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Vatikán 3. novembra (RV)  Svätý Otec František v nede-
ľu 3. novembra 2013 predniesol z okna svojej pracovne 
následný príhovor. 
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Úsek z Lukášovho evanjelia na dnešnú nedeľu nám 
ukazuje Ježiša, ktorý na svojej ceste smerom k Jeruza-
lemu vstupuje do mesta Jericha. Je to posledná etapa tej 
cesty, v ktorej je zhrnutý zmysel celého Ježišovho živo-
ta, zasväteného hľadaniu a záchrane oviec, stratených 
z domu Izraela. Čím viac sa však putovanie blíži k cieľu, 

tým viac sa okolo Ježiša sťahuje slučka nepriateľstva.
Napriek tomu sa v Jerichu udeje jedna z najradost-

nejších udalostí z podania sv. Lukáša: obrátenie Zacheja. 
Tento človek je stratenou ovcou, je opovrhovaný a „ex-
komunikovaný“, pretože je to mýtnik, ba čo viac, je na 
čele mýtnikov toho mesta, priateľ nenávidených rím-
skych okupantov, je to okrádač a zdierač.

Keďže sa nemôže k Ježišovi priblížiť, pravdepo-
dobne pre svoju zlú povesť, a keďže je malej postavy, 
Zachej sa vyštverá na strom, aby mohol vidieť Majstra, 

Pápež František v nedeľnom príhovore vysvetlil Zachejovo gesto

Vatikán 4. novembra (RV) Muži oddaní svojmu povola-
niu a službe Cirkvi. Týmito slovami označil Svätý Otec 
František kardinálov a biskupov, ktorí zomreli v uply-
nulom roku. Za nich slávil dnešnú svätú omšu v Bazi-
like sv. Petra pri oltári katedry. Koncelebrovali kardinál 
Angelo Sodano, dekan kolégia 
kardinálov, kardinál Giovan-
ni Battista Re, emeritný pre-
fekt Kongregácie pre biskupov 
a ďalších takmer 40 kardinálov.

„V duchovnej atmosfére 
mesiaca novembra, poznačenej 
spomienkou na zosnulých ve-
riacich, si spomíname na bratov 
kardinálov a biskupov, ktorí sa 
vrátili do Otcovho domu v prie-
behu tohto posledného roku. Sláviac za nich túto eu-
charistiu prosíme Pána, aby im udelil nebeskú odme-
nu, ktorá je sľúbená dobrým a verným služobníkom. 
Počuli sme slová sv. Pavla: «Som si istý, že ani smrť 
ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, 
ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani 
nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Bo-
žej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi» 
(Rim 8, 38-39).

Apoštol hovorí o Božej láske ako o najhlbšom, 
neprekonateľnom dôvode kresťanskej dôvery a ná-
deje. Uvádza nepriateľské a tajomné sily, ktoré môžu 
ohroziť cestu viery. Ale hneď s istotou potvrdzuje, že 
aj keď je celá naša existencia obklopená hrozbami, nič 
nás nebude môcť odlúčiť od lásky, ktorú nám daroval 
sám Kristus. Dokonca aj démonické sily, nepriateľské 
človeku, zostanú bezmocne stáť tvárou v tvár intímnej 
jednote lásky medzi Ježišom a tými, ktorí ho s vierou 
prijali. Táto skutočnosť vernej lásky, ktorú má Boh ku 
každému z nás, nám pomáha pokojne a odvážne sa vy-
rovnať s cestou každého dňa, ktorá je niekedy plynulá, 
inokedy naopak pomalá a namáhavá. Iba hriech člove-
ka môže narušiť toto puto, ale Boh sa aj tak bude oň 
stále usilovať, aby ho upevnil v tej jednote, ktoré trvá 

aj po smrti, v jednote, ktorá dosiahne svoj vrchol v ko-
nečnom stretnutí s Otcom. Táto istota dáva nový a plný 
zmysel pozemskému životu a otvára naše srdce nádeji 
v život po smrti.

Skutočne zakaždým, keď sa ocitáme tvárou v tvár 
smrti milovaného človeka, ale-
bo toho, koho sme dobre po-
znali, vzniká v nás otázka: „Čo 
sa stane s jeho životom, jeho 
prácou, jeho službou Cirkvi?“ 
Kniha múdrosti nám hovorí, 
že sú v Božích rukách! Ruka 
je symbolom prijatia a ochrany, 
podať ruku, potriasť rukou je 
znakom osobného vzťahu, úcty 
a vernosti. Títo horliví pastieri, 

ktorí zasvätili svoj život službe Bohu a blížnemu, sú 
v Božích rukách. Všetko, čo sa spája s nimi, je dobre 
strážené a nebude zničené smrťou. Sú v Božích rukách 
všetky ich dni utkané z radostí i utrpení, z nádeje i ná-
mah, z vernosti evanjeliu a zo zanietenia za duchovnú 
a materiálnu záchranu im zvereného stáda.

Aj hriechy, naše hriechy, sú v Božích rukách. Tie 
ruky sú milosrdné, zjatrené láskou. Nie náhodou chcel 
Ježiš zachovať rany na svojich rukách, aby sme pocíti-
li jeho milosrdenstvo. A toto je naša sila a naša nádej! 
Táto skutočnosť plná nádeje je tou perspektívou koneč-
ného vzkriesenia, večného života, ktorý je určený spra-
vodlivým, ktorí prijímajú Božie slovo a sú poslušní jeho 
Duchu.

Takto chceme pamätať na našich zosnulých bratov 
kardinálov a biskupov. Mužov oddaných svojmu po-
volaniu a službe Cirkvi, ktorú milovali ako nevestu. 
V modlitbe ich na príhovor Panny Márie a sv. Joze-
fa zverujeme Pánovmu milosrdenstvu, aby ich prijal 
do svojho kráľovstva svetla a pokoja, kde večne žijú 
spravodliví a tí, ktorí boli vernými svedkami evanje-
lia. Modlitbe sa aj za nás, aby nás Pán pripravil na toto 
stretnutie. Nevieme jeho dátum, ale toto stretnutie isto 
príde!“                                                    RV/jak/snímka RV

Svätá omša za zosnulých kardinálov a biskupov: Sú v Božích rukách
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Dvaja noví pomocní biskupi  
pre Varšavu a ďalšie menovania

Vatikán 4. novembra (RV) Začiatok nového týždňa 
priniesol sériu menovaní zo strany Svätého Otca. Tri 
menovania sa týkajú Poľska. Dvoch nových pomoc-
ných biskupov dostala Varšavská arcidiecéza. Sú nimi 
Józef Górzyński a Rafał Markowski. Svätý Otec zá-
roveň prijal zrieknutie sa úradu doterajšieho varšav-
ského pomocného biskupa Mons. Mariana Duśa pre 
dosiahnutý vek. Nového pomocného biskupa dostala 
aj gréckokatolícka archieparchia Przemyśl-Varšava. 
Je ním Eugeniusz Mirosław Popowicz.

Nových biskupov menoval pápež František aj pre 
diecézy Lugano vo Švajčiarsku a Tronto-Ripatran-
sone-Montalto v Taliansku. Za apoštolského vikára 
katolíkov latinského obradu v sýrskom Aleppe meno-
val františkána Georgesa Abou Khazena OFM. Svätý 
Otec dnes prijal aj zrieknutie sa úradu z dôvodu veku 
podané salzburským arcibiskupom Aloisom Kothgas-
serom SDB.

Personálne zmeny sa týkajú aj rehole baziliánov. 
V zmysle Kódexu kánonického práva východných 
cirkví pápež František prijal zrieknutie sa úradu ex-
archu a generálneho predstaveného talianskej mníš-
skej kongregácie baziliánov archimandritu Emiliana 
Fabbricatoreho OSBI, pričom ustanovil apoštolského 
administrátora „ad nutum Sanctae Sedis“ pre exar-
chátny kláštor Grottaferrata, ktorým je biskup Mar-
cello Semeraro, biskup diecézy Albano.              RV jb 

Svätý Otec zapálil pochodeň  
Svetovej zimnej univerziády

Vatikán 6. novembra (RV) Svätý Otec František krát-
ko pred dnešnou generálnou audienciu zapálil pocho-
deň tohtoročnej Svetovej zimnej univerziády, ktorú 
bude hostiť severotaliansky región Trentino v dňoch 
11. - 21. decembra. V poradí 26. zimná univerziáda 
sa uskutoční v malej oblasti Álp medzi jazerom Gar-
da a Dolomitmi. Bude najväčšou súťažou usporia-
danou v tisícročnej histórii tohto severotalianskeho 
regiónu s hlavným mesto Trento (Trident).

Na podujatí, ktoré sa koná každé dva roky, sa 
očakáva účasť 3600 športovcov, trénerov a mana-
žérov zo 61 krajín. Takáto účasť bude absolútnym 
rekordom v prípade tohto multidisciplinárneho špor-
tového podujatia. Symbolickú hodnotu mu dodáva aj 
skutočnosť, že prvýkrát jeho pochodeň zažal pápež. 
Počas dnešného historického okamihu pochodeň dr-
žal Sergio Anesi, prezident organizačného výboru 
zimnej univerziády 2013.                                 RV/jak 

ktorý tade prechádza. Toto vonkajšie gesto je trochu 
smiešne, no vyjadruje vnútorný skutok človeka, kto-
rý sa usiluje dostať ponad zástup, aby mal kontakt 
s Ježišom. Samotný Zachej nepozná hlboký zmysel 
svojho gesta, nevie, prečo tak robí, ale robí to. Ani sa 
neodvažuje dúfať, že by vzdialenosť, ktorá ho delí od 
Ježiša, mohla byť prekonaná. Zmieruje sa s tým, že 
ho uvidí iba ako prechádza. No Ježiš, keď sa priblíži 
k tomu stromu, volá ho po mene: «Zachej, poď rých-
lo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!» (Lk 
19,5). Ten človek malej postavy, všetkými odmietnutý 
a vzdialený od Ježiša, je akoby stratený v anonymite. 
No Ježiš ho volá, a to meno „Zachej“ má v jazyku tej 
doby krásny význam, plný symboliky. „Zachej“ totiž 
znamená „Boh pamätá“.

A Ježiš ide do Zachejovho domu, čím vyvoláva kri-
tiku všetkého ľudu Jericha, keďže aj v tej dobe sa veľa 
klebetilo, a hovorili: „Ale ako to? Popri tých všetkých 
statočných ľuďoch, ktorí sú v meste, ide práve k tomu 
mýtnikovi?“ Áno, pretože on bol stratený. A Ježiš ho-
vorí: «Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on 
je Abrahámovým synom» (Lk 19,9). Do Zachejovho 
domu od toho dňa vstúpila radosť, vstúpil tam pokoj, 
vstúpila tam spása, vstúpil tam Ježiš.

Niet takej profesie alebo spoločenského postavenia, 
niet takého hriechu či zločinu, akéhokoľvek druhu by 
bol, ktorý by mohol vymazať z Božej pamäte a srdca 
jediné z jeho detí. „Boh pamätá“, vždy, nezabúda na 
nikoho z tých, čo stvoril. On je Otec, vždy v bdelom 
a láskyplnom očakávaní toho, že v srdci dieťaťa uzrie 
zrodiť sa túžbu po návrate domov. A keď zaregistruje 
tú túžbu, čo i len jednoducho naznačenú, častokrát aj 
takmer nevedomky, okamžite je pri ňom a svojím od-
pustením mu uľahčuje cestu obrátenia a návratu. Pozri-
me na Zacheja, dnes, na strome: jeho gesto je smiešne, 
no je to gesto spásy. A ja ti hovorím: Ak máš ťarchu na 
svojom svedomí, ak sa hanbíš za množstvo vecí, ktoré 
si popáchal, zastav sa trochu, nestrácaj hlavu. Pomysli 
na to, že ktosi ťa čaká, pretože nikdy na teba neprestal 
pamätať, a ten ktosi je tvoj Otec, je to Boh, ktorý ťa 
očakáva! Vyštveraj sa, ako to urobil Zachej, vylez na 
strom túžby po odpustení, a ja ťa ubezpečujem, že sa 
nesklameš. Ježiš je milosrdný a nikdy sa neunúva od-
púšťať! Dobre si to zapamätaj, taký je Ježiš.

