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Vatikán 18. októbra (TK KBS) Vatikánske televíz-
ne centrum (CTV) si 18. októbra 2013 pripomenu-
lo 30. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti 
zaslal pápež František posolstvo riaditeľovi inšti-
túcie, ktorým je Mons. Dario EdoardoViganò (na 
snímke). Bolo prečítané počas slávnosti v priesto-
roch Domu zahraničných novinárov v Ríme, po-
dobne ako aj pozdravné posolstvo prezidenta Ta-
lianskej republiky Giorgia Napolitana. V svojom 
posolstve Svätý Otec píše: „Chcel by som prvom 
rade zdôrazniť, že vaša práca je službou evanjeliu 
a Cirkvi. Výročie CTV zapadá do rámca ďalšieho 
významného výročia: päťdesiateho výročia schvá-
lenia koncilového dekrétu Inter Mirifica, ktorý za-
hŕňa k obdivuhodným Božím darom prostriedky 
spoločenskej komunikácie, samozrejme vrátane 
televízie. Slová koncilových otcov sa nám javia 
ako prorocké. Správne zdôraznili dôležitosť vy-
užívania týchto prostriedkov tak, aby «ako soľ 
a svetlo zúrodňovali a osvetľovali svet» prináša-
júc svetlo Ježiša Krista a prispievajúc k pokroku 
celého ľudstva.“

Pápež František v posolstve ďalej poukazuje na 
rýchly rozvoj nových technológií a komunikačnej 
siete v posledných desaťročiach. Vzhľadom na to 
zdôraznil nevyhnutnosť zachovať si na tejto „glo-
bálnej autostráde komunikácie“ perspektívu evan-
jelia. Je potrebné mať vždy na pamäti cieľ, tak ako 
ho videl Ján Pavol II. pri založení CTV: podporiť 
„účinné pôsobenie Cirkvi v oblasti spoločenskej 
komunikácie... aby Cirkev dostala nové nástro-
je na plnenie svojho univerzálneho poslania vo 
svete“ (Reskript z 22. októbra 1983). Svätý Otec 
uvádza aj slová Benedikta XVI., ktoré adresoval 
CTV v roku 2008: „Keď dávate zábery k dispo-
zícii najväčším svetovým televíznym agentúram 
a hlavným národným alebo komerčným televízi-
ám, napomáhate primeranému a včasnému infor-
movaniu o živote a učení Cirkvi v dnešnom svete, 
pre dobro ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti, di-
alógu a pokoja“ (Príhovor k CTV, 18. decembra 
2008).

Pápež František po citovaní svojich predchod-
cov v posolstve zdôrazňuje, že tu ide o „cirkevnú 
službu a účasť na evanjelizačnom poslaní Cirkvi.“ 
V druhom bode pracovníkom CTV kladie na srd-
ce, aby ich „optika pri prezentovaní udalostí nikdy 
nebola svetská, ale cirkevná“. V posolstve ďalej 
hovorí:

„Žijeme vo svete, v ktorom neexistuje prakticky 
nič, čo by nemalo do činenia so svetom médií. Stá-
le dokonalejšie nástroje neustále posilňujú všade 
prenikajúci vplyv technológií, foriem vyjadrova-
nia a komunikácie v našom každodennom živote, 
a to nielen vo svete mladých. Ako som pripomenul 

k r á t k o 
po mo-
jom zvo-
lení za 
biskupa 
R í m a , 
p r á v e 
na stret-
nutí so 
zástupcami spoločenských komunikačných 
prostriedkov, ktorí boli prítomní v Ríme na kon-
kláve, «úloha masmédií v poslednom čase vzrást-
la až natoľko, že bez nich novodobé dejinné uda-
losti prakticky nemožno vyrozprávať». To všetko 
sa odráža aj na živote Cirkvi . A ako nie je ľahké 
vypovedať o udalostiach histórie, ešte zložitejšie 
je vypovedať o udalostiach Cirkvi, ktorá je «zna-
kom a nástrojom dôverného spojenia s Bohom», 
je Kristovým telom, Božím ľudom, chrámom Du-
cha Svätého. To si vyžaduje osobitnú zodpoved-
nosť, veľkú schopnosť interpretovať realitu podľa 
duchovného kľúča. Cirkevné udalosti skutočne 
majú «vo svojej podstate istú osobitosť. Riadia 
sa logikou, ktorá v zásade nezodpovedá tzv. svet-
ským kategóriám, a práve z tohto dôvodu nie je 
ľahké ich interpretovať a sprostredkovať veľmi 
širokej a rôznorodej verejnosti“ (Príhovor zástup-
com médií, 18. marca 2013) .

Pápež František sa poďakoval Mons. Dariovi 
Edoardovi Viganò a všetkým zamestnancom CTV 
za „schopnosť vytvárať vzťahy s rôznymi realita-
mi sveta, stavať mosty, prekonávať múry a prie-
kopy a prinášať svetlo evanjelia“. Odvolajúc sa 
na citovaný dekrét Inter Mirifica pripomenul, že
apoštolská účinnosť si vyžaduje „jednotu úmys-
lov a síl“ (č. 21). Stratégiou mediálnych iniciatív 
v katolíckom svete je preto „skôr spájať sily než 
súťažiť“.

„Nakoniec by som chcel pripomenúť, že vo 
vzťahu k udalostiam nezastávate úlohu čisto do-
kumentárnu či ‚neutrálnu‘, ale podieľate sa na 
približovaní Cirkvi svetu, zmenšovaním odstupu 
tým, že približujete slovo pápeža miliónom kato-
líkov, aj tam, kde vyznávať vieru často znamená 
odvážne rozhodnutie. Prostredníctvom svojich zá-
berov CTV kráča spolu s pápežom a prináša Kris-
ta v mnohých podobách do osamelosti moderného 
človeka, pričom dokáže preniknúť aj do najvyspe-
lejších „technologických periférií“. V tejto misii 
je dôležité si uvedomovať, že Cirkev je prítomná 
vo svete komunikácie vo všetkých jeho rozličných 
prejavoch predovšetkým preto, aby privádzala 
ľudí k stretnutiu s Pánom Ježišom. Jedine stretnu-
tie s Ježišom totiž môže naozaj zmeniť srdce a de-
jiny človeka.“                        RV/jak, jb/ snímka RV 

Svätý Otec pozdravil pracovníkov CTV pri príležitosti 30. výročia televízie



3                         43/2013

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI  
            

Vatikán 20. októbra (RV) - Na Námestí sv. Petra si 
slová pápeža vypočuli desaťtisíce pútnikov, ktorí pri-
šli do Vatikánu na modlitbu Anjel Pána. Boh vie o nás 
všetko, ale napriek tomu nás po-
vzbudzuje k modlitbe bez presta-
nia, bez ochabovania, pripomenul 
Svätý Otec odvolajúc sa na dnešný 
úryvok Lukášovho evanjelia (Lk 
18, 1-8). 

„Drahí bratia a sestry,
v dnešnom evanjeliu Ježiš roz-

práva podobenstvo, ako sa treba 
stále modliť a neochabovať. Hlav-
nou postavou je vdova, ktorej sa 
neúnavným prosením u nespravodlivého sudcu poda-
rí domôcť, aby ju obránil. A Ježiš uzatvára: Keď sa 
vdove podarilo presvedčiť sudcu, nás azda Boh nevy-
počuje, ak naliehavo prosíme? Ježišovo vyjadrenie je 
veľmi silné: «A Boh neobráni svojich vyvolených, čo 
k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšíma-
vý?» (Lk 18,7)

Volať k Bohu dňom i nocou! Zaráža nás tento 
obraz modlitby. Ale pýtajme sa, prečo to Boh chce? 
Nepozná azda naše potreby? Aký zmysel má nalie-
hať na Boha? Toto je dobrá otázka, ktorá nám pomôže 
prehĺbiť jeden veľmi dôležitý aspekt viery: Boh nás 
povzbudzuje k naliehavej modlitbe nie preto, že ne-
vie, čo potrebujeme, alebo preto, že nás nepočúva. 
Naopak, on počúva stále, s láskou, a vie o nás všetko. 
V našom každodennom živote, a to najmä v ťažkos-
tiach, v boji proti zlu v našom vnútri i mimo nás, Pán 
nie je ďaleko, je po našom boku, je vedľa nás, keď 
bojujeme, a našou zbraňou je práve modlitba, ktorá 
nám umožňuje cítiť jeho prítomnosť vedľa nás, jeho 
milosrdenstvo, aj jeho pomoc.

Ale boj proti zlu je tvrdý a dlhý, vyžaduje si 
trpezlivosť a vytrvalosť, ako mal Mojžiš, ktorý 
musel držať zdvihnuté ruky, aby jeho ľud zvíťazil 
(porov. Ex 17,8-13). Je to tak. Jestvuje boj, ktorý 
pokračuje každým dňom, ale Boh je náš spojenec, 
viera v neho je naša sila a modlitba je vyjadrením 
tejto viery. Preto nás Ježiš uisťuje o víťazstve, no 
nakoniec sa pýta: «Nájde Syn človeka vieru na 
zemi, keď príde?» (Lk 18,8). Keď vyhasne viera, 
vyhasne modlitba a my kráčame vo tme, zablúdime 
na ceste života.

Naučme sa teda od vdovy z evanjelia modliť sa 
vždy a neochabovať. Bola dobrá táto vdova! Vedela 
bojovať za svoje deti! Myslím na mnohé ženy, ktoré 
bojujú za svoje rodiny, ktoré sa modlia, ktoré nikdy 
neochabujú. Spomeňme si dnes všetci na ženy, kto-
ré svojím postojom dávajú ozajstné svedectvo viery, 
odvahy, vzor modlitby. Spomeňme si na ne! Modliť 
sa stále, ale nie preto, aby sme presvedčili Pána silou 
slov! On vie lepšie ako my, čo potrebujeme! Vytrvalá 

modlitba je skôr výrazom viery v Boha, ktorý nás vy-
zýva, aby sme bojovali spolu s ním, každý deň, každú 
chvíľu, a tak prekonávali zlo dobrom.“

Po modlitbe Anjel Pána Svätý 
Otec pripomenul, že predposled-
ná októbrová nedeľa je misijnou 
nedeľou: „Drahí bratia a sestry! 
Dnes je Svetový deň misií. Čo 
je poslaním Cirkvi? Rozšíriť po 
celom svete plameň viery, ktorý 
zapálil Ježiš. Vieru v Boha, kto-
rý je Otec, láska, milosrdenstvo. 
Metódou tejto kresťanskej misie 
nie je prozelytizmus, ale roz-

širovanie plameňa, ktorý ohrieva dušu. Ďakujem 
všetkým, ktorí skrze modlitbu a konkrétnu pomoc 
podporujú misijné dielo, osobitne starosť biskupa 
Ríma o rozširovanie evanjelia. V tento deň sme 
blízko všetkým misionárom a misionárkam, ktorí 
pracujú skryto, nenápadne a dávajú svoje životy. 
Ako Talianka Afra Martinelliová, ktorá mnoho ro-
kov pracovala v Nigérii. Pred pár dňami bola zabitá 
lúpežníkmi. Všetci plakali, kresťania a moslimovia. 
Mali ju radi. Ona ohlasovala evanjelium svojím ži-
votom, prácou, ktorú vykonávala vo vzdelávacom 
centre, aby rozširovala plameň viery, bojovala dob-
rý boj! Myslime na túto našu sestru a venujme jej 
potlesk, všetci!“

Po aplauze zhromaždenia desiatok tisíc pútnikov 
pápež spomenul aj včerajšiu slávnosť beatifikácie
saleziánskeho mučeníka Štefana Sándora. „Bol sale-
ziánskym laikom, príkladom starostlivosti o mladých 
v oratóriu i v odbornom vzdelávaní. Keď komunis-
tický režim zrušil všetky katolícke diela, čelil prena-
sledovaniu s odvahou a bol zabitý vo veku 39 rokov. 
Pripojme sa ku vďakyvzdaniu saleziánskej rodiny 
a maďarskej cirkvi.“

Svätý Otec vyjadril svoju blízkosť „ľuďom na Fi-
lipínach, postihnutým silným zemetrasením“ a pozval 
nás k modlitbám za tento „drahý národ, ktorý zažil 
v nedávnej dobe niekoľko katastrof“.

Srdečne pozdravil aj všetkých prítomných pútni-
kov, počnúc 5 tisíckami mladých športovcov, ktorí sa 
zapojili do štafetovej manifestácie „100 metrov behu 
a viery“, organizovanej Pápežskou radou pre kultúru. 
Poďakoval sa im, že nám pripomenuli, „že veriaci je 
športovec duchom“!

Pred rozlúčením sa so zhromaždením pod okna-
mi Apoštolského paláca pápež František spomenul, 
že v Argentíne sa dnes slávi sviatok matiek, a dodal: 
„Obraciam sa s láskyplným pozdravom na všetky 
mamy v mojej krajine!“   

        Preložila: sr. Jaroslava Kochjarová CJ / snímka RV

Svätý Otec pred modlitbou Anjel Pána: Modlitba je našou zbraňou
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Vatikán 23. októbra (RV) Príjemným jesenným 
slnkom prehriaty Rím bol v stredu dejiskom zvy-
čajnej generálnej audiencie Svätého Otca. Témou 
katechézy bola postava Panny Márie, ktorá je 
„predobrazom Cirkvi vo viere, láske a dokonalej 
jednote s Kristom“ (porov. Lumen gentium, 63).

Z tejto myšlienky Druhého vatikánskeho konci-
lu z Dogmatickej konštitúcie o Cirkvi pápež Fran-
tišek rozvinul svoj príhovor, v ktorom Pannu Máriu 
predstavil ako vzor, z ktorého sa každý kresťan učí 
viere, láske a celoživotnému spojeniu s Kristom.

