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Kardinál Špidlík, obľúbený profesor a uznávaný 
expert na mystiku kresťanského Východu, zvykol 
začínať svoje kurzy otázkou: „Kto bol prvým te-
ológom?“ „Svätý Tomáš, svätý Augustín, evanje-
listi...“, typovali študenti a on len záporne krútil 
hlavou: Skôr, skôr... Dávid? Nie. Abrahám? Ešte 
skôr... Adam a Eva? Nie! Už nebolo kam cúvnuť. 
„Diabol v raji!“, dodával víťazoslávne profesor 
Špidlík a už vážnejšie spresňoval: „lebo nehovo-
ril „s“ Bohom, ale „o“ Bohu. Boh je osoba, ktorú 
spoznávame, len nakoľko ho milujeme. Ak z neho 
spravíme vec, predmet štúdia, nikdy na ňom ne-
spoznáme to podstatné...

Dnes sa to podobnými „diablami z raja“ priam 
hemží. Kadekto sa oháňa titulom teológ, a čo je 
horšie, ľudia berú veľmi vážne najrozmanitejšie 
hlúposti, ktoré takíto pseudo-teológovia naspleta-
jú: „Veď to v tom a v tom denníku písal teológ, 
veď autor študoval teológiu na známej univerzi-
te...!“ Pod pojmom „umelec“ sme vždy mysleli 
niekoho, čo vytvoril niečo významné v hudbe, 
maľbe či inom umení. Dnes je ním každý absol-
vent umeleckej priemyslovky i dieťa, ktoré zobe-
rie kus papiera a farbičky alebo kúsok plastelíny. 
Tak nejako je to aj s teológmi. Veď len katolíckych 
univerzít je na svete hodne cez tisíc, nehovoriac 
o stovkách ďalších teologických fakúlt. Môžeme 
si ľahko spočítať, koľko teológov v zmysle baka-
lárov či magistrov, absolventov teologickej fakul-
ty nám ročne pribúda. Do kategórie teológa typu 
„diabol v raji“ možno, žiaľ, zaradiť aj niektorých 
významných autorov, ktorí si však teológiu zúžili 
na bežnú vedu a vystupujú a myslia fakticky ako 
ateisti. Čo odlišuj skutočného teológa od nepravé-
ho krásne vyjadruje prvá encyklika pápeža Fran-
tiška, Lumen fidei.

Podľa tejto encykliky je podmienkou skutoč-
nej teológie účasť na Božej láske, teda osobný, 
láskyplný vzťah k Bohu. „Láska smeruje k zjed-
noteniu s milovanou osobou“, uvádza encyklika. 
„Kto miluje, ten chápe, že láska je skúsenosťou 
pravdy, že ona sama otvára naše oči, aby sme vi-
deli celú skutočnosť novým spôsobom v zjedno-
tení s milovanou osobou. Sama láska je poznaním 
a prináša so sebou novú logiku. (...) Kresťanská 
viera, nakoľko hlása pravdu o absolútnej Božej 
láske a otvára moci tejto lásky, dosahuje najhlbší 
stred skúsenosti každého človeka, ktorý prichádza 
k svetlu práve vďaka láske a je povolaný milovať, 
aby zotrval vo svetle.“ (32).

Ani teológia, chápaná ako striktne vedná dis-
ciplína nie je možná bez viery a ako hovorí Lu-
men fidei, „v teológii sa pri bádaní a poznáva-
ní neuplatňuje len úsilie rozumu, ako je tomu 
v exaktných vedách. Boha nemožno redukovať  

na predmet. On je Subjekt, ktorý sa dáva poznať 
a zjavuje sa vo vzťahu medzi osobou a osobou. 
Pravá viera orientuje rozum, aby sa otvoril svetlu, 
prichádzajúcemu od Boha a mohol tak Boha hlbšie 
poznať, vedený láskou k pravde. Súčasťou teológie 
je teda aj pokora, ktorá sa nechá „dotknúť“ Bohom, 
uznáva svoje limity vzhľadom na mystérium a vy-
dáva sa skúmať nepreniknuteľné bohatstvá tohto 
mystéria disciplínou, vlastnou rozumu. (36).

Svetlo lásky, vlastné viere nie je podmienkou 
len pre samotnú teológiu. Ponúka nový a hlbší 
pohľad aj na materiálny svet a život v ňom. Lu-
men fidei k tomu hovorí: „Svetlo viery v jedno-
te s pravdou lásky nie je cudzie materiálnemu 
svetu, pretože láska sa vždy žije v tele a v duši. 
Svetlo viery je vtelené svetlo, ktoré prúdi z Ježi-
šovho žiarivého života. Svetlo viery osvecuje aj 
hmotu, vkladá dôveru v jej poriadok, vie, že v nej 
sa otvára cesta harmónie a čoraz širšieho porozu-
menia. Pohľad viery je obohatením pre pohľad 
vedy.“ (34).

V slovenčine máme už pár desaťročí prekrásne 
dielo jezuitu, pátra Emila Krapku „Teológia pred 
Božou tvárou“. Dávno pred najnovšou encyklikou 
podáva návod, ako „prežívať teológiu ako osobné 
stretnutie s Bohom v tajomstve jeho Slova.“ Pra-
vá teológia má byť podľa tohto tichého, múdreho 
a svätého teológa „prežívaním Božej prítomnosti, 
počúvaním jeho slova pre našu spásu a hľadaním 
odpovede viery, a preto nutne prechádza do me-
ditácie a modlitby, ktorou sa živí“. Hneď v úvode 
autor vyzýva: „Prežívajme teológiu ako priestor 
posvätnej krásy, dôvernej blízkosti a pravej rados-
ti.“ Teológiu Cirkvi poníma ako „účasť na Ježišo-
vom rozhovore s Otcom“. „Pravá teológia nie je 
špekulácia samotára, ale bratskou službou živého 
slova v pravde a láske. (...) Teológia bez modlitby 
by klesla na úroveň profánnej náboženskej vedy, 
kde sa hovorí o náboženstve ako o jave, o Bohu 
ako o veci, kde človek svojim rozumom chce po-
súdiť všetko, ale pritom zostáva sám, strašne sám; 
s nikým sa nestretne, s nikým neprehovorí...“.

Na margo pseudoteológov typu „diabla v raji“ 
a chaosu, ktorý vnášajú, možno teda ponúknuť 
jednoduché rozlišovacie kritérium: aký má daný 
osobný vzťah k Bohu, či sa jeho teológia rodí na 
kolenách. No platí to aj o druhej stránke mince: 
len kto prežíva osobný vzťah k Bohu rozozná aj 
bez veľkej vedeckej erudície, ktoré názory a kni-
hy sú dielom skutočného teológa a kto hovorí, 
podobne ako diabol v raji, o Bohu len ako o ve-
ci, o predmete. O Bohu môže hovoriť len ten, kto 
najskôr hovorí s Bohom.

                                   RV, Marián Gavenda

Ako rozpoznať teológa?
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Vatikán 8. septembra (RV SK) Slová dotýkajúce sa sŕdc. 
Príhovor pápeža Františka 100-tisícovému zhromaž-
deniu účastníkov vigílie za pokoj v Sýrii, na Blízkom 
východe a na celom 
svete výrazne umoc-
nil pôsobivú atmo-
sféru štvorhodino-
vého modlitbového 
stretnutia na Námes-
tí sv. Petra v sobotu 
7. septembra 2013.
Modlitby, reflexie,
adorácia zjednoti-
li v silnej túžbe za 
pokoj nielen kresťa-
nov, ale aj príslušníkov iných náboženstiev, predstavite-
ľov politického a spoločenského života a všetkých ľudí 
dobrej vôle, ktorí sa k iniciatíve pápeža Františka zapo-
jili akýmkoľvek spôsobom. V rozjímavom príhovore 
medzi modlitbou posvätného ruženca a eucharistickou 
adoráciu Svätý Otec najprv predstavil svet, po ktorom 
túžime, v druhom bode poskytol pravdivý obraz sveta, 
v ktorom žijeme a nakoniec poukázal na východisko, 
na cestu, ktorou sa môžeme a musíme vydať:

„Boh videl, že je to dobré“ (Gn 1,12.18.21.25). Bib-
lické rozprávanie o počiatku dejín sveta a ľudstva hovo-
rí o Bohu, ktorý pozerá na svoje stvorenie, akoby o ňom 
rozjímal, a opakuje: je to dobré. Toto nám, drahí bratia 
a sestry, umožňuje vstúpiť do Božieho srdca a z Božie-
ho vnútra prijať tento odkaz. Môžeme sa pýtať: Aký je 
význam tohto posolstva? Čo hovorí mne, tebe a nám 
všetkým? Jednoducho nám hovorí, že tento náš svet je 
v Božom srdci a mysli „domom harmónie a pokoja“; 
je miestom, v ktorom môžu všetci nájsť svoje miesto 
a cítiť sa „doma“, pretože je „dobré“. Celé stvorenie vy-
tvára dobrý harmonický celok, ale predovšetkým ľudia, 
utvorení na obraz a podobu Boha sú jednou rodinou, 
v ktorej sú vzájomné vzťahy poznačené skutočným, 
nielen verbálne proklamovaným bratstvom.“

Pápež sa pýta, či nie je azda toto svet, po ktorom 
túžime, ktorý všetci nosíme v srdci. „Nie je azda svet, 
ktorý chceme, svetom harmónie a pokoja: v nás sa-
mých, vo vzťahoch s druhými, v rodinách, v mestách, 
v národoch a medzi národmi? A ďalej sa pýta, či je toto 
svet, v ktorom žijeme? V odpovedi, že „násilie, rozde-
lenie, konflikt, vojna“, ktoré tu, žiaľ sú, sú tu preto, že
„človek, vrchol stvorenia, prestáva hľadieť na horizont 
krásy a dobroty a uzatvára sa do vlastného sebectva“. 
Tak vnáša do sveta chaos.

„Práve v tomto chaose sa Boh pýta svedomia člove-
ka: «Kde je tvoj brat Ábel?» A Kain odpovie: «Neviem. 
Či som ja strážcom svojho brata?» (Gn 4,9). Aj nám je 
určená táto otázka a aj my by sme sa mali opýtať: Som ja 
azda strážcom svojho brata? Áno, ty si strážcom svojho 
brata! Byť človekom znamená byť navzájom ochrancami. 

A naopak, keď sa harmónia naruší, nastupuje meta-
morfóza: brat, ktorého treba chrániť a milovať, sa stáva 
protivníkom, ktorého treba premôcť a poraziť. Koľko 

násilia pochádza 
odtiaľto?“

Aj dnes pokra-
čujeme v týchto de-
jinách stretu medzi 
bratmi, pokračoval 
Svätý Otec. Aj dnes 
dvíhame ruky proti 
svojim bratom. Aj 
dnes sa nechávame 
viesť modlami, se-
bectvom, svojimi 

záujmami. (...) „Zdokonalili sme svoje zbrane, naše 
svedomie zaspalo, dôvody pre seba ospravedlnenie sme 
urobili rafinovanejšími. Pokračujeme v rozsievaní deš-
trukcie, bolesti a smrti, akoby to bolo čosi normálne! 
Násilie a vojna prinášajú len smrť, hovoria o smrti!“

Do tretice položil pápež František otázku: „Je mož-
né vydať sa inou cestou? Môžeme vyjsť z tejto špirály 
bolesti a smrti? Môžeme sa naučiť znova kráčať cesta-
mi pokoja? (...) Áno, je to možné pre všetkých! V tento 
večer by som chcel, aby sme zo všetkých častí zeme 
volali: Áno, je to možné všetkým! A dokonca by som 
chcel, aby každý z nás, od najmenšieho po najväčšieho, 
až k tým, čo sú povolaní vládnuť národom, odpovedali: 
Áno, chceme to!“

V závere meditatívneho príhovoru, citujúc slová 
Pavla VI., Svätý Otec povedal: «Už nikdy viac jedni 
proti druhým, nikdy viac, nikdy!» (...) «Mier sa presa-
dzuje len pokojom, ktorý nie je zbavením sa povinnosti 
spravodlivosti, ale je oživovaný vlastnou obetou, mier-
nosťou, milosrdenstvom a láskou.» Prítomných vyzval, 
aby sa modlili za zmierenie a pokoj, aby sa o ne pričinili 
a stali sa v každom prostredí „mužmi a ženami zmiere-
nia a pokoja“.                                                RV/jak/ snímka RV

František počas vigílie: Boh vložil do ľudského srdca túžbu po pokoji

Františkove slová ako závan  
nádeje pre celý svet,  

hovorí nuncius v Sýrii

Sýria 11. septembra (RV SK) Paralelne so sobotňaj-
šími modlitbami na Námestí sv. Petra sa modlitbo-
vé stretnutia konali aj v Sýrii, vrátane Damasku, pri 
ktorom došlo nedávno k útokom za použitia che-
mických zbraní. Náboženské spoločenstvá v celej 
krajine si v sobotu pripravili program modlitieb 
podľa vlastných možností.



