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 Život   Cirkvi     

 Už po dvadsiaty štvrtý raz prinesú skautky a skauti na Slovensko 
svetlo z Betlehema, aby rozžiarilo každý kút našej krajiny
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Vatikán 8. decembra (RV) Na Námestí sv. Petra prišlo 
okolo 60 tisíc ľudí, aby si vypočuli príhovor Svätého Otca, 
ktorý hovoril o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie.  
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Táto Druhá adventná nedeľa pripadá na deň sviat-
ku Nepoškvrneného počatia Panny Márie, a tak náš 
pohľad priťahuje krása Ježišovej Matky, našej Matky! 
S veľkou radosťou ju Cirkev kontempluje ako «milosti 
plnú» (Lk 1,28), a týmito slovami ju pozdravme všetci 
spoločne: „milosti plná“. Trikrát povedzme: „Milosti 
plná!“ Všetci: „Milosti plná!“ [prítomní trikrát opaku-
jú zvolanie] A takto na ňu Boh hľadel od prvej chvíle 
jeho plánu lásky. Hľadel na ňu, krásnu, plnú milosti. 
Naša Matka je krásna! Mária je nám oporou na našej 
ceste smerom k Vianociam, pretože nás učí, ako preží-
vať tento čas Adventu v očakávaní Pána. Tento advent-
ný čas je totiž očakávaním Pána, ktorý nás na sviatky 
všetkých navštívi, ale tiež každého jednotlivo, v našom 
srdci. Pán príde! Očakávajme ho!

Evanjelium sv. Lukáša nám predstavuje Máriu, diev-
ča z Nazareta, maličkej lokality v Galilei, na periférii 
Rímskej ríše a aj na periférii Izraela. Z malej dedinky. 
A predsa práve na nej, dievčati zo vzdialenej dedinky, 
spočinul pohľad Pána, ktorý si ju vopred vyvolil, aby 
bola matkou jeho Syna. Vzhľadom na toto materstvo 
bola Mária uchránená od dedičného hriechu, čiže od 
toho nalomenia spoločenstva s Bohom, s druhými a so 
stvorenstvom, ktoré do hĺbky zraňuje každú ľudskú 
bytosť. Táto zlomenina však bola vopred uzdravená 
u Matky toho, ktorý nás prišiel vyslobodiť z otroctva 
hriechu. Nepoškvrnená je zapísaná v Božom pláne, je 
plodom Božej lásky, ktorá zachraňuje svet.

A Matka Božia sa od tejto lásky nikdy neoddelila: 
celý jej život, celé jej bytie je jedným „ánom“ voči tej 
láske, „ánom“ voči Bohu. Nebolo to však pre ňu ľahké! 
Keď ju anjel oslovuje «milosti plná» (Lk 1,28), veľmi 
je tým rozrušená, pretože vo svojej poníženosti sa cíti 
ničím oproti Bohu. Anjel ju utešuje: «Neboj sa, Mária, 
našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu 
meno Ježiš» (v. 30-31). Táto správa ju znepokojí ešte 
viac, aj preto, lebo ešte nebola zosobášená s Jozefom. 

No anjel dodáva: «Duch Svätý zostúpi na teba... A pre-
to aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn» (v. 
35). Mária počúva, poslúcha vo svojom vnútri a odpo-
vedá: «Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa 
tvojho slova» (v. 38).

Tajomstvo tohto dievčaťa z Nazareta, ktoré je v Bo-
žom srdci, nám nie je cudzie. Nie je to tak, že by ona 
bola tam, a my tu. Nie, sme spojení. Boh v

skutočnosti dáva spočinúť svojmu láskavému po-
hľadu na každom mužovi a na každej žene! S menom 
a priezviskom. Jeho pohľad lásky je na každom z nás. 
Apoštol Pavol hovorí, že Boh „si nás ešte pred stvore-
ním sveta vyvolil, aby sme boli svätí a nepoškvrnení» 
(Ef 1,4) Aj my sme od počiatku Bohom vyvolení, aby 
sme žili svätým životom, slobodným od hriechu. Je to 
plán lásky, ktorý Boh obnovuje zakaždým, keď k nemu 
prichádzame, osobitne vo sviatostiach.

Na tento sviatok, keď kontemplujeme našu Matku 
Nepoškvrnenú, krásnu, uvedomujeme si aj naše pra-
vé určenie, naše najhlbšie povolanie: byť milovaní, 
byť premenení láskou, byť premenení Božou krásou. 
Hľaďme na ňu, našu Matku, a dovoľme jej hľadieť na 
nás, aby sme sa naučili byť pokornejšími a tiež odváž-
nejšími v nasledovaní Božieho Slova. Aby sme prijí-
mali nežné objatie jej Syna Ježiša, objatie, ktoré nám 
dáva život, nádej a pokoj.“

Po modlitbe Anjel Pána v latinčine a apoštolskom 
požehnaní Svätý Otec z okna svojej pracovne krátko 
pozdravil skupiny veriacich na námestí z rôznych častí 
Talianska. Pripomenul tiež udalosť, ktorú si pripomí-
na Cirkev v Severnej Amerike, 350. výročie založenia 
Farnosti Notre-Dame de Québec v Kanade, ako prvej 
farnosti na kontinente.

Na záver pápež František vyzval obyvateľov Ríma, 
aby sa k nemu duchovne pripojili, keď si večer zo sy-
novskej nábožnosti voči Panne Márii vykoná púť k so-
che Immaculaty na Španielskom námestí, aby jej zveril 
mesto Rím, Cirkev a celé ľudstvo a zastaví sa aj v Ba-
zilike Santa Maria Maggiore, aby pred ikonou Pannny 
Márie „Salus Populi Romani“ prosil za všetkých oby-
vateľov mesta.                       Preložil: Jozef Bartkovjak SJ

Svätý Otec pred modlitbou Anjel Pána: „Naša Matka je krásna!“

Svätý Otec pri generálnej audiencii adresoval posolstvo Amerike

Vatikán 11. decembra (RV) Svätý Otec pri generálnej 
audiencii na Námestí sv. Petra adresoval posolstvo 
obyvateľom celej Ameriky k sviatku Panny Márie 
Guadalupskej, ktorý pripadá na štvrtok 12. decembra. 
Pripomenul, že Panna Mária je Matkou ľudí z kaž-
dej rasy a národa, čo vyjadruje aj skutočnosť, že sv. 
Juanovi Diegovi sa zjavila ako žena napoly domo-
rodého, mestického výzoru. Obraz, ktorý zanechala 

na jeho plášti, predstavuje podľa pápeža Františka 
„proroctvo Máriinho objatia, ktorým objíma všetky 
národy obrovských teritórií Ameriky, ktorí tam žili 
už predtým, i tých, ktoré ešte len mali prísť. Máriino 
objatie ukázalo, čím je Amerika, Severná i Južná, po-
volaná byť: zemou, kde sa stretávajú rozličné národy; 
zemou, pripravenou prijímať ľudský život v každom 
štádiu, od materského lona až po starobu; zemou, 
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ktorá je pohostinná k prisťahovalcom, chudobným 
a odstrkovaných, v každej historickej epoche. Ame-
rika je zemou štedrosti.“ Svätý Otec vyzval všetkých 
ľudí Ameriky, aby „doširoka otvorili svoju náruč, tak 
ako Panna Mária, s láskou a nežnosťou.“ 

Katechézu Svätý Otec venoval téme večného ži-
vota a posledného súdu. Vstúpil tak do záverečnej 
série cyklu venovaného Vyznaniu viery. 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes by som chcel začať poslednú sériu katechéz 

o našom Vyznaní viery prehĺbením vyjadrenia „Verím 
v život večný“. Osobitne sa zastavím pri poslednom 
súde. Avšak nemajme strach. Počúvajme, čo hovorí 
Božie slovo. V evanjeliu podľa Matúša čítame v uve-
denej súvislosti tieto slová: Kristus «príde vo svojej 
sláve, so všetkými svojimi anjelmi... Vtedy sa pred 
ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných 
od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce 
si postaví sprava a capov zľava... A pôjdu títo do več-
ného trápenia, kým spravodliví do večného života» 
(Mt 25,31-33.46). Pri pomyslení na Kristov príchod 
a posledný súd, ktorý do najposlednejších dôsledkov 
vyjaví dobro, ktoré každý z nás vykonal alebo ho za-
nedbal vykonať počas svojho pozemského života, si 
uvedomujeme, že stojíme pred tajomstvom, ktoré nás 
presahuje a nedokážeme si ho ani len predstaviť. Toto 
tajomstvo v nás mimovoľne vzbudzuje pocit strachu, 
ba aj zimomriavky. Ak sa však nad touto skutočnos-
ťou lepšie zamyslíme, jej vplyv na srdce kresťana je 
jednoznačne pozitívny a predstavuje veľký zdroj úte-
chy a dôvery.

V tejto spojitosti mimoriadne pôsobivo vyznieva 
svedectvo prvých kresťanských komunít. Tieto spolo-
čenstvá totiž zvyčajne sprevádzali slávenia a modlit-
by zvolaním Maranathá, výrazom, zloženým z dvoch 
aramejských slov, ktoré podľa spôsobu, ako sú vy-
slovované, môžu byť vnímané ako úpenlivá prosba: 
„Príď, Pane!“ alebo ako presvedčenie živené vierou: 
„Áno, Pán príde, Pán je blízko“. Je to zvolanie, v kto-
rom vrcholí celé kresťanské Zjavenie v závere podi-
vuhodného výjavu, ktorý sa nám ponúka v Zjavení 
apoštola Jána (porov. Zjv 22,20). Ide v ňom o Neves-
tu Cirkev, ktorá sa v mene celého ľudstva, a ako jeho 
prvotina, obracia na Krista, svojho Ženícha, túžobne 
očakávajúc chvíľu, keď spočinie v jeho objatí: v Je-
žišovom objatí, ktoré je plnosťou života, plnosťou lá-
sky. Ak sa zamýšľame nad posledným súdom v tejto 
perspektíve, každá obava a váhanie ustupuje a prene-
cháva priestor očakávaniu a hlbokej radosti. Bude to 
chvíľa, v ktorej budeme uznaní za plne pripravených 
obliecť si Kristovu slávu ako svadobné rúcho a uve-
dení na hostinu, ktorá je obrazom úplného a definitív-
neho spoločenstva s Bohom.

