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V polovici novembra som mal možnosť prežiť niekoľko 
dní v Barcelone. Meste, ktoré preslávil architekt Gaudí, 
ma privítalo nádherné slnečné počasie. V miestnom se-
minári sa zišli biskupi, ktorí majú v rámci jednotlivých 
konferencií biskupov v Európe na starosti médiá, prí-
padne ich zástupcovia, či riaditelia tlačových kancelárií 
konferencií biskupov. V Barcelone som bol dovtedy iba 
raz a aj to len na niekoľko hodín a tak som sa do tohto 
mesta veľmi tešil. V rámci voľného času som si vykonal 
pešiu púť na horu Tibidabo. 500 metrov nad morom sa 
nad mestom týči Národná svätyňa Španielska zasvätená 
zmiereniu. Na vrchol som dorazil tesne pred obedom. 
Krásna bazilika so sochou Božského srdca Ježišovho 
dominuje z každého miesta Barcelony. A z hory je na-
opak nádherný výhľad na mesto i celé okolie. Prekvapil 
ma pokoj. Miesto, ako stvorené na meditáciu a modlit-
bu, pomyslel som si. V kaplnke vyložená Sviatosť Oltár-
na, neustále k dispozícii kňaz na spoveď. Po dvanástej 
sa všetko dramaticky zmenilo. Pokoj vystriedala hlasná 
hudba a krik. Smerom na Tibidabo začala premávať zu-
bačková lanovka a otvorili zábavný park, ktorý je roz-
miestnený v okolitom parku. Ako päsť na oko. Pripadalo 
mi to ako tvrdá pomsta vlády socialistov, ktorá v Špa-
nielsku zanechala tvrdé stopy v podobe zákonov namie-
rených proti životu. Zrazu celé kúzlo Bracelonského 
„Mont Martru“ akoby bolo preč. Zvláštny pocit.

Ale vrátim sa, drahí poslucháči, k samotnému stret-
nutiu. Jednu z prednášok mal i predseda Pápežskej 
rady pre spoločenské komunikačné prostriedky arci-
biskup  Claudio Maria Celli. Dovoľte mi, aby som sa 
o niekoľko myšlienok tohto vzácneho človeka, ktoré-
ho poznám už veľa rokov s vami podelil. Mons. Celli 
hovoril o Cirkvi a jej podstate, ktorou je ohlasovanie 
Evanjelia. Venoval sa 50. výročiu dokumentu II. Va-
tikánskeho koncilu o médiách Inter mirifica. Keď bol
dokument schválený, svoju nespokojnosť dávali naja-
vo dve skupiny stojace na dvoch extrémnych posto-
joch- tzv. progresisti, pre ktorých bol dokument málo 
moderný, i tradicionalisti, ktorí v ňom videli príliš-
né otvorenie sa svetu. Bol to však podľa arcibiskupa 

Celliho zásadný prelom v pohľade na komunikáciu. 
Zaujímavosťou bolo, že počas pontifikátu Pavla VI. sa
hovorilo o nástrojoch komunikácie. S príchodom Jána 
Pavla II. sa pohľad preniesol z nástroja na kultúru. 
Globálna dedina, kde nové technológie vytvárajú novú 
kultúru. Digitálnu kultúru. A podľa neho je potreb-
né, aby Cirkev bola schopná viesť dialóg s digitálnou 
kultúrou. Cirkev musí byť prítomná v tomto priestore 
a spoluvytvárať kultúru. Od nástroja ku kultúre. Nie 
evanjelizovať prostredníctvom internetu, ale evanjeli-
zovať v internetovej sieti. „Máme múdrosť, no často 
nám chýba odvaha“- konštatoval Mons. Celli. Podľa 
neho veľká časť ľudí, ktorí trávia hodiny a hodiny pred 
monitorom nikdy do kostola nevstúpi. Práve preto 
máme povinnosť ponúkať Evanjelium v tomto priesto-
re. „Je potrebné stále ohlasovať Evanjelium, a ak je to 
potrebné, aj slovami“- parafrázoval pápeža Františka. 
Máme sa tak stať autentickými svedkami na sociál-
nych sieťach. Nemýliť si diskusiu s vylievaním žlče, 
nadávaním na iných, prípadne ich očierňovaním. Ale 
byť živými svedkami Evanjelia. Čo nosíme vo svojom 
srdci? „Ak je tam horkosť a zloba, budeme schopní 
dať len to, čo v ňom nosíme“- podotkol Mons. Celli. 
K tomu, aby sme boli autentickými svedkami, potrebu-
jeme dobre poznať ekleziológiu- poznať Cirkev a mať 
s ňou osobnú skúsenosť. Inak sa nám ľahko stane, že 
začneme prezentovať svoju Cirkev a svoje predstavy, 
ale to nie je Cirkev Kristova. Musíme sa učiť byť spo-
lupútnikom a zapaľovať srdcia, ako Ježiš na ceste do 
Emáuz. Spoluputovať s inými a zdôvodňovať nádej, 
ktorú v sebe nosíme.

A na záver, tak trochu na odľahčenie, ale i poučenie, 
spomenul Mons. Celli príklad staršej pani, ktorá sa mu 
priznala, že čím je staršia, tým je viac inteligentnejšia. 
Keď sa jej opýtal, ako na to prišla, jej odpoveď mu 
vyrazila dych- „Pretože rozumiem všetko, čo hovorí 
pápež František...“ Poprajme si, drahí poslucháči, aby 
sme aj my mohli sprevádzať na ceste viery a zároveň 
ďakujme za tých, ktorí sprevádzali alebo sprevádzajú 
nás.                                                       RV, Jozef Kováčik

Byť spolupútnikom a zapaľovať srdcia

Vatikán 18. novembra (RV) Nový štátny sekretár Mons. 
Pietro Parolin sa naplno ujal práce na Vatikánskom 
štátnom sekretariáte. Okrem iného sa dnes dopolud-
nia stretol s bahamským premiérom Perrym Gladstone 
Christiem, ktorý je na návšteve Svätej stolice. Spolupra-
covníci v úrade na privítanie svojho nového vedúceho 
rozoslali cez sociálnu sieť nasledujúci odkaz: „Štátny 
sekretariát víta nového štátneho sekretára, J. E. Mons. 
Pietra Parolina, ktorý dnes ráno prišiel do úradu.”

Arcibiskup Parolin začal prácu v priestoroch 
úradu, ktorý sa nachádza v budove Apoštolského 

paláca, mesiac po oficiálnom termíne nástupu do
funkcie 15. októbra z dôvodu rekonvalescencie po 
operácii. Už počas tohto obdobia však niektoré zále-
žitosti vybavoval na diaľku, o čom svedčí aj blaho-
prajný list k nedeľnej oslave 50. výročia Slovenské-
ho ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý zaslal 
v mene Svätého Otca.

Mons. Parolin vyslovil poďakovanie pápežovi 
za nomináciu a aj všetkým, ktorí mu boli nablízku 
v poslednom období. Mons. Parolin bude bývať 
v Dome sv. Marty.                                                        RV/jak

Do služby vatikánskeho štátneho sekretára nastúpil arcibiskup Parolin
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Vatikán 17. novembra (TK KBS)  Návštevníkom i obyva-
teľom Ríma, ktorí v nedeľu 17. novembra ako zvyčajne 
celkom zaplnili námestie, sa pápež František prihovoril 
týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Evanjelium dnešnej nedele (Lk 21,5-19) pred-

stavuje prvú časť jednej z Ježišových rečí. Ide o reč 
týkajúcu sa posledných čias. Ježiš ju predniesol v Je-
ruzaleme, v blízkosti chrámu. Podnet mu na to dali 
práve ľudia, ktorí rozprávali o chráme a o jeho kráse. 
Ten chrám totiž bol krásny. Ježiš však hovorí: «Prí-
du dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na 
kameni» (Lk 21,6). Prirodzene, pýtajú sa ho, kedy sa 
to stane a aké budú toho znamenia. No Ježiš presúva 
pozornosť od týchto druhoradých aspektov – kedy to 
bude a ako sa to stane – a upriamuje ju na opravdivé 
otázky. Sú dve. Po prvé: nenechať sa oklamať faloš-
nými mesiášmi a nenechať sa paralyzovať strachom. 
Po druhé: prežívať čas očakávania ako čas svedectva 
a vytrvalosti. A my sme v tomto čase očakávania Pá-
novho príchodu.

Táto Ježišova reč je stále aktuálna, aj pre nás, ktorí 
žijeme v 21. storočí. On nám opakuje: «Dajte si pozor, 
aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene» 
(v. 8). Je to pozvanie k rozlišovaniu, tejto kresťanskej 
cnosti, schopnosti rozoznávať, kde je duch Pánov a kde 
je zlý duch. Aj dnes sú tu totiž falošní „spasitelia“, ktorí 
sa pokúšajú sami nahradiť Ježiša: vodcovia tohto sveta, 
náboženskí askéti, tiež aj čarodejníci, jednotlivci, ktorí 
chcú k sebe pritiahnuť mysle a srdcia, osobitne mladých. 
Ježiš nás vyzýva k ostražitosti: «Nechoďte za nimi!» - 
Nechoďte za nimi!

A Pán nám pomáha aj aby sme sa nebáli. Pri pohľade 
na vojny, na revolúcie, ale aj na prírodné nešťastia, na 
epidémie, nás Ježiš oslobodzuje od fatalizmu a od faloš-
ných apokalyptických vízií.

Druhý aspekt sa nás týka práve ako kresťanov a ako 
Cirkvi: Ježiš predpovedá bolestné skúšky a prenasledo-
vania, ktoré jeho učeníci budú musieť pre neho znášať. 
Uisťuje však: «Ani vlas sa vám z hlavy nestratí» (v. 18). 
Pripomína nám, že sme plne v Božích rukách! Protiven-
stvá, s ktorými sa stretávame z dôvodu našej viery a na-
šej vernosti evanjeliu, sú príležitosťami na svedectvo. 
Nesmú nás odďaľovať od Pána, ale nás pobádať, aby 
sme sa mu ešte viac odovzdali, odovzdali sa sile jeho 
Ducha a jeho milosti.

V tejto chvíli myslím – a urobme tak všetci spoločne 
– myslime na toľkých kresťanských bratov a sestry, ktorí 
znášajú prenasledovanie pre svoju vieru. Je ich tak mno-
ho. Azda omnoho viac než v prvých storočiach. Ježiš je 
s nimi. Aj my sme s nimi spojení našou modlitbou a na-
ším spolucítením. Prechovávame obdiv voči ich odvahe 
a ich svedectvu. Sú to naši bratia a sestry, čo v toľkých 
častiach sveta trpia pre svoju vernosť Ježišovu Kristovi. 
Pozdravujeme ich zo srdca a s láskou.

Nakoniec, Ježiš dáva prísľub, ktorý je zárukou víťaz-
stva: «Ak vytrváte, zachováte si život» (v. 19). Koľko 
nádeje je v týchto slovách! Poukazujú na nádej a na tr-
pezlivosť, na schopnosť očakávať zaručené ovocie spá-
sy, dôverovať v hlboký zmysel života a dejín: skúšky 
a ťažkosti sú zakomponované do rozsiahlejšieho plánu. 
Pán, vládca dejín, privádza všetko k svojmu naplne-
niu. Napriek nepokojom a nešťastiam, ktoré zmietajú 
svetom, plán dobra a Božieho milosrdenstva sa naplní! 
A toto je naša nádej: kráčať takto, touto cestou podľa 
Božieho plánu, ktorý sa naplní. To je naša nádej.

Toto Ježišovo posolstvo nás núti uvažovať nad našou 
súčasnosťou a dáva nám silu postaviť sa k nej odvážne 
a s nádejou, v spoločnosti Panny Márie, ktorá vždy krá-
ča s nami.“

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec ude-
lil všetkým apoštolské požehnanie. Medzi prítomnými 
skupinami veriacich osobitne pozdravil eritrejskú ko-
munitu v Ríme, ktorá dnes slávi sviatok sv. Michala. 
V súvislosti s dnešným „Dňom obetí ciest“ pápež uistil 
o svojej modlitbe za obete dopravných nehôd a vyzval 
k úsiliu predchádzať týmto nešťastiam. Pripomenul, že 
„opatrnosť a dodržiavanie pravidiel predstavujú prvora-
dý spôsob ako chrániť seba i druhých.“

Dnešné stretnutie so Svätým Otcom pri poludňajšej 
modlitbe Anjel Pána malo aj osobitný vtipný prvok. Tí, 
čo prišli na Námestie sv. Petra, dostali pri odchode ako 
pozornosť škatuľku ponášajúcu sa na obal nového lieku. 
V škatuľke s názvom „Misericordin“ a vyobrazeným 
emblémom srdca si každý našiel ruženec, obrázok Bo-
žieho milosrdenstva podľa videnia sv. Faustíny Kowal-
skej a návod na „užívanie lieku“. Ten predstavuje popis 
modlitby Korunka Božieho milosrdenstva spolu s od-
porúčaniami, v akých situáciách a s akými úmyslami sa 
modlitba odporúča.