Bratia a sestry, dovoľme aj my Ježišovi, aby nás 
oslovil po mene! V hĺbke srdca počúvajme jeho hlas, 
ktorý nám hovorí: „Dnes musím zostať v tvojom 
dome“, čiže v tvojom srdci, v tvojom živote. A prijmi-
me ho s radosťou. On nás môže zmeniť, môže preme-
niť naše srdce z kameňa na srdce z mäsa, môže nás vy-
slobodiť z egoizmu a urobiť z nášho života dar lásky. 
Ježiš to môže urobiť. Dovoľ Ježišovi, aby sa na teba 
pozrel!“ 
Po modlitbe Anjel Pána spolu s veriacimi zhromažde-
nými na Námestí sv. Petra a prosbe za duše zosnulých 
Svätý Otec ako zvyčajne všetkým udelil apoštolské po-
žehnanie.                                            Jozef Bartkovjak SJ
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Vatikán 6. novembra (RV) „Keby som hovoril ľudský-
mi jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol 
by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A ke-
by som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá 
a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by 
som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by 
som nebol“ (1 Kor 13). Týmito slovami hymnu svä-
tého Pavla sa začala dnešná generálna audiencia na 
Námestí sv. Petra.

V slnečnom, no už výrazne jesennom počasí 
Svätý Otec František nenechal veriacich dlho ča-
kať a už o 10:15 h začal svoju katechézu. Opäť ju 
zameral na Cirkev ako spoločenstvo svätých. Kým 
minulý týždeň vysvetlil prvý aspekt tohto článku 
viery ako spoločenstvo medzi svätými osobami, 
teda medzi veriacimi, tentoraz sa zameral na spo-
ločenstvo Cirkvi ako účasť na svätých veciach, na 
duchovných dobrách.

„Tieto dva aspekty sú navzájom úzko prepojené. 
V skutočnosti spoločenstvo medzi kresťanmi rastie 
prostredníctvom účasti na duchovných dobrách. Za 
ne považujeme osobitne sviatosti, charizmy a lásku,“ 
povedal Svätý Otec. Vychádzajúc z Katechizmu Ka-
tolíckej cirkvi (porov. KKC, 949-953) Svätý Otec túto 
myšlienku ďalej rozvinul. Vysvetlil význam každého 
z týchto troch duchovných dobier pre život a rast spo-
ločenstva Cirkvi: sviatostí, chariziem a lásky. Osobit-
ný dôraz položil práve na lásku, bez ktorej je človek 
vnútorne prázdny, aj keby mal iné vynikajúce schop-
nosti.

Na záver katechézy pápež František vyzval prí-
tomných, aby vykonali skutok lásky. Podelil sa s nimi 
so zážitkom, keď sa pred audienciou stretol s malým 
dievčatkom trpiacim ťažkou chorobou a jeho rodičmi. 
Vo chvíli ticha sa tak všetci pútnici pripojili k Svätému 
Otcovi v modlitbe za jedenapolročnú Noemi.

Medzi rozličnými skupinami veriacich  Svätý Otec 
osobitne pozdravil účastníkov národnej púte Rómov 
z Maďarska. Adresoval im tieto slová: „Priniesli ste 
so sebou kríž, ktorý pred desiatimi rokmi na tomto 
námestí požehnal bl. Ján Pavol II. Z Kristovho kríža, 
znaku lásky, milosrdenstva a zmierenia, naďalej čer-
pajte nádej a silu potrebnú na to, aby ste boli apoštolmi 
medzi vaším ľudom. Zo srdca žehnám vás i všetkých 
vašich drahých!“

Po pozdrave mladým, chorým a mladomanželom 
Svätý Otec dodal: „Mesiac november, venovaný pamiat-
ke a modlitbe za zosnulých, nám ponúka príležitosť hlb-
šie uvažovať nad významom pozemského života a nad 
hodnotou večného života. Nech sú pre všetkých tieto dni 
podnetom k porozumeniu toho, že život má hodnotu, ak 
je zameraný na lásku k Bohu a blížnemu.“

Po skončení príhovorov pápež František osobne po-
zdravil jednotlivé osoby na vozíčkoch, medzi ktorými 
bolo aj mnoho detí. 

Po skončení generálnej audiencie Svätý Otec pri-
jal na audiencii Henriquea Caprilesa Radonskiho, gu-
vernéra štátu Miranda z Venezuely.    RV/jb/snímka RV

Generálna audiencia: Cirkev je spoločenstvom sviatostí, chariziem a lásky

Páter Lombardi vysvetlil informácie 
o prieskume medzi katolíkmi

Vatikán 5. novembra (CNA) Riaditeľ Tlačového stre-
diska Svätej stolice P. Federico Lombardi vysvetlil, že 
Svätý Otec František nerozoslal dotazník katolíkom 
celého sveta, aby zisťoval ich názory ohľadom homo-
sexuálnych zväzkov a rozvedených manželstiev, ako 
o tom informovali niektoré médiá. Toto tvrdenie, ktoré 
uverejnil taliansky denník il Fatto Quotidiano, „nie je 
pravdivé“ a v skutočnosti ide o „dokument, ktorý arci-
biskup Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár Synody 
biskupov, poslal biskupským konferenciám na celom 
svete v rámci prípravy biskupskej synody“, povedal pá-
ter Lombardi spravodajskej agentúre CNA.

Dodal, že synoda, ktorá je naplánovaná na 5. až 19. 
októbra 2014, bude zameraná na „pastoračné výzvy 
týkajúce sa rodiny v kontexte evanjelizácie.“ Synoda 
bude hľadať odpovede na pastoračné otázky týkajúce sa 
rozvodov, homosexuálnych zväzkov a ďalších faktorov 
majúcich vplyv na stav rodinného života.

V liste z 18. októbra sa hovorí, aby sa diecézy 
snažili prípravný dokument pre Synodu v roku 2014 
rozšíriť „do takej miery, do akej je to možné aj do 
dekanátov a farností.“ Nejedná sa však o prieskum 
verejnej mienky. Páter Lombardi zdôraznil, že otáz-
ky sa „netýkajú doktrinálnej pozície Cirkvi“ a vy-
svetlil, že dokument bude mať poradný charakter“, 
čo je súčasťou bežnej praxe prípravy synody bisku-
pov. Otázky boli poslané biskupom diecéz celého 
sveta, aby zistili, akým výzvam a problémom čelia 
dnešné rodiny a akým spôsobom je možné posky-
tovať starostlivosť ľuďom žijúcim v neštandardných 
rodinných situáciách.                 CNA/Martin Kramara 
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Konferencia Pápežskej akadémie 
vied - Hlad po chlebe i vzdelaní 

Vatikán 5. novembra (RV) Na otázku chudoby 
a potrebných krokov k zasýteniu fyzického hladu, 
no rovnako i hladu po vzdelaní sa zamerala kon-
ferencia Pápežskej akadémie vied v dňoch 4. – 6. 
novembra vo Vatikáne.

Predseda Pápežskej rady iustitia et pax kardi-
nál Peter Turkson pri otvorení interdisciplinárneho 
podujatia poukázal na nebezpečentvo „dvojitej špi-
rály” zamedzeného prístupu k výžive i vzdelaniu. 
V tejto súvislosti pripomenul aktuálne slová dvoch 
posledných pápežov: Benedikt XVI. dal hlad vo 
svete do súvisu s globálnou bezpečnosťou: „Od-
stránenie hladu vo svete sa v ére globalizácie stalo 
požiadavkou pre zaručenie mieru a stability plané-
ty” (Caritas in veritate, 27). Pápež František zase 
zdôraznil potrebu rozlišovania a správneho inte-
lektuálneho i morálneho postoja, nevyhnutného 
pre vykročenie z často stagujúcej situácie: „Urobiť 
konštruktívnym a plodným spôsobom krok vpred si 
od tých, čo zastávajú rozličné funkcie a zodpoved-
nosti vyžaduje schopnosť analýzy, porozumenia 
a osobnej zaangažovanosti, vyžaduje si zrieknuť sa 
každého pokušenia moci, bohatstva či sebeckého 
záujmu, a naopak slúžiť ľudskej rodine, osobitne 
tým, čo sú v núdzi a trpia hladom a podvýživou.“ 
(Príhovor účastníkom 38. konference FAO 20. júna 
2013)                                                                             RV/jb

Svätá stolica opakovane tvrdí - 
Hlad vo svete je odstrániteľný

Vatikán 6. novembra (RV) Stály pozorovateľ Svä-
tej stolice pri OSN v New Yorku arcibiskup Francis 
Chullikat  prostredníctvom sociálnej siete publikoval 
nasledovné tvrdenie: „Potravinová bezpečnosť je 
dosiahnuteľná cez zdokonalenú produkciu, zmenu 
v sociálnej štruktúre a solidaritu voči chudobným.“

O zvýšenom úsilí Svätej stolice sústrediť po-
zornosť svetovej verejnosti na riešenie naliehavé-
ho problému hladu vo svete svedčia aj opakované 
gestá pápeža Františka: prijatie účastníkov konfe-
rencie Organizácie Spojených národov pre výživu 
a poľnohospodárstvo FAO 20. júna tohto roka v Rí-
me a zaslanie pozdravného posolstva generálnemu 
riaditeľovi FAO Josému Grazianovi da Silvovi ku 
Svetovému dňu výživy 16. októbra.

Radí sa sem aj dnes vo Vatikáne ukončená mul-
tidisciplinárna konferencia organizovaná Pápežskou 

Svätý Otec František prijal  
na audiencii kardinála Tomka

Vatikán 7. novembra (RV) Svätý Otec František 
absolvoval sériu viacerých stretnutí. Predpoludním 
prijal kardinála Fernanda Filoniho, prefekta Kon-
gregácie pre evanjelizáciu národov. Po ňom nasle-
dovalo prijatie slovenského kardinála Jozefa Tomka, 
emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov a emeritného predsedu Pápežského komi-
tátu pre medzinárodné eucharistické kongresy.

Napoludnie sa stretol s apoštolským nunciom 
v Salvádore a Belize, arcibiskupom Léonom Kalen-
gom Badikebelem. Následne prijal ešte Dr. Micha-
ela Nazir-Aliho, anglikánskeho bývalého biskupa 
Rochesteru a po ňom kórejského veľvyslanca Hana 
Thomasa Hong-soona, ktorý končí svoju diploma-
tickú misiu vo Vatikáne.                                   RV/jak

akadémiou vied s názvom „Chlieb a mozog. Vzde-
lanie a chudoba.“ Pápež dnes osobne pozdravil so-
ciológov, neurológov, ekonómov, biológov a peda-
gógov, ktorí počas troch dní viedli odbornú diskusiu 
o otázkach komplexného dopadu následkov biedy 
a podvýživy na rozvoj ľudskej mysle, predovšetkým 
na neuronálnej úrovni.                                                 RV/jb

Svätá stolica a republika Čad 
podpísali dohodu o statuse  

Katolíckej cirkvi

Čad 7. novembra (RV) V hlavnom meste Čadu 
N’Djamena podpísali medzištátnu zmluvu o práv-
nom statuse Katolíckej cirkvi v Čade. V sídle Mi-
nisterstva zahraničných vecí Čadskej republiky 
dokument podpísali: za Svätú stolicu apoštolský 
nuncius v Čade Mons. Jude Thaddeus Okolo a za 
Čadskú republiku minister zahraničných vecí a af-
rickej integrácie Moussa Faki Mahamat.

