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Pamätám si na povzdych istého robotníka počas 
našej prázdninovej praxe za čias totality: „toľko 
nám striedali osloboditeľov, až nás úplne zbavili 
slobody“. Nebolo treba nič dodávať, pravdivosť 
tých slov sme cítili na vlastnej koži. Kto nie je 
celkom slepý, nemôže mať iný dojem zo súčas-
ného európskeho i svetového vývoja. Kým sa na 
jednej strane neustále hovorí o slobode a ľud-
ských právach, usilovne sa pretvára legislatíva 
a zasieva bezprávie. Hovorí sa humorne, že ži-
votná úroveň je ako letiaci vták: čím je vyššia, 
tým je menšia. Zdá sa, že to platí to aj o slobode. 
Najmä o náboženskej slobode, ale aj o slobode 
mať iný názor, než ten verejne diktovaný. Li-
beralizmus neustále deklaruje právo na vlastný 
názor, čo však už dávno neznamená, že si každý 
môže myslieť, čo sa mu zachce. Práve liberaliz-
mus nedovoľuje myslieť inak, než diktuje táto 
ideológia. Liberalizmus nadobúda všetky cha-
rakteristiky totality.

Uvedené tvrdenia môžu vyznievať príliš ľu-
dovo či populisticky. Možno by nezaškodilo 
osviežiť si pamäť a zalistovať v starých komu-
nistických tlačovinách alebo v dejinách nábo-
ženského disentu na Slovensku. Videli by sme 
ako sa protináboženský boj vždy skrýval za pek-
né slová: od hesla z tridsiatych rokov minulého 
storočia „Kto chce byť Kristov, volí komunis-
tov“, cez neustále pripomínanie, ako je slobo-
da náboženstva zaručená ústavou. Aj v rokoch 
najúhlavnejšieho boja proti Cirkvi sa prenasle-
dovatelia úporne snažili dať každému kroku 
legislatívny rámec. A primeranú propagandu. 
Nebojovali proti kňazom, ale proti nepriateľom 
ľudu. Biskupov neväznili za spojenie s pápe-
žom, ale pre kontakty s nepriateľskou imperia-
listickou mocnosťou, nelikvidovali Cirkev, ale 
prežitky kapitalizmu.

Na to, že sa dnes nedeje nič nové pod sln-
kom, prišli aj biskupi, združení v Rade európ-
skych biskupských konferencií, ktorí sa minulý 
týždeň stretli v Bratislave na svojom Plenárnom 
zasadnutí. Ústrednou témou bola diskusia, aký 
priestor je v spoločenstve európskych krajín, 
pohybujúcich sa medzi laicitou a laicizmom, 
poskytovaný náboženstvu a úlohe nábožen-
ských spoločenstiev. Dr. Martin Kugler, vedúci 
Inštitútu na monitorovanie diskriminácie a ná-
boženskej netolerancie voči kresťanom v Eu-
rópe bol optimista, aj keď poukázal na vážne 
fakty, založené na serióznom prieskume: infor-
mácie sú alarmujúce, pozitívne je, že sa stávajú 
„poplašným signálom pre službu evanjelizácie 
a spoločenského spolunažívania.“. Na stretnu-
tí vystúpil s osobným svedectvom aj pomocný 

biskup latinského patriarchátu vo Svätej zemi, 
mons. Willliam Shomali a patriarcha sýrskej 
Antiocheie, Jeho Blaženosť Ignace Youssif III. 
Younana. Hovorili o veľkom utrpení a bezpráví, 
ktorému musia čeliť kresťania na Blízkom Vý-
chode a vo Svätej zemi. Antiochijský patriarcha 
vyhlásil politikmi deklarované snahy o riešenie 
problému za pokrytectvo, zakrývajú mocenské 
a ekonomické záujmy.

Kompetentný podklad rokovaniam o situá-
cii Cirkvi v európskom kontexte dal podrobný 
výskum, ktorý sa uskutočnil v rámci zúčastne-
ných biskupských konferencií, teda vo všetkých 
európskych krajinách. Jeho výsledky spracova-
la a predniesla prof. Emília Hrabovec. Medzi 
zistenia výskumu patrí, že vo všetkých európ-
skych krajinách je vytvorený formálny ústavný 
a právny rámec, zaisťujúci základné náboženské 
slobody. Avšak takmer všade možno pozorovať 
ako sa strácajú možnosti skutočne tieto zákony 
aplikovať. Okrem toho prebieha vnútorná erózia 
právnych systémov, ktoré sú postupne vyprázd-
ňované z ich etických a racionálnych základov 
a vzrastá rozdiel medzi spravodlivosťou a oby-
čajnou legálnosťou. Suverénnosť jednotlivých 
štátov v náboženských otázkach je postupne 
podriaďovaná rozhodnutiam európskych inšti-
túcií, ktoré sú v čoraz zásadnejšom protiklade 
s pôvodnou kresťanskou myšlienkou, na ktorej 
sa európsky projekt budoval. Robí sa aj legisla-
tívny nátlak na šírenie protikresťanskej kultúry. 
Strata kresťanskej identity vedie k vyprázdneniu 
a úplnému prevráteniu jednotlivých právnych 
noriem i ponímania samotného práva. Štát je za-
väzovaný k absolutizovanej neutralite, v ktorej 
má neobmedzený priestor pluralizmus, opod-
statnený v časných otázkach, avšak neumožňu-
júci rozlišovať medzi dobrom a zlom.

Podobná situácia je v oblasti školstva, v pre-
zentácii dejín kresťanstva i v samotnej politic-
kej angažovanosti. Zjednodušene povedané, 
v súčasnom európskom vývoji vo vzťahu ku 
kresťanstvu a hodnotám, ktoré zastáva, môže-
me pozorovať veľmi nápadné paralely s rokmi 
nastupujúcej komunistickej totality. Ako na ple-
nárnom stretnutí európskych biskupských kon-
ferencií povedal pražský kardinál Duka, práve 
skúsenosť s totalitou má viesť Cirkev k úsiliu 
nenechať sa zatlačiť do sakristií, k odvahe vstu-
povať do verejnej diskusie. Máme teda výhodu, 
že sa máme z čoho poučiť. No máme zatiaľ aj 
opodstatnenú obavu, či jasný názor a postoj ne-
zostane privilégiom malej skupiny morálnych 
disidentov. 

                                         RV, Marián Gavenda

Dejiny sa opakujú
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Vatikán 6. novebra (TK KBS) Svätý Otec František 
sa v nedeľu 6. októbra 2013 napoludnie z okna svo-
je pracovne pomodlil s veriacimi zhromaždenými 
na Námestí sv. Petra modlitbu 
Anjel Pána. 

„Drahí bratia a sestry, dobrý 
deň!

Ponajprv chcem vzdať vďa-
ku Bohu za ten deň, ktorý som 
predvčerom prežil v Assisi. 
Pomyslite, bola to moja prvá 
návšteva Assisi, a bol to veľký 
dar, vykonať si túto púť práve 
na sviatok sv. Františka. Ďaku-
jem ľuďom z Assisi za srdečné 
prijatie: veľká vďaka!

Dnešná stať z evanjelia sa 
začína takto: «Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám 
väčšiu vieru!“» (Lk 17,5-6). Zdá sa mi, že túto prosbu 
si môžeme osvojiť my všetci. Aj my, tak ako apošto-
li, povedzme Pánu Ježišovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ 
Áno, Pane, naša viera je malá, naša viera je slabá, 
krehká, ale predkladáme ti ju takú, aká je, aby si jej 
dal vzrásť. Pozdáva sa vám, že by sme všetci spoloč-
ne zopakovali toto vzývanie: „Pane, daj nám väčšiu 
vieru!“? Urobíme to? Všetci: Pane, daj nám väčšiu 
vieru! Pane, daj nám väčšiu vieru! Pane, daj nám väč-
šiu vieru! - Dá nám v nej rásť, bezpochyby.

A ako nám Pán odpovedá? Odpovedá: «Keby ste 
mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tej-
to moruši: „Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do 
mora,“ poslúchla by vás.» (v. 6). Horčičné zrnko je 
maličké, ale Pán hovorí, že stačí takáto viera, malá, 
ale opravdivá, úprimná, aby sme dokázali vykonať 
veci ľudsky nemožné, nemysliteľné. A je to pravda! 
Všetci poznáme jednoduchých, ponížených ľudí, 
avšak s mimoriadne silnou vierou, ktorí naozaj pre-
nášajú vrchy! Pomyslime si napríklad na niektoré 
mamy a otcov, ktorí musia zvládať veľmi ťažké si-
tuácie; alebo na niektorých chorých, aj veľmi vážne 
chorých, ktorí vyžarujú pokoj na toho, kto ich príde 
navštíviť. Práve pre svoju vieru sa títo ľudia nevysta-
tujú tým, čo robia, naopak, hovoria tak ako to Ježiš 
žiada v evanjeliu: „Sme neužitoční sluhovia; urobili 
sme, čo sme boli povinní urobiť.“ (Lk 17,10). Koľko 
ľudí medzi nami má túto vieru, silnú, pokornú a pri-
nášajúcu toľko dobra!

V tomto mesiaci októbri, ktorý je venovaný oso-
bitne misiám, myslime na veľký počet misionárov, 
mužov a žien, ktorí preto, aby prinášali evanjelium, 
prekonali prekážky každého druhu, naozaj obetovali 
život, tak ako hovorí svätý Pavol Timotejovi: «Pre-
to sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za 
mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanje-
lium, posilňovaný mocou Boha.» (2 Tim 1,8). Toto 

Svätý Otec na Anjel Pána: Pane, daj nám väčšiu vieru!
sa však týka všetkých: každý z nás vo svojom každo-
dennom živote môže vydávať svedectvo o Kristovi, 
s Božou silou, so silou viery. S tou maličkou vierou, 

ktorú máme, ale ktorá je silná: 
s touto silou vydávajme svedec-
tvo o Ježišovi Kristovi. Buďme 
kresťanmi životom! Naším sve-
dectvom!

A ako načerpáme túto silu? 
Načerpáme ju od Boha v modlit-
be. Modlitba je dýchaním viery. 
V dôvernom vzťahu, vo vzťahu 
lásky, nemôže chýbať dialóg, 
a modlitba je dialóg duše s Bo-
hom. Október je aj ružencový 
mesiac a v túto prvú nedeľu je 
tradíciou modliť sa vzývanie 

Matky Božej z Pompejí, Preblahoslavenej Panny 
Márie Ružencovej. Duchovne sa pripájame k tomuto 
úkonu dôvery v našu Matku a prijímame z jej rúk ru-
ženec. Ruženec je školou modlitby, ruženec je školou 
viery!“

Po modlitbe Anjel Pána pápež pripomenul veriacim 
včerajšiu beatifikáciu v Modene na severe Talianska.
Nový blahoslavený Rolando Rivi položil život za vie-
ru ako 14-ročný v roku 1945 pri vypuknutí násilností 
proti kňazom, ktorí v Božom mene odsúdili vtedajšie 
povojnové zverstvá. Jedinou vinou 14-ročného Ro-
landa bolo to, že ako študent malého seminára mal na 
sebe cirkevný odev. Pápež František povedal: „Viera 
v Ježiša víťazí nad duchom sveta! Poďakujme Bohu za 
tohto mladého mučeníka, hrdinského svedka evanjelia. 
Koľko štrnásťročných mladých má dnes pred očami 
tento príklad: odvážny mladík, ktorý vedel, kade má 
ísť, poznal vo svojom srdci Ježišovu lásku a položil pre 
neho život. Je to krásny príklad pre mladých.“

Svätý Otec pri tejto príležitosti tiež opakovane vy-
zval k modlitbe za obete stroskotania lode s päťsto af-
rickými utečencami na palube pri talianskom ostrove 
Lampeduse vo štvrtok 3. októbra. Pri tragédii zahynu-
la viac ako polovica pasažierov.

„Chcem si spolu s vami pripomenúť tých, ktorí pri-
šli o život tento štvrtok pri Lampeduse. Modlime sa 
všetci v tichu za týchto našich bratov a sestry: ženy, 
mužov, deti... Nech zaplače naše srdce. Modlime sa 
v tichosti.“

Nasledovala modlitba v tichu. Na záver pápež 
František pozdravil jednotlivé skupiny prítomných, 
osobitne členov Komunity sv. Egídia z rozličných 
častí Ázie a tiež skupinu peruánskej národnosti, kto-
rá za sprievodu dychovej hudby priniesla na pleciach 
veľký procesiový obraz Ukrižovaného Krista.   RV/jb 

                                                                                snímka RV
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Vatikán 9. októbra (TK KBS) Svätý Otec František pri 
generálnej audiencii na Námestí sv. Petra pokračoval 
v katechézach v rámci Roka viery. Zameral sa na článok 
viery týkajúci sa Cirkvi, tentoraz na jej „katolíckosť“. 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Vidím, že dnes v tomto daždivom počasí ste odváž-

ni! Výborne! Blahoželám!
„Verím Cirkev jednu, svätú, katolícku....“ Dnes sa 

pristavíme, aby sme sa zamysleli nad touto známkou 
Cirkvi, ktorej hovoríme „katolícka“: nad katolíckosťou. 
V prvom rade, čo znamená slovo „katolícky“? Pochádza 
z gréckeho „kath´olón“, čo značí „v súlade s celkom“, 
teda všeobecnosť. V akom zmysle sa táto všeobecnosť 
vzťahuje na Cirkev? V akom zmysle je Cirkev katolíc-
ka? Dotknem sa troch základných významov.