Druhý dôvod pre radosť, ktorý sa nám ponúka, 
vychádza z konštatovania, že v momente súdu nebu-
deme ponechaní sami. V Matúšovom evanjeliu sám 

Ježiš dáva vopred na známosť, že na konci čias tí, 
čo ho nasledovali, zaujmú miesto v sláve, aby súdili 
spolu s ním (porov. Mt 19,28). Ďalej apoštol Pavol, 
keď píše komunite do Korintu, potvrdzuje: «Vari ne-
viete, že svätí budú súdiť svet?! O čo viac potom veci 
všedného dňa!» (porov. 1 Kor 6,2-3). Aké nádherné 
je vedieť, že okrem Krista, nášho Potešiteľa a Zástan-
cu u Otca (1 Jn 2,1) budeme môcť v tej vážnej chvíli 
rátať s príhovorom a priazňou toľkých našich starších 
bratov a sestier, ktorí nás predišli na ceste viery, ktorí 
obetovali svoje životy pre naše dobro a neprestávajú 
nás milovať nevýslovným spôsobom! Svätí už žijú 
pred Božou tvárou, v žiare jeho slávy sa modlia za 
nás, ktorí ešte žijeme na zemi. Koľko útechy vyvolá-
va v našom srdci táto istota! Cirkev je naozaj matka, 
a ako každej mame, záleží jej na blahu vlastných detí, 
najmä tých najvzdialenejších a zarmútených, až kým 
nedospeje k plnosti v oslávenom Kristovom tele so 
všetkým svojimi členmi.

Posledný podnet nám ponúka Jánovo evanjelium, 
v ktorom sa výslovne tvrdí, že «Boh neposlal Syna na 
svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spa-
sil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už 
je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného 
Božieho Syna» (Jn 3,17-18). Znamená to, že posledný 
súd sa už uskutočňuje, už počas nášho života. Výrok 
tohto súdu zaznieva v každom okamihu života, podľa 
toho, či s vierou prijímame spásu, prítomnú a pôso-
biacu v Kristovi, alebo neveríme a v dôsledku toho sa 
uzatvárame do seba samých. Ak sa však uzatvárame 
pred Ježišovou láskou, sami sa odsudzujeme. Spása 
znamená otvoriť sa Ježišovi a on nás spasí. Ak sme 
hriešni – a takí sme všetci – prosme ho o odpustenie 
a ak prichádzame k nemu s túžbou byť dobrými, Pán 
nám odpúšťa. Potrebujeme sa však otvoriť Ježišovej 
láske, ktorá je mocnejšia nad všetko ostatné. Ježišova 
láska je veľká, Ježišova láska je milosrdná, Ježišo-
va láska odpúšťa. Musíš sa však otvoriť, a otvoriť sa 
znamená kajať sa, priznať si vinu za veci, ktoré nie sú 
dobré, a my sme ich vykonali.

Pán Ježiš sa daroval a neprestajne sa nám dáva, 
aby nás naplnil celým Otcovým milosrdenstvom 
a milosťou. My sami sa teda v istom zmysle môžeme 
stať sudcami seba samých a rozhodnúť o našom vy-
lúčení zo spoločenstva s Bohom a s bratmi. Neustaň-
me preto v bdelosti nad našimi myšlienkami a postoj-
mi, aby sme už teraz vopred vychutnávali teplo a jas 
Božej tváre, na ktorú – a to bude nádherné – budeme 
vo večnom živote hľadieť v celej jej plnosti.

Vykročme, pamätajme na tento súd, ktorý začína 
už teraz, ktorý sa už začal. Poďme vpred so srdcom 
otvoreným pre Ježiša a jeho spásu; vpred bez obáv, 
pretože Ježišova láska je vždy väčšia a ak ho žiadame 
o odpustenie našich hriechov, on nám odpúšťa. Taký 
je Ježiš. Poďme teda vpred s touto istotou, ktorá nás 
privedie do nebeskej slávy!“ 

                                          RV/sr. Agnes Jenčíková CJ
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Svätý Otec laikom: Internet  
pre privádzanie ľudí k Bohu nestačí

Vatikán 7. decembra (RV) Svätý Otec prijal účastníkov 
plenárneho zasadania Pápežskej rady pre laikov, ktoré 
sa konalo vo Vatikáne od štvrtka 5. decembra. V úvo-
de príhovoru vyzdvihol význam Druhého vatikánskeho 
koncilu pre určenie miesta laikov v Cirkvi: „Ako rád 
pripomínal blahoslavený Ján Pavol II., koncilom odbila 
hodina laikov, čo stále viac potvrdzuje hojné apoštolské 
ovocie.“ Z nedávnych aktivít dikastéria pred prítomnými 
osemdesiatimi delegátmi spomenul Svätý Otec osobitne 
tri: Kongres venovaný formácii laikov v Afrike, konfe-
renciu na tému „Boh zveruje človeka žene“, konanú pri 
príležitosti 25. výročia encykliky Mulieris dignitatem, 
a Svetové dni mládeže. Na margo úlohy ženy v spoloč-
nosti poznamenal: „V tomto bode musíme ísť viac do 
hĺbky. V kultúrnej kríze našej doby žena má byť v prvej 
línii boja o zachovanie ľudstva.“

„Ohlasovanie evanjelia v digitálnej ére“, čo bola téma 
plenárneho zasadania Pápežskej rady pre laikov, je podľa 
slov Svätého Otca privilegovaným miestom pôsobenia 
pre mladých. Citujúc z Listu sv. Pavla Solúnčanom im 
adresoval aktuálne usmernenie: „«Všetko skúmajte a čo 
je dobré, toho sa držte!» (1 Sol 5,21). Dokonca aj me-
dzi ponukami a rizikami internetovej siete je potrebné 
‚všetko skúmať‘ s vedomím, že určite nájdeme falošné 
mince, nebezpečné ilúzie a pasce, ktorým sa treba vyhý-
bať.“ Pápež upozornil, že pre privádzanie ľudí k „žiari-
vej Pánovej tvári“ potrebujeme vedenie Ducha Svätého 
a opravdivý ľudský kontakt, samotný internet nestačí: 
„Ohlasovanie si vyžaduje autentické a priame ľudské 
vzťahy, ktoré vyústia do osobného stretnutia s Pánom. 
Preto internet nestačí, technológie nestačia. To však ne-
znamená, že by prítomnosť Cirkvi v internetovej sieti 
bola neužitočná, naopak, je nevyhnutné, aby sme vždy 
boli prítomní s evanjeliovým štýlom v tom priestore, 
ktorý sa pre mnohých, najmä mladých ľudí, stal akýmsi 
životným prostredím, aby sme prebúdzali neumlčateľ-
né otázky srdca o zmysle života a ukázali cestu, ktorá 
vedie k tomu, ktorý je odpoveďou, k Božiemu milosr-
denstvu, ktoré sa stalo telom, k Pánu Ježišovi.“    RV/jak 

Svätý Otec s delegáciou  
Inštitútu Dignitatis Humanae

Vatikán 7. decembra (RV) Svätý Otec František 
v Apoštolskom paláci prijal 200-člennú delegáciu 
Inštitútu Dignitatis Humanae, na čele s kardinálom 
Renatom Raffaelem Martinom, čestným predsedom 
inštitútu a emeritným prefektom Pápežskej rady Ius-
titia et Pax. Vysoko ocenil cieľ inštitútu, ktorým je 
„podporovať ľudskú dôstojnosť na základe základnej 
pravdy, že človek je stvorený na Boží obraz a podobu. 
Ide o prapôvodnú dôstojnosť každého muža a ženy, 
neodškriepiteľnú a nepodliehajúcu žiadnej moci či 
ideológii.“

V príhovore tiež konštatoval náročnosť situácie sú-
časného sveta, ktorý trpí dôsledkami kultúry odsúvania 
slabých a zraniteľných, ktorí sa stávajú obeťami: nena-
rodení, najchudobnejší, starí a chorí, ťažko postihnutí. 
„Tento falošný model človeka a spoločnosti uplatňuje 
praktický ateizmus negujúc skutočnosť, o ktorej nám 
hovorí Božie slovo v knihe Genezis: «Urobme človeka 
na náš obraz a podľa našej podoby!»“ (Gn 1,26).

Veci sa však môžu zmeniť, povedal ďalej Svätý 
Otec, ak tomuto slovu dovolíme vstúpiť do nášho sve-
domia: „Sila tohto slova kladie hranice každému, kto 
by si chcel uzurpovať nadvládu šliapajúc po právach 
a dôstojnosti druhého. Zároveň dáva nádej a útechu 
tým, ktorí nie sú schopní sa obrániť a nemajú v rukách 
intelektuálne a praktické prostriedky na potvrdenie 
hodnoty svojho utrpenia, svojich práv, svojho života.“

Pápež František delegácii Inštitútu Dignitatis Hu-
manae pripomenul náuku, ktorá predstavuje spoľahli-
vú orientáciu: „Sociálne učenie Cirkvi, s jeho celost-
nou víziou človeka ako bytosti personálnej a sociálnej, 
je vaším kompasom. V ňom je osobitne významné 
ovocie dlhého putovania Božieho ľudu modernými 
a súčasnými dejinami: je tam obrana náboženskej slo-
body, života vo všetkých jeho fázach, práva na prácu 
a na dôstojnú prácu, rodiny, výchovy, atď.”

Svätý Otec ďalej ocenil všetky iniciatívy Inštitútu 
Dignitatis Humanae, ktoré v tomto duchu „pomáhajú 
jednotlivcom, komunitám a inštitúciám znovuobjaviť 
etický a sociálny prínos princípu ľudskej dôstojnosti, 
koreňa slobody a spravodlivosti. Za týmto účelom je 
potrebná osvetová a výchovná činnosť smerujúca k to-
mu, aby laici v akomkoľvek postavení, a osobitne tí, 
ktorí sa angažujú v politike, dokázali myslieť podľa 
evanjelia a sociálneho učenia Cirkvi a dôsledne podľa 
toho konať, v dialógu a spolupráci s tými, s ktorými 
čestne a s intelektuálnou poctivosťou zdieľajú ak nie 
vieru, tak aspoň podobnú víziu človeka a spoločnosti 
a z nej vyplývajúce etické dôsledky. Nemálo z radov 
nekresťanov a neveriacich je presvedčených, že ľud-
ská osoba musí byť vždy cieľom a nikdy nie prostried-
kom,“ zakončil Svätý Otec celej 200-člennej skupine 
udelil apoštolské požehnanie.                             RV/jb
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Vatikán 6. decembra (RV) „Teológovia sú priekopníkmi 
dialógu Cirkvi s kultúrami.“ Takto Svätý Otec František 
vyjadril poslanie a zároveň ocenenie práce Medziná-
rodnej teologickej komisie, ktorej členov, na čele s jej 
predsedom arcibiskupom, prijal na osobitnej audiencii. 
Stretnutie v Sále pápežov bolo vyvrcholením plenárneho 
zasadania komisie, ktoré sa konalo vo Vatikáne od pon-
delka 2. decembra.