Dohoda pozostávajúca z 18 článkov, ktorá vstú-
pi do platnosti neskoršou ratifikáciou, okrem pri-
znania právnej subjektivity Katolíckej cirkvi a cir-
kevným inštitúciám rámcovo vymedzuje vzťahy 
medzi Cirkvou a štátom potvrdzujúc význam ich 
spolupráce na podporovaní ľudskej dôstojnosti a na 
budovaní spoločnosti, v ktorej je viac spravodlivos-
ti a pokoja.                                                        RV/jb
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Posolstvo Svätého Otca  
plenárnemu zasadnutiu  
francúzskych biskupov

Vatikán 7. novembra (RV) Usilujte sa vždy byť v službe 
človeku, najmä tým, čo sú najviac na okraji spoločnosti, 
píše Svätý Otec František v posolstve francúzskym bis-
kupom pri príležitosti ich plenárneho zasadnutia, ktoré 
sa koná v Lurdoch od 6. do 10. novembra. Biskupov 
povzbudzuje najmä k starostlivosti o formáciu budúcich 
kňazov, aby boli hlboko zakorenení v Kristovi a blízko 
k ľuďom, ktorí sú im zverení.

Posolstvo adresované Mons. Pontierovi, arcibis-
kupovi Marseille a predsedovi Konferencie biskupov 
Francúzka zdôrazňuje tiež misijnú tradíciu Cirkvi vo 
Francúzsku. „Nech sú vaše diecézne komunity otvorené 
neustálej konverzii ku Kristovi, aby sa poslanie evanjeli-
zácie uskutočňovalo vierohodným spôsobom,“ píše Svä-
tý Otec a vyjadruje uspokojenie nad tým, že plenárne za-
sadnutie je otvorené aj účasti biskupov iných krajín. Podľa 
jeho slov je to znamenie kolegiálneho prežívania ich 
biskupskej služby v spoločenstve s rímskym biskupom. 
                                                      

Nový predseda Pontier má bergogliovský styl  
Nový predseda Francúzskej biskupskej konferencie, 

arcibiskup Georges Paul Pontier z Marseille, svojich 
spolubratov vyzval k pokore, prostému životu a otvore-
nosti k ľuďom, vylúčeným na okraj spoločnosti. „Jorge 
a Georges sa podobajú, arcibiskup Pontier má bergogli-
ovský štýl“, uviedol v denníku „La Croix“ biskup Herve 
Giraud z diecézy Soissons. Arcibiskup z Lille, Mons. 
Laurent Ulrich potvrdil, že nový predseda francúzskych 

Svätý Otec František vybral témy  
najbližších Svetových dní mládeže

Vatikán 7. novembra (RV) Svätý Otec František určil 
témy najbližších troch ročníkov Svetových dní mládeže. 
Vyšpecifikoval taketapyduchovnejprípravy,ktorábude
v priebehu troch rokov smerovať k medzinárodnému 
stretnutiu s Petrovým nástupcom v júli 2016 v Krakove.  
29. ročník SDM 2014 «Blahoslavení chudobní v du-
chu, lebo ich je nebeské kráľovstvo» (Mt 5,3)

30. ročník SDM 2015 « Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha» (Mt 5,8)

31. ročník SDM 2016 (Krakov) «Blahoslavení mi-
losrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo» (Mt 5,7)

Tieto tri témy vychádzajú z blahoslavenstiev. Svätý 
Otec už v Rio de Janeiro na stretnutí v Katedrále sv. Še-
bastiána (25. júla 2013) požiadal mladých, aby znovu 
a znovu čítali blahoslavenstvá a urobili ich konkrétnym 
životným programom.                                           RV/jak

biskupov pozerá predovšetkým na chudobných a trpia-
cich a vyzýva k bratstvu. Arcibiskup Pontier sa v svojom 
úvodnom príhovore na jesennom plenárnom zasadaní 
biskupskej konferencie v Lurdoch výslovne odvolal na 
Svätého Otca: Pápež nám biskupom doporučuje skrom-
ný život – ako osobne, tak v rámci cirkvi, poukázal arci-
biskup Pontier, ktorý je od 1. júla tohto roku nástupcom 
kardinála Andrého Vingt-Troisa.                            RV/jak

Vzorom pre cirkevných sudcov  
je obraz Dobrého pastiera

Vatikán 8. novembra (RV) Svätý Otec prijal v Klemen-
tínskej sále účastníkov plenárneho stretnutia Najvyššie-
ho tribunálu Apoštolskej signatúry. Apoštolská signatú-
ra, ktorá plní v Cirkvi funkciu najvyššieho odvolacieho 
súdu, mala v Ríme  6. – 8. novembra plenárne zasad-
nutie. Medzi viac ako päťdesiatkou jeho účastníkov bol 
aj bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav 
Zvolenský, ktorý je sudcom Najvyššieho Tribunálu 
Apoštolskej signatúry od roku 2009. Do tejto funkcie ho 
menoval pápež Benedikt XVI. na päťročné obdobie. Ak-
tuálne plenárne stretnutie bolo zamerané na tému podpo-
rovania účinnej obrany manželského zväzku v kánonic-
kých procesoch na dokázanie nulity manželstva.

Svätý Otec vo svojom príhovore sudcom Najvyššie-
ho tribunálu pripomenul, že „ich aktivita má napomáhať 
cirkevným tribunálom, ktorých poslaním je poskyto-
vať adekvátnu odpoveď veriacim, ktorí sa obracajú na 
cirkevné súdy, aby dosiahli spravodlivé rozhodnutie.“ 
Vyzdvihol ďalej dôležitosť témy ich stretnutia, a to 
pre veľký význam funkcie obhajcu zväzku, osobit-
ne v kauzách nulity manželstva: „Je totiž nevyhnutné, 
aby mohol účinne plniť jemu prislúchajúcu úlohu, aby 
uľahčil dosiahnutie pravdy v záverečnom súdnom výro-
ku, v záujme pastoračného dobra stránok kauzy.“ Ďalej 
pápež citoval inštrukciu Dignitas connubii, podľa ktorej 
prítomnosť obhajcu zväzku a jeho vstupovanie do pro-
cesu sú povinné v celom jeho priebehu. Pripomenul aj 
perspektívu II. vatikánskeho koncilu: „Druhý vatikán-
sky koncil definoval Cirkev ako spoločenstvo. V tejto
perspektíve je potrebné vnímať službu obhajcu zväzku, 
ako aj zvažovanie, ktoré je mu vyhradené, v úctivom 
a pozornom dialógu.“

Na záver František pripomenul, že tí, ktorí pracujú 
v službe cirkevného súdnictva, „konajú v mene Cirkvi 
a sú súčasťou Cirkvi. Preto je potrebné vždy udržať ži-
vým prepojenie medzi činnosťou Cirkvi, ktorá evanjeli-
zuje, a činnosťou Cirkvi, ktorá vysluhuje spravodlivosť. 
Služba spravodlivosti patrí k povinnostiam apoštolského 
života: vyžaduje si, aby bola vykonávaná s pohľadom 
upriameným na obraz Dobrého pastiera, ktorý sa skláňa 
k ovečke, ktorá sa stratila a je zranená.“                  RV/jb
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Biskupi spolu s veriacimi  
majú dosvedčovať vieru 
prostredníctvom charity

Terst 7. novembra (RV) V talianskom meste Terst 
(Trieste) sa v dňoch 4. - 6. novembra stretli delegáti 
pre oblasť charitatívnej činnosti zastupujúci biskup-
ské konferencie jednotlivých krajín Európy. Zaoberali 
sa vzťahom medzi vierou, charitatívnou činnosťou 
a evanjelizáciou a tiež úlohou biskupa a veriacich ako 
hlavných aktérov pastorácie v charitatívnej oblasti. 
Zhodli sa na tom, že činnosť Cirkvi v charitatívnej ob-
lasti má hlbší význam než iba pomoc v bezprostrednej 
núdzi. Ide aj o formovanie pohostinného spoločenstva, 
ktoré vydáva svedectvo viery v Ježiša Krista, ktorý sa 
narodil chudobný pre chudobných.

Okrem kardinála Roberta Saraha za Pápežskú radu 
cor unum a kardinála Angela Bagnasca za CCEE vy-
stúpilo s príspevkami aj viacero odborníkov v oblas-
ti pastorálnej teológie. Mons. Giampietro Dal Toso, 
sekretár Pápežskej rady cor unum, prof. Helmuth 
Pree, docent Mníchovskej univerzity a prof. Heinrich 
Pompey, docent Palackého univerzity v Olomouci sa 
zamerali najmä na teologický a pastorálny význam 
Motu proprio Benedikta XVI. Intimae Ecclesiae na-
tura. Viacerí účastníci, medzi nimi aj pracovníci po-
bočiek Caritasu z Talianska a Albánska, sa podelili 
s osobnými skúsenosťami.     

„Dokonca medzi pokrstenými a Kristovými uče-
níkmi dnes existuje akási „tichá apostázia“, odmieta-
nie Boha a kresťanskej viery v politike, ekonomike, 
etike a postmodernej západnej kultúre,“ vyhlásil pred-
seda Pápežskej rady Cor Unum, kard. Robert Sarah.

„Nedobrovoľne - pokračoval kardinál - dýcha-
me oboma pľúcami doktríny, ktoré sa stavajú proti 
človeku a vytvárajú nové politické smery, ktorých 
dôsledkom je pomalá, ale trvalá a agresívna erózia, 
deštrukcia a demolácia človeka, jeho života, rodiny, 
práce a medziľudských vzťahov. Nemáme už ani čas 
žiť, milovať a adorovať. Je to mimoriadna výzva pre 
Cirkev a charitnú pastoráciu, pretože Cirkev, zdôraz-
nil guinejský kardinál - má tiež upozorňovať na to, čo 
človek stráca.“

Kardinál Sarah ďalej povedal, že „bezbožný hu-
manizmus napojený na vyhrotený subjektivizmus 
a ideológie šírené informačnými prostriedkami a ex-
trémne vplyvnými a finančne mocnými skupinami
sú maskované medzinárodnou pomocou a pôsobia 
tiež v cirkevnom prostredí i v našich charitatívnych 
organizáciách. Cirkev sa však riadi kresťanskými 
hodnotami a má charitatívnu identitu, ktoré nemôžu 
byť predmetom vyjednávania, tak odmieta akúkoľvek 
ideológiu odporujúcu Božskému učeniu a kategoricky 
zamieta akýkoľvek ekonomický alebo kultúrny vplyv, 
ktorý vnucuje ideologické podmienky, ktoré sa priečia 
kresťanskému poňatiu človeka.                                                           

Biskupi zodpovední  
za spoločenskú komunikáciu  

sa stretli v Barcelone

Barcelona 8. novembra (TK KBS) Biskupi, ktorí sú 
v rámci európskych biskupských konferencií zodpoved-
ní za spoločenské komunikačné prostriedky, sa zišli na 
trojdňovom stretnutí v Barcelone, na ktorom sa zaobera-
li témou „Evanjelizácia duše Európy”. Stretnutie orga-
nizované pod záštitou Komisie pre spoločenské komu-
nikačné prostriedky pri Rade európskych biskupských 
konferencií (CCEE) viedol biskup Jose Ignacio Munilla 
Aguirre zo San Sebastianu (Španielsko). Program začal 
8. novembra popoludní prednáškou barcelonského ar-
cibiskupa kardinála Luisa Martineza Sistacha o nových 
spôsoboch komunikácie v arcidiecéze a prezentáciou 
novej webovej stránky CCEE. Po nej nasledovala disku-
sia vedená arcibiskupom Claudiom Maria Cellim o päť-
desiatich rokoch, ktoré uplynuli od vydania dekrétu Inter 
mirifica, o histórii vydania dekrétu a o zmenách, ktoré
nastali od jeho publikácie.