32/2013                                               4

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

Napriek tomu, že v mnohých oblastiach bolo 
zorganizovať večernú vigíliu pomerne komplikova-
né, nakoniec sa uskutočnila v celej Sýrii. O tom, ako 
vyzerala v Damasku, hovoril pre Vatikánsky rozhlas 
apoštolský nuncius v Sýrii Mons. Mario Zenari (na 
snímke): „Tu v Damasku sme ju slávili spôsobom 
veľmi, ale naozaj veľmi slávnostným, povedal by 
som, že zvlášť dojemným, v grécko-melchitskej 
katolíckej katedrále. Prítomní na nej boli katolícki 
a pravoslávni biskupi, tiež zástupcovia vlády, par-
lamentu, niekoľko zástupcov z radu moslimov. Na 
konci tejto vigílie, ktorá trvala dve hodiny, v čase 
od 18. do 20. hod. miestneho času, i keď katedrála 
bola otvorená až do polnoci, za mnou prišlo mnoho 
ľudí a požiadalo ma, aby som vrelo poďakoval Svä-
tému Otcovi za túto nádhernú iniciatívu.“

Nielen obyvatelia Sýrie videli v pápežovom 
príhovore počas vigílie na Námestí sv. Petra veľkú 
nádej. Jeho slová o Božom pláne vybudovať „do-
mov harmónie a pokoja“ sa dotkli zvlášť obyva-
teľov oblastí, ktoré v dôsledku ľudského egoizmu 
viac takúto podobu nemajú. „Ako vánok, závan 
nádeje, pre nás tu, ako aj pre celý svet, znelo jeho 
pevné presvedčenie o stále možnom objavení tejto 
harmónie vďaka Božej pomoci a dobrej vôli. Táto 
pevná dôvera Svätého Otca je skutočne závanom 
čerstvého vzduchu nie iba tu v Sýrii a na Blízkom 
východe, ale verím, že aj na celom svete, zvlášť te-
raz, keď je možné všade cítiť veľmi temnú a ťažkú 
atmosféru. Bolo potrebné pocítiť tento silný vietor 
nádeje,“ povedal Mons. Zenari na margo pápežov-
ho príhovoru. Podľa neho by mohli mať pápežove 
slová silný vplyv aj na politické dianie. „Už teraz 
vidím tu na mieste, že táto pápežova iniciatíva, 
tieto jeho slová, zaznamenali mimoriadny ohlas,“ 
uviedol apoštolský nuncius. Ako povedal, chcel by 
veriť, že slová pápeža Františka boli rovnakým spô-
sobom prijaté v celom svete a mohli tak zavážiť pri 
istých rozhodnutiach.

Generálny sekretár Rady biskupských konfe-
rencií Európy (CCEE) Mons. Duarte da Cunha 
kritizoval prístup tých médií, ktoré prezentovali 
sobotňajšiu vigíliu za pokoj „ako podujatie malej 
a nevýznamnej skupiny“. Pri modlitbe za pokoj 
v Sýrii, na Blízkom východe a v celom svete sa 
s pápežom Františkom zjednotili veriaci na celom 
svete. „Pravdepodobne nebolo takej diecézy v Eu-
rópe, a možno i na celom svete, ktorá by sa verej-
ným prejavom nepripojila k pápežovej výzve. Od 
Fatimy po Minsk, od Cypru či Malty po Nemecko 
a Anglicko, všade biskupi pozvali veriacich a

spoločenstvá, aby sa pripojili k Svätému Otcovi, 
a väčšina z nich predsedala pri vigílii v katedrále 
alebo v nejakej svätyni,” povedal v rozhovore pre 
agentúru SIR Mons. Duarte da Cunha.
                                RV CZ, RV SK mf, jb

Svätý Otec prijal predsedu Hnutia 
obnovy v Duchu Svätom

Vatikán 10. septembra (TK KBS) Svätý Otec Fran-
tišek prijal v pondelok 9. septembra 2013 na súk-
romnej audiencii vo Vatikáne talianskeho národ-
ného predsedu Hnutia obnovy v Duchu Svätom 
Salvatoreho Martineza. Svätý Otec hneď pri ich 
zvítaní spomenul dobro, ktoré robí hnutie pre Cir-
kev a svet a spomenul obdobie, keď bol ešte ako 
kardinál referentom hnutia v rámci argentínskej 
biskupskej konferencie. Rokovanie bolo zamerané 
na revíziu činností v prospech prisťahovalcov na 
Lampeduse, na pomoc väzňom vo Fondo Sturzo, 
deťom a celým rodinám v Moldavsku, ako aj pre 
Medzinárodné centrum pre rodinu v Nazarete, kto-
ré bolo zverené Hnutiu obnovy v Duchu Svätom. 
Pápež prejavil záujem o duchovné aktivity, škole-
nia a evanjelizačné projekty, z ktorých mnohé už 
priťahujú pozornosť záujemcov.

Hovorili aj o odkresťančovaní Európy, potre-
be novej evanjelizácie v Taliansku, podporných 
snahách mladých ľudí a rodín. Spomenuli projekt 
„10 prikázaní na 10 námestiach“, ktorý bude po-
kračovať 21. septembra v Palerme. Svätý Otec nie-
koľkokrát a s veľkou pokorou požiadal, aby ho 
podporovali modlitbou a súčasne ubezpečil o svo-
jej blízkosti a pozornosti budúcim aktivitám hnu-
tia.                                                                                    RV/jak 

Vatikán navštívil bolívijský  
prezident Evo Morales

Vatikán 6. septembra (TK KBS) Svätý Otec František 
prijal na audiencii v Apoštolskom paláci prezidenta 
Bolívijského mnohonárodného štátu Juana Eva Mo-
ralesa Aymu. Ako prostredníctvom nóty informovalo 
Tlačové stredisko Svätej stolice, počas rozhovoru 
sa zamerali na sociálno-ekonomickú a náboženskú 
situáciu v krajine, či ďalšie témy, ako je napríklad 
boj proti sociálnej nerovnosti a chudobe. Hovori-
lo sa tiež o rozhodujúcom vplyve Katolíckej cirkvi 
v Bolívii v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostli-
vosti, podpory rodín a pomoci deťom a starším oso-
bám. V „perspektíve kultúry stretnutia“ sa obe strany 
zhodli na „dôležitosti udržiavať dobré vzťahy medzi 
Cirkvou a štátom, a to predovšetkým v otázkach 
spoločného záujmu v prospech celého národa,“ píše 
sa v nóte. Počas stretnutia však pozornosť upriamili 
aj na otázku aktuálnej medzinárodnej situácie a oso-
bitne sa venovali téme podpore mieru v Sýrii a na 
Blízkom východe.                                                       RV/mf
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Vatikán 8. septembra (RV SK) V nedeľu pred poludním 
sa Svätopeterské námestie zaplnilo takmer podobne 
ako v sobotu večer. Okolo 80-tisíc ľudí si prišlo vypo-
čuť pravidelný príhovor Svätého Otca pred mariánskou 
modlitbou Anjel Pána. František vysvetľoval podoben-
stvo z nedeľného evanjelia o kráľovi, ktorí tiahne do 
vojny a zvažuje, či bude stačiť na svojho súpera. 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
V dnešnom evanjeliu Ježiš zdôrazňuje tieto pod-

mienky pre jeho učeníkov: aby ničomu nedávali pred-
nosť pred láskou k nemu, niesli svoj kríž a nasledovali 
ho. Mnoho ľudí sa v skutočnosti približuje k Ježišovi, 
chcú patriť medzi jeho nasledovníkov, a to najmä po 
nejakom mimoriadnom znamení, ktoré ho potvrdzuje 
ako Mesiáša, kráľa Izraela. Ale Ježiš nechce nikoho 
mýliť. On vie, čo ho čaká v Jeruzaleme, aká je cesta, 
ktorou ho Otec žiada prejsť: je to cesta kríža, sebao-
betovania za odpustenie našich hriechov. Nasledovanie 
Krista neznamená podieľať sa na víťaznom ťažení! 
Znamená deliť sa o jeho milosrdnú lásku, vstúpiť do 
jeho veľkého diela milosrdenstva pre každého človeka 
a pre všetkých ľudí. Ježišovo dielo je skutočne dielom 
milosrdenstva, odpustenia, lásky! Ježiš je takto milo-
srdný! A toto univerzálne odpustenie, toto milosrden-
stvo prichádza prostredníctvom kríža. Avšak Ježiš 
nechce uskutočniť toto dielo sám: chce nás zapojiť do 
poslania, ktoré mu dal Otec. Po vzkriesení povedal svo-
jim učeníkom: «Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam 
vás... Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, 
komu ich zadržíte, budú zadržané» (Jn 20,21.22). Je-
žišov učeník sa zrieka všetkého, pretože v ňom našiel 
najväčšie dobro, v ktorom každé iné dobro nadobúda 
svoju plnú hodnotu a význam: rodinné putá, iné vzťa-
hy, práca, kultúrne a ekonomické hodnoty atď. Kresťan 
sa oslobodzuje od všetkého a nachádza všetko v logike 
evanjelia, logike lásky a služby.

Pre vysvetlenie tejto požiadavky používa Ježiš dve 
podobenstvá: jedno o stavaní veže a druhé o kráľo-
vi, ktorý sa chystá do boja. Toto druhé podobenstvo  

hovorí: «Ktorý kráľ, keď sa chystá do boja s iným krá-
ľom, nesadne si najprv a neporozmýšľa, či sa môže 
s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti 
nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, 
kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mie-
ru» (porov. Lk 14, 31-32). Ježiš sa tu nechce zaoberať 
témou vojny, je to len podobenstvo. Ale v tomto čase, 
keď sa silne modlíme za mier, sa nás toto Pánovo slo-
vo veľmi dotýka a v podstate nám hovorí, že existuje 
vnútornejší boj, ktorý musíme vyhrať, všetci! Je to sil-
né a odvážne rozhodnutie vzdať sa zla a jeho lákadiel 
a voliť si dobro, odhodlaní zaplatiť osobne: toto je na-
sledovanie Krista, toto znamená vziať svoj kríž!

Toto je vnútorný boj proti zlu! Načo ísť do vojny, 
mnohých vojen, ak nedokážeš vnútorne zápasiť so 
zlom? Nie je to k ničomu! Nedá sa to... Okrem iného 
si to vyžaduje, tento boj so zlom si vyžaduje povedať 
‚nie‘ bratovražednej nenávisti a používaným neprav-
dám; povedať ‚nie‘ násiliu vo všetkých jeho formách, 
povedať ‚nie‘ šíreniu zbraní a ich nelegálnemu ob-
chodu. Je toho toľko! Je toho toľko! A vždy zostáva 
otázka: tá vojna tam a tá druhá tamto – pretože vojny 
sú všade – je naozaj vojnou pre problémy, alebo je to 
vojna komerčná pre nezákonné obchodovanie s týmito 
zbraňami? Toto sú nepriatelia, s ktorými treba bojovať, 
jednotne a súdržne, nesledujúc iné záujmy ako je mier 
a spoločné dobro.

Drahí bratia a sestry, dnes si pripomíname aj Naro-
denie Panny Márie, sviatok zvlášť drahý východným 
cirkvám. Všetci môžeme teraz poslať krásny pozdrav 
všetkým našim bratom, sestrám, biskupom, rehoľní-
kom, rehoľníčkam východných cirkví, pravoslávnych 
i katolíckych: pekný pozdrav! Ježiš je slnko, Mária je 
zornička, ktorá ohlasuje vychádzajúce slnko. Uplynulú 
noc sme bdeli zverujúc jej orodovaniu našu modlitbu 
za mier vo svete, najmä v Sýrii a na Blízkom východe. 
Vzývajme ju teraz ako Kráľovnú pokoja. Kráľovná po-
koja, oroduj za nás! Kráľovná pokoja, oroduj za nás!“   

                               RV/sr. Jaroslava Kochjarová CJ

František pred modlitbou Anjel Pána: Nie vojnám pre predaj zbraní

Vatikán 11. septembra (TK KBS) František sa v stredu 
prihovoril pútnikom zhromaždeným na Námestí sv. 
Petra nasledujúcou katechézou:

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes pokračujeme v katechézach o Cirkvi 

v rámci tohto Roka viery. Medzi obrazmi, ktoré 
si zvolil II. vatikánsky koncil na lepšie priblíženie 
podstaty Cirkvi, nachádzame obraz „matky“: Cir-
kev je našou matkou vo viere, v nadprirodzenom 
živote (porov. Lumen gentium, 6.14.15.41.42).  

Je to jeden z najpoužívaných obrazov u cirkevných 
Otcov prvých storočí a myslím si, že môže byť 
užitočný aj pre nás. Pre mňa osobne je to najkrajší 
obraz Cirkvi: Cirkev ako matka. V akom zmysle je 
Cirkev matkou? Začnime od ľudskej reality mater-
stva: Čo robí taká mama?

1. Matka predovšetkým dáva zrod životu, nosí 
dieťa po deväť mesiacov vo svojom lone a potom 
ho otvára pre život, keď ho rodí. Takáto je Cirkev: 
rodí nás vo viere účinkovaním Ducha Svätého,  

Katechéza Svätého Otca: „Milujeme Cirkev tak, ako vlastnú mamu?“
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ktorý ju robí plodnou, tak ako Pannu Máriu. Obidve, 
Cirkev aj Panna Mária, sú matkami. To, čo možno 
povedať o Cirkvi, možno povedať aj o Panne Márii, 
a čo možno povedať o Panne Márii, možno povedať 
aj o Cirkvi.

Viera je zaiste osobným úkonom: «verím». Ja osob-
ne odpovedám Bohu, ktorý sa dáva spoznať a chce vstú-
piť do priateľstva so mnou (porov. Lumen fidei, 39). No
vieru prijímam od druhých, v rodine, v spoločenstve, 
ktoré ma učí povedať «verím», «veríme». Kresťan nie 
je nejaký ostrov! Kresťanmi sa nestávame v laborató-
riu, kresťanmi sa nestávame sami od seba a vlastnými 
silami, ale viera je darom. Je to Boží dar, ktorý je nám 
daný v Cirkvi a cez Cirkev. Toto je moment, v ktorom 
nám dáva zrod ako Božím deťom, moment, v ktorom 
nám darúva Boží život, rodí nás ako matka. Ak pôjdete 
do Baptistéria sv. Jána v Lateráne, do katedrály pápeža, 
vnútri je latinský nápis, ktorý hovorí približne toto: „Tu 
sa rodí ľud božieho pokolenia, splodený Duchom Svä-
tým, ktorý tieto vody robí plodnými. Matka Cirkev rodí 
svoje deti v týchto vlnách.“ - Pekné, nie? A toto nám 
dáva pochopiť dôležitú skutočnosť: naša príslušnosť 
k Cirkvi nie je vonkajšou a formálnou vecou, nespo-
číva vo vyplnení nejakého papiera, ktorý nám dajú... 
V tom nie. Je to úkon vnútorný a životný. Do Cirkvi 
nepatríme tak, ako patríme do nejakej spoločnosti, do 
nejakej strany alebo akejkoľvek inej organizácie. Toto 
puto je životné, ako to, ktoré máme s vlastnou mamou, 
pretože „Cirkev je skutočne matkou kresťanov“ (porov. 
Sv. Augustín: De moribus Ecclesiae, I, 30,62-63: PL 
32,1336).

