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Cez večeru sme s talianskymi kňazmi surfovali po rados-
tiach a starostiach života. Zaznela aj otázka ako je mož-
né, že v tak katolíckej krajine, akou je Taliansko, mala 
a má taký silný vplyv komunistická strana. Veď v povoj-
novom období komunisti takmer legitímne vyhrali voľby 
a stačí vidieť prvomájovú manifestáciu pred Lateránskou 
bazilikou v Ríme aby človek ustrnul, koľkých nadšených 
stúpencov má dodnes. Jeden z prítomných poukázal na 
zaujímavú súvislosť. Problém podľa neho korení v ob-
dobí, kedy vzniklo samotné komunistické hnutie, teda 
v druhej polovici 19. storočia, spojenej so zrodom ro-
botníckej otázky. Na jej výzvy prorocky reagovala en-
cyklika Leva XIII. „Rerum novarum“. Dve susedné ob-
lasti Talianska, Veneto a okolie Bologne majú podobné 
podnebie i sociálne podmienky a napriek tomu sú veľmi 
rozdielne. Veneto je príslovečné silným katolicizmom, 
Bologna komunizmom. V čase Rerum novarum bisku-
pi Veneta vzali encykliku veľmi vážne a aplikovali ju do 
života, v bolognoskom kraji bolo prejavom buržoázneho 
bontónu mať ju ostentatívne položenú na stole s neroz-
rezanými stránkami. Postoj k encyklike zanechal stopu 
a ovplyvňuje situáciu aj po viac ako storočí...

Dejiny sa opakujú. Dnes bol v aule bratislavskej bo-
hosloveckej fakulty prezentovaný slovenský preklad en-
cykliky Pápeža Františka „Lumen fidei“. Keď ju pápež
v lete zverejnil, stala sa okamžite bestsellerom s niekoľ-
komiliónovým nákladom. Každé – aj mediálne – čudo 
trvá tri dni. Väčšina tých, ktorých encyklika zaujala ako 
trhák už na ňu dávno zabudla. A možno by zaujímavo 
dopadli výsledky ankety o jej obsahu aj medzi sloven-
ským klérom. K zložitým oficiálnym dokumentom
máme akosi a priori averziu. Až na pár intelektuálov po-
trebujeme, ako sa hovorí, „čosi zo života a do života“. 
Hoci žiadna encyklika, aj keď nie je zbierkou srdcervú-
cich kazateľských príbehov, je tiež písaná aj zo života, 
aj do života. Len iným štýlom. Vyžaduje si ešte jeden 
preklad, zo slovenčiny do životných okolností každého 
jej čitateľa či jednotlivého veriaceho. Encykliky vznikajú 
ako odpoveď na to, čo skutočne hýbe Cirkvou a svetom. 
Reflektujú „vanutie Ducha“ a súčasne sú jeho nástrojom.
Práve pre aktuálnosť neraz nedoceňujeme ich význam. 

Ponúkajú riešenie na situácie, ktorých ovocie sa v plnos-
ti ukáže obyčajne až o niekoľko desaťročí. Je napríklad 
zaujímavé po viac než štyroch desaťročiach čítať silno 
kontestovanú encykliku Pavla VI. „Humanae vitae“. 
Keď dnes už každý triezvy človek vidí, čo spôsobilo od-
delenie sexuality od lásky, pred ktorým pápež varoval, 
doceňujeme jej význam a neraz aj ľutujeme, že sme ho 
skôr dostatočne nechápali.

Zvlášť o najnovšej encyklike platí, že je písaná aj „do 
života“. Celou štruktúrou je stavaná organicky, to zna-
mená že popisuje dynamiku vstupovania do živej viery. 
V prvej kapitole predstavuje, počnúc Abrahámom, deji-
ny viery ako dialóg, ako osobné stretnutie Boha s člo-
vekom a človeka s Bohom, keď sa vo viere spoľahne na 
Božiu lásku a nechá sa ňou viesť. Druhá kapitola nerieši 
abstraktné otázky vzťahu viery a rozumu, ale aj tu po-
važuje za podstatnú osobnú skúsenosť. Viera je forma 
vzťahu, ktorý sa živý počúvaním a videním. V tretej ka-
pitole hovorí encyklika o Cirkvi ako prostredí v ktorom 
sa viera žije, najmä cez sviatosti a modlitbu, teda znova 
osobný vzťah. Štvrtá kapitola poukazuje na „sociálne dô-
sledky viery“, na vzťahy viery a života, rodiny, spoloč-
ného dobra, utrpenia. Ako vidno aj z kratučkej syntézy, 
encyklika predstavuje vieru ako živý vzťah s Bohom, 
ktorý osvecuje kroky človeka a dáva mu nádej, pričom 
tento vzťah sa týka každého veriaceho a zasahuje všetky 
duchovné i praktické oblasti jeho života.

Je isté, že v novej encyklike máme odpoveď na ne-
uralgické problémy súčasného človeka. V línii encyklík 
Benedikta XVI. nerozširuje len náboženské či teologické 
vedomosti ale za základ poznania Boha považuje preží-
vaný vzťah k nemu a tak ukazuje cestu k vnútornej obno-
ve a oživeniu Cirkvi. Zostáva dúfať, že sa stane námetom 
meditácií, katechéz, relácií, že sa dočkáme jej zverejne-
nia spolu s odbornými komentármi, alebo s komentármi, 
ktoré prepoja jej obsah s praktickými aspektmi života na 
Slovensku. Jej aktuálnosť plne pochopíme, až keď ne-
bude aktuálna. Vtedy dajú dejiny za pravdu tým, čo jej 
hneď uverili a dali na jej prorocký hlas, ako to bolo v prí-
pade Rerum novarum a toľkých iných encyklík.

                                                                     RV, Marián Gavenda

Habemus enciclicam

Vatikán 13. novembra (TK KBS) Vatikán vydal rozsiah-
lu publikáciu o medzináboženskom dialógu, obsahujú-
cu zbierku oficiálnych dokumentov od roku 1963 do
roku 2013.

Vyše 2 100 stranovú knihu s názvom Medziná-
boženský dialóg v oficiálnom učení Katolíckej cirkvi
predstavili 12. novembra na tlačovej konferencii, ktorú 
viedol kardinál Jean Louis Tauran, predseda Pápežskej 
rady pre medzináboženský dialóg. Publikácia začína 
dokumentom II. Vatikánskeho koncilu Nostra Aetate 

a obsahuje pápežské encykliky, exhortácie a verejné 
príhovory všetkých pápežov od Jána XXIII. po Bene-
dikta XVI.

Napriek rozsiahlosti vydania zahŕňajúceho aj viaceré 
výroky Vatikánskej kúrie, vďaka ktorým celkový počet 
zozbieraných dokumentov prekročil 900, má kniha 
podľa kardinála Taurana ponúknuť “jednoduchý prístup 
k metóde a teologickej podstate medzináboženského 
dialógu v duchu toho, ako o ňom učí a akým spôsobom 
ho vedie Magistérium Katolíckej cirkvi.           CWN/mk 

Vo Vatikáne vyšla publikácia o medzináboženskom dialógu

KOMENTÁR                                                ŽIVOT CIRKVI  
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Vatikán 10. novembra (RV) V nedeľu sa Námestie Svä-
tého Petra vo Vatikáne zaplnilo mimoriadne veľkým 
počtom veriacich. Svätý Otec sa v príhovore pred mod-
litbou Anjel Pána zameral na otázku viery vo večný 
život, pričom vychádzal z úryvku Lukášovho evanjelia 
(Lk 20,27-38) na danú nedeľu.

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Evanjelium dnešnej nedele nám predstavuje Ježiša 

vystaveného tlaku saducejov, ktorí popierali vzkriesenie. 
Práve s otázkou na túto tému sa obracajú na Ježiša, aby 
ho uviedli do pomykova a zosmiešnili vieru vo vzkrie-
senie z mŕtvych. Vychádzajú z fiktívneho prípadu: „Istá
žena mala sedem manželov, ktorí jeden za druhým um-
reli“. Ježiša sa pýtajú: „Ktorému z nich bude žena man-
želkou po svojej smrti?“ Ježiš, neustále mierny a trpezli-
vý, ponajprv odpovedá, že život po smrti nemá rovnaké 
vlastnosti ako ten pozemský. Večný život má odlišný 
charakter, má iný rozmer, v ktorom okrem iného nebude 
už viac manželstvo, ktoré je viazané na našu existenciu 
na tomto svete. Vzkriesení – hovorí Ježiš – budú ako 
anjeli a budú žiť v inom stave, ktorý teraz nemôžeme za-
kúsiť, ani si ho predstaviť. Takto im to Ježiš vysvetlil.

No potom Ježiš prechádza takpovediac do protiú-
toku. Robí to tak, že cituje Sväté písmo s takou jedno-
duchosťou a originálnosťou, že nás to napĺňa obdivom 
voči nášmu Učiteľovi, jedinému Učiteľovi! Dôkaz 
o vzkriesení Ježiš nachádza v príbehu o Mojžišovi a ho-
riacom kre (porov. Ex 3,1-6), tam, kde sa Boh zjavu-
je ako Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. Božie meno sa 
viaže na mená mužov a žien, s ktorými si vytvára puto, 
a toto puto je silnejšie ako smrť. A my môžeme povedať, 
že je to aj Boží vzťah s nami, s každým z nás: On je náš 
Boh! On je Boh každého jedného z nás! Je to akoby on 
nosil naše meno. Jemu sa páči vysloviť ho, a toto pred-
stavuje zmluvu. Tu vidíme, prečo Ježiš tvrdí: „Boh nie je 
Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“ 
(Lk 20,38) A toto je rozhodujúce puto, zásadne dôležitá 
zmluva, zmluva s Ježišom: on sám je Zmluva, on sám je 
Život a Vzkriesenie, pretože svojou ukrižovanou láskou 
zvíťazil nad smrťou. V Ježišovi nám Boh darúva večný 
život, darúva ho všetkým, a všetci vďaka nemu majú ná-
dej na život, ktorý je ešte opravdivejší než tento. Ten ži-
vot, ktorý nám Boh pripravuje, nie je nejakým jednodu-
chým skrášlením tohto prítomného. Ten život presahuje 
našu predstavivosť, pretože Boh nás neprestajne udivuje 
svojou láskou a svojím milosrdenstvom.

Teda to, čo nadíde, je presným opakom očakávania 
saducejov. Nie tento život je meradlom pre večnosť, pre 
ten iný život, ktorý nás čaká, ale práve večnosť, ten iný 
život, osvetľuje a dáva nádej pozemskému životu každé-
ho z nás! Ak hľadíme iba ľudským okom, máme sklon 
povedať, že ľudská púť vedie od života smerom k smrti. 
To sa vidí! No je to iba pokiaľ pozeráme ľudským okom. 
Ježiš obracia naruby túto perspektívu a potvrdzuje, že 
naše putovanie vedie zo smrti do života: do plného ži-
vota!

Sme na ceste, na púti sme-
rom k plnému životu a tento 
plný život je to, čo nám svieti na 
našej ceste! Smrť sa teda nachá-
dza vzadu, za naším chrbtom, 
nie pred nami. Pred nami je Boh 
živých, Boh zmluvy, Boh, ktorý 
nosí moje meno, naše meno. Tak 
ako povedal: „Ja som Boh Abra-
háma, Izáka, Jakuba“, je to Boh 
aj s mojím menom, s tvojím, 
tvojím i tvojím [gesto k poslucháčom] menom, s naším 
menom. Boh živých!

Definitívna je porážka hriechu a smrti, začiatok no-
vého času radosti a svetla bez konca. No už na tejto zemi, 
v modlitbe, vo sviatostiach, v bratstve, stretávame Ježiša 
a jeho lásku, a takto môžeme zakusovať ako predchuť 
niečo zo života po vzkriesení. Keď zakusujeme jeho lás-
ku a jeho vernosť, v našom srdci sa rozpaľuje a narastá 
ako oheň viera vo vzkriesenie. Vskutku, ak je Boh verný 
a miluje, nemôže byť takým len na obmedzený čas: ver-
nosť je večná, nemôže sa zmeniť. Božia láska je večná, 
nemôže sa zmeniť! Nie je na obmedzený čas, je navždy! 
Je tu pre napredovanie! On je navždy verný a čaká na 
každého jedného z nás, každého z nás sprevádza touto 
večnou vernosťou.

Po modlitbe Anjel Pána a apoštolskom požehnaní 
pripomenul osobnosť sestry Márie Terézie Bonzelovej, 
ktorá v 19. storočí založila kongregáciu Chudobných 
sestier františkánok ustavičnej poklony. Ako zdôraz-
nil, rehoľná sestra, ktorej blahorečenie sa práve v túto 
nedeľu koná v nemeckom Paderborne, vynikala úctou 
k Eucharistii: „Eucharistia bola zdrojom, z ktorého čer-
pala duchovnú energiu na to, aby sa s neúnavnou láskou 
venovala slabším. Oslavujme Pána za jej svedectvo!“

Svätý Otec reagoval aj na tragédiu spôsobenú taj-
fúnom v oblasti Filipín: „Chcem uistiť o mojej blízkosti 
obyvateľov Filipín a okolia, zasiahnutých ničivým taj-
fúnom. Žiaľ, obetí je mnoho a škody sú obrovské. Mod-
lime sa chvíľu v tichosti - potom sa obrátime na Pannu 
Máriu - za týchto našich bratov a sestry, a usilujme sa, 
aby sa k nim dostala aj naša konkrétna pomoc. Modlime 
sa v tichosti.“

Po modlitbe v tichu sa Svätý Otec spolu s veriacimi 
pomodlil Zdravas Mária.