Pútnici prišli na Námestie sv. Petra v mimoriadne 
veľkom počte, medzi nimi aj skupiny zo Slovenska, naj-
mä z farností Pata a Bratislava-Vajnory, ale tiež z Pieš-
ťan, Senca a iných miest. Pápež František sa ešte pred 
generálnou audienciou osobitne stretol v priestoroch 
Auly Pavla VI. s väzenskými kaplánmi Talianska.

V krátkom príhovore sa obrátil nielen na nich, ale 
ich prostredníctvom aj na všetkých, ktorí si odpykávajú 
tresty vo väzniciach. Po príchode na Námestie sv. Petra 
Svätý Otec postupne pozdravoval veriacich v priestore 
od baziliky až po koniec priľahlého námestia Pia XII.

Pred katechézou zaznelo čítanie z Lukášovho evan-
jelia: „V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľa-
la sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla 
do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo 
Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa za-
chvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľ-
kým hlasom: «Požehnaná si medzi ženami a požehnaný 
je plod tvojho života.»“ (Lk 1,39-42)

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Pokračujúc v katechézach o Cirkvi, chcem sa dnes 

zahľadieť na Máriu ako na obraz a vzor Cirkvi. Urobím 
tak na základe vyjadrenia Druhého vatikánskeho konci-
lu, ktorý v konštitúcii Lumen gentium hovorí: „Bohoro-
dička je predobrazom Cirkvi, ako to učil už svätý Am-
bróz, a to v poriadku viery, lásky a dokonalej jednoty 
s Kristom“ (LG 63).

1. Začnime od prvého aspektu. Mária ako vzor vie-
ry. V akom zmysle predstavuje Mária vzor pre vieru 
Cirkvi? Pripomeňme si, kto bola Panna Mária: hebrej-
ské dievča, ktoré celým srdcom očakávalo vykúpenie 
svojho ľudu. V srdci tejto mladej dcéry Izraela však bolo 
tajomstvo, ktoré ešte ani ona sama nepoznala. V Božom 
pláne lásky bola určená stať sa Matkou Vykupiteľa. Pri 
zvestovaní ju Boží posol nazýva „plnou milosti“ a zja-
vuje jej tento plán. Mária odpovedá „áno“ a od tej chvíle 
jej viera dostáva nové svetlo. Upriamuje sa na Ježiša, 
Božieho Syna, ktorý si z nej vzal telo a v ktorom sa na-
pĺňajú všetky prisľúbenia celých dejín spásy. Máriina 
viera je naplnením viery Izraela, v nej je sústredené celé 
putovanie, celá cesta toho ľudu, ktorý očakával vykú-
penie a v tomto význame je vzorom viery Cirkvi, ktorá 
má svoje centrum v Kristovi, vtelenej nekonečnej Božej 
láske.

Generálna audiencia Svätého Otca: Mária ako predobraz Cirkvi

Ako Mária prežívala túto vieru? Žila ju v jedno-
duchosti každodenných činností a povinností každej 
matky, ako zaobstarať jedlo, odev, ako sa postarať o do-
mácnosť... Práve tento normálny život Božej Matky bol 
priestorom, v ktorom sa uskutočňoval jedinečný vzťah 
medzi ňou a Bohom, medzi ňou a jej Synom. Máriino 
„áno“, od počiatku dokonalé, rástlo až po hodinu kríža. 
Tam sa jej materstvo rozšírilo v objatí života každého 
z nás, aby nás viedla k svojmu Synovi. Mária žila ne-
ustále ponorená do tajomstva Boha, ktorý sa stal člove-
kom, ako prvá a dokonalá učeníčka, rozjímajúc v srdci 
nad každou udalosťou vo svetle Ducha Svätého, aby 
chápala a prakticky uskutočňovala celú Božiu vôľu.

Môžeme si položiť otázku: nechávame sa osvietiť 
vierou Márie, našej Matky? Alebo ju považujeme za 
vzdialenú a od nás príliš rozdielnu? Vo chvíľach ťažkos-
tí, skúšky, tmy, hľadíme na ňu ako na vzor dôvery v Bo-
ha, ktorému ide vždy a výlučne len o naše dobro? Uva-
žujme nad tým, azda nám prospeje znovu objaviť Máriu 
ako vzor a postavu Cirkvi v tejto viere, ktorú mala ona!

2. Prejdime k druhému aspektu. Mária ako vzor 
lásky. Akým spôsobom predstavuje Mária pre Cirkev 
živý príklad lásky? Uvažujme nad jej disponibilitou 
voči príbuznej Alžbete. Keď ju Panna Mária navštívila, 
nedoniesla jej iba materiálnu pomoc, ale priniesla Ježi-
ša, ktorý už bol v jej lone. Priniesť do toho domu Ježiša 
znamenalo priniesť radosť, plnosť radosti. Alžbeta a Za-
chariáš boli šťastní z tehotenstva, ktoré sa zdalo neusku-
točniteľné kvôli ich veku. Mladá Mária im však prináša 
úplnú radosť, takú, ktorá pochádza od Ježiša a od Ducha 
Svätého, vyjadruje sa prostredníctvom nezištnej lásky, 
v delení sa, vo vzájomnej pomoci a pochopení.

Panna Mária chce priniesť nám všetkým veľký dar, 
ktorým je Ježiš. On je ten, ktorý prináša svoju lásku, 
svoj pokoj a radosť. Týmto spôsobom je Cirkev podob-
ná Márii. Cirkev nie je podnik, nie je humanitárna agen-
túra, nie je mimovládna organizácia. Cirkev je povolaná, 
aby všetkým prinášala Krista a jeho evanjelium. Nepri-
náša seba samú. Cirkev, či je malá alebo veľká, silná či 
slabá, prináša Ježiša a má byť ako Mária, keď sa vybrala 
navštíviť Alžbetu. Čo jej niesla Mária? Ježiša. Cirkev 
prináša Ježiša. Prinášať Ježiša je pre Cirkev to najhlav-
nejšie. Ak by sa niekedy stalo, že by Cirkev neprinášala 
Ježiša, bola by mŕtvou Cirkvou! Cirkev musí prinášať 
Ježišovu lásku, Ježišovu dobrotu.

Hovorili sme o Márii a Ježišovi. A čo my? My, ktorí 
sme Cirkev? Akú lásku prinášame iným? Je to Ježišova 
láska, ktorá sa delí, odpúšťa, sprevádza, alebo je to láska 
zriedená, pripomínajúca víno, ktoré chutí ako voda? Je 
táto láska silná, alebo je natoľko slabá, že sa necháva 
strhnúť sympatiami, hľadá odmenu a je vypočítavá? 
Ďalšia otázka: páči sa Ježišovi takáto vypočítavá láska? 
Nie, nepáči, pretože láska má byť nezištná, podobná tej 
jeho. Aké vzťahy máme vo vnútri našich farností a spo-
ločenstiev? Správame sa k sebe ako bratia a sestry?  
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Svätý Otec píše riaditeľovi medzi-
národnej organizácie FAO v Ríme

Vatikán 16. októbra (RV) Na dnešný deň pripadá Sve-
tový deň výživy, ktorý sa koná z iniciatívy Organizácie 
pre výživu a poľnohospodárstvo FAO. Jeho tohtoročný 
slogan znie „Zdravie jednotlivcov závisí od zdravých 
potravinových systémov“. Dôraz sa kladie na úlohu po-
travinových systémov, aby s dlhodobou udržateľnosťou 
spoľahlivo zabezpečili prísun potravín a výživu obyva-
teľstva. Josému Grazianovi da Silvovi, generálnemu ria-
diteľovi organizácie FAO, ktorá má svoje hlavné sídlo 
v Ríme, Svätý Otec zaslal posolstvo, v ktorom označuje 
existenciu hladu vo svete za škandál. Hladu aj dnes pa-
dajú za obeť milióny osôb napriek tomu, že žijeme vo 
vedecky a komunikačne vyspelom svete.

„Nejde iba o reagovanie na bezprostredné krízy, ale 
o postavenie sa k tomuto problému, ktorý dolieha na 
naše svedomie, osobné i spoločenské, spoločnými sila-
mi a na všetkých úrovniach tak, aby sme dospeli k spra-
vodlivému a trvalému riešeniu,“ hovorí v posolstve pá-
pež František. Poukazuje na paradox „rastúcej tendencie 
k individualizmu a uzatváraniu sa do seba, ktoré vyús-
ťujú do postoja ľahostajnosti - na úrovni jednotlivcov, 
inštitúcií i štátov – voči tým, ktorí zomierajú od hladu 
alebo trpia podvýživou, ako keby išlo o neodvratnú 
skutočnosť.“ Pápež upozorňuje, že „hlad a podvýživu 
nemožno nikdy považovať za bežný fakt, na ktorý sme 
navyknutí, ako bol jednoducho súčasťou systému. Niečo 
sa musí zmeniť v nás samých, v našej mentalite, v na-
šich spoločnostiach.“

„Čo môžeme urobiť?“ – pýta sa pápež František. 
„Myslím, že dôležitým krokom bude s rozhodnosťou 
odstraňovať bariéry individualizmu, uzatvárania sa do 
seba, otrockého hľadania zisku za každú cenu, a to nie-
len v dynamike medziľudských vzťahov, ale aj v glo-
bálnej ekonomicko-finančnej dynamike. Myslím si, že
dnes je viac ako kedykoľvek predtým potrebné, aby 
sme sa vychovávali k solidárnosti, znovuobjavili váhu 
a význam tohto slova, ktoré je také nepohodlné a často 
odsúvané, aby sme pracovali na tom, aby sa solidár-
nosť stala základným postojom pri robení rozhodnutí 
na rovine politickej, ekonomickej a finančnej, vo vzťa-
hoch medzi jednotlivcami, národmi i krajinami.“

„Vychovávať sa k solidárnosti znamená vychová-
vať sa k ľudskosti, k humánnosti“, dodáva Svätý Otec 
v posolstve. V jeho závere ubezpečuje riaditeľa FAO 
o podpore zo strany Katolíckej cirkvi. Cirkev „kráča 
spolu s vami týmito cestami, vedomá si toho, že dob-
ročinnosť a láska sú dušou jej poslania.“ Vyslovuje 
želanie, aby sa dnešná slávnosť stala „ozajstnou prí-
ležitosťou, ktorá nás samých i inštitúcie vyprovokuje 
ku konaniu v duchu kultúry stretnutia a solidárnosti, 
aby sme našli primerané odpovede na problém hladu 
a podvýživy i na ďalšie problémy, ktoré sa týkajú dôs-
tojnosti každej ľudskej bytosti.“                          RV/ jb 

Alebo sa posudzujeme, ohovárame, staráme sa každý 
iba o „svoju vlastnú záhradku“? Záleží nám na sebe na-
vzájom? Toto sú otázky o láske.

3. V krátkosti tretí aspekt. Mária ako vzor spojenia 
s Kristom. Život svätej Panny bol životom ženy, ktorá je 
uprostred svojho ľudu: modlila sa, pracovala, chodievala 
do synagógy. Každú činnosť však uskutočňovala vždy 
v dokonalej jednote s Ježišom. Táto jednota sa naplnila 
na Kalvárii, kde sa Mária spojila so Synom v mučeníc-
tve srdca a v obetovaní života Otcovi pre spásu ľudstva. 
Božia Matka sa stotožnila so Synovou bolesťou a spolu 
s ním prijala Otcovu vôľu, v poslušnosti, ktorá prináša 
ovocie a dáva pravé víťazstvo nad zlom a smrťou.

Mária nás učí obdivuhodnej skutočnosti byť vždy 
zjednotení s Ježišom. Mohli by sme sa opýtať: spome-
nieme si na Ježiša iba vtedy, keď niečo nie je v poriadku 
a keď ho potrebujeme? Alebo s ním máme pevný vzťah 
hlbokého priateľstva aj vtedy, keď ho máme nasledovať 
na krížovej ceste?

Prosme Pána, aby nás obdaril svojou milosťou a silou, 
aby sa v našom živote a v každom cirkevnom spoločen-
stve odrážal vzor Márie, Matky Cirkvi. Nech sa tak stane! 
Po katechéze ako zvyčajne, nasledovali zhrnutia obsa-
hu katechézy vo svetových jazykoch, pozdravy Svätého 
Otca jednotlivým skupinám, medzi iným aj početným 
mladomanželským párom, a záverečné apoštolské po-
žehnanie. Svätý Otec dnes strávil na Námestí sv. Petra 
s pútnikmi vyše tri a pol hodiny.    RV/Agnes Jenčíková CJ

Vo Svätopeterskej bazilike  
Svätý Otec vysvätil  

dvoch nových biskupov

Vatikán 25. októbra (RV) Vo štvrtok popoludní udelil 
Svätý Otec vo Svätopeterskej bazilike biskupské svä-
tenie. Plnosť sviatosti kňazstva prijali Mons. Giampie-
ro Gloder, kňaz diecézy Padova, a Mons. Jean - Marie 
Speich zo Štrasburskej diecézy. Obaja doteraz praco-
vali v Rímskej kúrii. Mons. Gloder bol vymenovaný 
za predsedu Pápežskej cirkevnej akadémie a Mons. 
Spiech za apoštolského nuncia v Ghane. Svätý Otec 
čítal vzor homílie, ktorý je uvedený v Rímskom po-
ntifikále, a občas ju komentoval.