Svätý Otec povedal: „Chcel by som vám teraz ešte 
poradiť jeden liek. - Zaiste si niekto pomyslí: ‚Pápež robí 
odrazu lekárnika?‘ - Je to špeciálny liek na skonkrétne-
nie ovocia Roku viery, ktorý sa blíži ku koncu. Nuž je 
tu liek s 59 pilulkami na srdce. Ide o „duchovný liek“, 
ktorý sa volá Misericordin. Balenie s 59 zrnkami na srd-
ce, tento liek vám budú dobrovoľníci rozdávať pri od-
chode z námestia. Vezmite si ho! Je to ruženec, s ktorým 
sa možno modliť aj korunku Božieho milosrdenstva. Je 
to duchovná pomoc pre našu dušu a na všeobecné rozši-
rovanie lásky, odpustenia a bratstva. Nezabudnite si ho 
vziať, urobí vám dobre! Pomáha na srdce, na dušu a na 
celý život! Všetkým vám srdečne prajem požehnanú ne-
deľu. Dovidenia a dobrú chuť k obedu!“

Nápad s Misericordinom pochádza od pápežského 
almužníka Mons. Konrada Krajevského. Podobná ak-
cia sa už dávnejšie v Poľsku stretla s pozitívnou odo-
zvou.                                                                     RV/jb

Svätý Otec: Ježiš oslobodzuje od fatalizmu a apokalyptických vizií
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Vatikán 20. novembra (RV) Na Svätopeterskom námestí 
sa v stredu zišlo okolo 50-tisíc ľudí. Svätý Otec vo svojej 
katechéze pokračoval v téme odpustenia hriechov. 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Uplynulú stredu som hovoril o odpustení hriechov 

s osobitným odkazom na krst. Dnes budeme v tejto téme 
pokračovať, avšak v súvislosti s takzvanou „mocou kľú-
čov“, ktorá je biblickým sym-
bolom poslania, ktoré Ježiš 
zveril apoštolom.

V prvom rade si musíme 
uvedomiť, že hlavným aktérom 
odpustenia hriechov je Duch 
Svätý. On je tu protagonistom! 
Ako sme počuli, Ježiš pri svo-
jom prvom zjavení sa apoš-
tolom vo večeradle dýchol na 
nich a povedal: «Prijmite Du-
cha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpuste-
né, komu ich zadržíte, budú zadržané» (Jn 20,22-23). Je-
žiš vo svojom oslávenom tele je novým človekom, ktorý 
ponúka veľkonočné dary ako ovocie svojej smrti a zmŕt-
vychvstania. Aké sú to dary? Pokoj, radosť, odpustenie 
hriechov, vyslanie, predovšetkým však dáva Ducha Svä-
tého, ktorý je ich prameňom. Od Ducha Svätého pochá-
dzajú všetky tieto dary. Ježišovo dýchnutie sprevádzané 
slovami, ktorými udeľuje Ducha, naznačuje odovzdanie 
života, nového života, znovuzrodeného odpustením.

Prv však, ako Ježiš učiní gesto dýchnutia a darovania 
Ducha, ukazuje im svoje rany na rukách a na boku. Ony 
predstavujú cenu našej spásy. Duch Svätý nám prináša 
odpustenie „prechádzajúc cez“ Ježišove rany. Tie rany si 
chcel zachovať. Aj v tejto chvíli, v nebi, ukazuje Otcovi 
rany, ktorými nás vykúpil. Silou týchto rán sú naše hrie-
chy odpustené. Takto Ježiš vydal život za náš pokoj, za 
našu radosť, za milosť pre našu dušu, za opustenie našich 
hriechov. Je to ozaj nádherné, keď hľadíme na Ježiša ta-
kýmto spôsobom.

Prejdime k druhému prvku: Ježiš udeľuje apoštolom 
moc odpúšťať hriechy. Ako je to? Je totiž trochu náročné 
pochopiť, ako môže človek odpúšťať hriechy. Cirkev je 
držiteľkou moci kľúčov: aby tak odomykala či zamyka-
la, odpúšťala hriechy. Boh odpúšťa každému človeku vo 
svojom zvrchovanom milosrdenstve; on sám však chcel, 
aby tí, ktorí patria Kristovi a jeho Cirkvi, prijímali odpus-
tenie hriechov prostredníctvom služobníkov spoločen-
stva. Cez apoštolskú službu (ministérium) ku mne pri-
chádza Božie milosrdenstvo, moje viny sú odpustené a je 
mi darovaná radosť. Ježiš nás touto cestou volá prežívať 
zmierenie aj v rozmere cirkevnom, komunitnom. A to je 
veľmi pekné. Cirkev, ktorá je svätá a zároveň potrebuje 
pokánie, sprevádza našu cestu obrátenia po celý život. 
Cirkev nie je vládkyňou nad mocou kľúčov; nie je paňou, 
ale služobníčkou vysluhovania milosrdenstva a raduje sa 
zakaždým, keď môže tento Boží dar ponúknuť.

Mnoho ľudí dnes možno nechápe cirkevný rozmer 
odpustenia, pretože stále prevláda individualizmus, sub-
jektivizmus a pociťujeme to i my, kresťania. Isteže, Boh 
odpúšťa každému kajúcemu hriešnikovi osobne, avšak 
kresťan je spojený s Kristom a Kristus je zjednotený 
s Cirkvou. Pre nás kresťanov je to dar navyše a zároveň 
i záväzok navyše: pokorne kráčať touto cestou vysluho-

vania zo strany Cirkvi. Toto potre-
bujeme doceniť! Je to dar a je to 
zároveň starostlivosť, ochrana a is-
tota, že Boh mi odpustil. Idem za 
bratom kňazom a poviem: „Otče, 
dopustil som sa takejto veci...“. - 
„Avšak ja ti odpúšťam. Je to Boh, 
kto odpúšťa.“ A ja som si istý, že 
v tej chvíli mi Boh odpustil. A to-
to je nádherné! Znamená to mať 
istotu v tom, čo hovoríme neustá-

le: „Boh vždy odpúšťa! Nikdy sa neunaví v odpúšťaní!“ 
My sa nemáme unaviť v tom, že ideme prosiť o odpus-
tenie. „Otče, ja sa však hanbím povedať svoje hriechy.“ 
- „Pozri, naše mamy a ženy u nás hovorievali, že je lepšie 
raz sa začervenať ako tisíckrát zožltnúť!“ Raz sa zapýriš, 
odpustia sa ti hriechy a ideš ďalej...

Posledný bod: kňaz je nástrojom odpustenia hrie-
chov. Božie odpustenie je nám darované v Cirkvi, ude-
lené prostredníctvom služby nášho brata kňaza. On, 
človek ako my, ktorý tiež potrebuje milosrdenstvo, stáva 
sa ozajstným nástrojom milosrdenstva, udeľujúc nám 
bezhraničnú lásku Boha Otca. Aj kňazi sa musia spove-
dať, aj biskupi. Všetci sme hriešnici. Aj pápež sa spovedá 
každých štrnásť dní, pretože aj on je hriešnik! Spovedník 
počúva veci, ktoré mu hovorím, radí mi a odpúšťa, pre-
tože všetci potrebujeme toto odpustenie. Z času na čas sa 
stáva, že počujeme názor o spovedaní sa priamo Bohu... 
Ako som však hovoril predtým, Boh ťa vždy počúva, 
avšak vo sviatosti zmierenia posiela brata, aby ti prinie-
sol odpustenie, istotu odpustenia v mene Cirkvi.

Služba, ktorú vykonáva kňaz ako služobník v Božom 
mene na odpustenie hriechov, je veľmi chúlostivá. Je veľ-
mi citlivá a vyžaduje si, aby v srdci kňaza vládol pokoj. 
Aby mal srdce v pokoji, aby nezaobchádzal zle s veria-
cimi, ale aby bol mierny, dobrotivý a milosrdný, aby do-
kázal zasievať nádej do sŕdc a predovšetkým, aby si uve-
domoval, že brat alebo sestra, ktorá pristupuje k sviatosti 
zmierenia, hľadá odpustenie a robí to podobne ako mnohí 
ľudia, ktorí prichádzali k Ježišovi, aby ich uzdravil. Ak 
kňazovi chýba táto duchovná disponovanosť, je lepšie, 
aby kým sa nedá do poriadku túto sviatosť nevysluhoval. 
Veriaci kajúcnici majú svoju povinnosť? Nie! Majú svo-
je právo! My všetci máme právo, všetci veriaci, aby sme 
v kňazoch našli služobníkov Božieho milosrdenstva.

Pýtam sa, drahí bratia, sme si ako členovia Cirkvi ve-
domí krásy tohto daru, ktorý nám ponúka sám Boh? Po-
ciťujeme radosť z tejto starostlivosti, z tejto materinskej 

Odpustenie hriechov a moc kľúčov – téma katechézy Svätého Otca
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Svätý Otec vysvätil za biskupa  
Fernanda Vérgeza Alzagu

Vatikán 16. novembra (RV) Pápež František v piatok 
v Bazilike sv. Petra udelil biskupskú vysviacku Mons. 
Fernandovi Vérgezovi Alzagovi LC, titulárnemu bis-
kupovi diecézy Villamagna di Proconsolare. Kandidá-
ta vysviacky Svätému Otcovi predstavil Mons. Angelo 
Becciu, substitút Štátneho sekretariátu. V homílii sa 
Svätý Otec zameral na úlohy vyplývajúce z biskupskej 
vysviacky. Zdôraznil konkrétne pastoračnú starostlivosť 
o zamestnancov Vatikánu, ktorá Mons. Alzagovi prislú-
cha z titulu jeho úradu generálneho sekretára vatikánske-
ho Governatorátu: „Buď im otcom a bratom, s ozajstnou 
láskou a ohľaduplnosťou.“

S ordinandom sa podelil aj s niekoľkými osobnými 
spomienkami. Pripomenul mu dve významné osobnosti 
spojené s Argentínou, ktorým bol Mons. Alzaga v minu-
losti priateľom a spolupracovníkom: kardinála Eduarda 
Francisca Pironia (1920 – 1998) a kardinála Antonia Qu-
arracina (1923 – 1998). Zaspomínal si aj na ordinando-
vi dobre známu chórovú modlitbu sestier benediktínok 
z Viktórie v Argentíne.

Svoj príhovor Svätý Otec v závere zhrnul týmito slo-
vami: „Bdej s láskou a veľkým milosrdenstvom nad ce-
lým stádom, v ktorom ti Duch Svätý zveruje úlohu viesť 
Božiu Cirkev: v mene Otca, ktorého obraz maj stále na 
pamäti; v mene Ježiša Krista, jeho Syna, ktorý ťa robí 
učiteľom, kňazom a pastierom; v mene Ducha Svätého, 
ktorý dáva Cirkvi život a svojou silou podopiera našu 
slabosť.“ Po skončení eucharistickej slávnosti Svätý Otec 
v Kaplnke Piety pozdravil príbuzných nového biskupa.

Mons. Fernando Vérgez Alzaga LC zastáva funkciu 
generálneho sekretára Governatorátu Mestského štátu 
Vatikán, do ktorej ho pápež František menoval 30. au-
gusta tohto roku. Pochádza zo španielskej Salamanky 
a má 68 rokov, kňazom sa stal v roku 1969. Je členom 
Kongregácie Kristových legionárov, v ktorej v roku 
1965 zložil večné sľuby. Získal licenciát z filozofie a te-
ológie na Pápežskej Gregorovej univerzite a diplom 
Školy archívnictva pri Vatikánskom tajnom archíve.

Od roku 1972 pracoval na Kongregácii pre inštitúty 
zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, od 
roku 1984 bol zamestnancom Pápežskej rady pre laikov. 
V roku 2004 bol menovaný za vedúceho Úradu interne-
tu Svätej stolice a v rokoch 2008 – 2013 bol riaditeľom 
vatikánskeho Telekomunikačného riaditeľstva.     RV/jb

Svätý Otec vymenoval  
za nového arcibiskupa Salzburgu 

Mons. Franza Lacknera

Vatikán 18. novembra (RV) Svätý Otec k dnešné-
mu 18. novembru 2013 vymenoval Mons. Franza 
Lacknera OFM (nar. 1956, Feldbach) za arcibis-
kupa Salzburgu. Mons. Lackner, doterajši titulárny 
biskup Balecia, bol preložený z úradu pomocného 
biskupa diecézy Graz-Seckau.                       RV/jak

Vianočný strom do Vatikánu  
daruje Bavorsko

Vatikán 19. novembra (RV) Vianočný strom na Sväto-
peterskom námestí bude tento rok pochádzať z Bavor-
ska, a to podobne ako v roku 1984 z kraja Horný Falc. 
O vyrúbanie 25 metrového smreku sa postará spolok 
„Schwarzen Panduren“ z Waldmünchenu. Toto laické 
združenie v obci v blízkosti českých hraníc každoročne 
organizuje historické slávnosti pod šírym nebom, spo-
mínajúce na baróna Františka Trencka, plukovníka ra-
kúskej armády, a jeho obávanú vojenskú jednotku pan-
dúrov, ktorá v lete 1742 tiahla Bavorskom.

Vianočný strom sa vydá na cestu už 1. decembra, aby 
o deň neskôr požehnal regensburský biskup Voderholzer. 
Do Večného mesta strom bude sprevádzať viac než 150 
pútnikov, ktorý svoj dar odovzdajú na zvláštnej audien-
cii 13. decembra. V ten istý deň popoludní bude strom-
ček slávnostne rozsvietený na Svätopeterskom námestí. 
Vianočný strom sa pre Bazilikou sv. Petra rozsvieti už po 
31-krát.                                                                      RV/mf

Medzi návštevníkmi Svätého Otca 
aj prezident FIFA

Vatikán 22. novembra (TK KBS) Svätý Otec František 
prijal 22. novembra premiéra Bosny a Hercegoviny Vie-
koslava Bevadu so sprievodom, ďalej Mons. Henryka 
Józefa Nowackého, apoštolského nuncia vo Švédsku, na 
Islande, v Dánsku, Fínsku a Nórsku, a po o ňom Mons. 
Giovanniho D’Aniella, ktorý je nunciom v Brazílii. Ná-
sledne sa Svätý Otec stretol aj s prezidentom FIFA – Me-
dzinárodnej federácie futbalových asociácií Josephom 
S. Blatterom. Na popoludnie bolo ešte naplánované 
stretnutie s kardinálom Fernandom Filonim, prefektom 
Kongregácie pre evanjelizáciu národov.                RV/jak

pozornosti Cirkvi voči nám? Vieme ju úprimne oceniť? 
Nezabúdajme, že Boh sa nikdy neunaví vtom, aby nám 
odpúšťal. Prostredníctvom služby kňaza si nás vždy zno-
va privinie k sebe v objatí, ktoré nás regeneruje a umož-
ňuje nám nanovo povstať a pokračovať v ceste. Pretože 
v tom spočíva náš život: neprestajne vstávať a pokračo-
vať v ceste. Ďakujem!“                            RV/aj / snímka RV
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Pápež František prijal  
apoštolského nuncia na Slovensku  

Mons. Maria Giordanu

Vatikán 18. novembra (RV) Dnešný oficiálny program
Svätého Otca pozostával zo série audiencií, medzi 
ktorými bolo aj stretnutie s apoštolským nunciom na 
Slovensku Mons. Mariom Giordanom, titulárnym 
arcibiskupom Minori. Sériu stretnutí otvorila audien-
cia bahamského predsedu vlády Perryho Gladstone 
Christieho s manželkou a sprievodom.