1. Prvý. Cirkev je katolícka, pretože je priestorom, 
domom, v ktorom sa ohlasuje celá viera, v ktorom sa 
spása, ktorú nám priniesol Kristus, ponúka všetkým. Cir-
kev nám umožňuje stretnutie s Božím milosrdenstvom, 
ktoré nás premieňa, pretože v je v nej prítomný Ježiš 
Kristus, ktorý jej dáva pravé vyznanie viery, plnosť svia-
tostného života, autentickosť kňazského úradu. V Cirkvi 
každý z nás nachádza to, čo potrebuje, aby veril, aby žil 
kresťanským životom, stal sa svätým, aby napredoval na 
každom mieste a v každom období.

Priblížme si túto skutočnosť príkladom rodinného ži-
vota. Každý z nás dostáva v rodine všetko, čo prispieva 
k jeho rastu, dozrievaniu a životu. Nedá sa rásť osamote, 
nedá sa kráčať osamelo a v izolácii, pretože napreduje-
me a rastieme v spoločenstve, v rodine. A Cirkev je taká. 
V Cirkvi máme možnosť počúvať Božie slovo, v istote, že 
je posolstvom, ktoré nám daroval Pán. V Cirkvi môžeme 
stretnúť Pána vo sviatostiach, ktoré sú ako otvorené okná, 
prostredníctvom ktorých k nám vstupuje Božie svetlo, 
sú potokmi, z ktorých čerpáme Boží život. V Cirkvi sa 
učíme prežívať spoločenstvo a lásku, ktorá pochádza od 
Boha. Každý z nás sa môže dnes sám seba opýtať: Ako 
žijem v Cirkvi? Keď idem do kostola, je to akoby som 
išiel na štadión, na futbalový zápas? Alebo do kina? Nie! 
Je to niečo iné! Ako chodím do kostola? Ako prijímam 
dary, ktoré mi Cirkev ponúka, aby som rástol a dozrie-
val ako kresťan? Zúčastňujem sa na živote spoločenstva, 
alebo idem do kostola uzavretý do svojich problémov 
a izolujem sa od iných? Podľa tohto prvého významu je 
Cirkev katolícka, pretože je domovom všetkých. Všetci 
sú deťmi Cirkvi a všetci sú v tomto dome.

2. Druhý význam: Cirkev je katolícka, pretože je uni-
verzálna, rozšírená v každej časti sveta a ohlasuje evan-
jelium každému mužovi a žene. Cirkev nie je elitnou 
skupinou, netýka sa iba niektorých. Cirkev sa neuzatvá-
ra, je poslaná ku každému človeku, k celému ľudstvu. 
Tá istá jediná Cirkev je prítomná aj vo svojich najmen-
ších častiach. Každý môže povedať: katolícka Cirkev 
je prítomná v mojej farnosti, pretože aj ona je časťou 
univerzálnej Cirkvi, aj v nej je plnosť Kristových darov, 

viera, sviatosti, ministérium, je v spoločenstve s bisku-
pom, s pápežom a je otvorená pre všetkých bez rozdielu. 
Cirkev sa nenachádza iba v tieni našej kostolnej veže, 
ale zahŕňa mnoho národov, ľudí, ktorí vyznávajú tú istú 
vieru, sýtia sa tou istou Eucharistiou, slúžia im tí istí 
pastieri. Cíťme sa byť prepojení so všetkými cirkvami, 
so všetkými malými či veľkými katolíckymi spoločen-
stvami na svete! Je to nádherné! A tiež si uvedomujme, 
že sme všetci účastní na misii, malé i veľké spoločen-
stvá, všetci musíme otvoriť svoje dvere a vychádzať von 
kvôli evanjeliu. Opýtajme sa: Čo robíme preto, aby sme 
druhým sprostredkovali radosť zo stretnutia s Pánom, 
radosť z príslušnosti k Cirkvi? Ohlasovať vieru a sved-
čiť o nej nie je úlohou niekoľkých, ale týka sa to mňa aj 
teba, každého z nás!

3. Tretia a zároveň posledná myšlienka: Cirkev je ka-
tolícka, pretože je „domom harmónie“, v ktorom sa jed-
nota a rozmanitosť dokážu navzájom spojiť a vytvárať 
bohatstvo. Predstavme si symfóniu, ktorá je súzvukom 
a harmóniou a v ktorej spoločne znejú rôzne nástroje. 
Každý z nich si zachováva svoje nezameniteľné sfar-
benie a tieto osobitosti zvuku vytvárajú niečo spoločné. 
Potom je tu niekto, kto to vedie, dirigent, a keď sa sym-
fónia rozoznie, všetci hrajú v spoločnej harmónii, a pri-
tom sa nestráca zvukový odtieň a osobitosť žiadneho 
z nástrojov, naopak, je docenená v maximálnej miere!

Tento pekný obraz nám pripomína, že Cirkev je ako 
veľký orchester, v ktorom je rozmanitosť: nie sme všetci 
rovnakí a nemáme byť všetci rovnakí. Všetci sme odliš-
ní, inakší, každý má svoje vlastné schopnosti, a v tom 
spočíva krása Cirkvi. Každý prináša to svoje, čím ho 
obdaroval Boh, aby obohatil ostatných. Medzi jednotli-
vými zložkami je táto rozmanitosť, je to však rozmani-
tosť, ktorá neprináša konflikt, nie je protirečením. Je to
mnohorakosť, ktorá dovolí, aby z nej vytvoril harmóniu 
Duch Svätý. On je pravý „hudobný majster“, on sám je 
harmónia.

Položme si otázku: prežívame v našich spoločen-
stvách súlad, alebo sa medzi sebou vadíme? Ako je to 
v mojom farskom spoločenstve, v mojom hnutí, tam, 
kde som začlenený v Cirkvi? Sú tam ohovárania? Ak tam 
vládne ohováranie, nie je to harmónia. Je to boj. A Cir-
kev nie je takáto. Cirkev je harmóniou všetkých. Nikdy 
neohovárajme jedni druhých, nevaďme sa. Prijmime 
toho druhého, pripusťme určitú správnu mnohorakosť, 
to, že niekto je odlišný, že jeden rozmýšľa tak a druhý 
onak. Veď v rámci tej istej viery sa dá zmýšľať aj takto.

Alebo sa snažíme o uniformitu vo všetkom? Uni-
formita však ubíja život. Život Cirkvi je mnohorakosť, 
a keď chceme túto uniformitu vnútiť všetkým, ničíme 
dary Ducha Svätého! Prosme Ducha Svätého, ktorý je 
samotným pôvodcom tejto jednoty v rozmanitosti, tejto 
harmónie, aby nás urobil vždy viac „katolíckymi“, čiže 
tými, ktorí sú v Cirkvi, ktorá je katolícka a univerzálna! 
Ďakujem.                          RVP/aj

Generálna audiencia Svätého Otca: V akom zmysle je Cirkev katolícka?
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Svätý Otec vyhlásil mimoriadnu 
synodu k problematike rodiny

Vatikán 8. októbra (TK KBS) Svätý Otec František 
vyhlásil na termín 5. – 19. októbra 2014 Tretie mimo-
riadne generálne zasadnutie Biskupskej synody, kto-
rého téma znie: „Pastoračné výzvy rodiny v kontexte 
evanjelizácie.” Informovalo o tom Tlačové stredisko 
Svätej stolice.

Podobné mimoriadne generálne zasadnutie Bis-
kupskej synody sa konalo naposledy v roku 1985 pri 
príležitosti 20. výročia zakončenia Druhého vatikán-
skeho koncilu. V Ríme odvčera zasadá 13. riadna rada 
Generálneho sekretariátu Biskupskej synody na svo-
jom v poradí 5. zasadnutí, ktoré by sa malo ukončiť 
dnešným dňom.                          RV/jb 

Svätý Otec poslal svojho almužníka
na ostrov Lampedusa 

Vatikán 7. 
o k t ó b r a 
(TK KBS) 
P o č a s 
m o d l i t b y 
Anjel Pána 
v nedeľu 
6. októbra 
p o ž i a d a l 
Svätý Otec 
veriacich zhromaždených na Námestí sv. Petra, aby 
sa s ním zjednotili v „tichej modlitbe“ za stovky mŕt-
vych, ktorí zahynuli pri námornom nešťastí. Pápež 
František okrem toho na ostrov Lampedusa poslal 
svojho veľkého almužníka, arcibiskupa Konrada 
Krajewskeho, aby ľuďom zaniesol odkaz jeho soli-
darty a šiel sa osobne presvedčiť o ich potrebách.
„Chcel by som, aby sme si spoločne pripomenuli 
ľudí, ktorí minulý štvrtok prišli na Lampeduse o ži-
vot. Modlime sa za týchto našich bratov a sestry: za 
ženy, mužov a deti,“ povedal Svätý Otec chvejúcim 
sa hlasom. „Dovoľme nášmu srdcu plakať. Modlime 
sa v tichu.“

Hneď po potopení lode, ktorá bola plná migran-
tov, keď ešte ani nebol istý počet obetí, Svätý Otec 
vyslovil slová žiaľu a rozhorčenia: „Na pery sa mi 
derie slovo hanba. Je to hanba!“ vykríkol a pozval 
všetkých, aby „zjednotili svoje sily, nech sa už takéto 
tragédie neopakujú“. Na druhý deň v Assisi zdôraznil, 
že „nastal deň žiaľu“, a vyjadril zármutok nad tým, že 
svetu „nezáleží na tom, či sú medzi nami ľudia, ktorí 

musia utekať pred otroctvom a hladom - v túžbe po 
slobode, avšak v tejto svojej túžbe neraz tak hrozne 
zahynú - ako sme to videli na Lampeduse“.

V pápežovi Františkovi sa znovu otvorila bolesť, 
ktorá ho už 8. júla priviedla do Lampedusy - na jeho 
prvej ceste celého pontifikátu. Pri tej príležitosti hodil
do mora korunu z kvetov a upozornil na to, že „nik 
za týmito mŕtvymi neplače“, ako aj na „globalizáciu 
nezáujmu“.

Výzvy Svätého Otca však nie sú len poučovaním 
druhých. Sú súčasťou jeho osobného snaženia v pro-
spech chudobných a trpiacich. Ukazuje to napríklad 
vyslanie pápežského almužníka na Lampedusu, ktoré 
potvrdzuje, že menovanie 50-ročného Poliaka, bý-
valého pápežského ceremonára Mons. Krajewskeho 
z 3. augusta má za cieľ, aby sa úloha vatikánskeho 
almužníka intenzívnejším spôsobom stala „predĺže-
nou rukou“ Svätého Otca pri pomoci chudobným, 
kdekoľvek a kedykoľvek to bude potrebné. Krajew-
ski pricestoval na ostrov s arcibiskupom Agrigenta 
Mons. Francescom Montenegrom. Stretol sa s miest-
nym farárom Stefanom Nastasim a pomodlil sa na 
móle za obete, ktoré z vody vytiahli potápači.

„Nebudeš biskupom, čo sedí za stolom, ani ťa ne-
chcem vidieť za mnou počas slávností. Chcem, aby 
si bol vždy medzi ľuďmi,“ povedal pápež František 
svojmu almužníkovi pri odovzdávaní úradu. „Mu-
síš byť predĺžením mojej ruky, aby si zaniesol moje 
pohladenie chudobným, vydedencom a tým najpo-
slednejším. V Buenos Aires som často chodil večer 
von, aby som zašiel za mojimi chudobnými. Teraz už 
nemôžem. Ty to teda budeš robiť za mňa, budeš pre-
dĺžením môjho srdca, ktoré k nim príde a prinesie im 
úsmev a milosrdenstvo Nebeského Otca.“

Od toho dňa, ako povedal sám Krajewski pre Os-
servatore Romano, chodí-hore dolu po Ríme a po 
jeho okolí, aby zaniesol solidaritu Rímskeho bisku-
pa do najzúfalejších a najtmavších kútov. Začal už 
navštevovať napríklad starobince a hospice. „Mám 
radosť, povedal, že keď teraz objímem niektorého 
z týchto našich nešťastných bratov, prinášam mu tep-
lo, lásku a solidartu pápeža. A pápež František sa ma 
na to často vypytuje. Chce vedieť, ako to ide.“

„Pápež chce, aby som sa s nimi priamo stretával, 
aby som som zašiel medzi nich, aby som sa konfron-
toval s ich realitou, vo vývarovniach, v útulkoch, 
v starobincoch a v nemocniciach - vysvetlil Kra-
jewski. Ak niekto prosí o pomoc pri zaplatení účtov 
za nájomné, mám tam ísť, ak je to možné, a zaniesť 
mu osobne pomoc, aby som mu dal vedieť, že pápež 
je mu nablízku prostredníctvom svojho almužníka; 
ak niekto žiada pomoc, pretože je sám a opustený, 
mám za ním zájsť a objať ho, aby pocítil hrejivosť 
pápežovho srdca, a teda aj Kristovej Cirkvi. Chcel 
by to robiť osobne, ako to robieval v Buenos Aires, 
ale už nemôže. Chce preto, aby som to robil v jeho 
mene.“                                       Vatican Insider/snímka RV



41/2013                      6

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

Nový zákon vo Vatikáne posilní 
transparentnosť  

vo finančnej oblasti

Vatikán 9. októbra (TK KBS) Pápežská komisia pre 
Mestský štát Vatikán prijala Zákon č. 18, týkajúci sa 
transparentnosti, dohľadu nad finančnými operáciami
a tiež finančných informácií. V praxi ide o potvrdenie
Vyhlášky č. 11 predsedu Governatorátu z 8. augusta 
2013. Ako informuje komuniké Tlačového strediska 
Svätej stolice, zákon právne posilňuje apoštolský list 
Motu proprio pápeža Františka z augusta tohto roku, 
zameraný na prevenciu legalizácie príjmov z trestnej 
činnosti, financovania terorizmu a šírenia zbraní hro-
madného ničenia. Nadväzuje tiež na Motu proprio Be-
nedikta XVI. z 30. decembra 2010 a „posilňuje súčasný 
vnútorný systém prevencie a boja proti praniu špinavých 
peňazí a financovania terorizmu v súlade s medzinárod-
nými štandardmi, osobitne s odporúčaniami Finančnej 
akčnej skupiny na boj proti legalizácii príjmov z trestnej 
činnosti (GAFI) a ďalších dôležitých zdrojov Európ-
skej únie“. Zákon č. 18 tak zjednocuje už existujúce 
pravidlá, ako aj opatrenia voči tým, ktorí ohrozujú mier 
a medzinárodnú bezpečnosť, a tiež vyhlásenie o ce-
zhraničnej preprave hotovosti. „Nové pravidlá predsta-
vujú ďalší krok smerom k transparentnosti a dohľadu  

Kolumbovi rytieri na audiencii  
vo Vatikáne

Vatikán 10. októbra (TK KBS) Pápež František prijal 
vedúcich predstaviteľov Kolumbových rytierov pri prí-
ležitosti ich stretnutia v Ríme. Americkú charitatívnu 
organizáciu pod vedením najvyššieho rytiera Carla A. 
Andersona pápež požiadal, aby pokračovala vo vydáva-
ní svedectva o viere a bola aj naďalej blízka najnúdznej-
ším. Rovnako im poďakoval za podporu charitatívnej 
činnosti pápeža a Svätej stolice.