Nasledujúci deň biskupi okrem iného diskutovali 
o „marketingu evanjelia” teda o tom, ako je možné ko-
merčné komunikačné prostriedky použiť na ohlasovanie 
evanjelia. Hovorilo sa aj o technológiách v službách 
Cirkvi a o komunikácii pápeža Františka.

V meste Antonia Gaudiho budú mať európski bis-
kupi aj možnosť posúdiť úlohu architektúry v komuni-
kácii krásy stvorenia: na záver stretnutia, v nedeľu 10. 
novembra, navštívia baziliku Sagrada Familia, kde im 
architekt Jordi Bonet poskytne výklad o interpretácii 
Gaudiho práce v duchu nerozlučnej jednoty liturgie a ar-
chitektúry.

Na stretnutí sa v zastúpení bratislavského arcibisku-
pa Mons. Stanislava Zvolenského zúčastňuje aj hovorca 
KBS Jozef Kováčik.                                VIS/mk/snímka jk

Stretnutie v Terste organizovala Pápežská rada cor 
unum a Komisia Rady biskupských konferencií Eu-
rópy (CCEE) Caritas in Veritate.                                RV/jb
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Biskupi z Čiech a Nemecka  
na spoločnom rokovaní v Prahe

Praha 6. novembra (TS ČBK) V pražskom Arcibis-
kupskom paláci prebehlo 5. novembra 2013 spoločné 
rokovanie Českej biskupskej provincie a Freisinskej 
biskupskej konferencie. Dvanásť bavorských biskupov 
a ich kolegovia z Čiech a Moravy sa na stretnutí veno-
vali možnostiam a podmienkam vzájomnej spolupráce 
v rôznych oblastiach života Cirkvi.

Boli vymenovaní dvaja biskupi, ktorí majú na 
starosti koordináciu budúcej spolupráce (Rudolf  

Inštitút náhradného materstva 
vytvára nové formy otroctva

Rím 7. novembra (TK KBS) „V čase, keď sa veľa hovorí 
o násilí páchanom na ženách, treba povedať, že práve 
tzv. prenajímanie maternice je mimoriadne násilné a od-
súdeniahodné, pretože ubližuje tým najslabším: spôso-
buje ženám nielen fyzické, ale aj psychické škody.”

Olimpia Tarzia, poradkyňa talianskeho regiónu La-
zio, vyjadrila toto presvedčenie počas tlačovej konfe-
rencie pri príležitosti predstavenia manifestu komisie 
„Mama je len jedna jediná - proti praktikám prenajíma-
nia maternice”. Tarzia vysvetlila, že takýmito nezdravý-
mi praktikami “sa verbujú chudobné, nemajetné ženy, 
často bez vzdelania, a predovšetkým tie, ktoré nepozna-
jú svoje práva. Nútia ich, aby podpísali kontrakty, ktoré 
ani nedokážu čítať.”

Tarzia vysvetlila, že napríklad v Indii sa okolo inšti-
tútu náhradného materstva točí obchod vo výške približ-
ne 2 miliardy dolárov a spoločnosti, ktoré túto službu 
ponúkajú, neustále pribúdajú a obohacujú sa zneužíva-
ním žien a detí. Je z toho ozajstný biznis, kúpa a predaj 
detí, pri ktorom sa žena pokladá len za nádobu, ktorú 
treba udržiavať v dobrom stave počas deviatich mesia-
cov tehotenstva - najlepšie v izolácii na klinike, aby sa 
od príbuzných nenakazila nejakými chorobami.”

Viac než o prenájom tu ide o skutočné vlastníctvo 
osôb, keďže dvojice “objednávateľov” majú právo na 
základe podpísanej zmluvy prinútiť ženu podstúpiť po-
trat, ak sa ukáže, že je dieťa nositeľom nejakej nedoko-
nalosti: presne ako keď niekto kupuje produkt, ale od-
mietne ho, ak je chybný.”

„Ako ženy a ako občianska spoločnosť,” zdôrazni-
la Olimpia Tarzia, “musíme povstať a pozdvihnúť náš 
hlas na podporu týchto matiek: tu treba odložiť nabok 
politické vlajky a ideologické pozície, aby sme sa zjed-
notili v civilizačnom zápase. Práve preto,” pokračovala, 
„prostredníctvom manifestu <> obraciame sa s výzvou 
na ženy všetkých vierovyznaní a politických presvedče-
ní.”                                                                                      Zenit/mk 

Voderholzer z Regensburgu a František Radkovský 
z Plzne), konkrétnymi možnosťami kooperácie sa 
bude zaoberať i ustanovená komisia. Tá má na starosti 
účasť českej strany na Katholientagu 2014 a význam-
ných pútiach v oboch krajinách či rozvoj vzťahov 
v oblasti vysokého školstva (spolupráca s KTF Karlo-
vej univerzity v Prahe) a pastoráciou mládeže.

Účastníci si tiež prehliadli Katedrálu sv. Víta a spo-
ločné rokovanie ukončili svätou omšou v Bazilike sv. 
Markéty v Prahe. Hlavným celebrantom bol kardinál 
Dominik Duka, homíliu predniesol kardinál Rieihard 
Marx, mníchovský arcibiskup a účastník nedávnej Svä-
továclavskej púte v Starej Boleslavi.           TS ČBK fje, api

Apoštolský nuncius v USA:  
Cirkev sa k Medžugoriu  

ešte nevyjadrila

Washington 7. novembra (TK KBS) Apoštolský nuncius 
v USA pripomenul americkým katolíkom, že Vatikán 
ešte neuznal údajné zjavenia v Medžugorí za autentic-
ké. Arcibiskup Carlo Maria Vigano napísal generálnemu 
sekretárovi Konferencie biskupov USA Mons. Ronny-
mu Jenkinsovi list, v ktorom mu vysvetlil, že toto napo-
menutie súvisí s plánovaným turné jedného z vizionárov 
po katolíckych farnostiach Spojených štátov. Zdôraznil, 
že píše na žiadosť arcibiskupa Gerharda Müllera, pre-
fekta vatikánskej Kongregácie pre náuku viery, ktorý 
zopakoval, že ešte nie je možné “potvrdiť zjavenia ani 
nadprirodzené vnuknutia” vizionárov v Medžugorí.”

V liste tiež napísal, že vizionár Ivan Dragičevič plá-
nuje v USA robiť prezentácie o Medžugorí. Tam šesť 
dedinských detí tvrdilo, že sa im od júna 1981 začala 
zjavovať Panna Mária. Arcibiskup Vigano doplnil, že 
Dragičevič má mať údajne pravidelné zjavenia aj po-
čas svojich návštev amerických farností. Na záver listu 
dodal, že kňazi ani veriaci sa podľa súčasne platných 
predpisov nemajú zúčastňovať na stretnutiach alebo 
verejných slávnostiach, pri ktorých sa autenticita týchto 
zjavení predstavuje ako istá a potvrdená.

Väčšina vizionárov z Medžugoria tvrdila, že zjave-
nia pokračovali každý deň počas viacerých rokov. Traja 
v súčasnosti hovoria, že ešte stále majú vízie každý deň, 
zatiaľ čo zvyšní traja už vidia Pannu Máriu len raz za 
rok. Všetci medzičasom vstúpili do manželstva a majú 
vlastné deti.

Vatikánska komisia kardinálov, biskupov, teológov 
a ďalších expertov pod dohľadom Kongregácie pre náu-
ku viery udalosti v Medžugorí podrobne skúma.

Vatikán neodporučil, aby diecézy organizovali ofi-
ciálne púte do Medžugoria, avšak povedal, že katolíci 
môžu miesto navštevovať a modliť sa tam, a tiež odporu-
čil diecéze Mostar-Duvno ako aj miestnej františkánskej 
reholi, aby sa o pútnikov pastoračne starali.     CNS/mk  



9                          45/2013

SPRÁVY ZO SVETA                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

Ďalší brutálny útok sekty Boko 
Haram na kresťanov v Nigérii

Nigéria 4. novembra (RV) Najmenej 30 mŕtvych zane-
chal sobotňajší brutálny útok extrémistov z islamistickej 
sekty Boko Haram na kresťanov zhromaždených pri slá-
vení svadobného obradu. Masaker, ktorý sa odohral 2. 
novembra na severovýchode krajiny, sa zaradil do dlhé-
ho zoznamu podobných výčinov sekty.

Arcibiskup diecézy Jos a predseda Nigérijskej bis-
kupskej konferencie Mons. Ignatius Ayau Kaigama vy-
hlásil, že ide o útok namierený proti celej krajine, po-
dobne ako tomu bolo aj v predchádzajúcich prípadoch. 
Ako povedal, zo strany Boko Haram ide o útoky proti 
ľudskosti, proti všetkým Nigérijčanom: „Spočiatku, keď 
s útokmi začali, boli nasmerované jednoznačne proti 
kresťanom. Chceli obrátiť všetkých Nigérijčanov na is-
lam. No teraz sa veci zmenili a útočia na všetkých. Je to 
teda útok proti ľudstvu ako takému.“

Na otázku, čo chce odkázať teroristom z Boko Ha-
ram, arcibiskup Kaigama odpovedá: „Stále sa modlíme 
za obrátenie sŕdc týchto ľudí. Dúfame, že ich nábožen-
stvo im umožní pocítiť bolesť, ktorú spôsobujú nespo-
četným rodinám a jednotlivcom. Neviem, aký by mal 
byť s nimi dialóg. Naďalej dúfame, že raz urobia aj niečo 
nové, čo povedie k mieru, k pokoju a harmónii“.   RV/jb

Apoštolský nuncius v Sýrii k útoku 
na sídlo nunciatúry v Damasku

Vatikán/Sýria 5. novembry (RV) Na sídlo apoštolskej 
nunciatúry v Damasku dnes ráno dopadol mínometný 
granát. Jeden z mnohých zásahov za uplynulé obdobie 
komentuje apoštolský nuncius v Sýrii arcibiskup Mario 
Zenari pre Vatikánsky rozhlas:

„Stalo sa niečo neočakávané, hoci tu sa môže stať 
čokoľvek. Práve som vstával, bolo okolo 6.35, keď som 
počul veľkú ranu, hodil som sa okamžite na zem a snažil 
sa dostať mimo okien, pretože už sme zažili, že padol 
nielen jeden, ale dva, tri granáty. Po chvíli mi zavolal 
môj poradca, potom aj sestry nunciatúry a povedali mi, 
že na sídlo nunciatúry dopadol mínometný granát. Vy-
šli sme von a videli sme škody, našťastie nie sú veľké, 
a hlavne žiadne zranenia. Musím povedať, že keby sa 
to stalo neskôr počas dňa, napríklad čo len o pol hodiny 
neskôr, keď sa zvyčajne v tomto ešte miernom a slneč-
nom období modlím ranné chvály na malej terase v tes-
nej blízkosti miesta, kde dopadol granát, môžete si pred-
staviť, čo ma mohlo postretnúť. A rovnako ako mňa, 
aj pracovníkov, zamestnancov, ktorí prichádzajú okolo 
8.00 - 8.30. Mohli by sme prísť k nejakým zraneniam 
črepinami alebo dlaždicami, ktoré sú poškodené. Takže 
vďaka Bohu, že neboli žiadne zranenia, len hmotná ško-
da na sídle nunciatúry.“
Na otázku, odkiaľ bol granát vystrelený, 
apoštolský nuncius Mons. Zenari odpovedá:
„Ťažko povedať. Polícia sem prišla vzápätí, ľudia, ktorí 
žijú v tejto štvrti sa hneď zbehli pozrieť. Necháme na 
odborníkov, aby posúdili silu tohto výbuchu. Ja si mys-
lím, že to bolo dosť silné, ale kto ho vystrelil a odkiaľ, to 
prirodzene nemáme ako vedieť. Musím žiaľ povedať, že 
tieto veci sú tu na dennom poriadku: minulú sobotu na 
kláštor otcov františkánov v Aleppe padli 2 či 3 granáty, 
ktoré poškodili strechu, ale našťastie nemajú žiadne obe-
te ani zranenia. V posledných týždňoch v oblasti starého 
Damasku, kde máme kresťanské štvrte, padali tieto gra-
náty takmer pravidelne. A práve včera som sa dozvedel, 
že od začiatku konfliktu k dnešnému dňu, obývanú štvrť
Jaramana zasiahlo neuveriteľné množstvo 2800 míno-
metných granátov. Takže sme všetci na rovnakej lodi, 
a to ako v Damasku, tak aj v ďalších častiach krajiny.“

Na margo dôvodu, či ide o potenciálny útok 
na kresťanov, Mons. Zenari dodáva:
„Viete, niekto povie, že padol náhodou, omylom. Tu je to 
ťažké, je treba postupovať pomaly. Môžem len povedať, 
že skutočnosťou je, že napríklad pred mesiacom padol 
mínometný granát na nádvorie pred melchitskou kated-
rálou a dva granáty pri dvoch rôznych príležitostiach do-
padli v blízkosti maronitskej katedrály tiež v Damasku. 
Môžem len potvrdiť tieto skutočnosti. Potom, aký zámer 
je za tým, či spadol omylom... To neviem. Je to ťažké 
v tomto kontexte.“

Hoci ide už o bežnú, takmer každodennú realitu, 
apoštolský nuncius vyjadruje sústrasť a znepokojenie 
nad utrpením Sýrčanov, ktorí opúšťajú svoje domovy, 
aby unikli pred násilím. Poukazuje najmä na traumy 
detí, ktoré s vojnovým konfliktom nemajú nič do čine-
nia, a zažívajú hrôzu výbuchov, či dokonca vidia, ako sa 
rúca ich dom a ony musia odísť, nevedno kam.

Napriek dnešnému zásahu pápežský diplomat ne-
opúšťa svoju misiu. Ako povedal pre spravodajskú 
agentúru CNA Giorgio Chezza, kancelár nunciatúry, za-
stupiteľstvo Svätej stolice zostáva otvorené, aby dosved-
čovalo pápežovu solidaritu s trpiacim obyvateľstvom. 
V budove pracuje celkom deväť ľudí - okrem dvoch dip-
lomatov sú to tri rehoľníčky a ďalší štyria zamestnanci.  
                                    RV/jak /snímka RV
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Jeruzalemské úrady dali zbúrať dom 
patriaci latinskému patriarchátu

Betlehem 7. novembra (TK KBS) Izraelskú rodinu Sala-
meha Abu Tarbusha vyhnali vojaci o piatej hodine ráno 
na ulicu a dali zbúrať dom, v ktorom štrnásť členov rodi-
ny bývalo. Všetci sa museli bezmocne prizerať zničeniu 
obydlia, a nemohli ani nikoho kontaktovať, pretože im 
vojaci zhabali aj mobilný telefón. Dom od roku 1967 
patril latinskému jeruzalemskému patriarchátu. Stál 
v blízkosti kontrolného bodu, ktorý oddeľuje Jeruzalem 
od Betlehema.

Obydlie bolo zničené jeruzalemskými buldozérmi, 
ktoré prišli s izraelskou vojenskou eskortou. “Aj keď 
veľmi dobre vedeli, že dom patrí nám, nik nás o tomto 
nehoráznom a jednostrannom geste neinformoval. Ne-
môžeme zostať ticho tvárou v tvár takejto nespravodli-
vosti,” povedal Mons. Fouad Twal, latinský patriarcha 
Jeruzalema, ktorý zároveň poslal list izraelskému mi-
nistrovi vnútra Gideonovi Saarovi, aby mu vyjadril svoj 
protest proti tomuto skutku - podľa miestnej katolíckej 
cirkvi “nelegálnemu” a “bezprecedentnému”.

Patriarcha okrem toho popoludní navštívil zbúranis-
ko, v sprievode biskupov Williama Shomaliho a Giacin-
ta Boulosa Marcuzza, taktiež skupiny kňazov a práv-
nych poradcov latinského patriarchátu. Prišli aj viacerí 
zahraniční konzuli, napríklad z Talianska a Belgicka, 
a viacero skupín kňazov a laikov. Ako informovala 
agentúra Fides, Mons. Twal rozhodne odsúdil, čo sa sta-
lo a povedal: “Neexistuje ospravedlnenie pre takéto bú-
ranie a keď jeruzalemské úrady a izraelská vláda demo-
lácie nariaďujú a vyháňajú ľudí z vlastných domovov, 
roznecujú nenávisť a podkopávajú mierovú budúcnosť 
celej krajiny.

„Sme zákonití vlastníci,” dodal biskup, “a náš 
hlas budete počuť pred všetkými vládami sveta; 
podnikneme právne kroky pred kompetentnými 
súdmi, aby sa odčinila táto nespravodlivosť a znovu 
sa postavil celý dom.” Rodina, ktorú vyhnali, našla 
útočište v stanoch Červeného kríža.            Zenit/mk

Biskup Aleppa Audo:  
Fundamentalisti sú podporovaní 

zo zahraničia

Sýria 4. novembra (RV) Ženevská mierová konferencia, 
ktorá sa bude konať 23. novembra, sa blíži. „Bez účasti 
opozície sa však nebude môcť konať,“ vyhlásil medzi-
národný sprostredkovateľ Brahimi pred odjazdom z Da-
masku, kde strávil štyri dni na rozhovoroch. Pripustil, že 
doteraz nemá správy o tom, že by protirežimná fronta 
vytvorila vlastnú delegáciu. O perspektívach mierovej 
konferencie a situácii v Sýrii hovoril pre Vatikánsky 
rozhlas chaldejský biskup Aleppa a predseda sýrskej 
Charity Mons. Antoine Audo:

„Myslím, že je nevyhnutná medzinárodná vôľa 
podporujúca toto stretnutie, aby bolo možné dosiahnuť 
riešenie tejto vojny, ktorá je teraz už medzinárodnou zá-
ležitosťou. Je potrebná vôľa medzinárodného spoločen-
stva, aby bolo možné nájsť cestu pokoja a zmierenia. Na 
tomto stretnutí by sa mali zúčastniť všetky strany kon-
fliktu, sýrska vláda a demokratická opozícia nezávislá
od akejkoľvek zahraničnej podpory, zvlášť zbrojnej a fi-
nančnej.“
O súčasnom stave sýrskeho konfliktu, zvlášť pokiaľ
ide o to, kto sa na nej zúčastní, biskup Aleppa dodá-
va:
„Je to stále problematickejšie. Samozrejme je známe, 
že tu je armáda a vláda, ale pokiaľ ide o druhú stranu, 

V Quebecu uvažujú o zákaze  
náboženských symbolov  

na pracovisku

Kanada 6. novembra (RV) Regionálna vláda v ka-
nadskej provincii Québec chystá zákon, ktorý by 
štátnym zamestnancom nepovoľoval používanie 
tzv. „nápadných“ náboženských symbolov na pra-
covisku. Návrh zákona by postihol najmä Katolíc-
ku, avšak zároveň aj Anglikánsku cirkev, ktoré na 
prevádzku svojich inštitúcií - najmä nemocníc, škôl 
a škôlok - čerpajú zo štátnej finančnej podpory.

Napríklad Milosrdné sestry Panny Márie Jeruza-
lemskej v Motreale by zákon postavil pred rozhod-
nutie, či si vyzliecť rehoľný habit alebo sa vzdať 
štátneho príspevku. Sr. Martine Coté agentúre 
KIPA vysvetľuje, že odloženie rehoľného odevu je 
nemysliteľné: „Habit je súčasťou nášho povolania, 
života a spoločenstva“. V súvislosti s úmyslom qu-
ebeckej vlády si rehoľníčky kladú otázku, aké zlep-
šenie by navrhovaný zákon vlastne priniesol. Vo 
frankofónnej kanadskej provincii pritom prevažujú 
rímskokatolíci, ktorých je 83 percent.            RV CZ

nevie sa nič konkrétne. Existuje veľa skupín rôznych de-
nominácií, ktoré vytvárajú naozaj obrovský chaos. I my 
Sýrčania máme problém identifikovať týchto ľudí. Vidí-
me, že dochádza k vnútorným bojom a to je reálny znak 
manipulácie, ktorá je riadená zo zahraničia. To je možné 
povedať objektívne. Sú tu iste tiež fundamentalisti. Mys-
lím, že za nimi stoja sily, ktoré ich vybavujú zbraňami, 
aby dosiahli presný cieľ. Nič sa nevie. Je naozaj veľmi 
obtiažne identifikovať ich, pretože neexistujú konkrétni
ľudia, mená, oficiálne informácie. Zničili hospodárstvo,
priemysel, paralyzovali krajinu. A to všetko, aby sa cho-
pili vlády, aby sa chopili moci.“                            RV CZ
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Arcibiskup Zvolenský požehnal 
reverendy bohoslovcom 3. ročníka

Bratislava 5. novembra (TK KBS) Bratislavský ar-
cibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský 
dnes pri svätej omši v seminárskej Kaplnke sv. Kríža 
v Bratislave požehnal reverendy, ktoré si po prvýkrát 
oblečú bohoslovci tretieho ročníka. Týmto krokom aj 
navonok vyjadrili svoju vnútornú túžbu nasledovať 
povolanie byť Kristovým kňazom, ktoré vychádza 
z ich srdca.

Arcibiskup Zvolenský sa mladým bohoslovcom 
prihovoril i v homílii, v ktorej ich povzbudil, podob-
ne ako sv. Pavol v dnešnom prvom liturgickom čítaní 
veriacich v Ríme. Poukázal okrem iného na prijatie 
oblečenia ako symbolu toho, že na ceste dospeli do 
určitého bodu a môžu kráčať smerom dopredu s ná-
dejou. Táto cesta je s pomocou Božieho daru milosti 
úspešná. Rozhodnutie nosiť reverendu je teda symbo-
lom duchovnej skutočnosti.                    Marek Marchot

Biskup Judák sa stretol  
s bulharským prezidentom

Nitra 6. novembra (TK KBS) Bulharský prezident Ro-
sen Plevneliev pricestoval 6. novembra 2013, v rámci 
svojej oficiálnej návštevy na Slovensku, do Nitry. Po
položení venca k súsošiu svätých Cyrila a Metoda sa 
na Nitrianskom hrade stretol s diecéznym biskupom 
Mons. Viliamom Judákom.

Po krátkom rozhovore v priestoroch Biskupského 
úradu a po prehliadke Katedrály – Baziliky svätého 
Emeráma bulharský prezident v súvislosti s dedič-
stvom svätých solúnskych bratov pripomenul, že je 
„našou úlohou chrániť tieto tradície, chrániť toto die-
lo, chrániť ho pre budúce generácie“.