Svätý Otec prijal aj Guy Rydera, generálneho ria-
diteľa Medzinárodnej organizácie práce so sídlom 
v Ženeve. Stretol sa aj s apoštolským nunciom pri 
Európskej únii Mons. Alainom Paulom Lebaupinom 
a Mons. Brunom Fortem, arcibiskupom talianskej die-
cézy Chieti-Vasto.                                                   RV/jb 

Svätý Otec poslal videoposolstvo 
do Guadalupe

Vatikán 18. novembra (RV) Svätý Otec František po-
slal videoposolstvo do mariánskeho pútnického mies-
ta Guadalupe, kde od soboty až do utorka prebieha 
púť Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku, spojená 
s pracovným stretnutím. Svätý Otec hovorí v posolstve 
o pastoračnej činnosti zameranej na všetkých a varuje 
pred klerikalizmom, ktorý predstavuje prekážku v roz-
voji kresťanskej zodpovednosti u laikov. „Pre Cirkev je 
životne dôležité, aby sa neuzatvárala, aby sa necítila spo-
kojná a istá si tým, čo doteraz dosiahla,“ hovorí pápež 
František v posolstve. Ak sa tak stane, Cirkev ochorie 
na imaginárnu, nadbytočnú hojnosť. Opätovne pouka-
zuje na potrebu vyjsť na existenčné periférie, umožniť 
ľuďom pocítiť Božiu blízkosť, jeho „nežnosť a nevyčer-
pateľné milosrdenstvo“. Cieľ pastoračnej činnosti by sa 
podľa neho mal nechať viesť istým „misijným impul-
zom“, a teda oslovovať všetkých bez výnimky. Evan-
jelizačná úloha si však vyžaduje aj mnoho trpezlivosti. 
Je dôležité odvrátiť pozornosť od ukladania povinností, 
sťažovania sa na to, čo sa nám zdá neúplné alebo ne-
dostatočné, a zamerať sa na Božiu lásku. Svätý Otec 
v tomto smere hovorí o kreatívnych metódach: „Nemô-
žeme zostať uzamknutí v spoločnom priestore hovoriac 
«vždy to tak bolo» (...) Postoj skutočného pastiera nie je 
postojom princa či funkcionára, ktorý sa zameriava na 
disciplínu, pravidlá či organizačné mechanizmy.“ Pápež 
František tiež vystríha pred „pokušením klerikalizmu“, 
ktoré „v Cirkvi v Latinskej Amerike napáchalo mnoho 
škody“ a „predstavuje prekážku pre rozvoj kresťan-
skej zrelosti a zodpovednosti u väčšiny laikov“. Bisku-
pom zase pripomína dôležitosť byť nablízku ľuďom,  

stretávať sa s nimi, dokázať roznietiť srdcia ľudí, kráčať 
s nimi, „vstupovať do dialógu s nádejami i obavami“. 
Poslednú časť videoposolstva venoval pápež téme zasvä-
teného života, ktorý je podľa neho „kvasom“ toho, čo si 
Pán žiada, „kvasom, ktorý umožňuje Cirkvi rásť.“ RV/mf

Vatikánsky Governatorát  
poveril medzinárodný tím 

vykonaním kontroly

Vatikán 19. novembra (RV) Governatorát Mestského štá-
tu Vatikán v pondelok informoval, že už 15. novembra 
2013 v súčinnosti s Pápežskou referenčnou komisiu pre 
ekonomicko-administratívne záležitosti Svätej stolice na 
základe výberového konania poveril medzinárodný tím 
Ernst & Young prácou na preverení ekonomických akti-
vít a administratívnych riadiacich postupov Governato-
rátu a poskytnutím poradenstva v týchto záležitostiach. 
Výstupy budú k dispozícii spomenutej komisii a po-
slúžia jej pri návrhoch na zefektívnenie ekonomických 
a administratívnych procesov Governatorátu.         RV/jb 

Motu proprio posilnilo kompetencie 
Finančného dozorného úradu

Vatikán 18. novembra (RV) Dnes bol zverejnený apoš-
tolský list vo forme Motu proprio z 15. novembra 2013, 
ktorým pápež František schválil nový štatút vatikánske-
ho Dozorného finančného úradu. Toto pápežské opatre-
nie nadobudne platnosť 21. novembra tohto roku.

Vyhlásenie Tlačového strediska Svätej stolice pri-
pomína, že „pápež František už prostredníctvom Motu 
proprio z 8. augusta 2013 a zákonom č. 18. z 8. októbra 
2013, ktoré stanovujú pravidlá pre transparentnosť, do-
hľad nad financiami a informovanie o financiách, posilnil
inštitucionálnu oblasť Svätej stolice a Štátu Vatikánskeho 
mesta pre prevenciu a potenciálny boj proti nelegálnym 
aktivitám v oblasti finančnej“. A to tým, že „Dozornému
finančnému úradu pridelil okrem funkcií, ktoré už mal
na základe Motu proprio pápeža Benedikta XVI. z 30. 
decembra 2010, funkciu dohľadu nad inštitúciami, ktoré 
vykonávajú odbornú činnosť finančnej povahy. Súčasný
štatút zodpovedá vnútornej štruktúre Dozorného finanč-
ného úradu na plnenie úloh, ktorými je poverený.“

Ako uvádza dnešné komuniké, nový štatút vyme-
dzuje úlohy a zodpovednosť nových funkcií pre efek-
tívnejšie plnenie funkcie Dozorného finančného úradu,
jeho nezávislosť a samostatnosť prostredníctvom zabez-
pečenia materiálnych a profesionálnych zdrojov.  RV/jak
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Svätý Otec navštívil  
kamaldulské sestry na Aventíne

Vatikán 21. no-
vembra (TK 
KBS) V deň, 
keď si Cirkev 
pr ipomenula 
Svetový deň 
k l auzú rnych 
r e h o ľ n í k o v 
a rehoľných sestier, pápež František navštívil kláštor 
kamaldulských klauzúrnych sestier v Ríme na Aventí-
ne. Kláštor sv. Antona opáta sa nachádza na návrší nad 
riekou Tiber, na mieste hojne vyhľadávanom turistami 
i pútnikmi, ktorých sem priťahuje starobylá Bazilika sv. 
Sabíny. V blízkosti kamaldulského kláštora je aj známa 
pomarančovníková záhrada s vyhliadkou na centrum 
mesta a Vatikán.

Svätý Otec sa na Aventínsky pahorok odobral pred 
piatou hodinou popoludní. Privítala ho sestra opátka 
Michela Porcellatová. V kláštornej kaplnke čakalo 21 
členiek rehole, ktorá sa riadi kamaldulskou regulou 
v duchu sv. Romualda. Pápež František sa spolu so ses-
trami pomodlil spievané vešpery, v rámci ktorých po čí-
taní z evanjelia predniesol meditáciu. Jej témou bola po-
stava Panny Márie ako vzor kresťanskej nádeje. Svätý 
Otec rozvinul myšlienku, že základom Máriinej nádeje 
bola jej vernosť Božej vôli:

„«Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na ne-
besiach, je môj brat i sestra i matka» (Mt 12,50). Tými-
to slovami nám Ježiš zanecháva dôležitý odkaz: Božia 
vôľa je najvyšším zákonom, o ktorý sa opiera pravá 
príslušnosť k Bohu. Mária si takto vytvára príbuzenský 
vzťah s Ježišom ešte skôr, než ho privedie na svet: stáva 
sa učeníčkou a matkou svojho Syna vo chvíli, keď pri-
jíma slová anjela a hovorí: «Hľa, služobnica Pána, nech 
sa mi stane podľa tvojho slova» (Lk 1,38). Toto «nech sa 
mi stane» nie je iba súhlas, ale aj dôverujúca otvorenosť 
voči budúcnosti. Toto «nech sa mi stane» je nádej! Má-
ria je matkou nádeje, je najvýrečnejšou ikonou kresťan-
skej nádeje. Celý jej život pozostáva z postojov nádeje, 
počnúc jej «ánom» vo chvíli zvestovania.“

Pápež František ďalej meditatívne poukázal na to, 
ako sa Máriina nádej prejavila v kľúčových momentoch 
jej života ako vernosť, a to aj v najťažších situáciách. 
Ako povedal, v tejto súvislosti často uvažuje nad otáz-
kou: „Dokážeme očakávať Božie ‚zajtra‘? Alebo chce-
me len to ‚dnes, dnes, dnes‘? Božie ‚zajtra‘ pre Máriu 
predstavuje úsvit onoho prvého dňa v týždni. Osoží 
nám myslieť v kontemplácii na Matku so Synom v ná-
ručí. Jediná svietiaca lampa pri Ježišovom pochovaní je 
nádej Matky, ktorá v tej chvíli predstavovala nádej ce-
lého ľudstva. Pýtam sa seba i vás: Svieti v kláštoroch 
dnes táto lampa? Očakáva sa v kláštoroch toto Božie 
‚zajtra‘?“

Svätý Otec vyzdvihol jednotu  
a kolegialitu na stretnutí  

s katolíckymi patriarchami 

Vatikán 21. novembra (TK KBS) Kardinál Leonardo 
Sandri predsedal 21. novembra ráno v Bazilike sv. 
Petra slávnostnej koncelebrácii s členmi plenárneho 
zasadnutia za účasti východných kolégií a ďalších in-
štitúcií v Ríme, aby vyprosovali dar pokoja a zmiere-
nia pre Svätú zem, Sýriu, Irak, a Blízky východ. Ná-
sledne o 10.00 hod. nasledovalo stretnutie patriarchov 
a vyšších arcibiskupov so Svätým Otcom.

„Vítam vás s radosťou a v duchu bratstva na tomto 
stretnutí, na ktorom mám po prvýkrát možnosť hovoriť 
s otcami a vodcami východných katolíckych cirkví“ 
– povedal pápež František v úvode príhovoru, v kto-
rom vyjadril veľkú úctu voči duchovnému dedičstvu 
kresťanského východu a pripomenul slová Benedikta 
XVI. z posynodálnej exhortácie Cirkev na Blízkom vý-
chode: «Ste bdelí strážcovia spoločenstva a služobníci 
jednoty Cirkvi» (č. 40). „Táto jednota, ktorú ste povo-
laní dosiahnuť vo svojich cirkvách, odpovedajúc na dar 
Ducha Svätého, je prirodzeným a plným vyjadrením 
«nezničiteľného spojenia s biskupom Ríma» (tamtiež). 
Byť včlenení do spoločenstva celého Kristovho tela 
nás robí vedomými si povinnosti posilňovať jednotu 
a solidaritu medzi jednotlivými patriarchálnymi syno-
dami, «vždy uprednostňujúc konzultácie v otázkach 
veľkého významu pre Cirkev vzhľadom na kolegialitu 
a jednotu konania».“

Svätý Otec ďalej poukázal na kňazov, ktorí potre-
bujú pochopenie a podporu, a to aj na osobnej úrovni: 
„Majú právo na náš dobrý napríklad vo veciach, ktoré 
sa týkajú Boha, rovnako ako v akejkoľvek inej činnosti 
cirkvi. Potrebujú našu transparentnosť v hospodárení 
s majetkom a starostlivosť o slabosti a potreby každé-
ho.“ Ako dodal, toto všetko je najpresvedčivejšia, au-
tentická synodálna prax, ktorá je charakteristická pre 
východné cirkvi.                                                  RV/jak

Svoju meditáciu Svätý Otec uzavrel slovami: „Tejto 
Matke veľa dlhujeme! V nej v každom momente dejín 
spásy vidíme pevné svedectvo nádeje. Ona, Matka ná-
deje, nás podopiera vo chvíľach tmy, ťažkostí, malo-
myseľnosti, zdanlivej porážky, v ozajstných ľudských 
prehrách. Nech nám Mária, naša nádej, pomáha urobiť 
náš život obetou milou nebeskému Otcovi, radostným 
darom našim bratom, postojom, ktorý vždy hľadí na 
zajtrajšok.“

Po skončení vešpier Svätý Otec spolu so sestrami zo-
trval v eucharistickej adorácii, po ktorej sa s komunitou 
stretol v priestoroch kláštora.                 RV/jb/ snímka RV
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Vatikán 21. novembra (TK KBS) Nikdy sa nezmierime 
s predstavou Blízkeho východu bez kresťanov – zdô-
raznil pápež František počas audiencie v Klementín-
skej sále, kde prijal 55 účastníkov plenárneho zasada-
nia Kongregácie pre východné cirkvi. Za prítomnosti 
prefekta kongregácie kardinála Leonarda Sandriho a jej 
sekretára arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ sa najprv osobitne 
stretol s desiatimi patriarchami a vyššími arcibiskupmi 
východných katolíckych cirkví. Vyzdvihol najmä úlohu 
východných cirkví podporovať jednotu uprostred roz-
manitosti, čím sa uvádza do praxe vízia II. vatikánskeho 
koncilu. Téma zasadania východných biskupov v dňoch 
19. - 22. novembra v Ríme je priamo zameraná na odkaz 
koncilu: „Východné katolícke cirkvi a 50 rokov od eku-
menického Druhého vatikánskeho koncilu“.