V tejto súvislosti pripomenul aj tzv. Fond Kristovho 
vikára, ktorý rád zriadil na podporu štedrosti Petrovho 
nástupcu v prospech univerzálnej Cirkvi. Činnosť Ko-
lumbových rytierov sa podľa slov Svätého Otca každo-
denne prejavuje aj v modlitbách a v apoštolskej činnos-
ti, ktorú členovia rádu vykonávajú vo svojich miestnych 
farských radách, vo farnostiach a spoločenstvách.

V závere členov Kolumbových rytierov povzbudil, 
aby pokračovali v predstave ich zakladateľa pátra Mi-
chaela McGivneya a naďalej hľadali nové spôsoby, ako 
„byť kvasom evanjelia“ vo svete, a silu k duchovnej ob-
nove spoločnosti. „Nech sú modlitba, odhodlanie svedčiť 
o viere a pozornosť k potrebám najnúdznejších bratov, 
vždy tromi piliermi, ktoré udržujú vaše osobné a spoloč-
né aktivity,“ povedal pápež František.                    RV/mf 

Svätý Otec sa stretol  
s chorvátskym prezidentom

Vatikán 10. októbra (TK KBS) Pápež František prijal  
v Apoštolskom paláci Iva Josipoviča, prezidenta Chor-
vátskej republiky, ktorý sa následne stretol s kardinálom 
Tarcisiom Bertonem, vatikánskym štátnym sekretárom 
a arcibiskupom Dominiquem Mambertim, sekretárom 
pre vzťahy so štátmi.

Rozhovory sa niesli v priateľskej atmosfére. Veľa 
sa hovorilo o dlhoročnej katolíckej tradícii v Chorvát-
sku či o spokojnosti s dobrými bilaterálnymi vzťahmi, 
upevnenými platnými dohodami, ktoré umožňujú spo-
luprácu medzi Cirkvou a štátom v prospech spoločné-
ho dobra chorvátskej spoločnosti.

Obe strany ocenili vstup Chorvátska do Európ-
skej únie a dotkli sa aj niektorých otázok spoločného 
záujmu. Hovorilo sa tiež o výzvach, ktorým krajina 
čelí v súčasnom období hospodárskej krízy, a v regio-
nálnom kontexte o situácii Chorvátov v Bosne a Her-
cegovine. V závere sa predstavitelia štátov venovali 
medzinárodnej situácii, s osobitným dôrazom na stav 
kresťanských komunít vo svete.                            RV/mf

Prvá medaila Svätého Otca 

Vatikán 7. októbra (TK KBS) Od 8. októbra je v pre-
daji prvá oficiálna medaila k prvému roku pontifikátu
pápeža Františka. Minca s priemerom 44 mm v zlatom, 
striebornom a bronzovom vyhotovení je dielom talian-
skej umelkyne Mariangely Crisciottiovej. Na lícnej 
strane mince je zobrazený žehnajúci pápež František, 
nad ktorým sa nachádza latinský nadpis Franciscus 
Pont. Max. An. I. Na zadnej strane mince je vyobraze-
ný Ježiš a vyberač daní podľa Matúšovho evanjelia.

Pozdĺž tohto obrazu sa nachádza citát z homílie sv. 
Bédu Ctihodného, kňaza, v latinskom jazyku: «Ježiš vi-
diac vyberača daní, zadíval sa na neho pohľadom lásky 
a povolal ho povediac mu: Poď za mnou.» (Vidit ergo Je-
sus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait 
illi Sequere me). Práve z tohto citátu pochádza aj motto 
pápeža Františka Miserando atque eligendo. Život Jorge-
ho Maria Bergoglia je neodmysliteľne spätý s postavou 
sv. Matúša, keďže v deň sviatku tohto svätca pocítil po 
prvýkrát Božie volanie.                                                         RV/mf 

nad finančnými aktivitami a prispievajú k stabilite a in-
tegrite v tejto oblasti na celosvetovej úrovni,“ uvádza sa 
v komuniké Svätej stolice.                                      RV, mf
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Kardinál Angelo Amato  
o 522 španielskych mučeníkoch

Vatikán 10. októbra (TK KBS) V nedeľu 13. októbra 
bude v španielskej Tarragone blahorečených 522 muče-
níkov, ktorí prišli o život počas španielskej perzekúcie 
v 30. rokoch 20. storočia. Beatifikačnej slávnosti bude
predsedať kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregá-
cie pre kauzy svätých. Ako v rozhovore pre Vatikánsky 
rozhlas povedal, budúci blahorečení boli „bezbrannými 
ohlasovateľmi Kristovej lásky“. Ich utrpenie bolo kon-
krétnym prejavom civilizácie lásky, ktorú ohlasoval Je-
žiš. Tridsiate roky 20. storočia si v Španielsku vyžiadali 
mnohé obete z radov veriacich. Len doteraz sa v krajine 
uskutočnilo 14 beatifikačných slávností, počas ktorých
bolo blahorečených viac ako tisíc obetí perzekúcie. 
V roku 2007 bolo blahorečených až 498 mučeníkov.

Medzi blahorečenými budú tentoraz traja biskupi, 
mnohí kňazi, seminaristi, ženy a muži zasväteného 
života, mladí aj starší, ako aj otcovia a matky rodín. 
„Všetci sú nevinnými obeťami, ktoré museli čeliť väz-
neniu, mučeniu, nespravodlivým súdnym procesom, 
ponižovaniu a neopísateľnému trápeniu. Je to obrov-
ský zástup pokrstených, ktorí si obliekli biele rúcho 
lásky a nasledovali Krista až na Kalváriu, aby s ním 
ožili v sláve nebeského Jeruzalema,“ povedal kardi-
nál Angelo Amato. Ďalej vysvetlil osobitosť nových 
španielskych blahorečených: „Je nutné pripomenúť, 
že nejde o mučeníkov padlých v občianskej vojne, 
ale o obete radikálneho náboženského prenasledova-
nia, ktoré si zacielilo vyhladiť Cirkev. Títo naši bratia  

Zvolanie mimoriadnej generálnej 
kapituly Kristových legionárov

Vatikán 7. októbra (TK KBS) Kongregácia Kristových 
legionárov sa po trojročnom ozdravnom procese zíde 
na mimoriadnej generálnej kapitule, aby si zvolila nové 
vedenie. Zvolanie kapituly na 8. januára 2014 do sídla 
kongregácie v Ríme oznámil kardinál Velasio De Pao-
lis, ktorý od roku 2010 vykonáva funkciu pápežského 
delegáta pre kongregáciu Kristových legionárov. Viac 
ako dve tretiny členov mimoriadnej generálnej kapi-
tuly budú tvoriť volení zástupcovia regiónov, zvyšok 
predstavujú členovia súčasnej generálnej správy kon-
gregácie. Úlohou kapituly bude aj schválenie nových 
konštitúcií. Kardinál de Paolis, ktorý bude mimoriadnej 
kapitule osobne predsedať, v oznámení o zvolaní ka-
pituly pripomenul požiadavku Benedikta XVI. zo 16. 
júna 2010, aby revízii konštitúcií Kristových legionárov 
predchádzalo obdobie potrebné na absolvovanie proce-
su duchovnej obnovy, v trvaní najmenej tri roky.  RV/jb 

Medzinárodný deň prebudení  
zameraný na výskum kómy

Rím 7. októbra (TK KBS) Na celom svete sa 7. októb-
ra slávi „Medzinárodný deň prebudení“ zameraný na 
výskum kómy - pod názvom „Stojí to zato“. Združenie 
Scienza & Vita (Veda a Viera) sa snaží byť „neustále 
nablízku tým, ktorí sa nachádzajú v krehkých podmien-
kach kómy a tým, ktorí sa s láskou a odhodlaním starajú 
o svojich príbuzných a priateľov,“ povedala Paola Ricci 
Sindoni, predsedkyňa talianskeho národného združenia 
Veda a Viera. „Deň prebudení je príležitosťou dať hlas 
tým, ktorí ho nemajú a upozorniť na existenciu dobrých 
iniciatív - aby sa zdôraznila nevyhnutnosť pomáhať 
a nezostať ľahostajnými, aby sa upozornilo na inova-
tívne aspekty možných terapií. Na to, aby bolo možné 
vhodným spôsobom zosúladiť tieto aspekty, je dnes 
viac, než kedykoľvek predtým, nevyhnutné podporovať 
výskum, naliehať na hodnotu terapeutického spájania síl 
a na budovanie efektívnej siete sanitárnych, inštitucio-
nálnych a rodinných štruktúr.“

„Veda a Viera sa snaží povzbudzovať pozitívne le-
kárske a terapeutické úsilia; podporuje ich prostredníc-
tvom rozširovania povedomia o probléme a s nádejou, 
že projekty ako „Dom prebudení“ budú povzbudzujúcim 
príkladom a upozornia na to, že pozitívne klinické skúse-
nosti sú možné i nevyhnutné,“ dodala Sindoni.   Zenit/mk

a sestry neboli bojovníkmi, nemali zbrane, neboli na 
fronte ani nepodporovali žiadnu politickú stranu, neboli 
provokatéri. Boli to mierumilovní muži a ženy, zavraž-
dení z nenávisti voči viere, iba preto, že boli katolíci, 
že boli kňazi či seminaristi, rehoľníci, rehoľné sestry, 
len preto, že verili v Boha, pretože považovali Ježiša 
za jediný, najcennejší poklad vo svojom živote. Ne-
prechovávali nenávisť voči nikomu, milovali všetkých 
a snažili sa o dobro všetkých. Ich apoštolátom boli ka-
techézy vo farnostiach, vyučovanie v školách, starost-
livosť o chorých, charitatívne služby chudobným, po-
moc starším a ľuďom na okraji spoločnosti. Na krutosť 
prenasledovateľov neodpovedali povstaním alebo so 
zbraňou v ruke, ale miernosťou silných.“

Podľa prefekta Kongregácie pre kauzy svätých 
zanechali títo mučeníci dvojaké svedectvo. Ako prvé, 
pozvanie odpúšťať, odstrániť z mysle a srdca smútok 
horkosti a nenávisti, budovať zmierenie a pokoj. Dru-
hým posolstvom je obrátenie srdca k dobrote a milosr-
denstvu. „My všetci sme pozývaní k tomu, aby sme sa 
premenili k dobru, teda nie iba tí, ktorí sa vyhlasujú za 
kresťanov, ale aj tí, ktorí nimi nie sú. Cirkev pozýva aj 
perzekútorov k tomu, aby nemali strach zmeniť sa, aby 
nemali strach z dobra a odmietli zlo,“ dodal kardinál 
Angelo Amato.                                                       RV/mf 
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Arcibiskup Zollitsch chce hovoriť 
s Františkom o situácii v Limburgu

 
Berlín 10. 
októbra (TK 
KBS) Predse-
da nemeckej 
b i s k u p s k e j 
konfe renc ie 
arcibiskup Ro-
bert Zollitsch 
chce hovoriť 
s pápežom 
F r a n t i š k o m 
o situácii v diecéze Limburg. Udalosti, ku ktorým do-
šlo, berie „veľmi vážne“, povedal Zollitsch vo štvrtok 
10. októbra na tlačovej konferencii v Berlíne. Nasle-
dujúci týždeň cestuje na dlhšie plánované stretnutie 
do Vatikánu. Situácia v Limburgu, ktorú pokladá za 
závažnú, pri tom bude hrať dôležitú úlohu.

Arcibiskup Zollitsch povedal, že bude vychádzať 
z toho, že limburský biskup Franz-Peter Tebartz-va-
nElst sa k poslednému vývoju situácie postavil „zá-
sadne a s náležitou sebakritikou“. Na otázku, aké sú 
východiská, ktoré biskup potrebuje pre vykonávanie 
svojho úradu, arcibiskup odpovedal: „Potrebuje dô-
veru veriacich“.