Rosen Plevneliev ďalej vyjadril radosť nad tým, 
že Slovensko i Bulharsko pripravilo i spoločné podu-
jatia na pripomenutie misie svätých Cyrila a Metoda: 
„Som veľmi rád, že v tomto roku, keď slávime 1150. 
výročie od misie a príchodu bratov Cyrila a Metoda 
na Veľkú Moravu, slávime obidva národy spoločné 
naše sviatky, sviatky duchovnosti a usporiadali sme 
rad podujatí, ktoré potvrdili naše želanie, aby sme spo-
lupracovali aj naďalej“, dodal bulharský prezident.

Mons. Viliam Judák spomenul svoju nedávnu ces-
tu do Bulharska aj s relikviou svätého Cyrila, ktorú 
si miestni obyvatelia uctili. „Bulhari sa hlásia k tejto 
cyrilo-metodskej tradícii, ako sme to videli aj dnes, 
a hlásia sa aj k hodnotám, ktoré svätí Cyril a Metod 
vytvorili v ich národe a pokladajú ich za aktuálne aj 
pre dnešné časy“, povedal nitriansky biskup Judák.                                        
                Miroslav Lyko

Svätý Otec reagoval na list  
mladých zo stretnutia R13

Bratislava 7. novembra (TK KBS) Svätý Otec František 
reagoval na list slovenských mladých z historicky pr-
vého Národného stretnutia mládeže R13. Poďakovanie 
a apoštolské požehnanie poslal organizátorom, účastní-
kom a ich rodinným príslušníkom. Vyplýva to z listu, 
ktorý poslal apoštolský nuncius na Slovensku Mario Gi-
ordana predsedovi Rady KBS pre mládež a univerzity 
KBS Mons. Tomášovi Galisovi.

Národné stretnutie mládeže R13 predstavovalo al-
ternatívu pre všetkých tých, ktorý v lete pre akýkoľvek 
dôvod nemohli vycestovať na Svetové dni mládeže do 
Ria de Janeiro. Do Ružomberka pricestovalo na konci 
júla takmer 3 000 mladých ľudí z celého Slovenska ďal-
ších krajín. Organizačný tím v ich zastúpení zverejnil na 
záverečnej svätej omši list, ktorý poslal priamo Sväté-
mu Otcovi Františkovi. O odovzdanie požiadali osobne 

v septembri zástupcovia tímu apoštolského nuncia na 
Slovensku Mons. Maria Giordanu.

Arcibiskup Mario Giordana z poverenia Štátneho 
sekretariátu Svätej stolice tlmočí „vrelé poďakovanie 
Svätého Otca“ organizátorom, účastníkom, ako aj ich 
rodinným príslušníkom, a posiela „svoje apoštolské po-
žehnanie“. „Z listu Svätého Otca vidno, že organizácia 
Národného stretnutia mládeže R13 nie je pre neho okra-
jová záležitosť. Tešíme sa, že si všimol našu túžbu spojiť 
ľudí na R13 a že mu záleží na slovenských mladých,“ 
hovorí o liste hlavný zodpovedný za R13 Ondrej Chr-
vala.

„Všetkých, ktorí nemohli cestovať do Brazílie sme 
pozývali na R13 a sľubovali im, že zažijú príchuť Sve-
tových dní mládeže. Kardinál Tomko sa krásne hral so 
slovnou hračkou - nad KalváRIOu a skutočne sme cítili, 
že cez Ježiša v Eucharistii sme jedno s mladými aj Svä-
tým Otcom v Riu. No a keď prišlo poďakovanie za náš 
pozdrav priamo od pápeža, jednota bola úplne zhmot-
nená. Cirkev je živá,“ teší sa z listu režisér R13 Pavol 
Danko, ktorý zodpovedal za program.

Svätý Otec na Liptov poslal ešte v lete osobitné po-
žehnanie. Priniesol ho kardinál Jozef Tomko, s ktorým 
sa stretol krátko pred jeho odchodom do Rio de Janeira. 
Na akcii, ktorá nebola klasickým festivalom s rečník-
mi a kapelami zvučných mien, priniesli organizátori do 
srdca Liptova kus Brazílie. V duchovnom, kultúrnom 
a umeleckom programe previazanom s katechézami 
a svedectvami vystúpilo za tri dni okolo 290 účinkujú-
cich – profesionálov i amatérov. V podobných rozme-
roch sa konal po prvýkrát v histórii SR.
                 Komunikačný tím R13

SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI  
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Bratislava 4. novembra (TK KBS) Mons. Blase J. Cu-
pich, biskup americkej diecézy Spokane, predseda Sub-
komisie Biskupskej konferencie USA pre pomoc Cirkvi 
v strednej a východnej Európe pricestoval v pondelok 
na Slovensko. V Bratislave  sa večer stretol s bratislav-
ským arcibiskupom metropolitom Mons. Stanislavom 
Zvolenským a Mons. Jozefom Haľkom. 

V utorok sa stretol s trnavským arcibiskupom Mons. 
Jánom Oroschom a jeho najbližšími spolupracovníkmi 
arcidiecéznej kúrie. Predmetom vzájomných rozhovo-
rov bolo spoznať priority trnavského arcibiskupa v ria-
dení života Trnavskej arcidiecézy.

Mons. Cupich sa zaujímal hlavne o možnosti inte-
lektuálneho rastu kňazov trnavskej partikulárnej Cirkvi 
a ponúkol možnú podporu, ktorú by mohla Biskupská 
konferencia USA na tieto účely poskytnúť. 

Popoludní si hosť zo Spojených štátov pozrel skvos-
ty Trnavy - Katedrálu sv. Jána Krstiteľa a Baziliku sv. 
Mikuláša. Krátko sa oboznámil s históriou týchto dvoch 
sakrálnych stavieb.

Mons. Blase J. Cupich prišiel popoludní do Žiliny, 
kde hodnotil stav realizácie projektov, ktoré podporila 
Americká biskupská konferencia. Na území Žilinskej 
diecézy to sú štyri projekty. „Sme veľmi spokojní. Vaša 
činnosť sa môže stať vzorom pre iné biskupské konfe-
rencie,“ zhodnotil implementačný a realizačný stav pro-
jektov biskup Cupich, ktorý ukončil deň na svätej omši 
so žilinským biskupom Galisom vo Farskom kostole 
Dobrého pastiera v Žiline - Solinkách.

V stredu 6. novembra 2013 prijali amerického biskup 
(Na snímke vpravo) v Nitre, kde navštívil novootvorené 
zariadenie pre kňazov na dôchodku – Promeritae Quieti 
pod Zoborom v Nitre, na ktoré finančne prispela aj Kon-
ferencia biskupov USA. Riaditeľ zariadenia Juraj Barát 
spresnil, že americkí biskupi uhradili náklady spojené 
s kúpou polohovateľných postelí.

Biskup Cupich počas svojej návštevy Nitry neta-
jil spokojnosť nad využitím finančných prostriedkov:

„Môžeme byť hrdí na to, že sme sa zúčastnili na tomto 
projekte, že sme niečím prispeli a pomohli“, povedal. 
Zároveň prezradil pohnútky, ktoré viedli a stále vedú 
amerických biskupov pomáhať krajinám strednej a vý-
chodnej Európy. „Začali sme s takýmito projektmi pri-
bližne pred dvadsiatimi rokmi, keď prišla sloboda do 
krajín bývalého sovietskeho bloku. A videli sme, že je 
tam potreba pomôcť. Ale tiež sme boli motivovaní aj tou 
skutočnosťou, že mnohí z našich predkov pochádzajú 
z týchto krajín. A pretože si uvedomujeme, že tá viera, 
ktorú dnes žijeme, je dedičstvom týchto ľudí, tak sme sa 
rozhodli, že chceme aktívne pomôcť tým krajinám ako-
by im trochu navrátiť to dobrodenie, ktoré sme my od 
nich dostali“, dodal Mons. Cupich.

Na Nitrianskom hrade si prezrel Katedrálu – Bazili-
ku svätého Emeráma a celý priľahlý areál. Zahraničného 
hosťa prijal vo svojej rezidencii nitriansky biskup Mons. 
Viliam Judák, ktorý sa mu poďakoval za návštevu i za 
finančný príspevok na zariadenie nového domu dô-
chodcov pre kňazov. Oboznámil ho s históriou diecézy 
i s niektorými aktuálnymi záležitosťami.

Spod Zobora sa vrátil do Bratislavy, kde arcibiskup 
Babjak predstavil americkému hosťovi rozvíjajúcu sa 
Prešovskú archieparchiu. Predstavil i rozvíjajúcu sa 
Teologickú fakultu v Prešove, pastoračné centrá epa-
chie (pre mládež v Juskovej voli, pre rodinu na Sigorde, 
pre študentov v Prešove a pre Rómov v Čičave) ako aj 
eparchiálne pútnické miesta (Ľutina, Litmanová).  Met-
ropolita Babjak vyjadril úprimnú vďaku Konferencii 
biskupov USA za jej dlodobú a veľkodušnú podporu 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Biskup Cupich ocenil pastoračnú horlivosť grécko-
katolíckych kňazov, ktorí pôsobia vo farnostiach s men-
ším počtom veriacich a sú „blízko pri ľuďoch“. Záro-
veň uistil arcibiskupa, že americkí biskupi sú i naďalej 
pripravení pomáhať gréckokatolíkom na Slovensku 
a podporovať intelektuálny rast duchovenstva prostred-
níctvom postgraduálnych štipendií.

S biskupom Cupichom sa stretli aj košický a bra-
tislavský eparcha. Predstavili mu aktuálne pastoračné 
výzvy, ktorým čelia vo svojich eparchiách. Eparcha 
Chautur informoval o realizovaných projektoch, ktoré 
podporili biskupi USA a venoval mu najnovšiu publiká-
ciu o Košicej eparchii. 

Biskup Rusnák poukázal na aktuálnu situáciu mla-
dej Bratislavskej eparchie. V rámci stretnutia, ktoré sa 
uskutočnilo v stredu popoludní na Eparchiálnom úrade 
v Bratislave, navštívil biskup Cupich aj miestnu gréc-
kokatolícku Katedrálu Povýšenia svätého Kríža a uctil 
si relikvie mučeníkov bl. Pavla P. Gojdiča a bl. Vasiľa 
Hopka.

Zo Slovenska odcestoval Mons. Cupich do Viedne 
a odtiaľ do Nemecka, kde na neho čaká stretnutie s pred-
staviteľmi dobročinnej organizácie Renovabis.

                  TK KBS/ ml,zp,sg/ snímka Martin Kramara

Slovensko navštívil biskup americkej diecézy Spokane Cupich

SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI  
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V Žiline otvorili zrekonštruovanú 
Burianovu vežu zo 16. storočia

Žilina 4. novembra (TK KBS) V pondelok 4. no-
vembra 2013 napoludnie žilinský biskup Mons. 
Tomáš Galis a primátor mesta Žilina Igor Choma 
otvorili na Katedrálnom námestí zrekonštruovanú 
Burianovu vežu zo 16. storočia. Katedrála Najsvä-
tejšej trojice a Burianova veža tvorí podľa žilinské-
ho biskupa Galisa symbol mesta.

„Je to renesančná zvonica postavená podľa vzoru 
talianskych mestských zvoníc vedľa kostola. Veža 
sa opravovala už viackrát v minulosti. Tentoraz sme 
obnovili a elektrifikovali zvony, opravili sme zvo-
novú stolicu a vymenili žalúzie. Zvony budú zvoniť 
trikrát denne pred bohoslužbami. Mesto bude obo-
hatené o ďalšiu pozoruhodnosť, lebo výhľad z veže 
na historickú časť a okolie je naozaj veľmi pekný,“ 
povedal pri otvorení.