„Biskupský stav vyjadruje službu, nie poctu, preto-
že biskup je stále v službe, je to stála služba,“ povedal 
Svätý Otec. Biskupom povedal, aby hlásali Slovo pri 
každej príležitosti, „či je to vhodné alebo nevhodné“. 
(...) „Majte radi otcovskou a bratskou láskou každé-
ho, koho vám Boh zveruje. Majte radi predovšetkým 
kňazov a diakonov. Sú to vaši spolupracovníci a pre 
vás tí najbližší z blížnych. Kňazov, ktorí vás žiadajú 
o vypočutie, nikdy nenechávajte čakať a odpovedajte 
im hneď. Buďte im v blízkosti a na pomoci,“ uviedol 
pápež František.
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Členovia nadácie Patróni umenia 
Vatikánskych múzeí  
so Svätým Otcom

Vatikán 21. októbra (RV) Svätý Otec František prijal 
v sobotu 19. októbra 2013 na audiencii v Klementínskej 
sále členov nadácie Patrons of the Arts, Patróni umenia 
Vatikánskych múzeí, ktorí sú v Ríme na púti pri príle-
žitosti 30. výročia založenia nadácie. Poďakoval sa im 
za ich cenný príspevok k obnove umeleckých pokladov, 
uchovávaných vo vatikánskych zbierkach, počas po-
sledných troch desaťročí.

Vznik nadácie bol inšpirovaný nielen s úmyslom 
podieľať sa na zodpovednosti za dedičstvo sakrálne-
ho umenia, ktorým Cirkev disponuje, ale aj z túžby po 
zachovaní duchovného a náboženského odkazu pápež-
ských zbierok: „V každej epoche Cirkev apelovala na 
umenie, aby bolo výrazom krásy viery a ohlasovaním 
evanjeliového posolstva o veľkoleposti Božieho stvo-
renia, dôstojnosti človeka, vytvoreného na jeho obraz 
a podobu, ohlasovaním moci smrti a vzkriesenia Krista, 
aby prinášalo vykúpenie a znovuzrodenie do sveta po-
značeného tragédiou hriechu a smrti.“

Vatikánske múzeá, s ich jedinečnou a bohatou histó-
riou, ponúkajú nespočetnému množstvu pútnikov a náv-
števníkov, prichádzajúcim do Ríma, príležitosť stretnúť 
sa s týmto odkazom umeleckých diel, ktoré svedčia 
o duchovnej ašpirácií ľudstva, vznešenom tajomstve 
kresťanskej viery a o hľadaní najvyššej krásy, ktorá má 
svoj pôvod a naplnenie v Bohu.                             RV/jak 

Svätý Otec sa stretol s delegáciou 
Svetovej luteránskej federácie

Vatikán 22. októbra (TK KBS) V pondelok 21. októbra 
pápež František prijal na audiencii delegáciu Svetovej 
luteránskej federácie a členov Luteránsko-katolíckej 
komisie pre jednotu. Pri príležitosti piatich desaťročí 
rozvíjajúceho sa dialógu a blížiaceho sa 500. výročia 
reformácie spomínaná komisia publikovala text s ná-
zvom: Od konfliktu k spoločenstvu. Luteránsko-kato-
lícka interpretácia reformácie v roku 2017. Ako uviedol 
Svätý Otec, úsilie zapojiť sa do dialógu o reformácii, jej 
dôsledkoch a reakciách na ňu, je dôležité pre všetkých. 
Nasleduje plné znenie príhovoru pápeža Františka.

„Drahí bratia a sestry luteráni a drahí bratia katolíci, 
všetkých vás veľmi rád vítam, delegáciu Svetovej lu-
teránskej federácie aj predstaviteľov Luteránsko-kato-
líckej komisie pre jednotu. Toto stretnutie nadväzuje na 
veľmi srdečné a vítané stretnutie, ktoré som mal s Vami, 
ctený biskup Younan, a s tajomníkom Svetovej luterán-
skej federácie, reverendom Jungem, pri príležitosti slá-
venia začiatku mojej služby rímskeho biskupa.

S pocitom hlbokej vďačnosti voči Pánovi Ježišovi 
Kristovi hľadím na početné kroky, ktorými sa posunuli 
vpred vzťahy medzi luteránmi a katolíkmi za posledné 
desaťročia, a to nielen prostredníctvom teologického 
dialógu, ale tiež vďaka bratskej spolupráci v rôznych 
pastoračných oblastiach, no predovšetkým v snahe pre-
sadzovať duchovný ekumenizmus. Tento predstavuje 
v určitom zmysle dušu našej cesty smerom k plnému 
spoločenstvu a umožňuje nám už teraz zakusovať jeho 
plody, hoci ešte nedokonalé: buďme si istí, že tou mie-
rou, akou sa približujeme s pokorou ducha k nášmu 
Pánovi Ježišovi Kristovi, približujeme sa aj medzi se-
bou navzájom. A tiež, že v tej miere, akou si budeme 
vyprosovať od Pána dar jednoty, nám potom on podá 
ruku a nás povedie. Treba sa nám nechať viesť za ruku 
Pánom Ježišom Kristom.

Tento rok, ako výsledok teologického dialógu, ktorý 
má za sebou už päťdesiat rokov, a s výhľadom na pripo-
mienku päťstého výročia reformácie, bol publikovaný 
text Luteránsko-katolíckej komisie pre jednotu s cha-
rakteristickým titulom: „Od konfliktu k spoločenstvu.
Luteránsko-katolícka interpretácia reformácie v roku 
2017“. Zdá sa mi, že pre všetkých je naozaj dôležité 
úsilie stretávať sa v dialógu o reformácii ako historickej 
skutočnosti, o jej dôsledkoch a reakciách na ňu. Katolíci 
a luteráni môžu žiadať o odpustenie za škody, ktoré si 
navzájom spôsobili a za hriechy spáchané pred Bohom, 
a spoločne sa tešiť z túžby po jednote, ktorú Pán pre-
budil v našich srdciach, a ktorá nám umožňuje pozerať 
dopredu s pohľadom nádeje.

Vo svetle cesty týchto desaťročí a na základe mno-
hých príkladov bratského spoločenstva medzi luteránmi 
a katolíkmi, ktorých sme svedkami, posilňovaní dôve-
rou v milosť, ktorou sme obdarovaní v Pánu Ježišovi 

Kristovi, som si istý, že budeme vedieť napredovať na 
našej ceste dialógu a spoločenstva, postaviť sa i k otáz-
kam zásadného charakteru, aj uprostred rozdielností 
vyvstávajúcich v antropologickej a etickej oblasti. Iste, 
nechýbajú a ani nebudú chýbať ťažkosti, budú si vyža-
dovať ešte mnoho našej trpezlivosti, dialógu, vzájom-
ného porozumenia, no neľakajme sa! Vieme dobre, ako 
nám to viac ráz pripomenul Benedikt XVI., že jednota 
nie je v prvom rade ovocím nášho úsilia, ale je výsled-
kom pôsobenia Ducha Svätého, ktorému by sme mali 
s dôverou otvoriť svoje srdcia, aby nás viedol po cestách 
zmierenia a spoločenstva.

Blahoslavený Ján Pavol II. sa spytoval: «Ako mož-
no ohlasovať evanjelium zmierenia bez toho, že by sme 
zároveň angažovali v práci na zmierení kresťanov?» 
(Encyklika Ut unum sint, 98). Nech verná a vytrvalá 
modlitba v našich spoločenstvách dokáže podopierať 
teologický dialóg, obnovu života a obrátenie sŕdc, aby 
sme s pomocou Trojjediného Boha mohli kráčať sme-
rom k naplneniu túžby Syna, Ježiša Krista, aby všetci 
boli jedno.“                                                          RV/mf, jb 
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Vatikánsky štátny sekretár vyjadril 
solidaritu obyvateľom Austrálie

Vatikán 20. októbra (RV) Vyjadrenie solidarity a blíz-
kosti ľuďom Austrálie, zasiahnutej ničivými požiarmi. 
To je prvé oficiálne posolstvo Mons. Pietra Parolina,
nového vatikánskeho štátneho sekretára. „Svätý Otec 
sa modlí za tých, ktorí prišli o život, o svoje domovy 
a pracovné miesta“ a za tých, ktorí „zápasia s požiar-
mi v snahe uhasiť ich,“ píše vatikánsky štátny sekretár 
v liste adresovanom Konferencii biskupov Austrálie. 
Tlmočí tiež osobitné apoštolské požehnanie pápeža 
Františka obyvateľom juhovýchodnej časti Austrálie, 
kde požiare zničili desiatky domov v oblasti Modrých 
hôr a v štáte New South Wales.                            RV/jak

Zástupca Vatikánu pri OSN  
žiada zákaz chemických  

a jadrových zbraní

New York 23. októbra (TK KBS) Vo svojom príhovore 
výboru OSN, ktorý sa zaoberá odzbrojením a medziná-
rodnou bezpečnosťou, vyslanec Svätej stolice pri Orga-
nizácii Spojených národov žiadal úplný zákaz chemic-
kých a nukleárnych zbraní.

„Ochota celého sveta posunúť sa konštruktívnym 
spôsobom dopredu a zbaviť sa jadrových zbraní ešte 
nikdy nebola taká zrejmá,“ povedal arcibiskup Francis 
Chullikatt 22. októbra. „Predsa však niekoľko štátov 
tomu ešte stále bráni, snažia sa zabrániť ďalšiemu po-
stupu a nájdeniu riešenia pre problém, ktorý sa každý 
rok končí len paralýzou a zahmlievaním.

„Je to smutná irónia, že štáty, ktoré vehementne od-
sudzujú chemické zbrane, sú ticho, keď príde reč na 
pretrvávajúce vlastnenie nukleárnych zbraní,“ pokra-
čoval. „Medzinárodné spoločenstvo na ne musí apelo-
vať a jednotne sa zasadiť o zákaz všetkých zbraní hro-
madného ničenia.“

„Čaká nás lepší svet, ak zredukujeme nadmerné vý-
davky na zbrojenie a aspoň ich časť venujeme na svetový 
fond pomoci pre rozvojové krajiny,“ povedal, odvoláva-
júc sa na encykliku ctihodného pápeža Pavla VI. „Musí-
me skončiť tento krátkozraký militarizmus a sústrediť sa 
na dôležité potreby ľudskej rodiny.“                  CWN/mk 

Svätý Otec sa stretol  
s delegáciou Strediska Simona 

Wiesenthala

Vatikán 24. októbra (TK KBS) Tam, kde je menšina pre-
nasledovaná alebo utláčaná, je ohrozená celá spoloč-
nosť. Takto sa dnes dopoludnia prihovoril Svätý Otec 
delegácii Strediska Simona Wiesenthala, ktorých prijal 
na audiencii vo Vatikáne. Stretnutie s medzinárodnou 
židovskou organizáciou, ktorá sa zameriava na ochranu 
ľudských práv, naplánoval ešte jeho predchodca pápež 
Benedikt XVI. Súčasný Svätý Otec ocenil prácu mi-
movládnej organizácie nasledovnými slovami: „Tieto 
stretnutia sú z vašej strany prejavom úcty a rešpektu 
voči Rímskym biskupom, za čo som vám nesmierne 
vďačný a čomu zodpovedá aj to, ako si pápež váži 
vašu prácu, ktorej sa venujete: bojujete proti všetkým 
formám rasizmu, netolerancie a antisemitizmu, zacho-
vávaním spomienky na holokaust a podporou vzájom-
ného porozumenia prostredníctvom vzdelávania a so-
ciálneho angažovania sa.“

Svätý Otec už niekoľkokrát pripomenul, že Cir-
kev odsudzuje každú formu antisemitizmu. Ako dnes 
povedal, problém neznášanlivosti by mal byť riešený 
ako celok: „Tam, kde je akákoľvek menšina prenasle-
dovaná alebo utláčaná kvôli svojmu náboženskému 
či etnickému presvedčeniu, je ohrozené dobro celej 
spoločnosti a všetci tak musíme cítiť potrebu zapo-
jiť sa.“ Pápež osobitne pripomenul situáciu mnohých 
kresťanov v rôznych krajinách vo svete a prítomných 
ďalej vyzval: „Spojme svoje sily na podporu kultúry 
stretnutia, rešpektu, porozumenia a vzájomného od-
pustenia.“ Nevyhnutnú úlohu pri budovaní takejto kul-
túry podľa neho zohráva práve formácia: „Formácia, 
ktorá nespočíva len v odovzdávaní vedomostí, ale tiež  

v sprostredkovaní prežitého svedectva, ktoré si vy-
žaduje vytvoriť spoločenstvo života, istú «alianciu» 
s mladými generáciami, vždy otvorenú pravde. Sú to 
oni, ktorým musíme byť schopní sprostredkovať nielen 
vedomosti o dejinách židovsko-katolíckeho dialógu, 
o prekonaných ťažkostiach a pokrokoch dosiahnutých 
v posledných desaťročiach, ale predovšetkým nadše-
nie pre stretnutie a spoznávanie iných, podporovaním 
aktívneho a zodpovedného zapájania našej mládeže.“ 
V tomto smere má podľa pápeža veľký význam služ-
ba spoločnosti a najslabším: „Povzbudzujem vás, aby 
ste mladým naďalej odovzdávali hodnoty spoločného 
úsilia rúcať múry a budovať mosty medzi našimi kultú-
rami a náboženskými tradíciami. Vykročme s dôverou, 
odvahou a nádejou. Shalom!“

Cieľom organizácie Stredisko Simona Wiesenthala 
je podporovať ľudské práva, dôstojnosť človeka, chrá-
niť bezpečnosť Židov na celom svete a odovzdávať 
spomienku na holokaust ďalším generáciám. Založe-
ná bola v roku 1977 s hlavným sídlom v Los Angeles. 
Stredisko je pomenované po Simonovi Wiesenthalovi 
(Bučač, 1908 – Viedeň, 2005), ktorý sám prežil holo-
kaust a celý život zasvätil zhromažďovaniu informácií 
o nacistických vojnových zločincoch.                  RV/mf



43/2013                                              8

SPRÁVY Z VATIKÁNU                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

New York 23. októbra (TK KBS) Apoštolský nuncius 
a stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v New Yor-
ku arcibiskup Francis Chullikatt minulý týždeň vystúpil 
v rámci 68. valného zhromaždenia OSN k bodu veno-
vanému Dohovoru o podpore a ochrane práv dieťaťa. 
Ako povedal na zasadnutí výboru k tejto problemati-
ke vo štvrtok 17. októbra, „každému dieťaťu musí byť 
v prvom rade zaručené právo narodiť sa“, s čím súvisí 
aj povinnosť štátu prijať konkrétne opatrenia na podpo-
ru úlohy rodičov pri výchove svojich detí.