 Vo štvrtok 10. októbra prokuratúra v Hamburgu 
oznámila, že biskupa Tebertz-vanElsta žaluje kvôli 
dvom nepravdivým miestoprísažným vyhláseniam. 
Okrem toho biskup čelí kritike kvôli vysokým nákla-
dom vynaloženým na diecézne centrum „St. Niko-
laus“, ktoré slúži na stretnutia s veriacimi, ale aj ako 
biskupov úrad a rezidencia.      kathpress/mk/snímka RV

Premiéra omšového rítu  
pre anglikánov prijatých  

do Katolíckej cirkvi

Londýn 10. októbra (TK KBS) Vo štvrtok 10. októbra 
večer bude mať premiéru slávenie katolíckej svätej 
omše podľa nového rítu, schváleného pre anglikánov, 
ktorí sa rozhodli prestúpiť do Katolíckej cirkvi. Podľa 
oznámenia personálneho ordinariátu „Our Lady of Wal-
singham“ sa slávnosť bude konať v londýnskej štvrti 
Soho v chráme „Assumption-and-Saint-Gregorys“. 
Nový rítus adaptoval predpisy „Na slávenie Pánovej 
večere alebo Svätého Prijímania“ z anglikánskej litur-
gickej knihy „Book of Common Prayer“ pochádzajúcej 
z roku 1662 a predpisy Rímskeho misála.

Pápež Benedikt XVI. umožnil v roku 2009 zriade-
nie cirkevnej štruktúry (personálneho ordinariátu) na 

začlenenie anglikánov, ktorí prejavili záujem prestúpiť 
do Katolíckej cirkvi. Vďaka tomu je pre anglikánov 
možné zachovať si vlastné tradície, a zároveň vstúpiť 
do spoločenstva s Rímom. Britský ordinariát má v sú-
časnosti okolo 1300 laických členov a patrí doň aj 60 
kňazov. V roku 2011 bol zriadený personálny ordina-
riát „Our Lady of Walsingham“ pre Anglicko a Wales; 
v roku 2012 nasledovalo zriadenie ordinariátov pre 
USA a Austráliu. Aj im bolo odporučené prijať nový 
rítus.                                                              kathpress/mk

Potrat vyplývajúci  
z nechceného pohlavia dieťaťa  

je v Británii legálny

Londýn, 8. októbra (TK KBS) Lekári vo Veľkej Británii 
môžu zákonne vykonávať potraty na základe nechcené-
ho pohlavia dieťaťa. V krajine neexistuje zákon, ktorý 
by explicitne zakazoval dať na potrat dieťa, ktoré má 
„nesprávne“ pohlavie“, píše sa v správe denníka Daily 
Telegraph, ktorý cituje odborný posudok štátneho pro-
kurátora Anglicka a Walesu Keira Starmera. Vo Veľkej 
Británii nie sú pravidlá ohľadom potratov regulované 
v závislosti od času, ktorý uplynul od počatia, ale v zá-
vislosti od stanovených indikácií.

V pozadí správy uverejnenej v Daily Telegraph stojí 
prípad dvoch lekárov, ktorí na britských klinikách vyko-
návali potraty na základe neželaného pohlavia detí. No-
viny záležitosť odhalili v roku 2012. Štátny prokurátor 
sa rozhodol, že daných lekárov trestne stíhať nebude.

Minister zdravotníctva Jeremy Hunt pri tej príležitos-
ti povedal, že sa cíti „znepokojený“ nad nedostatočnou 
bdelosťou úradov. Organizácia „Christian Legal Centre“ 
na Starmerov posudok reagovala s rozhorčením. V da-
nom prípade ide podľa nej o ťažké zlyhanie justície, 
ktoré je pre väčšinu Angličanov „poburujúce“. Ukazuje 
to, že britský potratový zákon nie je hodný „ani toho pa-
piera, na ktorom bol vydaný.“ Organizácia oznámila, že 
podnikne právne kroky.

Britská asociácia lekárov „British Medical Associa-
tion“ vyhlásila, že za určitých okolností je právne prí-
pustné dať na potrat plod kvôli jeho pohlaviu. Vo vše-
obecnosti je to však podľa asociácie neetické.

Žurnalisti z Daily Telegraph tajne nafilmovali vý-
povede lekárov z Birminghame a Manchestru k tomuto 
problému. Lekári sa vyjadrili, že sú ochotní ukončiť te-
hotenstvo, ak si rodičia neželali mať dievčatko. Ku sku-
točnému potratu však počas výroby reportáže nedošlo.

Na teoretickej úrovni britský potratový zákon „Abor-
tion Act“ patrí v Európe k reštriktívnym zákonom svoj-
ho druhu: ženy na jeho základe nemôžu samé rozhodo-
vať o potrate. Snahu o jeho liberalizáciu v októbri 2008 
vláda Gordona Browna odmietla.                 kathpress/mk 
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Na púti mladých v Argentíne  
sa zúčastnilo 2,5 milióna veriacich

Buenos Aires 8. októbra (TK KBS) Približne 2,5 mili-
óna mladých Argentínčanov sa 5. a 6. októbra zúčast-
nilo na takmer 70 kilometrovej púti z Buenos Aires do 
Baziliky svätej Panny Márie z Luján, informoval va-
tikánsky denník Osservatore Romano. Bola to za 39 
rokov existencie púte historicky najvyššia účasť. „Až 
do minulého roku na púť vždy chodieval aj arcibiskup 
Bergoglio,“ poznamenal denník. Prichádzal deň pred 
hlavnou svätou omšou, aby sa mohol stretnúť s ľuďmi 
a deväť hodín bez prestávky sa venoval kajúcnikom, 
ktorí prišli prijať sviatosť zmierenia.               CWN, mk

Pravoslávni patriarchovia  
si pripomenuli vydanie  

Milánskeho ediktu

Nis 8. októbra (TK KBS) Vedúci predstavitelia východ-
ných pravoslávnych cirkví sa v nedeľu 6. októbra stretli 
v srbskom meste Nis, aby si pripomenuli 1700. výročie 
milánskeho ediktu. Nis je rodným mestom Konštantí-
na, rímskeho cisára, ktorý v roku 313 vydal Milánsky 
edikt zrovnoprávňujúci kresťanstvo s inými nábožen-
stvami v Rímskej ríši.

„Mnoho kresťanov dnes trpí prenasledovaním na 
Blízkom východe, v Sýrii, Egypte, Iraku, v Nigérii a na 
viacerých ďalších miestach, a to len kvôli Božiemu slo-
vu a vydávaniu svedectva o Ježišovi,“ povedal podľa 
správy agentúry Reuters ekumenický patriarcha Barto-
lomej I. z Konštantinopolu. „Pomáhajú všetkým a sami 
sú prenasledovaní“.

Moskovský patriarcha Kirill I. zdôraznil, že „dnes, 
keď niektorí ľudia pochybujú o podstatnej úlohe kres-
ťanstva pri budovaní európskej civilizácie, my, kres-
ťania pravoslávnych cirkví a všetci kresťania celej 
Európy by sme mali pomáhať našim súčasníkom, aby 
si uvedomili a znovu precítili akým dôležitým zdrojom 
bolo kresťanstvo pre formovanie duchovného a morál-
neho profilu Európanov,“ informovala spravodajská
agentúra Interfax.                  CWN/ mk 

Vo vietnamských väzniciach  
je viac než 60  

náboženských predstaviteľov

Hanoi 9. októbra (TK KBS) V štyroch väzenských tá-
boroch vo Vietname sú v biednych podmienkach za-
držiavaní 63 predstavitelia rozličných náboženských 
denominácií, medzi ktorými je veľké množstvo kres-
ťanov. Sú odsúdení na tresty od 5 do 18 rokov, a žijú 
vo veľmi ťažkej situácii - neraz vystavení núteným 
prácam aj 14 hodín denne a s obmedzeným prístupom 
k zdravotníckej starostlivosti. Agentúru Fides o ich 
situácii informovala organizácia „International Chris-
tian Concern“ s hlavným sídlom vo Washingtone: or-
ganizácia monitoruje rešpektovanie náboženskej slo-
body a podmienky, v ktorých žijú kresťania vo svete. 
„Takmer všetci zadržiavaní,“ uvádza sa v správe In-
ternational Christian Concern zaslanej agentúre Fides, 
„sú členmi etnických menšín žijúcich na výšinách 
v strednom Vietname“. Pre tento svoj pôvod „kres-
ťanskí veriaci čelia neporovnateľne väčšej diskrimi-
nácii a útlaku, než ostatní obyvatelia Vietnamu“.

Páter Ambrogio Ngyuen Van Si, OFM, vietnam-
ský teológ a rektor Medzinárodného kolégia svätého 
Antona v Ríme, na otázky agentúry Fides odpovedal, 
že obsah správy aj uvádzané čísla pokladá za „úplne 
reálne“. Páter Van Si vysvetlil, že v krajine existujú 
mnohé „obmedzenia slobody vyjadrovania a slobo-
dy svedomia: kto má odlišné názory ako vietnamská 
vláda, býva znevýhodňovaný a často aj tvrdo trestaný. 
Je to hrozné predovšetkým preto, že neraz dochádza 
k zatýkaniu mladých, ktorí sa stavajú za ľudské práva. 
Postihnutí tiež bývajú príslušníci etnických menšín, 
ktorých všeobecne nazývajú „montagnard“: v krajine 
ich vyhlasujú za nebezpečenstvo pre národnú stabili-
tu. Z veľkej časti k nimi patria aj protestantskí kres-
ťania. Chcem ľudí povzbudiť, aby venovali väčšiu 

pozornosť týmto našim bratom a sestrám, ktorí trpia 
a modlia sa,“ povedal páter Van Si. Podľa správy In-
ternational Christian Concern je vládny dozor na viet-
namských výšinách veľmi ostro zameraný práve na 
náboženské inštitúcie.

Mnohí zo 63 väzňov sú zadržiavaní už od roku 
2004, keď vietnamská vláda rozpútala neúprosnú 
kampaň voči tým, ktorí protestovali proti konfiško-
vaniu pôdy a náboženskému prenasledovaniu. V pro-
vincii Binh Phuoc miestni štátni predstavitelia stále 
nástoja na zbúraní 116 kresťanských kaplniek, ktoré 
postavili veriaci etnickej skupiny „stieng“. Sú to budo-
vy podľa práva patriace „Evanjelickej cirkvi južného 
Vietnamu“, ktorá je v krajine oficiálne zaregistrovaná.
Vietnamskí vládni predstavitelia sa obávajú, že medzi 
menšinami sa vytvorí „separatistické hnutie“, ktoré sa 
bude snažiť o nezávislosť. V posledných rokoch sú 
protestantskí kresťania vo vysokom počet obviňovaní 
a zatýkaní, lebo vraj predstavujú „hrozbu pre národnú 
bezpečnosť“ alebo sú „obvinení z nelegálnej činnos-
ti“; sú však medzi nimi aj členovia katolíckeho hnutia 
„Ha Mon“, ktoré je známe svojou úctou k Panne Má-
rii, nie je však oficiálne súčasťou miestnej katolíckej
cirkvi.                                                               Fides/mk
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Slováci v Londýne predstavili  
na konferencii „Misia“  
odkaz Cyrila a Metoda

Londýn 7. októbra (TK KBS) Slovenská katolícka misia 
v Londýne (SCM) cez víkend zorganizovala multikul-
túrnu konferenciu s názvom „Misia“, ktorej cieľom bolo 
zamyslieť sa nad tým, čo dnes slovo „misia“ znamená 
pre moderného človeka a ako každý z nás môže byť mi-
sionárom v 21.storočí. V rámci konferencie SCM pred-
stavila odkaz slovanských vierozvestcov Cyrila a Meto-
da zahraničným katolíckym misiám v Londýne.

Viac ako 150 účastníkov si malo možnosť vypo-
čuť inšpirujúce prednášky zástupcov anglickej, írskej, 
talianskej, francúzskej, čínskej, brazílskej či africkej 
misie. Tí sa s publikom podelili nielen o rôzne prístupy 
k evanjelizácii svojich misionárov, ale aj o svoje vlastné 
misionárske skúsenosti a pohľady na to, aké je byť kres-
ťanom medzi inými náboženstvami a kultúrami.

Pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef 
Haľko, ktorý má v rámci Konferencie biskupov Sloven-
ska (KBS) na starosti krajanské Katolícke misie pôso-
biace po celom svete, bol tiež jedným z prednášajúcich. 
„Krajania, ktorí žijú svoju misiu medzi inými národ-
nosťami, svoju živú vieru deklarujú nielen odkazom na 
svoje národné dedičstvo - tým, že ho prinášajú medzi 
svoje okolie a učia ich o svojej kultúre, ale hlavne tým, 
že v duchu bratstva načúvajú druhým a učia sa im po-
rozumieť. Príkladom takéhoto úsilia môže byť nielen 
svätý Cyril a Metod, ale aj táto konferencia SCM, ktorá 
prebehla práve v tomto duchu,“ povedal po podujatí.

Otec Liam Cummins z Írska využil svoje 20-ročné 
misionárske skúsenosti z Kamerunu a Keni k tomu, aby 
prezradil svoj návod na účinnú misiu: „Misionár potre-
buje tri veci – pevné kresťanské hodnoty, nádej v lepšiu 
budúcnosť sveta a zmysel pre humor, aby sa vedel za-
smiať sa nad svojimi chybami a ísť ďalej.“ Čínsky kňaz 
zase vyzdvihol, že od misionárov z minulosti sa môže-
me učiť láske a sebaobetovaniu sa pre ľudí, ku ktorým 
sme poslaní, a tiež rešpektovaniu iných a otvorenosti 
pre dialóg.

