologic-
ká fakulta Trnavskej univerzity). Po kňazskej vysviacke 
27. júna 1998 pôsobil dva roky v Exercičnom dome sv. 
Ignáca v Prešove. V jubilejnom roku 2000 nadviazal 
postgraduálnym štúdiom teológie na Vysokej škole fi-
lozoficko-teologickej Sankt Georgen vo Frankfurte nad
Mohanom. Vo svojom licenciáte a doktoráte sa venoval 
dogmatickej teológii a ignaciánskej spiritualite.

 Rehoľnú formáciu zavŕšil tzv. treťou probáciu 
v Dubline na prelome rokov 2007 a 2008. Po návra-
te nadviazal na svoje pastoračné pôsobenie v Kolégiu 
Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave ako spirituál 
školastikov a tiež prednášal na Teologickej fakulte TU 
v Bratislave a na Pedagogickej fakulte TU v Trnave.

Za provinciála Slovenskej provincie Spoločnosti 
Ježišovej bol menovaný 13. júla 2009 a tento úrad vy-
konával od 31. októbra 2009 so sídlom v Bratislave. 

Pohrebná svätá omša za pátra Petra Bujka SJ sa 
uskutoční v sobotu 7. septembra o 11:00 h v Kostole 
Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuitský kostol, v Bratisla-
ve. Celebrovať ju budú bratislavský arcibiskup met-
ropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský 
spoločne s arcibiskupom Mons. Cyrilom Vasiľom SJ, 
sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý 
prednesie homíliu. Generálneho predstaveného Spo-
ločnosti Ježišovej P. Adolfa Nicolása SJ bude reprezen-
tovať jeho generálny asistent P. Severin Leitner SJ. 

Telo zosnulého pátra Petra Bujka SJ bude násled-
ne prevezené do jeho rodnej obce Nová Kelča, kde 

bude 8. septembra o 15:30 h svätá omša s pohrebnými 
obradmi, ktorým bude predsedať košický arcibiskup 
metropolita Mons. Bernard Bober. Kázať bude páter 
Jozef Šuppa SJ.

P. Peter Bujko zomrel vo veku nedožitých 45 rokov 
v utorok 3. septembra 2013.           Jozef Bartkovjak SJ 

Zomrel páter  
Konrád Ján Kubovics, OFM

Bratislava 29. augusta -  Vo veku 57 rokov (v 21. 
roku rehoľného života a 16. roku kňazstva) zomrel 
vo štvrtok tento týždeň v Bratislave páter Konrád 
Ján Kubovics OFM. Posledná rozlúčka s bratom 
františkánom sa uskutočnila 4. septembra 2013 vo 
františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Brati-
slave a v Kostole sv. Jána Krstiteľa vo Veľkej Mači. 
Telesné pozostatky zosnulého boli uložené na cin-
toríne vo Veľkej Mači.          br. Jakub Martaus OFM

Zomrel kňaz Jozef Hanák

Banská Bystrica, 4. septembra - Vo veku 62 rokov 
dnes, 4. septembra 2013, zomrel zaopatrený sviatos-
ťami v Dome Božieho milosrdenstva v Banskej Bys-
trici vdp. Jozef Hanák. Zádušnú svätú omšu v Kosto-
le sv. Jakuba apoštola 6. septembra 2013 celebroval 
a pohrebné obrady na miestnom cintoríne vykonal 
diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.
Jozef Hanák sa narodil v Banskej Bystrici 21. marca 
1951, kňazskú vysviacku prijal 6. júna 1976 v Brati-
slave.                                                                         Martin Dado

Zomrel kňaz Vojtech Rakovský OP

21. augusta 2013 zomrel správca väzenskej farnosti Ob-
rátenia sv. Pavla v Ústave na výkon trestu odňatia slobo-
dy a Ústave na výkon väzby v Leopoldove kpt. ThLic. 
Vojtech Peter Rakovský OP. Zádušnú svätú omšu 26. 
augusta 2013 v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej 
Lužne celebroval pražský arcibiskup kardinál Dominik 
Duka, koncelebrovali ordinár OS a OY SR Mons. Fran-
tišek Rábek a provinciál dominikánov na Slovensku Re-
ginald Adrián Slavkovský OP. Po svätej omši bolo telo 
pátra Vojtecha prevezené do Šale, kde pohrebné obrady 
vykonal vojenský ordinár Mons. Rábek.                    -ag-
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STRUČNE Z DOMOVA
Posvätenie obnoveného kríža na Kojšovskej holi
KOJŠOV - Na známej Kojšovskej holi sa 24. augusta 
stretli zástupcovia kresťanských cirkevných spoločen-
stiev spolu s predstaviteľmi Matice slovenskej a veria-
cimi, aby si uctili zreštaurovaný kríž. Zhromaždenie 
oslovil o. Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyri-
la a Metoda, ktorý vyzdvihol spojitosť symbolu kríža 
s cyrilo-metodskou misiou. Prof. Milan Gerka z Pravo-
slávnej cirkvi v príhovore vyzdvihol tajomstvo Božej 
lásky na kríži. V podobnom duchu sa krátko prihovorili 
aj Mons. Dušan Lukáč za rím. kat. farnosť a p. Milada 
Krížová ev. a. v. z Gelnice a Bohumil Kaman z čs. cirkvi 
husitskej. Následne kríž posvätil o. Marek Horňák, gréc-
kokatolícky farár z Kojšova.                    Michal Hospodár
                  