V súvislosti s tohtoročnou Správou generálneho 
tajomníka OSN o stave Dohovoru o právach dieťa-
ťa (A/68/257), ktorá upozorňuje na zvýšenú detskú 
úmrtnosť, Mons. Chullikatt poukázal na Šiesty článok 
dohovoru, ktorým zmluvné strany uznali „prirodzené 
právo dieťaťa na život, zachovanie života a rozvoj“. 
Cieľom OSN by preto podľa arcibiskupa Chullikatta 
malo byť predchádzanie úmrtiam detí pred narodením 
i po ňom: „Medzi kľúčové faktory pre dosiahnutie 
tohto cieľa Správa zaraďuje zdravie matiek. Potvrdzuje 
to aj logika samotného Dohovoru, ktorý dieťaťu pri-
znáva právo na zdravotnú starostlivosť pred narodením 
aj po narodení (článok 24 [d]). Takéto ustanovenie má 
však význam iba vtedy, ak je nenarodenému dieťaťu 
najskôr poskytnuté právo na život a prežitie. Toto sú-
hlasí s tým, ako moja delegácia chápe definíciu termínu
«dieťa» v Dohovore, ktorý ho v článku 1 určuje expli-
citne hornou vekovou hranicou 18 rokov (terminus ad 
quem) a implicitne dolnou hranicou (terminus a quo) 
v preambule jasnou zmienkou o právach dieťaťa «pred 
a po narodení». Z toho vyplýva, že každému dieťaťu 
musí byť priznané v prvom rade právo narodiť sa. Ide 
o právo, ktoré však musí byť rovnako chránené – bez 
diskriminácie akéhokoľvek druhu, vrátane tej na zákla-
de pohlavia či zdravotného stavu alebo politiky dikto-
vanej eugenikou. Teda prenatálna diagnostika vykoná-
vaná s cieľom rozhodnúť, či dieťa bude alebo nebude 
mať možnosť narodiť sa, je v rozpore s Dohovorom, 
ktorý moja delegácia považuje za zásadný normatívny 
prostriedok v súvislosti s právami dieťaťa. Nenarodené 
dieťa je členom našej ľudskej rodiny a nepatrí do neja-
kej «podkategórie ľudských bytostí».

Ako apoštolský nuncius uviedol, jeho delegácia re-
prezentuje holistický pohľad na zdravie a vzdelávanie, 
čo vo výročnej správe generálny sekretár označuje ako 
zásadnú povinnosť štátu. Podľa stáleho pozorovateľa 
Svätej stolice má štát predovšetkým povinnosť prijať 
konkrétne opatrenia na podporu rodičov v úlohe im 
vlastnej, a teda vychovávať deti v súlade s Deklaráciou 
práv dieťaťa. Mons. Chullikatt vyjadril zhodné stano-
visko so Správou osobitného spravodajcu o obchodo-
vaní s deťmi, detskej prostitúcii a detskej pornografii,
v ktorej sa uvádza, že kľúčovým aspektom pre ochranu 
detí je predchádzanie tejto trestnej činnosti. Vyzdvi-
hol, že správa venuje veľkú pozornosť nezastupiteľnej  

úlohe rodiny, ktorá pre dieťa tvorí „prvoradú sféru 
ochranného prostredia“. Rodičia majú zodpovednosť 
za zabezpečenie podmienok nevyhnutných pre život 
dieťa, jeho prežitie a rozvoj. Štáty majú zase povinnosť 
chrániť, podporovať a posilňovať rodinu v záujme 
dobra dieťaťa, a to osobitne vzhľadom na ohrozujúce 
faktory, akými sú chudoba, nezamestnanosť, choroba, 
zdravotné postihnutie či obmedzený prístup k sociál-
nym službám, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť rodi-
čov postarať sa o svoje deti.

Mons. Chullikatt ďalej vysvetlil stanovisko Svä-
tej stolice nasledovne: „Zatiaľ čo ochrana detských 
práv sa začína plným rešpektovaním samotných detí 
vo všetkých fázach ich rozvoja, a to od počatia, rodi-
čia predstavujú nezastupiteľnú úlohu pri ich formácii 
a vzdelávaní, a rodina je tým pravým miestom pre ich 
rozvoj, ako to potvrdzuje správa generálneho sekretá-
ra. Obrana práv dieťaťa si vyžaduje, ako nevyhnutný 
dôsledok obranu rodiny, ktorej prospešnosť pre spoloč-
nosť je očividná: je to rodina a nie štát, ktorá poskytuje 
domov našim deťom, kŕmi ich, učí ich a vychováva 
z nich ďalšiu generáciu spoločnosti. Pokiaľ ide o vý-
chovu a vzdelávanie detí, ustanovenia tohto Dohovo-
ru nemôžu neopomenúť konkrétne práva a povinnosti 
rodičov. Dohovor dokonale odzrkadľuje Všeobecnú 
deklaráciu ľudských práv, ktorá vo svojej preambule 
rodičom udeľuje privilégium «prednostného práva» 
(Článok 26.3) vzdelávať svoje deti – čo znamená pred-
nostné právo pred štátom alebo inými aktérmi – ob-
zvlášť v dôležitej oblasti náboženskej slobody, ktorá 
zahŕňa ľudskú sexualitu, manželstvo a štatút rodiny.“

Stály pozorovateľ Svätej stolice ďalej upozornil, 
že zo spomínaných práv a povinností rodičov vyplýva 
tiež základné právo na slobodu náboženského vyzna-
nia, ako aj právo rodičov na výber škôl pre svoje deti 
a zabezpečenie ich náboženskej a morálnej výchovy na 
základe vlastného presvedčenia.

Vzhľadom k nedávnemu výstupu Výboru OSN pre 
práva dieťaťa sa Mons. Chullikatt zaoberal aj niekto-
rými prvkami tzv. Všeobecných poznámok č. 14 a 15, 
ktoré podľa neho poškodzujú záujmy detí. Osobitne 
poukázal na nepodložené použitie terminológie, ktorá 
vyjadruje iba mienku členov Výboru. Ako povedal, 
„výrazy ako «sexuálna orientácia» a «rodová identita» 
(gender identity), ohľadne ktorých nejestvuje medzi-
národný právny konsenzus, sú v týchto Poznámkach 
použité nepodložene a veľmi nešťastne. Ide napríklad 
o odporúčanie výboru, aby štát poskytoval deťom 
vzdelávanie a informácie o sexuálnom zdraví, antikon-
cepcii a tzv. «bezpečnom» potrate bez súhlasu rodičov, 
pestúnov či vychovávateľov; odporúčanie štátom, aby 
podporovali potrat ako metódu plánovania rodiny a po-
skytovali «informácie a služby pre tzv. sexuálne a re-
produkčné zdravie» bez zohľadnenia výhrad vo svedo-
mí prevádzkovateľov. Takéto odporúčania sú obzvlášť 

Svätá stolica vyzvala OSN k správnemu postoju k ochrane práv dieťaťa
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Týždeň v zameraní na rodinu

Vatikán 22. októbra (TK KBS) Nastávajúce dni budú vo 
Vatikáne patriť rodinám. V stredu 23. októbra sa v Rí-
me začne 21. plenárne zhromaždenie Pápežskej rady 
pre rodinu. Jeho témou bude „30. výročie Charty práv 
rodiny“. Trojdňové stretnutie otvorí predseda dikasté-
ria Mons. Vincenzo Paglia.

Prvý deň bude venovaný práci predsedníctva, čle-
nom a konzultorom, kým na štvrtok 24. októbra je na-
plánované stretnutie otvorené pre verejnosť, na tému 
„Nové antropologické horizonty a práva rodiny“. Sek-
retár Pápežskej rady pre rodinu Mons. Jean Laffitte
bude v úvodnej prednáške hovoriť o „Teologických 
základoch Charty práv rodiny“, po ňom vystúpi špa-
nielsky filozof a právnik Andrés Ollero, americká ve-
decká pracovníčka v oblasti rodinného práva Teresa 
Colletová a ďalší odborníci.

Dopoludňajšie zasadnutie posledného tretieho dňa 
sa bude niesť v medzináboženskom duchu. Perspektívu 
židovstva predstaví rabín David Rosen a doktor Sam-
mack pohľad islamu. Program 21. plenárneho zhro-
maždenia Pápežskej rady pre rodinu vyvrcholí v piatok 
audienciou u pápeža Františka. V závere zhromaždenia 
bude ešte jeho účastníkom predstavené 8. svetové stret-
nutie rodín, ktoré sa bude konať v septembri 2015.

V sobotu 26. októbra nadviaže na plenárne zhro-
maždenie Pápežskej rady pre rodinu jej ďalšia inicia-

Jeden zo sekretárov uviedol knihu 
emeritného pápeža Benedikta XVI.

Vatikán 23. októbra (RV) „Za ekológiu človeka“ - tento 
názov nesie zväzok príhovorov Benedikta XVI. na tému 
humánnej ekológie, ktorý vydalo Vatikánske naklada-
teľstvo. Knihu v severotalianskom Pordenone uviedol 
človek, ktorý stál po boku emeritného pápeža dlhé roky 
a celkom bez povšimnutia. Mons. Alfred Xuereb, jeden 
z dvoch osobných sekretárov Benedikta XVI., Vatikán-
skemu rozhlasu vysvetlil, prečo prijal toto pozvanie.

„Nie som spisovateľ, ani novinár, a ešte menej vzde-
lanec. Už dlhšiu dobu však vo svojom vnútri cítim, že 
musím prispieť svojou troškou k tomu, aby vyšla naja-
vo skutočná identita Benedikta XVI. Veľmi trpím, keď 
niektoré komentáre sú tak vzdialené od toho, čím Be-
nedikt XVI. naozaj je. Mal som šťastie a milosť poznať 
tohto muža zblízka a rád by som hovoril o človeku, kto-
rého som poznal. Druhým dôvodom je potom podpo-
ra Vatikánskeho nakladateľstva, ktoré s veľkým úsilím 
svetu prináša Magistérium Cirkvi a pápežov hlas.“

Antológia s predhovorom arcibiskupa jeana Louise 
Bruguèsa, sekretára Kongregácie pre katolícku výcho-
vu, zhromažďuje texty Benedikta XVI. od začiatku po-
ntifikátu do konca roku 2011.                                         RV/jb

zavrhnutiahodné. Žiaden potrat nie je nikdy bezpečný, 
pretože zabíja život dieťaťa a poškodzuje matku.“

Arcibiskup Chullikatt následne v mene Svätej sto-
lice predniesol túto výzvu: „Svätá stolica naliehavo 
vyzýva Výbor, aby zrevidoval všeobecné komentáre 
v súlade so svojimi smerodajnými medzinárodnými 
nástrojmi: počnúc samotným Dohovorom, ktorý potvr-
dzuje právo dieťaťa na život «pred a po narodení» (Pre-
ambula, ods. 9), právo svedomia a plné rešpektovanie 
práv, zodpovedností a povinností rodičov vzhľadom na 
ich deti, a tiež so zahrnutím toho, čo explicitne potvr-
dila Medzinárodná konferencia o populácii a rozvoji 
(ICPD), že potrat nemožno nikdy podporovať ako me-
tódu plánovaného rodičovstva.“

Na záver apoštolský nuncius a stály pozorovateľ 
Svätej stolice pri OSN v New Yorku arcibiskup Francis 
Chullikatt povzbudil medzinárodné spoločenstvo k pod-
pore jasných princípov jedného z najuznávanejších do-
hovorov v rámci medzinárodného práva, akým je Doho-
voru o právach dieťaťa, aby tak „svojím dielom prispeli 
k otvorenosti voči tomu daru a bohatstvu života, ktorým 
je dieťa, a tak podporili spoločné dobro všetkých ľudí, 
dosiahnutie ktorého zostáva «jediným dôvodom exis-
tencie verejnej autority».“                                 RV, mf, jb

tíva, dvojdňová Púť rodín k hrobu sv. Petra, organi-
zovaná v rámci Roka viery. „Rodina, prežívaj radosť 
z viery!“ – je téma podujatia, na ktorom sa očakáva 
až 150-tisíc účastníkov zo 75 krajín. Pôjde o vôbec 
prvé stretnutie rodín s pápežom Františkom. Zahŕňa 
aj iniciatívy pre deti a mládež: „Predstav svoju ro-
dinu pápežovi Františkovi“ – je výzva pre deti od 
troch do dvanásť rokov, aby poslali Svätému Otcovi 
kresbu ich rodiny, ktorá mu bude predstavená. Ado-
lescenti sa budú môcť realizovať pri tvorbe scéno-
grafie púte, a to napr. prostredníctvom ich fotografií,
zaslaných na internetovú stránku dikastéria. „Rodin-
né talenty“ je názov umeleckej iniciatívy na tému ro-
diny, ktorá bola v rámci prípravy na púť adresovaná 
mladým spevákom a hereckým talentom a pozývala 
ich k tvorbe piesní či iných umeleckých kúskov o ro-
dine. Najlepšie z nich budú naživo predvedené počas 
týchto dvoch dní.