Položme si teraz otázku: Ako ja vnímam Cirkev? 
Vážim si aj svojich rodičov za to, že mi dali život, vá-
žim si Cirkev za to, že ma zrodila vo viere prostred-
níctvom krstu? Ale, pamätajú si títo kresťania dátum 
svojho krstu? Chcel by som tu položiť otázku, ale nech 
si odpovie každý vo svojom srdci: Koľkí z vás si pa-
mätajú dátum svojho krstu? Niektoré ruky sa dvíhajú... 
No koľkí si nepamätajú... Premýšľajú: „No, myslím si, 
že to mohlo byť na Veľkú noc, myslím, že na Vianoce, 
myslím...“ Dátum krstu, to je dátum nášho narodenia 
pre Cirkev. Deň, keď nás porodila Matka Cirkev. Je to 
krásne... A teraz domáca úloha: keď sa dnes vrátite do-
mov, pozorne si zistite dátum vášho krstu. Je dobré, aby 
sme to oslávili, poďakovali Pánovi za tento dar. Urobíte 
to? [prítomní odpovedajú: „Áno!“] Takže to je domáca 
úloha, nezabudnite...

Milujeme Cirkev tak, ako milujeme vlastnú mamu, 
s tým, že dokážeme pochopiť aj jej nedostatky? Všet-
ky mamy majú nedostatky, máme ich všetci. No keď 
sa hovorí o maminých nedostatkoch, vtedy ju kryje-
me, máme ju radi... A Cirkev tiež má svoje nedostat-
ky. Milujem ju tak, ako mamu? Pomáham jej, aby bola 
krajšia, opravdivejšia, viac podľa Pána? Tieto otázky 
nechávam na vás. Ale nezabudnite na domáce úlohy, 
dobre? Vyhľadať si dátum krstu, aby sme ho mali v srd-
ci a aby sme ho oslávili.

2. Matka sa neobmedzuje na darovanie života, 
ale s veľkou starostlivosťou pomáha svojim deťom 
rásť, dáva im mlieko, kŕmi ich, učí ich ceste života, 
vždy ich sprevádza svojou pozornosťou, svojím spo-
lucítením, svojou láskou, a to aj vtedy, keď sú veľké. 
A v rámci toho vie aj naprávať, odpúšťať, chápať, vie 
byť nablízku v chorobe, v utrpení. Jedným slovom, 
dobrá matka pomáha deťom vyjsť zo seba samých, 
aby nezostali uvelebené pod materinskými krídlami, 
ako kuriatka pod krídlami kvočky. Cirkev ako dob-
rá matka koná rovnako: sprevádza náš rast odovzdá-
vaním Božieho slova, ktoré je svetlom, ukazujúcim 
cestu kresťanského života, a vysluhovaním sviatostí. 
Živí nás Eucharistiou, prináša nám Božie odpustenie 
cez sviatosť pokánia, posilňuje nás vo chvíľach cho-
roby pomazaním chorých. Cirkev nás sprevádza v ce-
lom našom živote viery, v celom našom kresťanskom 
živote. Môžeme sa opäť sami seba opýtať: Aký mám 
vzťah k Cirkvi? Vnímam ju ako matku, ktorá mi po-
máha kresťansky rásť? Som účastný na živote Cirkvi, 
cítim sa jej súčasťou? Môj vzťah je vzťahom formál-
nym, alebo životným?

3. A ešte tretia, krátka myšlienka. Počas prvých sto-
ročí Cirkvi bola veľmi zrejmá jedna skutočnosť: Cir-
kev, zatiaľ čo je matkou kresťanov, zatiaľ čo „tvorí“ 
kresťanov, je nimi tiež sama „tvorená“. Cirkev nie je 
niečím odlišným od nás samých, ale treba ju vidieť ako 
celok veriacich, ako kresťanské «my». Ja, ty, my všetci 
sme súčasťou Cirkvi. Sv. Hieronym písal: «Kristova 
Cirkev nie je niečím iným než sú duše tých, čo veria 
v Krista» (Tract. Ps 86: PL 26,1084). Takže materstvo 
Cirkvi prežívame všetci, pastieri i veriaci. Nezriedka 
počúvam: „V Boha verím, ale v Cirkev nie“. „Počul 
som, že Cirkev hovorí tak a tak... – Ale kto a kedy to 
povedal? – Kňazi to hovoria...“ Nuž, kňazi sú jedna 
vec... ale Cirkev, to nie sú iba kňazi. Cirkev sme všetci. 
A ak povieš, že veríš v Boha a neveríš v Cirkev, hovo-
ríš tým, že neveríš v seba samého, a to je protirečenie. 
Cirkev sme všetci! Všetci! Od toho nedávno pokrste-
ného dieťaťa, ktoré bolo tamto [pápež ukazuje rukou 
smerom k námestiu], až po biskupov, až po pápeža: 
všetci. Všetci sme Cirkev a všetci sme si rovní v Božích 
očiach. Všetci! A všetci sme povolaní spolupracovať na 
zrode viery nových kresťanov, všetci sme povolaní byť 
vychovávateľmi vo viere, ohlasovať evanjelium. Kaž-
dý z nás nech sa sám seba opýta: Čo robím pre to, aby 
ostatní mohli mať účasť na kresťanskej viere? Som vo 
svojej viere plodný, alebo som uzavretý? Keď opaku-
jem, že milujem Cirkev, ktorá nie je uzavretá vo svojich 
hradbách, ale schopná vychádzať, dať sa do pohybu, 
aj za cenu istého rizika, aby priniesla Krista všetkým, 
myslím tým na všetkých, na mňa, na teba, na každého 
kresťana! Myslím tým všetkých. Všetci sme účastní na 
materstve Cirkvi, všetci sme Cirkev; všetci, aby Kristo-
vo svetlo, dosiahlo k najvzdialenejším hraniciam zeme. 
- Nech žije svätá Matka Cirkev! Všetci: Nech žije svätá 
Matka Cirkev!                       Preklad: Jozef Bartkovjak SJ



7                          37/2013

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

Svätý Otec v centre pre utečencov: 
Rozdielnosti sú darom pre všetkých

Rím 11. septembra (TK KBS) Rímske centrum pre 
utečencov Astalli včera privítalo Svätého Otca, ktorý 
prijal pozvanie pátra Giovanniho La Mannu, riadite-
ľa centra. Pápež sa s utečencami stretol o 15.30 hod. 
najprv v priestoroch charitatívneho strediska pri kos-
tole Chiesa del Gesù a potom v samotnom stredisku. 
Návšteva mala súkromný charakter a nebola prenášaná 
médiami.

Pápež František vstúpil do centra dverami, pri 
ktorých dennodenne čakajú v rade desiatky utečen-
cov, prosiaci o jedlo či akúkoľvek pomoc. Privítali 
ho utečenci, pracovníci sociálno-právneho oddelenia 
a zdravotnej ambulancie, ako aj viacerí dobrovoľníci. 
Dvaja z utečencov, Adam a Carol sa so Svätým Otcom 
podelili o životné svedectvá. Svätý Otec sa im poďako-
val za silné svedectvá a povedal: „Každý z vás, drahí 
priatelia, si nesie so sebou životný príbeh, ktorý hovorí 
o vojnových drámach, o konfliktoch, často súvisiacich
s medzinárodnou politikou. No každý z vás nesie so 
sebou predovšetkým ľudské a náboženské bohatstvo, 
bohatstvo, ktoré treba vítať, nie sa ho báť. Mnohí z vás 
ste moslimovia a príslušníci iných náboženstiev, pri-
chádzate z rôznych krajín, z odlišných podmienok. 
Netreba sa nám báť rozdielností! Bratstvo nám umož-
ňuje objaviť, že sú bohatstvom, darom pre všetkých! 
Prežívajme toto bratstvo!“

Jezuitom a ich spolupracovníkom Svätý Otec po-
ďakoval za obetavú službu bratom a sestrám v núdzi. 
Pripomenul zakladateľa Jezuitskej služby utečencom, 
pátra Pedra Arrupeho, ktorého poznal osobne, a vyzval 
ich držať sa programu, ktorý v skratke zahrnul do troch 
slov: „slúžiť, sprevádzať, obraňovať”.

Viac k návšteve pápeža Františka uviedol pátra 
Giovanni La Manna, riaditeľ centra, ktoré už viac ako 
tridsať rokov pomáha ľuďom prinúteným opustiť svoju 
krajinu: „Veľmi sa tešíme tejto návšteve miesta, na kto-
rom prežívajú utečenci svoj každodenný život, a ktoré-
ho služba pozostáva z jedálne a poskytovania právnej, 
sociálnej a zdravotne pomoci.“ Riaditeľ centra verí, 
že pápežova návšteva v centre Astalli prinesie svoje 

ovocie: „Prvým výsledkom je skúsenosť, ľudská a du-
chovná, ktorej cieľom je udržať v utečencoch nádej 
na život v skutočnom mieri, pokoji, a spoločne úsilie 
tých, ktorí nesú zodpovednosť za vládu v našej krajine, 
za obnovenie pokoja v krajinách, odkiaľ prichádzajú 
títo ľudia, no predovšetkým udržať pri živote aj radosť 
z možnosti pomáhať chudobným, utečencom.“

Centrum Astalli, ktoré sa nachádza neďaleko zná-
meho Benátskeho námestia (Piazza Venezia) ponúka 
pomoc utečencom od roku 1981. Štruktúra poskytuje 
rozsiahle množstvo služieb čakateľom na azyl, kto-
rí prišli do Talianska len nedávno až po tých, ktorí sa 
snažia o prístup do sveta práce a plné zaradenie sa do 
spoločnosti. Centrum denne poskytuje stravu približne 
450 utečencom, prevádzkuje zdravotnú ambulanciu, 
ponúka kurzy talianskeho jazyka, pomoc pri komuni-
kácii s inštitúciami a mestom a pripravuje rad kultúr-
nych podujatí. V niektorých svojich pobočkách ponú-
ka aj nocľah. V minulom roku centrum Astalli poskytlo 
pomoc približne 21-tisíc utečencom v Ríme a ďalším 
trinástim tisícom vďaka svojim pobočkám v ostatných 
talianskych mestách, ako je Vicenza, Trento, Catania 
či Palermo.

Jezuitská služba utečencom (Jesuit Refugee Ser-
vice) je medzinárodná katolícka organizácia, ktorá je 
v súčasnosti prítomná vo viac ako 50 krajinách na ce-
lom svete. Zameriava sa na pomoc predovšetkým ná-
silne vysídleným migrantom. Ponúka humánne a pas-
toračné služby utečencom a hostiteľským komunitám 
prostredníctvom širokej škály aktivít: od vzdelávania, 
cez lekársku starostlivosť, až po sociálnu a pastoračnú. 
JRS sa vo svojej činnosti inšpiruje rešpektom k hodno-
tám iných náboženstiev a kultúr.    RV/mf, jb/ snímka RV

Petrov nástupca sa radil  
s vedúcimi úradov rímskej kúrie

 
Vatikán 10. septembra (RV CZ) Svätý Otec zvolal do 
apoštolského paláca vedúcich všetkých úradov rím-
skej kúrie, predsedov Governatorátu mestského štátu 
Vatikán a generálneho vikára rímskej diecézy. Fran-
tišek sa počas uplynulých šiestich mesiacov už po-
stupne so všetkými stretol, a táto porada, ktorej pred-
sedal, sa konala presne po pol roku jeho pontifikátu.
Stretnutie, na ktorom boli vypočuté rady a úvahy 
hlavných rímskych spolupracovníkov Svätého Otca, 
prirodzene zapadá do kontextu realizácie návrhov, 
ktoré predložili kardináli na kongregáciách, ktoré 
predchádzali konkláve, a úvah Svätého Otca o riade-
ní cirkvi; začiatkom októbra bude pokračovať stret-
nutím ôsmich kardinálov, ktorých František menoval 
s cieľom pripraviť reformu rímskej kúrie.      RV/ mig 
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„Rodina je budúcnosť“ - František 
píše účastníkom Sociálneho týždňa

Taliansko 12. septembra (RV) Rodina ako „privilego-
vaná škola štedrosti, ktorá učí prekročiť istú individua-
listickú mentalitu predierajúcu sa do našej spoločnosti“. 
Týmito slovami sa František obrátil na účastníkov 47. 
sociálneho týždňa talianskych katolíkov, ktorý sa v stre-
du začal v Turíne. Témou tohto ročníka je „Rodina ako 
nádej a budúcnosť talianskej spoločnosti“.

V posolstve podpísanom predsedom Konferencie 
biskupov Talianska kardinálom Angelom Bagnascom, 
František pripomína úlohu rodín pri budovaní lepšej 
spoločnosti. Ako píše, rodina je „púťou generácií, kto-
ré si odovzdávajú vieru spolu s láskou“, no vyžaduje 
si tiež úsilie a trpezlivosť. Budúcnosť spoločnosti je 
zakorenená v mladých a starších, ktorí sú živou pamä-
ťou. „Národ, ktorý sa nestará o starších, deti a mladých, 
nemá budúcnosť, pretože zle zaobchádza s tým, čo je 
pamäťou a čo je prísľubom,“ zdôrazňuje Svätý Otec. 
Upozorňuje preto na kultúrne a politické rozhodnutia 
týkajúce sa rodiny, ktoré sa vždy dotýkajú aj ďalších 
oblastí života národa, od demografického problému,
k otázkam práce, až k samotnej „antropologickej vízii“ 
ako „základu našej civilizácie“.