Svätý Otec začal svoj príhovor poďakovaním členom 
komisie za ich prácu, ktorá – podľa jeho slov – „potvr-
dzuje dôležitosť cirkevnej služby teológov pre život a po-
slanie Božieho ľudu“. Následne odvolajúc na dokument 
„Teológia dnes: Perspektívy, princípy, kritériá“, ktorý 
vydala Medzinárodná teologická komisia v minulom 
roku, sa pozastavil pri zadefinovaní teológie ako „vedy
a múdrosti“.

„Teológia je vedou a múdrosťou. Je vedou, a ako 
taká používa všetky pramene pravdy osvietenej vierou, 
aby prenikala k porozumeniu tajomstva Boha, zjavené-
ho v Ježišovi Kristovi. A je predovšetkým múdrosťou, 
v škole Panny Márie, ktorá «zachovávala všetky tie-
to veci vo svojom srdci a premýšľala o nich» (porov. 
Lk 2,19). Teológ sa usiluje o objasnenie jednoty plánu 
Božej lásky a snaží sa ukázať, ako pravdy viery tvoria 
organickú, harmonicky členitú jednotu. Okrem toho te-
ológovi pripadá úloha «pozorne počúvať, rozoznávať 
a vysvetľovať rozličné spôsoby vyjadrovania našich 
čias a vedieť ich posúdiť vo svetle Božieho slova, aby 
sa tak zjavená pravda mohla čoraz dôkladnejšie pozná-
vať, lepšie chápať a vhodnejšie predkladať» (Gaudium 
et spes, 44). Teológovia sú teda priekopníkmi – a to je 
dôležité, že sú priekopníkmi. Vpred! Sú priekopníkmi 
dialógu Cirkvi s kultúrami. No to priekopníctvo je dô-
ležité aj preto, lebo občas si možno myslieť, akoby mali 
zostať vzadu, v kasárňach... Nie, do čelnej línie! Tento 
dialóg Cirkvi s kultúrami je dialógom, ktorý je kritický 
a súčasne vľúdny, ktorý má uľahčiť prijatie Božieho slo-
va ľuďmi «zo všetkých národov, kmeňov, plemien a ja-
zykov» (Zjv 7,9).“

V tejto perspektíve sa Svätý Otec ďalej dotkol troch 
kľúčových tém pracovných stretnutí Medzinárodnej teo-
logickej komisie, ktorými sa od 2. do 6. decembra zaobe-
rala: monoteizmus, sociálna náuka Cirkvi v širšom kon-
texte kresťanskej náuky a problematika „sensus fidei“:
„Tri témy, ktorými sa v súčasnej dobe zaberáte, zapadajú 
do tejto perspektívy. Vaše uvažovanie o vzťahoch medzi 
monoteizmom a násilím potvrdzuje, že Božie zjavenie 
je naozaj dobrou zvesťou pre všetkých ľudí. Boh nie je 
pre ľudí hrozbou! Viera v jedného a trojnásobne svätého 
Boha nie je a nikdy nemôže privádzať k násiliu a neto-
lerancii. Naopak, jej vysoko racionálna povaha jej dáva 
univerzálny rozmer, ktorý je schopný zjednotiť ľudí dob-
rej vôle. Na druhej strane definitívne Zjavenie Boha v Je-
žišovi Kristovi nijako nepripúšťa použitie násilia ‚v mene 
Boha‘. Práve cez svoje odmietnutie násilia, cez svoje  

víťazstvo nad zlom skrze dobro, skrze krv kríža, zmieril 
Ježiš ľudí s Bohom a medzi sebou navzájom.“

K téme sociálnej náuky Cirkvi pápež František počas 
dnešnej audiencie pred prítomnými 32 členmi Medziná-
rodnej teologickej komisie poznamenal: „Tá si kladie za 
cieľ preložiť do konkrétnosti spoločenského života lás-
ku Boha k človeku, prejavenú v Ježišovi Kristovi. To je 
dôvod, prečo je sociálna náuka Cirkvi vždy zakorenená 
v Božom slove, prijímanom, slávenom a prežívanom 
v Cirkvi. V prvom rade Cirkev vo svojom vnútri má žiť 
toto sociálne posolstvo, ktoré prináša do sveta. Bratské 
vzťahy medzi veriacimi, autoritu ako službu, delenie sa 
s chudobnými: všetky tieto vlastnosti, ktoré charakterizu-
jú život Cirkvi od jej vzniku, môžu a mali by byť živým 
a príťažlivým príkladom pre rôzne ľudské spoločenstvá, 
od rodiny až po občiansku spoločnosť.“

„Takéto svedectvo patrí k Božiemu ľudu ako celku“, 
poznamenal pápež. Boží ľud nazval „ľudom prorokov“ 
a v tomto kontexte objasnil tretiu tému, ktorou sa komi-
sia zaoberá, tzv. „sensus fidei“: „Skrze dar Ducha Sväté-
ho členovia Cirkvi majú ‚zmysel pre vieru‘. Je to akýsi 
‚duchovný inštinkt‘, ktorý umožňuje, aby sme spolucítili 
s Cirkvou a rozpoznali, čo je správne podľa apoštolskej 
viery a ducha evanjelia. Iste, ‚sensus fidelium‘ nemožno
zamieňať so sociologickou skutočnosťou väčšinového 
názoru, to je jasné. Ide o niečo odlišné. Preto je dôležité 
– a to je vašou úlohou – vyvinúť kritériá umožňujúce roz-
líšiť autentické vyjadrenie ‚sensus fidelium‘. Učiteľský
úrad má zo svojej strany povinnosť byť pozorný k tomu, 
čo Duch hovorí cirkvám prostredníctvom autentických 
prejavov ‚sensus fidelium‘. Prichádzajú mi na myseľ dva
články, č. 8 a č. 12 [konštitúcie] Lumen gentium, ktorá 
je práve v tejto veci veľmi silná. Pozornosť voči tejto 
problematike je pre teológov mimoriadne dôležitá. Pápež 
Benedikt XVI. niekoľkokrát zdôraznil, že teológ musí 
zotrvávať v načúvaní živej viery pokorných a maličkých, 
ktorým sa Otcovi zapáčilo odhaliť, čo bolo skryté pred 
múdrymi a rozumnými (porov. Mt 11,25-26, Homília pri 
svätej omši s Medzinárodnou teologickou komisiou, 1. 
decembra 2009).“

„Vaše poslanie je teda fascinujúce a zároveň riskant-
né“ – povedal Svätý Otec v závere príhovoru teológom. 
„Obe tieto stránky sú osožné: čaro života, pretože život je 
krásny, a tiež aj riziko, pretože takto sa môžeme posúvať 
vpred. Je to poslanie fascinujúce, pretože výskum a vyu-
čovanie teológie sa môžu stať opravdivou cestou svätosti, 
o čom svedčí množstvo otcov a učiteľov Cirkvi. Ale je 
tiež riskantné, pretože nesie so sebou pokušenie: vyprah-
nutie srdca – je to ošklivé, keď srdce vyprahne a namýš-
ľa si, že môže uvažovať o Bohu s touto vyprahnutosťou, 
s koľkými omylmi! - hrdosť, dokonca aj ambície.“ Prí-
hovor Svätý Otec ukončil citátom Sv. Františka z Assisi, 
ktorý raz svojmu bratovi Antonovi Paduánskemu pove-
dal: «Páči sa mi, že učíš bratov posvätnú teológiu, pokiaľ 
štúdiom nevyhasíš ducha svätej modlitby a zbožnosti.» 

Petrov nástupca teológom: Priblíženie sa k maličkým pomáha k múdrosti
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Svätý Otec: Nelson Mandela  
príkladom pre ďalšie generácie

Vatikán 6. decembra (RV) „Muž, ktorý zasvätil svoj 
život vytvoreniu «novej Južnej Afriky»“, v ktorej by 
mali všetci obyvatelia rovnakú dôstojnosť. Takto si 
na Nelsona Mandelu spomína Svätý Otec František 
v telegrame pri príležitosti jeho smrti v Pretórii. Svoju 
úprimnú sústrasť prejavuje rodine 95-ročného histo-
rického juhoafrického vodcu, členom vlády a všetkým 
obyvateľom Južnej Afriky. Dušu zosnulého zveruje ne-
konečnému milosrdenstvu všemohúceho Boha a vzdá-
va hold za Mandelovo nepretržité úsilie „pri podporo-
vaní ľudskej dôstojnosti všetkých občanov národa a pri 
formovaní novej Južnej Afriky postavenej na pevných 
základoch nenásilia, zmierenia a pravdy“. V závere 
telegramu pápež uvádza: „Modlím sa, aby príklad zo-
snulého prezidenta inšpiroval generácie Juhoafričanov 
k tomu, aby spravodlivosť a spoločné dobro zastávali 
v ich politických ašpiráciách prvoradé miesto.“

Vďačnosť za Mandelovu obetu v prospech všetkých 
národov Južnej Afriky, za jeho vedenie a inšpirácie, 
s akými viedol ľud na ceste k zmiereniu, vyjadrila aj 
Katolícka cirkev v Južnej Afrike. Kondolenčný tele-
gram zaslal rodine zosnulého lídra predseda Konfe-
rencie biskupov Južnej Afriky Mons. Stephen Brislin, 
arcibiskup Kapského mesta.

Ako v ňom uvádza, Mandela „nikdy neustúpil kom-
promisom v súvislosti s jeho princípmi a víziou spra-
vodlivej a demokratickej Južnej Afriky, v ktorej by do-
stal každý rovnakú príležitosť, pričom neváhal na dlhú 
dobu obetovať vlastnú slobodu“. Zosnulý líder podľa 
neho „nikdy neodpovedal na rasizmus rasizmom, a to 
aj napriek veľkému utrpeniu“ a slová, ktoré vyslovil 
pred súdom pri obvinení z vlastizrady, označil Mons. 
Brislin za inšpiratívne aj pre ľudí súčasnosti: «Bojoval 
som proti nadvláde bielych i proti nadvláde čiernych. 
Opatroval som ideál slobodnej a demokratickej spoloč-
nosti, v ktorej ľudia žijú spolu v harmónii a s rovnaký-
mi príležitosťami.»