Program púte sa začne v sobotu na námestí sv. Pet-
ra popoludní o 14. hodine reflexiami, hudbou a sve-
dectvami. O 17. hodine sa za účasti Svätého Otca 
uskutoční slávnostné vyznanie viery. V nedeľu ráno sa 
rodiny stretnú na vatikánskom námestí o 9.30 na mod-
litbu posvätného ruženca a vyvrcholením Púte rodín 
bude slávenie eucharistie na námestí pred Bazilikou 
sv. Petra. Predsedať jej bude pápež František.    RV/jak
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Budapešť 21. októbra (RV) Prefekt Kongregácie pre 
kauzy svätých kardinál Angelo Amato sa v sobotu ako 
zástupca Svätého Otca zúčastnil v Budapešti na beati-
fikácii mučeníka Štefana Sándora, saleziánskeho re-
hoľného brata, ktorý sa narodil v Szolnoku v strednom 
Maďarsku v roku 1914 a v roku 1953 bol pre vieru od-
súdený na smrť. Slávnosti, ktorá sa konala na námestí 
pred Katedrálou sv. Štefana za účasti asi 10-tisíc veria-
cich, predsedal ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup 
a maďarský prímas kardinál Peter Erdő, spolu s ním 
koncelebrovali biskupi Maďarska a zo zahraničia.

Homíliu predniesol kardinál Erdő, v závere svätej 
omše vystúpil s príhovorom kardinál Angelo Amato. 
K významu slávnosti pripomenul, že je darom nielen pre 
saleziánsku rodinu, ale aj pre maďarský národ a pre celú 
Cirkev: „Mučeníci svietia ako hviezdy na tmavej oblohe 
ľudskej zloby, aby osvetľovali cestu lásky, porozume-
nia a vzájomnej úcty. Kým náboženské prenasledovanie 
vytváralo priepasť medzi ľuďmi, mučeníci s ich obetou 
budujú mosty bratstva, odpustenia, prijatia. Dedičstvom 
mučeníkov je činorodá láska, božský poklad vyliaty do 
našich sŕdc skrze krst.”

Ďalej poukázal na trojaký odkaz nového blahosla-
veného saleziánskeho mučeníka: „Predovšetkým je to 
pozvanie stať sa pravými synmi sv. Jána Bosca, skrze 
vieru verne a s radosťou žiť zasvätený život v práci 
i v komunite.”

Druhým odkazom je jeho vychovávateľské nad-
šenie. Verný saleziánskej charizme bol blahoslavený 
Štefan Sándor nielen majstrom tlačiarom vysokej pro-
fesionality, ale aj mimoriadnym majstrom života. Štu-
denti spomínajú s obdivom jeho povzbudenia k dobré-
mu životu podľa evanjelia. Bol presvedčený, že mladí 
učni, okrem remesla typografie potrebujú aj duchovné

vzdelanie. Pomáhal im v práci, aj vo voľnom čase. Bol 
neúnavný organizátor ich hier. Mal skupinu 50 – 60 mla-
dých študentov a remeselníkov, ktorá bola tiež kolískou 
povolaní pre saleziánsky život.

Mučeníctvo je jeho tretí odkaz. Pre kresťana je mu-
čeníctvo krvi vrcholným svedectvom o jeho viere, jeho 
nádeji a jeho láske. Každému saleziánovi, kňazovi alebo 
bratovi, náš blahoslavený pripomína, že zasvätený život 
je autentické nekrvavé mučeníctvo, skrze každodennú 
vernosť evanjeliu a charizme.”

Kardinál Amato spomenul niektoré svedectvá, zhro-
maždené pre proces blahorečenia. Jedno z nich hovorí, 
ako Štefan Sándor zachránil pred smrťou chlapca, ktorý 
skončil pod kolesami električky. Roztrhal svoju košeľu, 
aby zastavil krvácanie poraneného. Inokedy rodičom 
jedného jeho študenta, vážne chorého na týfus, sľúbil 
dať svoju krv v prípade potreby. Keď bol za komunistic-
kého režimu uväznený, falošne obvinený, mučený a na-
koniec zavraždený, zostal pevný vo svojej viere a zvolil 
si radšej zomrieť než utiecť do zahraničia alebo poprieť 
svoje saleziánske povolanie.

„Je ako šľachetný vzor saleziána, silného pri kon-
frontácii so životnými skúškami, bez toho aby sa nechal 
odradiť. Dáva nám víziu o význame vzdelávania mla-
dých, naproti kultúre, ktorá sa často stavia proti hodno-
tám života, lásky, pracovitosti, odpustenia a bratstva.”

V závere kardinál Amato, ako salezián, prosil nové-
ho blahoslaveného Štefana Sándora, aby upevňoval ich 
dobré predsavzatia a vzbudzoval v mnohých túžbu po 
zasvätení a službe v oblasti vzdelávania a posväcovania 
mladých. Príhovor ukončil slovami: „Mučeníci sú najú-
rodnejšou pôdou pre vzklíčenie klasu svätosti”.

Štefan Sándor sa narodil 26. októbra 1914. Ako chla-
pec sa prostredníctvom časopisu Bolletino Salesiano 
zoznámil s osobnosťou dona Bosca a hneď sa cítil pri-
ťahovaný saleziánskou charizmou. V roku 1936 bol pri-
jatý do Clarissea v Budapešti. Tu absolvoval dvojročnú 
ašpirantúru, začal aj noviciát, ale musel ho prerušiť kvôli 
povolaniu do vojenskej služby. V roku 1939 v noviciá-
te pokračoval a v roku1940 zložil svoju prvú profesiu. 
Predstavení ho pridelili do Clarissea, kde sa aktívne za-
pojil do pastorácie v oratóriu a v združení mladých kato-
líckych robotníkov. V roku1946 zložil večné sľuby. O tri 
roky neskôr (1949), za vlády komunistického politika 
Mátyása Rákosiho boli skonfiškované všetky cirkevné
majetky a voči katolíckym školám sa začala perzekúcia. 
Štefan Sándor tajne zotrval v apoštoláte, no v júli 1952 
ho zatkli. Spolubratia ho už viac nevideli. Úradné doku-
menty potvrdzujú, že bol odsúdený na smrť a obesený 8. 
júna 1953. Pápež František 27. marca 2013 autorizoval 
Kongregáciu pre kauzy svätých vyhlásiť dekrét o muče-
níctve Štefana Sándora.

Beatifikačná slávnosť v Budapešti zapadá do rámca
osláv 100. výročia príchodu saleziánov na územie Ma-
ďarska.                                                  RV/jak / snímka RV 

V Budapešti blahorečili saleziána, ktorý bol pre vieru odsúdený na smrť
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Stanovisko k narastajúcemu  
extrémizmu v Čechách

Praha 22. októbra (TS ČBK) Česká biskupská konferen-
cia (ČBK), Ekumenická rada cirkví a Federácia židov-
ských obcí vydala spoločné stanovisko k narastajúcemu 
extrémizmu v spoločnosti. Pripomínajú v ňom, že počas 
tohto roka došlo k niekoľkým verejným zhromaždeniam 
a demonštráciám, ktoré sa pod zámienkou upozornenia 
na problémy vznikajúce v súžití tzv. väčšinovej spoloč-
nosti a Rómov zvrhli na násilné potyčky. Okrem ich 
sympatizantov sa na nich zúčastnil i nie malý počet ob-
čanov, ktorí inak prívržencami extrémistov nie sú.

„V tejto súvislosti je veľmi nebezpečné, že sa rasis-
tické tendencie legitimizujú ako súčasť serióznej poli-
tickej argumentácie. To je vážna vec a podpísaní pred-
stavitelia cirkví a náboženských spoločností považujú za 
svoju povinnosť sa k nej vyjadriť. Nechceme tvrdiť, že 
problémy vo vzájomnom súžití - niekedy i veľmi vážne 
- neexistujú. Ale rozhodne odmietame, že by sa mohli 
vyriešiť násilie, nacionalizmus a rasizmus. Rómovia sú 
občania tejto krajiny ako ktokoľvek iný a z nábožen-
ského hľadiska sú Božími deťmi ako všetci ostatní,“  

Maďarsko a Svätá stolica  
aktualizovali medzištátnu dohodu

Budapešť 22. októbra (TK KBS) Predstavitelia Svätej 
stolice a Maďarska podpísali v pondelok 21. októbra 
v sídle maďarského parlamentu v Budapešti úpravu 
vzájomnej medzištátnej zmluvy. Ide o aktualizáciu plat-
nej zmluvy z roku 1997 vzhľadom na nový maďarský 
ústavný zákon z roku 2011. Úpravy sa týkajú najmä ob-
lasti financovania vyučovania náboženstva na školách
a cirkevných inštitúcií vyššieho vzdelávania, obnovy 
a ochrany kultúrnych pamiatok vo vlastníctve Cirkvi, 
poukázania časti dane pre potreby Katolíckej cirkvi 
a tiež príjmov z cirkevných nehnuteľností, ktoré neboli 
v zozname zmluvy z roku 1997.

Za Svätú stolicu dohodu podpísal apoštolský nuncius 
v Maďarsku arcibiskup Alberto Bottari de Castello, za 
Maďarsko vicepremiér Zsolt Semjén. Pri slávnostnom 
akte boli prítomní predstavitelia príslušných rezortov 
maďarskej vlády a čelní predstavitelia Katolíckej cirkvi 
v Maďarsku. Dokument vstúpi do platnosti po ratifikácii
oboma stranami. Pozostáva zo siedmich článkov a troch 
príloh a jeho plný názov je „Dohoda medzi Svätou stoli-
cou a Maďarskom o úprave Dohody podpísanej 20. júna 
1997 o financovaní verejnoprospešných a ďalších čisto
náboženských činností vykonávaných v Maďarsku Ka-
tolíckou cirkvou a o niektorých otázkach povahy národ-
ného dedičstva“.                                                                   RV/jb

upozorňujú predseda ČBK Dominik Duka, predseda 
Ekumenickej rady cirkví Joel Ruml a pražský rabín 
Efraim Sidon v stanovisku, ktoré je možné v plnom zne-
ní nájsť na stránke Tlačového strediska ČBK.    TS ČBK

Biskup Limburgu dočasne  
mimo svojej diecézy

Vatikán 23. októbra (TK KBS) „Svätý Otec je nepre-
stajne objektívnym spôsobom a podrobne informovaný 
o situácii v diecéze Limburg,“ píše sa vo vyhlásení Svä-
tej stolice vydanom 23. októbra. Vyhlásenie objasňuje, 
že v diecéze sa vytvorila situácia, v ktorej biskup Mons. 
Franz-Peter Tebartz van Elst „v danom okamihu nemôže 
vykonávať svoju biskupskú službu“. Po septembrovej 
„bratskej návšteve“ kardinála Giovanni Lajola, v sú-
hlase s dohodou medzi biskupom a dómskou kapitulou 
v Limburgu, Konferencia biskupov Nemecka vytvorila 
komisiu, ktorej úlohou je hĺbková analýza otázky výstav-
by biskupského sídla. V očakávaní výsledkov tohto skú-
mania a s tým spojeného určenia zodpovednosti, Svätá 
stolica pokladá za vhodné autorizovať,“ aby sa Mons. 
Franz-Peter Tebartz-van Elst, „na čas zdržiaval mimo 
diecézy“. „Z rozhodnutia Svätej stolice vstupuje od dnes 
do planosti menovanie dekana Wolfganga Röscha za 
generálneho vikára: menovanie bolo ohlásené biskupom 
Limburgu na 1. január 2014. Generálny vikár Rösch,“ 
uzatvára vyhlásenie, „bude spravovať diecézu Limburg 
počas neprítomnosti diecézneho biskupa v duchu kom-
petencií, ktoré prináležia tomuto úradu“.              RV/mk 

Kongres katechétov na Velehrade 
Živá viera a cyrilo-metodská tradícia

Velehrad 24. októbra (TS ČBK) Od 26. do 28. októb-
ra 2013 sa na Velehrade, pod záštitou biskupa Karola 
Herbsta SDB, koná IX. celoštátny kongres katechétov 
na tému Živá viera a cyrilo metodské tradície. Cieľom 
akcie je ponúknuť katechétom možnosť ďalej sa vzde-
lávať, aby si tak mohli rozšíriť obzory. Stretnutie dá tiež 
priestor pre výmenu skúseností. Kongres je tiež príleži-
tosťou vzájomne sa inšpirovať, stretnúť sa s biskupmi 
a nadviazať bližší vzťah s ostatnými kolegami. Kardi-
nál Dominik Duka v prednáške predstaví tému Agnos-
ticizmus 21. storočia. S prednáškou „Sv. Cyril a Metod 
v pastoračno-katechetickej praxi dnešnej doby“ vystú-
pi Mons. Jan Graubner. Záujemcovia sa budú môcť 
zúčastniť aj na workshopoch či seminároch, zoznámiť 
sa aj s ponukou relevantných kníh, časopisov alebo ka-
techetických pomôcok.                                           TS ČBK/fje

SPRÁVY ZO SVETA                                   ŽIVOT CIRKVI 
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Katolícke organizácie už darovali  
72 miliónov dolárov na pomoc Sýrii

Vatikán 24. október (TK KBS) Katolícke organizácie 
doteraz poslali obetiam občianskej vojny v Sýrii pomoc 
vo výške 72 miliónov amerických dolárov. Z iniciatívy 
tejto vatikánskej rady zameranej na poskytovanie cha-
ritatívnej pomoci koordinujú viaceré katolícke organi-
zácie svoju spoločnú snahu o pomoc Sýrii už od júna.