Svätý Otec však nezabúda na utrpenie mnohých rodín 
v dôsledku nedostatku práce či vnútorných konfliktov
a vyjadruje im svoju blízkosť. Na druhej strane pripomí-
na jednoduché svedectvá mnohých rodín, ktoré „zažívajú 
skúsenosť manželstva a rodičovstva s radosťou“ a „bez 
strachu čelia aj ťažším momentom v živote, ktoré, pre-
žívané v jednote s Pánom, nebránia napredovať cestou 
lásky, ale naopak, robia ju silnejšou“. V závere posolstva 
ponúka za príklad postavu blahoslaveného Giuseppeho 
Toniola. Saleziánsky spolupracovník bol jedným z tých 
katolíckych laikov, ktorí sa aj napriek ťažkostiam svojej 
doby vydali pracovať do ulíc, aby napomáhali hľadaniu 
a budovaniu spoločného dobra.                             RV/mf 

Zástupca Vatikánu pri OSN:  
Boj proti obchodu so zbraňami  

je slabý

Vatikán - Genf 10. septembra (TK KBS) Vatikán vyčí-
ta medzinárodnému spoločenstvu nedostatočnú snahu 
v boji proti obchodu so zbraňami. Kým tento obchod 
vo svete prekvitá, medzinárodné spoločenstvo je ne-
vieryhodné, keď rozpráva o mieri, povedal zástupca 
Svätej stolice pri OSN v Genfe arcibiskup Silvano  
Tomasi v interview pre Vatikánsky rozhlas. Okrem toho 
kritizoval skutočnosť, že viacero štátov na obchode  

so zbraňami stále profituje. Popri USA, Rusku, Veľkej
Británii, Francúzsku a Číne menoval arcibiskup aj Ne-
mecko. V týchto štátoch má podľa neho zbrojný priemy-
sel priveľký vplyv. Pápež František v nedeľnom prího-
vore pred modlitbou Anjel Pána vo Vatikáne rozhodne 
odsúdil všetky formy obchodu so zbraňami.

Neraz sa konflikty vyostrujú len preto, aby sa pre-
dalo čím viac zbraní, povedal ďalej Tomasi. Poukázal 
na to, že svetové náklady na zbrojenie v roku 2012 pre-
siahli 1750 miliárd dolárov. Z toho osem percent pripa-
dlo na Blízky východ. Vatikán v minulosti niekoľkokrát 
žiadal medzinárodnú dohodu o intenzívnejšej kontrole 
obchodu so zbraňami.                                 kathpress, mk

Európska konferencia biskupov 
si uctila Roberta Schumana

Metz 9. septembra (TK KBS) Prezident Rady európ-
skych biskupských konferencií (CCEE) kardinál Peter 
Erdö si uctil Roberta Schumana (1886-1963), jedného 
z autorov myšlienky Európskej únie, ktorý zomrel pred 
50 rokmi - ako „politika kresťanského zmýšľania“. Eu-
rópske myšlienky Roberta Schumana, Konrada Ade-
nauera a Alcide De Gasperisa sú aj napriek protireče-
niam v dnešnej Európe neustále „prameňmi nádeje“, 
skonštatoval budapeštiansky kardinál pri slávení vo 
franzúzskom meste Metz. Informovala o tom nemec-
ká katolícka spravodajská agentúra KNA. Postoj otcov 
Európskej únie bol zakorenený v ich kresťanskom pre-
svedčení, doplnil kardinál.

Európa môže za demokraciu podľa Schumana ďa-
kovať kresťanstvu; kresťanská viera totiž poukazuje 
aj v rámci individuálnej slobody na ľudskú dôstojnosť 
každého človeka, pripomenul Erdö. Naproti tomu sa 
v posledných rokoch v Európe zdá, akoby „neustávali 
útoky proti kresťanstvu a proti inštitúciám, ktoré vybu-
dovali základy nielen európskej spoločnosti“.

Robert Schuman zomrel pred 50 rokmi, 4. septem-
bra 1963 v Scy-Chazelles. Ako minister zahraničných 
vecí Francúzska predložil Schuman v roku 1950 plán 
„Hutníckej únie“ medzi Francúzskom a Nemeckom, 
teda plán spoločného dohľadu nad produkciou ocele 
a uhlia oboch krajín. Spoločné hospodárenie bývalých 
úhlavných nepriateľov s hlavnými zdrojmi zbrojárske-
ho priemyslu bolo pre Schumana jadrom aktívnej mie-
rovej politiky. Tento nástroj sa stal základom neskoršie-
ho európskeho zjednotenia.

Od roku 1958 do roku 1960 bol Schuman prvým 
prezidentom Európskeho parlamentu. Krátko pred 
smrťou mu Európsky parlament udelil čestný titul 
„Otec Európy“. Vo Vatikáne medzičasom začal aj pro-
ces Schumanovho blahorečenia.                kathpress, mk



9                          37/2013

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

Svätý Otec prijal veľvyslanca SR 
pri Svätej stolici Petra Sopka

Vatikán 9. septembra (RV SK) 
Peter Sopko, veľvyslanec SR 
pri Svätej stolici, odovzdal 7. 
septembra  svoje poverovacie 
listiny Svätému Otcovi Fran-
tiškovi. Výkonom funkcie, 
v ktorej nahradí Jozefa Dra-
veckého, ho poveril prezident 
Slovenskej republiky Ivan 

Gašparovič 20. mája 2013. Veľvyslanec Peter Sop-
ko sa spolu s ostatnými diplomatmi akreditovaný-
mi pri Svätej stolici zúčastnil aj na modlitbovej vi-
gílii za pokoj na Námestí sv. Petra. 

Pri tejto príležitosti prinášame rozhovor s no-
vým veľvyslancom Petrom Sopkom.

Ako prebehlo prijatie u Svätého Otca?
„V prvom rade by som chcel uviesť, že je pre 

mňa veľkou cťou a súčasne záväzkom reprezento-
vať Slovenskú republiku pri Svätej stolici. V mno-
hých diplomaciách sveta je tento post považovaný 
za vrchol diplomatickej kariéry veľvyslanca a za 
taký ho považujem aj ja. Pokiaľ ide o samotný akt 
odovzdania poverovacích listín môžem povedať, 
že Svätý Otec bol počas prijatia veľmi neformálny, 
otvorený a priateľský. Určitým symbolickým mo-
mentom je tiež fakt, že Svätý otec ma prijal v deň 
večernej vigílie na podporu dosiahnutia zmierenia 
v Sýrii a na Blízkom východe, čo zarezonovalo aj 
v našom rozhovore.“

Čo ste mu mali možnosť povedať?
„Počas rozhovoru Svätý Otec ocenil dobré 

vzťahy medzi Svätou stolicou a Slovenskou repub-
likou a vyjadril nádej, že tieto sa budú prehlbovať 
aj počas jeho pontifikátu. Súčasne som odovzdal
pozdrav prezidenta Slovenskej republiky Ivana 
Gašparoviča. Na pripomenutie pozvania na usku-
točnenie apoštolskej návštevy Slovenska Svätý 
Otec zareagoval pozitívne, avšak uviedol, že ubeh-
lo len v 6 mesiacov od jeho zvolenia a všetko si 
žiada svoj čas.“

Na ktoré jeho výzvy by ste chceli zvlášť upo-
zorniť?

„K hlavným a aktuálnym výzvam patria tie, 
ktorých sme sa dotkli počas stretnutia. Je to sna-
ha Svätého Otca o mierové urovnanie konflik-
tu v Sýrii, avšak nie len v tomto regióne, ale vo 
všetkých častiach sveta. Okrem toho pápež venuje 
veľkú pozornosť a vyzýva vlády sveta na podpo-
ru utečencov a občanov bez dokladov. Svätý otec 
má samozrejme aj dlhodobejšie ciele, ku ktorým 
je možné priradiť starostlivosť o kresťanskú mlá-
dež, ktorú vyjadril svojou účasťou na Svetových 
dňoch mládeže v Rio de Janeiro, ako aj snahu  

o dosiahnutie väčšej otvorenosti a transparentnosti 
Katolíckej cirkvi.“

Čo čaká Veľvyslanectvo SR pri Svätej sto-
lici?

„Už tento týždeň sa veľvyslanec-
tvo bude podieľať na priebehu 8. národ-
nej púte zástupcov ozbrojených síl a ozbro-
jených zborov Slovenskej republiky v Ríme  
vedenej vojenským ordinárom, Mons. Františkom 
Rábekom. Vo štvrtok v Bazilike Santa Maria Mag-
giore bude slávená svätá omša, na ktorú nadviaže 
recepcia pri príležitosti sviatku sedembolestnej 
panny Márie, patrónky Slovenska, jubilejného 
1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše 
územie, už spomínanej 8. národnej púte, ako aj pri 
príležitosti odvzdania mojich poverovacích listín 
Svätému otcovi. Takže vidíte, že program na naj-
blišie dni je naozaj bohatý.“

Na aké podujatia a akcie by ste chceli upo-
zorniť?

„Z ďalších významných aktivít by som chcel 
predovšetkým spomenúť výstavu k 1150. výročiu 
príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, ktorá 
sa uskutoční vo Vatikánskych múzeách od 12. no-
vembra 2013 do konca januára 2014. Ide o projekt 
pripravovaný v úzkej súčinnosti Ministerstva kul-
túry SR, Historiíckého múzea Slovenského národ-
ného múzea, ako aj Veľvyslanectva SR pri Svätej 
stolici. Pevne verím, že výstava sa bude tešiť veľ-
kému záujmu návštevníkov Vatikánskych múzeií, 
vrátane slovenských pútnikov a turistov.“     

                                                          TK KBS /ml

František sa stretol s thajskou 
premiérkou Y. Shinawatrovou

Vatikán 12. septembra (RV) Pápež František prijal  
na audiencii v Apoštolskom paláci Yingluck Shina-
watrovú, premiérku a zároveň ministerku obrany 
Thajska, ktorá sa neskôr stretla aj s vatikánskym 
štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom Berto-
nem a Mons. Dominiquem Mambertim, sekretárom 
pre vzťahy so štátmi.

Rozhovory sa niesli v srdečnej atmosfére“. 
Hovorilo sa o dobrých vzťahoch medzi Thajskom 
a Svätou stolicou, ako aj o „porozumení a spolu-
práci medzi Cirkvou a štátom, osobitne v oblasti 
vzdelávania a sociálnych otázok“. Obe strany sa 
rovnako dotkli aktuálnych medzinárodných otázok 
a politickej situácie v Ázii, so zreteľom na dôleži-
tosť medzikultúrneho a medzináboženského dialó-
gu pri podporovaní ľudských práv, pokoja a spra-
vodlivosti v regióne.                                               RV/mf 
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Katolícke diecézy v USA bojujú 
za reformu imigračného zákona

Washington 10. septembra (TK KBS) Po tom, čo 
Senát v júni schválil návrh zákona o imigračnej 
reforme, Konferencia biskupov USA sa rozhodla 
ukázať poslancom, že aj katolíci v Spojených štá-
toch stoja za imigračnou reformou.

„Prišiel čas, aby katolíci dali vedieť svojim vo-
leným zástupcom, že imigračnú reformu podpo-
rujú,“ povedal arcibiskup Los Angeles a predseda 
Komisie pre migrantov pri Konferencii biskupov 
USA Mons. José Gomez. „Sme Cirkev imigrantov 
a národ imigrantov. Cirkev rástla spolu s národom 
a od svojich začiatkov pomáhala integrovať imig-
rantov do našej kultúry a ekonomiky.“

Arcibiskup Gomez dodal: „Práve teraz náš 
imigračný systém nefunguje. Následkom toho je 
množstvo rozdelených rodín a miliónom ľudí, vrá-
tane detí, sa spôsobujú zranenia. Potrebujeme imig-
račnú reformu, aby sme nášmu národu pomohli žiť 
podľa krásneho prísľubu tejto krajiny o rovnosti 
a dôstojnosti všetkých ľudí“.

Dvadsaťdva štátov slávilo alebo bude sláviť 
sväté omše a usporadúvať rozličné podujatia na 
podporu tejto kampane.

Akcie, ktoré sú naplánované na obdobie na-
sledujúcich troch mesiacov, zahŕňajú púte a vzde-
lávacie programy, ako napríklad verejné fóra. Vo 
viacerých diecézach budú distribuované materiá-
ly týkajúce sa učenia Cirkvi ohľadom imigrácie. 
Biskupi, kňazi a zástupcovia farností sa tiež stret-
nú so svojimi poslancami, aby im tlmočili postoj 
Katolíckej cirkvi k imigračnej reforme.                                                                
                                Zenit/mk

V Somálsku začali kampaň  
vzdelávania pre milión detí

Mogadišo 11. septembra (TK KBS) Somálsko, 
v ktorom len štyri z desiatich detí chodia do ško-
ly, má jeden z najnižších štatistických priemerov 
vzdelanosti na svete. Pri príležitosti nedávneho Dňa 
medzinárodnej gramotnosti sa somálske úrady roz-
hodli iniciovať vzdelávaciu kampaň pre milión detí 
v krajine. Projekt, ktorý prezentovali v hlavnom 
meste Mogadišo a v dvoch ďalších mestách v kra-
jine, bude trvať tri roky a má za cieľ dať vzdelanie 
štvrtine detí, ktoré v súčasnosti nechodia do školy.