Ako vykonáva svoju osobnú misiu pre Krista, na 
pódiu opísala Brazilčanka Keith Almeida de Brito Reis 
– tým, že v Londýne učí evanjeliu deti portugalsky ho-
voriacich imigrantov pomocou umeleckých a rekreač-
ných aktivít. Slovenka Veronika Fenčíková sa zase sna-
ží ukázať jednoducho svoju vieru tým, že sa napríklad 
v londýnskej „svetskej“ škole, kde pracuje, prežehná 
pred jedlom alebo vyjadrí svoje kresťanské názory, aj 
keď sa nie vždy stretnú s porozumením.

„Ciest, ako evanjelizovať a priniesť svoju vieru 
iným, je veľa. Už len to, že niekto napríklad obetuje na-
ozaj všetok svoj voľný čas Kristovi - a že ho v tomto 
prípade pri príprave konferencie nebolo málo - hovorí 
za všetko. Takýchto oddaných ´apoštolov´ pre Krista 
našťastie máme u nás v misii dosť, čo bolo na atmosfére 

podujatia poznať,“ povedal duchovný správcu SCM Ti-
bor Borovský. Zároveň dodal, že vďaka tejto tvorivej 
sile a zápalu srdca pre „radostnú zvesť“ mohla sloven-
ská misia nadviazať živý kontakt s ďalšími zahraničný-
mi misiami v Londýne.

Dôkazom, že viera sa dá vyjadriť okrem iného aj 
skrze umenie, bolo tanečné predstavenie „Čínsky muž 
pre Číňanov“ v podaní Pavla Danka alebo pôvodná di-
vadelná hra „Mučeníci slova“ o Cyrilovi a Metodovi 
z dielne autorky Juliany Sersenovej.

Organizátori podujatia zhodnotili svoje úsilie takto: 
„Veríme, že táto konferencia podnietila všetkých k za-
mysleniu sa nad tým, ako každý z nás dnes môže byť 
misionárom a prinášať Kristovu lásku presne tým, kým 
je, a tam, kde je. Misia začína v srdci človeka. Keď 
máme blízky a úprimný vzťah s Bohom, vždy sa nájde 
príležitosť, kde budeme môcť o ňom svedčiť svojimi 
slovami a skutkami, ale najmä svojim životom.“         

Biskup Haľko v Londýne vyslúžil 
aj iniciačné sviatosti
V nedeľu 6. októbra 2013 biskup Haľko, poverený 
Konferenciou biskupov Slovenska starostlivosťou 
o zahraničných Slovákov, na pôde SCM slávil svä-
tú omšu a tiež udelil sviatosti kresťanskej iniciácie, 
krstu a birmovania, 13 krajanom. Pavlína Zapalačová

Nitriansky biskup Judák  
s relikviou sv. Cyrila  

medzi Slovákmi v Rumunsku

Rumunsko 7. októbra (TK KBS) Nitriansky biskup 
Mons. Viliam Judák je spolu s riaditeľom Biskupské-
ho úradu v Nitre Mons. Štefanom Vallom od 7. ok-
tóbra 2013 v Rumunsku na niekoľkodňovej púti s re-
likviou svätého Cyrila. Postupne navštevujú miestne 
slovenské farnosti v diecéze Oradea.
Program púte sa začal v pondelok 7. októbra sláv-
nostnou svätou omšou v Oradei (Veľkom Varadíne), 
v rodisku bývalého ostrihomského arcibiskupa kardi-
nála Petra Pázmánya (1570 – 1637). Na slávení svätej 
omše bol prítomný aj miestny biskup Mons. Ladislav 
Bocskei.
Biskup Mons. Viliam Judák spolu so svojim sprie-
vodom navštívi v Rumunsku celkom osem farností, 
v ktorých žijú slovenskí veriaci už od roku 1790.
Mesto Oradea je spojené so Slovenskom aj v osobe 
svätého Ladislava (1040 – 1095), ktorý za svojho ži-
vota obnovil Nitrianske biskupstvo a v tomto rumun-
skom meste sa postaral o založenie nového biskup-
stva. A hoci svätý Ladislav zomrel v Nitre, pochovaný 
je v Oradei.                                                         Miroslav Lyko
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Vyhlásenie na záver Plenárneho zasadania CCEE v Bratislave

Výročné plenárne zasadanie predsedov biskupských 
konferencií Európy sa tento rok na pozvanie arcibiskupa 
Mons. Stanislava Zvolenského, predsedu Konferencie 
biskupov Slovenska, konalo 3. - 6. októbra 2013 v Bra-
tislave pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých 
Cyrila a Metoda na 
územie dnešného 
Slovenska. Na stret-
nutí sa medzi inými 
zúčastnili aj prefekt 
Kongregácie pre bis-
kupov kardinál Marc 
Ouellet a apoštolský 
nuncius na Sloven-
sku arcibiskup Mario 
Giordana.

Pozdrav Svätého 
Otca Františka

V liste zaslanom 
kardinálovi Petrovi 
Erdö, predsedovi CCEE, Svätý Otec František vyjadril 
svoju blízkosť a ocenenie práci európskych biskupských 
konferencií, predovšetkým ich snahe o diskusiu na tému 
laicity a napomáhanie kultúre, „ktorá spája do ustavičnej 
harmónie vieru a rozum, pravdu a slobodu“. V priebehu 
pracovných stretnutí sa predsedovia konferencií nie-
koľkokrát poďakovali Svätému Otcovi za jeho učenie, 
svedectvo a misijný príklad; spoločne mu tiež napísali 
list, v ktorom Petrovmu nástupcovi vyjadrili svoje inten-
zívne spoločenstvo.

Nový člen CCEE
Plenárne zasadanie CCEE, s odobrením vatikánskej 

Kongregácie pre biskupov, jednohlasne schválilo žia-
dosť J. Ex. Mons. Philippe Jourdana, apoštolského admi-
nistrátora Estónska, o prijatie za člena Rady európskych 
biskupských konferencií. Do CCEE v súčasnosti patrí 
33 predsedov biskupských konferencií Európy, a tiež ar-
cibiskupi Luxemburska, Monackého kniežatstva, Cypru 
Maronitov, biskup Kišinova (Moldavsko), Mukačevský 
eparcha a apoštolský administrátor Estónska.

Voľba generálneho sekretára
Mons. Duarte da Cunha bol jednohlasne potvrdený 

v úrade generálneho sekretára CCEE na druhé päťroč-
né obdobie (2013-2018).

Stretnutia s miestnymi štátnymi predstaviteľmi
Predseda vlády Robert Fico, ktorý sa účastníkom 

prihovoril pri otvorení stretnutia, podčiarkol, že Cir-
kev a štát sa na Slovensku snažia o spoluprácu pre 
dobro občanov krajiny. Prezident Slovenskej republiky 
Ivan Gašparovič prijal biskupov na audiencii v piatok 
4. októbra a pripomenul, že pravá laicita je tá, ktorá  

rešpektuje a oceňuje duchovný rozmer spoločnosti. 
Súvislosť so slávením 1150. výročia príchodu svätých 
Cyrila a Metoda bola pre prezidenta dôvodom na vyjad-
renie ocenenia duchovnému dedičstvu, ktoré zanechali 
solúnski bratia: toto dedičstvo je podľa Gašparoviča vý-

znamnou súčasťou 
stavby hodnotového 
systému európskej 
spoločnosti. Na ve-
čeri na záver stret-
nutia sa zúčastnil aj 
podpredseda sloven-
ského parlamentu 
Ján Figeľ, ktorý pri-
pomenul, že o kres-
ťanské hodnoty sa 
opierajú aj základy 
stavby súčasného 
európskeho spolo-
čenstva.

Boh a štát. Európa medzi laicitou a laicizmom
Centrálnou témou stretnutia v Bratislave bola dis-

kusia o tom, aký priestor je v spoločenstve európskych 
krajín, pohybujúcich sa medzi laicitou a laicizmom, po-
skytovaný náboženstvu, a teda tiež úlohe náboženských 
spoločenstiev.

Úvod k tejto téme pripravila profesorka histórie Emí-
lia Hrabovec predstavením výsledkov výskumu, ktorý sa 
uskutočnil v rámci zúčastnených biskupských konferen-
cií. Následne potom profesor filozofie práva Francesco
d´Agostino, pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka 
a Dr. Martin Kugler, vedúci Inštitútu na monitorovanie 
diskriminácie a náboženskej netolerancie voči kresťa-
nom v Európe, predstavili ďalšie aspekty tejto témy, 
spojené s otázkou sekularizácie z pohľadu filozofie a te-
ológie. Analyzovali tiež európsku situáciu a diskutovali 
o možnostiach vydávania intenzívnejšieho svedectva 
viery v sekularizovanej Európe.

Výsledky výskumu, reakcie a diskusia, ktorá nasle-
dovala, umožnili pomenovať niektoré súčasné tendencie 
a vymedziť perspektívy a spôsoby možného spôsobu 
reagovania. Výskum ukázal, že zatiaľčo myšlienka la-
icity ako rozlíšenia medzi Cirkvou a štátom je viac-
-menej všeobecne prijímaná, nie vo všetkých kultúrach 
termín laicity vyjadruje ten istý koncept - ako naznačilo 
spektrum výrazov, ktoré boli v odpovediach použité na 
jej definíciu (neutralita, tolerancia, náležité oddelenie
a rozlíšenie, atď). Príčinou toho je fakt, že koncept lai-
city bol do krajín stredovýchodnej Európy importovaný 
a je cudzí viacerým miestnym kultúram. Čo z priesku-
mu na druhej strane vyplynulo ako zrejmé, bola identita 
katolíckej viery, ktorá vždy poukazovala na rozlíšenie 
medzi Cirkvou a štátom. Neznamená to však, že štát by 
náboženský fenomén nemal zaujímať, alebo že by sa 
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malo vytvoriť akési osobitné náboženstvo neutrálneho 
a laicistického štátu.

Priblížiac rozličné oblasti, ktorých sa prieskum týkal 
(vzdelávanie, univerzity, administratíva, ale aj vyučo-
vanie dejín, atď), profesorka Hrabovec zdôraznila, že 
v rozličných oblastiach spoločenského života často cítiť 
vplyv laicizmu a snahu vytvárať výhradne negatívny ob-
raz o Cirkvi a viere. Reakciou Cirkvi však nemôže byť 
uzatvorenie sa, akýsi pokus o vytvorenie pevnosti vo 
vnútri Európy. Nezávisle od toho, čo sa deje, kresťania 
majú jasnú identitu, ktorá sa zakladá na ich viere, je živá 
a vzbudzuje nádej: a práve toto je kľúčové slovo, ktoré sa 
viackrát objavilo v debate a ktoré stojí aj v centre apoš-
tolskej Exhortácie Ecclesia in Europa: jej desiate výročie 
vydania slávime práve tento rok. Kresťania sú nositeľmi 
nádeje, skúsenosti a obsahu viery, ktorá je zaujímavá 
pre všetkých. Biskupi niekoľko krát vyjadrili svoje pre-
svedčenie, že nádej, ktorej nositeľom je Cirkev, je prá-
ve to, čo svet hľadá. A táto nádej musí dať kresťanom 
odvahu čeliť ťažkým situáciám s duchom otvorenosti 
pre ľudské problémy, vnímajúc evanjelizačné poslanie 
Cirkvi, ktorá, nasledujúc svojho Pána, cíti sa byť súčas-
ťou všetkého, čo patrí k životu človeka. Nemožno zostať 
povrchnými, nesmie chýbať kritický úsudok o svete, 
a nemožno zostávať iba v tej oblasti, ktorá sa tradične 
považuje za duchovnú. Biskupi navrhli pozitívny a otvo-
rený prístup v oblasti celej skutočnosti a spoločenských 
dynamík. V debatách sa tiež objavili viaceré prioritné 
oblasti, ktoré si vyžadujú jasný prístup zo strany Cirkvi: 
otázka vzdelávania, pastorácie mládeže, téma pastorácie 
rodín a starostlivosti o rodiny ako aj téma nezamestna-
nosti, predovšetkým v prípade mladých ľudí.

Profesor D´Agostino ponúkol filozofickú reflexiu vy-
chádzajúcu z príhovorov pápeža Benedikta XVI ohľa-
dom Európy a jej poslania vo svete. Dr. Kluger zdôraz-
nil, ako sa monitorovanie diskriminácie a netolerancie 
voči náboženstvu v Európe stáva „poplašným signá-
lom“ pre službu evanjelizácie a spoločenského spoluna-
žívania. Napokon kardinál Duka podčiarkol dôležitosť 
toho, aby sa Cirkev zúčastňovala verejnej diskusie - nie 
preto, aby ochraňovala svoje privilégiá, alebo svoje po-
stavenie v spoločnosti, ale pre spoločné dobro Európy. 
I keď je súčasný svet sekularizovaný, neznamená to, že 
by Cirkev nemala priestor na vyjadrovanie. Skúsenosť 
totalitných režimov, ktoré viaceré európske krajiny za-
žili, veriacich povzbudzuje snažiť sa nedovoliť, aby sa 
Cirkev znovu stala „umlčanou Cirkvou“. Pre biskupov 
teda zdravá laicita znamená garantovanie slobody hlásať 
evanjelium a sociálne učenie Cirkvi, ktoré je prameňom 
dedičstva nádeje a ľudskosti, prítomného v samotných 
základoch európskej spoločnosti.

Počas svojho stretnutia biskupi prejavili aj vďaku za 
službu Cirkvi a spoločnosti, ktorú koná Stála misia Svä-
tej stolice pri Rade Európy a COMECE pri jednotlivých 
európskych inštitúciách.