Spoločne sa na pomoci Sýrii podieľalo 32 inštitúcií. 
Adresátmi tejto pomoci bolo 20 miest v Sýrii. Okrem 
toho finančné prostriedky smerovali aj na pomoc sýr-
skym utečencom v Libanone, v Jordánsku, v Turecku, 
v Egypte a na Cypre. Iniciatívu viedla pobočka katolíc-
kej charity so sídlom v Beirúte.                  Kathpress/mk 

SPRÁVY ZO SVETA                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

Jezuitskí provinciáli vydali  
vyhlásenie o migrácii

Rím 25. októbra (TK KBS) Na svojom výročnom stret-
nutí v Ríme 17. - 23. októbra 2013 Jezitskí provinciáli 
Európy, Blízkeho východu, Afriky a Madagaskaru vydali 
spoločné vyhlásenie o migrácii a azyle v dnešnej dobe. 
Migrácia a azyl v dnešnej dobe – „Nemôžeme klásť 
hranice našej starostlivosti”

Všetci sme v uplynulých týždňoch videli hrozné utr-
penie, zosilnené nedávnou tragédiou v Lampeduse, ktoré 
zakúšajú prisťahovalci a ich rodiny. Za posledných dvad-
sať rokov zahynulo tisíce osôb usilujúcich sa dostať do 
Európy. Pápež František navštívil Lampedusu a vyjadril 
súcit, pobúrenie a smútok nad zúfalým utrpením migran-
tov. My, jezuitskí provinciáli a vyšší predstavení Európy, 
Blízkeho východu, Afriky a Madagaskaru zastupujeme 
vyše 6 000 jezuitov našich dvoch kontinentov. Pripájame 
sa k pápežovi v jeho starostlivosti a starosti o utečencov, 
ktorí podstupujú obrovské riziká, aby našli lepší život a 
únik zo život ohrozujúcich situácií vo svojej vlasti. Ro-
bíme toto vyhlásenie, pretože sme presvedčení, že naša 
spoločnosť je v tomto naliehavom čase pred vážnou mo-
rálnou otázkou.
Zachrániť životy – základná morálna požiadavka

Dôvody prúdov migrácie a utečencov sú spletité. 
Medzi najvýznamnejšie patria: vojny, prenasledovanie, 
ekonomická nestabilita, prírodné katastrofy a ochabnuté 
štáty, ktoré nie sú schopné postarať sa o svoje obyvateľ-
stvo. Nech sú dôvody akékoľvek, tragédia v Lampeduse 
nám ukazuje, že nás všetkých sa týka základná povinnosť 
chrániť ľudské životy. Nemôžeme uniknúť tejto morálnej 
požiadavke.
Zastavenie dodávok zbraní do Afriky

Európa musí prijať svoj diel zodpovednosti za glo-
bálne migračné prúdy. Mnoho európskych štátov alebo 
ich korporácie dodávajú zbrane do Afriky, často skryto. 
Tieto dodávky zbraní živia konflikty, ktoré zas živia toky
migrácií. Náš svet je tak vzájomne prepojený, že naša sta-
rostlivosť nemôže skončiť v Stredozemí.
Dublinské nariadenie

Mnohé európske krajiny sú priaznivé pre žiadateľov 
o azyl. Avšak „Dublinské nariadenie“, ktoré uvádza, že 
krajiny, do ktorých ako prvých vstúpia, sú zodpovedné za 
zhodnotenie ich žiadostí o azyl, neumožňuje rovnomerné 
delenie sa o azylové prúdy. Všetky krajiny Európy by sa 
mali vzájomne podporovať v solidarite v tejto záležitosti 
a mali by niesť spoločnú zodpovednosť za otázky azylu 
a migrantov.

Zastavenie zadržiavania žiadateľov o azyl; zlepšenie 
podmienok pre migrantov v záchytných centrách

- Sme proti zadržiavaniu žiadateľov o azyl. V súvis-
losti so zadržiavaním existujú alternatívy; niektoré vlády 
ich používajú a fungujú dobre.

- Deťom, či sú migranti alebo žiadatelia o azyl, by 
mala byť poskytnutá omnoho lepšia ochrana. Okrem 

toho, malo by byť zaručené ich právo na kvalitné vzde-
lanie.

- Podmienky zadržiavania migrantov sú často neľud-
ské. Aj keď si uvedomujeme, že národné vlády a ich sys-
témy sociálnej ochrany sú vystavené napätiam, základné 
ľudské podmienky a starostlivosť o duchovné potreby sú 
morálne záväzné.
Nezapájajte sa do extrémnych politických diskusií

Sme znepokojení pre spôsob, ktorým sa politici na-
prieč širokým spektrom dajú ovplyvniť politikmi krajnej 
pravice. Pretože získavanie hlasov a volebný úspech sa 
stáva intenzívnejším, hrozí nebezpečenstvo, že politická 
diskusia sa stane rukojemníkom extrémistických foriem 
populizmu. Vyzývame politikov, aby zabezpečili, že ta-
kíto extrémisti nebudú určovať tón politickej debaty. Eu-
rópa 20. storočia ukázala tragédiu toho, čo sa stane, ak 
extrémistické skupiny určujú program a preberajú kon-
trolu. Žiadame všetkých v domovských krajinách mig-
rantov, aby pracovali pre mier a spravodlivosť vo svojich 
krajinách, aby všetci ich občania mohli nájsť pre svoje 
rodiny bezpečný domov.
Podporovať tých, ktorí pomáhajú robiť veci lepšie

Odporúčame odvážne úsilie mnohých biskupských 
konferencií, cirkevných skupín a mimovládnych orga-
nizácií v Európe, ktoré dali praktickej službe utečen-
com a migrantom a ich obhajobe vysokú prioritu. Ako 
jezuiti ďakujeme najmä Jezuitskej službe utečencom 
(JRS, Jesuit Refugee Service), Jezuitskej službe mig-
rantom (Servicio Jesuita a Migrantes) v Španielsku a 
iným jezuitským organizáciám za všetku prácu, ktorú 
vykonávajú s takou oddanosťou a profesionalitou. Ako 
Spoločnosť Ježišova v Európe, na Strednom východe, v 
Afrike a na Madagaskare obnovujeme svoju oddanosť 
službe marginalizovaným a najchudobnejším z chu-
dobných v našich krajinách a zverujeme migrantov do 
modlitieb veriacich a starostlivosti a záujmu všetkých 
ľudí dobrej vôle.                                   P. Peter Girašek SJ
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Stretnutie katolíckych biskupov východného obradu 2013
Košice 24. októbra (TK KBS) Vyše tridsať hierarchov sa 
zúčastnilo na nedávnom 16. stretnutí biskupov východ-
ných katolíckych cirkví Európy v Košiciach (17.- 20. 
októbra 2013). Zamýšľali sa nad témou evanjelizácie 
kultúry. Konferencia, ktorú zorganizovala Rada európ-
skych biskupských konferencií (CCEE), hostila pre-
dovšetkým gréckokatolíckej biskupov z celej Európy, 
ale aj predstaviteľov 
iných východných ka-
tolíckych cirkví vráta-
ne maronitskej, chal-
dejskej a arménskej. 

Záverečné vyhlá-
senie zo stretnutia 
katolíckych biskupov 
východného obradu 
2013: Niet evanjelia 
bez kultúry

Hoci sa Cirkev 
neidentifikuje so
žiadnou kultúrou, je 
si vedomá dôležitosti 
dialógu s kultúrami 
prítomnými na európ-
skom kontinente. Nie 
je možné predstaviť 
si ohlasovanie Krista 
mimo dejín. Vskutku, 
stretnutie Krista a de-
jín vytvára kultúru 
– kultúru života. Tieto myšlienky viedli katolíckych 
biskupov východného obradu z Európy k zostaveniu 
záverečného posolstva na zakončenie svojho výročné-
ho stretnutia.

Počas štyroch dní (17. - 20. októbra 2013) sa vyše 
tridsať katolíckych biskupov východného obradu stre-
tlo v Košiciach (Slovensko) – európskom hlavnom 
meste kultúry pre rok 2013, na pozvanie Mons. Milana 
Chautura CssR, košického eparchu.

Stretnutie sa konalo v horizonte Roku viery a pri 
príležitosti 1150. výročia príchodu svätých bratov Cy-
rila a Metoda na územie Slovanov. Účastníci stretnutia 
sa v Košiciach zamýšľali nad tým, ako dnes evanje-
lium vytvára kultúru. Prednášky na stretnutí prednies-
li: kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregá-
cie pre evanjelizáciu národov, Mons. Cyril Vasiľ SJ, 
arcibiskup sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, 
apoštolský exarcha pre katolíkov byzantského obradu 
v Grécku Mons. Dimitrios Salachas a P. Juraj Dufka 
SJ z Centra spirituality Východ-Západ v Košiciach, 
ktorý predstavil úvahu na tému Umenie ako nástroj 
evanjelizácie.

Počas stretnutia a v kontexte Roku viery, biskupi 
spoločne vyznali vieru recitujúc vyznanie viery, ktoré 
bl. Ján Pavol II. zahrnul do Slavorum Apostoli.

V rámci stretnutia sa účastníci stretli s košickým 
arcibiskupom latinského obradu, Mons. Bernardom 
Boberom, s košickým primátorom a prezreli si výstavu 
Byzantského umenia inštalovanú v priestoroch Teolo-
gickej fakulty v Košiciach.

Zasadanie sa nieslo v srdečnej a bratskej atmosfére, 
obohatenej o chvíle modlitby a každodenné slávenie 

božskej liturgie. Sta-
rostlivo pripravené 
a hojne navštevované 
liturgické slávenia 
pretavili slová pred-
nesené na stretnutí do 
prejavu spoločne pre-
žitej skúsenosti.

Stretnutie vý-
chodných biskupov 
Európy  vyvrcholilo 
v nedeľu v Bazilike 
minor Svätého Du-
cha pri kláštore ot-
cov redemptoristov 
v Michalovciach. Ar-
chijerejskú liturgiu 
slávil vladyka Cyril 
Vasiľ, sekretár Kon-
gregácie pre východ-
né cirkvi z Ríma.

V yávere sv. li-
turgie sa prihovoril 

arcibiskup Stanislav Zvolenský a vyzdvihol krásu 
byzantskej liturgie ako duchovného i kultúrneho fe-
noménu. Vladyka Milan Chautur vyjadril radosť nad 
trojdňovým stretnutím a poďakoval prítomným hie-
rarchom za ich modlitbu pre dobro Košickej eparchie. 
V popoludňajších hodinách sa biskupi presunuli do 
mariánskeho pútnického miesta Klokočov, kde vyjad-
rili svoje poďakovanie Bohorodičke spevom Akatistu 
na jej počesť.         

Budúcoročné stretnutie sa uskutoční v Ľvove na 
Ukrajine, od 23. do 26. októbra, a to pri príležitosti 25. 
výročia legalizácie Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.

Posolstvo európskych katolíckych biskupov 
východného obradu
Katolícki biskupi východného obradu z Európy 

sa na pozvanie miestneho gréckokatolíckeho eparchu 
a pod záštitou Rady európskych biskupských konfe-
rencií (CCEE) zišli v Košiciach – európskom hlavnom 
meste kultúry pre rok 2013, na svojom výročnom stret-
nutí. Témou stretnutia, ktoré sa konalo v čase, keď si 
s radosťou pripomíname 1150. výročie príchodu sv. 
Cyrila a Metoda k slovanským národom, bola evanjeli-
zácia kultúry. Zároveň sa biskupi znovu zamýšľali nad 
evanjelizačnou misiou dvoch svätých gréckych bratov, 
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Za 60 rokov života ďakoval  
prešovský arcibiskup metropolita 

Ján Babjak

Ľutina 21. októbra (TK KBS) Na pútnickom mieste 
Prešovskej archieparchie v Ľutine sa 21. októbra ko-
nala slávnosť pri príležitosti životného jubilea 60-tich 
rokov prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána 
Babjaka SJ, ktorý v miestnej bazilike minor predsedal 
ďakovnej archijerejskej svätej liturgii. Koncelebrovalo 
ďalších 37 gréckokatolíckych a rímskokatolíckych ar-
cibiskupov a biskupov zo Slovenska a zahraničia.

Homíliu predniesol apoštolský nuncius Mons. Ma-
rio Giordana. Vychádzal z evanjelia, v ktorom zazneli 
Ježišove blahoslavenstvá. Ježiš v nich hovorí o istých 
veciach, ktoré sa na prvý pohľad zdajú ako zlo, ale 
v skutočnosti sú požehnaním. Jubilantovi aj v mene 
Svätého Otca poďakoval za všetko, „čo ste urobili a eš-
te urobíte pre túto miestnu prešovskú cirkev, i pre celú 
Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.“

V závere liturgickej slávnosti nasledovali prího-
vory. Vladyka Svjatoslav Ševčuk, kyjevsko-haličský 
vyšší arcibiskup, zdôraznil skutočnosť, že prešovský 
arcibiskup a metropolita je hlavou cirkvi sui iuris na 
Slovensku. Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský 
vladykovi Jánovi zablahoželal v mene všetkých kato-
líckych biskupov na Slovensku a povedal, že služba 
biskupa je službou pastiera, ktorý hľadá tých, ktorí 
sa stratili. Vladyka Milan Lach, pomocný prešovský 
biskup a protosynkel Prešovskej archieparchie, zabla-
hoželal v mene svojom a v mene kňazov. Provinciálna 
sestra Petra Sičáková SNPM blahoželala v mene re-
hoľníkov a rehoľníc.

Vladyka dostal viaceré pozdravné listy od kardiná-
lov, biskupov a ostatných gratulantov. Pozdravný list 
s blahoželaním mu zaslal aj emeritný prešovský biskup 
Mons. Ján Hirka, ktorý sa už osobne na slávnosti ne-
mohol zúčastniť.                                                Ľubomír Petrík

uvedomujúc si výzvy, ktorým musia čeliť v Európe ich 
cirkvi na miestnej úrovni.

Na záver tohto stretnutia sa biskupi obracajú na 
svojich veriacich a všetkých ľudí dobrej vôle s týmto 
posolstvom nádeje, milosrdenstva a lásky.