Podľa informácií, ktoré poskytol Unicef, sa 
kampaň pokúsi reštrukturalizovať a vybudovať 
nové bezplatné školy v Somálsku - ako aj pripra-
viť pre ne učiteľov. Somálske úrady chcú ponúk-
nuť základné vzdelanie deťom od 6 do 13 rokov, 
vrátane tých, ktoré museli utiecť pred konfliktami,
ktorými táto africká krajina v posledných rokoch 
trpí. Ďalším cieľom je sprístupniť technické vzde-
lanie 500 000 chlapcom vo veku od 14 do 18 ro-
kov, teda skupine tých, ktorí sú najviac zraniteľní 
kriminálnymi organizáciami pôsobiacimi v Somál-
sku. Iniciatíva, ktorá nesie meno „Go 2 school“, 
korešponduje so začiatkom školského roka v kraji-
ne.                                                                Fides/mk

Americkí biskupi navrhujú  
mladým spôsoby protestov  

proti vojne v Sýrii

Washington 11. septembra (TK KBS) Katolícki 
biskupi USA, ktorí sa už oficiálne vyjadrili proti
vojenskej intervencii v Sýrii, radia mladým, pre-
dovšetkým univerzitným študentom, aby iniciovali 
nenásilné protesty. „V čase, keď sa rozbieha a plá-
nuje viacero manifestácií a nenásilných protestov, 
chceme vám dať niekoľko praktických rád“, píše 
sa v deklarácii biskupov o sociálnej náuke Cirkvi, 
podľa vyhlásenia, ktoré biskupi zaslali agentúre 
Fides.

Biskupi predkladajú niekoľko príkladov využi-
tia zdrojov, ktoré sú k dispozícii a predovšetkým 

pripomínajú nevyhnutnosť zamýšľať sa nad spô-
sobmi konania: obracajú sa nielen na univerzitných 
študentov, ale aj na žiakov základných, stredných 
a iných cirkevných škôl. Povzbudzujú mladých, aby 
organizovali víkendové duchovné obnovy s cieľom 
„hovoriť o napomáhaní mieru a nenásiliu“. Okrem 
toho navrhnujú „premýšľať o alternatívach, ktoré 
sú k dispozícii namiesto otvoreného konfliktu, štu-
dovať stratégie riešenia konfliktov a zúčasťňovať
sa na kampani, ktorá upozorňuje ľudí a robí ich vní-
mavejšími na aktuálne problémy“. Tiež pripomína-
jú možnosť postiť sa, posielať listy zákonodarcom 
na tému zmierňovania chudoby, dlhu tretieho sveta 
a legislatívy týkajúcej sa kontroly zbraní“.

Minulý týždeň newyorský arcibiskup kardinál 
Timothy Dolan a biskup Des Moines Mons. Ri-
chard Paté v liste adresovanom Kongresu vyzvali 
zákonodarcov, aby hľadali politické a nie vojenské 
riešenie konfliktu v Sýrii. Podľa americkej tlače
viaceré prieskumy verejnej mienky ukazujú, že väč-
šina obyvateľov USA je proti vojenskému zásahu 
v Sýrii a protesty proti tomuto zásahu sa začínajú 
množiť aj vďaka tomu, že po letných prázdninách 
svoju činnosť obnovujú americké vzdelávacie inšti-
tutúcie.                                                         Fides/mk
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Afgánsky poslanec šokoval  
návrhom popravovať  

kresťanských konvertitov

Kábul 9. septembra (TK KBS) Člen afgánskeho parla-
mentu navrhol, aby podľa zákona šaria boli popravení 
všetci Afgánci, ktorí sa obrátia na kresťanskú vieru. 
Má sa tak zabrániť rýchlemu rastu kresťanstva me-
dzi afgánskymi obyvateľmi, tak vo vnútri krajiny ako 
aj v zahraničí. Ako agentúre Fides referovali miestne 
zdroje, túto šokujúcu výzvu predniesol v parlamen-
te poslanec Nazir Ahmad Hanafi v reakcii na správu
afgánskej tlače o tom, že Afganistane citeľne pribúda 
kresťanov. Hanafi povedal zhromaždeniu: „Afgánski
občania sa obracajú na kresťanstvo najmä v Indii. Je 
to urážka islamského zákona a podľa Koránu by mali 
byť popravení“. V minulosti už iný afgánsky poslanec 
v parlamente informoval, že v Indii, kde žijú tisíce af-
gánskych utečencov, vzniklo kresťanské spoločenstvo 
„Cirkev Afgáncov“, do ktorého sú pozvaní všetci oby-
vatelia prichádzajúci z Kábulu.

OSN venovala Medzinárodný deň 
dobročinnosti Matke Tereze

New York 6. septembra (TK KBS) Organizácia spoje-
ných národov si pripomenula výročie smrti bl. Matky 
Terezy z Kalkaty vyhlásením 5. septembra za Medziná-
rodný deň dobročinnosti. Podľa webovej stránky OSN 
túto iniciatívu navrhlo Maďarsko „s cieľom vytvoriť 
medzinárodnú platformu na zvýšenie povedomia o dô-
ležitosti dobročinnosti.“

Vedenie OSN v New Yorku si tento deň bude pripo-
mínať diskusiami, ktoré majú zdôrazniť úlohu dobročin-
nosti pri zmierňovaní chudoby a pri napomáhaní získa-
nia prístupu k čistej vode a k zdravotníckym potrebám 
vo svete. „Na tento Medzinárodný deň dobročinnosti 
Organizácia spojených národov pozýva všetky členské 
štáty a všetky medzinárodné i regionálne organizácie 
ako aj občiansku spoločnosť vrátane mimovládnych or-
ganizácií a jednotlivcov, aby si adekvátnym spôsobom 
pripomenuli dôležitosť charitatívnych diel a povzbudi-
li ľudí k dobročinnosti prostredníctvom vzdelávacích 
a informačných aktivít,“ uviedla OSN vo vyhlásení.

Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty, ktorá zo-
mrela 5. septembra 1997, neúnavne pracovala na 
zmierňovaní utrpenia chorých v uliciach Kalkaty. 
Rehoľa Misionárok lásky, ktorú založila v roku 1950, 
sa rozšírila do celého sveta a dodnes sa snaží slúžiť 
„najchudobnejším z chudobných“.

Matka Tereza bola blahorečená 19. októbra 2003 
blahoslaveným pápežom Jánom Pavlom II.      Zenit/mk

Za minulý rok citeľne vzrástli  
príspevky Američanov na charitu

Washington 11. septembra (TK KBS) Podľa posled-
ných štatistík americkej vlády obyvatelia USA v ro-
ku 2012 zvýšili svoje príspevky na charitu o 11,2% 
- a v podobnej miere vzrástli aj ich dary venované ná-
boženským organizáciám.

Úrad pre pracovné štatistiky (Bureau of Labor 
Statistics - BLS) oznámil, že Američania v roku 2012 
v priemere darovali náboženským organizáciám 734 
amerických dolárov, čo je citeľne viac než v predchá-
dzajúcich rokoch (649 dolárov v roku 2011 a 661 do-
lárov vo roku 2012).

Nárast príspevkov na charitu bol zároveň najväč-
ším nárastom vo výdavkoch priemernej americkej do-
mácnosti, píše sa v správe BLS; tento nárast bol ešte 
väčší než v prípade výdavkov na zdravotnú starostli-
vosť.                                                  CatholicCulture/mk

V Ríme prebieha 170-členná púť 
vojenského ordinariátu OS

Rím 10. septembra (TK KBS) Skupina 170 účastníkov 
8. národnej púte Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbro-
jených zborov Slovenskej republiky pod vedením 
ordinára Mons. Františka Rábeka slávila svätú omšu 
v Bazilike sv. Petra. Slovenskí pútnici následne absol-
vovali prehliadku Vatikánskych záhrad. Na tradičnej 
púti, ktorá sa koná od 8. do 14. septembra, sa zúčast-
ňujú príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov 
Slovenskej republiky spolu s rodinnými príslušníkmi. 
Ide o príslušníkov armády, polície, väzenskej a justič-
nej stráže a hasičských zborov.                               RV/jb 

Ako informovala agentúra Fides, v debate, ktorá nasle-
dovala v parlamente, ďalší poslanc Abdul Latif Pedram 
povedal, že „konverzie na kresťanstvo sú výsledkom 
prítomnosti Spojených štátov v Afganistane“. Napo-
kon predseda parlamentu Abdul Rauf Ibrahimi odsúdil 
všetky aktivity „kresťanského prozelytizmu“ v Afga-
nistane a nariadil Národnej bezpečnostnej rade, aby sa 
„otázkou seriózne zaoberala“. V minulých mesiacoch 
„Islamská rada Afganistanu“ s obavami referovala pre-
zidentovi Karzaimu o rastúcej prítomnosti zahranič-
ných kresťanských pracovníkov v Afganistane. Podľa 
miestnych zdrojov sa aj niektorí členovia afgánskeho 
parlamentu obrátili tajne na kresťanskú vieru, a to aj 
napriek rizikám, ktoré im za to hrozia.              Fides/mk
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Vyvrcholí duchovné sprevádzanie 
relikvie sv. Cyrila na internete

USA 8. septembra (TK KBS)  Poslednú svätú omšu na 
americkom kontinente slávil biskup Haľko 9. septem-
bra v Katedrále Panny Márie Anjelskej v Los Angeles. 
Stretol sa aj biskupmi Mons. Kevinom Wiliamom Van-
nom a Mons. Geradom Barnesom, rodinami a navštívil 
i niekoľko chrámov a farností. 

Poslednému sláveniu predchádzala 8. septembra svä-
tá omša v Kostole Don Bosca so slovenskou komunitou, 

13. jubilejná púť členov  
Rodiny Nepoškvrnenej v Lurdách

Lurdy 9. septembra (TK KBS) Od 29. augusta do 6. sep-
tembra 2013 sa konala 13. jubilejná púť členov Rodi-
ny nepoškvrnenej francúzskych Lúrd . Štrnásť vozňo-
vý vlak prešiel cez Francúzsko, Švajčiarsko, Rakúsko 
a Slovensko 2631 kilometrov. Takmer 600 pútnikov 
(594) duchovne sprevádzal košický pomocný biskup 
Mons. Stanislav Stolárik a 18 kňazov. Slovenskí pút-
nici počas piatich dní absolvovali v Lurdoch bohatý 
program. Stredobodom každého dňa bola svätá omša, 
potom to bola účasť na sviečkovom ružencovom sprie-
vode, účasť na eucharistickom sprievode, účasť na me-
dzinárodnej svätej omši v podzemnej Bazilike Pia X. 
i lurdský kúpeľ. Na púti sa zúčastnilo 36 vozíčkarov, 55 
pútnikov, ktorí používajú barle, 24 detí z toho 11 postih-
nutých a chorých. Na službu pútnikom bolo 50 rehoľ-
ných sestier. Púť sprevádzalo 15 lekárov, 2 medici, 10 
dobrovoľných zdravotných sestier, 3 ošetrovatelia a 20 
dobrovoľníkov. Vo vlaku chorým slúžilo aj 28 železni-
čiarov. Štatutárna zástupkyňa sr. Alica Marienková na 
záver púte uviedla: „Cítili sme ako sa Matka dotýka na-
šich sŕdc svojou blízkosťou, aby nám pomohla posilniť 
a obnoviť našu vieru.                                   Pavol Jurčaga

Minister Lajčák prijal rektora  
Pápežského slovenského ústavu 

Bratislava 12. septembra (TK KBS) - Podpredseda vlá-
dy a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 
SR Miroslav Lajčák prijal 12. septembra 2013, rektora 
Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda 
a Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda 
so sídlom v Ríme Mons. Vladimíra Stahovca.

Minister Lajčák ocenil dlhoročnú spoluprácu Pápež-
ského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme so 
zastupiteľským úradom Slovenskej republiky pri Svätej 
stolici v oblasti aktivizácie krajanskej komunity a prezen-
tácie slovenskej vzdelanosti, vedy a kultúry v prostredí 
Rímskej kúrie. „S potešením si spomínam na stretnutie 
so Slovákmi študujúcimi na pápežských univerzitách, 
ktoré som absolvoval počas oficiálnej návštevy Svätej
stolice v novembri minulého roku na pôde Pápežského 
slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda. S ohľadom na 
očakávané súhlasné stanovisko Svätej stolice k návrhu 
Slovenskej republiky na začatie expertných rokovaní 
o uzavretí medzinárodnej dohody o vzájomnom uzná-
vaní dokladov o vzdelaní som presvedčený, že v blízkej 
budúcnosti sa nám podarí vytvoriť vhodnejšie podmien-
ky na posilnenie akademickej mobility a rozvoj spolu-
práce medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou 
v oblasti vedy a vzdelávania,“ poznamenal M. Lajčák. 
Obaja partneri prerokovali možnosti nadviazania užších 
kontaktov medzi pápežskými inštitúciami a Úradom pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti podpory zacho-
vania kultúry, tradícií a jazyka krajanských komunít vo 
svete.

Za všestrannú angažovanosť a osobitný prínos oboch 
inštitúcií v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v za-
hraničí a pri zviditeľňovaní a šírení dobrého mena Slo-
venska vo svete a ako výraz uznania pri príležitosti 50. 
výročia založenia Slovenského ústavu sv. Cyrila a Me-
toda v Ríme minister M. Lajčák odovzdal rektorovi Sta-
hovcovi Zlatú plaketu ministra zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitostí SR. Tlačový odbor MZV / TK KBS/mk 

kde s biskupom Haľkom koncelebrovali biskup Petr 
Esterka, dlhé roky poverený starostlivosťou o Čechov 
v zahraničí, a kňaz slovenskej komunity a farár Farnosti 
Panny Márie Guadalupskej Pavol Sochuľák. Prítomný 
bol aj konzul Slovenskej republiky Daniel Ország.