Pápež František pripomenul aj smutné výročie proti-
židovského pogromu, ktorý sa udial v roku 1938 v Ne-
mecku, Rakúsku a českom pohraničí: „Dnes je 75. výro-
čie tzv. „Krištáľovej noci“. Násilnosti v noci z 9. na 10. 
novembra 1938 proti Židom, ich synagógam, príbytkom 
a podnikom sa stali smutným míľnikom na ceste vedú-
cej k tragédii Šoa. Obnovme našu blízkosť a solidárnosť 
so židovským ľudom, našimi staršími bratmi, a prosme 
Boha, aby nám pamiatka minulosti, pamiatka minulých 
hriechov, pomohla k stálej ostražitosti pred každou for-
mou nenávisti a netolerancie.“       RV/Jozef Bartkovjak SJ

Svätý Otec pred Anjel Pána: Živý Boh nosí meno každého z nás
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Vatikán 13. novembra (RV) Pri generálnej audiencii 
v stredu 13. novembra na námestí sv. Petra vo Vatikáne 
pápež František pokračoval v rámci Roka viery v rozo-
beraní článkov viery. 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
V Kréde, prostredníctvom ktorého každú nedeľu 

vyznávame našu vieru, potvrdzujeme: „vyznávam je-
den krst na odpustenie hriechov“. Ide o jedinú výslovnú 
zmienku o sviatosti v rámci Kréda. Hovorí sa v ňom iba 
o krste. Krst je v skutočnosti „bránou“ viery a kresťan-
ského života. Zmŕtvychvstalý Ježiš zanechal apoštolom 
toto poverenie: «Choďte do celého sveta a hlásajte evan-
jelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, 
bude spasený» (Mk 16, 15-16). Poslaním Cirkvi je evan-
jelizovať a odpúšťať hriechy prostredníctvom krstnej 
sviatosti. Vráťme sa však ku slovám Kréda. Uvedené 
vyjadrenie sa dá rozdeliť do troch bodov: „vyznávam“, 
„jeden krst“, „na odpustenie hriechov“.

1. Prvý bod: „vyznávam“. Čo to znamená? Je to 
slávnostný termín a naznačuje veľkú dôležitosť krstu. 
Vyslovovaním týchto slov potvrdzujeme našu pravú 
identitu Božích detí. Krst je v istom zmysle „občian-
skym preukazom“ kresťana, jeho rodným listom. Je 
rodným listom v Cirkvi. Vy všetci poznáte deň svojho 
narodenia, však? Všetci oslavujete narodeniny. Každý 
z nás ich oslavuje. Položím vám otázku, ktorú som už 
raz položil, a urobím to znova: Kto z vás si pamätá dá-
tum svojho krstu? Dvihnite ruku. Kto z vás? Máloktorí 
z vás sa hlásia, nie mnohí. Biskupov sa nepýtam, aby 
sa nemuseli hanbiť. Je vás málo, však? Urobme toto: 
Dnes, po návrate domov, sa opýtajte: „V aký deň som 
bol pokrstený“? Zistite si to. Toto sú druhé narodeniny. 
Prvými narodeninami je narodenie pre život a druhými, 
narodenie pre Cirkev. Je to deň narodenia sa do Cirkvi. 
Urobíte tak? Je to domáca úloha zistiť deň, v ktorý sme 
sa narodili a poďakovať Pánovi za to, že nám otvoril 
bránu do svojej Cirkvi v deň, keď sme boli pokrstení. 
Urobme tak dnes.

S krstom sa zároveň spája naša viera v odpustenie 
hriechov. Sviatosť zmierenia alebo spoveď je v skutoč-
nosti akoby „druhým krstom“, ktorý sa vždy vzťahuje 
na prvý, aby ho upevnil a obnovil. V tomto význame je 
deň nášho krstu východiskovým bodom cesty, úžasnej 
cesty smerom k Bohu, ktorá trvá celý život, cesty ob-
rátenia, neprestajne podporovanej sviatosťou zmierenia. 
Uvedomte si aj toto: Keď sa ideme vyspovedať z našich 
slabostí, hriechov, ideme prosiť o Ježišovo odpustenie 
a takisto ideme obnoviť náš krst vďaka tomuto odpus-
teniu, a to je nádherné. Akoby sme v každej spovedi 
oslavovali deň nášho krstu. A tak spoveď nie je akési 
sedenie v mučiarni, ale oslava dňa krstu. Spoveď je pre 
pokrstených! Na udržiavanie čistoty bieleho rúcha našej 
kresťanskej dôstojnosti!

2. Druhý prvok: „jeden krst“. Toto vyjadrenie sa od-
voláva na výrok sv. Pavla: „Jeden je Pán, jedna viera, 

jeden krst“ (Ef 4,5). Slovo „krst“ znamená doslovne 
„ponorenie“, a táto sviatosť naozaj predstavuje skutočné 
ponorenie. Kam? Do bazéna? Nie. Do Kristovej smr-
ti. Krst je naozajstným ponorením do Kristovej smrti, 
z ktorej povstávame s ním ako nové stvorenia (porov. 
Rim 6,4). Ide o kúpeľ znovuzrodenia a osvietenia. Zno-
vuzrodenia, pretože sa v ňom uskutočňuje narodenie 
z vody a z Ducha, bez ktorého nik nemôže vojsť do ne-
beského kráľovstva (porov. Jn 3,5), a osvietenia, preto-
že prostredníctvom krstu je človek naplnený milosťou 
Krista, „svetla, ktoré osvecuje každého človeka“ (porov. 
Jn 1,9) a odháňa temnoty hriechu. Práve preto počas slá-
venia krstu dostávajú rodičia zažatú sviecu, ktorá sym-
bolizuje toto osvietenie. Krst nás osvecuje zvnútra Ježi-
šovým svetlom. V sile tohto daru je pokrstený povolaný 
stať sa „svetlom“. Svetlom viery, ktorú prijal, svetlom 
pre bratov, osobitne pre tých, ktorí sú v temnotách a ne-
tušia o zábleskoch svetla na obzore ich života.

Môžeme sa opýtať: Krst je pre mňa udalosťou mi-
nulosti, toho dňa, toho dátumu, ktorý sa dnes pousilu-
jete zistiť, alebo je živou realitou, ktorá sa vzťahuje na 
moju prítomnosť v každej chvíli? Cítiš sa silný vďaka 
sile, ktorú ti dáva Kristus svojou krvou, svojím zmŕt-
vychvstaním, cítiš sa mocný, alebo máš pocit, že si dolu, 
bez sily? Avšak krst ti dá silu. Cítiš sa prostredníctvom 
krstu trochu osvietený? Cítiš sa osvietená? Vďaka svet-
lu, ktoré prichádza od Krista, si mužom či ženou svet-
la? Alebo si v tme, bez Ježišovho svetla? Myslite na to. 
Prijmime milosť krstu, ktorá je darom a staňme sa svet-
lom, svetlom pre všetkých.

3. Na záver v krátkosti načrtnem tretí prvok: „na 
odpustenie hriechov“. Pripomeňte si Krédo: Jeden krst, 
vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. Vo svia-
tosti krstu sú odpustené všetky hriechy, dedičný hriech, 
všetky osobné hriechy, ako aj všetky tresty za hriechy. 
Krstom sa otvára brána účinnej novosti života, ktorá 
nie je stiesnená pod ťarchou negatívnej minulosti, ale 
už dáva zakúsiť nádheru a slasť nebeského kráľovstva. 
Ide o mocný zásah Božieho milosrdenstva v našom ži-
vote pre našu spásu. Tento spásonosný zásah neodníma 
slabosť našej ľudskej prirodzenosti. Všetci sme slabí 
a hriešni, však? Nezbavuje nás to zodpovednosti prosiť 
o odpustenie zakaždým, keď urobíme chybu! A to je 
úžasné. Nemôžem sa nechať pokrstiť dvakrát, trikrát, 
štyrikrát, ale môžem ísť na spoveď a vtedy obnovujem 
milosť krstu. Je to akoby som prijal druhý krst. Pán Je-
žiš je taký dobrý, že nám nikdy neprestane odpúšťať. 
Zapamätajte si to dobre. Krst nám otvára bránu Cirkvi 
– zistime si dátum nášho krstu. Ak sa táto brána aj trochu 
privrie kvôli našim slabostiam, našim hriechom, spoveď 
nám ju znovu otvorí, pretože je akoby druhým krstom, 
ktorým sa nám odpúšťa všetko, a osvecuje nás, aby sme 
kráčali vpred s Pánovým svetlom. Poďme dopredu ra-
dostní, pretože život treba prežívať s radosťou Ježiša 
Krista! To je Pánova milosť! Ďakujem.“

Svätý Otec vo svojej katechéze: Krst na odpustenie hriechov
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Svätý Otec prijal kardinála Quelleta 
i prezidentku Kostariky  

Chinchillovú

Vatikán 8. novembra (RV) Dnešnou prvou oficiálnou
návštevou v programe Svätého Otca Františka bola pre-
zidentka Kostarickej republiky Laura Chinchillová, kto-
rá sa následne stretla s Mons. Dominiquom Mambertim, 
sekretárom pre vzťahy so štátmi.

„Počas rokovaní, ktoré sa konali v atmosfére srdeč-
nosti“ – ako uvádza komuniké Tlačového strediska –, 
„hovorili o spolupráci medzi Cirkvou a štátom, o riešení 
sociálnych problémov a pozornosť venovali niektorým 
spoločným témam, ako sú ochrana života a životného 
prostredia. Ďalej sa zamerali na možnosť dosiahnutia 
medzištátnej zmluvy medzi Kostarikou a Svätou stoli-
cou na posilnenie bilaterálnych vzťahov pre dobro a roz-
voj krajiny.“

Následne sa Svätý Otec stretol s kardinálom Mar-
com Ouelletom, prefektom Kongregácie pre biskupov. 
Napoludnie v Klementínskej sále pozdravil päťdesiat-
päť účastníkov dnes končiaceho plenárneho zasadnutia  

Filipínam Svätý Otec prejavil  
po tajfúne sústrasť  
a poslal aj podporu

Vatikán 11. 
novembra 
(RV) Svätý 
Otec Fran-
tišek pre-
žíva hlbo-
kú bolesť 
nad tým, 
čo sa deje 
na Filipínach, kde si tajfún Haiyan-Yolanda vyžia-
dal najmenej 1 200 obetí. Sústrasť s obyvateľmi 
postihnutej krajiny vyjadril Svätý Otec v sobotu 
9. novembra prostredníctvom sociálnej siete Twit-
ter, kde zanechal výzvu na modlitbu: „Prosím vás 
všetkých, aby ste sa so mnou zjednotili v modlitbe 
za obete tajfúnu Haiyan-Yolanda, zvlášť za obete 
na milovaných Filipínskych ostrovoch.“

Hlboký zármutok nad stratami na životoch a niči-
vými dôsledkami tajfúnu na Filipínach vyjadril pápež 
František aj prostredníctvom sústrastného telegramu 
prezidentovi Filipínskej republiky Benignovi Aqui-
novi III. Svätý Otec prejavuje „úprimnú solidaritu so 
všetkými, ktorí boli touto smršťou a jej následkami po-
stihnutí“.

„Osobitne pamätá na tých, ktorí smútia nad stratou 
svojich blízkych a na tých, ktorí prišli o svoje domovy.“ 
„Skrze modlitbu za všetkých ľudí na Filipínach chce 
byť Svätý Otec podporou pre spoločenských predstavi-
teľov a záchranárov“, ktorí pomáhajú obetiam tejto tra-
gédie. V závere telegramu, podpísaného vatikánskym 
štátnym sekretárom arcibiskupom Pietrom Parolinom, 
pápež vyprosuje pre celý národ Božie požehnanie, silu 
a útechu.

Pápež František zároveň rozhodol, že prostredníc-
tvom Pápežskej rady Cor unum pošle prvý príspevok 
150-tisíc dolárov na pomoc obyvateľom Filipín, po-
stihnutých tajfúnom Haiyan. Táto suma, ktorá bude 
distribuovaná cez miestne cirkvi v regiónoch najviac 
postihnutých katastrofou, bude použitá na podporu 
záchranných prác, uskutočňovaných v prospech pre-
sídlených a postihnutých záplavami. Podľa komuniké 
Cor unum predstavuje prvé bezprostredné vyjadrenie 
duchovnej blízkosti a otcovského povzbudenia pápeža 
ľudom na zasiahnutom území.               RV/jak/snímka RV 

Počas svojho stretnutia s veriacimi na Námestí sv. 
Petra pri generálnej audiencie 13. novembra pápež Fran-
tišek osobitne apeloval na zastavenie násilností v Sýrii, 
ktoré zasahujú práve tých najnevinnejších. Zároveň vy-
zval veriacich, aby sa spojili na pomoc Filipínam, ktoré 
sa ocitli v humanitárnej kríze.