Diecéza do obnovy veže vložila 50 tisíc eur, 
mesto prostredníctvom Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu Malá Fatra 25 tisíc eur.   Zdeno Pupík 

Bohoslovci si uctili spomienku 
biskupa Rudolfa 

Nevoľné/Svinná 7. novembra (TK KBS) V stredu 6. no-
vembra 2013, počas oktávy modlitieb za duše v očistci, 
si banskobystrickí bohoslovci so svojimi predstave-
nými uctili spomienku na otca biskupa Rudolfa Ba-
láža a nedávno zosnulého spolubrata Michala Tótha, 
návštevou v ich rodiskách. Po príchode do farností 
Nevoľné a Svinná sa bohoslovci Kňazského seminára 
sv. Františka Xaverského pri miestach ich posledného 
odpočinku pomodlili posvätný ruženec a následne sa 
zúčastnili zádušnej svätej omše.

Svätú omšu v Nevoľnom celebroval prefekt Jozef 
Repko, v homílii sa miestnym farníkom prihovoril di-
akon František Veverka a povzbudil ich k istote nasle-
dovania Krista v jeho stopách. Hlavným celebrantom 
v obci Svinná bol špirituál Kňazského seminára Ľu-
bomír Grega. Homíliu mal rektor Ján Viglaš, v ktorej 
vychádzal z Rim 15,14-21, kde vyzval všetkých, aby 
boli dlžníkmi bratskej lásky, ktorá je najviac citeľná pri 
opúšťaní najbližších.                                  Patrik Špánik

Odpustová slávnosť pri spomienke 
na sv. Karola Boromejského

Košice 5. novembra (TK KBS) Pri pondelkovej li-
turgickej spomienke na sv. Karola Boromejského, 
patróna kňazského seminára v Košiciach, sa v semi-
nárnom kostole sv. Antona Paduánskeho konala od-
pustová slávnosť, ktorej predsedal Mons. Bernard Bo-
ber, košický arcibiskup metropolita a veľký kancelár 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tohtoročným 
odpustovým kazateľom bol prof. Jozef Jarab, rektor 
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka zo Spiš-
ského Podhradia. Vo svojej homílii pripomenul krásu 
nevšednej všednosti, ako duchovného programu kaž-
dého veriaceho v pomaly končiacom roku Viery. Ten-
to obraz priblížil cez príklad a svedectvo terajšieho 
Svätého Otca Františka.                               Tomáš Belá

Potreba nového chrámu vzišla v roku 2011 po zria-
dení novej farnosti bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka. 
Táto farnosť vznikla vyčlenením z pôvodnej farnosti sv. 
Cyrila a Metoda v Stropkove ako odpoveď na potrebu 
presídlenia dekanského úradu z málo prístupnej obce do 
mesta a tiež pre duchovné dobro veriacich, aby sa kňaz 
mohol efektívnejšie venovať menšiemu počtu veriacich. 
S výstavbou sa začalo na jeseň 2011, kedy sa položili 
základy nového chrámu. Po zime práce plynule pokra-
čovali až do dňa posviacky. Pri zrode tohto diela stál 
a bremeno ťažkých začiatkov znášal správca farnosti 
otec Martin Horňák a potom jeho nástupca otec Slavo-
mír Tarasovič. Veľkou pomocou pri budovaní nového 
Božieho príbytku bol od začiatku Arcibiskupský úrad 
v Prešove, ale nemalou mierou sa o toto dielo pričini-
li aj samotní veriaci novej farnosti, ktorí viac ako rok 
neúnavne vykonávali zbierky po okolitých farnostiach 
Prešovskej archieparchie a často aj sami prispievali svo-
jimi darmi na nový chrám. Takto sa spoločným úsilím 
podarilo jedno veľké dielo, ktoré bude pre celé generácie 
na duchovný osoh veriacim v Stropkove. Celá stavba je 
postavená z dreva na kanadsko-americký spôsob. Ide 
o multifunkčný objekt, kde sa okrem chrámu nachádza 
aj kancelária, pastoračná miestnosť a byt pre kňaza.

V závere celej slávnosti odovzdal arcibiskup Babjak 
medaily bl. Pavla Petra Gojdiča dvom kurátorom: Mila-
novi Vaľkovi a Jánovi Zozuľakovi, za horlivú a nezištnú 
prácu pri stavbe chrámu a za mimoriadny osobný podiel 
na rozvoji a budovaní farnosti blahoslaveného hieromu-
čeníka Vasiľa Hopka v Stropkove.       Slavomír Tarasovič

Arcibiskup Babjak posvätil  
novopostavený chrám v Stropkove

Stropkov 8. novembra (TK KBS) V nedeľu 3. novembra 
2013 v Stropkove prešovský arcibiskup a metropolita 
Mons. Ján Babjak SJ za hojnej účasti veriacich a kňazov 
posvätil novopostavený gréckokatolícky chrám zasväte-
ný blahoslavenému hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.
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Zasadala Subkomisia  
pre katechizáciu veriacich  

maďarskej národnosti

Trnava 7. novembra (TK KBS) Členovia Subkomisie 
Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre katechizá-
ciu veriacich maďarskej národnosti sa stretli v stredu 6. 
novembra 2013 na svojom zasadnutí v Trnave. Zišli sa 
pod vedením predsedu Mons. Jána Oroscha, trnavské-
ho arcibiskupa.

Každá diecéza, kde žijú veriaci maďarskej národ-
nosti, je zastúpená jedným členom, menovaným prí-
slušným biskupom. Jeho úlohou je koordinácia kate-
chizácie v diecéze. Členovia prerokovali najdôležitejšie 
úlohy v oblasti starostlivosti o katechizáciu. Informácie 
o jej činnosti sú na vlastnej webovej stránke.

Jednou z najdôležitejších tém rokovania bola otázka 
prekladu práve vznikajúcich učebníc náboženstva/nábo-
ženskej výchovy. Všetky učebnice, s ktorými sa doteraz 
katechéti v školách s vyučovacím jazykom maďarským 
stretli, sú dielom viacerých členov Subkomisie.

Subkomisia už od vzniku jej predchodcu, Maďar-
ského katechetického strediska v roku 1990, organizu-
je Biblickú olympiádu, ktorá sa koná pod záštitou KBS 
a Ministerstva školstva SR. Členovia Subkomisie do-
hodli termíny dekanátnych, diecéznych a interdiecéz-
neho kola tejto súťaže v tomto školskom roku.

Členovia Subkomisie KBS pre katechizáciu veria-
cich maďarskej národnosti, ktorí spolu rokovali v Trna-
ve, spolu na svojom zasadnutí hovorili aj o exercíciách 
pre katechétov. Tento rok sa konali už 30. duchovné 
cvičenia, každý rok sa na nich zúčastňuje približne 50 
až 60 katechétov.                                                   Ladislav Tóth

V Košiciach pripravili konferenciu 
o arcidiecéze vo svetle výročí

Košice 5. novembra (TK KBS) Na slávnosť sv. Karola 
Boromejského, patróna Kňazského seminára v Koši-
ciach, 4. novembra 2013 sa uskutočnila v aule Teolo-
gickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku (TF KU) konferencia pod názvom Košická 
arcidiecéza vo svetle výročí v roku 2013.

Zorganizovali ju TF KU a Arcibiskupský úrad v Ko-
šiciach. Nosnými prednáškami konferencie boli témy, 
ktoré predniesol prof. Cyril Hišem, dekan TF KU, pri 
príležitosti 10. výročia založenia TF KU a doc. Marián 
Čižmár pri príležitosti 150 rokov od narodenia bisku-
pa ThDr. Augustína Fischera - Colbrieho (narodený 16. 
10. 1863). V druhej časti zaznela séria ďalších príspev-
kov. Slávnosť vyvrcholila na svätej omši v Seminárnom  

kostole, ktorú slávil Mons. Bernard Bober, košický ar-
cibiskup metropolita a slávnostnú homíliu predniesol 
prof. Jozef Jarab, rektor kňazského seminára Jána Vojta-
ššáka na Spišskej Kapitule. Konferencia a celá slávnosť 
poukázali na živé a povzbudzujúce svedectvo biskupov 
a kňazov, ktorí pôsobili v minulosti na dnešnom území 
Košickej arcidiecézy.                             Sekretariát TF KU

Gréckokatolícka charita Prešov 
sprístupnila ďalšie dve nové služby

Prešov 5. novembra (TK KBS) V pondelok 4. novembra 
2013 do širokého spektra služieb a zariadení Grécko-
katolíckej charity v Prešove pribudli dve nové služby. 
Do prevádzky uviedli Pneuservis v Resocializačnom 
zariadení Domove nádeje v Prešove. Slávnostnú pásku 
prestrihli prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján 
Babjak, SJ, primátor mesta Prešov Pavel Hagyari a du-
chovný správca o. Jozef Voskár. V pneuservise budú 
pracovať klienti Domova nádeje pod odborným dohľa-
dom v rámci pracovnej terapie.Služba spája v sebe po-
moc ľuďom v resocializácii a kvalitnú prácu.

Druhou službou, ktorú GKCH Prešov otvoril je Den-
ný stacionár Dom sv. Simeona v Sačurove (okr. Vranov 
nad Topľou). Charita prišla s myšlienkou vybudovať 
z budovy starej fary zariadenie pre seniorov a zdravotne 
znevýhodnených v obci Sačurov a okolitých obcí.  

                                                   Redakcia časopisu Cesta

Pietna spomienka na príslušníkov 
OS a OZ SR

Bratislava 6. novembra (TK KBS) Pri príležitostí 
sviatku Všetkých svätých a Pamiatky všetkých ver-
ných zosnulých sa 4. novembra 2013 uskutočnila 
v priestore Kutuzovových kasárni v Bratislave pri 
Pamätníku zmierenia pietna spomienka na prísluš-
níkov OS SR, ktorí položili svoje životy pri výkone 
svojej služby v prospech Slovenskej republiky. Pietny 
akt viedol generálny vikár Ordinariátu OS SR Mons. 
František Počurek, ktorý predniesol úvodný príhovor 
a modlitbu za zosnulých. Prítomným sa prihovoril 
aj prvý zástupca náčelníka GŠ OS SR Peter Gajdoš, 
ktorý na konci pietnej spomienky spolu s náčelníkom 
Vojenskej kancelárie prezidenta SR Mariánom Áčom 
a generálnym vikárom Mons. Františkom Počurekom 
zapálili pri pamätníku symbolické sviece.  Peter Dziak
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Slováci na stretnutí zástupcov 
pútnických miest Európy

Malta 7. novembra (TK KBS) V maltskom meste Mellie-
he od 5. do 8. novembra 2013 sa konala výročná konfe-
rencia zástupcov mariánskych pútnických miest Európy. 
Baziliku Navštívenia Panny Márie v Levoči zastupovali 
Mons. František Dlugoš, levočský dekan a správca bazi-
liky a Ondrej Štefaňak, bývalý levočský kaplán.