Hlboko presvedčení o aktuálnosti posolstva sv. 
Cyrila a Metoda, chceme znova potvrdiť a pripome-
núť kresťanské korene Európy. Európska civilizácia 
a kultúra, pozbavená Kristovho evanjelia o spáse, ne-
môže budovať pevnú ľudskú spoločnosť, založenú na 
etických a morálnych hodnotách a na rodine, ktoré sú 
zárukou spravodlivosti a pokoja medzi národmi. Kul-
túra bez Boha vedie človeka k zúfalstvu a smrti. My 
sa zasadzujeme za kultúru života a nádeje: kultúru, 
ktorá je schopná obsiahnuť človeka vo všetkých jeho 
aspektoch a vytvárať bratstvo, lásku, priateľstvo a soli-
daritu, zvlášť k chudobným, vysťahovalcom a opuste-
ným. Kultúra hodná svojho pomenovania zahŕňa úctu 
k Bohu, k Bohu, ktorý miluje ľudstvo i každého jedné-
ho človeka, za ktorého dal život a zvíťazil nad smrťou 
svojím slávnym zmŕtvychvstaním.

Dobre poznáme problémy našich národov, krízu, 
ktorá sa tiahne naprieč európskym kontinentom a sve-
tom, terorizmus a mnohé vojenské konflikty, politické
boje a rasizmus. Táto kríza nie je len ekonomická, ale 
je predovšetkým duchovná. My kresťania, katolíci 
východného obradu, sme povolaní byť opravdivými 
svedkami bohatého dedičstva našich otcov, potvrdené-
ho mučeníctvom mnohých našich pastierov a bratov.

Chceme s radosťou a entuziazmom ohlasovať dob-
rú zvesť o Božej láske ku každému človeku. Potrebu-
jeme Boha, aby sme znovu objavili význam našej exis-
tencie na tejto zemi. Nik nemôže niesť svoj kríž sám, 
ale len s Bohom a so svojimi bratmi a sestrami. Preto 
chceme znovu zdôrazniť, že Kristus nie je vzdialený 
od toho, čo prežívame. Žiada nás, aby sme mu dôve-
rovali. V udalostiach nášho života v ňom nachádzame 
skalu, o ktorú sa môžeme oprieť.

Živá skúsenosť so zmŕtvychvstalým Kristom bola 
zdrojom, z ktorého pramenilo angažovanie sa kresťa-
nov pri budovaní európskej kultúry. Dnes, rovnako ako 
v minulosti, my katolícki biskupi východného obradu 
Európy potvrdzujeme svoju dobrú vôľu spolupracovať 
na budovaní kultúry stretnutia a dialógu, ktorá je za-
ložená na pravde, slobode, spravodlivosti, úcte a tole-
rancii.

V európskom kontexte sú naše cirkevné katolíc-
ke komunity východného obradu i všetci veriaci ako 
jednotlivci povolaní Božou prozreteľnosťou pokra-
čovať v evanjelizačnom poslaní sv. Cyrila a Metoda, 
smerujúc k nevyhnutnej vnútornej obnove a celkové-
mu rozvoju, ako si to želal Druhý vatikánsky koncil. 
Naše bohaté tradície tak nezostanú len pamätníkom 
hodným obdivu či spomienky, ale stanú sa životodar-
ným liekom na uzdravenie európskej kultúry, ktorá 
sa čím ďalej, tým viac stáva sekularizovanou a od-
kresťančenou.

Počas nášho stretnutia sme s obavami sledovali dra-
matickú situáciu našich trpiacich kresťanských bratov 
a veriacich na Blízkom východe, zvlášť v Sýrii. Zjed-
notení so Svätým Otcom a s miestnymi biskupmi sa 
modlime za to, aby bola rozhodnejšie nastolená cesta 
dialógu a aby sa k modlitbe pripojili aj politické rozhod-
nutia založené na spravodlivosti a na rešpektovaní rôz-
nych náboženských komunít, čo by viedlo k okamžité-
mu zastaveniu paľby a zanechaniu každej formy násilia, 
i ukončeniu dodávok zbraní, ktoré prispievajú k udržia-
vaniu vojny v krajine.

Na príhovor Božej Matky a sv. Cyrila a Metoda vy-
prosujeme u nášho Pána pokoj pre každého človeka na 
tomto kontinente.            Michal Hospodár, Stanislav Gábor
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Vranov u Brna 24. október (TK 
KBS) – 76. plenárne zasadanie 
Konferencie biskupov Slovenska 
(KBS) sa konalo v dňoch 22. a 23. 
októbra 2013 vo Vranove u Brna.

Zúčastnilo sa ho 15 biskupov, 
členov KBS, arcibiskup Mons. 
Ján Babjak sa zo zasadania ospra-
vedlnil.

Biskupi rozhodli o vyhlásení 
roku 2014 ako o Roku Sedem-
bolestnej Panny Márie. Dôvo-
dom je 450. výročie od prvého 
zázraku na príhovor Panny Márie 
v Šaštíne a 50. výročie potvrde-
nia Sedembolestnej Panny Márie 
za Patrónku Slovenska pápežom 
Pavlom VI. Ten istý Svätý Otec zároveň vyhlásil 
chrám v Šaštíne za baziliku minor. Rok Sedembo-
lestnej Panny Márie bude trvať od 1. januára do 31. 
decembra 2014.

Členovia KBS sa v rámci rokovania zaoberali 
hodnotiacou správou Národného pochodu za život. 
Biskupi prijali udalosť so zadosťučinením. Konštato-
vali, že v celkovom priebehu, organizácii i v samot-
ných účastníkoch stretnutia bolo cítiť veľké Božie 
požehnanie. Kresťanstvo ohlasuje „život v plnosti“, 
čo sa prejavuje aj v ochrane prirodzeného života.

S pozitívnym ohlasom sa stretli biskupi i pri or-
ganizovaní stretnutia mládeže v Ružomberku. Kona-
lo sa počas Svetových dní mládeže v Rio de Janeiro 
v Brazílii. Ako pozitívum hodnotili biskupi i fakt, že 
stretnutie smerovalo k prehĺbeniu duchovnosti, čo 
sa prejavilo najmä pri adorácii Oltárnej sviatosti.

Na programe rokovania pléna KBS bola aj otáz-
ka prípravy učebníc náboženskej výchovy. KPKC 
/Katolícke pedagogické a katechetické centrum/ 
uzatvorilo zmluvu o tlači učebníc so Spolkom svä-
tého Vojtecha. Prvé výtlačky sú očakávané v druhej 
polovici roku 2014.

Na programe bolo schvaľovanie mediálnych pro-
jektov za rok 2013. KBS podporí mediálne projekty 
v celkovej výške viac ako 147 tisíc EUR.

V dňoch 11. až 16. februára 2014 sa uskutoční 
piaty ročník púte Rady pre laické a apoštolské hnu-
tia a Fóra kresťanských inštitúcií k hrobu sv. Cyrila 
v Ríme. Pôjde zároveň o spoločnú púť s českými 
hnutiami.

24. októbra sa následne uskutočnilo spoločné ro-
kovanie KBS a ČBK.

Biskupi oboch konferencií si na ňom vymeni-
li skúsenosti zo života Cirkvi v oboch krajinách za 
ostatných 20 rokov a venovali sa aj téme „Sekulari-
zácia ako pastoračná výzva” i vzťahom Cirkvi a štá-
tu v období slobody.

76. plenárne zasadanie KBS

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska  
k aktuálnym otázkam ochrany života

Pred mesiacom sa v Košiciach za účasti asi 80 
tisíc ľudí uskutočnil po prvý raz Národný pochod za 
život. Je pre nás veľkou radosťou i povzbudením, 
že toľkým ľudom na Slovensku záleží na ochrane 
nenarodeného života i manželstva a rodiny. Všetci 
podporovatelia kultúry života právom očakávajú, 
že takto prejavená vôľa nájde odozvu aj v záko-
nodárnom zbore. Nastal čas na iniciatívy s cieľom 
odstrániť diskrimináciu nenarodených detí a chrá-
niť ich pred umelým potratom, najmä z dôvodu 
pohlavia dieťaťa, sociálnych dôvodov a na žiadosť 
ženy. Domnievame sa tiež, že by mali vzniknúť 
také programy, ktoré by boli osobitne zamerané na 
pomoc tehotným ženám v núdzi.

Sme presvedčení, že akékoľvek dokumenty pri-
jímané na národnej úrovni, by mali brať do úvahy 
najmä naše spoločenské, kultúrne a náboženské 
zvyklosti a nielen účasť v európskych a medziná-
rodných štruktúrach. Upozorňujeme, že v posled-
nom období sa objavilo viacero návrhov dokumen-
tov z oblasti ľudských práv, ktoré sa však môžu stať 
nástrojom na šírenie gender ideológie, nadštandard-
ných práv neheterosexuálnych menšín, obmedzo-
vania slobody svedomia a obmedzovania rodičov-
ských práv. Vyjadrujeme presvedčenie, že agenda 
ľudských práv by sa nemala zneužívať na šírenie 
ideologických požiadaviek, ale mala by vždy sle-
dovať dobro všetkých ľudí bez rozdielu, ako aj spo-
ločné dobro.

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle k pomoci 
núdznym a slabým. Naše rodiny si zaslúžia dôstoj-
ný život. Kto sa stará o rodinu a ochranu každého 
ľudského života, ten sa stáva tvorcom pokoja a spo-
ločenského blahobytu.                                      

                                            TK KBS/jk / snímka pz
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V Bratislave pripravili konferenciu 
Viera v živote kresťana a Cirkvi

Bratislava 20. októbra (TK KBS) Rok viery, ktorý 
prežívame v Cirkvi, prináša so sebou možnosť na-
novo prehĺbiť a reflektovať našu vieru, či jej vzťah
k rozumu, dejinám alebo svetu. Aj na základe ta-
kéhoto cieľa sa v stredu 16. októbra uskutočnila na 
Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulte UK v Bratislave konferencia s názvom „Vie-
ra v živote kresťana a Cirkvi“.

Účastníci konferencie, katolícki teológovia, vy-
učujúci na štyroch slovenských katolíckych teolo-
gických fakultách a doktorandi počas nej prednášali 
a diskutovali aktuálne témy zo života Cirkvi. Medzi 
inými aj banskobystrický biskup a doktor teológie 
Marián Chovanec. Priblížil účastníkom problema-
tiku odovzdávania vieroučných právd, ktorá je ne-
vyhnutná pre zachovanie viery v našej slovenskej 
kultúre a spoločnosti. Doktor filozofie Jozef Uram
pripomenul, že kresťanská viera nie je nerozumný 
prejav človeka, ale naopak viera vyrastá na podklade 
mnohých dôkazov, ktoré aj keď samé o sebe nemu-
sia byť dostatočne presvedčivé, predsa však spolu 
vytvárajú jednotu, ktorá podkladá vieru dôveryhod-
ným rozumovým presvedčením.

Dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 
Miloš Lichner vo svojom príspevku zase pripomenul 
veľkého cirkevného otca sv. Aurélia Augustína a je-
ho dôraz na nezaslúženosti spásy i viery, ktorá je celá 
darom Božím. Profesor teológie tamojšej fakulty Jo-
zef Krupa poukázal zase na skutočnosť, že úlohou 
Magistéria Cirkvi je bdieť nad teológiou, aby nezišla 
z cesty pravdy, ale aby verne zachovávala poslanie, 
ktoré jej zveril Kristus. Okrem toho ďalší predná-
šajúci diskutovali o viere ako prejave spolupráce  

medzi človekom a Bohom, Druhom Vatikánskom 
koncile, či teológii emeritného pápeža Benedikta 
XVI, či iných témach.

Posolstvo konferencie ostáva pritom aktuálne pre 
všetkých veriacich. Viera je drahý dar, ktorý sme do-
stali a mali by sme ju zodpovedne prehlbovať, spo-
znávať a reflektovať, aby sme pred našimi blížnymi,
či pred celým svetom vedeli obhájiť to, v čo skladá-
me našu nádej (por. 1 Pt 3, 15).               Martin Mihalik

Trnavského arcibiskupa Oroscha 
prijal prezident SR Gašparovič

Bratislava 20. októbra (TK KBS) Prezident SR Ivan 
Gašparovič prijal v piatok dopoludnia v Prezidentskom 
paláci v Bratislave Mons. Jána Oroscha, trnavského ar-
cibiskupa v sprievode Mons. Jána Pavčíra, generálneho 
vikára Trnavskej arcidiecézy. Stretnutie sa uskutočnilo 
z príležitosti nedávneho menovania Mons. Jána Oroscha 
a jeho uvedenia do úradu trnavského arcibiskupa. Pre-
zident Slovenskej republiky zablahoželal arcibiskupovi 
Trnavskej arcidiecézy k tomuto míľniku jeho osobnej 
histórie, ako i trnavskej partikulárnej Cirkvi. Stretnutie, 
pri ktorom sa prezident Ivan Gašparovič veľmi živo za-
ujímal i o život Cirkvi v Trnavskej arcidiecéze, sa nieslo 
vo veľmi srdečnej atmosfére.                              ABÚ Trnava 

Skončila 40 dňová reťaz pôstu 
a modlitieb za kňazov

Bratislava 24. októbra (TK KBS) Na Slovensku sa 
skončila reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Začala 
na sviatok Sedembolestnej Panny Márie (15. sep-
tembra). Trvala 40 dní. Do akcie, ktorú podporili 
viacerí slovenskí biskupi, sa zapojili veriaci nielen 
zo Slovenska, ale zo zahraničia. Jej iniciátori ocenili 
záujem všetkých, ktorí sa do nej aktívne zapojili.

„Spoločenstvo Modlitby za kňazov zorganizova-
lo 40 dňovú reťaz pôstu a modlitieb za kňazov s túž-
bou pomôcť našim duchovným otcom. Chceli sme 
na to upozorniť a ponúknuť aj konkrétny priestor 
pre zapojenie sa do spoločenstva ľudí s rovnakým 
úmyslom. Ak toto spoločenstvo modliacich a postia-
cich sa pomohlo čo len jednému kňazovi, malo to 
zmysel. A nielen pre toho kňaza, ale aj pre všetkých 
zúčastnených,“ hovorí Samuel Brečka, vedúci Spo-
ločenstva Modlitby za kňazov.