„Bratia a sestry, dozvedel som sa, s veľkou bolesťou, 
že pred dvoma dňami v Damasku mínometné granáty 
zabili niekoľko detí, ktoré sa vracali zo školy, a tiež vo-
diča autobusu. Ostatné deti boli zranené. Nech sa prosím 
tieto tragédie už nikdy viac nedejú! Modlime sa inten-
zívne! V týchto dňoch sa modlíme a spájajme svoje sily 
v pomoci našim bratom a sestrám na Filipínach, zasiah-
nutých tajfúnom. To sú skutočné zápasy, ktoré treba bo-
jovať. Pre život! Nikdy za smrť!“

Medzi slovenskými pútnikmi, ktorí sa zúčastnili na 
generálnej audiencii na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, 
bola aj skupinka farníkov z rímskokatolíckej farnosti 
Vranov nad Topľou - Čemerné. Farár Marek Kunder, 
ktorý tu pôsobí 12 rokov, od vzniku farnosti v roku 
2002, sa spolu so svojimi veriacimi pustil v roku 2004 
do výstavby kostola. Ako povedal, s Božou pomocou 
a na príhovory Panny Márie sa im podarilo kostol ne-
dávno posvätiť. Je zasvätený Fatimskej Panne Márii 
a posviacka sa konala práve na tento sviatok. Viac 
o dôvode tejto púte do Ríma a dojmoch z dnešnej au-
diencie prezradil d. p. Marek Kunder počas návštevy 
Vatikánskeho rozhlasu.
        Preložili: sr. Agnes Jenčíková CJ / sr. Jaroslava Kochjarová

Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry, ktoré sa 
konalo vo Vatikáne od 6. novembra 2013. Zúčastnil sa 
na ňom aj bratislavský arcibiskup metropolita Mons. 
Stanislav Zvolenský.                                                RV/jak 
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Svätý Otec sa stretol s členmi  
talianskej únie pre transport  

chorých do Lúrd

Vatikán 10. novembra (RV) V sobotu 9. novembra Svätý 
Otec prijal na audiencii okolo 7-tisíc členov Národnej 
talianskej únie pre transport chorých do Lúrd a sveto-
vých pútnických miest, známej pod skratkou UNITAL-
SI. Púť chorých a tých, ktorí im ako dobrovoľníci slúžia 
v ich telesných i duchovných potrebách, sa konala pri 
príležitosti 110. výročia vzniku združenia.

Počas stretnutia v Aule Pavla VI. v typicky talianskej 
živej atmosfére pápež František vyzdvihol evanjeliový 
štýl služby UNITALSI, ktorá je niečím oveľa viac než 
iba poskytovaním pomoci či filantropiou: je „opravdi-
vým ohlasovaním evanjelia dobročinnej lásky, službou 
prinášania útechy“. Vyzdvihol ochotu členov združenia 
podľa vzoru Milosrdného samaritána neodvracať tvár 
od tých, čo sú v núdzi. „Chudobní, a to aj chudobní po 
zdravotnej stránke, sú pre Cirkev bohatstvom; a vy, čle-
novia UNITALSI spolu s inými cirkevnými zložkami, 
ste prijali dar a úlohu zhromažďovať toto bohatstvo, 
pomáhať, aby bolo docenené, a to nielen pre samotnú 
Cirkev, ale aj pre celú spoločnosť.“

Ďalej pápež poukázal na prorockú úlohu tohto typu 
služby: „Kultúrny a sociálny kontext súčasnosti má 
skôr tendenciu ukrývať fyzickú krehkosť a považovať 
ju čisto za problém, ktorý si vyžaduje rezignáciu a pie-
tizmus, alebo niekedy i odsúvanie ľudí bokom. UNI-
TALSI je povolané byť prorockým znamením a kráčať 
proti prúdu tejto svetskej logiky, logiky odsúvania, tým, 
že pomáha trpiacim, aby sa stali protagonistami v spo-
ločnosti, v Cirkvi a aj v samotnom združení. V záujme 
skutočného začlenenia chorých do kresťanskej komuni-
ty a toho, aby nadobudli silné vedomie spolupatričnosti, 
je nevyhnutná začleňujúca (inkluzívna) pastorácia vo 
farnostiach a združeniach. Ide o skutočné docenenie 
prítomnosti a svedectva osôb krehkých a trpiacich, nie 
iba ako adresátov evanjelizačného diela, ale ako aktív-
nych subjektov tejto apoštolskej činnosti.“

Po členoch a dobrovoľníkoch združenia Svätý Otec 
oslovil prítomných chorých: „Drahí bratia a sestry cho-
rí, nepovažujte sa iba za objekt solidárnosti a dobročin-
nosti, ale cíťte sa v plnom zmysle začlenení do života 
a poslania Cirkvi. Máte svoje miesto a špecifickú úlohu
vo farnosti a v každom cirkevnom prostredí. Vaša prí-
tomnosť, tichá, no výrečnejšia než mnoho slov, vaša 
modlitba, denné obetovanie vašich utrpení v spojení 
s utrpením Ježiša ukrižovaného pre spásu sveta, trpez-
livé a tiež aj radostné prijatie vašej situácie, sú duchov-
ným zdrojom, bohatstvom pre každé kresťanské spolo-
čenstvo. Nehanbite sa byť cenným pokladom Cirkvi!“

Púte chorých organizované združením UNITALSI 
najčastejšie smerujú do Lúrd a iných mariánskych svätýň. 
Práve na dôverný vzťah k Božej Matke upriamil Svätý 
Otec pozornosť v závere svojho príhovoru, keď citoval 

Máriine slová na svadbe v Káne: „Urobte všetko čo vám 
povie!“ Spoločne s prítomnými sa potom pomodlil Zdra-
vas Mária a pomaly prešiel celou sálou, pristavujúc sa pri 
chorých. Deti zo združenia podarovali Svätému Otcovi 
obrovskú ručne maľovanú knihu.                              RV/jb

Svätý Otec sa stretol s predsedom 
Nadácie Konrada Adenauera

Vatikán 13. novembra (RV) Hans-Gert Pöttering, 
predseda Nadácie Konrada Adenauera a bývalý 
predseda Európskeho parlamentu, sa dnes ráno zú-
častnil na svätej omši v Kaplnke Domu sv. Marty 
vo Vatikáne, po ktorej sa stretol so Svätým Otcom 
Františkom. V predvečer stretnutia pri predstavení 
knihy kardinála Tarcisia Bertoneho Pápežská dip-
lomacia v globalizovanom svete okrem iného po-
vedal: Boli to kresťania, katolíci, ktorí začali eu-
rópske zjednocovanie: Alcide De Gasperi, Robert 
Schumann a Konrad Adenauer..     Gabriela Tibenská

Pravoslávni a katolíci  
spoločne za rodinu“ 

„Pravoslávni a katolíci spoločne za rodinu“ – toto je 
téma Medzinárodného ekumenického dňa. Podujatie 
zorganizovala Pápežská rada pre rodinu spolu s Pápež-
skou radou na podporu jednoty kresťanov a Oddelením 
pre vonkajšie vzťahy Moskovského patriarchátu.

Seminár, otvorený pre verejnosť sa konal v Sále Pia 
XI. na Piazza San Calisto v Ríme. Okrem Mons. Vincen-
za Pagliu, predsedu Pápežskej rady pre rodinu, vystúpil 
na ňom aj metropolita Volokolamska Hilarion, ktorý sa 
stretol aj so Svätým Otcom na osobitnej audiencii.

Ďalšími prednášajúcimi na seminári boli psychoana-
lytik Paolo Ferliga, profesor pastorálnych a cirkevných 
vied v Moskve Michail Želtov, profesor novozákonnej 
exegézy na Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme 
Antonio Pitta a tiež riaditeľ Ruského pravoslávneho 
centra „Život“ so sídlom v Moskve Maxim Obuchov.

Mons. Vincenzo Paglia k významu ekumenického 
stretnutia poznamenal: „Jedna kresťanská rodina je po-
volaná svedčiť spoločne o kráse rodiny v radostnej zves-
ti evanjelia. Teraz je ten čas, aby kresťania skôr zdieľa-
li a zhodnocovali to, čo ich spája, než poukazovali na 
rozdiely, a to nie v duchu minimalizmu, ktorý by zotrel 
teologické rozdiely, ale cez prehlbovanie a vzájomné 
obohatenie sa jedinou pravdou a poslaním, ku ktorému 
sme povolaní podľa príkladu Ježiša Krista.“         RV/jak
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Taliansko 14. novembra (RV) S prezidentskými 
poctami dnes prijal Svätého Otca na pôde rím-
skeho Kvirinálu taliansky prezident Giorgio Na-
politano. Svätý František 
dal vo svojom príhovore do 
pozornosti najmä podporu 
rodiny a poukázal na dô-
ležitosť spolupráce medzi 
Cirkvou a štátom. Pri tejto 
príležitosti pripomenul aj 
svoje talianske korene. Ce-
lej krajine zaželal, aby do-
kázala udržiavať kreativitu 
a svornosť.

Stretnutie sa začalo osobným rozhovorom pre-
zidenta so Svätým Otcom, pričom paralelne sa 
stretli delegácie štátnych predstaviteľov. Nasledo-
vala výmena darov, zo strany Svätého Otca to bol 
dar bronzového zobrazenia sv. Martina deliaceho 
sa s chudobným. Dar prezidenta predstavovala 
historická medirytina od Piranesiho.

Po privítacej reči prezidenta Giorgia Napoli-
tana sa pápež František v príhovore poďakoval 
hostiteľovi za jeho nedávnu návštevu 8. júna vo 
Vatikáne. Pripomenul slová svojho predchodcu 
Benedikta XVI., ktorý pri návšteve prezidentské-
ho sídla v roku 2008 nazval Kvirinál „symbolic-
kým domovom všetkých Talianov.“ Na tento slov-
ný obraz Svätý Otec ďalej nadviazal nasledovne: 
„Pri tejto návšteve na mieste plnom symboliky 
a histórie by som chcel pomyselne zaklopať na 
dvere každého obyvateľa tejto krajiny, v ktorej 
sa nachádzajú korene mojej pozemskej rodiny, 
a všetkým ponúknuť uzdravujúce a vždy nové 
slovo evanjelia.“

Ďalej pripomenul ťažiskové momenty vzá-
jomných vzťahov, medzi nimi aj blížiace sa 30. 
výročie Zmluvy o revidovaní konkordátu. Medzi 
otázkami spoločného záujmu oboch strán pápež 
pripomenul dôsledky ekonomickej krízy a kon-
krétne nezamestnanosť ako jeden z jej najbolest-
nejších dopadov. Úlohu Cirkvi v tejto súvislosti 
pápež objasnil nasledovne: „Prvoradou úlohou, 
ktorá prislúcha Cirkvi je svedčiť o milosrdenstve 
Boha a povzbudzovať k veľkodušným prejavom 
solidarity, pre otvorenie sa voči nádejnej budúc-
nosti, pretože tam, kde rastie nádej, znásobuje sa 
aj energia a nasadenie pre vytváranie humánnej-
šieho a spravodlivejšieho sociálneho a občianske-
ho poriadku a vynárajú sa nové príležitosti pre 
udržateľný a zdravý rozvoj.“

Ako konkrétnu oblasť solidarity pápež Fran-
tišek na základe osobnej skúsenosti z návštevy 
ostrova Lampedusa pripomenul situáciu utečencov, 
ktorí sa z dôvodu vojen a biedy stávajú emigrantmi  

v často zúfalých podmienkach. Rovnako pripo-
menul aj skúsenosť osobných stretnutí s ľuďmi 
v núdzi pri návštevách Cagliari na ostrove Sardínia 

a pri nedávnej návšteve As-
sisi. Zdôraznil pritom, že „v 
centre nádejí i sociálnych ťaž-
kostí je práve rodina“. Roz-
hodný postoj Cirkvi v prob-
lematike rodiny potvrdil 
týmito slovami: „S obnove-
ným odhodlaním Cirkev po-
kračuje v podporovaní úsilia 
všetkých, jednotlivcov i inšti-
túcií, o posilnenie rodiny, kto-

rá je primárnym miestom, kde sa formuje a rastie 
ľudská bytosť, kde si osvojuje hodnoty a príklady, 
ktoré ich robia hodnovernými. Rodina potrebuje 
stabilitu a uznanie hodnoty vzájomných vzťahov, 
aby mohla naplno vykonávať svoju nezastupiteľnú 
funkciu a uskutočňovať svoje poslanie.“ Ako Svä-
tý Otec ďalej povedal, „Cirkev dáva spoločnosti 
k dispozícii svoju energiu“ a zároveň žiada, aby sa 
rodine dostávala „úcta, docenenie a ochrana“.

Pápež v závere príhovoru vyjadril prezidentovi 
Napolitanovi svoje „žičenie podporované modlit-
bou, aby Taliansko, čerpajúc zo svojho bohatého 
dedičstva občianskych i duchovných hodnôt, do-
kázalo nanovo nachádzať kreativitu a svornosť, 
potrebné pre jeho harmonický rozvoj, na podporu 
spoločného dobra a dôstojnosti každej osoby, a na 
medzinárodnom poli ponúknuť svoj príspevok pre 
pokoj a spravodlivosť.“

V sále prezidentského paláca vládla rodinná at-
mosféra, za prítomnosti detí a rodinných príslušní-
kov pracovníkov úradu prezidenta. Pápež sa s nimi 
osobitne stretol, pričom svoje prvé slová adreso-
val práve deťom: „Ste veľmi dôležití“, povedal im 
pred ich rodičmi. Prítomných uistil o svojich mod-
litbách a zároveň ich požiadal o ich modlitbu.

Na záver približne dvojhodinovej návštevy sa 
prezident Napolitano rozlúčil s hlavou Katolíckej 
cirkvi na nádvorí prezidentského paláca pred na-
stúpenou čestnou jednotkou. Dnešná, historicky 
desiata pápežská návšteva Kvirinálu potvrdila „vy-
nikajúci stav vzájomných vzťahov“ medzi Talian-
skom a Svätou stolicou a bola jasným vyjadrením 
„znaku priateľstva“, tak ako to pápež František 
spomenul aj vo svojom príhovore.

Pápež Benedikt XVI. navštívil talianskych pre-
zidentov dvakrát, v roku 2005 a 2008, Ján Pavol II. 
sa s nimi stretol na tejto pôde trikrát, v rokoch 1984, 
1986 a 1998, Pavol VI. v rokoch 1964 a 1966, Ján 
XXIII. v r. 1963. Pápeža Pia XII. prijal na Kviriná-
le 28. decembra 1939 ešte kráľ Vittorio Emanuele 
III.                                               RV/jb/ snímka RV 

Svätý Otec František na návšteve u prezidenta Talianskej republiky
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V Egypte po odvolaní prezidenta 
pribúdajú únosy kresťanov

Káhira 13. novembra (TK KBS) V okolí mesta Minya 
v strednom Egypte po odvolaní prezidenta Morsiho 
rapídne vzrástol počet únosov kresťanov, informovala 
spravodajská agentúra Christian Science Monitor.