Nitrianske biskupstvo zriadilo Dom dôchodcov 
a sociálnych služieb
NITRA - Nitrianske biskupstvo zriadilo pod Zoborom 
Dom dôchodcov a sociálnych služieb Promeritae Quieti 
svätého Svorada pre kňazov, pre ich rodinných prísluš-
níkov i pre ostatných záujemcov. Výstavba bola finan-
covaná z operačného programu Európskej únie, z prí-
spevku nadácií Renovabis a Kirche in Not, konferencie 
biskupov USA a z prostriedkov biskupstva. Od 3. sep-
tembra má zariadenie svojich prvých obyvateľov. Každý 
sebestačný klient má pre seba k dispozícii minimálne 1 
izbu spolu s príslušenstvom a môže využívať spoločné 
priestory. „Je to jedáleň, kaplnka, čitáreň,“ hovorí Barát. 
Promeritae Quieti v Nitre má aj potrebné množstvo od-
borného personálu.                                        Miroslav Lyko

Prenasledovaným rehoľníčkam odhalili tabuľu 
NITRA - Pri príležitosti 63. výročia Akcie Rehoľníčky 
sa konala slávnosť odhalenia pamätnej tabule Dcéram 
kresťanskej lásky, väzneným a prenasledovaným komu-
nistickým režimom 29. augusta 2013 v Provinciálnom 
dome Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v Nitre.
Program sa začal svätou omšou za zosnulé a živé ses-
try, väznené komunistickým režimom, ktorej hlavným 
celebrantom bol P. Jozef Garaj CM, direktor DKL. Po 
svätej omši sa účastníci presunuli ku vchodu do Provin-
ciálneho domu, kde bývalé väzenkyne sestra Terézia Ho-
vancová a Františka Muziková, predsedníčka OO KPVS 
Nitra, odhalili pamätnú tabuľu.                   Peter Sandtner

Marek, Komentáre k Novému zákonu
TRNAVA - Vydavateľstvo Dobrá kniha (DK) v Trnave 
v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzi-
ty vydalo v týchto dňoch knihu s názvom: Marek, Ko-
mentáre k Novému zákonu. Ide o prvý zväzok komentá-
rov novozákonných kníh.

Okrem klasickej štruktúry, ktorá je totožná so štruk-
túrou doteraz vydaných starozákonných komentárov, 
(Genezis, - Exodus, - Abdiáš, Jonáš, Micheáš) obsahu-
je komentár k tomuto novozákonnému textu niekoľko 
noviniek. Skutočnou raritou je preklad sýrskeho textu 
evanjelia, ktorý nájdete v Apendixe. Publikácia má 1038 
strán.                                                    František Sočufka SJ

Vo vydavateľstve LÚČ vyšla očakávaná kniha 
Globálna sexuálna revolúcia
BRATISLAVA - Vo vydavateľstve LÚČ vyšlo očaká-
vaná kniha Globálna sexuálna revolúcia s podtitulom 
Strata slobody v mene slobody. Autorka knihy Gabriele 
Kuby demaskuje pravdu o gender ideológii, sprostred-
kuje jej celistvý obraz. Veľmi zrozumiteľne a precízne 
kladie pred čitateľa ako sa verejne i súkromne vyžado-
vanou sexualizáciou spoločnosti zásadne ničia stáročia 
overené morálne normy.                                      Anna Kolková

Vydavateľstvo Don Bosco prichádza s dvomi titulmi
BRATISLAVA - Vydavateľstvo Don Bosco prichádza 
s dvomi novými titulmi. Prvým je kniha „Znamenie 
exorcistu“ s podtitulom „Farár, ty nič nevieš!“ Známy 
exorcista páter Amorth čitateľom oboznámi s dvoma 
prípadmi exorcizmu a úlohe Panny Márie. Knižná no-
vinka z produkcie vydavateľstva Don Bosco je voľným 
pokračovaním bestselleru Posledný exorcista – Satan vo 
Vatikáne.
Druhou novinkou je najnovšie vydanie príručky z edície 
Viera do vrecka s názvom Bohatstvo rituálov v rodine. 
Ponúka praktické námety, ako rozšíriť spoločné rodinné 
aktivity o nové rituály, respektíve ako urobiť z obyčaj-
ného neobyčajné.                                                      Peter Novák

Karmelitánske nakladateľstvo prináša 
nový dobrodružný román
BRATISLAVA - Karmelitánske nakladateľstvo ponú-
ka dobrodružný román, určený čitateľom od 9 do 99 
rokov. Jeho dej sa odohráva v 9. storočí na Veľkej Mo-
rave, kde Konštantín a Metod zakladajú školu. 
Kniha, ktorá farbisto a vierohodne vykresľuje atmosfé-
ru veľkomoravského obdobia, je písaná veľmi pútavo, 
autor využíva svoje vynikajúce znalosti z oblasti his-
tórie a filozofie a tiež dôvernú znalosť prostredia, kde
v mladosti sám vyrastal. 
Oldřich Selucký je český spisovateľ, scenárista, 
maliar a ilustrátor. Ako scenárista sa podieľal na 
vytvorení viacerých detských animovaných seriá-
lov a televíznych dokumentov. Slovenské vydanie 
sprevádzajú ilustrácie akademického maliara Juraja 
Martišku.                          Karmelitánske nakladateľstvo