Účastníkom plenárneho zasadnutia, medzi ktorý-
mi Slovenskú gréckokatolícku cirkev zastupuje pre-
šovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, Svätý 
Otec pripomenul slová koncilu: „«Svetlom národov je 
Kristus.» Takto začína dogmatická konštitúcia Druhého 
vatikánskeho koncilu o Cirkvi. Od Východu po Západ 
celá Cirkev vydáva svedectvo o Božom Synovi. Cirkev, 
ktorá, ako sa ďalej v tomto koncilovom texte uvádza, 
«je prítomná v každom národe sveta. [...] Všetci veriaci, 
rozšírení po celom svete, sú v spoločenstve s ostatnými 
v Duchu Svätom» (č. 13). «Takže kto sídli v Ríme, vie, 
že aj Indovia sú jeho údmi» – dodáva citujúc svätého 
Jána Zlatoústeho (Homília 65,1. PG 59,361).“

Svätý Otec poukázal na cieľ plenárneho zasadnutia, 
osvojenie si ovocia Druhého vatikánskeho koncilu kres-
ťanským Východom. Zo skúseností z prejdenej cesty pri-
pomenul osobitne poslanie jednotlivých cirkví podporo-
vať jednotu. V mene celej Cirkvi vyjadril kresťanom na 
Východe vďačnosť, že vedení Duchom Svätým, neraz 
po „neľahkých cestách histórie“, zotrvali vo „vernosti 
Kristovi, univerzálnej Cirkvi a Petrovmu nástupcovi, aj 
za veľkú cenu, nezriedka za cenu mučeníctva“: „Celá 
Cirkev je vám za to skutočne vďačná! Stojac v brázde 
mojich predchodcov chcem tu potvrdiť, že «v spoločen-
stve Cirkvi oprávnene jestvujú partikulárne cirkvi, ktoré 
majú vlastné tradície, pritom však zostáva nedotknuté 
prvenstvo Petrovho stolca, ktorý je na čele celého spolo-
čenstva lásky, chráni oprávnenú rozmanitosť, ale pritom 
bdie, aby tieto zvláštnosti nielenže neškodili jednote, ale 
naopak, aby jej boli na osoh» (Lumen gentium, 13). Áno, 
autentická, legitímna rozmanitosť, inšpirovaná Duchom, 
nepoškodzuje jednotu, ale jej slúži. Koncil nám hovorí, 
že táto rozmanitosť je nevyhnutná pre jednotu!“

Pápež František sa vrátil k rannému stretnutiu, pri 
ktorom mohol priamo z úst patriarchov a vyšších arci-
biskupov počuť o situácii rôznych východných cirkví. 
O obnovení života tých, ktoré boli dlho utláčané pod 
komunistickým režimom, o misijnom dynamizme tých, 
ktoré sa odvolávajú na ohlasovanie apoštola Tomáša, 
o stálosti tých, ktoré žijú na Blízkom Východe, často 

v pozícii ‚malého stáda‘, v prostredí poznačenom ne-
priateľstvom, konfliktami a aj skrytým prenasledova-
ním. Následne obrátil svoje myšlienky na „požehnanú 
krajinu, kde Kristus žil, zomrel a vstal z mŕtvych. V nej 
– ako povedal odvolajúc sa na svedectvo patriarchov – 
svetlo viery nevyhaslo, naozaj žije a žiari. „Je to «svetlo 
z Východu», ktoré ‚ožarovalo univerzálnu cirkev od tej 
doby, ako sa objavilo uprostred nás vychádzajúce slnko 
(Lk 1,78), Ježiš Kristus, náš Pán‘ (Apoštolský list Ori-
entale Lumen, 1). Každý katolík má teda dlh vďačnos-
ti voči cirkvám, ktoré žijú v tomto regióne. Od nich sa 
môžeme okrem iného naučiť každodennému úsiliu živiť 
ducha ekumenizmu a dialógu. V geografickom, historic-
kom a kultúrnom kontexte, v ktorom po stáročia žili, sa 
im v skutočnosti stali prirodzenými spoločníkmi mnohé 
iné kresťanské vierovyznania a iné náboženstvá.“

Svätý Otec vzápätí poukázal aj na hlavný neuralgický 
bod týchto dní: „Sýria, Irak, Egypt a oblasti Svätej zeme 
i dnes prelievajú slzy“, povedal a vyjadril veľké obavy 
o životné podmienky kresťanov v mnohých častiach 
Blízkeho východu, ktorí musia znášať ťažké dôsledky 
napätia a konfliktov. Ako povedal „biskup Ríma si ne-
dopraje pokoja, kým tu budú muži či ženy, akéhokoľvek 
náboženstva, ktorých dôstojnosť bude potláčaná, kto-
rým budú upierané prostriedky nevyhnutné na prežitie, 
ktorí budú okrádaní o budúcnosť, tlačení do podmienok 
utečencov a vysídlencov.“

Z tohto jednoznačného postoja vyplynula nasle-
dovná výzva pápeža Františka, ktorú vyjadril vo forme 
spoločného apelu: „Dnes spolu s pastiermi východných 
cirkví apelujeme, aby bolo rešpektované právo všetkých 
na dôstojný život a slobodné vyznávanie svojej vie-
ry. Nezmierime sa s predstavou Blízkeho východu bez 
kresťanov, ktorí tu po dvetisíc rokov vyznávajú Ježišovo 
meno, včlenení ako plnoprávni občania do sociálneho, 
kultúrneho a náboženského života národov, ku ktorým 
patria.“

Svätý Otec ďalej oprel svojho príhovor o Sväté pís-
mo. Použil obraz z Knihy proroka Izaiáša, keď povedal: 
„Bolesť najmenších, najslabších a ticho obetí nám kladú 
neodbytnú otázku: «Strážca, koľko z noci ešte zostáva?» 
(porov. Iz 21,11). Pokračujeme v bdení, ako biblický 
strážca, istí, že Pán nebude meškať so svojou pomocou. 
Obraciam sa preto na celú Cirkev, aby som ju povzbudil 
k modlitbe, ktorá dokáže vyprosiť u milosrdného Božie-
ho Srdca zmierenie a pokoj. Modlitba odzbrojuje zasle-
penosť tam, kde je otvorený konflikt a vedie k dialógu.
Ak je úprimná a vytrvalá, urobí náš hlas miernym a pev-
ným, ktorý budú schopní počuť aj vodcovia národov.“

Na záver pápež František upriamil svoj pohľad na 
samotný Jeruzalem: „Nakoniec sa moja myseľ obracia 
k mestu Jeruzalemu, kde sme sa všetci duchovne zro-
dili (porov. Ž 87,4). Prajem mu útechu každého druhu, 
aby mohlo byť skutočne proroctvo tohto definitívneho
zhromaždenia od východu po západ Bohom naplnené 

Svätý Otec: Blízky východ nesmie zostať bez kresťanov
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Bosna a Hercegovina upevňuje 
vzťahy s Vatikánom

Vatikán 22. novembra (TK KBS) O situácii v Bosne 
a Hercegovine či o súčasných cieľoch krajiny hovoril jej 
premiér Vjekoslav Bevanda počas audiencie s pápežom 
Františkom 22. novembra vo Vatikáne. Prostredníctvom 
komuniké o tom informovala Svätá stolica.

Počas stretnutia, ktoré sa nieslo v priateľskej atmo-
sfére, sa hovorilo aj o úsilí krajiny podporiť takú spo-
ločnosť, ktorá by bola otvorenejšia a rešpektovala prá-
va všetkých občanov, ako aj o problémoch, ktorým je 
potrebné čeliť v dôsledku súčasnej hospodárskej krízy. 
Obe strany vyjadrili spokojnosť s bilaterálnymi vzťahmi, 
ktorých dôležitým prejavom je Základná dohoda z roku 
2006 na podporu spolupráce medzi Cirkvou a štátom, 
v prospech spoločného dobra a rozvoja krajiny. V roz-
hovoroch sa venovali aj niekoľkým otázkam v súvislosti 
so spomínanou dohodou, či prínosu katolíckych veria-
cich pre spoločnosť. Premiér Bevanda sa dnes stretol 
aj s vatikánskym štátnym sekretárom Mons. Pietrom 
Parolinom, sprevádzaným arcibiskupom Dominiquem 
Mambertim, sekretárom pre vzťahy so štátmi.       RV/mf

Apoštolská exhortácia  
Svätého Otca Evangeli gaudium 

uzavrie Rok viery

Vatikán 18. novembra (RV) V utorok 26. novem-
bra 2013 bude v Tlačovom stredisku Svätej stolice 
uvedený nový text pápežského magistéria - apoš-
tolská exhortácia Evangeli gaudium, ktorú Svätý 
Otec František napísal k ukončeniu Roku viery. Na 
dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval arci-
biskup Rino Fisichella.

„Podľa pôvodného programu sa mal Rok viery 
uzavrieť encyklikou Benedikta XVI. Všetci vieme, 
čo sa však vo februári a marci stalo. Pápež Franti-
šek sa rozhodol svoju encykliku o viere publikovať 
v priebehu roka a nový dokument teraz predkladá 
ako známku trvalej evanjelizácie. Rok viery sa síce 
končí, ale hlásanie evanjelia pokračuje,“ vysvetlil 
predseda Pápežskej rady na podporu novej evanje-
lizácie.

Mons. Rino Fisichella počas konferencie pozitív-
ne zhodnotil končiaci sa rok zasvätený oživeniu vie-
ry u veriacich, počas ktorého navštívilo Petrov hrob 
viac ako 8,5 milióna pútnikov. Ako povedal, viaceré 
iniciatívy na celom svete ukázali, že viera je u ve-
riacich aj naďalej veľmi živá a dynamická a svedčí 
o ich zbožnosti a hlbokom zmysle pre nábožen-
stvo. Pripomenul tiež udalosti zamerané na výročie 
Druhého vatikánskeho koncilu, katechézy o viere, 
rôzne slávnosti, svedectvá, kultúrne aktivity.

„Nadobudli sme dojemné svedectvá, ktoré ostanú 
akýmsi živým dokumentom viery, ktorá vie dať zmy-
sel životu aj v tých najodľahlejších miestach, kde je 
chudoba, utrpenie, či tam, kde kresťania predstavu-
jú iba nepatrnú menšinu. Viera všetkých zjednotila 
a umožnila im pripomenúť si základ našej viery, a te-
da, že Vzkriesený Ježiš predstavuje nádej na nový 
život,“ uviedol predseda Pápežskej rady na podporu 
novej evanjelizácie. 

Rok viery sa skončí v nedeľu 24. novembra eu-
charistickou slávnosťou na Námestí sv. Petra so za-
čiatkom o 10.30 h. Súčasťou posledného dňa Roka 
viery budú aj tri iniciatívy: vôbec po prvýkrát vy-
stavenie ostatkov sv. Petra, odovzdanie apoštolskej 
exhortácie pápeža Františka Evangelii gaudium 
a zbierka počas svätej omše pre filipínskych bratov
a sestry zasiahnutých katastrofou.

„Rok viery mal za cieľ znovuobjaviť chuť viery. 
Chcel byť momentom hlbšieho zamyslenia sa a zno-
vuobjavenia stretnutia s Kristom a s jeho Cirkvou. 
Ohlasovať, oslavovať a svedčiť vieru, ako formu 
novej evanjelizácie, aby sme znovu objavili radosť 
z viery a nadšenie pre komunikáciu viery,“ dodal 
v závere Mons. Fisichella, pričom poukázal na veľký 
počet veriacich, ktorí sa aj naďalej zapájajú do tohto 
úsilia.                                                                                RV/mf

(porov. Iz 43,5). Blahoslavení Ján XXIII. a Ján Pavol II., 
neúnavní tvorcovia pokoja na Zemi, nech sú našimi zá-
stancami v nebi, s Presvätou Božou Matkou, ktorá nám 
dala Knieža pokoja. Pre každého z vás a pre milované 
východné cirkvi vzývam Pánovo požehnanie.“

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ na 
plenárnom zasadnutí, ktoré ešte pokračuje aj zajtrajším 
dňom, reprezentuje Slovenskú gréckokatolícku cirkev 
sui iuris. Medzi 55 účastníkmi sú aj patriarchovia ma-
ronitskej, koptskej, grécko-melchitskej, sýrskej, chaldej-
skej a arménskej cirkvi a vyšší arcibiskupi sýrsko-mala-
barskej, sýrsko-malankarskej, rumunskej a ukrajinskej 
gréckokatolíckej cirkvi. Prítomný je aj latinský patriar-
cha Jeruzalema. Kongregáciu pre východné cirkvi za-
stupujú kardinál-prefekt Leonardo Sandri, sekretár ar-
cibiskup Cyril Vasiľ SJ a podsedkretár Mons. Maurizio 
Malvestiti.

Prvé podobné stretnutie sa konalo v septembri 2009 
v Castel Gandolfe ešte s pápežom Benediktom XVI., 
ktorý počas neho vyhlásil na rok 2010 Mimoriadnu sy-
nodu pre Blízky východ. Pápež František má k východ-
ným kresťanom blízko už od čias, keď ako pomocný 
biskup Buenos Aires mal na starosti tamojšie východ-
né katolícke cirkvi. Prejavil to hneď na začiatku svojho 
pontifikátu 19. marca 2013, keď spolu s patriarchami
a vyššími arcibiskupmi zostúpil k hrobu sv. Petra pod 
hlavným oltárom baziliky a zotrvali tam vo chvíľke 
modlitby.                                                             RV,/jak, jb
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Kardinál Tauran  
v Medzinárodnom centre  

pre medzináboženský dialóg 

Viedeň 19. novembra (RV) 
Kardinál Jean-Louis Tau-
ran, predseda Pápežskej 
rady pre medzinábožen-
ský dialóg, vystúpil 18. 
novembra 2013 vo Viedni 
na otváracom zasadnutí 
Medzinárodného centra 
pre medzináboženský 
a kultúrny dialóg kráľa 
Abdullaha. Centrum bolo 
založené Saudskou Ará-

biou, Španielskom a Rakúskom, Svätá stolica má v ňom 
úlohu pozorovateľa.