Takmer 100 kresťanov bolo v oblasti unesených od 
začiatku tzv. Arabskej jari: najväčšia časť z nich práve 
v posledných mesiacoch. Egyptskí kresťania zväč-
ša podporovali odvolanie prezidenta Morsiho, vodcu 
Moslimského bratstva, a to malo za následok útoky na 
desiatky kresťanských kostolov a inštitúcií.

„Aj keď niektorí Moslimovia tvrdia, že Cirkev by 
nemala v politike zohrávať nijakú úlohu a nemala by 
zasahovať do týchto vecí, lebo to nie je naša záležitosť, 
pravda je taká, že štát si neplní svoju úlohu, vďaka čomu 
sú členovia Cirkvi vystavovaní násiliu - a len preto sme 
nútení konať,” povedal koptský ortodoxný biskup Mi-
nye Makarios, ktorý len prežil pokus o atentát.

„Práca polície celkom nedostatočná,” povedal bis-
kup a dodal, „a to povzbudzuje ešte aj amatérov, aby sa 
pokúšali o ďalšie únosy.”                                            CWN/mk

Pápežská akadémia  
pre štúdium latinského jazyka 

vydala časopis Latinitas

Vatikán 8. novembra (RV) V Tlačovom stredisku Svätej 
stolice sa 8. novembra konala tlačová konferencia, na 
ktorej prezentovali prvé vydanie novej série semestrál-
neho časopisu Latinitas, ktorý vydáva Pápežská aka-
démia latinitatis, zriadená pápežom Benediktom XVI. 
v novembri 2012. Na konferencii boli prítomní predseda 
Pápežskej rady pre kultúru kardinál Gianfranco Ravasi, 
prezident Pápežskej akadémie latinitatis profesor Ivano 
Dionigi a spisovateľ Dr. Valerio Massimo Manfredi.

Po venovaní pápežovi Františkovi v úvodníku ča-
sopisu, jeho prvé číslo otvára článok rektora univerzity 
v Bologni Ivana Dionigiho, ktorý odpovedá na otázku 
„Prečo latinčina a pre koho?“ Časopis je rozdelený do 
troch sekcií: prvá je striktne vedecká, druhá sa venu-
je súčasnej literatúre v latinčine a posledná sa zaoberá 
otázkami didaktiky klasických jazykov od staroveku až 
po súčasnosť.                                                                        RV/jak 

Zomrel kardinál D. Bartolucci,  
dirigent zboru Cappella Sistina

Vatikán 11. novembra (RV) „Drahý a ctený kňaz, vý-
značný skladateľ a hudobník, ktorý preukazoval svoju 
dlhú a intenzívnu službu najmä prostredníctvom du-
chovnej hudby, ktorá sa rodí z viery a je jej vyjadre-
ním.“ Toto sú slová z telegramu Svätého Otca Františka 
k úmrtiu kardinála Domenica Bartolucciho, dlhoročné-
ho dirigenta pápežského zboru Cappella Sistina.

Kardinál Domenico Bartolucci zomrel dnes ráno 11. 
novembra 2013 vo veku 96 rokov. Pochádzal zo stredo-
talianskeho regiónu Toskánsko, narodil sa 7. mája 1917 
v Borgo San Lorenzo. S rokom 1939 sa spájajú dve roz-
hodujúce udalosti jeho života: kňazská vysviacka 23. de-
cembra a diplom v odbore kompozícia a dirigovanie na 
konzervatóriu vo Florencii. V roku 1952 sa stal vicemaj-
strom zboru Cappella Sistina. Za jeho stáleho dirigenta 
ho vymenoval pápež Pius XII. po smrti Perosiho v roku 
1956. Tento post zastával do roku 1997. Za kardinála bol 
kreovaný Benediktom XVI. 20. novembra 2010.

V závere sústrastného telegramu Svätý Otec Franti-
šek píše: „S vďačnosťou spomínam na jeho plodné die-
lo ako majstra zboru Cappella Sistina a na jeho odbor-
né zhodnocovanie pokladu polyfónie, ktorá pozdvihuje 
srdce k chvále Boha.“                                           RV/jak 

Inaugurácia výstavy 
 „Sv. Cyril a Metod – patróni Európy“ 

vo Vatikáne

Vatikán 12. novembra (RV) Vo Vatikánskych múzeách  
otvorili výstavu „Svätí Cyril a Metod – patróni Európy“, 
ktorá približuje najstaršie doklady počiatkov kresťanstva 
na Slovensku. Koná sa pod záštitou predsedu vlády SR 
Roberta Fica a nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Ju-
dáka. Inštalovaná vo vstupnej časti Vatikánskych múzeí, 
verejnosti je prístupná do 26. januára 2014.

Na pôde Vatikánskych múzeí všetkých v úvode pri-
vítal riaditeľ inštitúcie Antonio Paolucci. Inaugurácia 
bola sprevádzaná vokálnym prednesom v staroslovien-
čine v podaní slovenského operného speváka Martina 
Mikuša. Na slávnostnom otvorení sa okrem zástupcov 
usporiadateľských inštitúcií, generálneho riaditeľa Slo-
venského národného múzea Rastislava Púdelku, riadi-
teľa Archeologického ústavu SAV Mateja Ruttkaya, 
veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Pet-
ra Sopka a predstaviteľov Vatikánskych múzeí zúčast-
nili aj viacerí hostia, medzi nimi kardinál Jozef Tomko 
a bývalý veľvyslanec pri Svätej stolici Jozef Dravecký. 
Prítomný bol aj štátny tajomník Ministerstva kultúry SR 
Ivan Sečík.

Hlavnými organizátormi výstavy pri príležitosti osláv 
1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie 
Veľkej Moravy sú Slovenské národné múzeum v Brati-
slave a Archeologický ústav SAV v Nitre, v spolupráci 
s Veľvyslanectvom SR pri Svätej stolici.                    RV/jb



9                          46/2013

SPRÁVY ZO SVETA                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

Baltimore 12. novembra (TK KBS) Newyorský kardinál 
Timothy M. Dolan sa obrátil na biskupov USA s vý-
zvou, aby sa intenzívne snažili pomáhať ľuďom, ktorí 
sú vo svete prenasledovaní pre svoju vieru - o to viac, že 
americkí biskupi musia sami zápasiť so zasahovaním do 
náboženského života v Spojených štátoch.

Predseda Konferencie biskupov USA vo svojom 
príhovore na úvod generálneho zhromaždenia biskupov 
v Baltimore 11. novembra vymenoval niekoľko krokov, 
ktoré biskupi môžu podniknúť na ochranu náboženskej 
slobody vo svete.

Dolan povedal, že ochrana náboženskej slobody je 
„centrálnou spoločenskou aj politickou prioritou našich 
čias” a povzbudil biskupov, aby snahu o ochranu nábo-
ženskej slobody vo svete postavili medzi hlavné priority 
svojej práce.

„My ako biskupi, ako pastieri najviac požehnaných 
spoločenstiev viery na našej planéte, ako pastieri, ktorí 
sme so zápalom vystúpili na obranu našej náboženskej 
slobody, sa musíme stať zástancami tých kresťanov, 
ktorých životy doslova visia na vlásku; nesmieme pri-
pustiť, aby náš zápas o náboženskú slobodu doma vo 
vlasti zatienil násilie, ktoré je na kresťanoch páchané 
inde,” povedal kardinál.

Dolan hovoril o nedávnych útokoch na kresťanov 
v Sýrii, v Egypte, Indii, Nigérii i na ďalších miestach 
a vyjadril presvedčenie, že je potrebné sa za týchto 
prenasledovaných ľudí postaviť: prirovnal túto potrebu 
k “modlitbám za obrátenie Ruska” v polovici 20. storo-
čia.

Newyorský kardinál podotkol, že moslimovia, Židia 
a budhisti v niektorých častiach sveta tiež zažívajú pre-
nasledovanie, avšak nie v takej miere ako kresťania.

„Žijeme v časoch, ktoré možno podľa slov blaho-
slaveného pápeža Jána Pavla II. vnímať ako “novú éru 
mučeníkov,” povedal Dolan a poznamenal, že za pr-
vých trinásť rokov 21. storočia bolo vo svete pre vieru 
zabitých milión kresťanov.

Kardinál navrhol, aby sa biskupi snažili v ľuďoch 
vzbudzovať pozornosť voči “veľkému utrpeniu na-
šich bratov a sestier, a to všetkými prostriedkami, kto-
ré máme k dispozícii” - vrátane článkov v diecéznych 
časopisoch, v blogoch, príhovoroch a v pastoračných 
listoch. Povedal, že biskupi môžu požiadať kňazov vo 
farnostiach, aby kázali o náboženskom prenasledovaní 
a „stimulovali besedy s aktivistami v rámci farností”; 
môžu tiež povzbudiť diecézne časopisy, aby viac písali 
o súčasných “nových mučeníkoch”.

Kardinál pokračoval, že v tejto súvislosti je veľmi 
potrebné hovoriť s politickými predstaviteľmi a vyzý-
vať ich, aby ochranu ohrozených kresťanov zaradili 
medzi priority zahraničnej politiky štátu.

„Dobrá skúsenosť, ktorú máme s ochranou nábožen-
skej slobody doma v USA ukazuje, že keď spojíme sily, 
vieme dosiahnuť výsledky,” povedal Dolan. „Prišiel čas 

Kardinál Dolan: Ochrana náboženskej slobody musí byť prioritou biskupov

využiť túto energiu pre dobro našich bratov, ktorí sú vo 
svete prenasledovaní za vieru.”

Kardinál Dolan citoval slová Svätého Otca Františ-
ka, ktorý na generálnej audiencii 25. septembra pozval 
svet k spytovaniu svedomia nad prenasledovaním kres-
ťanov. Pápež vyzval ľudí, aby sa spýtali samých seba, či 
nie sú ľahostajní voči utrpeniu kresťanov vo svete a či sa 
za nich modlia.

„Som si istý, že musíme odpovedať na tieto otázky 
Svätého Otca - nielen ako jednotliví veriaci, alebo aj ako 
spoločenstvo biskupov,” dodal kardinál Dolan.         

Na stretnutí amerických biskupov v Baltimore 12. 
novembra sa uskutočnili voľby. Arcibiskup Joseph 
Kurtz z Louisville, Kentucky, bol zvolený za nového 
predsedu Konferencie biskupov USA (USCCB). Vo 
funkcii strieda newyorského kardinála Timothy Do-
lana, ktorý ukončil trojročné obdobie na čele konfe-
rencie. Arcibiskup Kurtz bol doteraz podpredsedom 
konferencie; získal suverénne najviac hlasov spome-
dzi ostatných nominovaných kandidátov. Za podpred-
sedu biskupi zvolili kardinála Daniela DiNarda z Ho-
ustonu. .

Osobitné posolstvo
Konferencia biskupov USA vydala „Osobitné po-

solstvo”, v ktorom biskupi zopakovali svoje námietky 
voči zákonnej povinnosti zamestnávateľov prispievať 
na platenie antikoncepcie, potratov a sterilizácií. Bis-
kupi vyhlásili, že sú “zjednotení v rozhodnutí vzoprieť 
sa voči tomuto bremenu a zároveň brániť náboženskú 
slobodu”.

Posolstvo bolo publikované 13. novembra, deň po 
skončení verejnej časti zasadania Konferencie katolíc-
kych biskupov USA. Posolstvo bolo schválené jedno-
hlasne. Osobitné posolstvo začína vymenovaním via-
cerých problémov, ktorým sa biskupi venovali počas 
svojho zasadania, vrátane pomoci poskytnutej ľuďom 
zasiahnutým tajfúnom na Filipínach, tiež liturgickým 
otázkam a humanitárnej pomoci pre Haiti.

Ústava a zákony chránia slobodu Cirkvi, aby mohla 
uskutočňovať toto poslanie a slúžiť svetu prostredníc-
tvom rozličných druhov apoštolátu. „Avšak nevyhnut-
nosť plniť smernicu HHS pre nás znamená, že vláda 
odmieta plniť svoj záväzok rešpektovať práva veriacich 
ľudí.”

Smernica HHS vydaná Ministerstvom zdravotníctva 
USA ako súčasť zákona o zdravotnom poistení vyžaduje 
od zamestnávateľov, vrátane náboženských organizácií, 
aby platili zdravotné poistenie aj na antikoncepčné, ste-
rilizačné a potratové prípravky, i keď zamestnávateľ vo 
svedomí s takýmito prípravkami nesúhlasí. Zákon po-
skytuje výnimku niektorým cirkevným inštitúciám, kto-
ré však musia vyhovovať štátom stanoveným kritériám. 
Smernica neobsahuje zmienku o výhrade vo svedomí 
pre zamestnávateľov, ktorí by sa plateniu tohto druhu 
príspevku chceli vyhnúť z morálnych dôvodov. CNS/mk
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Spišská Kapitula 11. novembra (TK KBS) Spišská Ka-
pitula a celá Spišská diecéza si cez víkend pripomenuli 
svojho hlavného patróna, ktorým je sv. Martin. Pri tejto 
príležitosti celebroval nedeľnú slávnostnú odpustovú 
svätú omšu v Katedrále sv. Martina Joachim kardinál 
Meisner, arcibiskup-metropolita Kolína nad Rínom.