Biskupi tiež ocenili Mandelove vodcovské schop-
nosti, keď aj ako prezident viedol krajinu na ceste 
k zmiereniu a pokoju a vyzval Juhoafričanov k likvi-
dácii zbraní hromadného ničenia.                      RV/mf 

Pápež František a patriarcha  
Alexandrie spolu slávili svätú omšu

Vatikán 9. decembra (RV) Skoncovať s rozdelením 
a nepriateľstvom vo Svätej zemi a na Blízkom vý-
chode. Takýto apel zaznel z úst pápeža Františka 
počas svätej omše v Dome sv. Marty, pri ktorej kon-
celebroval koptský katolícky patriarcha Alexandrie 
Ibrahim Isaac Sidrak. Išlo vôbec o prvé stretnutie sú-
časného pápeža s patriarchom, ktorého zvolila Bis-
kupská synoda Koptskej katolíckej cirkvi začiatkom 
tohto roka. Spoločným slávením svätej omše patriar-
cha Sidrak verejne prejavil „cirkevné spoločenstvo“ 
s Petrovým následníkom. Obaja cirkevní predstavi-
telia sa dnes spoločne modlili za mier na Blízkom 
východe.

Koptský patriarcha Sidrak, ktorý dnes prejavil 
veľkú radosť z možnosti spoločného slávenia svä-
tej omše s pápežom, zdôraznil, že Cirkev v Egypte 
potrebuje v tomto historickom momente otcovskú 
podporu Petrovho následníka. Uistil o otvorenosti 
a pohostinnosti Cirkvi v Egypte a jej ochotu pomôcť 
každému, kto klope na jej dvere. Vyslovil tiež svo-
ju túžbu smerujúcu k blížiacim sa sviatkom: „Nech 
sa svetlo Vianoc stane hviezdou, ktorá odhalí cestu 
lásky, jednoty, zmierenia a pokoja, teda dary, ktoré 
moja milovaná zem tak veľmi potrebuje.“ Pápeža 
Františka potom poprosil o požehnanie, pričom mu 
adresoval pozvanie na návštevu Egypta.          RV/mf 

Členom Medzinárodnej teologickej komisie pápež Fran-
tišek pripomenul, že „aj priblíženie sa k maličkým po-
máha stať sa inteligentnejšími a múdrejšími. A myslím 
– a toto nechce byť reklama pre jezuitov – myslím na sv. 
Ignáca, ktorý žiadal od profesov [rehoľníkov s plnými 
sľubmi – pozn. prekl.], aby prisľúbili, že sa budú veno-
vať katechetickému vyučovaniu detí, aby lepšie chápali 
Božiu múdrosť.“

Pápež František účastníkov stretnutia napokon po-
vzbudil, aby „na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie 
rástli v tomto duchu modlitby a nábožnosti, a tak s hlbo-
kým zmyslom pre pokoru boli služobníkmi Cirkvi“. Na 
túto cestu im udelil svoje apoštolské požehnanie a popro-
sil ich o modlitbu, ktorú potrebuje.

Medzinárodná teologická komisia bola založená pá-
pežom Pavlom VI. 11. apríla 1969. Jej cieľom je študo-
vať vieroučné problémy veľkého významu, najmä tie, 
ktoré predstavujú nové aspekty, a tak ponúkať svoju po-
moc učiteľskému úradom Cirkvi, zvlášť Kongregácii pre 
náuku viery. Jej predsedom je prefekt Kongregácie pre 
náuku viery, aktuálne, od 2. júla 2012, arcibiskup Ger-
hard Ludwig Müller.                                                           RV/jak 

Ekonóm Gianoli riaditeľom  
pápežského areálu v Castel Gandolfe

Vatikán 7. decembra (RV) Governatorát Mestského 
štátu Vatikán dnes informoval, že Svätý Otec vyme-
noval riaditeľa Pápežského letného sídla v Castel 
Gandolfe, je ním ekonóm Osvaldo Gianoli.      RV/jb 
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Celosvetovú kampaň proti hladu 
podporil aj Svätý Otec František

Vatikán 10. decembra (RV) „Jediná ľudská rodina 
– Jedlo pre všetkých.“ Toto je názov kampane pro-
ti hladu vo svete, spustenej pri príležitosti dnešného 
Medzinárodného dňa ľudských práv organizáciou 
Caritas Internationalis. Kampaň „plne podporil“ aj 
Svätý Otec František prostredníctvom videoposol-
stva, prezentovaného na tlačovej konferencii. 

„Drahí bratia a sestry, dnes s potešením vyhla-
sujem „Kampaň proti hladu vo svete“, ktorú zača-
la naša Caritas Internationalis, a oznamujem, že má 
moju plnú podporu. Táto konfederácia, spolu s jej 
164 členskými organizáciami, sa angažuje v 200 kra-
jinách a územiach sveta. Jej činnosť je v srdci posla-
nia Cirkvi a jej pozornosti voči všetkým, ktorí trpia 
pre škandál hladu, voči tým, s ktorými sa Pán identi-
fikoval, keď povedal: «Bol som hladný a dali ste mi

jesť.» Keď učeníci Ježišovi povedali, že ľudia, ktorí 
prišli vypočuť si jeho slová sú hladní, on ich pobádal, 
aby išli pozháňať jedlo. Keďže oni sami boli chu-
dobní, nenašli viac ako päť chlebov a dve ryby, ale 
s Božou milosťou nasýtili veľké množstvo ľudí, po-
zbierali dokonca zvyšky, aby sa zabránilo plytvaniu. 
Čelíme svetovému škandálu: okolo jednej miliardy 
ľudí po celom svete stále trpí hladom. Nemôžeme 
odvracať pohľad a predstierať, že to nejestvuje. Je-
dlo, ktoré je na svete k dispozícii, by stačilo na nasý-
tenie všetkých.

Podobenstvo o rozmnožení chlebov a rýb nás učí 
práve tomuto: Ak existuje dobrá vôľa, potom z to-
ho, čo máme, neubudne, ale naopak, pribudne a nič 
sa nestratí. Preto, drahí bratia a sestry, pozývam vás 
vziať si k srdcu túto naliehavú potrebu, rešpektujúc 
toto Bohom dané právo každého na prístup k prime-
ranej výžive. Deľme sa v kresťanskej láske o to, čo 
máme, s tými, ktorí pre uspokojenie tejto primárnej 
potreby musia čeliť mnohým prekážkam, a staňme sa 
zároveň podporovateľmi skutočnej spolupráce s chu-
dobnými, aby skrze ovocie ich i našej práce mohli 
žiť dôstojný život. Vyzývam všetky inštitúcie sveta, 
celú Cirkev a každého z nás, aby sme ako jedna ľud-
ská rodina dali hlas všetkým tým, ktorí potichu trpia 
hladom, aby sa tento hlas stal kričaním, schopným 
otriasť svetom. Táto kampaň je pre nás všetkých tiež 
výzvou, aby sme sa stali zodpovednejšími v našich 
stravovacích návykoch, ktoré sú často sprevádzané 
plytvaním potravinami a znehodnocovaním zdrojov, 
ktoré máme k dispozícii. Je to rovnako aj povzbu-
denie k tomu, aby sme si prestali myslieť, že naše 
denné konanie nemá vplyv na životy tých, ktorí – či 
už blízko alebo ďaleko – pociťujú hlad na vlastnej 
koži. Prosím vás z celého srdca o podporu našej 
Charity v tejto šľachetnej kampani, aby sme sa ako 
jedna rodina spoločne zaangažovali na zaistení jedla 
pre všetkých. Modlime sa, aby nám Boh dal milosť 
vidieť svet, v ktorom by už nikto viac nemusel zo-
mrieť od hladu. Prosiac o túto milosť vám dávam 
svoje požehnanie.“

Kampaň medzinárodnej katolíckej charity „Jediná 
ľudská rodina – Jedlo pre všetkých“ v Ríme prezento-
vali za účasti generálneho sekretára Caritas Internati-
onalis Michela Roya a zástupcov národných charít zo 
Senegalu, Talianska, a Rímskej diecéznej charity. Do-
poludňajšia konferencia v priestoroch pri Bazilike sv. 
Cecílie, v rámci ktorej bolo premietnuté videoposol-
stvo pápeža Františka, vyvrcholila presne na poludnie 
celosvetovým spojením v modlitbe. Za Deň ľudských 
práv (Human Rights Day) bol 10. december vyhlásený 
Valným zhromaždením OSN v roku 1950 ako pripo-
mienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv 
z roku 1948. Jeho cieľom je oslava ľudských práv, ale 
rovnako poukázanie na prípady ich porušovania. 10. 
december je tiež dňom udeľovania Nobelovej ceny za 
mier v nórskom hlavnom meste Oslo.                 RV/jak 

Plzenský a regensburgský biskup 
rozsvietia stromček vo Vatikáne

Vatikán 12. decembra (TS ČBK) Plzenský biskup 
František Radkovský spolu s regensburgským bis-
kupom Rudolfom Vodeholzerom rozsvietili vianoč-
ný stromček vo Vatikáne.  Duchovných sprevádzala 
skupina 250 pútnikov z nemeckej a českej strany. 
Smrek z českého pohraničia na Námestí sv. Petra 
zažiaril po prvýkrát v piatok 13. decembra 2013 
o 16:00 h.

Vianočný smrek je tento rok okrem iného i sym-
bolom česko-nemeckého priateľstva. Vyrástol na 
Domažlicku neďaleko hraničného prechodu Folma-
va v Plzenskej diecéze a Svätému Otcovi Františko-
vi strom venovala bavorská pohraničná obec Wald-
münchen. Má 60 rokov, je 25 metrov vysoký a váži 
viac než sedem ton. Nákladnú prepravu na trase 
1 250 kilometrov zabezpečila obec Waldmünchen.

Vianočný strom dodáva do Vatikánu podľa tradí-
cie od roku 1982 každý rok iná krajina. Z Waldmün-
chenu už jedenkrát strom priputoval v roku 1984, 
strom z Českej republiky stál vo Vatikáne v roku 
1999. Pochádzal vtedy z Beskyd z okolia obce Mo-
rávka u Frýdku - Místku.