„Po piatich týždňoch cestovania po slovenských aj 
iných komunitách v Kanade a USA nemožem inak ako 
konštatovať, že práve odovzdanosť do tohto Božieho 
náručia je našou jedinou duchovnou pevninou v roz-
búrených vodách modernej spoločnosti,“ odkázal bis-
kup Haľko tým, čo ho duchovne sprevádzali (takmer 
300 ľudí z viacerých krajín), na sociálnej sieti. Medzi 
pútnikmi boli nielen laici, ale aj množstvo rehoľníkov 
a kňazov. Nechýbal medzi nimi napríklad spišský die-
cézny biskup Mons. Štefan Sečka. „Každý deň som 
dostával zamyslenia pre pútnika. Aj cez sms-správu aj 
cez e-mail. Viem, že toto putovanie je náročné časovo, 
vzdialenosťami, ale aj duchovne. To, že som sa zapí-
sal ako spolupútnik bola moja reakcia na citát z knihy, 
ktorú sme spolu s Mons. Pavlom Janáčom: Kresťan 
v službe novej evanjelizácie. Aj keď sú tisíce kilomet-
rov vzdialení predsa môžeme spolupracovať aj to je 
nová forma evanjelizácie,“ hovorí biskup Sečka.  

Po návrate na Slovensko biskup Haľko bude 18. sep-
tembra 2013 o 18h slúžiť ďakovnú svatú omšu v Dóme 
sv. Martina pre všetkých veriacich i pútnikov duchovne 
zapojených do sprevádzania relikvie.             TK KBS/ml
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Slovenskí veriaci sa zapojili  
k  modlitbám a pôstu za mier v Sýrii

Bratislava 8. septembra (TK KBS) Pápež František 
vyhlásil v celej Cirkvi na 7. septembra deň modlitieb 
a pôstu za mier v Sýrii i ďalších miestach krvavých 
konfliktov. Na Námestí sv. Petra vo Vatikáne sa zišiel
s veriacimi pri modlitbe. Na Sýriu pamätali aj sloven-
skí veriaci.

BRATISLAVA. Na výzvu Svätého Otca Františka, 
ktorou vyhlásil na sobotu 7. septembra 2013 v ce-
lej Cirkvi deň pôstu a modlitby za pokoj, sa v Bra-
tislavskej arcidiecéze uskutočnilo modlitbové stret-
nutie osobitne zamerané na prosbu k Bohu za pokoj 
v Sýrii a odvrátenie hroziaceho vojnového konfliktu
v tejto krajine. Pôvodne zamýšľané miesto - v bra-
tislavskom jezuitskom kostole - sa muselo pre von-
kajšie okolnosti zmeniť a modlitbové stretnutie spre-
vádzané spevmi z Taizé sa za bohatej účasti ľudí, 
zvlášť mladých, konalo v sobotu vo františkánskom 
kostole v Bratislave. Na modlitbách bol prítomný aj 
bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. 
Stretnutie malo ekumenický rozmer, zúčastnili sa 
ho zástupcovia oddelených kresťanov a modlitbu za 
pokoj predniesla kaplánka z Evanjelickej cirkvi a. v. 
Arcibiskup Zvolenský v krátkom príhovore vyjadril 
veľkú túžbu mnohých ľudských sŕdc, aby znepriate-
lené strany nastúpili cestu dialógu a vo svete zavlá-
dol pokoj, ktorý vychádza z milosrdnej a dobropraj-
nej lásky.                                                  Lukáš Uváčik

KOŠICE Košická arcidiecéza oslávila sviatok svä-
tých košických mučeníkov. Okrem toho sa v košickej 
katedrále konali aj celodiecézne rekolekcie, ako aj Fa-
timská sobota. Zúčastnil sa na nich emeritný arcibis-
kup Alojz Tkáč, pomocný biskup Stanislav Stolárik, 
ako aj arcibiskup Bernard Bober a ďalších okolo 250 
kňazov a množstvo veriacich. V homílii zdôraznil ar-
cibiskup Bernard Bober fakt, že aj dnes je vo svete 
množstvo vojen a nevraživosti medzi národmi z rôz-
nych dôvodov. A aktuálne aj Svätý otec František vy-
zval k modlitbám a pôstom za pokoj v Sýrii. „Dnes sa 
k výzvam Svätého otca pripájame i my, práve v deň 
keď si spomíname na krvavé dni krutého a nezmysel-
ného trýznenia tu v Košiciach počas dlhých desaťročí 
protihabsburských vojen. A tu si uvedomujeme spolu 
so Svätým otcom, že medzi všetkými prenasledova-
nými si zaslúžia zvláštnu pozornosť tí, ktorí boli a sú 
prenasledovaní pre vieru, členovia našej veľkej du-
chovnej rodiny, ktorí trpia pre svoje kresťanské pre-
svedčenie.“
Zároveň košickí biskupi vyzvali aj k prejavu solidarity 
a zjednotenia pri pripravovanom Národnom pochode 
za život, ktorý sa bude konať 22. septembra a stane sa 
našim prihlásením ku kresťanským hodnotám. 
                                Zdroj: Rádio LUMEN / Martin Ďurčo

DOĽANY. Aj vo farnosti Doľany prijali výzvu Sväté-
ho Otca zapojiť sa do dňa pôstu a modlitieb za Sýriu. 
Veriaci sa zišli pri slávení fatimskej soboty, pri ktorej 
sa zamýšľali nad výzvou Františka. Slová pápeža sme 
si dali do spojitosti s výzvou Panny Márie Fatimskej, 
ktorá vyzvala deti, aby sme sa zasvätili jej Nepoškvr-
nenému srdcu, modlili sa a robili pokánie za obrátenie 
sveta, aby bol svet ochránení pred hroziacimi vojnami 
a zlom. Obnovili si zasvätenie jej Nepoškvrnenému 
srdcu a modlili sa biblický ruženec za mier a pokoj vo 
svete. Potom sa rozišli do svojich domovov, aby sme 
tam priniesli Boží pokoj a požehnanie. Odchádzali 
povzbudení konať osobný pôst a pokánie na úmysel 
tohto dňa.                                                         Ján Buček

Takmer 3 000 pútnikov  
v najstaršom pútnickom mieste 

na Slovensku

Marianka 9. septembra (TK KBS) V Marianke, naj-
staršom pútnickom mieste na Slovensku, v nedeľu 
vyvrcholila tohtoročná výročná púť. Po piatkovom 
a sobotnom slávení pokračoval v sobotu program 
celonočnou adoráciou zo slávnosti Narodenia Panny 
Márie.

Pútnici sa s hostiteľmi, bratmi Kongregácie teši-
teľov z Getseman, pomodlili aj ranné chvály v Bazi-
like narodenia Panny Márie a zúčastnili na svätých 
omšiach.

Najdôležitejším momentom dňa bola pontifikálna
svätá omša, ktorú s kňazmi Bratislavskej a Trnavskej 
arcidiecézy celebroval trnavský arcibiskup Mons. 
Ján Orosch. Pri Lurdskej jaskyni si jeho homíliu 
vypočulo takmer tritisíc pútnikov. Uvažoval v nej 
o kontinuite v náboženskom i rodinnom živote ako 
o dôležitej súčasti osobnej identity.

V závere svätej omše pútnikov povzbudil i nový 
farský administrátor Marianky vdp. Tomasz Prajzen-
danc, ktorý nadviazal na myšlienku homílie a podo-
tkol, že od pamäti na predkov sa odvýja aj identita ná-
roda a veľkosť každého národa závisí predovšetkým 
od hodnôt, ktoré národ uznáva.

Po modlitbe ruženca, litánií a požehnaní devo-
cionálií, ktoré sú pre veriacich predmetmi duchov-
nej motivácie, tohtoročnú púť v Marianke zakončil 
modlitbou ruženca k Božiemu Milosrdenstvu gene-
rálny predstavený Kongregácie bratov tešiteľov vdp. 
Ludwik Pociask.

Na záver tohtoročnej výročnej púte si prítomní 
uctili relikviu svätej Faustíny Kowalskej a vypočuli 
slová superiora kláštora v Marianke vdp. Mareka Va-
drnu, ktorý ich povzbudil k ďalším modlitbám, ob-
zvlášť za pokoj vo svete.                       Martina Karlíková
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Bratislava 9. septembra (TK KBS) Pamiatku obeti ho-
lokaustu si tradičným položením vencov uctili predsta-
vitelia verejného života v Bratislave. Na pietnom akte 
na Rybnom námestí, kde v minulosti stála synagóga, 
sa okrem najvyšších ústavných činiteľov, členov vlády 
a parlamentu, predstaviteľov diploma-
tického zboru a Zväzu židovských ná-
boženských obcí, niektorých, ktorí pre-
žili holokaust a desiatok ľudí, zúčastnili 
aj zástupcovia Konferencie biskupov 
Slovenska (KBS). Pamätný deň, ktorý 
je výročím prijatia nariadenia o práv-
nom postavení Židov vládou vojnového 
Slovenského štátu, známom ako Židov-
ský kódex, si pripomenuli jej predseda 
Mons. Stanislav Zvolenský a Anton Zi-
olkovský, výkonný sekretár KBS.

Arcibiskup Zvolenský pri pamätní-
ku, ktorý je mementom „genocídy ži-
dovského národa počas druhej svetovej 
vojny“, povedal, že hoci od tých rokov 
hrôzy uplynuli desaťročia, „dobre si 
uvedomujeme, že tragédia, ktorú nazývame hebrejským 
termínom šoa, poznačila nielen židovský národ, ale hl-
boko sa dotkla aj obyvateľov celej našej vlasti a teda aj 
všetkých členov Katolíckej cirkvi“. „Zo Slovenska boli 
násilne odvlečení za prispenia vládnej moci jej vlastní 
obyvatelia, z ktorých väčšina zahynula v nacistických 
koncentračných táboroch. I dnes, po toľkých desaťro-
čiach sa stále pýtame, ako sa vôbec takáto tragédia moh-
la uskutočniť,“ pýtal sa arcibiskup Zvolenský.

Katolícka cirkev na Slovensku sa na túto „mimo-
riadne bolestnú časť svojich dejín“ pozerá podľa jeho 
slov s pohľadom, ktorý veľmi zreteľne vyjadril dnes už 
blahoslavený pápež Ján Pavol II. „V dokumente Tertio 
millenio adventiente napísal, že pre Cirkev, a teda aj pre 
Cirkev na Slovensku, je dôležité prehlbovať aj vedomie 
previnení, ktorými sa v minulosti synovia a dcéry Cirkvi 
vzdialili od ducha Ježiša Krista a posolstva evanjelia 
a svojimi skutkami vydali negatívne svedectvo a spôso-
bili pohoršenie a vedomie minulých previnení má byť 
veľmi silným motívom pokánia a očisťovanie súčasnej 
generácie,“ uviedol arcibiskup Zvolenský.

Keď si dnes spomíname na členov židovského ná-
roda, ktorí pochádzali zo Slovenska, a obratí o ľudskú 
dôstojnosť vyvraždení ďaleko od domova, Mons. Zvo-
lenského hlboko v srdciach cítime, že sa nás táto udalosť 
stále bolestne dotýka. „Boli to ľudia, ktorí žili v našej 
vlasti. Každý z nich mal svoje meno, svoju rodinu, svoj 
životný príbeh, ktorý bol násilne pretrhnutý. Môžeme 
ešte aj dnes nájsť ich domy, kde žili; navštíviť cintoríny, 
kde pochovávali svojich blízkych; prejsť okolo synagóg, 
kde chodievali chváliť Boha. Spomienka na nich je kon-
krétna. Je isté, že spomienka na všetkých je nezničiteľne 
zapísaná aj do pamäte spravodlivého Boha,“ povedal.

Arcibiskup Zvolenský pri spomienke na šou jednod-
značne odmietol akúkoľvek nenávisť, rasizmus, zne-
uctenie ľudskej dôstojnosti ktorejkoľvek ľudskej osoby. 
Zdôraznil, že pozitívne nás k tomu motivuje aj príklad, 
keď sa slovenskí katolícki biskupi pastierskym listom 

z 8. marca 1943 jednoznačne postavi-
li proti deportáciám. Uvažovanie nad 
milosťou nám podľa jeho slov pripo-
mína, aké je dôležité prevziať zodpo-
vednosť za slová a skutky. Rovnako 
tiež hovorí, aké je nebezpečné inter-
pretovať zlú sociálnu či kultúrnu situ-
áciu skratkami, ktoré končia biľago-
vaním nejakej spoločenskej skupiny 
či vytvorením zoznamu nepriateľov.

„Nikdy nesmieme konať tak, aby 
sme voči iným ľuďom vyvolali ne-
návisť, lebo od nenávisti k násiliu 
je veľmi blízko. Tretím odkazom je 
poznanie, aké je dôležité kultivovať 
vlastné svedomie. Ono totiž dáva člo-
veku odvahu správať sa ľudsky i pod 

spoločenským tlakom. Kresťania sa napriek zlyhaniam 
jednotlivcov vždy o to usilovali, o čom svedčí dlhý 
zoznam záchrancov zo Slovenska, ktorí boli ocenení vy-
znamenaním Spravodliví medzi národmi. Hrdinské sve-
dectvo týchto mnohých odvážnych mužov a žien, ktorí 
veľa riskovali, aby zachránili životy, je mimoriadne sil-
ným povzbudením a záväzkom aj pre nás v súčasnosti,“ 
vyhlásil arcibiskup Zvolenský.