Tohto vzácneho hosťa viažu k Spišu mnohé spo-
mienky a vzácne priateľstvá, najmä s už zosnulým 
biskupom Františkom Tondrom, ktorého pred viac 
ako rokom aj osobne pochovával. Ako sám povedal, 
už 43 rokov prichádza na Spiš, kde sa vždy cíti veľmi 
dobre. „Vždy som sa odtiaľto vracal späť do Nemecka 
povzbudený vo viere. Vaša viera je cenným prínosom.“ 
Svoju túžbu sláviť túto svätú omšu vyjadril slovami: 
„Na Vianoce budem mať osemdesiat rokov. Svätý 
Otec ma uvoľní takmer po štyridsiatich rokoch biskup-
skej služby. Chcel som ešte raz spolu s vami sláviť tu 
v Spišskej Kapitule sviatok sv. Martina.“

Kardinál Meisner vo svojej homílií poukázal na 
paralelu medzi dobou sv. Martina a dneškom, ktorý 
preniká rozklad veľkých ľudských hodnôt. „Martin 
bol v rozkladajúcom sa svete éry sťahovania národov 
zachraňujúcim ukazovateľom. Bol osobne stĺpom a zá-
kladom pravdy. On urobil to, čo spojilo pominuteľného 
človeka s večným Bohom, tak, že slabé ľudské dohody 
nahradil desiatimi príkazmi, a tým spletitú prítomnosť 
poistil Božou budúcnosťou. Svojim súčasníkom po-
skytol budúcnosť a nádej, priniesol stabilitu do znakov 
rozkladu.“

Kardinál okrem iného vyzdvihol aj význam liturgie 
v živote sv. Martina. „Boh nie je len Pravda a Dobro, 
ale aj Krása. Práve preto predstavovala liturgia pre 
sv. Martina kus neba na zemi. Svätá liturgia sa tvorila 
v svojej stále fascinujúcej kráse, v spevoch, v odevoch, 
v cirkevných budovách a darovala Európe jej neporov-
nateľný lesk. Najkrajšie ľudské obrazy Európy sú obra-
zy Ježiša Krista a Panny Márie. Najkrajšou architektú-
rou Európy sú katedrály, kostoly a kláštory.“

„Dianie vo svete, ktoré je od pádu do hriechu pozna-
čené trhlinami, je horizontálnou rovinou“, povedal kar-
dinál Meisner. „Vertikálna Božia línia, duchovná služ-
ba Dobrého pastiera, uchránila svet pred kolapsom. Tak 
vznikol znak kríža. Sv. Martin svoje európske prostre-
die v ťažkých časoch horizontálne upevnil, usporiadal 
a upokojil, keď ho ukotvil vo vertikálnej skutočnosti ži-
vého Boha. On priniesol nebo na zem a vyzdvihol zem 
k nebu podľa Modlitby Pána: Ako v nebi, tak i na zemi. 
A on to urobil aj obrátene: Ako na zemi, tak i na nebi.“

Na záver svätej omše poďakoval kardinálovi za 
účasť diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Kvety, kto-
ré mu pri tom odovzdal, sa kardinál Meisner rozhodol 
položiť na hrob Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššá-
ka, ktorého pozostatky sú v Katedrále sv. Martina. „Bol 
veľkým človekom pre Cirkev. Je dobré, že sa modlíte 
za jeho blahorečenie. Je to veľmi dôležité.“ Nakoniec 

sa kardinál poďakoval veriacim za svedectvo ich viery, 
ktoré prejavovali v minulosti aj súčasnosti a vyzval ich, 
aby túto vieru bolo i naďalej počuť aj vidieť. Spomenul 
si pri tom na púte na Mariánsku horu v Levoči, o kto-
rých počul rozprávať už v časoch svojej mladosti. „Ak 
by som mal prísť ešte raz na svet, mala by ma Matka 
Božia urobiť Slovákom. Keďže som však dostal čestné 
občianstvo Levoče, tak som sa tým Slovákom predsa 
aj stal.“

Kardinál Joachim Meisner popoludní navštívil 
aj Baziliku svätého Kríža v Kežmarku, kde krátko 
pozdravil veriacich pred večernou svätou omšou. 

V pondelok 11. novembra 2013 kardinál celeb-
roval ráno svätú omšu v Kňazskom seminári bisku-
pa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, po ktorej sa 
stretol na diskusii s bohoslovcami a predstavenými 
kňazského seminára. V pondelok doobeda navštívil 
kardinál ešte Baziliku Navštívenia Panny Márie 
v Levoči a tiež si pozrel centrum Levoče. Kardinál 
dostal v roku 2006 čestné občianstvo tohto mesta.

Joachim kardinál Meisner (79) je arcibiskup – met-
ropolita v Kolíne nad Rínom od roku 1988. Pred tým 
pôsobil od r. 1975 ako pomocný biskup v diecéze Er-
furt-Meiningen a od r. 1980 ako diecézny biskup Ber-
lína. Do tohto obdobia siahajú jeho blízke kontakty so 
Spišom, ktorý viac krát tajne navštívil. Roku 1983 bol 
ako 49 ročný menovaný pápežom Jánom Pavlom II. za 
kardinála. Je členom viacerých dikasterií rímskej kúrie, 
ako napr. Kongregácie pre biskupov, Kongregácie pre 
klérus, Pápežskej rady pre výklad legislatívnych tex-
tov, Prefektúry ekonomických záležitostí Svätej stoli-
ce a je aj najdlhšie členom Kongregácie pre Boží kult 
a disciplínu sviatostí. Zároveň je predsedom Nemeckej 
liturgickej komisie. Joachim kardinál Meisner je pova-
žovaný za jedného z najbližších kardinálov emeritného 
Svätého Otca Benedikta XVI a za jednu z najvýraz-
nejších postáv nemeckého episkopátu v posledných 
desaťročiach. V súčasnosti je najstarším arcibiskupom 
aktívne pôsobiacim v latinskej cirkvi.       Lukáš Stolárik

                                                               Snímka Tomáš Dzurov

Odpustová slávnosť patróna Spišskej diecézy za účasti kard. Meisnera

SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI  
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Biskup Judák posvätil  
farský kostol na sídlisku Chrenová 

Nitra 10. novembra (TK KBS) Farský kostol svätého 
Martina na sídlisku Chrenová v Nitre, hoci má už 70 
rokov, bol nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Ju-
dákom posvätený až 10. novembra 2013. Do tohto dňa 
bol kostol iba požehnaný, a to arcibiskupom Mons. Ka-
rolom Kmeťkom zo 14. novembra 1943. Vtedajší novo-
postavený kostol sa stal filiálkou farnosti Nitra – Horné
mesto. Farským kostolom sa stal až v roku 1998, keď 
bola zriadená samostatná farnosť Nitra – Chrenová. Po 
tomto rozhodnutí biskupstva sa v jeho interiéri a exte-
riéri urobili početné opravy, vrátane nainštalovania hod-
notnej umeleckej vitráže s motívom Ducha Svätého. 
Z liturgických potrieb posviacky kostola bola na obetný 
stôl položená doska z brazílskeho mramoru a na steny 
kostola boli nainštalované 4 mramorové kríže.

Kostol svätého Martina, ktorý bol kedysi na území 
terajšej farnosti Nitra – Chrenová - na Martinskom Vŕš-
ku - bol a je historický, siaha totiž až do obdobia Veľkej 
Moravy, bol začiatkom 20. storočia zbúraný a dnes sú 
zachované len jeho základy. 

V homílii sa biskup Judák zameral na príklad svät-
ca, ktorému je chrám zasvätený. „Patrocínium svätého 
Martina je - podľa neho - veľmi oslovujúce, bol to člo-
vek, ktorý konal dobro. Na začiatku síce dal pol plášťa 
žobrákovi, ale na konci svojho života, keď ho prosili, 
aby neodchádzal z tohto sveta jeho kňazi, sám hovorí: 
Neodmietam pracovať, ale nech sa stane Božia vôľa 
– teda dáva sa k dispozícii celý Bohu“, povedal hlavný 
celebrant a vyslovil želanie, aby tí, ktorí budú prichá-
dzať do kostola, sa podľa vzoru tohto svätca, zbavovali 
svojho egoizmu a otvárali svoje srdce pre potreby blíž-
nych a žili naplno Božím hodnotám.

Nitriansky biskup počas svätej omše konsekroval 
kostol i oltár a tak zasvätil tento priestor navždy Božie-
mu kultu.                                                       Miroslav Lyko

Svätomartinské trojdnie  
v Bratislave

Bratislava 11. novembra (TK KBS/Rádio LUMEN) Pri 
príležitosti sviatku patróna katedrálneho chrámu v Bra-
tislave svätého Martina, ktorý je zároveň aj patrónom 
celej Bratislavskej arcidiecézy, prebiehalo od 9. do 11. 
novembra už tradičné Svätomartinské trojdnie. V tomto 
roku bola hlavnou témou myšlienka zo Svätého písma, 
Viera bez skutkov je mŕtva. Ako každý rok súčasťou 
Svätomartinských dní je aj Svätomartinská zbierka.

Svätomartinské trídium sa začalo svätou omšou, kto-
rú celebroval pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy 
Mons. Jozef Haľko. Svätý Martin je známy, že dal polo-
vicu svojho plášťa žobrákovi, povedal biskup. „Hovorí 
sa, že v čase keď žil svätý Martin, si vojaci platili polovi-
cu svojej výstroje. Symbolicky to teda môže znamenať, 
že Martin zo svojho dával všetko.“ Ďalej biskup Haľko 
hovoril o odkaze svätého Martina, aby si všímali tých, 
ktorí sú na okraji spoločnosti. „Svätý Otec František tiež 
hovorí o periférii, to znamená o tých ktorí sú na okraji 
a práve tých si treba všímať a o tých sa treba postarať.“ 
Po svätej omši nasledoval lampiónový sprievod pre deti, 
ktorý organizovalo eRko.

V nedeľu pokračovali Svätomartinské dni pontifikál-
nou svätou omšou, ktorú celebroval bratislavský arcibis-
kup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Evanjelium 
premostil so životom svätého Martina a konštatoval, že 
za bráni smrti si každý odnesie nie to čo vlastnil, ale to 
čo daroval. „Náš patrón, svätý Martin, vo svojom živote 
realizoval toto neustále. Ide o to, že jestvuje tento me-
chanizmus. Iba to si odnesieme čo dáme.“

Svätomartinské trojdnie vyvrcholilo v pondelok 11. 
novembra, na deň sv. Martina, kedy sa početné spolo-
čenstvo zišlo na slávenie pontifikálnej svätej omše, kto-
rej predsedal Mons. Stanislav Zvolenský. Koncelebroval 

Mons. Jozef Haľko a viacerí kňazi. V homílii P. Augus-
tín Slaninka, CM, farár Farnosti Bratislava - Prievoz ho-
voril o láske, ktorá sa dáva, obetuje a nezištne slúži blíž-
nemu. K tejto láske všetkých pozývajú slová Svätého 
písma a realizuje sa v živote Cirkvi v podobe mnohých 
charitatívnych diel, organizácií, dobrovoľníkov a podu-
jatí zameraných na pomoc blížnym v núdzi.

V rámci prejavenia lásky členov Cirkvi k chudob-
ným sa výťažok tohtoročnej Svätomartinskej zbierky 
veriacich Bratislavskej arcidiecézy použije na vybudo-
vanie vyhovujúceho ústredného kúrenia a zabezpečenie 
teplej vody na umývanie pre nízkoprahové zariadenie 
Nocľahárne sv. Vincenta de Paul pri bratislavskom letis-
ku, ktoré prevádzkuje organizácia Depaul Slovensko.

                  Anna Brilová, Lukáš Uváčik/snímka Peter Zimen
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Tohoročnou Novénou  
si pripomenú i návštevu  

bl. Jána Pavla II. v Trnave

Trnava 12. novembra (TK KBS) Tohoročnou Trnavskou 
novénou si veriaci Trnavskej arcidiecézy a iných častí 
Slovenska pripomenú nielen 350. výročie od objavenia 
sa krvavého potu na milostivom obraze, 305. výročie 
slzenia milostivého obrazu, ale i významné 10. výročie 
radostnej historickej udalosti, keď zavítal na návštevu 
kráľovského mesta Trnava Svätý Otec, blahoslavený Ján 
Pavol II., ktorý bude už onedlho vyhlásený za svätého.

V tomto roku sa Novéna ku cti Trnavskej Panny 
Márie od 13. do 21. novembra 2013 ponesie v znamení 
myšlienky Svätého Otca Františka „Svetlo viery... tre-
ba ho znovu objaviť... aby rástlo a osvetľovalo životnú 
cestu človeka“, ktorá vychádza z jeho prvej encykliky 
Lumen Fidei. Počas novény bude pod milostivým ob-
razom Trnavskej Panny Márie slávených cez štyridsať 
svätých omší a viaceré pobožnosti. Táto novéna dáva 
priestor biskupom jednotlivých slovenských diecéz, ako 
i jednému hosťovi zo zahraničia, aby sa počas homílie 
prihovorili veriacim v chráme, i tým pri televíznych či 
rozhlasových prijímačoch.

Ako prvý v stredu 13. novembra to bude Mons. Sta-
nislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup - metropoli-
ta a predseda Konferencie biskupov Slovenska, ktorý 
sa veriacim prihovorí na tému „Abrahám, náš otec vo 
viere“. O deň neskôr to bude Mons. Štefan Sečka, spiš-
ský biskup s témou „Pavlovo chápanie spásy prostred-
níctvom viery“. Ďalšiu kázeň na tému „Viera ako po-
čúvanie a videnie“ prednesie Mons. Marián Chovanec, 
banskobystrický biskup; Mons. Viliam Judák, nitrian-
sky biskup, bude kázať na tému „Dialóg medzi vierou 
a rozumom“. Na svätej omši celebrovanej v maďarskom 
jazyku zaznie homília na tému „Viera, modlitba a De-
satoro“ z úst bratislavského pomocného biskupa Mons. 
Jozefa Haľka.