Plenárne zasadanie je privilegovaným miestom, ktoré 
umožňuje osobné stretnutia medzi predsedami biskup-
ských konferencií a týmto spôsobom aj zdieľanie dôle-
žitých výziev, ako aj diskusie o naliehavých otázkach. 
Medzi takéto otázky na stretnutí v Bratislave patrili:

- Situácia kresťanov v Bosne a Hercegovine, v kra-
jine, na ktorú akoby zabudli medzinárodné autority. 
Tvárou v tvár tejto trvajúcej „nevyriešenej nespravod-
livosti“ biskupi celej Európy, okrem prejavu solidarity 
miestnej cirkvi, zjednotili svoje hlasy s hlasmi občanov 
tejto krajiny volajúcimi po politickej snahe o vyriešenie 
problému.

- Pozornosť biskupov pritiahlo aj neuskutočnenie 
rozhodnutia tribunálu v Bukurešti ohľadom demolície 
budovy pri miestnej katolíckej katedrále.

- Téma utečencov, ktorí prichádzajú do Európy si od 
európskych štátov vyžaduje väčšiu efektívnu solidár-
nosť, pretože situácie ako tá, ku ktorej v týchto dňoch 
znovu došlo v Lampeduse, sa nesmú opakovať.

- Zložitá je tiež situácia cirkvi v Slovinsku: biskupi 
sa s ňou oboznámili a vyjadrili svoju jednotu a solidaritu 
s miestnymi biskupmi a katolíckym ľudom.

- Ekonomická kríza v rozličných európskych kra-
jinách má takisto vážne dôsledky na európsku cirkev. 
Kresťanské spoločenstvá dostávajú množstvo žiadostí 
o pomoc, na ktoré však kvôli nedostatočným zdrojom 
nedokážu odpovedať. Intenzívne zaznela výzva o väčšiu 
solidaritu bohatých krajín voči krajinám chudobnejším.

Účastníci stretnutia si tiež vypočuli osobné svedec-
tvo Mons. Williama Shomaliho, pomocného biskupa 
latinského patriarchátu vo Svätej zemi a Jeho Blaženosti 
Ignace Youssif III Younana, patriarchu sýrskej Antiochie 
- ohľadom dramatickej situácie na Blízkom východe 
a vo Svätej zemi, kde kresťania čelia veľkému utrpeniu 
a musia utekať zo svojich príbytkov. Čo sa týka situácie 
v Sýrii, zo stretnutia vzišla výzva, aby medzi tými, kto-
rí vyhlasujú, že sa snažia o riešenie problému, skončilo 
pokrytectvo. Spojení so Svätým Otcom, biskupi žiadajú, 
aby sa rozhodnejším spôsobom obnovil dialóg a aby sa 
k modlitbe pridali aj politické rozhodnutia, ktoré prinesú 
okamžité zastavenie bojov a tiež zastavenie importova-
nia zbraní, ktoré len vojnu predlžuje.

Svetlo a milosť modlitby liturgie hodín ako aj kaž-
dodenného slávenia Eucharistie doprevádzali pracovné 
stretnutia a vyvrcholili púťou do nitrianskej katedrá-
ly, v ktorej je uchovávaná relikvia svätého Cyrila: tam 
biskupi v modlitbe zverili Európu pod ochranu svätých 
Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy a Slovanských 
apoštolov. Vyjadrením svedectva duchovného a liturgic-
kého bohatstva európskej cirkvi bolo aj slávenia Božskej 
liturgie v gréckokatolíckej katedrále v Bratislave: hlav-
ným celebrantom slávnosti skrášlenej spevmi a hĺbkou 
modlitby miestneho spoločenstva, bol Jeho Blaženosť 
Sviatoslav Shevchuk.                    TK KBS/mk/ snímka pz
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Členovia dvoch subkomisií  
sa zišli na svojom zasadnutí  

v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 10. októbra (TK KBS) Znalci subko-
misie pre školské vyučovanie náboženstva a subkomi-
sie pre katechézu pri Konferencii biskupov Slovenska 
(KBS) sa zišli 9. októbra 2013 na svojom zasadnutí 
v Banskej Bystrici. Zasadnutie otvoril modlitbou pred-
seda Komisie pre katechizáciu a školstvo KBS košický 
arcibiskup Mons. Bernard Bober. Bol prítomný aj pred-
seda subkomisie pre katechézu vo farnosti, spišský po-
mocný biskup Mons. Andrej Imrich.

Prítomní sa vyjadrili k ďalšiemu postupu pri tvorbe 
učebníc, konkrétne sa spresnil harmonogram odovzdá-
vania učebníc a dohodol sa obsah ich recenzie po didak-
tickej stránke. Učebnice by mali byť hotové najneskôr 
v priebehu posledného štvrťroka 2014. Členovia subko-
misií sa zaoberali aj problematikou súvisiacou s novelou 
Zákona č. 317 o pedagogických a odborných zamest-
nancoch. Hovorilo sa aj o možnej a reálnej spolupráci 
s metodickými pedagogickými centrami a s vysokými 
školami. Ďalej sa prítomní dohodli na pripomienkovaní 
k obsahovým a výkonovým štandardom vyučovacieho 
predmetu Náboženstvo/Náboženská výchova, ktoré sú 
na webových stránkach ŠPÚ. Prítomní si vypočuli infor-
máciu o zabezpečovaní celoslovenského kola BO, ktoré 
bude prebiehať v Prešovskej archieparchii.

Účastníci zasadnutia boli oboznámení s listom mi-
nistra školstva, vedy, výskumu a športu SR D. Čaplovi-
ča, ktorým odpovedal na otázku arcibiskupa Bobera, že 
ministerstvo neeviduje žiadnu žiadosť o vydanie schva-
ľovacej doložky na pripravovanú učebnicu o právach 
LGBTI komunitách. V tejto súvislosti zaznela pozitívna 
informácia o dvoch knihách, ktoré môžu učiteľom ná-
boženstva byť vhodnou pomôckou orientovať sa v tejto 
problematike. Prvou je kniha Gabriele Kuby, V mene 
slobody strácame slobodu, v ktorej opisuje súčasnú 
kultúrnu revolúciu a spoločenské zmeny. Druhou je Te-
ológia tela pre začiatočníkov, stručný úvod do sexuálnej 
revolúcie Jána Pavla II. od Christopher Westa.

Dp. Martin Michalíček, riaditeľ nitrianskeho 
Diecézneho katechetického úradu, informoval o ka-
techetickom kongrese v Roku viery, ktorý sa konal 
v septembri v Ríme. Prítomní sa zaoberali aj spôso-
bom vypracovania projektu katechézy na Slovensku, 
ktorá by mala vychádzať zo schválenej koncepcie ka-
techézy KBS v roku 2004. Zasadnutie ukončil mod-
litbou arcibiskup Bober.                        Eugen Valovič 

Rada pre rodinu KBS  
sa stretla v Žiline

Žilina 11. októbra (TK KBS) Pravidelné zasadanie 
Rady pre rodinu KBS sa uskutočnilo 9. októbra 
v Žiline v priestoroch Biskupského úradu pod ve-
dením jej predsedu Mons. Milana Chautura, košic-
kého eparchu. Po úvodnej modlitbe a privítaní otec 
biskup Milan Chautur otvoril pracovné stretnutie, 
ktorého hlavnou témou bolo Vytváranie spoločen-
stiev rodín vo farnosti.

Don Marián Valábek SDB, riaditeľ Centra pre 
rodinu Bratislavskej arcidiecézy, prestavil skúse-
nosti talianskeho kňaza P. Renza Bonettiho ako 
sa postupne v jeho farnosti v spolupráci s man-
želskými pármi, ktoré túžili objaviť krásu a po-
slanie manželstva podľa Božieho stvoriteľského 
plánu, vytvorili rodinné spoločenstvá evanjelizá-
cie. Týždenné stretnutia rodín prebiehajú podľa 
jednoduchých pravidiel, kde nechýba modlitba 
a vzájomné zdieľanie počutého a žitého Božieho 
slova. Podmienkou vzniku týchto spoločenstiev je 
objaviť pravdu o sviatostnom manželstve, v kto-
rom prebýva Kristus a zjavuje v ňom Božiu lásku 
k Cirkvi.

V diskusii sa zapojili so svojimi svedectvami 
o vytváraní spoločenstiev rodín vo farnosti: otec 
Peter Labanič, ktorý sa podelil so skúsenosťou 
vytvárania spoločenstiev rodín prostredníctvom 
gréckokatolíckych kňazských rodín aj v malých 
vidieckych farnostiach a Igor Miština so skúsenos-
ťou spoločenstiev Hnutia kresťanských rodín, tiež 
ďalší členovia rady so svojimi pozitívnymi i nega-
tívnymi skúsenosťami.

Rada pre rodinu bude pokračovať v zbieraní 
skúseností, ktoré ponúkne farnostiam – kňazom, 
laikom, manželom, rodinám – formou pre nich 
vhodnou a prijateľnou.

Druhou rozsiahlou témou stretnutia bola Char-
ta práv rodiny. V tomto roku si pripomíname 
30. výročie jej vyhlásenia Apoštolskou stolicou 
(22.10.1983). Pápežská rada pre rodinu pri tejto 
príležitosti zorganizovala konferenciu, na ktorej sa 
v septembri zúčastnil aj zástupca zo Slovenska Pe-
ter Hrušovský. Na stretnutí rady predstavil jej dô-
ležité témy a závery. Chartu práv rodiny prepísala 
prof. Agoly do právneho jazyka a je silnou výzvou 
pre rodinnú politiku.

Ďalej členovia rady prevzali obnovené vydanie 
pastoračnej pomôcky pre farnosti Stretnutia rodi-
čov prvoprijímajúcich detí a organizačne sa ve-
novali Plánu aktivít rady na rok 2014, hodnoteniu 
Kurzov prípravy na manželstvo, Normám ohlášok 
snúbencov a Púti rodín k hrobu Sv. Petra do Ríma 
26.-27. októbra 2013.

Záver stretnutia patril veľmi pozitívnemu hod-
noteniu Národného pochodu za život a diskusiou 

o tom, čo ďalej; tiež aktuálnym informáciám z die-
céz o aktivitách pre rodinu a spoločnej modlitbe za 
rodiny a pastoráciu rodín.                 Viera Václavová
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Slovenská katolícka misia v Ríme 
má nového kaplána

Rím 7. októbra (TK KBS) Slovenská katolícka misia 
v Ríme (SKM) má od 6. októbra 2013 nového duchov-
ného správcu. Túto úlohu prevzal na základe poverova-
cieho dekrétu Rímskeho vikariátu kňaz žilinskej diecézy 
Ľubomír Majtán. Na slávnostnej svätej omši v Kostole 
San Girolamo della Carità, ktorá otvorila začiatok nové 
roka slovenskej misie. Dekrét o menovaní prečítal 
Mons. Pierpaolo Felicolo z Rímskeho vikariátu, zodpo-
vedný za pastoráciu migrantov v Rímskej diecéze.

Nového duchovného správcu pozdravil aj nový 
veľvyslanec SR pri Svätej stolici Peter Sopko spolu 
s manželkou, rektor českého Pápežského kolégia Ne-
pomucenum v Ríme Petr Šikula, ako aj rektor kostola 
San Girolamo della Carità Don Filippo Goyret. Okrem 
približne 20 kňazov sa na svätej omši a následnom aga-
pé zúčastnilo ďalších 40 veriacich.

Ľubomír Majtán má tridsať rokov, narodil sa v Po-
važskej Bystrici a za kňaza bol vysvätený v roku 2009. 
Dva roky pôsobil ako kaplán vo farnosti Martin-mesto. 
Od roku 2011 študuje biblickú teológiu na Univerzi-
te Gregoriana v Ríme. Tento rok absolvoval študijný 
pobyt v Jeruzaleme, kde sa venoval Biblii, archeológii 
a islamskému svetu.         RV/mf/ snímka Ivana Nestáková

Pedagóg Teologickej fakulty TU 
zaznamenal vynikajúci úspech

Bratislava 8. októbra (TK KBS) Internetový portál ja-
zykovevzdelavanie.sk organizoval aj tento rok súťaž 
„Naj jazykový produkt“. Jej cieľom je podpora autorov, 
vydavateľstiev a predajcov kvalitných lingvistických 
produktov. Tento rok bol v kategórii Knižný slovník 
nominovaný Grécko-slovenský slovník od Homéra po 
kresťanských autorov (autorka Helena Panczová, vy-
davateľstvo Lingea) a odborná komisia mu udelila prvé 
miesto. Tento slovník zároveň získal aj titul Top produkt, 
ktorý sa udeľuje na základe hlasovania užívateľov.

Helena Panzová vyučuje latinčinu a gréčtinu na Te-
ologickej fakulte TU v Trnave so sídlom v Bratislave, 
publikuje preklady cirkevných otcov v edícii Starokres-
ťanská knižnica, je autorkou niekoľkých vedeckých mo-
nografií a viacerých vedeckých štúdií.  Miloš Lichner SJ

Bohoslovci zo seminára v Badíne  
vo farnosti Nová Baňa

Nová Baňa 8. októbra (TK KBS) V prvý októbrový deň 
sa návštevou farnosti Nová Baňa bohoslovci Kňaz-
ského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici – Badíne spolu so svojimi predstavenými pri-
pojili k poďakovaniu miestnych farníkov za úrodu. 
Vo farskom kostole Narodenia Panny Márie miestny 
dekan Mons. Peter Mišík seminaristom predstavil 
výzdobu chrámu, vytvorenú z plodov zeme. Mottom 
výzdoby bolo „Verím v jednu svätú, katolícku  

Bohoslovci zo Spišskej Kapituly 
putovali na Mariánsku horu

Levoča 10. októbra (TK KBS) Prvú októbrovú nedeľu sa 
seminaristi a predstavení z Kňazského seminára biskupa 
Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule vydali na spoločnú 
púť k Panne Márií levočskej. Niektorí už od rána pešo 
kráčali zo Spišskej Kapituly, aby sa mohli popoludní zú-
častniť v Bazilike Navštívenia Panny Márie na modlitbe 
posvätného ruženca a na svätej omši.