Tragédia slovenských židov nás podľa predsedu 
KBS vedie k uvedomeniu, že treba aj túto príležitosť 
využiť a posilniť rozhodnutie usilovať sa žiť a hovoriť 
pravdu, aj keď je to spojené s bolesťou. „Je to však jedi-
ná cesta, ktorá skutočne vedie dopredu a správnym sme-
rom. Je to nevyhnutne aj cesta pokánia, ktorá nás ma 
viesť k premene zmýšľania. Prejavy antisemitizmu treba 
odsúdiť. Rovnako však treba prevziať zodpovednosť za 
svoje slová a činy, aby sme nevytvárali atmosféru baga-
telizovania akéhokoľvek zla a nezasievali nenávisť voči 
komukoľvek. (...) Spomienka na obete šoa nás vo svedo-
mí viaže spraviť všetko, aby sa takáto tragédia už nikdy 
nezopakovala.“

Pietnu spomienku moderoval riaditeľ Múzea židov-
skej kultúry Pavol Mešťan. Prítomným sa prihovoril 
aj predseda vlády SR Robert Fico a výkonný riaditeľ 
Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Igor 
Rintel. Na konci spomienkového podujatia predniesol 
modlitbu za obete holokaustu bratislavský rabín Baruch 
Myers. Tento pamätný deň je venovaný obetiam holo-
kaustu a rasového násilia. Parlament ho odobril na 9. 
september preto, lebo v ten deň v roku 1941 vtedajšia 
Slovenská republika prijala 290 represívnych paragra-
fov, takzvaný Židovský kódex, ktorým sa začal proces 
židovských deportácií.                     TK KBS/ml/ snímka pz

Na pietnej spomienke za obete holokaustu sa zúčastnili zástupcovia KBS
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Zomrela popredná osobnosť  
tajnej Cirkvi na Slovensku  

Silvester Krčméry

Bratislava 11. septembra (TK KBS) Vo veku 89 rokov 
zomrel 10. septembra 2013 MUDr. Silvester Krčméry 
zo Spoločenstva Fatima (SF). Ide o jednu z popredných 
osobností tajnej Cirkvi na Slovensku, ktorá spolu zo 
zosnulým kňazom Vladimírom Juklom stáli pri zrode 
sekulárneho inštitútu SF i organizovaní stoviek evanje-
lizačných spoločenstiev tzv. krúžkov.

V Bratislave sa v utorok 17. septembra 2013 rozlúčia 
so zosnulým Silvestrom Krčmérym zo Spoločenstva Fa-
tima. Svätá omša s pohrebnými obradmi sa začne o 13:30 
h v Kostole Premenenia Pána (Jezuitský kostol). 

Životopis Silvestra Krčméryho
Silvester Krčméry sa narodil 5. augusta 1924 v Trna-

ve. Detstvo prežil v Banskej Bystrici, kde aj zmaturoval. 
V roku 1943 sa zoznámil s legendárnym profesorom 
Stjepanom Tomislavom Kolakovičom – Poglajenom, 
ktorý ho veľmi ovplyvnil svojimi novými revolučnými 
myšlienkami o mieste a význame laikov a malých spo-
ločenstiev v Cirkvi i fatimským posolstvom o obrátení 
Ruska. Štúdium na lekárskej fakulte začal v Bratislave, 
pokračoval v Paríži (s praxou aj v Maroku) a v Prahe, 
kde promoval roku 1948. Od roku 1949 pracoval ako 
dermatovenerológ v Košiciach. Organizoval evanjeli-
záciu študentov, hlavne medikov v Prahe, a robotníkov 
v českom pohraničí, hlavne v Litoměřickej diecéze. Pre 
túto aktivitu ho zatkli. Tri roky bol vo vyšetrovacej väz-
be a 24. júna 1954 pod titulom vlastizrady vojenským 
súdom v Trenčíne a po odvolaní Najvyšším vojenským 
súdom v Prahe odsúdený na 14 rokov väzenia. Tieto 
roky strávil vo väzniciach v Banskej Bystrici, Mírove 
a Ostrove nad Ohří, ako aj v koncentračných pracovných 
táboroch. Po prepustení pôsobil 20 rokov ako lekár – rá-
diodiagnostik a internista v Bratislave. Od prepustenia 
roku 1964 pracoval spolu s Vladimírom Juklom v evan-
jelizácii vysokoškolákov, neskôr učňov a narkomanov, 
alkoholikov a väzňov. V roku 1974 spolu s V. Juklom 
a ďalšími založil Sekulárny inštitút Fatima.

V Spoločenstve Fatima sa podieľal na vydávaní sa-
mizdatovej literatúry a organizovaní evanjelizačných 
spoločenstiev tzv. krúžkov. V osemdesiatych rokoch 
minulého storočia spolu s Vladimírom Juklom rozvinul 
činnosť Laického apoštolského hnutia.

To bolo základom pre neskoršie Hnutie kresťanských 
rodín na Slovensku, Hnutie kresťanských spoločenstiev 
mládeže (terajšie Združenie kresťanských spoločenstiev 
mládeže) a eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev 
detí. Od čias pôsobenia Svätého Otca Jána Pavla II. 
v Krakove ako arcibiskupa boli blízkymi priateľmi.

Je autorom kníh spomienok ...to nás zachránilo s pod-
titulom Brainwashing – vymývanie mozgu, ku ktorej 
Ján Pavol II. vlastnou rukou dopísal: „MUDr. Silvestrovi 

Zomrel básnik katolíckej moderny 
Ján Motulko

Bratislava 9. septembra (TK KBS) Vo veku 93 rokov 
zomrel 7. septembra 2013 básnik katolíckej moderny 
Ján Motulko. 

Ján Motulko sa narodil 12. januára 1920 v Malej 
Lodine. Študoval na gymnáziu v Košiciach a v Pre-
šove. V rokoch 1939 – 1942 študoval na Filozofickej
fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Štúdia ne-
dokončil, pretože povolávací rozkaz ho zaradil do Pra-
covnej služby, vzápätí do základnej vojenskej služby. 
Odvelili ho na východný front. 

Po vojne, v rokoch 1946 – 1959, pracoval ako re-
daktor v knižnej redakcii Spolku sv. Vojtecha v Trna-
ve, v rokoch 1959 – 1987 ako redaktor Katolíckych 
novín. V spomienkach (doteraz nepublikovaných) na 
štvrťstoročie strávené v redakcii tohto katolíckeho týž-
denníka je s dokumentárnou presnosťou zaznamenaný 
jeho osobný zápas a v širších dobových súvislostiach 
aj zápas slovenskej tlače s cenzúrou, primitívnosťou 
a nekultúrnosťou komunistických elít, ktoré takmer 
polstoročie mocensky usmerňovali kultúrny život na 
Slovensku. Ján Motulko patrí k tým nemnohým slo-
venským umelcom, ktorí sa rozhodli dobrovoľne ml-
čať, nepublikovať svoje diela, keď pochopili, že chýba-
jú základné podmienky pre slobodu umeleckej tvorby. 
V čase básnickej odmlky sa venoval fotografovaniu 
a jeho fotografické cykly tematickým výberom (rodina,
príroda, krajina a stopy človeka v nej) potvrdzujú, že 
aj v tomto žánri sa prejavil ako jemný a citlivý lyrický 
pozorovateľ života. Vlastnými fotografiami sprevádza
a obrazovo dotvára aj svoje ostatné básnické zbierky. 
O jeho básnických osudoch vznikol filmový dokument
režiséra M. Mila Vo vinici Pána a Čas Herodes.

Zdroj : Literárne informačné centrum
Bohumil Chmelík 

Krčmérymu, ktorý vydal svedectvo Kristovi a Cirkvi 
s požehnaním Ján Pavol II. 11.IV.1995“ a Vo väzniciach 
a táboroch. Písal denníky, publikoval v lekárskych časo-
pisoch.

Ján Pavol II. mu v roku 1991 udelil Rad sv. Silves-
tra. V roku 1998 ho ocenila Trnavská univerzita titulom 
doctor honoris causa. O dva roky na to získal Cenu Jána 
Langoša. Prvého januára 2013 dostal najvyššie štátne 
vyznamenanie Pri príležitosti 20. výročia vzniku SR 
prezident Ivan Gašparovič mu udelil Rad Ľudovíta Štú-
ra I. triedy. za mimoriadne celoživotné úsilie pri obrane 
demokracie, ľudských práv a náboženských slobôd.

Krátko pred úmrtím žil v ústraní vo svojom byte 
v Bratislave. Posledné dni bol hospitalizovaný v nemoc-
nici v Bratislave. 

 Zdroj TK KBS / Daniel Bédi, SF/ František Neupaeur
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Na Slovensko pricestoval  
biskup z Angoly 

Nitra 7. septembra (TK KBS) Biskup Estanislau Chin-
decasse, člen Spoločnosti Božieho Slova, pricestoval 
na návštevu Slovenska. Je prvým verbistom, rodeným 
Angolančanom, ktorý bol vysvätený za kňaza. Bol žia-
kom pátra Juraja Poljaka, slovenského misionára, ktorý 
bol rektorom seminára vo Fatime, Portugalsku a neskôr 
misionárom v Angole (1972-1997). Mons. Chindecas-
se pracoval ako misionár v africkom Kongu a posled-
ných 13 rokov v Ríme ako generálny radca Spoločnosti 
Božieho Slova. V roku 2012 ho Svätý Otec vymenoval 
za biskupa diecézy Dundu v Angole.

Cieľom jeho návštevy je uctiť si slovenského misio-
nára P. Poljaka, ktorý zanechal hlbokú stopu v miestnej 
cirkvi v Angole. Páter Poljak sa ako skromný misionár 
nikdy nechválil svojou pozíciou. Vždy verne a vytrvalo 
pracoval v Božej vinici. Verbisti nedávno otvorili v Lu-
ande nový formačný dom (filozofia) a nazvali ho Misij-
ný dom Juraja Poljaka. Brat pátra Poljaka Štefan o ňom 
napísal knihu pod názvom Africký sen pátra Juraja Pol-
jaka, ktorá vyšla vo viacerých vydaniach.

Mons. Estanislau Chindecasse navštívil formačné 
domy Spoločnosti Božieho Slova v Bratislave a vo 
Vidinej, kde sa stretol so seminaristami. V piatok 6. 
septembra 2013 navštívil nitrianskeho biskupa Mons. 
Viliama Judáka v jeho sídle. 

V nedeľu 8. septembra skladali a obnovovali v Nitre 
na Kalvárii svoje rehoľné sľuby dvanásti seminaristi 
Spoločnosti Božieho Slova (SVD). Biskup Chindecas-
se bol vzácnym hosťom a aj hlavným celebrantom. Na 
slávnosti bol prítomný P. provincial Ján Halama, pred 
ktorým seminaristi skladali rehoľné sľuby. 

Biskup Chindecasse v pondelok 9. septembra 2013 
odslúži svätú omšu v rodisku pátra Juraja Poljaka 
v Tepličke nad Váhom, pri ktorej sa chce poďakovať 
všetkým rodákom slovenského misionára za ich pod-
poru počas jeho misijného pôsobenia v Afrike.  

                                                     Martin Štefanec, SVD

Obnovené pútnícke miesto  
Kohútovo 

Kohútovo 10. septembra (TK KBS) V deň slávnosti 
Farnosti Narodenia Panny Márie v Novej Bani 8. sep-
tembra 2013 požehnal diecézny biskup Mons. Mari-
án Chovanec obnovený areál milostivého pútnického 
miesta Kohútovo. 

Program farskej slávnosti v Novej Bani sa za-
čal sprievodom veriacich so sochou Panny Márie  

Spomienka na Titusa Zemana

Bratislava - Vajnory 12. septembra (TK KBS) V nedeľu 
8. septembra 2013 sa pri príležitosti 63. výročia prvej 
výpravy do Turína vedenej donom Titusom uskutoč-
nilo vo Vajnoroch spomienkové stretnutie na Božieho 
služobníka Titusa Zemana. Stretnutie sa nieslo v duchu 
spirituality dona Bosca.

Program sa začal ďakovnou modlitbou v Kostole 
Sedembolestnej Panny Márie pri krypte, kde sú ulo-
žené telesné ostatky Božieho služobníka. Spomien-
ka pokračovala na cintoríne nad jeho hrobom, kde sa 
položili kvety a zapálili sviečky. Odznela báseň Marty 
Márie Augustínovej Krížová cesta Titusa Zemana, kto-
rú predniesla autorka. Odchovanec dona Titusa, bývalý 
herec Novej scény v Bratislave Anton Baláž zaspieval 
mariánsku pieseň.

Vo farskom klube Titusa Zemana vicepostulátor 
don Jozef Slivoň mal prednášku na tému Boží slu-
žobník Titus Zeman - iskra novej nádeje v roku vie-
ry a prípravy veľkého jubilea Dona Bosca.Poukázal 
v nej na vieru a dôveru Titusa Zemana popretkávanú 
žalmami breviára a desiatkami ruženca. V závere vy-
zdvihol perspektívu dona Titusa ako nového možné-
ho patróna povolaní. Verí, že, keď bude pozdvihnutý 
na oltár bude vyprosovať nové povolania s rovnakou 
horlivosťou, s akou sa usiloval o ich záchranu pred 
63 rokmi.                                                        Don Jozef Slivoň

od Farského kostola Narodenia Panny Márie do Ko-
hútova. Po modlitbe posvätného ruženca a vysluhovaní 
sviatosti zmierenia nasledovalo požehnanie milostivé-
ho miesta a jeho súčastí. 

Biskup Marián Chovanec slávil s pútnikmi svätú 
omšu pri Kaplnke v Kohútove. V homílii povzbudil 
prítomných, aby budovali chrámy, prijímali v nich 
Eucharistiu a tak budovali Božie kráľovstvo, Kris-
tovu cirkev. Mons. Chovanec pripomenul, že chrám 
je znakom Božej prítomnosti v jeho ľude, prijíma-
ním Eucharistie sa veriaci zjednocujú s Bohom a aj 
medzi sebou a tak budujú spoločenstvo veriacich 
– tajomné Kristovo telo. Po slávení Eucharistie sa 
pútnici odobrali sprievodom cez Novú Baňu naspäť 
do centra mesta, kde im diecézny biskup vo Farskom 
kostole udelil požehnanie Najsvätejšou sviatosťou.