Myšlienku „Cirkev, matka našej viery“, bude vo 
svojej homílii rozvíjať trnavský arcibiskup Mons. Ján 
Orosch na slávnostnej svätej omši v nedeľu dopolud-
nia a nad témou „Viera a pravda“ sa bude vo večerných 
hodinách zamýšľať emeritný bratislavsko-trnavský po-
mocný biskup Mons. Dominik Tóth. „Viera a rodina“ je 
témou homílie zahraničného hosťa Mons. Jana Graub-
nera, olomouckého arcibiskupa - moravského metropo-
litu. Vojenský ordinár Mons. František Rábek bude ká-
zať na tému „Viera a hľadanie Boha“ a žilinský biskup 
Mons. Tomáš Galis zasa na tému „Viera - svetlo pre ži-
vot v spoločnosti“. Záver novény bude patriť košickému 
pomocnému biskupovi Mons. Stanislavovi Stolárikovi 
s témou „Mária - blahoslavená, ktorá uverila“.

Obraz Panny Márie dal namaľovať po svojom návra-
te zo štúdií neskorší ostrihomský arcibiskup František 
Forgáč v roku 1585. Počas roka je vystavený v samo-
statnej kaplnke Baziliky sv. Mikuláša. Je kópiou ikony  

Nestorovi katolíckej teológie  
na Slovensku Krapkovi  

udelili čestný titul

Bratislava 13. novembra (TK KBS) V utorok 12. novem-
bra 2013 sa v aule Pazmaneum na Trnavskej univerzi-
te v Trnave uskutočnilo slávnostné zasadanie Vedeckej 
rady Trnavskej univerzity v Trnave, rozšírené o vedecké 
rady fakúlt, na ktorom bol udelený čestný titul doctor 
honoris causa (Dr. h. c.) Emilovi Krapkovi SJ, nestorovi 
katolíckej teológie na Slovensku.

Po úvodnom predstavení kandidáta na titul doctor 
honoris causa, dekan TFTU vo svojom slávnostnom 
príhovore zdôraznil, že udelením titulu doctor honoris 
causa pátrovi Emilovi Krapkovi zo Spoločnosti Ježišo-
vej oceňuje Trnavská univerzita a jej Teologická fakulta 
spolu s celým radom slovenských teológov, akademic-
kých pracovníkov a predstaviteľov cirkevného života 
jeho zásluhy, ktoré sú nielen lokálneho slovenského 
významu, ale aj európskeho a celocirkevného rozmeru, 
oceňuje v ňom skutočného nestora slovenskej katolíc-
kej teológie. Sú to zásluhy o „rozvoj katolíckej teológie 
v neľahkých podmienkach prenasledovania Cirkvi a jej 
etablovanie na Trnavskej univerzite v Trnave“.

Po slávnostom udelení titulu sa prítomným prihovo-
ril otec arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, ktorý pripomenul svo-
je osobné vzťahy s pátrom Emilom Krapkom SJ.

Po ukončení slávnosti sa pozvaní hostia presunuli na 
rektorá Trnavskej univerzity kde nasledovalo otvorenie 
vernisáže výstavy fotiek o živote a diele Emila Krapku 
SJ a potom predstavenie I. Zväzku zo Súborného diela 
Emila Krapku SJ s názvom Prechod Pánov a teológia I. 
Toto dielo vydávajú Teologická fakulta Trnavskej un-
vierzity a vydavateľstvo Dobrá kniha. Celkovo sa plá-
nuje vydať 6 zväzkov súborného diela Emila 

Emil Krapka sa narodil 17. júla 1925 v Hornom Du-
bovom pri Trnave.                              Miloš Lichner SJ

z kláštora sv. Alexeja a Bonifáca v Ríme, ktorú podľa 
tradície namaľoval evanjelista sv. Lukáš. Plačúca Panna 
Mária na obraze zachránila mesto od tureckého vpádu 
a moru, keď sa v roku 1663 objavili jej krvavé slzy. Ob-
raz slzil aj počas kuruckej vojny v roku 1708. Neskôr 
ostrihomský arcibiskup Kristián August schválil verejnú 
úctu obrazu. Keď v roku 1710 vypukol v Trnave mor, 
magistrát mesta dal odslúžiť prosebnú svätú omšu za 
ochranu pred epidémiou. Po nej nasledovala 21. novem-
bra procesia s obrazom ulicami mesta a mor zázračne 
prestal hneď na druhý deň. Trnavčania dali vtedy Pan-
ne Márii z vďaky sľub, že sa každú sobotu zúčastnia na 
votívnej svätej omši a 21. november budú sláviť ako 
sviatok Trnavskej Panny Márie, z čoho sa neskôr vyvi-
nulo tríduum a novéna ku cti Trnavskej Panny Márie.            
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Biskup Galis požehnal  
vynovenú kaplnku

Martin 13. novembra (TK KBS) Na sviatok apoš-
tolov svätého Šimona a Júdu sa v Cirkevnej Zá-
kladnej škole s materskou školou A. Bernoláka 
v Martine konala slávnosť požehnania vynovenej 
školskej Kaplnky bl. sestry Zdenky.  Svätú omšu, 
ktorá bola spojená s požehnaním kaplnky, celebro-
val Mons. Tomáš Galis, diecézny biskup Žilinskej 
diecézy. Spolu s ním sa na požehnaní zúčastnili 
deviati kňazi, ktorí boli alebo sú so školou spriaz-
není, päť sestier z Kongregácie milosrdných sestier 
Svätého kríža, ktorej bola bl. sestra Zdenka spolu-
sestrou, mnohí hostia, bývalí pedagógovia, rodi-
čia, žiaci a súčasní učitelia školy.       Eva Gajňáková 

Biskup Galis konsekroval farský 
Kostol Jána Nepomuckého  

v Nesluši

Nesluša 13. novembra (TK KBS) V nedeľu 10. no-
vembra 2013 boli neslušskí veriaci svedkami vý-
nimočnej udalosti, ktorá otvorila ďalšiu kapitolu 
v živote ich farnosti. Na mieste sa konala posviac-
ka tamojšieho farského kostola Jána Nepomucké-
ho. Konsekráciu vykonal žilinský biskup Mons. 
Tomáš Galis. 

Prítomné boli tiež sestry z Inštitútu milosrdných 
sestier Svätého kríža v Trnave, od ktorých boli pre-
vzaté relikvie blahoslavenej sestry Zdenky Schelin-
govej. Pred svätou omšou prebehlo multimediálne 
pásmo. Prostredníctvom neho sestry veriacim pri-
blížili život blahoslavenej sestry Zdenky. Jej re-
likvie vložil počas liturgie biskup Galis do konsek-
rovaného oltára.                   Žilinská diecéza (dcza.sk) 

V Bratislave predstavili preklad 
encykliky Svetlo viery

Bratislava 15. novembra (TK KBS) Rímskokatolícka 
cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Ko-
menského v Bratislave (RKCMBF UK) v spolupráci s 
Teologickou fakultou Trnavskej univerzity v Bratisla-
ve (TF TU) 14. novembra predstavili prvú encykliku 
pápeža Františka „Lumen Fidei“ (Svetlo viery). Pre-
zentácia oficiálneho slovenského prekladu, ktorý bol
publikovaný v rámci edície pápežských dokumentov 
vo vydavateľstve Spolku sv. Vojtecha, sa uskutočnila 
v Aule Bohosloveckej fakulty UK na Kapitulskej uli-
ci v Bratislave.

„Podnetov, ktoré nám táto encyklika ponúka, je 
viacero, lebo je to veľmi bohatý text, ale za všetky 
spomeniem aspoň jeden, ktorý súvisí s jej samotným 
názvom – Svetlo viery. Mnohokrát sa viera vysvet-
ľuje ako krok do tmy, ako kráčanie bez akéhokoľvek 
svetla. A táto encyklika je pozitívna práve v tom, že 
chce zmeniť naše myslenie a naše chápanie viery. Že 
nás pozýva kráčať vo svetle istoty Božej lásky. Boha, 
ktorý je základ života a ktorý nám dáva budúcnosť,“ 
povedal na margo posolstva pápežského dokumentu 
bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav 
Zvolenský.

Úlohy prekladateľa sa zhostil Marián Gavenda, 
ktorý poznamenal, že nebolo ľahké preložiť encykli-
ku z taliančiny do slovenčiny, no ešte ťažšie je „prelo-
žiť ju zo slovenčiny do života“, čo musí každý čitateľ 
urobiť sám. „Dejiny viery, viera a rozum, viera a svet, 
odovzdávanie viery, sviatosti, verejný život, všetko 
to je podané ako ponímanie osobného vzťahu s Bo-
hom. Teda viera nie ako nejaká teória, ale ako niečo, 
do čoho môžeme vstúpiť iba cez vzťah Bohom a cez 
jeho poznávanie,“ hovorí Gavenda, dodávajúc, že 
tento prístup vníma ako blízky slovenskej mentalite, 
ktorá je podľa neho „osobnejšia a citovejšia“.

Z biblickej perspektívy encykliku Lumen Fidei 
predstavil Jozef Jančovič, prodekan RKCMBF, ktorý 
konštatuje, že hoci v Starom zákone nezaznieva veľ-
mi často slovo viera, túto tému nachádzame na mno-
hých jeho miestach a samotná encyklika rieši viac-
krát aj tento existenciálny rozmer viery: „Viera podľa 
Starého zákona je akoby účasť na Božej stabilite, na 
niečom istom, pevnom a práve v takomto duchu chá-
peme aj vieru postáv, ktoré prezentuje List Hebrejom. 
Encyklika sa veľmi opiera o tento list, keď berie do 
úvahy aj tzv. veriacich pohanov, ako sú Noe, Enoch, 
Ábel. Teda prezentuje vieru nielen ako silu poznania, 
ale aj ako silu bytia.“

Miloš Lichner, dekan Teologickej fakulty TU, sa 
vo svojom príspevku zamyslel nad patristickou per-
spektívou encykliky Svätého Otca. Okrem iného sa 
zameral na jej základnú schému, to znamená „rozum, 
ktorý nedostačuje, aby pomohol človeku, potom  

dôležitosť viery, ktorá prichádza, a následne doriešenie 
alebo dotiahnutie viery v Cirkvi a vo sviatostiach.“ Ide 
o príbeh vysvetľovaný pomocou rôznych cirkevných 
otcov a táto stavba encykliky podľa Lichnera nie je 
náhodná, ale jasne poukazuje na patristické pozadie. 
Encyklika Lumen fidei (Svetlo viery) je doteraz jediná
encyklika pápeža Františka. Jej 72-stranový text zverej-
nila na svojej internetovej stránke www.kbs.sk aj Kon-
ferencia biskupov Slovenska.                    Danka Jacečková
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Metropolita Ján Babjak navštívil 
Sulín, kde posvätil farskú budovu

Sulín 13. novembra (TK KBS) V nedeľu 10. novem-
bra prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ 
navštívil farnosť Sulín v orlovskom protopresbyteriáte. 
Najprv posvätil novú farskú budovu, ktorá už síce bola 
postavená pred niekoľkými rokmi, ale teraz bola úplne 
dokončená. Pred začiatkom archijerejskej svätej liturgie 
ešte požehnal poľovnícku zástavu a posvätil obnovený 
exteriér a interiér Chrámu sv. Michala archanjela. 

Vladyka Ján v homílii hovoril o anjeloch. „Určite ste 
už videli známy obrázok, ako anjel ochraňuje deti, ktoré 
prechádzajú po nebezpečnom mostíku. Tento obrázok 
v nás môže vytvoriť mylnú predstavu, že anjeli strážia 
iba deti. Ale v skutočnosti strážia nás všetkých. My do-
spelí potrebujeme anjelov ešte viac, pretože sme viac 
pokúšaní.“

Miestni poľovníci pripravili po svätej liturgii pre 
všetkých obyvateľov obce chutný jelení guľáš.  Ľ. Petrík

Arcibiskup Babjak vo Farnosti  
Narodenia Presvätej Bohorodičky
  
Pčolinné 14. novembra (TK KBS) Na sviatok sv. 
archanjela Michala zavítal do farnosti Narode-
nia Presvätej Bohorodičky v Pčolinom vladyka  
Ján Babjak SJ, prešovsky arcibiskup a metropoli-
ta. Na mieste sa nachádza okrem cerkvy Narode-
nia Presvätej Bohorodičky aj kaplnka zasvätená  

Arcibiskup Babjak posvätil  
nové odevy seminaristov

Prešov 15. novembra (TK KBS) V stredu 13. novem-
bra prijali študenti druhého ročníka Gréckokatolíckeho 
kňazského seminára v Prešove posvätené podriasniky 
(čierne cirkevné odevy podobné kňazskému taláru) 
z rúk vladyku Jána Babjaka, prešovského arcibisku-
pa a metropolitu. Vladyka Ján, prešovský arcibiskup 
a metropolita, vo svojej homílii povzbudil seminaris-
tov k horlivosti v každodennom živote a k radikálnemu 
rozhodnutiu sa pre službu Kristovi. Poukázal na hroz-
by, voči ktorým majú byť ostražití a pripravení vydávať 
svedectvo kresťanského života. Na záver slávnosti sa 
seminaristi poďakovali arcibiskupovi i svojim predsta-
veným za formáciu a duchovné vedenie.  Michal Sopko 

Sté výročie gréckokatolíckeho 
chrámu oslávili v Nižnej Písanej

Nižná Písaná 13. novembra (TK KBS) V nedeľu 10. 
novembra 2013 sa v obci Nižná Písaná stretli veriaci 
spolu s kňazmi, ktorí tu pôsobili, na vzdávaní vďaky 
– svätej liturgii. Na slávnosti  - sto rokov od posvätenia 
gréckokatolíckeho Chrámu sv. Michala archanjela - sa 
zúčastnili Mons. Ľubomír Petrík, stavroforný protoje-
rej, otec Rastislav Bruzda, otec Marek Kolesár a terajší 
správca farnosti otec Michal Jančišin.    Michal Jančišin 

Sviatok gréckokatolíckych  
cirkevných škôl oslávili v Prešove 

Prešov 14. novembra (TK KBS) V pondelok 4. novem-
bra 2013 slávili v gréckokatolíckom Chráme Povýše-
nia svätého Kríža v Prešove-Sekčove svätú liturgiu pri 
príležitosti sviatku blahorečenia bl. biskupa Pavla Petra 
Gojdiča OSBM, ktorý je patrónom gréckokatolíckeho 
Gymnázia a Cirkevnej základnej školy s materskou 
školou v Prešove. Hlavným celebrantom bol vlady-
ka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup. Pred 
svätou liturgiou študenti gymnázia predstavili v rámci 
akadémie život bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM 
a jeho posolstvo pre dnešnú dobu. Prítomných na svä-
tej liturgii bolo aj 6 gréckokatolíckych kňazov.