Dvojdňová konferencia s témou „Predstavy o dru-
hých“ si kládla za cieľ podnietiť záujem generácie mla-
dých ľudí o to, aby mali objektívny, úctivý a správny 
obraz o sebe samých. V tejto perspektíve budú v prie-
behu nasledujúcich troch rokov preberané tri otázky: 
Pre rok 2013 je to téma „Obraz o tom druhom“, pričom 
dôraz je kladený na vzdelávanie. Vo Viedni boli preto 
medzi 500 delegátmi prítomní ministri školstva z asi 90 
krajín. Ďalší ročník konferencie bude venovaný komu-
nikačným prostriedkom a posledný v roku 2015 bude 
zameraný na internet.

„Medzináboženský dialóg“ – povedal kardinál – 
„nás naučí byť pozornými, nepodávať negatívny obraz 
o iných náboženstvách na miestach ako sú školy a uni-
verzity, prostredníctvom masmédií, ale najmä v nábožen-
ských prejavoch. Dialóg nás učí neznižovať náboženské 
presvedčenie druhých, najmä v ich neprítomnosti. Učí 
nás uvažovať o rozmanitosti vo všetkých jej aspektoch, 
či už etnických, kultúrnych alebo názorových, ako o bo-
hatstve, nie ako o hrozbe.“                                             RV/jak 

Riaditeľ Finančného dozorného 
úradu o probléme prania  

špinavých peňazí

Vatikán 18. novembra (RV) Vo Vatikáne všeobecne vní-
mam dostatočnú politickú podporu, uviedol pre piatko-
vé vydanie denníka Neue Zürcher Zeitung riaditeľ vati-
kánskeho Finančného dozorného úradu. René Brülhart 
poskytol obsiahly rozhovor hospodárskej prílohe švaj-
čiarskeho denníka. Vysvetľuje v ňom, že opatrenia proti 
praniu špinavých peňazí sú v prípade Svätej stolice na 
veľmi dobrej ceste. Dokazuje to podstatne vyšší počet 
podozrivých finančných transakcií za tento rok než za
šesť vlaňajších prípadov. Brülhart chce predložiť kon-
krétne čísla na konci tohto roka.

Už teraz však pripúšťa, že kauza Mons. Scarana je 
len špičkou ľadovca a nemusí byť posledná (taliansky 
kňaz a bývalý účtovník Správy majetku Apoštolskej 
stolice sa pokúšal o ilegálny prevoz 20 miliónov euro, 
ktoré talianska obžaloba prisudzuje kamoristickému 
klanu D´Amico. Takmer 3 milióny euro na svojom kon-
te potom obhajuje ako plod celoživotnej práce a úspor). 
Rozhodujúce je, že pre spracovanie podobných prípa-
dov už teraz existujú príslušné nástroje a že Rímska kú-
ria sleduje tento kurz, hovorí švajčiarsky právnik.

René Brülhart popiera mediálne správy, podľa kto-
rých IOR – teda vatikánska banka - masovo zatvára 

Dôstojnosť práce – spoločný 
záujem Cirkvi a Mezdinárodnej 

organizácie práce

Vatikán 19. novembra (RV) Svätý Otec František v pon-
delok 18. novembra prijal na audiencii generálneho 
riaditeľa Medzinárodnej organizácie práce so sídlom 
v Ženeve (ILO) Guy Rydera. Ako sa uvádza v tlačo-
vom komuniké organizácie, zo stretnutia vyplynul spo-
ločný záujem ILO a Katolíckej cirkvi, ktorým je dôs-
tojnosť práce, osobitne situácia najzraniteľnejších, teda 
pracujúcich detí, migrantov, či ľudí zamestnávaných 
ako pomocníci v domácnostiach. Spoločne vyjadri-
li znepokojenie nad obeťami obchodovania s ľuďmi 
a hovorili tiež o začlenení konceptu dôstojnej práce do 
rozvojového plánu na obdobie po roku 2015.

Medzinárodná organizácia práce spolupracuje s nie-
koľkými inštitúciami Katolíckej cirkvi, vrátane Pápež-
skej rady pre spravodlivosť a pokoj a Pápežskej rady pre 
migrantov a cestujúcich. Jej generálny riaditeľ Ryder je 
v súčasnosti na trojdňovej návšteve Talianska. Počas nej 
má naplánované stretnutie s talianskym prezidentom 
Giorgiom Napolitanom a premiérom Enricom Lettom, 
ako aj s ďalšími talianskymi politikmi.                  RV/mf 

konta svojich klientov. Brülhart pripomína, že Inštitút 
náboženských diel je skutočne malá finančná inštitúcia
s ročným obratom šesť až sedem miliárd eur. Existuje 
jasne definovaný proces, na základe ktorého môžu byť
skutočne súkromné účty zmrazené, avšak konečný počet 
týchto operácií bude zrejmý až v budúcich mesiacoch, 
hovorí riaditeľ Finančného dozorného úradu. Inštitúcia, 
na ktorej čele stojí, pracuje tiež na celkovej reorganizácii 
vatikánskej banky. Tu je podstatné, aby o klientoch bolo 
známe o niečo viac ako iba meno a číslo pasu. Taliani 
pritom nie sú nijako vysoko rizikoví zákazníci, pozna-
menáva Brülhart. Na otázku švajčiarskeho denníka, či sa 
teda vo Vatikáne perú špinavé peniaze, finančný odbor-
ník reaguje: „Robíme svoju prácu.“                         RV/jb
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Nový predseda  
Konferencie biskupov Spojených 

štátov má slovenský pôvod

USA 18. novembra (RV) Nový predseda Konferencie 
biskupov USA (USCCB) Mons. Joseph Kurtz, arcibis-
kup Louisville, Kentucky, má slovenský pôvod a komu-
nikuje aj po slovensky. Jeho starí rodičia sa prisťahovali 
do USA zo Zemplína. Arcibiskup Kurtz je známy svo-
jím pastoračným a sociálnym cítením, čo mnohí spájajú 
s tým, že vyrastal v baníckom prostredí oblasti v Maha-
noy City na východe Pennsylvánie. Do funkcie pred-
sedu USCCB bol zvolený 12. novembra na plenárnom 
stretnutí amerických biskupov v Baltimore.

Joseph Kurtz po kňazskej vysviacke počas 12 rokov 
úspešne pôsobil vo farnostiach diecézy Allentown. Má 
magisterský diplom v odbore sociálnej práce a stál v če-
le diecézneho strediska sociálnej pomoci. Na svojej fare 
sa staral aj o vlastného brata postihnutého Downovým 
syndrómom.

Šesťdesiatsedemročný arcibiskup, ktorý v úrade 
predsedu USCCB vystriedal newyorského kardinála Ti-
mothyho Dolana, bol doteraz podpredsedom biskupskej 
konferencie.        Zdroj: The Washington Post /RV wp, jb

Starostlivosť o ľudí postihnutých 
Alzheimerom témou konferencie 

vo Vatikáne

Vatikán 21. novembra (RV) XXIII. ročník Medziná-
rodnej konferencie Pápežskej rady pre pastoráciu 
v zdravotníctve sa začal 21. novembra svätou omšou 
v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Podujatie, ktorého 
témou bolo „Cirkev v službe chorým starým: Starost-
livosť o ľudí trpiacich neurodegeneratívnym ochore-
ním“, vyvrcholilo stretnutím s pápežom Františkom 
v sobotu 23. novembra. Zúčastnilo sa na ňom takmer 
700 vedcov, lekárov, cirkevných pracovníkov v zdra-
votníctve, profesionálov či dobrovoľníkov, ktorí sa 
venujú pomoci starším ľuďom. Zastupovali 57 krajín 
vrátane Slovenska.

Konferenciu v Aule Jána Pavla II. predstavili Mons. 
Zygmunt Zimowski, ktorý je predsedom Pápežskej rady 
pre pastoráciu v zdravotníctve spolu s jej sekretárom 
Mons. Jean-Marie Mupendawatom, podsekretárom  
P. Augustom Chendim či Gabriellou Salvini Porro-
vou, predsedníčkou Federácie Alzheimer Italia.

Účastníkom sa v úvode prihovoril Mons. Zyg-
munt Zimowski. Východiskovými bodmi pre tohto-
ročnú konferenciu bolo prehĺbenie dialógu spojeného 
s výmenou poznatkov a skúseností, ako aj reflexie
a modlitby s cieľom zlepšiť zdravotnú starostlivosť 
z hľadiska pastoračnej služby chorým a trpiacim. 
Trojdňové úsilie vyvrcholí sobotňajším modlitbovým 
stretnutím pracovníkov v zdravotníctve a starších 
chorých.                                                                            RV/mf 

Pápežskí spovedníci evidujú 
vyšší záujem o spoveď v Ríme

Rím 18. novembra (RV) V Ríme sa konalo 14. – 15. no-
vembra 2013 IV. sympózium Apoštolskej penitenciárie. 
Tento rok sa jeho účastníci venovali historickej prob-
lematike „Pokánie a Penitenciária v dobe humanizmu 
a renesancie. Učenie a prax od roku 1300 po začiatky 
novoveku (1300 – 1517)“.

Regens (sekretár) Apoštolskej penitenciárie Mons. 
Krzysztof Nykiel pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil, že 
toto skúmanie minulosti sviatostnej praxe pokánia nie je 
bez súvisu so súčasnosťou. „Tohtoročné sympózium sa 
koná v čase záveru Roka viery, počas ktorého bola v Rí-
me zaznamenaná vysoká účasť pútnikov z celého sveta 
s cieľom obnoviť sa vo viere. Mnohí pútnici v Ríme pri-
stúpili ku sviatosti zmierenia v jednotlivých pápežských 
bazilikách. Naši nižší penitenciári (pápežskí spovední-
ci) nás s nadšením informujú, že so zvýšenou dôverou 
a úprimným duchom pokánia pristupuje k sviatosti po-

kánia množstvo pútnikov, každú stredu, v deň generálnej 
audiencie, i počas nedele, keď si na Námestie sv. Petra 
prichádzajú vypočuť slová Svätého Otca na Anjel Pána. 
Aj kostoly v okolí Vatikánu majú plno veriacich, ktorí 
žiadajú o spoveď a zotrvávajú v modlitbe. Pápež Fran-
tišek vo svojich verejných príhovoroch a vyjadreniach 
opakovane posmeľuje ľudí, aby nemali strach prosiť 
Boha o odpustenie, pretože on je šťastný, keď nám dáva 
svoje milosrdenstvo. Pri stretnutí s pápežskými spoved-
níkmi Baziliky Santa Maria Maggiore na druhý deň po 
svojom zvolení za pápeža im povedal: «Milosrdenstvo, 
milosrdenstvo, milosrdenstvo. Ste spovedníkmi, nuž 
buďte k dušiam milosrdní.»

Na otázku, aké sú výzvy a nádeje spojené s aktuál-
nym IV. sympóziom Apoštolskej penitenciárie, Mons. 
Nykiel odpovedá: „Prajeme si, aby aj naše sympó-
zium prostredníctvom hlbšieho skúmania vývoja 
sviatosti zmierenia z historického, kánonického, litur-
gického a pastorálneho hľadiska napomohlo ľuďom 
znovuobjaviť a lepšie doceniť radosť zo zakusovania 
lásky a odpustenia Otca, bohatého na milosrdenstvo, 
aby naši veriaci stále viac navštevovali spovednice 
ako privilegované miesto prežívania skúsenosti Božej 
lásky, ktorá prevyšuje každý hriech. Vysluhovaním 
sviatosti zmierenia sa kňazovi naskytuje plnohodnot-
ná príležitosť na evanjelizovanie a ohlasovanie dobrej 
zvesti.“                                                                  RV/jb 
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O pomoci pre ľudí na Filipínach 
podsekretár Pápežskej rady Muñoz

Vatikán 16. novembra (RV) Celá Cirkev zmobilizovala 
svoje sily na pomoc ľuďom na Filipínach postihnutých 
tajfúnom. Výzvy pápeža, biskupských konferencií po 
celom svete podporili kampaň solidarity. V Taliansku 
sa bude v kostoloch po celej krajine konať v nedeľu 
1. decembra zbierka na pomoc Filipínam. Počet obetí, 
podľa údajov OSN, presiahol 4400 a mnohí sú stále 
nezvestní. V krajine sa rozširuje epidémia.

O pomoci ľuďom v tejto situácii zo strany Vatiká-
nu hovorí Mons. Segundo Tejada Muñoz, podsekretár 
Pápežskej rady Cor Unum. Dikastérium Svätej stoli-
ce, ktoré má na starosti humanitárnu pomoc, nazval 
„ministerstvom lásky Svätého Otca“. Pripomenul 
prvú urgentnú pomoc 150-tisíc dolárov, ktorá bola pr-
vým konkrétnym prejavom blízkosti pápeža a Cirkvi 
voči trpiacim.