Biskup Radkovský je vo Vatikáne od 12. do 16. 
decembra 2013. Spolu s ním navštívi Rím i kardinál 
Dominik Duka, ktorý má v programe rokovania s va-
tikánskymi úradmi, stretnutie s emeritným pápežom 
Benediktom XVI. či koncelebrovanú svätú omšu so 
Svätým Otcom Františkom.                         TS ČBK/oml
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Svätý Otec požehnal asociácii  
na ochranu detí pred pedofíliou

Vatikán 9. decembra (RV) Svätý Otec František  prostred-
níctvom telegramu udelil svoje apoštolské požehnanie 
talianskej asociácii Meter, zameriavajúcej sa na boj pro-
ti pedofílii. Adresoval ho predsedovi asociácie, ktorým 
je kňaz Fortunato Di Noto, pri príležitosti nedeľného 
otvorenia Domu Meter v sicílskom meste Avola. V te-
legrame potvrdzuje dôležitosť poslania inštitútu a jeho 
dobrovoľníkov povzbudzuje, aby pokračovali na ceste 
ušľachtilého úsilia v službe najmenším.

Novozriadená budova asociácie v Avole poslúži na 
pomoc detským obetiam zneužívania a ich rodinám na 
celonárodnej úrovni. Ponúka pokojné prostredie spojené 
s duchovnou a psychologickou asistenciou, ktorú Meter 
realizuje prostredníctvom svojich dobrovoľníkov, v sna-
he napomôcť deťom prekonať traumu zo zneužitia. RV/mf 

Spojme sily proti obchodovaniu 
s ľuďmi

Vatikán 12. decembra (RV) Naliehavé a nutné rieše-
nie aktuálneho problému obchodovania s ľuďmi stálo 
v centre pozornosti dnešného stretnutia Svätého Otca 
Františka so 17 novými veľvyslancami pri Svätej stolici. 
Počas audiencie v Klementínskej sále mu poverovacie 
listiny odovzdali nerezidentní veľvyslanci nasledujúcich 
krajín: Alžírsko, Island, Dánsko, Lesothské kráľovstvo 
(Afrika), Palestína, Sierra Leone, Kapverdy, Burundi, 
Malta, Švédsko, Pakistan, Zambia, Nórsko, Kuvajt, Bur-
kina Faso, Uganda, Jordánsko.

V príhovore pápeža Františka tiež odznela výzva ad-
resovaná medzinárodnému spoločenstvu, ako aj všetkým 
ľuďom dobrej vôle:

„Počas stretnutia s vami, smerujú moje prvotné myš-
lienky k medzinárodnému spoločenstvu, k mnohým ini-
ciatívam vyvíjaným v prospech podpory mieru, dialógu, 
kultúrnych, politických a ekonomických vzťahov a na 
pomoc ľuďom skúšaným rôznymi ťažkosťami. Dnes 
by som sa chcel spolu s vami venovať otázke, ktorá ma 
veľmi znepokojuje, a ktorá v súčasnosti ohrozuje dôs-
tojnosť ľudí: ide o obchodovanie s ľudskými bytosťami. 
Toto predstavuje skutočnú formu otroctva, čoraz rozší-
renejšiu, ktorá sa týka každej krajiny, dokonca aj tých 
najrozvinutejších, a ktorá zasahuje najzraniteľnejších 
ľudí našej spoločnosti: ženy a dievčatá, deti, zdravotne 
postihnutých, najchudobnejších, tých, ktorí vychádzajú 
zo situácií rodinnej a sociálnej roztrieštenosti. My, kres-
ťania, v nich osobitným spôsobom rozpoznávame tvár 
Ježiša Krista, ktorý sa stotožnil s najmenšími a núdzny-
mi. Iní, ktorí sa nehlásia k náboženskej viere, v mene 
ľudskej spolupatričnosti súcitia s ich utrpením, so zá-
ujmom oslobodiť ich a zmierniť ich zranenia. Môžeme 
a musíme sa spoločne usilovať o to, aby boli oslobodení, 
a aby sa skončilo s týmto desivým obchodovaním. Ho-
voríme tu o miliónoch obetí nútenej práce, otrockej prá-
ce, obchodovania s ľuďmi za účelom lacnej pracovnej 
sily a sexuálneho zneužívania. Toto všetko viac nemôže 
pokračovať: predstavuje vážne porušovanie ľudských 
práv obetí a urážku ich dôstojnosti, rovnako ako aj po-
rážku pre svetové spoločenstvo. Všetci tí, ktorí sú dobrej 
vôle, či už sa hlásia k náboženstvu alebo nie, nemôžu 
dovoliť, aby boli tieto ženy, títo muži, tieto deti považo-
vaní za nejaký predmet, podvádzaní, zneužívaní, často 
predávaní opakovane pre rozličné účely a nakoniec za-
bití, či zničení fyzicky i mentálne, aby napokon skončili 
vylúčení a opustení. Je to hanba.

Obchodovanie s ľuďmi je zločinom proti ľudskos-
ti. Musíme spojiť naše sily, aby sme oslobodili obete 
a zastavili tento čoraz agresívnejší zločin, ktorý okrem 
jednotlivcov ohrozuje aj základné hodnoty spoločnosti 
a tiež medzinárodnú bezpečnosť a spravodlivosť, rovna-
ko ako ekonomiku, rodinnú štruktúru a samotné ľudské 
spolunažívanie. Jednako, aby sme dokázali zvíťaziť na 
tomto fronte, je potrebná dávka spoločnej zodpovednosti 

a rozhodnejšia politická vôľa. Zodpovednosť voči tým, 
ktorí sa stali obeťami obchodovania, v snahe o ochranu 
ich práv, pre zaistenie bezpečnosti im a rodinným prí-
slušníkom, pre zabránenie tomu, aby vinníci a kriminál-
nici unikali spravodlivosti a mali posledné slovo. Vhod-
ný legislatívny zásah v krajinách pôvodu, v tranzitných 
krajinách a v krajinách príchodu, by mohol aj v súvis-
losti so zjednodušením regulárnosti migrácie tento prob-
lém zredukovať.

Vládam a medzinárodnému spoločenstvu, ktoré nesú 
na prvom mieste zodpovednosť za predchádzanie a za-
bránenie tomuto fenoménu, sa doteraz nepodarilo pri-
jať opatrenia na rôznych úrovniach, aby mu zamedzili, 
a aby ochránili a pomáhali obetiam tohto zločinu, často 
spojeného s obchodom s drogami, zbraňami, prepravou 
nelegálnych migrantov či mafiou. Žiaľ, nemôžeme po-
prieť, že neraz sa týmto nechali nakaziť aj verejní čini-
telia a členovia kontingentov zapojených do mierových 
misií. A však na to, aby sme dosiahli dobré výsledky, je 
potrebné, aby protiopatrenia mali účinnosť aj na úrovni 
danej kultúry a komunikácie. V tejto súvislosti si mu-
síme vykonať hlboké spytovanie svedomia: Koľkokrát 
v skutočnosti tolerujeme, keď je ľudská osoba považo-
vaná za predmet, vystavovaný kvôli predaju nejakého 
výrobku alebo pre uspokojenie nemorálnych túžob? 
Ľudská osoba sa nesmie nikdy predávať a kupovať ako 
tovar. Kto ju používa a zneužíva, hoci aj nepriamo, je 
spoluvinníkom tohto útlaku.“

V závere pápež František vyzval medzinárodné spo-
ločenstvo rozvíjať efektívnejšie stratégie v boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi, aby, ako povedal, „na žiadnom 
mieste sveta neboli muži a ženy nikdy používaní ako 
prostriedky, ale boli vždy rešpektovaní v ich nedotknu-
teľnej dôstojnosti“.                                                   RV/mf
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Pozorovateľ Svätej stolice:  
Dohoda z Bali je cestou k solidarite

Vatikán 7. decembra (RV) Podpis medzinárodnej do-
hody Svetovej obchodnej organizácie WTO (World 
Trade Organization) o liberalizácii obchodnej výmeny 
predstavuje podľa slov arcibiskupa Silvana Mariu To-
masiho, stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri OSN 
v Ženeve, vysoko pozitívny historický moment. Podľa 
jeho slov dohoda odsúhlasená zástupcami 159 krajín 
zhromaždených v dňoch 3. - 6. decembra na Bali v In-
donézii odráža požiadavky medzinárodnej solidarity 
a prinesie všeobecné oživenie ekonomiky. Pomôže poľ-
nohospodárskemu sektoru, rozvoju malých a stredných 
podnikov, prostredníctvom verejných skladov potravín 
zvýši potravinovú bezpečnosť a reguláciou taríf pomô-
že napr. aj pestovateľom bavlny z krajín tretieho sveta. 
Dohoda sa má do jedného roka premietnuť do konkrét-
neho pracovného programu, ktorý vypracuje Komisia 
pre obchodné rokovania v Ženeve. Kritické hlasy za-
zneli len z krajín ako Kuba, Bolívia či Venezuela.

Mons. Tomasi objasnil význam podpisu dohody 
nasledovne: „Po prvý raz bola odsúhlasená séria opat-
rení, ktorá skutočne otvorí cestu medzinárodnej solida-
rite sledujúcej dobro všetkých krajín. Konkrétne, bol 
schválený dokument o uľahčení obchodovania, vďaka 
ktorému sa ušetrí čas strácaný na byrokraciu pri prepra-
ve tovarov, s tým, že ekonomický prínos, ktorý z toho 
vyplynie – miliarda dolárov – veľmi pomôže ekono-
mickej obnove a nárastu pracovných príležitostí. Dru-
hým bodom, ktorý je mimoriadne významný, je dohoda 
o potravinovej bezpečnosti. V prístupe k oblasti poľno-
hospodárstva bola vôľa dať prioritu právu na jedlo, kto-
ré je nevyhnutné pre život, rovnako ako voda.“

Svoju spokojnosť s výsledkom rokovaní v Bali dnes 
vyjadril Mons. Tomasi aj v tvíte rozoslanom z adresy 
vatikánskeho Štátneho sekretariátu: „Dohoda o uľahče-
ní obchodovania v rámci WTO sa maximálne približuje 
situácii, ktorá je víťazstvom pre všetkých: pre rozvinuté 
a osobitne pre rozvojové krajiny.“                          RV/jb

Vatikán pracuje na posilnení boja 
proti praniu špinavých peňazí

Vatikán 10. decembra (RV) Výbor Moneyval schválil 
správu Svätej stolice o pokroku dosiahnutom v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu tero-
rizmu, ktorá nadväzuje na prijatie Vzájomnej hodnotia-
cej správy (Mutual Evaluation Report) z júla tohto roka. 
Osobitný výbor Rady Európy tak urobil v nedeľu 8. 
decembra počas svojho plenárneho zasadnutia v Štras-
burgu.