Hlavná myšlienka tohoročného stretnutia členov Eu-
ropean Marian Network je: „Pilgrims and Wayfarers to, 
at and from the Marian Shrine” („Pútnici a návštevní-
ci na ceste do, v a z Mariánskej svätyne“). Zástupcovia 
mariánskych svätýň Európy na čele s Paulom Cremo-
nom – maltským arcibiskupom, a Josephom Caruanom 
– rektorom mariánskej svätyne v Melliehe, hovorili 
o tom, s čím pútnici prichádzajú do Mariánskych svätýň 
– v akom duchovnom rozpoložení, čo ich tam priťahuje, 
čo hľadajú a čo očakávajú; ďalej o tom, čo v týchto svä-
tyniach nachádzajú – čo tam môžu zažiť, ako prežívajú 
chvíle strávené vo svätyni a aká je ich duchovná skúse-
nosť; a nakoniec o tom, s čím odchádzajú z Mariánskych 
svätýň – čo si odnášajú do bežného života, ako návšteva 
svätyne vplýva na ich každodenný život a podobne.

Základom diskusií bola biblicko-dogmatická pred-
náška Hectora Scerriho, ktorý prednáša teológiu na 
Maltskej univerzite. Účastníci konferencie si mohli vy-
počuť reflexiu o fenoméne putovania vo svetle apoštol-
ského listu Porta fidei a encykliky Svätého Otca Františ-
ka Lumen fidei. Človek môže byť podľa prednášajúceho
chápaný nielen ako tvor rozumný, duchovný či spolo-
čenský, ale aj ako tvor putujúci – homo viator. Vyšiel 
totiž z istého bodu a smeruje k istému cieľu – prípadne 
bezcieľne blúdi po cestách a necestách tohto sveta. Pri-
tom životná púť každého človeka je iná, jedinečná, neo-
pakovateľná.                                              Ondrej Štefaňak

Po svätej omši sa účastníci v silnom daždi pre-
sunuli k neďalekej Univerzitnej nemocnici. Pred bu-
dovou, v ktorej sa vykonávajú interrupcie, umiestnili 
veniec a symbolický cintorín a krížikmi a menami 
potratených detí. Približne 300 prítomných sa po-
tom zjednotilo v modlitbe ruženca pred vchodom do 
budovy umiestnili sviece. Po návrate do kostola sa 
program ukončili eucharistickým požehnaním.

Všetci účastníci, ktorý sa zišli už na štvrtej spo-
mienke za nenarodené deti v Košiciach, potom dostali 
do rúk obálky s čistým listovým papierom a adresou 
vedenia Košickej nemocnice. Boli pozvaní k tomu, 
aby svoju angažovanosť „za život“ vyjadrili napríklad 
osobným listom, ktorý adresujú kompetentným auto-
ritám. Podujatie zorganizovalo občianske združenie 
Deti sv. Alžbety spolu s partnermi.              Dušan Škurla  

Áno za život vyjadrili v dejisku 
Národného pochodu za život 

v Košiciach

Košice 7. novembra (TK KBS) Už po 4-krát pripra-
vili v metropole východu celomestskú svätú omšu za 
nenarodené deti, ktoré zahynuli a sú naďalej ohro-
zované zlom interrupcie. Spomienková slávnosť sa 
konala v utorok 5. novembra 2013. Motto modlit-
bového večera „Nech nás ich smrť prebudí“ v sebe 
nieslo apel na osobnú angažovanosť zoči-voči zlu, 
ktoré ohrozuje najzraniteľnejších členov našej spo-
ločnosti – počaté deti.

Program sa začal v košickom Kostole Kráľovnej 
pokoja hudobno-poetickým pásmom mladých Koši-
čanov „Áno za život“, ktorý zožal úspech na septem-
brovom Národnom pochode za život. Program, ktorý 
už existuje aj na CD nosiči, si môžu záujemcovia ob-
jednať na adrese: zuzannae@gmail.com. Nasledova-
la svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup 
metropolita Mons. Bernard Bober.

V homílii okrem iného povedal: „Plakať nad 
tmou v tomto svete, veľa nepomôže. (...) Keď sa 
ale cez zákony nastaví spoločenský systém, ktorý 
ignoruje Božie princípy prirodzeného mravného zá-
kona, trpí samotný základ, trpí rodina a jej členovia, 
predovšetkým deti,“ uviedol arcibiskup Bober. Po-
kračoval, že kto sa dáva do služby životu, premáha 
individualizmus.

„Lepšie ako preklínať tmu, je zapáliť malé svet-
lo! Sami sa staňme malými svetlami a spoločne 
zjednotení rozžiarime v našej spoločnosti Kristovo 
svetlo na záchranu života. Osvojme si misiu chrá-
niť ľudský život, nebojme sa angažovať v zápase 
o hodnoty. Nájdime si svoje miesto v spoločen-
stvách, ktoré šíria kultúru života,“ povedal metro-
polita Bober v homílii.

V závere svätej omše sa odohrali dva výnimoč-
né momenty. Arcibiskup Bober naskôr požehnal 
misijný pamätník nenarodeným deťom. Ide o dielo 
Martina Hudačka, ktorý bude postupne putovať po 
jednotlivých farnostiach a iných spoločenstvách na 
Slovensku. Predstavili ho aj počas Národného po-
chodu za život, kde bol na pódiu počas otváracej 
svätej omše a záverečného programu na Hlavnom 
námestí.

Potom verejne ocenili 89-ročného františkán-
skeho terciára Alexandra Vavru. Je to dlhoročný 
pro-life aktivista, ktorý od roku 1990 podnecoval 
modlitbový apoštolát za záchranu nenarodených 
detí. Pri budovaní kultúry života sa neúnavne an-
gažoval intenzívnou korešpondenčnou činnosťou, 
distribúciou propagačných materiálov a mobilizá-
ciou modlitebníkov. Inšpirovaný dielom sv. Maxi-
miliána Kolbeho založil o.z. Modrá armáda – Ry-
tieri Nepoškvrnenej.
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K relikviám putujú stovky ľudí
PREŠOV - Stovky veriacich si už uctilo unikátnu 
zbierku relikvií, ktorú raz do roka vystavia vo Fran-
tiškánskom Kostole sv. Jozefa v Prešove. Nachádza 
sa v nej 275 relikvií, z toho je 144 blahoslavených.
Zbierku vytvoril za 12 rokov Tomáš Becket Pila 
OFM a ďalej ju dopĺňa. Zbierku je možné vidieť do 
soboty 9. novembra.                  Štefan Bankovič OFM

„Večer Biblie“ v Trnave
Trnava -Študenti cirkevného Gymnázia Angely Meri-
ci pripravili 25. októbra Večer Biblie s témou „Obsah 
našej viery“ v uršulínskom Kostole sv. Anny v Trnave 
. Náplňou večera boli biblické texty hovoriace o dva-
nástich článkoch Vyznania viery, spestrené piesňami 
a scénkou. Duchovnú akciu obohatila prednáška trnav-
ského dekana - biblistu Stanislava Vojtka. Stretnutie vy-
vrcholilo slávením svätej omše.         Antónia Cehláriková

Osudy Zdenky Schelingovej priblíži nový doku-
mentárny film Zdenka
BRATISLAVA - Pri príležitosti novembrových udalostí 
roku 1989 Ústav pamäti národa pripravil Festival slo-
body, ktorý sa uskutoční od 12. do 17. novembra 2013. 
Festival zahŕňa množstvo zaujímavých filmov, diskusií,
otvorenie Múzea 17. novembra, ako aj oceňovanie osob-
ností, ktoré sa podieľali na boji proti totalite.
V utorok 12. novembra 2013 o 19:00 hod. v Dome kul-
túry Zrkadlový háj v Bratislave-Petržalke.  sa uskutoční 
premiéra dokumentárneho filmu I. Kušíkovej Zdenka
o rehoľnej sestre Zdenke Schelingovej, jednej z obetí 
komunistického režimu.                                                       ÚPN

Kampaň eRka Detský čin pomoci priniesla
ovocie až v 126 obciach
BRATISLAVA - Októbrová kampaň eRka – HKSD s ná-
zvom Detský čin pomoci priniesla vo svojom 13. roční-
ku opäť bohaté ovocie. Zapojilo sa do nej viac ako 4 000 
detí a ich vedúcich v 126 obciach na území Slovenska. 
S heslom „Začni prvý“ vyšlo zo svojich klubovní s po-
nukou konkrétnej pomoci 137 skupiniek eRka, 13 škol-
ských kolektívov a 15 ďalších skupín z centier voľného 
času, katolíckych farností a niekoľko rodín.  Juraj Králik 

Európske diskusné dni v Žiline
ŽILINA - Od 21. októbra do 4. novembra 2013 sa na 
Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline uskutočnili 
pod záštitou poslanca Národnej rady SR Richarda Va-
šečku Európske diskusné dni. Motiváciou pre disku-
siu bolo aj filmové popoludnie - film o slovenskom
držiteľovi Sacharovej ceny - Alexandrovi Dubčekovi. 

Európske dni vyvrcholili 4. novembra 2013 disku-
siou na tému zamestnanosť a nezamestnanosť v EÚ. 
V tento deň bol vyhodnotená školská Európska anke-
ta, v rámci ktorej mohli žiaci školy nominovať Eu-
rópsku osobnosť GSF. Stal sa ňou súčasný Svätý Otec 
František.                                               Anna Poláčková

Misijný jarmok na cirkevných školách 
v Starej Ľubovni
STARÁ ĽUBOVŇA - Už po 20-krát sa na Cirkevnej 
základnej škole s materskou školou sv. Cyrila a Metoda 
a Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša v Starej Ľubovni 
29. októbra uskutočnila duchovno-spoločenská ak-
cia Misijný jarmok. Podujatie sa začalo svätou omšou 
v Kostole sv. Petra a Pavla, po ktorej misionár Quirin 
Barník sprostredkoval fotografiami, ale i osobnými zá-
žitkami a skúsenosťami, život v Brazílii.      Adam Takáč

Muránska Dlhá Lúka už má novú drevenú 
sochu archanjela Michala
MURÁNSKA DLHÁ LÚKA - V obci Muránska 
Dlhá Lúka v okrese Revúca majú novú drevenú sochu 
archanjela Michala. Na jej mieste pôvodne stála podľa 
miestneho kňaza Daniela Baláža lipa, ktorá však ohro-
zovala vchod do kostola aj materskú školu. Po jej vy-
pílení vznikla z kmeňa, znázorňujúca patróna tamojšie 
rímskokatolíckeho kostola. Dielo znázorňujúce archan-
jela Michala vytvorili rezbári Milan Porubjak z Bottova 
a Jozef Štantner z Hrachova.                     Rádio LUMEN

Dobrá kniha vydala nový kalendár  
k 200. výročiu obnovenia jezuitov
TRNAVA - Vydavateľstvo Dobrá kniha vydalo je-
zuitský kalendár na rok 2014. Vyšiel pri príležitosti 
200 rokov od obnovenia Spoločnosti Ježišovej. Toto 
jubileum si pripomenieme práve na budúci rok. Týž-
denný stolový kalendár obsahuje niekoľko desiatok 
farebným fotografií, ktoré sú nielen zo života Spo-
ločnosti Ježišovej na Slovensku. Novinka obsahuje 
cirkevný aj občiansky kalendár a citáty významných 
osobností.                                           Milan Hudaček SJ

Zomrel kňaz Banskobystrickej diecézy Ján Obžera
BANSKÁ BYSTRICA - V 63. roku života a v 40. roku 
kňazstva zomrel v pondelok na následky mozgovej po-
rážky zaopatrený sviatosťami kňaz Banskobystrickej 
diecézy ICLic. Ján Obžera. Zádušnú svätú omšu za zo-
snulého kňaza celebroval a pohrebné obrady vykonal 
banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Cho-
vanec v piatok 8. novembra 2013 vo Farskom kostole 
Najsvätejšej Trojice v Bystričanoch. Zuzana Juhaniaková

STRUČNE Z DOMOVA