„Toto bol príspevok, ktorý poskytla Cirkev pri tej-
to príležitosti. Väčšiu časť pomoci poskytuje v rámci 
miestnych cirkví miestna Charita, ale aj mnoho ďal-
ších národných a diecéznych agentúr, ktoré zháňajú 
peniaze. Konferencia biskupov Talianska už zasla-
la 3 milióny eur. Talianska Charita poslala 100-tisíc 
eur, aj španielska a mnoho ďalších... Na mieste je už 
mnoho ľudí, ktorí pomáhajú rozdeľovať túto humani-
tárnu pomoc. Túto obrovskú sieť pomoci koordinuje 
Caritas Internationalis so sídlom v Ríme. Neustále  

Pápežská rada pre pastoráciu 
migrantov zriadila fond na pomoc 

Filipínam

Vatikán 18. novembra (RV) Pápežská rada pre pastoráciu 
migrantov a cestujúcich, zodpovedná za Apoštolát na 
mori, zriadila osobitný fond na financovanie dlhodobých
projektov na obnovu Filipín, zasiahnutých tajfúnom Ha-
iyan. Samotné dikastérium už na tento účel poskytlo fi-
nančný príspevok vo výške 10-tisíc amerických dolárov. 
Fond by mal pomôcť ľuďom z postihnutých rybárskych 
oblastí vrátiť sa späť k normálnemu životu.

„Akonáhle sme si uvedomili rozsah tejto tragédie, 
zmobilizovali sme sa, zareagovali na podnet viacerých 
centier Apoštolátu na mori vo svete, ktoré sa nás pýta-
li, ako môžu zakročiť. Zo všetkých tých ponúk pomoci, 
ktoré sme zaznamenali, nás najviac dojala pomoc od 
japonských rybárov, ktorí pred dvomi rokmi získali fi-
nančnú podporu od Apoštolátu na mori a teraz to boli 
oni, ktorí chceli pomôcť filipínskym rybárom,“ uviedol
predseda pápežskej rady. 

Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujú-
cich je prostredníctvom Apoštolátu na mori zodpoved-
ná za 1,2 milióna námorníkov, pričom asi tretinu z nich 
tvoria Filipínci. Ukázalo sa, že viac ako polovicu obetí 
ničivého tajfúnu predstavujú práve chudobní rybári, kto-
rí obývali pobrežné oblasti Filipín.                              RV/mf 

prichádzajú správy o podporných programoch, pro-
jektoch a predovšetkým ľuďoch, pretože to je to, čo 
je teraz najviac potrebné, podať pomocnú ruku.“

Podsekretár Pápežskej rady Cor Unum zopakoval, 
že 150-tisíc dolárov je symbolickou podporou: 

„V prípade sýrskej krízy sme napríklad od všetkým 
katolíckych agentúr zaslali na podporu rozvoja kraji-
ny pomoc vo výške viac ako 80 miliónov eur.“ Mons. 
Segundo Tejada Muñoz upozornil na veľký potenciál 
a predovšetkým veľkú štedrosť zo strany veriacich 
v takýchto dramatických situáciách a k možnej náv-
števe krajiny v mene Svätého Otca poznamenal:

„Robievame to stále. V mene Svätého Otca sme 
boli v Japonsku po cunami, na Haiti, keď tam bolo 
zemetrasenie... Teraz nemôžem povedať termín, ale 
myslím si, že pred Vianocami by sme tam mohli za-
niesť posolstvo nádeje a blízkosti. Svätý Otec je spo-
jený s tými ľuďmi prostredníctvom modlitby. Kardi-
nál Sarah, predseda Pápežskej rady Cor Unum, pôjde 
navštíviť ľudí, ktorí tam už pracujú. Iste, ako vždy, 
urobíme koordinačné stretnutie s agentúrami, ktoré 
pôsobia na mieste. Je to okamih spoločenstva, koordi-
nácie, stretnutia sa, aby sme sa pozreli na seba tvárou 
v tvár.“                                                                          RV/jak

SPRÁVY ZO SVETA                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

Migrácia a integráciá bola  
v centre  zasadnutia COMECE

Brusel 16. novembra (RV) Migrácia a integrácia boli 
v centre pozornosti jesenného zasadnutia Komisie bis-
kupských konferencií Európskeho spoločenstva CO-
MECE, ktoré sa konalo od utorka do piatku v Bruseli. 
Na zasadnutí sa zúčastnili aj niekoľkí odborníci vrátane 
britského vysokého policajného funkcionára a jednej 
zástupkyne utečencov. Predseda COMECE Kardinál 
Reinhard Marx pripomenul májové stretnutie prezídia 
COMECE s pápežom Františkom a predstavil „Hlas 
Cirkvi v Európe v súčasnosti“, dokument, ktorý bude 
zverejnený v roku 2014 pri príležitosti volieb do Európ-
skeho parlamentu.

Na zasadnutí komisie bolo vyjadrené uspokojenie 
a podpora občianskej iniciatíve „Jeden z nás“, v rámci 
ktorej sa v celej EÚ zozbieralo milión a 800-tisíc pod-
pisov na podporu života. Ako uviedla agentúra Sir, CO-
MECE si tiež vyšpecifikovalo oblasti, „do ktorých by
Cirkev mohla vniesť svoj osobitný príspevok“.  RV/jak
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Rím 17. novembra (TK KBS) Slovenskí aj talianski ve-
riaci si 17. novembra v kaplnke Pápežského slovenského 
kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme pripomenuli 50. vý-
ročie založenia Sloven-
ského ústavu sv. Cyrila 
a Metoda. Ďakovnú 
svätú omšu pri tejto 
príležitosti celebroval 
arcibiskup Beniamino 
Stella, prefekt Kongre-
gácie pre klérus. Spolu 
s ním Eucharistiu slá-
vili aj Mons. Stanislav 
Zvolenský, bratislav-
ský arcibiskup-met-
ropolita, Mons. Gino 
Reali, biskup miestnej 
diecézy Porto Santa 
Rufina, Mons. Štefan
Sečka, spišský diecézny biskup, Mons. Stanislav Stolá-
rik, pomocný biskup košickej arcidiecézy a Mons. Jozef 
Haľko, bratislavský pomocný biskup, ktorý je delegátom 
Konferencie biskupov Slovenska pre Pápežské sloven-
ské kolégium v Ríme. Medzi prítomnými hosťami sa 
na slávnosti zúčastnili veľvyslanec Slovenska pri Svätej 
stolici Peter Sopko a veľvyslankyňa Slovenska pri Ta-
lianskej republike Mária Krasnohorská.

Rektor Pápežského kolégia Mons. Vladimír Staho-
vec na úvod slávnosti privítal hostí, na čele s kardinálom 
Jozefom Tomkom, ktorý sa mimoriadnym spôsobom 
zaslúžil o realizáciu myšlienky vybudovania Sloven-
ského ústavu a kolégia. Mons. Stahovec vyzdvihol, že 
oslava sa koná v kontexte 1150. výročia príchodu sv. 
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a 50 rokov existencie 
Slovenského ústavu v Ríme do tohto jubilea intenzív-
ne zapadá. Rektor pripomenul, že všetci Slováci, ktorí 
v Ústave žili a pracovali, venovali svoje úsilie jednému 
hlavnému cieľu: duchovnému a náboženskému dobru 
slovenského ľudu.

Prefekt Kongregácie pre klérus Mons. Beniamino 
Stella v homílii vyzdvihol, že Ústav sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme bol postavený vďaka zbožnosti a obetám veľké-
ho množstva slovenských veriacich žijúcich po celom 
svete. „Súčasťou dejín tohto kolégia sú tiež životy kňa-
zov a biskupov, ktorí pracovali v tichu a v obete, neraz 
však aj v utrpení a ponížení: pracovali inšpirovaní Bo-
hom a evanjeliom.” Mons. Stella vyjadril presvedčenie, 
že je dôležité pripomínať si históriu Slovenského ústavu, 
pretože je obrazom kresťanského života a kresťanskej 
svätosti, v centre ktorej majú svoje podstatné miesto kríž 
a obeta. „Bez obety v kresťanskom živote a bez kríža 
neexistuje duchovná plodnosť. Pán používa naše talenty 
pre svoje diela, ale ak sú to len ľudské talenty, ktoré sa 
neinšpirujú vierou, nestačí to. Ľudské diela sa pomíňajú, 
ba niekedy aj rúcajú. Ale práve čnosť a svätosť života 

je to, čo sa páči Bohu.” Mons. Stella prítomných vy-
zval nasledovať príklad obetavosti a svätosti viditeľný 
v živote mnohých kňazov a veriacich, ktorých životy sa 

spojili s históriou Pá-
pežského slovenského 
ústavu v Ríme.

Prítomným hosťom 
sa prihovoril aj Mons. 
Gino Reali, biskup 
diecézy Porto Santa 
Rufina, na území kto-
rej je Ústav sv. Cyrila 
a Metoda postavený. 
Kňazom bývajúcim 
v kolégiu vyjadril svo-
ju vďačnosť za pasto-
račné pôsobenie v die-
céze a vyzdvihol tiež 
vplyv osobností, ktoré 

v ústave žili a pracovali v minulosti, predovšetkým bis-
kupov Štefana Vrableca a Dominika Hrušovského.

Na záver slávnosti vyjadril Slovenskému ústavu svo-
ju vďaku a podporu aj predseda Konferencie biskupov 
Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Zároveň prečítal 
pozdravný list, ktorý v mene Svätého Otca na slávnosť 
zaslal vatikánsky štátny sekretár Mons. Pietro Parolin 
pre všetkých prítomných na slávnosti, ale aj pre „celý 
drahý slovenský národ“.  

Pri príležitosti 50. výročia založenia Ústavu Sv. Cy-
rila a Metoda v Ríme, blahoslaveným Jánom Pavlom II. 
povýšeného na Pápežské kolégium v súvislosti s Veľ-
kým jubileom, keď cirkevné spoločenstvo na Sloven-
sku oslavuje 1150 rokov evanjelizácie svätými bratmi 
zo Solúna, Najvyšší Veľkňaz František sa duchovne 
zúčastňuje na spoločnej radosti a v spomienke prináša 
svoje blahoželania, vyjadrujúc živé ocenenie za veľko-
dušnú a bohatú prácu počas mnohých rokov vo formácii 
kňazov v srdci Katolíckej Cirkvi, blízko sídla nástupcu 
apoštola Petra.

Jeho Svätosť pripomína, že pri tejto radostnej oslave 
je vhodné obnoviť duchovný zápal a predsavzatia stálej 
vernosti Kristovi a lásky k Cirkvi, a keď žiada vytrva-
losť v modlitbe za jeho Petrovu službu, zároveň zvoláva 
hojnosť darov Ducha Božieho, aby táto starostlivá usta-
novizeň mohla pokračovať vo svojom vzácnom diele pre 
rast cirkevného spoločenstva a občianskej spoločnosti.

S týmito želaniami Svätý Otec zvoláva nebeskú 
ochranu Panny Márie a svätých Cyrila a Metoda a z ce-
lého srdca udeľuje Vašej Excelencii, Mons. Vladimírovi 
Stahovcovi, rektorovi Kolégia, biskupom, prítomným 
kňazom a všetkým účastným eucharistickej slávnosti 
láskavé apoštolské požehnanie, ktoré veľmi rád rozširu-
je na celý drahý slovenský národ.  

                             TK KBS/mk, mh/ snímka Peter Forgaš 

Veriaci v Ríme ďakovali za 50 rokov existencie Slovenského ústavu
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Arcibiskup Zvolenský navštívil 
zvonolejársku dielňu Marinelli

Agnone 16. novembra (TK KBS) Bratislavský arci-
biskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský spolu 
s veľvyslankyňou Slovenska v Talianskej republike 
PhDr. Máriou Krasnohorskou navštívili v sobotu 16. no-
vembra Pápežskú zvonársku dielňu Marinelli v Agnone, 
v talianskom regióne Molise. V historicky najstaršej 
fungujúcej zvonárskej dielni na svete ich privítali zvo-
nolejárski majstri, bratia Armando a Pasquale Marinelli, 
ktorí podnik v súčasnosti vedú. V sprievode miestneho 
biskupa Mons. Domenica Angela Scottiho, starostu Mi-
chelle Carosellu a podporovateľa dielne Vita Gambera-
leho si návštevníci prezreli priestory s tradičnou ume-
leckou výrobou i rozsiahle múzeum, ktoré dokumentuje 
viac než 1000 ročnú tradíciu miestneho zvonolejárstva.
Podnik Marinelli nesie titul Pápežských zvonolejárov 
od roku 1924, kedy mu ho udelil pápež Pius XI. Me-
dzi jeho známe diela patria napríklad zvony v opátstve 
Monte Cassino, monumentálny zvon Veľkého jubilea 
2000 umiestnený vo Vatikánskych záhradách, zvon na 
šikmej veži v Pise alebo séria zvonov pri bazilike v San 
Giovanni Rotondo odliata na počesť pátra Pia z Pietrel-
činy. Pápežskú zvonársku dielňu Marinelli navštívil 19. 
marca v roku 1995 aj pápež bl. Ján Pavol II. Počas svo-
jej návštevy bol prítomný pri odlievaní Zvonu mieru, 
ktorý neskôr daroval Organizácii spojených národov pri 
príležitosti 50. výročia jej založenia.             TK KBS/mk

Prešovský pomocný biskup Lach 
požehnal prvú Jakubskú cestu  

na Slovensku

Košice 18. novembra (TK KBS) V Košiciach - Čer-
meli sa uplynulý víkend (16. - 17. novembra 2013) 
uskutočnilo otvorenie prvej Jakubskej cesty na Slo-
vensku. Cestu požehnal prešovský pomocný biskup 
Milan Lach SJ, ktorý prevzal nad Jakubskou cestou 
aj duchovnú záštitu. V programe vystúpil Kaschau-
er Klezmer Band a zazneli svedectvá mladých ľudí 
z 500 km púte do Compostely.