Tohtoročným hlavným celebrantom bol vicerektor 
Kňazského seminára František Reguly. V homílií sa vy-
znal zo svojho osobného vzťahu k Panne Márií a konkrét-
ne k modlitbe ruženca. Okrem toho poukázal na Máriu 
ako na tú, ktorá sa pri návšteve Alžbety „ponáhľala“. Ne-
bolo to však také ponáhľanie, akému sme často vystavení 
dnes. Podľa vzoru Božej Matky sa máme vždy ponáhľať 
k Bohu a potom aj ku svojim blížnym.   Lukáš Stolárik 

a apoštolskú Cirkev.“ Po spoločnej modlitbe posvät-
ného ruženca, svätú omšu celebroval Branislav Kop-
pal M.A., generálny vikár Banskobystrickej diecézy 
v prítomnosti viacerých kňazov. Homíliu predniesol 
rektor seminára Ján Viglaš, ktorý pripomenul, aby 
sme nezabúdali na svoj krst, okamih, v ktorom bol 
každý obdarovaný nevinnosťou dieťaťa, ktorú je dô-
ležité si zachovať po celý svoj život. Po svätej omši 
nasledovalo štedré pohostenie v Pastoračnom cen-
tre.                                                  Tomáš Jendruch
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Veľtrh sociálnych aktivít  
odštartoval na maratóne mieru 

v Košiciach

Bratislava 9. októbra (TK KBS) Na problémy najchu-
dobnejších vrstiev ľudí a možnosti ich riešení upo-
zorňujú slovenské mimovládne organizácie osobitne 
v tomto jesennom období. Aktivity začali na Medziná-
rodnom maratóne mieru (MMM) a vyvrcholia okolo 

V trnavskej katedrále si pripomenuli 
výročie úmrtia biskupa Hnilicu

Trnava 9. septembra (TK KBS) Siedme výročie smrti 
a duchovný odkaz slovenského biskupa Pavla M. Hni-
licu SJ, ktorý väčšinu svojho života prežil proti vlastnej 
vôli za hranicami vlasti, si veriaci z Trnavy a iných kútov 
Slovenska spolu s príbuznými a so sestrami z misijného 
spoločenstva Rodina Panny Márie pripomenuli v uto-
rok 8. októbra v podvečerných hodinách na svätej omši 
v Katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave. Hlavným 
celebrantom bol emeritný arcibiskup Ján Sokol, kaza-
teľom viceprovinciál Slovenskej provincie Spoločnosti 
Ježišovej P. Jozef Šuppa SJ. Koncelebrovali kňazi z Die-
la Ježiša Veľkňaza a kňazi zo Spoločnosti Ježišovej.
Viceprovinciál Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišo-
vej P. Jozef Šuppa vo svojej homílii výstižne povedal: 
„Ak sa o sv. Cyrilovi hovorí, že si vybral Sofiu – múd-
rosť, tak o našom biskupovi otcovi Pavlovi Hnilicovi 
platí, že si vo svojom živote vybral lásku k Panne Márii. 
... Posolstvo jeho lásky k Panne Márii ostáva pre celú 
Cirkev, aj pre Cirkev na Slovensku, ale aj pre každého 
jedného z nás...“ Ďalej pripomenul: „Otec biskup bol 
presvedčený, že modernému človekovi sa Boh prihová-
ra cez Máriu“ a že východisko z bludov a chorôb našej 
modernej doby „videl v počúvaní a uskutočňovaní toho, 
čo nám Boh hovorí cez Máriu“.
Po modlitbe po prijímaní si všetci veriaci obnovili za-
svätenie Panne Márii textom, ktorý biskup Hnilica už 
ako 21-ročný novic 8. decembra 1942 napísal svojou 
vlastnou krvou. Pred záverečným požehnaním emerit-
ný arcibiskup Ján Sokol ešte všetkých prítomných po-
vzbudil slovami: „Nech nás podnieti príklad nášho otca 
biskupa Pavla Hnilicu k oduševnenosti, horlivosti, zá-
palu a vernosti Bohu, Cirkvi a národu, v týchto ťažkých 
časoch...“ Po svätej omši účastníci spomienkovej svätej 
omše zostúpili do krypty katedrály. Pri sarkofágu, kde je 
pochovaný biskup Hnilica, sa poďakovali Bohu krátkou 
pobožnosťou za jeho život, za službu, ktorú v Cirkvi 
vykonával a za znamenia jeho života, prostredníctvom 
ktorých sa ľudia mohli dozvedieť o Božej láske, dobrote 
a milosrdenstve.                          P. Pavol Benedict Lipták 

Na Velehrade sa stretli  
nemocniční kapláni  

z Českej a Slovenskej republiky 

Velehrad 7. októbra (TS ČBK) Od 29. septembra do 3. 
októbra 2013 sa na Velehrade uskutočnilo už deviate 
formačné vzdelávanie stretnutie pre pastoračných pra-
covníkov v zdravotníckych a sociálnych službách, na 
ktorom sa zúčastnilo vyše 70 nemocničných kaplánov 
a záujemcov o túto službu, dobrovoľníkov v pastorač-
nej starostlivosti z celej Českej republiky a Slovenska. 
Okrem kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok a katolíckych 
laikov sa zúčastnili i nemocniční kapláni zo Slezskej 
cirkvi evanjelickej augsburského vyznanie. Akciu zor-
ganizovala Katolícka asociácia nemocničných kaplá-
nov v Čechách pod záštitou Rady pre zdravotníctvo 
ČBK a Olomouckého arcibiskupstva, v spolupráci 
s ďalšími partnermi.                                       TS ČBK/jgr

17. októbra - počas Medzinárodného dňa za odstráne-
nie chudoby. Dobrovoľníci – sociálni aktivisti - mali 
možnosť počas MMM prezentovať aktivity nezisko-
vých organizácií a charity v prospech núdznych.

Prácu s chudobnými osobitným spôsobom zviditeľ-
nili aktívni účastníci MMM. Bol to napríklad dlhoroč-
ný účastník a aktívny bežec, Peter Gombita, katolícky 
kňaz, ktorý sa venuje bezdomovcom v košickom útulku 
Oáza - nádej pre nový život. Spolu s ním sa popasoval 
s maratónskou trasou aj Ladislav Bodnár, ktorý našiel 
v tomto zariadení domov. Organizátori MMM poskytli 
tomuto vytrvalcovi s neľahkým osudom bezplatný štart 
a  organizáciám priestor na prezentáciu sociálnych ak-
tivít.

„Sociálna oblasť je nesmierne široká a zložitá. Nie 
je možné riešiť všetky problémy. Je však v našich si-
lách dať pridanú hodnotu existujúcim iniciatívam, hľa-
dať riešenia spoločne, vytvoriť sieť spolupracujúcich 
iniciatív, naprogramovať a naštartovať projekty, ktoré 
predstavujú účinné a radikálne riešenie pomoci určitej 
skupine na pomoc odkázaných, alebo systémovej po-
moci v určitom regióne,“ uviedla Ľubica Dojčárová, 
moderátorka košického sociálneho klubu.

Považujeme za potrebné, aby pomáhajúci, kon-
krétni ľudia z terénu, mali možnosť hovoriť o svojich 
iniciatívach. Takéto drobné vytrvalé snaženia, ktoré sú 
skutočným prínosom k zlepšeniu sveta, nie sú príliš 
známe. Okrem toho pomáhajúcich pohlcuje ich vlast-
ná činnosť a nemajú silu, kapacitu, a často ani ambície 
prezentovať pred širšou verejnosťou svoje dobrovoľ-
nícke iniciatívy. Preto sa tejto prezentácie ujíma Fórum 
kresťanských inštitúcií v spolupráci s rozbiehajúcimi 
sa sociálnymi klubmi v regiónoch,“ povedal predseda 
FKI, František Neupauer.                 Katarína Hulmanová
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Do mesta pod Zoborom zavítala 
nemecká sociologička Kuby

Nitra 9. októbra (TK KBS) V utorok 8. októbra zavítala 
do Nitry nemecká sociologička Gabriele Kuby. Spre-
vádzali ju šéfredaktorka vydavateľstva Lúč Anna Kol-
ková a dvaja zástupcovia zo spoločenstva mladých od 
františkánskeho kostola v Bratislave. Po prijatí u kar-
dinála Jána Chryzostoma Korca prednášala na tému 
ideológia rodovej rovnosti v aule Kňazského seminára 
sv. Gorazda. Vyše 300 poslucháčov zaplnilo aj priľahlé 
miestnosti, hoci sa prednáška odohrávala v popolud-
ňajších hodinách. Paleta poslucháčov bola pestrá: od 
stredoškolských a vysokoškolských študentov až po 
dôchodcov, od jednoduchých ľudí až po univerzitných 
pedagógov. Medzi prítomnými boli aj emeritný biskup 
Mons. Dominik Tóth a generálny vikár Mons. Peter 
Brodek. Veľký potenciál, ktorý vytvoril národný po-
chod za život v Košiciach sa požehnane zužitkoval aj 
na tomto podujatí. Okrem kňazského seminára podu-
jatie pripravili miestne Centrum pre rodinu a Diecézny 
katechetický úrad.                                 Martin Michalíček

Administrátor Pulitzerových cien 
vystúpil na Katolíckej univerzite

Ružomberok 8. októbra (TK KBS) Siga Gisslera zo 
Spojených štátov amerických, administrátora pre-
stížnych Pulitzerových cien, privítali minulý týždeň 
na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Dlhoročný 
novinár a profesor na prestížnych amerických uni-
verzitách Sig Gissler je mužom, na ktorého sa kaž-
doročne upierajú pohľady novinárov z celého sveta. 
Práve on oznamuje laureátov Pulitzerovej ceny. „Do-
stať Pulitzerovu cenu je lepšie ako dostať Oscara,“ 
porovnal dve prestížne ocenenia. Vysokoškolskému 
publiku opísal, čo vyhláseniu výsledkov predchádza: 
očakávanie je dramatické, redakcie sú v napätí, po 
vyhlásení však strieľa šampanské a „staré mamy sú 
šťastné“.

Pulitzerova cena, ktorá je nazvaná po legendár-
nom novinárovi Josephovi Pulitzerovi, je udeľovaná 
v 21 kategóriách. Až 14 z nich pripadne novinárom 
– získať ju môže aj amatér, ale jeho príspevok či 
fotografia musí vyjsť v profesionálnom periodiku.
Ďalších päť cien je udeľovaných v knižnej, po jednej 
v dramatickej a hudobnej oblasti. Víťazi sú zverejne-
ní v apríli, ale porota, ktorá v každej kategórii vyberá 
troch finalistov, zasadá už vo februári. Z nich výkon-
ný výbor vyberie celkových výhercov.

Do žurnalistických kategórií bolo v tomto 
roku prihlásených okolo tisíc príspevkov. Najviac  

zarezonoval článok s názvom For cops, no limit, 
ktorý zverejnil denník Sun Sentinel. Zaoberal sa pre-
hreškami floridských policajtov, ktorí porušovali naj-
vyššiu povolenú rýchlosť, čo malo za následok stra-
ty na ľudských životoch. „Príbehy tu niekde sú, len 
čakajú na to, kedy ich niekto vyrozpráva,“ zdôraznil 
Gissler prítomným študentom žurnalistiky.

Sig Gissler sa narodil v Chicagu. Vyštudoval na 
Lake Forrest College. Pracoval pre rôzne redakcie, 
v roku 1967 sa stal šéfredaktorom The Milwaukee Jour-
nal. Potom učil na Stanford University, neskôr na The 
Columbia University Graduate School of Journalism. 
Administrátorom Pulitzerových cien je od roku 2002. 
Na Slovensko pricestoval na pozvanie týždenníka The 
Slovak Spectator. Podujatie na Katolíckej univerzite 
zorganizoval týždenník spolu s Veľvyslanectvom USA 
v Slovenskej republike a v spolupráci s Katedrou žur-
nalistiky Filozofickej fakulty KU.           Mária Lednická

20. výročie posvätenia Monastyra 
v Prešove

Prešov 11. októbra (TK KBS) Vladyka Milan Lach SJ 
slávil 9. októbra 2013 božskú liturgiu v kaplnke sv. 
Makríny Rádu sestier sv. Bazila Veľkého v Prešove. 
Slúžil ju pri príležitosti 20. výročia posvätenia Mo-
nastyra. V príhovore povzbudil sestry, aby boli živými 
svedkami nebeského kráľovstva tu na zemi. V tomto 
období keď je Cirkev vystavená kritike, keď mladí ľu-
dia nemajú odvahu zobrať na seba zodpovednosť na 
celý život či už v rodine alebo zasvätením sa Bohu, vla-
dyka Milan odporučil sestrám, aby boli duchovnými 
matkami pre tých, ktorí to potrebujú, spôsobom akým 
im Boh ponúka v tejto dobe. Nie je potrebné sužovať 
sa pre nedostatok povolaní, Boh si vie poslúžiť tými, 
ktorých má a tak ako on sám chce. Duch Svätý je ten, 
ktorý môže vzbudiť túžbu po zasvätení v ľuďoch. Nech 
je živá naša viera, hoci sa spustí víchrica a Ježiš v našej 
loďke spí. Naším poslaním je žiť život viery v rados-
ti a robiť to čo môžeme. Ježiš je ten, ktorý „rozkazuje 
vetru i vode a ony ho poslúchajú“ (Lk 8,25).