Približne 2000 až 2500 pútnikov si v septembrovú 
slnečnú nedeľu pripomenulo 150 rokov milostí a uzdra-
vení na tomto mieste.

Farnosť pri príležitosti obnovenia milostivého mies-
ta vydala publikáciu s titulom Mária nádej naša, v kto-
rej sú zachytené historické míľniky rozvoja pútnického 
miesta i potvrdené uzdravenia a mimoriadne udalosti.   
                   Zuzana Juhaniaková
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V gréckokatolíckej katedrále  
oslávili narodenie Bohorodičky

Košice 9. septembra (TK KBS) Uplynulý víkend 
sa v košickej katedrále stretli veriaci na liturgickej 
oslave sviatku Narodenia Bohorodičky, ktorá je pat-
rónkou katedrály i  miestnej farnosti Staré mesto. 
Táto prvá odpustová slávnosť v  novom cirkevnom 
roku patrí medzi celoeparchiálne slávnosti. Svojím 
obsahom sa venovala rodinnému spoločenstvu a  
tiež deštrukčným vplyvom, ohrozujúcim stabilitu 
súčasnej rodiny.

V  predvečer sviatku bola veľká večiereň, ktorú 
viedol Jozef Miňo, košický protopresbyter. V zmys-
le liturgických textov sviatku vyjadril radosť nad 
tajomstvom Máriinho narodenia, ktorú máme nosiť 
v  sebe. Archijerejskú liturgiu slávil vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha spolu s  vladykom Ladi-
slavom Hučkom, pražským apoštolským exarchom 
a prítomnými kňazmi. V  homílii vladyka Milan vy-
zdvihol hodnotu života ako Božieho daru, prichá-
dzajúceho cez matku. „Aj Mária je matkou, cez kto-
rú k  nám prúdi Boží život. Ona nás zrodila v  bolesti 
pod krížom a  stále nás vedie k Synovi.“ Vladyka 
poukázal na súčasnú kultúru, ktorá je rafinovane za-
meraná proti životu a  jeho ochrane. Táto kultúra ide 
ešte ďalej, keď sa snaží rozbiť identitu človeka tzv. 
gender ideológiou. V konečnom dôsledku tieto nové 
antropologické „objavy“ prinášajú človeku naruše-
nie vzťahov a  plodia duchovnú a často aj predčas-
nú biologickú smrť. Na záver vladyka zdôraznil, že 
Cirkev nie je proti slobode človeka a  jeho právam, 
ale skutočná sloboda prichádza iba zo  súladu ži-
vota s  prirodzeným zákonom a Božími morálnymi 
pravidlami. K uvedenej problematike bola aj večer-
ná diskusia, v  ktorej vladyka Ladislav predniesol 
svoje postrehy zo zápasu Cirkvi o ochranu rodiny 
v Čechách. „Kde je rovnosť, tam je smrť, život je len 
tam, kde sú protiklady,“ uviedol doslova a  na prí-
kladoch z fyzikálneho sveta deklaroval túto pravdu. 
Hovorilo sa aj o Národnom pochode za život, ktorý 
nie je obranou iba kresťanských, ale všeľudských 
hodnôt postoja k  životu. Vo večerných hodinách 
predniesol pásmo slova a  obrazu o najstaršej slo-
vanskej básni Proglase Michal Hospodár. Aj z tejto 
jedinečnej skladby vyplýva, že len prijatím Slova 
do srdca sa môže budovať šťastný život jednotlivca 
i  národa. Akatist k presvätej Bohorodičke s ľudom 
spieval Pavol Bardzák miestny farár a duchovne ho 
spojil s modlitbou za pokoj v Sýrii.

V nedeľu slávil prvú sv. liturgiu riaditeľ škol-
ského úradu eparchie Peter Orenič. Slávnostnú ar-
chijerejskú liturgiu v cirkevnoslovanskom jazyku 
slávil vladyka Milan, košický eparcha. Spevom ju 
sprevádzal Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda pod 
vedením Lucie Lovašovej. V homílii sa množstvu 

veriacich prihovoril vladyka Milan Šášik, muka-
čevský eparcha. V  nej vyzdvihol postavu Panny 
Márie, ktorá je blažená tým, že Božie slovo v  nej 
našlo priaznivú pôdu. Takto bola schopná naplniť 
Boží plán spásy. Vladyka menoval idoly moci, pe-
ňazí a  rozkoše, ktoré dnes bránia človeku prežívať 
hlbokú vieru a  robiť ho slobodným. Varoval pred 
novými ideológiami, ktoré v  mene pohodlia zabí-
jajú nevinné deti a manipulujú s darom života bez-
branných. Súčasťou sv. liturgie bola aj kňazská vy-
sviacka diakona Martina Miňa z  farnosti Sečovce  
a  diakonská vysviacka Lukáša Mitra zo Strážske-
ho. Na záver liturgický sprievod obišiel katedrálu 
pri speve evanjelií.                               Michal Hospodár 

 Púť mladých v Ľutine

Ľutina 11. septembra (TK KBS) V dňoch 6. – 7. sep-
tembra 2013 sa na pútnickom mieste v Ľutine konal už 
tretí ročník Púte mladých, na ktorej sa zúčastnilo vyše 
400 pútnikov. Púť sa začala v piatok večer slávením 
Eucharistie, ktorej predsedal pomocný biskup Prešov-
skej archieparchie Milan Lach SJ. V homílii okrem iné-
ho všetkých mladých vyzval, aby svoje štúdium brali 
poctivo a vážne, pretože dnešný svet potrebuje vzdela-
ných veriacich ľudí aj na postoch verejnej správy, aby 
tak mohli účinne vydávať svedectvo o  Kristovi a hájiť 
evanjeliové hodnoty.

Piatkový program pokračoval modlitbou večierne a  
katechézou otca Michala Bučka s názvom Úvod do litur-
gického života. Vo svojej prezentácii upriamil pozornosť 
mladých na krásu a nadčasovosť východnej liturgie. 
Po skončení diskusie sa mladí rozdelili do skupín, kde 
pracovali s Božím slovom. Piatkový program ukončili 
svedectvami a  adoráciou pred vystavenou Najsvätejšou 
sviatosťou.

V sobotu ráno púť pokračovala modlitbou Akatistu 
k Presvätej Bohorodičke. Po workshopoch nasledovala 
modlitba svätého ruženca, počas ktorého bolo možné 
pristúpiť aj k  sviatosti zmierenia. Púť mladých vyvr-
cholila slávnostnou svätou archijerejskou liturgiou, kto-
rej predsedal vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibis-
kup metropolita. Na slávení sa zúčastnil aj vladyka Taras 
Senkiv, O. M., apoštolský administrátor eparchie Stryj 
na Ukrajine. Vo svojej homílii otec arcibiskup akýmsi 
exkurzom pripomenul prítomným slová Svätého Otca 
Františka, ktorý sa nedávno stretol s  mládežou v juhoa-
merickom meste Rio de Janeiro.

Poobedňajší program pokračoval na mariánskej hore, 
kde zazneli piesne v  podaní speváčky Simony Martau-
sovej. Tohtoročnú púť ukončili mladí z  Gréckokatolíc-
keho mládežníckeho pastoračného centra z Prešova aka-
démiou s  názvom Svetlo Slovienom.           Erich Eštvan
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Loretánske dni v Skalici
SKALICA - Slávnostnou svätou omšou, ktorú celebro-
val emeritný biskup Trnavskej arcidiecézy Mons. Do-
minik Tóth a procesiou so sochou Loretánskej Panny 
Márie, sa v nedeľu 8. septembra 2013 skončili tohto-
ročné loretánske dni v Skalici. Ich program sa začal 
posledný augustový deň svätou omšou a prenesením 
sochy Panny Márie z Loretánskej kaplnky pri kostole 
Najsvätejšej Trojice do farského kostola sv. Michala 
archanjela.                                                    Ľudovít Košík

Deň modlitby a spoločenstva s pracovníkmi i poslu-
cháčmi Rádia LUMEN
BANSKÁ BYSTRICA - V sobotu 7. septembra Rádio 
LUMEN po roku opäť otvorilo svoje brány pre poslu-
cháčov. Počas Dňa modlitby a spoločenstva si mohli 
pozrieť priestory, odkiaľ sa vysiela, navštíviť Kaplnku 
sv. Michala Archanjela s relikviami bl. sestry Zdenky 
a bl. Jána Pavla II., porozprávať sa s  tvorcami relácii 
a zamestnancami, ale aj dozvedieť sa niečo z  histórie 
rádia. Celodenný program Dňa modlitby a spoločen-
stva sa začal na Starých Horách modlitbou svätého ru-
ženca a  svätou omšou. V rovnaký deň mohli posluchá-
či Rádia LUMEN navštíviť aj priestory bratislavského 
a košického štúdia.                                               Júlia Kavecká

Veni Sancte v Katedrále sv. Martina
BRATISLAVA - V sobotu 7. septembra 2013 sa v Bra-
tislave uskutočnilo Veni Sancte - vzývanie Ducha Svä-
tého na začiatku nového školského roka pre katechétov 
Bratislavskej arcidiecézy, ktoré sa začalo svätou omšou 
v Katedrále sv. Martina. Hlavným celebrantom svätej 
omše bol bratislavský arcibiskup metropolita Mons. 
Stanislav Zvolenský. Po svätej omši nasledovala pra-
covná časť stretnutia katechétov, ktorú viedol riaditeľ 
Arcidiecézneho katechetického úradu Mons. Jozef 
Adamkovič v aule Bohosloveckej fakulty. Lukáš Uváčik

V Tesárskych Mlyňanoch si pripomenuli 
250. výročie požehnania chrámu
TESÁRSKE MLYŇANY - V Tesárskych Mlyňanoch 
si uplynulú nedeľu pripomenuli 250. výročie od po-
žehnania farského Kostola zvestovania Pána, ktorý bol 
konsekrovaný na sviatok Narodenia Panny Márie v ro-
ku 1763. Slávnostnú svätú omšu slúžil miestny farár 
Peter Kukučka spolu s vdp. Dušanom Bertom, pochá-
dzajúcim z farnosti Tesárske Mlyňany, ktorý v homílii 
oboznámil veriacich so starobylými dejinami farnosti 
a zameral sa na štyri obrazy chrámu vo Svätom Písme 
(obetovanie Pána, vyučovanie Ježiša v chráme, vyhá-
ňanie predavačov z chrámu, plač nad Jeruzalemským 

chrámom) a posolstvom pre súčasnosť. Súčasťou osláv 
bolo vyhodnotenie výtvarnej súťaže detí „Náš kosto-
lík“ (maľby boli vystavené pri kostole).  Anna Behulová

Nové bratstvo Kristovho Srdca založili veriaci 
pri farnosti v Petrikovciach
PETRÍKOVCE - Gréckokatolícka farnosť v Petrikov-
ciach je zasvätená úcte Božskému Srdcu. Preto sa ve-
riaci z Petrikoviec rozhodli zvláštnym spôsobom uctiť 
toto patrocínium. Veriaci spoločne so svojim kňazom  
sa rozhodli založiť „Bratstvo Kristovho Srdca“ pri tejto 
farnosti. Osemnásť zakladajúcich členov tohto spolku 
sa 6.9. na prvopiatkovej slávnostnej svätej liturgii za-
svätili osobitnej úcte Božskému Srdcu. Po kázni zložili 
predpísaný sľub a následne ich kňaz požehnal.
Uctením ikony Krista „čelovikoľubca“ (milujúceho 
človeka) a odovzdaním dekrétu, sa zapísaní veriaci sta-
li členmi bratstva a zaviazali sa, že svojou modlitbou 
a obetou budú podporovať miestne a celocirkevné po-
treby.                                                          Tomáš Haburaj

eRkári odštartovali ďalší dobrovoľnícky rok
BRATISLAVA - Počas víkendu 6. - 8. septembra 2013 
sa na piatich miestach Slovenska stretlo takmer 500 
animátorov eRka, aby sa vzájomne motivovali pre 
dobrovoľnícku prácu s deťmi v školskom roku 2013/
2014. Na snemoch eRka v Trnave, Veľkých Uher-
ciach, Považskej Bystrici, Toporci a v Jakubovanoch 
odzneli prezentácie o novej ročnej téme eRka, eRkári 
sa zúčastnili workshopov o práci s deťmi, zažili spolu 
duchovný aj spoločensko-tanečný program.
V Považskej Bystrici povzbudil mladých eRkárov 
svojou prítomnosťou diecézny biskup Žilinskej diecé-
zy Mons. Tomáš Galis. Odovzdal eRkárom odkaz zo 
Svetových dní mládeže v Rio de Janeiro.    Juraj Králik

Jubilejný rok matky Alfonzy Márie 
BRATISLAVA - Jubilejný rok matky Alfonzy Márie 
Epinggerovej začína sláviť Kongregácia sestier Najsvä-
tejšieho Spasiteľa. Jubilejný rok v duchu motta „Veľko-
sť jednoduchého života“ vyvrcholí v septembri 2014, 
oslavou 200. výročia narodenia matky Alfonzy Márie 
v našom generálnom dome v Oberbronne, vo Francúz-
sku. Slávnostnej liturgii bude predsedať arcibiskup zo 
Štrasburgu Jean-Pierre Grallet, OFM. 
V komunitách slovenskej provincie začnú sestry tento 
deň slávnostnou liturgiou, ktorá je pripravená pre túto 
príležitosť. V mnohých komunitách budú sestry ďako-
vať slávnostnou bohoslužbou a adoráciou. Do prípravy 
na toto jubileum sa zapájajú aj členovia laických spolo-
čenstiev.                                                             sr. Timotea

STRUČNE Z DOMOVA