Ide o bežný postup, ktorý, podľa vatikánskeho pod-
sekretára pre vzťahy so štátmi Mons. Antoina Camille-
riho, „potvrdzuje významné úsilie Svätej stolice a Mest-
ského štátu Vatikán v snahe posilniť rámec svojich 
právnych a inštitucionálnych nástrojov“. Ako v rozho-
vore pre Vatikánsky rozhlas uviedol riaditeľ Dozorného 
finančného úradu Svätej stolice (AIF) René Brülhart,
ktorý sa zúčastnil na zasadaní v Štrasburgu, hoci Vati-
kán čaká ešte mnoho ďalších krokov, možno povedať, 
že „z pohľadu finančného operatívneho systému pracuje
dôveryhodným a transparentným spôsobom, čo potvrdil 
aj nezávislý orgán ako je Moneyval“.                        RV mf

O bezpečnosti v stredoafrickom 
regióne s prezidentom Konga

Vatikán 9. decembra (RV) Svätý Otec dnes dopoludnia 
prijal návštevu prezidenta Konžskej republiky (Kon-
go-Brazzaville) Denisa Sassou-N´Guessu. Okrem po-
tvrdenia dobrých vzájomných vzťahov spolu hovorili 
aj o naliehavých témach humanitárneho charakteru, 
týkajúcich sa centrálnej Afriky. Osobitne išlo o po-
moc utečencom a problém nárastu fundamentalizmu, 
komplikujúceho bezpečnostnú situáciu v regióne. 
Prezident Sassou-N´Guesso je osobnosťou s bohatý-
mi politickými kontaktmi, ktorými môže napomôcť 
k pozitívnemu vývoju v ťažko skúšanej centrálnej 
oblasti subsaharskej Afriky.                                        RV/jb

Nestačí evanjelizovať šírením viery, 
ale tiež obnovou logiky práva

Vatikán 11. decembra (RV) „Právny poriadok je v kríze, 
pretože stratil vzťah k človeku. Domnievam sa preto, 
že je potrebné evanjelizovať nielen hlásaním kresťan-
skej viery, ale tiež obnovením logiky na poli práva,“ 

hovorí kardinál Francesco Coccopalmerio, predseda 
Pápežskej rady pre výklad legislatívnych textov. Pove-
dal to vo Florencii na konferencii odborníkov štátneho 
a cirkevného práva, ktorú zorganizoval bankový inštitút 
Ente Cassa di Risparmio za účelom spoločnej sociálno-
-ekonomickej a etickej reflexie nad súčasnou situáciou.
Taliansky kardinál vystúpil k téme „Globálna kríza 
a morálne hodnoty“ a konštatoval, že „zákonodarcovia 
by mali vydávať zákony, ktoré berú do úvahy človeka 
a jeho nemeniteľné a nie voliteľné požiadavky. Dnešná 
situácia je však úplne opačná.“                              RV/ml 
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P. Raniero Cantalamessa:  
Reforma Cirkvi  

prostredníctvom svätosti

Vatikán 6. decembra (RV) „František z Assisi a reforma 
Cirkvi prostredníctvom svätosti.“ To bola téma prvej 
adventnej kázne pátra Raniera Cantalamesu OFM Cap. 
v rámci cyklu kázní pre Svätého Otca a Rímsku kúriu. 
Konala sa dnes ráno v kaplnke Redemptoris Mater 
v Apoštolskom paláci.

Pápežský kazateľ poukázal na to, že „Poverel-
lo z Assisi“ nás učí, že byť ozajstným reformátorom 
Cirkvi znamená zaprieť sám seba a žiť úplne pre Pána. 
Ak chceme pochopiť svätého Františka, „musíme začať 
od jeho obrátenia“, povedal páter Cantalamessa a upo-
zornil na to, že František sa nerozhodol pre chudobu, ale 
pre chudobných. Táto voľba však nie je príčinou jeho 
premeny, je jej dôsledkom: „Skutočná voľba je omnoho 
radikálnejšia. Nebola to iba voľba medzi bohatstvom 
a chudobou, ani medzi bohatými a chudobnými, medzi 
príslušnosťou skôr do tej ako inej vrstvy, ale voľba me-
dzi samým sebou a Bohom, medzi zachrániť svoj život, 
alebo stratiť ho pre evanjelium.“

„Hlboký dôvod jeho obrátenia nebol sociálnej, ale 
evanjeliovej povahy.“ A okrem toho František „nešiel 
z vlastnej vôle k malomocným, „ale bol tam vedený 
Pánom“. Nezamiloval sa do čnosti, zamiloval sa do 
osoby Ježiša Krista. „František sa nesnúbi s chudobou 

„Milovať a slúžiť“ - téma knihy 
o Svätom Otcovi Františkovi

Vatikán 10. decembra (RV) „Milovať a slúžiť. Historický 
realizmus pápeža Františka“ je názov novej knihy, ktorá 
predstavia v stredu 11. decembra v Ríme za účasti auto-
ra Lorenza Leuzziho, zástupcov vydavateľstva Libreria 
Editrice Vaticana a viacerých významných osobností 
Ríma. Mons. Lorenzo Leuzzi je pomocným biskupom 
Rímskej diecézy, zodpovedným za univerzitnú a zdra-
votnícku pastoráciu.

V anotácii ku knižnej novinke sa uvádza: „Milovať 
a slúžiť“ sú dve slová, ktoré veľmi dobre zhŕňajú pá-
pežov pohľad teológie a pastorácie. Láska je kľúčom 
k výkladu dejín spásy. Pápež František dobre pochopil 
historický okamih: evanjelizácia nebola nikdy tak nevy-
hnutná, ako je tomu teraz, a to nielen pre Cirkev, ale aj 
pre ľudskú spoločnosť. Ježiš Nazaretský je ten, ktorý je 
Živý, je prítomný v dejinách i v Cirkvi a človek žijúci 
v súčasnej spoločnosti ho stále môže stretnúť. Je tu však 
jeden veľký rozdiel oproti minulosti. Zatiaľ čo kedysi 
sa takéto stretnutie radilo medzi duchovné a spoločen-
ské potreby človeka, dnes je rozhodujúce pre budúcnosť 
celej spoločnosti, pre nasmerovanie našej cesty smerom 
k životu časnému i večnému, a nie k smrti.             RV/ar 

a dokonca ani s chudobnými, snúbi sa s Kristom. Tak 
to bude vždy v kresťanskej svätosti“ – povedal páter 
Cantalamessa a dodal, že na základe lásky k chudobe 
a chudobným, alebo lásky ku Kristovi, budú chudobní 
zneužívaní takým či onakým spôsobom a chudoba sa 
ľahko stane skutočnosťou polemickou proti Cirkvi, ale-
bo vystatovaním sa väčšou dokonalosťou vzhľadom na 
ostatných, ako sa to stalo, žiaľ, dokonca aj medzi niekto-
rými stúpencami sv. Františka.

Sv. František z Assisi ako reformátor urobil vo svojej 
dobe to, čo sa v čase Druhého vatikánskeho koncilu na-
zývalo „zbúrať hradby”. Išlo o zrušenie izolácie Cirkvi 
a priviesť ju do kontaktu s ľuďmi. Jedným z takých fak-
torov bola transformácia úradu na službu. Autorita bola 
vtedy chápaná ako moc, čo vytváralo nespočetné kon-
flikty ako vnútri, aj mimo Cirkvi. František, na základe
vlastného rozhodnutia, vyriešil tento problém vo svojom 
ráde v evanjeliovom zmysle absolútnou novosťou, a to 
rozhodnutím, že „predstavení sa budú nazývať ministra-
mi, teda služobníkmi a všetci ostatní bratia“.

Pre reformovanie Cirkvi je nevyhnuté začať refor-
movať seba a dať na prvé miesto v našich úmysloch 
slávu Krista. To platí rovnako pre tých, „ktorých Boh 
volá reformovať Cirkev cestou svätosti, ako aj pre tých, 
ktorí sa cítia povolaní obnovovať ju cez kritiku“, pove-
dal páter Raniero Cantalamessa v závere prvej advent-
nej kázne.                                                         RV/mf 

Na Sinajskom poloostrove  
zmizlo za uplynulých 5 rokov  

30 tisíc osôb

Rím 13. decembra (RV) Únosy, mučenie, zneužívania 
a vydieranie so sebou nesie obchod s ľuďmi na Sinaj-
skom poloostrove. Podľa odhadov tam za posledných 
päť rokov zmizlo až 30 000 ľudí. Na utečencoch tamojší 
priekupníci zarobili 600 miliónov dolárov, vyplýva zo 
správy eritrejských a holandských odborníkov, ktorú 
predstavili v talianskom parlamente. 

„Existuje príslušná legislatíva proti obchodovaniu 
s ľudskými bytosťami, ale neaplikuje sa z jedného pros-
tého motívu - kvôli korupcii. Svedkovia nám hovoria 
o tom, ako ich sudánski policajti odovzdali priekupní-
kom. To isté sa deje v Líbyi - ľudia podplácajú stráž-
cov v zadržiavaných táboroch, aby im odtiaľ pomohli 
utiecť. Medzinárodné spoločenstvo by malo apelovať 
na dodržiavanie zákonov v týchto afrických štátoch a na 
druhej strane zaistiť dostatočnú humanitárnu pomoc pre 
ľudí, ktorí sú nútení utiekať,“ hovorí Zerai z asociácie 
Habeshia, ktorá monitoruje situáciu utečencov v tomto 
regióne.                                                                    RV/ml 
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Cirkev v Indii odsúdila zásah  
polície proti kňazom a rehoľníčkam

India 12. decembra (RV) – Katolícka cirkev odsúdila 
brutálny zásah polície v Dillí, pri ktorom polícia dňa 10. 
decembra napadla, zbila a zatkla 300 členov duchoven-
stva, vrátane arcibiskupa Anila Couta. Otvorenú sťaž-
nosť kardinála Oswalda Graciasa, predsedu Konferencie 
biskupov Indie (CBCI) a arcibiskupa Bombaja priniesla 
agentúra AsiaNews. Mons. Couto sa spolu s ostatnými 
biskupmi, kňazmi a rehoľnými sestrami zúčastnil na po-
kojnom pochode za práva dalitov, príslušníkov kresťan-
skej a moslimskej viery. Na ulici pred parlamentom na 
nich obuškami a vodnými delami zaútočila polícia.