Sestry baziliánky boli rozhodnutím Krajského ná-
rodného výboru v Prešove z 16. marca 1950 vyhostené 
z Prešova a bola im zakázaná činnosť na území Česko-
slovenska. V najťažších chvíľach im pomohli sestry vin-
centky, ktoré ich prijali do práce v trenčianskej nemocni-
ci. Do Prešova sa sestry baziliánky vrátili až v roku 1990 
keď po revolúcii založili prvú cirkevnú školu, terajšiu 
SZŠ sv. Bazila Veľkého. Monastyr im nebol vrátený. 
Mesto im ponúklo odkúpiť rodinný dom, ktorý si sestry 
zrekonštruovali, pristavili kaplnku a ďalšiu obytnú časť. 
Tento monastyr posvätil dňa 16. októbra 1993 Mons. 
Ján Hirka, prešovský biskup.        sr. Josifa Helena Šimová 
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Národná bazilika bola cieľom  
putovania ružencových bratstiev 

Šaštín 7. októbra (TK KBS/Rádio LUMEN) Národná ba-
zilika v Šaštíne bola v sobotu cieľom putovania ružen-
cových bratstiev z celého Slovenska. Členovia farských 
ružencových spoločenstiev sa tu zišli už po siedmykrát, 
aby si prehĺbili svoju mariánsku úctu. Program pre nich 
pripravilo Dominikánske mariánske centrum v Koši-
ciach. Tento rok sa im na púti prvýkrát venoval nový 
promotor pre ružencový apoštolát na Slovensku, páter 
Melichar.

Témou púte bolo tajomstvo radostného ruženca Je-
žiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Pri úvahe 
nad ním sa páter Melichar inšpiroval myšlienkami bla-
hoslaveného Jána Pavla II. „Narodenie Boha v mojom 
živote, nechať zomrieť možno predstavu ktorú mám 
v Boha, najhoršie v Bohu mať predstavu Boha tyrana. 
Ten musí umrieť v nás a musí sa v nás narodiť živý Boh. 
Krehký, jemný, milujúci, ako ho vnímal blahoslavený 
Ján Pavol II.“

Páter Melichar je zároveň novým promótorom, čiže 
koordinátorom pre ružencové bratstvá na Slovensku. 
„Keďže som na začiatku tejto služby, je to pre mňa ozaj 

Celodiecézna púť  
Košickej arcidiecézy v Obišovciach

Obišovce 7. októbra (TK KBS/Rádio LUMEN) V Obi-
šovciach v nedeľu vyvrcholila celodiecézna púť Košickej 
arcidiecézy. Svätú omšu celebrovali košický arcibiskup 
metropolita Mons. Bernard Bober a homíliu predniesol 
košický eparcha vladyka Milan Chautur. Korunkou Bo-
žieho milosrdenstva sa začala sobotná púť a pokračova-
la celodiecéznym večeradlom s pomocným košickým 
biskupom Stanislavom Stolárikom. V bohatom duchov-
nom programe sa potom striedali sväté omše, modlitby 
posvätného ruženca, krížová cesta a program Mladí mla-
dým. Po nočnom bdení nasledovala ranná modlitba An-
jel Pána s obišovským farárom Jurajom Valušom.

Na slávnostnej svätej omši vo svojej homílii košic-
ký eparcha, vladyka Milan Chautur, upriamil pozornosť 
na modlitbu posvätného ruženca a jeho význam pre náš 
duchovný život. „Ak je ľudsky potrebné sa vracať v spo-
mienkach k niečomu, čo náš život posunulo ďalej, tak 
kresťansky je veľmi dôležité vracať sa v spomienkach 
k čomusi, čo nás posunulo bližšie k Bohu. A toto sa deje 
práve cez modlitbu svätého ruženca. Je veľmi dôležité, 
aby sme sa pýtali aký vzťah máme my k tejto modlitbe, 
ako často sa ju modlíme a či vieme prečo sa ju modlíme. 
Že ona spája mariánsku úctu s úctou k tomu, ktorý nás 
prišiel spasiť a vykúpiť.“                           Rádio LUMEN 

Púť k Ružencovej Panne Márii  
vo farnosti Senohrad

Senohrad 10. októbra (TK KBS) Od 4. do 6. októbra 
2013 sa vo Farnosti sv. Imricha v Senohrade konala tra-
dičná púť k Ružencovej Panne Márii. Začala sa v piatok 
mládežníckou svätou omšou, ktorú celebroval Martin 
Kňažek, kaplán v Kremnici, ktorý po skončení svätej 
omše udelil prítomným svoje novokňazské požehnanie.

V sobotu púť začala spoločnou modlitibou posvätné-
ho ruženca. Program pokračoval slávením svätej omše 
v kostole sv. Imricha, ktorú celebroval Ľudovít Malý, 
dekan z Nového Mesta nad Váhom. Spolu s ním slúžili 
svätú omšu aj Ladislav Zajac, farár v Senohrade a tunaj-
ší rodák Jozef Poliak, farár v Žemberovciach. Slávnost-
ný kazateľ vo svojom príhovore vyzdvihol významnú 
úlohu Márie, ktorá bola potvrdená i v koncilovom doku-
mente Lumen gentium Druhého Vatikánskeho koncilu. 
Azda najväčší ohlas v pútnikoch zanechal svojou citá-
ciou diela Viktora Huga: Óda na Matku, ktorou chcel 
autor vyzdvihnúť nielen Máriu, našu nebeskú matku, ale 
všetky matky na svete s ich nezameniteľným poslaním. 

Po skončení svätej omše sa všetci prítomní pútnici 
zaradili do procesie so sochou Ružencovej Panny Má-
rie premiestnili do tzv. „Ružencovej kaplnky“, kde bola 
možnosť celonočnej adorácie pred Eucharistickým Kris-
tom. Mladí z Čekoviec a Senohradu sa pod vedením Ju-
raja Mojžiša modlili i Taizé adoráciu – pásmo spevov, 
modlitieb, prosieb, chvál a odporosení.

V nedeľu dopoludňajší program vyvrcholil procesiou 
so sochou Panny Márie z kaplnky do kostola a pokračo-
val slúžením slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval 
Ivan Šulík, šéfredaktor Katolíckych novín. Ten v prího-
vore vyzdvihol vlastnosti, ktoré Mária vo svojom živote 
mala: poznanie Božej vôle, inšpirácia Svätým Duchom 
a rozhodnutie uskutočňovať vždy Božiu vôľu vo svojom 
vlastnom živote. K tomuto nás má viesť i spoločná mod-
litba tajomstiev posvätného ruženca. 

Celá púť sa zavŕšila modlitbou tajomstiev slávnostné-
ho ruženca vo farskom kostole, po ktorej nasledoval kon-
cert Chrámového zboru pri kostole sv. Michala archanje-
la z Banskej Bystrice – Fončordy.                    Ladislav Zajac 

taký zážitok veľkého stretnutia. Je to síce už druhé stret-
nutie, ale to že je to tu, v mariánskej svätyni, v národnej 
svätyni, tak je to pre mňa o to taká väčšia česť a možno 
aj taká pokora k tomuto tajomstvu, pri ktorom vlastne 
sme.“

Dominikáni pripravili pre pútnikov okrem rozjíma-
ní aj modlitbu ruženca, koruny Panny Márie, či litánie. 
Mohli sa tiež pýtať na to, čo ich v spoločenstvách trápi. 
Spoločné popoludnie zakončili svätou omšou s bisku-
pom Dominikom Tóthom.“    Rádio LUMEN / Ján Heriban
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V Trnave prebieha Provinciálna kapitula 
Milosrdných sestier Svätého kríža
TRNAVA - V nedeľu 6. októbra 2013 sa v Provin-
ciálnom dome Milosrdných sestier Svätého kríža 
v Trnave začala Provinciálna kapitula 2013, ktorá 
bude trvať do soboty 12. októbra. Na túto kapitulu 
s mottom i duchovným programom „Žiť v dialó-
gu“ sa zišlo 40 sestier, aby v modlitbe, v načúvaní 
Božiemu hlasu i vo vzájomnom zdieľaní hľadali 
Božiu vôľu pre život provincie na nasledujúcich 
šesť rokov.            sr. Mária Terézia Dobrovičová SCSC

Na pútnickom mieste v Úhornej v Rožňavskej 
diecéze fatimská sobota
Smolnícka Huta - Ukončenie Fatimských sobôt sa 
uskutočnilo 5. októbra 2013 na pútnickom mieste 
v Úhornej. Program sa začal pri jaskynke Panny 
Márie. Pred kaplnkou sa konalo večeradlo, ktoré 
viedol vdp. Peter Tirpák. V kaplnke Snežnej Pan-
ny Márie potom slávili svätú omšu. Celebroval ju 
vdp. Marián Slovák a v homílii sa prihovoril vdp. 
dekan Marián Lukáč z Gelnice.             Jozef Spišák

Desať rokov od svätorečenia dvoch verbistov 
si pripomenuli aj v Bratislave
BRATISLAVA - V kostole sv. Arnolda Jansse-
na v Bratislave - Petržalke sa v sobotu 5. ok-
tóbra 2013 konala spomienka na 10. výročie 
kanonizácie sv. Arnolda Janssena, zakladateľa 
Spoločnosti Božieho Slova a sv. Jozefa Freina-
demetza, prvého misionára Spoločnosti Božie-
ho Slova v Číne (5. 10. 2003). Po svätej omši, 
ktorú celebroval páter Igor Kráľ SVD spolu 
s ďalšími kňazmi Spoločnosti Božieho Slova, 
nasledovalo premietanie firmu o sv. Arnoldo-
vi Janssenovi s dôrazom na rozvoj jednotlivých 
misií. Po filme seminaristi Spoločnosti Božieho
Slova predstavili nový knižný titul pod názvom: 
„Božia vôľa nadovšetko. Myšlienky, život a die-
lo sv. Arnolda Janssena.“ Spoločnosť Božieho Slova  

Priaznivci Rádia LUMEN a nadšenci turistiky 
opäť na Lumentúre
BANSKÁ BYSTRICA - Nadšenci jesennej turis-
tiky a zároveň priaznivci Rádia LUMEN sa stretli 
na ďalšej Lumentúre. Spoločne strávený čas na 
pomedzi Liptova a Oravy pri obci Valaská Dubo-
vá bol naplnený pozorovaním prírody a aj svätou 
omšou. Stúpanie na turistickú lokalitu Žiarce si 
turisti ozvláštnili modlitbou krížovej cesty, ktorú 
vybudovali miestni obyvatelia na počesť návštevy  

blahoslaveného Jána Pavla II. Odmenou za vyko-
nanú námahu bol krásny výhľad na okolité pohoria.  
Na Lumentúre sa zišlo vyše 100 poslucháčov. 
Tradičným sprievodcom prírodou bol aj tento raz 
prírodovedec Miroslav Saniga.   
                                 Rádio LUMEN/Ivo Novák  

Výstava Kostoly Slovenska priblíži 297 kosto-
lov z Trenčianskeho kraja
TRENČÍN - Všetkých 297 kostolov z Trenčian-
skeho kraja bude možné vidieť od 7. októbra na 
jedinečnej výstave fotografií Zdena Dzurjanina
v priestoroch Domu Armády v Trenčíne (Hviez-
doslavova ulica 16). Výstava je prezentáciou sak-
rálnych stavieb na Slovensku v takej podobe, aká 
tu ešte nebola. Cieľom projektu „Kostoly Sloven-
ska“ je nafotiť všetky kostoly v našej krajine po-
čas šiestich rokov.                         Zdeno Dzurjanin

Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú 
nový film Nádej z Beninu
BRATISLAVA - Nádej z Beninu je názov ďal-
šieho dokumentárneho filmu Pápežských misij-
ných diel na Slovensku, ktorý bol natočený na 
ostatnej misijnej ceste v mladej cirkvi v Benine, 
v marci tohoto roku. Divákovi poskytuje krátky 
pohľad na život a formáciu bohoslovcov v troch 
seminároch v Benine, ktoré cirkev na Sloven-
sku dlhodobo finančne i duchovne podporuje.
26 minútový film, vyrobený v pôvodnom znení
so slovenskými titulkami, bol natočný so záme-
rom umožniť našim darcom a dobrodincom vi-
dieť ako sú využité ich misijné milodary.      PMD 

Gréckokatolíci v Poprade v prvú októbrovú 
nedeľu na Farskom popoludní
POPRAD - Popradskí gréckokatolíci sa roz-
hodli pre podporu myšlienky zdravej kresťan-
skej rodiny vo svojej farnosti. V prvú októbro-
vú nedeľu zorganizovali „Farské popoludnie“. 
Stretnutie sa začalo vo farskom Chráme svätých 
apoštolov Petra a Pavla v Poprade. V príhovore 
boli všetci otcom Miroslavom Bartošom, miest-
nym farárom a zároveň organizátorom podu-
jatia, pozvaní k vzájomnej službe a skutkom 
lásky. Príkladom a vzorom im pre to mala byť 
Presvätá Bohorodička a jej služba sv. Alžbete. 
Hlavný program prebiehal na farskom dvore, 
kde na nedočkavé deti a ich rodičov či starých 
rodičov čakalo 11 stanovíšť plných hry a zába-
vy.                                         Mária Pihuličová

STRUČNE Z DOMOVA