Trasa Jakubskej cesty prechádza z Košíc cez 
Kojšovú hoľu, Gelnicu - Thurzov, Plejsy, Spiš-
ský hrad do Levoče. Od Compostely je vzdiale-
ná 3131 km a je dnes najvýchodnejším miestom 
v Európe odkiaľ sa do španielského Santijaga 
k hrobu sv. Jakuba možno vydať peši, na koni ale-
bo na bicykli. Súčasťou trasy je aj prvé ihrisko pre 
Petanque v Košiciach. Po trase pútnici zbierajú 
pečiatky navštívených miest do pútnického pasu 
- Credencial.                                        TK KBS/mkr 

Košický pomocný biskup  
Stanislav Stolárik absolvoval  
pracovnú návštevu Vatikánu

Vatikán 18. novembra (RV) Košický pomocný 
biskup a predseda Liturgickej komisie Konferen-
cie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Stolárik 
navštívil v uplynulých dňoch niektoré vatikánske 
dikastériá.

„V prvom rade som chcel navštíviť kardinála 
Antonia Cañizaresa Lloveru, prefekta Kongregácie 
pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Poďakoval som 
sa mu za jeho návštevu v Bratislave, kde sa 17. ok-
tóbra zúčastnil na Celoslovenskom liturgickom dni. 
Kardinál zopakoval, že bolo pre neho potešením 
prísť na Slovensko a vyjadril poďakovanie za obe-
tavú a usilovnú prácu všetkým spolupracovníkom 
Liturgickej komisie KBS. Zároveň nás povzbudil 
do prác na obnovenom preklade Rímskeho misála, 
ktorý Kongregácia momentálne považuje za priori-
tu,“ informuje Mons. Stolárik.

Ďalej Mons. Stolárik navštívil Pápežskú radu pre 
napomáhanie jednoty kresťanov, kde jej predsedo-
vi kardinálovi Kurtovi Kochovi odovzdal pozvanie 
Ekumenického spoločenstva mesta Košice na osla-
vy 20. výročia jeho vzniku v máji 2014. Kardinál 
Koch sa osobitne zaujímal o vzťahy medzi kresťan-
skými cirkvami na Slovensku a ekumenické aktivi-
ty. „Mal som možnosť navštíviť aj výstavu o sv. Cy-
rilovi a Metodovi vo Vatikánskych múzeách, ktorá 
bola otvorená v tomto týždni“, pokračuje biskup 
Stolárik. „Ide o významnú prezentáciu Slovenska, 
jeho histórie a koreňov, ktorú môžu vidieť návštev-
níci z celého sveta. Veľká vďaka patrí všetkým, kto-
rí túto výstavu organizačne pripravili a aj finančne
zabezpečili.“

Mons. Stolárik navštívil aj Apoštolskú peniten-
ciáriu a úrad substitúta Štátneho sekretariátu, kde sa 
kompetentní informovali o aktuálnom živote Cirkvi 
na Slovensku, ako je napr. pripravovaný Rok Se-
dembolestnej Panny Márie. Kardinál Piacenza sa 
osobitne zaujímal o spoločenstvá Modlitby matiek 
a Modlitby otcov, ktoré považuje za veľmi potreb-
né a povzbudil Mons. Stolárika, aby ich aj naďalej 
podporoval. Pomocný košický biskup sa v nedeľu 
17. novembra zúčastnil i na slávnosti v Pápežskom 
slovenskom kolégiu pri príležitosti 50. výročia zalo-
ženia Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Rí-
me, za účasti arcibiskupa Beniamina Stellu, nového 
prefekta Kongregácie pre klerikov.                   RV/akr 
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V košickej katedrále slávili  
odpustovú slávnosť  

svätej Alžbety Uhorskej

Košice 19. novembra (RL) V košickej katedrále slávili 
odpustovú slávnosť svojej patrónky i patrónky celého 
mesta a to patrónky svätej Alžbety Uhorskej. Slávnostná 
svätá omša sa niesla vo výnimočnom duchu. Pozvaniu 
na ňu prijal totiž arcibiskup z talianskeho mesta Amal-
fi Orazio Soricelli. S týmto mesta Košická arcidiecéza
zdieľa spoločné patróna svätého Ondreja apoštola. Prá-
ve časť ostatkov arcibiskup Soricelli pred doma rokmi 
venoval Košickej arcidiecéze.

Bohatá účasť veriacich ale aj maďarských pútnikov 
naznačuje, že úcta k svätej Alžbete Uhorskej je v Koši-
ciach veľmi živá. Jej cnosti a životný príbeh vyzdvihol 
aj slávnostný kazateľ a arcibiskup Orazio Soricelli. „Pri-
jatím Pána mysľou, podobne ako svätá Alžbeta, kráľov-
ná lásky, budeme môcť aj my spoznať a uctievať Krista 
chudobných. Neúnavnou dobrotou slúžiť tým, ktorí sú 
v utrpení a núdzi s cieľom budovať civilizáciu lásky za-
loženú na evanjeliu,“ uviedol arcibiskup Soricelli.

Azda najvýznamnejším momentom slávnosti bolo 
podpísanie vyhlásenia o spoluprácu arcidiecézy Amal-
fi a Košice. Spolupráca by sa mala týkať spoznávania
sa a výmeny pastoračných skúseností, družby medzi 
farnosti, ďalej spolupráca v oblasti kultúry, turizmu či 
ekumenizmu. „Už pri prvom stretnutí sme načrtli, že 
by sme si vymieňali a mali vymieňať aj duchovné dary, 
pretože Konferencie biskupov majú spolupracovať me-
dzi sebou, ale aj jednotlivé diecézy. Navrhli sme spoloč-
ne práve takúto družbu alebo takúto spoluprácu medzi 
arcidiecézou Amalfi a medzi Košickou arcidiecézou,“
povedal košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.  
                                 Rádio LUMEN / Martin Ďurčo

Ordinár F. Rábek vyslúžil  
iniciačné sviatosti  

v Ústave na výkon trestu

Dubnica nad Váhom 21. novembra (TK KBS) V piatok 
15. novembra 2013 zavítal do väzenskej farnosti sv. Go-
razda v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Dub-
nica nad Váhom ordinár OS a OZ SR Mons. František 
Rábek pri príležitosti udelenia sviatostí krstu, eucharistie 
a birmovania. Sviatosť krstu prijali dvaja odsúdení, ktorí 
boli zároveň birmovaní a tiež prvýkrát pristúpili k svia-
tosti Eucharistie. Ďalší piati prijali sviatosť birmovania, 
z toho dvaja boli prvýkrát na svätom prijímaní.

Slávnosť za účasti vedúcej výkonu trestu, 
pedagógov a ďalších príslušníkov sa odohrala  

v rodinnom duchu, keďže na nej boli prítomní 
najbližší rodinní príslušníci odsúdených. Ordinár 
vo svojom príhovore zdôraznil skutočnosť prí-
tomnosti Ježiša Krista vo väzenskom prostredí, 
ktorá sa prejavuje takým spôsobom, že ho pustí-
me do nášho vnútra, keď odpovedáme na jeho lás-
ku k nám. To sa stalo, keď kandidáti krstu a bir-
movania začali prípravu na prijatie sviatostí pod 
vedením miestneho väzenského správcu farnosti 
Martina Šaba.                                           Martin Šabo 

Zomrel Mons. Ferdinand Javor, 
kňaz Trnavskej arcidiecézy

Trnava 16. novembra (TK KBS) V 73. roku života 
a v 51. roku kňazstva zomrel kňaza Trnavskej ar-
cidiecézy Mons. Ferdinand Javora. Pohrebná svä-
tá omša za zosnulého kňaza sa konala vo farskom 
Kostole sv. Margity Antiochijskej v Šali v piatok 
22. novembra 2013a pohrebné obrady na miestnom 
cintoríne v jeho rodisku Rišňovce.

Ferdinand Javor sa narodil 3. mája 1940 v Riš-
ňovciach ako prvý z jedenástich detí. Maturitu zís-
kal na Jedenásťročnej strednej škole v Hlohovci 
v roku 1957.  Po úspešnom štúdiu na teologickej 
fakulte kňazskú vysviacku prijal 4. novembra 1962. 
Hneď po vysviacke pôsobil ako kaplán v Nových 
Zámkoch. V roku 1963 nastúpil na základnú vojen-
skú službu. V roku 1965 bol ustanovený za kaplána 
v Malackách, potom v roku 1967 v Bratislave - sv. 
Martina a nakoniec sa v roku 1970 stal kaplánom 
v Šali. Od roku 1974 pôsobil ako farský administrá-
tor v Šoporni až do roku 1987, kedy zastával úlohu 
špirituála v Kňazskom seminári v Bratislave. Od 
roku 1990 zastával funkciu tajomníka na Arcibis-
kupskom úrade v Trnave. V roku 2009 bol ustano-
vený za výpomocného duchovného v Sládkovičove 
a od júla 2013 až do smrti pôsobil ako výpomocný 
duchovný v Šali.

Popri pastoračnej činnosti bol cirkevnou hierar-
chiou poverený spoluprácou pri vydávaní mnohých 
liturgických, či iných kníh, napr. Svätého písma, 
ktoré vyšlo v Ríme v roku 1995, Lekcionárov, Li-
turgie hodín, Liturgických čítaní na každý deň, Mi-
sála a i. Svojich blízkych povzbudzoval a udivoval 
vytrvalosťou v práci, neraz aj do neskorých nočných 
hodín. Jeho službu Cirkvi ocenil aj Svätý Otec Ján 
Pavol II., keď ho menoval za kaplána Jeho Svätosti. 
Mons. Ferdinand Javor si zvlášť cenil kňazské spo-
ločenstvo, ktoré obohacoval svojou prítomnosťou 
a svojimi schopnosťami, ktorými ho obdaril Pán.   
                                   Arcibiskupský úrad v Trnave
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Gréckokatolícka cirkev začína 
Filipovku - príprava na Vianoce

Bratislava 15. novembra (TK KBS) Východná Cir-
kev pred sviatkom Narodenia Pána prežíva pôstne 
obdobie, ktoré je známe aj pod názvom Filipovka. 
Cieľom tohto štyridsaťdňového pôstneho obdobia 
je duchovná príprava veriacich na slávenie sviatkov 
Narodenia Pána a Bohozjavenie.

V byzantskej cirkvi bol tento pôst definitív-
ne zavedený niekedy medzi 6. a 8. storočím, hoci 
o ňom máme zmienky už aj v 4. storočí. Názov „Fi-
lipovka“ získal preto, lebo sa začína deň po sviatku 
sv. apoštola Filipa (14. novembra). Začína sa 15. 
novembra a trvá do 24. decembra, teda štyridsať 
dní. Je jedným zo štyroch pôstnych období v by-
zantskom obrade (Filipovka čiže Pôst pred Naro-
dením Pána, Veľký pôst čiže Svätá Štyrydsiatnica, 
Apoštolský alebo Petro-pavlovský pôst a Pôst pred 
sviatkom Zosnutia presvätej Bohorodičky čiže Spa-
sivka).

Pôstne predpisy pre Filipovku boli vždy mier-
nejšie ako pravidlá pre Veľký štyridsaťdňový 
pôst pred Paschou. Gréckokatolíkov na Sloven-
sku v súčasnosti viaže iba povinnosť zdržiavať sa 
mäsitých pokrmov v piatok. Na rozdiel od Veľké-
ho pôstu, Filipovka nemá vlastné liturgické pred-
pisy.                                            Andrej Škoviera 

Potravinová zbierka na Slovensku 
vyniesla vyše 18 ton potravín

Bratislava 22. novembra (TK KBS) Prvá celosloven-
ská potravinová zbierka priniesla ľuďom v núdzi 18 
ton trvanlivých potravín a jednu tonu drogérie a hy-
gienických potrieb. Vďaka tomu rôzne charitatívne 
organizácie budú môcť pripraviť približne 44.000 
porcií jedla. Slováci najviac darovali cestoviny, 
múku, strukoviny, ryžu, olej, mlieko a toaletný 
papier. Z celoslovenského hľadiska sa ukázal byť 
najštedrejší Bratislavský kraj, konkrétne zákazníci 
Obchodného domu MY v Bratislave na Kamennom 
námestí. Ďalšími mestami s nadpriemernými darmi 
boli Žilina, Čadca, Brezno a Pezinok.

Za šesť dní od 14. do 20. novembra sa podarilo 
dobrovoľníkom a zamestnancom Slovenskej kato-
líckej charity (SKCH), organizácie Depaul Sloven-
sko a spoločnosti Tesco Stores SR, a.s. vyzbierať 
potraviny a drogériu v hodnote 26 900 eur. Spo-
ločnosť Tesco Stores SR k tejto sume pridá 20% 

Na evanjelizačné turné Godzone 
tour prišlo vyše 13 tisíc ľudí

Banská Bystrica 19. novembra (TK KBS) Uplynulú 
sobotu sa posledným koncertom v Banskej Bystrici 
skončilo evanjelizačné turné Godzone tour Generá-
cia KIOBK - Armáda Kráľa. Počas jedného týždňa 
prešlo takmer celým Slovenskom a zasiahlo viac 
ako trinásťtisíc ľudí. Turné organizoval už po pia-
tykrát projekt Godzone v rámci Týždňa Cirkvi pre 
mládež pod záštitou Združenia kresťanských spolo-
čenstiev mládeže na Slovensku.

Tím projektu Godzone navštívil v týždni od 11. 
do 16.novembra mestá Poprad, Košice, Považská 
Bystrica, Partizánske, Trnava a Banská Bystri-
ca. V každom z týchto miest vystúpil s viac ako 
dva a pol hodinovým evanjelizačným programom 
v športových halách, ktorí bol zadarmo prístupný 
každému, kto mal záujem. Návštevníkom ponúkol 
okrem originálnej hudobnej a tanečnej produkcie 
najmä osobné príbehy ľudí, ktorí žijú živý vzťah 
s Bohom a slovo o tom, čo to znamená byť súčas-
ťou Armády Kráľa.