Kardinál Gracias vo svojej výzve píše: „Ako pred-
seda CBCI apelujem na premiéra Manmohana Singha 
kvôli okamžitej náprave v prístupe Komisie pre men-
šiny a skoncovaniu so 60-ročným obdobím diskri-
minácie dalitských kresťanov a moslimov. Žiadam 
tiež premiéra o vyšetrenie tohto brutálneho útoku na 
našich ľudí.“ Kardinál ďalej požaduje verejné odsú-
denie agresie spáchanej policajtmi na ženách, vrátane 
rehoľných sestier, ktoré boli napadnuté a zbité palica-
mi: „Je to hanebné a odsúdeniahodné správanie, ktoré 
odráža nedostatok dôstojnosti a úcty k ženám v tejto 
krajine. Naše rehoľné sestry sú zasvätené Bohu, pre-
to tu ide o dvojnásobné zneváženie. Pre naše indické 
dcéry a matky, ktoré boli napadnuté a zmlátené poli-
cajtmi, je to hanebná škvrna a je to zneváženie spolo-
čenského statusu, práv a dôstojnosti indických žien.“ 
Kardinál Oswald Gracias výzvu uzatvára slovami od-
pustenia: „Ako pastier indickej cirkvi sa modlím za 
mier a spravodlivosť. V rámci prípravy na narodenie 
Božieho Dieťaťa, odpúšťame tým, ktorí útok nariadili 
i tým, ktorí túto brutálnosť vykonali.“                     RV/ar

Švajčiarska biskupská konferencia 
na 302. pracovnom zasadnutí

Lugano 10. decembra (TK KBS) V dňoch 2. až 4. de-
cembra 2013 sa v Dome sv. Brigity v Lugane konalo 
302. riadne plenárne zasadnutie Švajčiarskej biskup-
skej konferencie (SBK). Biskupi po prvý raz vo svo-
jich radoch privítali dvoch novovymenovaných členov 
SBK: Mgr Valeria Lazzeriho, ktorý bol neskôr 7. de-
cembra 2013 vysvätený za biskupa Lugana a Mgr Ala-
ina de Raemy, ktorý bude 11. januára 2014 vysvätený 
za pomocného biskupa pre biskupstvo Lausanne, Žene-
va a Freiburg. Vysviackou a prevzatím úradu sa stanú 
členmi SBK. Na zasadnutí sa rozlúčili s prítomnými 
biskup Pier Giacomo Grampa und opát Martin Werlen, 
ktorí už nie sú členmi biskupskej konferencie. Biskup 
Markus Büchel im v mene členov SBK poďakoval za 
plodnú a obrovskú prácu, ktorú vykonávali pre Kato-
lícku cirkev vo Švajčiarsku.

Zasadnutie bolo zvlášť ovplyvnené apoštolskou kon-
štitúciou „Evangelii gaudium“ pápeža Františka z 24. 
novembra. Biskup Pier Giacomo Grampa podčiarkol 
vo svojej kázni adresovanej spolubratom programovú 
silu pápežovho dokumentu. Pápež potvrdzuje výzvu na 
obnovu Cirkvi skrze Druhý vatikánsky koncil, chápaný 
ako otvorenie sa pre ustavičnú reformu samej seba vo 
vernosti k Ježišovi Kristovi. Členovia Švajčiarskej bis-
kupskej konferencie sa v dňoch 20. – 22. februára 2014 
zúčastnia na návšteve ad limina apostolorum v Ríme. 
Návšteva hrobov sv. apoštolov Petra a Pavla bude spo-
jená s rozhovormi so Svätým Otcom a Rímskou kúriou. 
Obsahom rozhovorov sú pastoračné, cirkevné a spo-
ločenské otázky, ktorými sa zaoberajú biskupi a kúria. 
Rozsah tématických okruhov, ktoré môžu byť predme-
tom rozhovorov je veľmi široký. Cirkev a štát, náuka 
viery, liturgia, procesy blahorečenia a svätorečenia, lai-
ci, klérus a biskupi, ekuména a nová evanjelizácia sú len 
niekoľkými príkladmi takýchto tém.

Na celom svete prebiehajú prípravné práce biskup-
stiev a biskupských konferencií na III. mimoriadnu bis-
kupskú synodu, ktorú zvolal pápež František na 5. až 19. 
októbra 2014. Švajčiarski biskupi dali podnet vo svojich 
biskupstvách na širokú konzultáciu týkajúcu sa zodpo-
vedania dotazníka. Ako dodatok k tomuto dotazníku, 
ktorý zahŕňa najmä súčasný stav, vznikla po dohode 
s predsedom SBK, biskupom Markusom Büchelom, on-
line-anketa pri Švajčiarskom pastoračno-sociologickom 
inštitúte, ktorá sa zameriava na názory a žiadosti zúčast-
nených osôb. Prípravný dokument s dotazníkom, ako aj 
online-anketa si získali veľkú pozornosť verejnosti. Ter-
mín uzávierky konzultácií je stanovený do konca roka 
2013. Potom budú výsledky vyhodnotené pod záštitou 
sekretariátu pastoračnej komisie pri SBK a zhrnuté pre 
potreby sekretariátu biskupskej synody.

Novinkou je tiež liturgický preklad Svätého pís-
ma do francúzštiny. Preklad bol koncom novembra 

predstavený v Paríži, kde vznikol pod vedením „Bis-
kupskej komisie frankofónnej oblasti pre liturgické 
preklady“ (CEFTL). Je výsledkom 18-ročnej práce 
vyše 70 odborníkov a konzultácií všetkých biskupov 
frankofónnych krajín. Preklad sa začne používať 
v liturgii pravdepodobne začiatkom roku 2016, keď 
sa očakáva publikácia nového francúzskeho prekla-
du rímskeho misálu, v ktorom bude zahrnutá zme-
na slov na záver modlitby Otče náš. SBK schválila 
štatúty novozriadenej pastoračnej komisie. Nová ko-
misia vystrieda prácu komisie pre pastoračný plán, 
ktorá je zrušená. Švajčiarski biskupi dali roku 2014 
pri príležitosti 50-ročného jubilea Druhého vatikán-
skeho koncilu heslo „Spojení vo viere“. V tejto sú-
vislosti vydajú na prvú pôstnu nedeľu, 9. marca 2014 
pastiersky list o posvätnosti Cirkvi.

www.bischoefe.ch/ Ľubica Hricová 
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Európski biskupi: K migrantom  
sa nesmie pristupovať ako k tovaru

Malta 6. decembra (RV) Téma pastorácie migran-
tov stála v centre pozornosti biskupov a zodpoved-
ných delegátov jednotlivých biskupských konferencií 
v Európe, ktorí sa počas tohto týždňa zišli na Malte. 
Pracovné stretnutie v dňoch 2. - 4. decembra, ktoré sa 
uskutočnilo na pozvanie miestneho arcibiskupa Mons. 
Paula Cremonu a predsedu Konferencie biskupov Mal-
ty Mons. Maria Grecha, organizovala Rada európskych 
biskupských konferencií (CCEE). Zúčastnili sa na ňom 
aj vedúci predstavitelia Pápežskej rady pre pastoráciu 
migrantov a cestujúcich, vrátane jej predsedu kardinála 
Antonia Mariu Veglia.

Účastníci stretnutia označili prístup k fenoménu mig-
rácie v Európe za prejav istého druhu schizofrénie. Ako 
uviedli, zatiaľ čo Európska únia uznáva práva prisťaho-
valcov čoraz viac, Európa pevne pokračuje v riešení ľud-
skej mobility spôsobom, akoby išlo o čisto ekonomický 
problém. Migranti však podľa delegátov konferencií ne-
predstavujú tovar, ktorý možno importovať či exporto-
vať podľa toho, ako sa komu páči. Upozorňujú, že taký 
prístup k fenoménu migrácie, ktorý neberie do úvahy 
všetky rozmery ľudskej osoby a sociálnej a kultúrnej 
skutočnosti jednotlivých národov, vedie k vytváraniu 
vylúčenia, marginalizácie a sociálneho napätia. Naopak, 
pastoračný prístup, ktorý ponúka Cirkev, vyžaduje od 
všetkých zapojených istý realizmus v spôsobe nazerania 
na realitu ľudí a spoločenstvá migrantov, aby sa predišlo 
posudzovaniu tejto problematiky čisto z ekonomického, 
sociologického či politického hľadiska. Kultúra stretnu-
tia, ktorá spočíva vo vychádzaní v ústrety a starostlivosti 
o ostatných, si vyžaduje, aby bol fenomén migrácie vní-
maný nielen ako výzva k charitatívnej službe, ale tiež 
ako príležitosť na obohatenie cirkevného spoločenstva, 
uviedli biskupi a delegáti jednotlivých biskupských kon-
ferencií Európy, ktorí počas stretnutia navštívili aj dve 
azylové centrá.                                                         RV/mf 

Biskup v Carpi otvoril nadáciu  
na podporu zamestnanosti mladých

Taliansko 10. decembra (RV) Biskup talianskej diecézy 
Carpi, ktorú vlani postihlo zemetrasenie, založil zvláštnu 
charitatívnu nadáciu nazvanú „Fides et Labor Benedetto 
XVI.“ Je určená na podporu podnikateľských zámerov 
mladých ľudí, ktorí v bankových ústavoch nedostali 
úver. Nadácia so začiatočným vkladom 300 tisíc eur 
vznikla na základe daru Benedikta XVI. pre obyvateľov 
postihnutých zemetrasením. Projekt prezentoval biskup 
Carpi Mons. Francesco Cavina:

„Keď Svätý Otec Benedikt XVI. navštívil Carpi (26. 
júna 2012) daroval diecéze 100 tisíc eur s tým, aby ich 
biskup použil na to, čo je potrebné. Vyložil som si ten-
to dar ako znamenie Prozreteľnosti, aby som sa pustil 
do projektu, ktorý som mal v hlave už pred nastúpením 
do úradu tunajšieho biskupa. Chcel som vytvoriť etickú 
komisiu, ktorá by favorizovala zamestnanosť mládeže. 
Táto myšlienka našla podporu po stretnutiach s mláde-
žou diecézy, kde som mohol hmatateľne zakúsiť túžbu 
a kreativitu mladých ľudí a ich krásne podnikateľské 
nápady, ktoré nemohli realizovať, pretože nedosiahli 
na bankové úvery, za ktoré nemali čím ručiť. Ide teda 
o bezúročné pôžičky na prezentované projekty. Dalo by 
sa povedať, že ide prakticky o pôžičky, ktorých návrat-
nosť je dobrovoľná. Je to úplne nová iniciatíva, ktorá 
v Taliansku zatiaľ nemá obdobu,“ hovorí biskup Cavina 
k začiatku činnosti novej nadácie.                          RV; ml 

Europarlament neprijal  
Správu o sexuálnom  

a reprodukčnom zdraví

Štrasburg 10. decembra (TK KBS) Európsky parlament 
dnes napoludnie neprijal Správu o sexuálnom a repro-
dukčnom zdraví, ktorej autorkou je socialistická poslan-
kyňa Edite Estrela. V hlasovaní namiesto nej prešiel al-
ternatívny návrh uznesenia, ktorý predložili frakcie EPP 
a ECR. Za tento návrh hlasovalo 334 poslancov, proti 
327 a zdržalo sa 35 poslancov.