„Nemám síce žiadne štatistiky o počte zúčastne-
ných, ale z reakcií viem, že ľudia sa zapájali,“ spo-
mína ďalej Brečka, ktorý poďakoval všetkým part-
nerom za šírenie tejto kampane. Povzbudivé hlasy 
prichádzali podľa neho z viacerých slovenských far-
ností. Slová podpory zazneli aj od veriacich z Kana-
dy či Českej republiky. „Najväčšia vďaka však patrí 
tým, ktorí sa tohto duchovného boja aj osobne zú-
častnili a samozrejme Bohu. Viacerí kňazi s ktorými 
som o akcii hovoril, veľmi ďakovali za každý pôst 
a modlitbu. Využívam túto príležitosť a ich vďaku 
s radosťou odovzdávam,“ dodáva.

Každý, kto sa chcel pridať k pôstu a modlitbám 
za kňazov, si mohol počas trvania akcie vybrať ľubo-
voľný jeden deň z ponúkaných 40-tich a obetovať ho. 
Zjednocovať sa bolo možné pri rôznych úmysloch. 
Pôst bolo možné obetovať nielen za kňazov v činnej 
službe, ale aj za nové povolania do kňazstva, či za 
odvahu pre chlapcov urobiť konkrétne rozhodnutie 
ako reakciu na Božie povolanie. „Aj po skončení by 
sme chceli poprosiť, aby sme nezabúdali v modlitbe 
na našich kňazov,“ odprúča Brečka, ktorý verí, že sa 
uskutoční aj ďalší ročník tejto aktivity.               -sb-
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Misijný jarmok na ZŠ a MŠ  
Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 23. októbra (TK KBS) Jednou z mno-
hých akcií, ktoré pripravili počas minulotýždňového 
misijného týždňa na celom Slovensku, bol aj misijný 
jarmok na Základnej škole s Materskou školou Štefana 
Moyzesa v Banskej Bystrici. Misijný týždeň zavŕšili 
deti zorganizovaním jarmoku, počas ktorého sa vy-
zbierala suma 99,93 eur, ktorú Pápežské misijné diela 
na Slovensku pošlú na projekty pre chudobné a choré 
deti v misiách.

„V mene deti z misií ďakujeme deťom zo Základnej 
školy s Materskou školou Štefana Moyzesa v Banskej 
Bystrici za tento ich krásny prejav konkrétnej pomoci 
pre deti v núdzi, ktorý iste pomôže ešte viac rozvíjať ich 
citlivé srdiečka pre deti, ktoré trpia a nevedia si pomôcť 
sami. Každým takýmto skutkom nezištnej lásky robíme 
spoločnosť lepšou a ľudskejšou. Neraz sú pre nás dospe-
lých deti veľkým príkladom,“ povedal národný riaditeľ 
PMD na Slovensku Viktor Jakubov. Miroslava Rusnáková

Svätý Otec František reagoval  
na knihu pozdravov  

s menami Františkov

Bratislava 24. októbra (TK KBS) Svätý Otec reagoval 
na unikátnu knihu pozdravov a modlitieb s menami 
Františkov, ktorá putovala ešte v lete zo Slovenska do 
Vatikánu. Dielo vytvorili predstavitelia laickej iniciatí-
vy. Ich zástupcov príijal 25. októbra 2013 bratislavský 
arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, 
ktorý im osobne tlmočil pozdrav od Svätého Otca.

Myšlienka prejaviť touto formou priazeň Svätému 
Otcovi sa zrodila u jedného z Františkov - Františka 
Kyselicu krátko po tom, ako bol za 266. hlavu Kato-
líckej cirkvi zvolený 76-ročný argentínsky kardinál 
Jorge Mario Bergoglio SJ, ktorý prijal meno František. 
S ním ho spája nielen meno, ale aj rovnaký vek. Začiat-
kom apríla vyzval prostredníctvom rôznych kanálov 
všetkých Františkov zo Slovenska, ktorí mali záujem 
prejaviť priazeň novému pápežovi, aby sa ozvali. Ná-
sledne oslovil školu, kde našli ideu stvárnenia tohto 
diela. O výslednú podobu diela sa pričinila oslovená 
výtvarníčka Denisa Bogdalíková.

Kniha obsahovala pozdrav iniciátora akcie, ktorý 
je v slovenskom a talianskom jazyku. Zachytený v nej 
bol aj pozdrav a idea celého projektu. Nasledovali 
mená Františkom zo Slovenska, spolu s ich priezviska-
mi a bydliskami. Spolu ich je 568. Priazeň a modlitbu 
Františkovi prejavili aj ich rodinní príslušníci, ktorí po-
slali ich mená. Vlastnoručne ich potom prepísali takmer 
40 žiaci z rôznych ročníkov a niektorí učitelia spomína-
nej školy v Malackách. Nechýba ich zoznam a pozdrav 
spoločenstva Spojenej školy sv. Františka Assiského 
v Malackách, ktorej žiaci a učitelia sa spolupodieľali na 
tomto projekte.                                                           TK KBS/ml 

Levočská svätyňa dostala ocenenie 
od združenia Worldpriest

Levoča 24. októbra (TK KBS) Levočská mariánska svä-
tyňa získala prestížne ocenenie za prípravu a účasť na 
štvrtom ročníku celosvetovej štafety modlitby ruženca 
za kňazov. Baziliku Navštívenia Panny Márie na Ma-
riánskej hore v Levoči ocenilo medzinárodné pútnické 
združenie Worldpriest. Dekrét o ocenení a zaradení 
baziliky udelilo združenie rektorovi baziliky, levočské-
mu dekanovi a farárovi Mons. profesorovi Františkovi 
Dlugošovi. Dokument odovzdala predstaviteľka tohto 
spoločenstva Marion Mulhall. 

V Levočskej mariánskej svätyni sa do výročnej 
celosvetovej štafetovej modlitby ruženca za kňa-
zov zapojili 7. júna 2013 - na sviatok Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho. Bazilika Navštívenia Panny Márie  

Slovensko získalo certifikát pre du-
chovnú službu „Ráchelina vinica“

Banská Bystrica 18. októbra (TK KBS) Diecézne pas-
toračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy 
počas víkendu 11. – 13. októbra 2013, po zavŕšení nie-
koľkomesačnej prípravy, uskutočnilo prvé víkendové 
stretnutie pre ženy a mužov po skúsenosti straty dieťaťa 
v dôsledku potratu. Stretnutie v Lúčkach pri Kremnici 
viedol prípravný tím z Viedne na základe metodiky Rá-
chelina vinica od doktorky psychológie Theresy Burke 
zo Spojených štátov.

Program „Ráchelina vinica“ ako služba vnútorného 
uzdravenia a zmierenia žien po potrate je ponúkaný v 48 
štátoch USA a ďalších 35 štátoch sveta už od roku 1994. 
Od 17. októbra je Slovensko ďalšou členskou krajinou 
oprávnenou vykonávať tento typ duchovnej služby s po-
trebným certifikátom.

Duchovná služba emocionálneho a duchovného 
uzdravenia Ráchelina vinica je určená pre žijúce obete 
potratu (matky, otcov, súrodencov, starých rodičov, zdra-
votníkov).                                             Zuzana Juhaniaková

na Mariánskej hore bola tohto roku po prvý raz zaradená 
medzi 60 mariánskych bazilík sláviacich Svetový deň 
Modlitby pre posvätenie kňazov, čím sa stala plnopráv-
nym členom spoločenstva svetovej reťaze ružencovej 
modlitby za kňazské povolania.       Jozef Lapšanský 
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VNitre výstava fotografií z návštev Jána Pavla II.
na Slovensku
NITRA - Katedrála – Bazilika svätého Emeráma je od 
20. októbra 2013 miestom výstavy fotografií z troch náv-
štev blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. 
Výstavu s názvom Svätý Otec na Slovensku otvoril prí-
hovorom nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Bývalá 
veľvyslankyňa SR pri Svätej Stolici Dagmar Babčanová 
prítomným prezradila, že táto výstava bola prezentova-
ná po návšteve Jána Pavla II. v roku 2003, na veľvysla-
nectve v Ríme, potom aj v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. 
Výstava sa koná z príležitosti 10. výročia tretej návštevy 
Jána Pavla II. na Slovensku a 35. výročia jeho inaugurá-
cie na Petrov stolec. V katedrále na Nitrianskom hrade 
potrvá do 8. decembra 2013.                        Miroslav Lyko

V Rusovciach majú veriaci novú farskú budovu 
a pastoračné centrum
BRATISLAVA RUSOVCE - V bratislavskej mestskej 
časti Rusovce sa veriaci tešia z novej farskej budovy 
a pastoračného centra. Vďaka iniciatíve miestnych far-
níkov a duchovného správcu sa im nové priestory po-
darilo postaviť za tri roky a to aj napriek prekážkam. 
Posvätil ich bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, 
ktorý s veriacimi slávil aj svätú omšu.  
                                             Rádio LUMEN / Ján Heriban

Sté výročie narodenia Alojza Chmeľa  
si pripomenuli v Spišskej Starej Vsi
SPIŠSKÁ STARÁ VES - Na 100. výročie narodenia 
Božieho služobníka Alojza Máriu Chmeľa sa 21. ok-
tóbra v jeho rodisku Spišskej Starej Vsi konala spo-
mienková slávnosť, ktorej predsedal spišský diecézny 
biskup Mons. Štefan Sečka. Slávnostný príhovor pred-
niesol generálny postulátor rehole bosých augustiniá-
nov Gabriele Ferlizi z Ríma. Podľa svojho rodáka obec 
Spišská Stará Ves pri príležitosti storočnice pomenova-
la námestie neďaleko kostola, na ktorom bol nedávno 
umiestnený jeho pamätník.              VR SK / Jozef Rajčák

59. púť radosti pre mladých
PAVLOVCE NAD UHOM - Počas víkendu (18. - 20. 10. 
2013) sa v Pavlovciach nad Uhom uskutočnila 59. púť 
radosti. Približne 250 mladých spoločne uvažovalo nad 
slovami Pána Ježiša o Cirkvi: „Brány pekelné ju nepre-
môžu“ (Mt 16, 18). Účastníci púte si vypočuli prednášku 
otca Pavla Hudáka, v ktorej ich motivoval k budovaniu 
Božej rodiny – Cirkvi žitím skutočného vzťahu s Bo-
hom skrze modlitbu a s blížnymi skrze lásku. Súčasťou 
programu bola aj pešia púť k hrobu Anny Kolesárovej 
vo Vysokej nad Uhom, ktorá vyvrcholila slávením svä-

tej omše. Celebroval ju košický arcibiskup metropolita 
Mons. Bernard Bober.                       Daniel Zámečník 

180. výročie založenia Spolku svätého Mikuláša
TRNAVA - Rímskokatolícky cirkevný hudobný spo-
lok sv. Mikuláša v Trnave si v nedeľu 20. októbra pri-
pomenul 180. výročie založenia Spolku slávnostným 
koncertom v Bazilike sv. Mikuláša.  Okrem koncertov 
Spolok pravidelne účinkuje v nedeľu na svätej omši 
v latinskom jazyku o 9:00 hodine. V roku 2008 Spolok 
dostal Cenu Fra Angelica.                     Bohumil Chmelík 

Zbor bl. P. P. Gojdiča získal ocenenie  
na medzinárodnej súťaži v Poľsku
POĽSKO - Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. 
Gojdiča z Vranova nad Topľou v konkurencii zborov 
z viacerých európskych krajín získal uplynulý víkend 
tretie miesto na hudobnej súťaži na medzinárodnom 
festivale zborov v poľskom meste Kety.  Kultúrny 
projekt, ktorý sa konal od piatku do nedele, má me-
dzinárodný a ekumenický rozmer. Je súčasťou osláv 
na počesť patróna mesta Kety - sv. Ján Kentský (Kety, 
Kanty). Festival sprevádza aj filmová prehliadka a pre-
hliadka výtvarných prác deti a mládeže.   Dana Mikčová

Futbalový turnaj o pohár biskupa Sečku
LEVOČA - V sobotu 19. októbra si v Levoči zmerali 
sily víťazi dekanátnych kôl futbalového turnaja o po-
hár Spišského diecézneho biskupa Štefana Sečku. 
Futbalisti z Oravy, Liptova a Spiša bojovali v uplynu-
lých mesiacov v jednotlivých dekanátoch o postup do 
diecézneho kola futbalového turnaja. Diecézne kolo sa 
začalo svätou omšou v gymnaziálnom kostole v Levo-
či. Celebroval ju generálny vikár Mons. Anton Tyrol. 
Po nej sa družstvá súperili v štyroch základných skupi-
nách. Víťazstvo si odnieslo mužstvo zo Starej Ľubov-
ne. Odmeny a poháre v mene biskupa Sečku pre víťa-
zov udelil vikár Tyrol.                            Marika Janusová

Arcidiecézny futbalový turnaj v Košiciach
KOŠICE - V sobotu 19. októbra 2013 sa v hale Cas-
sosport v Košiciach konal ďalší ročník Arcidiecézneho 
futbalového turnaja. V tento deň sa na palubovke stre-
tlo 10 mužstiev z rôznych farností Košickej arcidiecé-
zy. Futbalový turnaj sa začal spoločnou svätou omšou 
v saleziánskom stredisku Tri hôrky. Následne sa účast-
níci turnaja presunuli do haly, kde v kategórii mladších 
sa na prvom mieste umiestnilo družstvo z Krížovan, 
v kategórii starších družstvo z Hanušoviec nad Top-
ľou, za nimi nasledovali mužstvá z Víťaza a z košické-
ho saleziánskeho strediska Tri hôrky.         Marek Roják 

STRUČNE Z DOMOVA