Súčasťou Godzone tour boli tiež evanjelizácie 
a pozvánky na stredných a základných školách. Tri 
tími navštívili počas jedného týždňa 28 škôl, pre 
ktoré si pripravili výchovno-kultúrne programy.                    
                                              Ivana Šalgová

z hodnoty vyzbieraného tovaru v peniazoch na ná-
klady na distribúciu týchto darov.

Dary v hotovosti do kasičiek pre SKCH a Depa-
ul presiahli sumu 3 500 eur.

„Chcel by som sa poďakovať všetkým zákazníkom 
a dobrovoľníkom, že vďaka ich štedrosti a ochote  
pomôcť sa podarilo aj na Slovensku naštartovať 
aktivitu, ktorá je v iných krajinách Európy bežná. 
Solidarita s núdznymi je veľmi potrebná a najmä 
v zimnom období sa ľudia odkázaní na pomoc 
iných nevedia o seba postarať. Takto sa nám spo-
ločne podarilo ukázať, že ich potreby nám nie sú 
ľahostajné,“ hovorí Michal Dyttert, člen predsta-
venstva spoločnosti Tesco Stores SR, a.s.

„Bol to vyčerpávajúci, ale úžasný týždeň. Sme 
vďační všetkým dobrovoľníkom, študentom gym-
názií, ale aj ľudom bez domova z našich útulkov, 
ktorí s nami do tejto akcie išli. Ich úsilie spojené 
s ochotou darcov nám prinieslo potraviny, z kto-
rých dokážeme nasýtiť všetkých našich klientov až 
do Vianoc. Všetkým darcom ďakujeme“ povedal 
Miro Jurík z Depaul Slovensko.        Lukáš Melicher
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Fórum života s FKI požiadali  
neratifikovať Istanbulský dohovor

Bratislava 20. novembra (TK KBS) Fórum života, 
združujúce 46 mimovládnych organizácií, a Fórum 
kresťanských inštitúcií, zastrešujúce 37 mimovlád-
nych organizácií, odovzdali list rovnakého znenia 
predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi a ministrovi 
spravodlivosti Tomášovi Borecovi. V dokumente 
žiadajú oboch vládnych predstaviteľov o neratifiko-
vanie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu 
na ženách a domácemu násiloiu a o boji pro ti nemu, 
ktorý je známy aj ako Istanbulský dohovor.

Napriek tomu, že obe platformy „jednoznač-
ne podporujú“ jeho cieľ – znížiť násilie na ženách, 
vidia v ňom aj konkrétne nebezpečenstvá, ktoré „z 
dlhodobého hľadiska ohrozia spoločenský vývoj na 
Slovensku“. Tieto ohrozenia sú zhrnuté do štyroch 
základných bodov, týkajúcich sa zavedenia „rodovej 
identity“ do terminológie dohovoru s námietkou, že 
jej cieľom je „relativizovať biologickú skutočnosť 
dvoch pohlaví“; ďalej signatári listu namietajú proti 
neurčitosti rozsahu dohovoru; presadzovaniu „urči-
tých aspektov rodovej ideológie do štátnej vzdelá-
vacej politiky“; a napokon proti monitorovaciemu 
mechanizmu, v rámci ktorého sa vytvára skupina 
expertov s kompetenciami a oprávneniami, cez kto-
ré „môže byť vytváraný neprimeraný tlak aj na zále-
žitosti týkajúce sa vzdelávania a rodiny“.

Zástupcovia Fóra života aj Fóra kresťanských in-
štitúcií prikladajú k listu podrobnejšiu analýzu spo-
menutých pripomienok a navrhujú predsedovi vlády 
aj ministrovi spravodlivosti osobné stretnutie za úče-
lom bližšieho vysvetlenia obáv.

                                   Marcela Dobešová a Pavol Kossey

Fórum života apeluje na poslancov

Bratislava 18. novembra (TK KBS) Fórum života za-
slalo list poslancom Národnej rady SR spolu s knihou 
Globálna sexuálna revolúcia od nemeckej sociologičky 
Gabriele Kuby. Predstavitelia občianskeho združenia im 
pripomenuli ich zodpovednosť pri prijímaní zákonov 
a ratifikovaní medzinárodných dohovorov. Žiadajú, aby
neschválili Dohovor Rady Európy o predchádzaní nási-
liu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, 
ktorý má podľa združenia negatívny dopad v podobe 
presadenia „genderovej ideológie v slovenskej legislatí-
ve“. Zároveň žiadajú prijať ústavný zákon na ochranu 
manželstva ako zväzku medzi mužom a ženou.

„Sme nezanedbateľná časť občianskej spoločnos-
ti, ktorá svoju silu ukázala aj na Národnom pochode 
za život v Košiciach v septembri tohto roku. S veľkým 
záujmom budeme sledovať Váš hlas v Národnej rade  

Člen zboru Inštitútu teológie tela 
Christopher West na Slovensku

Košice 20. novembra (TK KBS) Počas uplynulého víken-
du na Slovensko zavítal americký renomovaný predná-
šateľ Christopher West. Christopher West je najpredáva-
nejší autor, kultúrny analytik a populárny teológ, ktorý 
zasvätil svoj život učeniu blahoslaveného Jána Pavla II., 
ktorý prvých päť rokov svojho pontifikátu venoval veľ-
kému učiteľskému projektu, ktorý dostal názov Teoló-
gia tela. V košickom Dóme umenia sa konala prednáška 
pod názvom Boh, sex a univerzálna túžba.

Teológia tela je predovšetkým radostnou zvesťou 
o možnosti novosti života, ktorý sa prejaví v prvom rade 
v tom, čo je nanajvýš ľudské v našom tele. Podľa Westa 
sa v našom tele ukrývajú všetky naše schopnosti, zruč-
nosti, city, možnosti komunikácie, ale aj pudy a inštink-
ty no musíme ich objavovať. Zároveň pripomenul, že je 
dôležité, aby sme ich vnímali, ako dar od Boha. A tak 
pochopíme, že iba za pomoci nášho tela sme schopní 
vytvárať vzťahy, môžeme sa povzbudiť, rozveseliť, či 
prejaviť súcit.

Prednášky a predstavenie sa niesli v podobe pásma 
slova, hudby a umenia, ktoré svedčia o hodnote člove-
ka. Okremprednášok sa Christopher West snažil pred-
staviť odkaz Teológie tela aj pomocou hudby, svetla 
a obrazu a iných foriem umenia. V tejto vykúpenej at-
mosfére umenia, kultúry a krásy. Ako povedal košický 
arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober, „Košice 
sa stali Európskym hlavným mestom kultúry a taktiež 
je dôležité, aby aj cirkev prinášala do tohto mesta du-
chovné svetlo, lásku, pokoj. A jedna z mnohých aktivít 
katolíckej Cirkvi je aj táto návšteva Christophera Westa 
a jeho tímu.“

Christopher West je uznávaný učiteľ, úspešný au-
tor kníh a teológ, ktorý momentálne pracuje aj ako vý-
skumný pracovník a člen učiteľského zboru na Inštitúte 
teológie tela. Momentálne je jedným z najvyhľadáva-
nejších cirkevných prednášateľov. Státisíce ľudí ho malo 
možnosť počuť v programoch odvysielaných národný-
mi rádiami alebo ho vidieť na spravodajských kanáloch 
Fox News a MSNBC.                                             Janka Pavelová  

a Vaše návrhy legislatívnych zmien. Od súčasnej Národ-
nej rady Slovenskej republiky záleží, akým smerom sa 
bude Slovensko uberať – či bude krajinou pre všetkých, 
alebo bude krajinou pod vplyvom novej ideológie, kto-
rá sa uplatňuje vo verejných veciach,“ uvádza sa v liste, 
pod ktorým je podpísaná Marcela Dobešová, predsed-
níčka Fóra života, ktoré združuje 46 organizácií a stovku 
odborníkov, ktorých cieľom je budovať spoločnosť reš-
pektujúcu ľudský život od počatia po prirodzenú smrť 
a podporujúcu rodinu ako optimálne miesto vzniku 
a rozvoja ľudského života.                            Danka Jacečková 
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Projekt adventných zamyslení na sociálnych sieťach
BRATISLAVA - Projekt adventných zamyslení, do 
ktorého pozýva Konferencia biskupov Slovenska 
(KBS), bude aktívny na sociálnych sieťach.  Od Pr-
vej adventnej nedele 1. decembra až do 1. januára 
2014 budú môcť záujemcovia každý deň získať na 
e-mail zamyslenie jedného z biskupov na advent-
nú alebo vianočnú tému. Cieľom tejto aktivity je 
pomôcť duchovne sa pripraviť na príchod Krista. 
Záujemcovia sa môžu on-line prihlásiť na stránke 
advent.kbs.sk.                                          TK KBS/ml

Zvolen má obnovenú a požehnanú farskú 
Charitu sv. Alžbety
ZVOLEN - Farnosť Zvolen – mesto v sobotu 16. 
novembra 2013 znovu otvorila a požehnala obno-
venú Charitu sv. Alžbety, v predvečer slávnosti 
patrónky celej farnosti, i charitného zariadenia. 
Slávnostný program znovuotvorenia zvolenskej 
Charity začal svätou omšou, ktorú celebroval ge-
nerálny vikár Banskobystrickej diecézy Branislav 
Koppal.                                     Zuzana Juhaniaková 

V Košiciach sa konal už 10. ročník súťaže  
s názvom O Alžbetinu ružu
KOŠICE - Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety 
v Košiciach v rámci osláv svojej patrónky - sv. Al-
žbety Uhorskej už tradične zorganizovala pre žiakov 
stredných cirkevných škôl spevácku súťaž. Jubilejný 
10. ročník sa konal 19. novembra 2013 v historickej 
radnici v Košiciach a zapojilo sa doňho 47 žiakov zo 
14 cirkevných stredných škôl v Košickej arcidiecéze. 
Celá súťaž sa začala svätou omšou v Uršulínskom 
kostole, ktorú celebroval emeritný arcibiskup Mons. 
Alojz Tkáč spolu s dekanom farnosti Františkom 
Šándorom. Stredoškoláci potom súťažili v štyroch 
kategóriách (moderná, náboženská, ľudová pieseň 
a duetá) a ich výkony hodnotila odborná porota. Jej 
členmi boli operná speváčka Mária Eliášová, hlaso-
vá pedagogička Viera Drietomská a operný spevák 
František Balún. Ku kvalite jednotlivých vystúpení 
prispel aj výborný hudobný doprovod a ozvučenie 
GTA rádia.                                                     Eva Lakatošová

Dokumentárny film o Svätom Otcovi Františkovi
BRATISLAVA - Vydavateľstvo studio LUX priná-
ša záujemcom ďalšiu novinku - film na DVD „Kto
je pápež František?“ Ide o pozoruhodný dokument, 
ktorý približuje najpôsobivejšie obrazy konkláve 
a prvého vystúpenia pápeža Františka, ktoré oslovilo 
svet láskavosťou, jednoduchosťou a humorom. DVD 

obsahuje špeciálny bonus - rozhovor s pápežom ešte 
ako argentínskym kardinálom.              Ľubka Čutková 

Spomienková kniha na Svetové dni mládeže 
a stretnutie R13
BRATISLAVA - Svetové stretnutie mládeže (SDM) 
v Rio de Janeiro i Národné stretnutie mládeže R13 
v Ružomberku priblíži nová kniha s názvom „Choďte!, 
na ktorej tvorbe sa podieľali desiatky autorov. Publiká-
cia čitateľom predstaví najmä slová pápeža Františka, 
s ktorým sa mladí stretli počas leta v brazílskom Rio de 
Janeiro, ale aj námety od slovenských biskupov. Špe-
ciálnou časťou sú kapitoly, ktoré zachytávajú priamo 
dojmy slovenských mladých z oboch akcií. Kniha má 
136 strán. Texty dopĺňa viac než stovka plnofarebných 
fotografií.                                                     Michal Lipiak

Vyznamenanie Pro Ecclesia et Pontifice  
pre sr. Viktóriu Záňovú
Alma-Ata - Sestra Viktória Záňová z Kongregácie 
školských sestier sv. Františka bola poctená vyzna-
menaním „Pro Ecclesia et Pontifice“. Vyzname-
nanie v mene Svätého Otca Františka jej za účasti 
veriacich slávnostne odovzdal biskup Jose Luis 
Mumbiela Sierra v katedrálnom chráme Najsvätej-
šej Trojice v meste Alma-Ata.          Anna Poláčková 

Prezentácia knihy - Cyrilometodská cesta pútnika
BRATISLAVA - V stredu 20. novembra 2013v Dome 
Quo Vadis predstavili publikáciu Cyrilometodská 
cesta pútnika. Ide o turistického sprievodcu po troch 
trasách. Na dvoch z nich možno spoznávať sloven-
sko-moravské veľkomoravské hradiská, tretiu lemu-
jú novšie kaplnky a svätyne zasvätené sv. Cyrilovi 
a Metodovi alebo Panne Márii. Okrem 23 máp publi-
kácia ponúka zamyslenia na cestu, citáty zo sv. Písma, 
úryvky zo Života Konštantína a Metoda a myšlienky 
o. biskupa V. Judáka i stručnú históriu jednotlivých 
pamiatok. Je tu teda pozvanie vybrať sa pešiu alebo 
cyklopúť po stopách Cyrila a Metoda, spoznať viac 
históriu viery nášho národa i stretnúť sa so samým 
sebou.                                             Ľubomíra Záhorová 

Katolícka univerzita bola hostiteľom akade-
mickej mládeže na Akademe
RUŽOMBEROK - Katolícka univerzita v Ružom-
berku bola uplynulý víkend hostiteľom akade-
mickej mládeže z celého Slovenska. Na stretnutí 
s názvom Akadem sa zúčastnilo viac ako 250 štu-
dentov. Organizátori pre účastníkov pripravili bo-
hatý program.                                       Darina Obušeková

STRUČNE Z DOMOVA