V homílii vladyka Milan poukázal na osobnosť 
vladyku Gojdiča a na jeho veľkosť ako patróna našich 
škôl. Poďakoval pedagógom za ich doterajšiu prácu 
a vyzval ich, aby dôstojným príkladom pre študentov 
a žiakov, ktorí sú im zverení nielen na odovzdanie ve-
domostí, ale aj na kresťanskú výchovu.      Anton Uhrin

sv. archanjelovi Michalovi. Táto kaplnka bola posta-
vená na začiatku minulého storočia. Obnovenú ka-
plnku posvätil vladyka Ján a požehnal aj obnovený 
vojenský cintorín, na ktorom sú uložené pozostatky 
vojakov z 1. svetovej vojny. 

Potom sa všetci premiestnili do blízkeho chrámu 
Narodenia Presvätej Bohorodičky, kde otec arcibis-
kup Ján slávil archijerejskú Božskú svätú liturgiu. 
V homílii pripomenul dôležitosť vzťahu s naším an-
jelom strážnym, ktorý je Bohom daný každému z nás 
a ktorý je naším najbližším ochrancom a priateľom. 
Vyzval veriacich, aby sa modlili vrúcne k svojmu an-
jelovi strážnemu a aby sa nebáli komunikovať s ním. 
Je totiž dôležité naučiť sa počúvať jeho hlas, jeho na-
pomenutia a rady. hlas.                          Jaroslav Pasok
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Sympózium o skúsenosti  
východných cirkví a poslaní  

kresťanov vo Viedni

Viedeň 12. novembra (TK KBS) V sobotu 9. novembra 
sa vo Viedni uskutočnilo medzinárodné sympózium na 
tému „Čo znamená dnes byť kresťanom? Skúsenosť 
mučeníctva východných cirkví.“ Sympózium sa usku-
točnilo pri príležitosti 390. výročia mučeníckej smrti 
svätého Jozafáta Kunceviča, ktorý je uctievaný ako 
mučeník Brestskej únie. Na úvod viedenský arcibiskup 
kardinál Christoph Schönborn poukázal na fakt, že 20. 
storočie bolo storočím mučeníkov. 

Po ňom prítomných pozdravil kardinál Leonardo 
Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý 
poukázal na ekleziologický rozmer a význam mučeníc-
tva. List Jeho Blaženosti Svjatoslava (Ševčuka), hlavy 
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, prečítal vladyka 
Bohdan Dzjurach, sekretár synody tejto cirkvi. Vladyka 
Svjatoslav vo svojom posolstve pripomenul, že mučení-
ci sú dôkazom, že láska je silnejšia ako smrť. 

Medzi mnohými prednášajúcimi bol aj vladyka Mi-
lan Lach, prešovský pomocný biskup, predniesol prí-
spevok vladyku Jána Babjaka, prešovského arcibiskupa 
a metropolitu, ktorý priblížil utrpenie Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku v období rokov 1950-1989. Pouká-
zal na fakt, že hoci mnoho veriacich odišlo do Pravosláv-
nej alebo do Rímskokatolíckej cirkvi, roky utrpenia boli 
aj prostriedkom očistenia od pýchy a povýšenectva. 

Zaujímavé boli aj diskusie. Vladyka Florentin Cri-
halmeanu z Kluže upozornil na fakt, že gréckokatolícki 
mučeníci nebojovali s pravoslávím ani s komunizmom, 
ale s mocou Zlého. Vladyka Boris Gudziak poukázal na 
málo známy fakt, že svätý Jozafát Kuncevič mal hesy-
chastickú spiritualitu a tento fakt by si dnes zaslúžil dô-
kladnejšiu reflexiu. Diskutovalo sa aj o aktuálnych eku-
menických otázkach vo vzťahu k ekumenizmu, ktorý 
existoval v komunistických väzniciach a pracovných tá-
boroch, kde intercommunio nebolo ničím neobvyklým.

Po odbornej časti konferencie sa prítomní odobrali 
do Dómu svätého Štefana, kde slávili svätú božskú li-
turgiu v byzantskom obrade. Predsedal jej vladyka Ihor 
Vozňak, ľvovský arcibiskup a metropolita, spolu s ním 
slúžilo 9 gréckokatolíckych biskupov zo 6 rôznych kra-
jín. Homíliu predniesol kardinál Christoph Schönborn, 
na slávnosti bol prítomný aj kardinál Leonardi Sandri 
a arcibiskup Peter Stephan Zurbriggen, apoštolský nun-
cius v Rakúsku. Pri liturgii zneli spevy v cirkevnoslo-
vanskom, ukrajinskom, maďarskom, rumunskom i ne-
meckom jazyku, čo podčiarklo medzinárodný rozmer 
podujatia.                                                     Andrej Škoviera

Projekt KBS Ecclesia má za sebou 
ďalšiu etapu rozvoja

Bratislava 12. novembra (TK KBS) Projekt Ecclesia, 
ktorý poskytuje občanom na vybraných miestach jed-
noduchší proces pri vybavovaní dokumentov, potreb-
ných napríklad k sobášu, ku krstu, k prvému svätému 
prijímaniu či k iným sviatostiam, má za sebou po viac 
než roku ďalšiu etapu rozvoja. Hoci má iba rok, už 
prináša prvé výsledky. A to nielen v podobe desiatok 
nových kontaktných miest a nových formulárov, ale 
aj socio-ekonomických benefitoch. Konštatoval to na
medzinárodnom kongrese ITAPA v Bratislave Anton 
Ziolkovský, výkonný sekretár KBS.

Cieľom projektu, ktorý predstavili na vlaňajšom 
kongrese, je vytvoriť potrebnú infraštruktúru pre ko-
munikáciu medzi arcidiecézami a diecézami v rámci 
štruktúr katolíckej cirkvi tak, aby fungovala ako do-
stupná a preferovaná služba pri získaní vybraných 
dokumentov. Z jestvujúcich farských úradov sa 
stanú kontaktné miesta, kde bude možné požiadať, 
vystaviť, alebo overiť potrebné dokumenty. Služba 
sa pozitívne prejaví na časovej a finančnej úspore
žiadateľov a zefektívni prácu cirkevných úradov.

Výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský pri-
blížil i finančné a nefinančné benefity projektu.
„Socio-ekonomické benefity pre Katolícku cirkev
na Slovensku v rokoch 2012 - 2017 odhadujeme 
na 17,6 milióna eur, čo v prepočte znamená ročný 
prínos 2,93 milióna eura,“ uviedol. V uplynulom 
roku pribudli desiatky nových kontaktných miest, 
rovnako nové formuláre. Robustnosť a stabilita in-
fraštruktúry nie je len prínosom pre veriacich, alle 
má má ambíciu stať sa plafformou pre výýmenu do-
kumentov. Novinkou je zámer vyvinúť úsilie sme-
rom k integrovaným kontaktným bodom v ďalších 
európskych krajinách.

Anton Ziolkovský informoval, že Slovensko 
bolo začiatkom októbra hostiteľom Rady európ-
skych biskupských konferencií, ktoré sa každoročne 
schádza na svojom plenárnom zasadnutí. V tejto sú-
vislosti už prebehli neformálne stretnutia s lídrami 

Katolíckej cirkvi s cieľom rozšíriť tento projekt do 
zahraničia.                                        TK KBS, ml/snímka pz
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V Modre bolo sympózium  
zasvätených osôb  

„Výzvy pre zasvätený život“

Modra 11. novembra (TK KBS) V dňoch 8. – 9. novem-
bra 2013 sa v Modre – Harmónii, v priestoroch Študij-
ného a kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelá-
vania Univerzity Komenského, uskutočnilo sympózium 
pod názvom „Výzvy pre zasvätený život“. Pre 80 zú-
častnených rehoľných bratov a sestier bol v úvode sym-
pózia prečítaný uvítací príhovor apoštolského nuncia na 

Slovensku Mons. Maria Giordanu, ktorý zaželal inštitú-
tom zasväteného života, tvoriacim neoddeliteľnú súčasť 
misijného poslania Cirkvi, návrat k pôvodnej charizme 
ich zakladateľov a nový apoštolský zápal. Zároveň vy-
zval rehoľníkov, aby čelili duchu sekularizmu, ktorého 
neblahým ovocím je strata zmyslu pre vieru, morálne 
hodnoty a ľudskú dôstojnosť.

V prvý deň sympózia sa prítomným predstavila sr. 
Enrica Rosanna, FMA, pracovníčka subsekretariátu 
Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoloč-
nosti apoštolského života, konzultantka Kongregácie 
pre katolícku výchovu, profesorka Pápežského inštitútu 
pre vzdelávanie Auxilium a Inštitútu pre zasvätený ži-
vot Claretianum v Ríme a členka Komisie pre sociálne 
diela Katolíckej cirkvi v Taliansku. Temperamentná sa-
leziánka povzbudzovala rehoľníkov ako byť radostným 
a vierohodným svedkom života podľa evanjelia napriek 
ľudskej krehkosti, slabosti a malomyseľnosti. Ich po-
slanie má podľa jej slov svedčiť o prvenstve Boha pred 
všetkým ostatným. Zároveň vyzvala rehoľníkov, aby sa 
sústreďovali najmä na vzájomnú lásku a zmierenie, aby 
valorizovali hodnotu kríža u seba samých i vo svojich 
komunitách a objavovali hodnotu rozmanitosti darov.

Vyvrcholením sympózia bolo večerné slávenie svätej 
omše v prítomnosti Mons. Jozefa Haľka. Bratislavský 
pomocný biskup počas homílie vyzdvihol hodnotu defi-
nitívneho zasvätenia sa Kristovi, ktoré má byť ukotvené 
v neustálej adorácii vteleného Božieho Syna a vyjadre-
né v nasledovaní podľa vzoru jeho Najsvätejšej Matky, 
ktorú si osobitne uctíme v nasledujúcom Roku Sedem-
bolestnej Panny Márie 2014. Po spoločnom slávení 
Eucharistie nasledovala predpremiéra filmu Zdenka od
dokumentaristky sr. Ivice Kúšikovej, SSpS. 

V druhý deň sympózia sa prítomným prihovoril P. 
Clemens Dölken, O. Praem., doktor ekonómie na univer-
zite v Münsteri, doktor teológie na univerzitách v Bonne 
a v Mníchove, docent kresťanskej sociálnej náuky, ria-
diteľ dobročinného inštitútu Subsidiaris v Magdeburgu, 
predseda Európskej nadácie sv. Norberta pre fórum dia-
lógu cirkev – hospodárstvo – spoločnosť a člen prezídia 
Centra pre globálnu etiku vo Wittenbergu. Premonštrát 
z opátstva Duisburg – Hamborn fundovaným spôsobom 
popísal rozličné formy krízy v dejinách Božieho ľudu, 
ktoré po pozitívnom zhodnotení problémov a čítaní 
znamení časov slúžili zároveň aj ako platforma pre pod-
netné vízie do budúcnosti a inšpirácia pre hnutia novej 
duchovnej obnovy spoločnosti. V procese re-evanjeli-
zácie Európy majú rehoľné osoby tlmočiť obsah viery 
okolitým ľuďom prostredníctvom sociálno-charitatív-
nych diel, kultúrnych podujatí či mediálnych projektov.

V pracovných skupinkách sa prítomní rehoľníci 
zhodli na tom, že prameňom autentického života pod-
ľa evanjelia má byť hlboký vnútorný život zjednotený 
s Kristom za predpokladu ľudskej a intelektuálnej zre-
losti, pričom účinnosť svojho rehoľného pôsobenia na 
Slovensku vidia vo vzájomnej spolupráci, podpore a vý-
mene skúseností.                        P. Karol Miroslav Švarc, OFM

Farnosť Šarišské Dravce  
zažila historickú udalosť  

Šarišské Dravce 11. novembra (TK KBS) Farnosť Šariš-
ské Dravce zažila historickú udalosť. Veriaci boli v so-
botu 9. novembra svedkami prvej kňazskej vysviac-
ky vo farnosti. Z rúk pomocného košického biskupa 
Mons. Stanislava Stolárika ju vo farskom Kostole sv. 
Kataríny Alexandrijskej prijal rodák z Polomy P. Pavol 
Knut R.C.I., ktorý patrí do Kongregácie rogacionistov.  
Prítomný bol aj páter provinciál a pátri i bratia z jeho 
duchovnej rodiny, ako aj sestry zo ženskej vetvy rehole 
ako aj množstvo kňazov rodákov a diecéznych kňazov 
z dekanátu. Slávnosť pokračovala aj nasledujúci deň, 
a to primičnou svätou omšou v rodisku novokňaza 
v Polome v Kostole Najsvätejšej Trojice.

Týždeň, ktorý vysviacke predchádzal, sa vo far-
nosti konala duchovná obnova pod vedením členov 
duchovnej rodiny rogacionistov. Spočívala v pravi-
delných kázniach na omšiach, adoráciach, návštev 
škôl a chorých v dedinách.                   Lukáš Durkaj

Arcibiskup Zvolenský  
prijal škôlkarov 

 z Cirkevnej materskej školy

Bratislava 13. novembra (TK KBS) Bratislavského ar-
cibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského 
navštívila dnes predpoludním celá trieda najstarších 
škôlkarov z Cirkevnej materskej školy Márie Mazza-
rellovej v Bratislave - Petržalke. Návštevu naplánovali 
z príležitosti sviatku sv. Stanislava Kostku a mením 
arcibiskupa Zvolenského. Metropolita Zvolenský s ra-
dosťou prijal túto milú návštevu, počas ktorej deti pod 
vedením pani riaditeľky a učiteliek zaspievali a zareci-
tovali pripravené piesne a básničky.          Lukáš Uváčik 
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O hodnotovej orientácii mladých 
a ich vzťahu k manželstvu  

v Košiciach

Košice 11. novembra (TK KBS/Rádio LUMEN) Katedra 
spoločenských vied na Teologickej fakulte v Košiciach 
pripravila medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom 
Hodnotová orientácia mladých ľudí a ich vzťah k inšti-
túcii manželstva. Na akademickej pôde sa totiž rozbie-
ha projekt, ktorého účelom bude vytvoriť masmediálne 
učebnice, multimediálne pomôcky pri vyučovaní pred-
metov, ktoré sa týkajú rodinného poradenstva v študij-
nom odbore sociálna práca.

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné aktuálne skú-
mať postoje mladých ľudí k novým formám spolužitia 
a získať tak komplexný prehľad o pohľade mladých na 
hodnoty manželstva a rodiny. „Robíme výskum a zhro-
mažďujeme materiály, potom budeme ho ďalej vyhod-
nocovať, na konci roku 2014 budeme mať za úlohu 
dotvoriť zo spomínaných materiálov aj multimediálnu 
učebnicu, ktorá sa týka poradenstva rodinného pre soci-
álnych pracovníkov a tak, aby to vyučovanie predmetu 
bolo oživené,“ hovorí pre Rádio LUMEN Anton Fabián, 
člen organizačného výboru konferencie.

Pohľad na rodinu sa v jednotlivých krajinách Európy 
postupne mení a nad tradičným obrazom prevláda akási 
menej stabilná forma spolužitia, hoci cirkev aj na svojej 
pôde ponúka rodinám rôznorodú

pomoc. „Je tu aj táto určitá servisná služba pre krízy 
v manželstvách a škoda že nevyužívajú mnohé rodiny 
práve tieto inštitúcie, ktoré sa vďačne ponúkajú, aby tam 
pomohli i modlitbou, i riešením akútneho problému. 
Škoda, že sa hneď to rieši na inej úrovni. Nie na cirkev-
nej, hoci manželstvo mnoho ráz bolo vyslúžené v cirkvi, 
ale už nie je potom riešené v tých problémoch, ktoré idú 
v sprievode s manželstvom A tu je práve táto možnosť,“ 
spomína jeden z účastníkov konferencie Jozef Jurko.

Na základe výskumov rodinného a reprodukčné-
ho správania je možné hovoriť o závažných zmenách 
a preto sa aj odborníci na problematiku rodiny chcú viac 
sústrediť na praktické otázky manželského a rodinného 
poradenstva.                                                              Martin Ďurčo

SKCH: Vylúčenie Rómov  
sa týka celej Európskej únie, 

zhodli sa odborníci

Košice 12. novembra (TK KBS) Integrácia Rómov 
do spoločnosti je témou, ktorá presahuje lokálnu, re-
gionálnu aj národnú úroveň. Ide o európsku tému, 
ktorá si vyžaduje angažovanosť samotných Rómov,  

mimovládnych, cirkevných a charitných organizácií, lo-
kálnych aj národných politikov, ale aj pomoc zo strany 
Európskej únie. Zhodli sa na tom účastníci medzinárod-
nej konferencie Európske občianstvo a etnické menšiny: 
Integrácia Rómov do spoločnosti, ktorú v dňoch od 11. 
do 12. novembra v Košiciach zorganizovala Slovenská 
katolícka charita (SKCH) v spolupráci s Caritas Europa 
a s finančnou podporou Európskej únie.

„Konferencia priniesla mnoho príkladov dobrej pra-
xe pri integrácii Rómov do spoločnosti v jednotlivých 
európskych krajinách, ukázala, že pre Charitu je chudo-
ba a vylúčenie Rómov dôležitou témou a bola výbornou 
platformou na vzájomnú inšpiráciu a hľadanie nových 
nástrojov na sociálne a spoločenské začlenenie Rómov,“ 
zhodnotil priebeh konferencie generálny sekretár SKCH 
Radovan Gumulák. O svojich skúsenostiach diskutova-
li predstavitelia charitných organizácií z Luxemburska, 
Rumunska, Bosny a Hercegoviny, Rakúska, Belgicka, 
Kosova, Talianska, Bulharska, Čiernej Hory, Francúz-
ka, Švajčiarska, Českej republiky, Slovenska a zástup-
covia Caritas Europa. „Charita sa snaží bojovať za prá-
va Rómov a za to, aby neboli vylúčení zo spoločnosti. 
Zlepšujeme ich prístup k vzdelaniu, práci a zdravotnej 
starostlivosti na lokálnej, národnej aj európskej úrovni,“ 
povedal generálny sekretár Caritas Europa Jorge Nuño 
Mayer.

Viacerí rečníci upozornili, že Rómovia dnes musia 
čeliť extrémnej chudobe. „Neverím, že rómsky problém 
existuje. To čo sa snažíme riešiť sú problémy extrém-
nej chudoby a vylúčenia,“ povedala poslankyňa Eu-
rópskeho parlamentu Anna Záborská. Biskup Diecézy 
Ghent v Belgicku Luc Van Looy SDB zdôraznil potrebu 
vzdelania rómskych detí. Predseda Rady pre pastorá-
ciu Rómov a menšín arcibiskup Bernard Bober hovoril 
o potrebe prijatia Rómov, ale aj potrebe duchovnej po-
moci. Účastníci konferencie diskutovali aj o prekážkach, 
ktoré bránia Rómom pri uplatňovaní ich občianskych 
a ľudských práv v oblasti vzdelávania, práce, bývania, 
zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia. 
Prestavený bol aj projekt terénnej sociálnej práce, ktorý 
patrí medzi jeden z najúspešnejších nástrojov na pomoc 
Rómom na Slovensku, rôzne iné projekty, ale aj spôsoby 
a príklady pastorácie Rómov.

Na konferencii sa zúčastnili aj samotní zástupcovia 
rómskej menšiny, ktorí vyjadrili názor, že média infor-
mujú najmä o negatívnych javoch súvisiacich s rómskou 
menšinou a tak zhoršujú protirómske nálady v spoloč-
nosti, ktorých výsledkom je podpora extrémistických 
hnutí. Rómovia by ocenili, ak by médiá dali priestor aj 
dobrým a pozitívnym príkladom z ich života. Dnes totiž 
na odsúdenie verejnosťou doplácajú aj tí, ktorí sa snažia 
pracovať a zaradiť sa do spoločnosti. „Ako Rómka mu-
sím vynaložiť dvojnásobné úsilie v porovnaní s ostatný-
mi, aby som získala dobrú prácu. Ľudia ma proste už 
vopred odpíšu len pre farbu pleti a nedajú mi šancu. Ne-
skúmajú moje kvality,“ uviedla jedna z účastníčok dis-
kusnej skupiny.                                    Lukáš Melicher
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V Dome Quo Vadis debata o masmédiách  
a ich vplyve na osobné postoje
BRATISLAVA - Pod názvom Ovládajú nás masmédiá? 
odznela v pondelok 11. novembra 2013 v Dome Quo 
Vadis v Bratislave prednáška dona Jozefa Luscoňa. 
V prednáške predstavil mediálne revolúcie v dejinách 
ľudstva, ich vplyv na zmeny spoločnosti i na samotné-
ho človeka, jeho osobné postoje; načrtol mediálne teó-
rie ovplyvňovania. Vyslovil naliehavé otázky dneška, 
hovoril o potrebe mediálnej gramotnosti, kritického 
postoja k informáciám, o komunikácii v rodinách (aby 
deti do života spoločnosti uvádzali rodičia, nie médiá), 
o strážení si duchovného života, vzťahu s Pánom. Po 
prednáške nasledovala diskusia.         Ľubomíra Záhorová

Iniciatíva Jeden z nás vyzbierala 32781 podpisov
BRATISLAVA - Na pôde Odboru správy registrov sek-
cie verejnej správy Ministerstva vnútra SR odovzdali 
hárky s vyhláseniami o podpore občanov pod iniciatívu 
Jeden z nás. Spolu sa na Slovensku vyzbieralo 32 781 
podpisov, 28 150 na hárkoch a 4 631 on-line. Celkovo 
sa pod iniciatívu podpísalo 1 891 207 Európanov, čím 
bola aj s výraznou rezervou splnená podmienka stano-
vená komisiou získať aspoň jeden milión podpisov. Aj 
druhá podmienka vyžadujúca vyzbierať minimálny po-
čet podpisov aspoň v siedmich krajinách bola splnená.  
Takýto počet podpisov sa podarilo vyzbierať až v dvad-
siatich krajinách Európskej únie.                Fórum života

Slovensko oslávilo storočnicu pátra, ktorý pre-
ložil Biblický lexikón
BRATISLAVA- Slovensko si pripomenulo sto ro-
kov od narodenia P. Júliusa Kajtára, ktorý sa v mi-
nulosti podieľal na preklade vyše 2 200-stranového 
diela Biblický lexikón od Dr. Herberta Haaga. Spo-
ločnosť Ježišova (SJ) oslávila sté výročie od naro-
denia koncom októbra.               P. Milan Hudáček, SJ

Kostol v Košiciach privíta otvárací koncert 
Festivalu sakrálneho umenia
KOŠICE - V Kostole sv. Antona Paduánskeho sa  ko-
nal 24. ročník Festivalu sakrálneho umenia. Na otvá-
racom koncerte festivalu 11. novembra si milovníci 
tohto umenia mohli vypočuť známe i menej známe 
diela v netradičnom predvedení Prague Cello Quartet. 
Festival je ojedinelým podujatím v rámci Slovenska. 
Už od roku 1989 vytvára priestor pre rozvoj porozu-
menia, tolerancie a náboženskej znášanlivosti, a to aj 
prostredníctvom prezentácie domáceho či európskeho 
sakrálneho umenia v oblasti hudby, spevu, výtvarného 
umenia i slova.                                        organizátori Festivalu

Celoslovenské finále vo futsale o pohár
predsedu KBS v Prešove
PREŠOV - V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež sa 
uskutočnilo 9. novembra 2013 finále v halovom fut-
bale v Prešove.  Turnaj začal svätou omšou vo Fran-
tiškánskom kostole. Vo finálovom kole sa zúčast-
nili zástupcovia piatich diecéz, navzájom súperili 
o·víťazstvo a Putovný pohár predsedu Konferencie 
Biskupov Slovenska (KBS). Mužstvá odohrali zápa-
sy v jednej skupine medzi sebou systémom „každý 
s každým“. Víťazom sa stalo mužstvo z Bansko-
bystrickej diecézy. Ceny a·putovný pohár Predsedu 
KBS odovzdal Mons. Stanislav Stolárik, košický 
pomocný biskup, ktorý chlapcov povzbudil a udelil 
im požehnanie.                                           Jozef Mrúz

Dokument o Slovenskom ústave sv. Cyrila 
a Metoda v Ríme
BRATISLAVA - „Srdce Slovákov v Ríme“ je názov 
nového 30 minútového dokumentárneho filmu, ktorý
vznikol pri príležitosti 50 výročia založenia Sloven-
ského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Vyro-
bil ho tím štúdia LUX communication. K dispozícii 
bude aj na DVD.                                            Marek Poláček 

Spolok sv. Vojtecha ponúka knižných novinky
TRNAVA - V knihe poviedok Sen o živej vode Mariana 
Komorová čitateľovi predkladá príbehy ľudí, ktorí žijú 
okolo nás. Do poviedok vnáša skúsenosť i perspektívu 
viery, ktorá neľahký život prežaruje svetlom a napĺňa ho 
nádejou.
Publikáciu Nebesia rozprávajú Vatikán a jeho astrono-
mické observatórium, ktoré podporuje už viac ako sto 
rokov, pripravili na počesť Medzinárodného roka as-
tronómie. Je plná nádherných obrázkov z Vatikánskeho 
ďalekohľadu a múdrostí pochádzajúcich od pápežov. 
Litánie na verejnú a súkromnú pobožnosť. Publi-
kácia má za cieľ ponúknuť každému záujemcovi súhrn 
litánií, ktoré sa používajú pre verejnú pobožnosť, alebo 
ako súkromné modlitby.                              Jana Matulová

Karmelitánske nakladateľstvo má novinku 
I. Šulíka Láskavo a milosrdne
BRATISLAVA - Karmelitánske nakladateľstvo prináša  
na knižný trh titul Ivana Šulíka s názvom Láskavo a mi-
losrdne. Ide o zbierku sviežich duchovných zamyslení, 
v ktorých rezonujú pojmy láska, spravodlivosť, viera, 
svetlo či odpustenie. Jednotlivé úvahy sprevádzajú prí-
behy zo života, čím autor prepája duchovný život s kaž-
dodenným.                            Karmelitánske nakladateľstvo

STRUČNE Z DOMOVA