„To, že správa neprešla, považujem v súčasnej po-
litickej klíme za malý zázrak. Väčšina poslancov tak 
jasne odmietla zasahovanie do výlučných kompetencií 
členských štátov, predovšetkým v otázkach týkajúcich 
sa výchovy detí v rodine a vykonávania potratov. Ďa-
kujem všetkým, ktorí podporili naše snahy a apelovali 
na poslancov zaslaním mailu alebo podpísaním petície,“ 
uviedla po hlasovaní europoslankyňa Anna Záborská.

„Odmietnutie správy Estrela je veľkým víťazstvom 
života a skutočných hodnôt. V čase adventného očaká-
vania je toto úspešné hlasovanie veľkou radosťou, že 
niet väčšej hodnoty ako je ľudský život, ktorý treba chrá-
niť v každej jeho fáze, každom prostredí a za každých 
podmienok. Veľmi ďakujem všetkým občanom, ktorí sa 
k tejto vážnej otázke postavili iniciatívne, či už podpí-
saním petície, kontaktovaním poslancov alebo modlit-
bou,“ reagoval europoslanec Miroslav Mikolášik.

Správu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví parla-
ment v októbri po búrlivej diskusii vrátil na prepracova-
nie naspäť do výboru. Spravodajkyňa však urobila len ne-
patrné zmeny a následne Výbor pre práva žien a rodovú 
rovnosť vrátil správu do pléna.  Kancelária Anny Záborskej
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Vladyka Lach na vysviacke  
biskupa eparchie Passaic  

Kurta Burnetta

USA 8. decembra (TK KBS) Cesta na vysviacku 
nového biskupa gréckokatolíckej eparchie Passaic 
Kurta R. Burnetta bola hlavným cieľom prešov-
ského pomocného biskupa Mons. Milana Lacha SJ 

SKM v Ríme na adventných  
vešperách s Guidom Marinim

Vatikán 8. decembra (TK KBS) Členovia Slo-
venskej katolíckej misie (SKM) sa zúčastňujú na 
pravidelných adventných vešperách vo Vatikáne. 
Predsedá im Mons. Guido Marini, maestro pre li-
turgické slávenia. V piatok 6. decembra 2013 sa 
Mons. Marini zamýšľal nad samotným kráčaním 
v advente. Zdôraznil, že sa nejedná ani tak o ľud-
ské kráčanie smerom ku Kristovi, ako skôr o kro-
ky, ktorými Pán kráča smerom k človeku. Vyše sto 
veriacich, ktorí sa zúčastnili na modlitbe vešpier, 
mohli okrem duchovného povzbudenia obdivovať 
i krásu Pavlínskej kaplnky, ktorá sa nachádza vo 
Vatikáne. Mons. Marini vo svojom príhovore zdô-
raznil aj potrebu odovzdať sa do vôle Boha. „Nie, 
ako ja chcem, ale ako ty chceš“ – v konkrétnych 
veciach a konkrétnom čase, ktorý pozná Pán.        
                                                      Ľubomír Majtán

v Spojených štátoch amerických. Cesta, na ktorú 
sa vydal začiatkom decembra, vyvrcholí budúci 
týždeň. Sprevádza ho dekan Gréckokatolíckej te-
ologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 
Mons. Peter Šturák.

Intronizácia nového biskupa bola 4. decem-
bra 2013. O. Kurt R. Burnette bol predtým rek-
torom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda 
v Pittsburghu. Eparchia Passaic nemala svojho sí-
delného biskupa od januára 2012, keď bol vtedajší 
jej eparcha, biskup Wiliam Skurla vymenovaný za 
pittsburghského arcibiskupa metropolitu. V čase 
uprázdneného biskupského stolca viedol eparchiu 
administrátor Mons. Edward G. Cimbala. Väčšina 
veriacich tejto eparchie, ktorá patri do pittsburgskej 
metropolitnej ruthenskej cirkvi sui iuris, pochádza 
práve z územia východného Slovenska a Podkarpa-
tia, ktori odchádzali pred 100 rokmi za prácou do 
USA. Za účasti asi 15 biskupov z Európy a USA 
v katedrálnom chráme svätého Michala v Passai-
cu bol vysvätený arcibiskupom a metropolitom 
pittsburghským Wiliamom Scurlom, ktorý rovnako 
ma svoje korene na východnom Slovensku, bis-
kupom Johnom Kudrikom, parmským eparchom 
a biskupom Geraldom Nicholasom Dinom v pora-
di piaty biskup Passaicu. Tato eparchia zahŕňa vý-
chodné pobrežie USA, ktoré ma asi okolo 70 kňa-
zov a okolo 16 tisíc veriacich.

Ďalším miestom návštevy vladyku Lacha a de-
kana Šturáka boli farnosti gréckokatolíckych kňa-
zov Mirona Kerula Kmeca a Mareka Višňovského 
pôvodom zo Slovenska v eparchii Parma, ktorá leží 
neďaleko Clevelandu v state Ohio, kde spoznali ich 
pastoračnú prácu s potomkami našich vysťahoval-
cov gréckokatolíkov zo Slovenska, Podkarpatia či 
gréckokatolíkov z bývalej Juhoslávie. Na sviatok 
svätého Mikuláša so sídelným biskupom Johnom 
Kudrikom, ktorého starí rodičia pochádzali z obce 
Kaluza (okres Michalovce) a s hajdudorogským 
biskupom Filipom Kocsisom, slávili odpustovú 
božskú liturgiu vo farnosti svätého Mikuláša v Bar-
berton v state Ohio, kde pôsobí otec Miron Kerul 
Kmec.

V nedeľu slávil vladyka Lach v Pittsburgu vo 
farnosti svätého Gregora vo farnosti o. Valeria-
na Michlika, ktorý ma korene z východného Slo-
venska božskú liturgiu veriacich tejto farnosti. Po 
obede v katedrálnom chráme pittsburgskej archie-
parchie za učasti metropolitu Wiliama Scurlu bol 
moleben k svätému Mikulášovi, po ktorom nasle-
dovalo stretnutie asi za učasti 400 účastníkov.

Jedným z cieľov návštevy bolo možné nadvia-
zanie akademickej spolupráce Gréckokatolíckej te-
ologickej fakulty PU v Prešove s gréckokatolíckym 
kňazským seminárom v Pittsburgu, ktorý patri do 
zväzku Severoamerickej aliancie teologických škôl 
v USA.                                                               TK KBS/mla 
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Rím 8. decembra (TK KBS)  Duchovná obnova Slo-
vákov s arcibiskupom Vasilom SJ.  Foto Peter Fogáš
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Arcibiskup Zvolenský zveril  
Bratislavu pod ochranu Panny Márie

Bratislava 10. decembra (TK KBS) V pondelok ve-
čer 9. decembra 2013, kedy sa v tomto roku slávila 
slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie pre-
ložená z 8. decembra, prišiel bratislavský arcibiskup 
metropolita Mons. Stanislav Zvolenský celebrovať 
svätú omšu do farského Kostola sv. Jána z Mathy 
v Bratislave. V úvode ho privítal miestny farár - de-
kan - vdp. Ján Adamus.

Mons. Stanislav Zvolenský pri svätej omši spolu 
s bratislavským pomocným biskupom Mons. Joze-
fom Haľkom, koncelebrujúcimi kňazmi, bohoslov-
cami a zhromaždeným spoločenstvom veriacich 
uvažoval nad dvomi liturgickými čítaniami, ktoré 
hovoria o bytostnom stretnutí človeka s Bohom. 
Tým prvým bol úryvok z knihy Genezis, v ktorom 
Boh hľadá a oslovuje Adama a Evu po spáchaní 
prvotného hriechu. K tomu došlo pre pochybnosť, 
ktorú do sŕdc prvých rodičov zasial Boží Nepriateľ, 
či im naozaj Boh dal všetko to najlepšie, čo mohol. 
V Evanjeliu zas Boží posol prichádza k Márii, novej 
Eve, počatej bez akejkoľvek škvrny hriechu, ktorá 
hovorí Bohu svoje „áno“. Aj my sme pozvaní prosiť 
Máriu o príhovor a učiť sa od nej hovoriť v našom 
živote stále „áno“ Bohu a jeho vôli. Arcibiskup Zvo-
lenský tiež upozornil na to, že aj v našom živote by 
sme si mali dávať veľký pozor na pochybnosť, kto-
rú možno už ani nevnímame ako urážku Boha, keď 
pochybujeme o tom, či nám Boh naozaj dal všetko 
dobro, ktoré mohol.

V závere predniesol arcibiskup pred obrazom 
Panny Márie modlitbu, ktorou zveril prítomných 
i celé mesto Bratislava pod ochranu Panny Márie.       
                                      Lukáš Uváčik

Členovia Rady pre históriu KBS  
sa stretli na zasadnutí v Bratislave

Bratislava 9. decembra (TK KBS) Členovia Rady pre 
históriu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa 
zišli na svojom zasadnutí 4. decembra 2013 v Brati-
slave. Rokovanie sa uskutočnilo v priestoroch Rím-
skokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty 
UK v predvečer konania medzinárodnej vedeckej 
konferencie Slovenský ústav svätých Cyrila a Meto-
da 1963-2013, pri príležitosti 50. výročia založenia 
Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Za-
sadanie viedol Mons. Viliam Judák, predseda Rady 
pre históriu KBS.

Prítomní sa venovali diskusii o aktuálnych otáz-
kach cirkevných dejín a o výročiach, ktoré si v roku 
2014 budeme pripomínať. Spomedzi mnohých pod-
ujatí sa rozhodli zorganizovať vedeckú konferenciu 
z príležitosti 100. výročia od začiatku 1. svetovej 
vojny na tému Cirkev a vojna, a rovnako zostala 
otvorená možnosť organizácie vedeckej konferencie 
pri príležitosti 150. výročia narodenia Andreja Hlin-
ku.

Rada pre históriu KBS vydala na záver cyrilome-
todského roka vyhlásenie, ktoré prinášame v plnom 
znení.

Vyhlásenie Rady pre históriu KBS na záver
jubilejného cyrilometodského roka
1150. výročie príchodu svätých bratov Konštan-

tína – Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu sa stalo 
na Slovensku príležitosťou zhodnotiť túto dôležitú 
udalosť. Celý jubilejný rok 2013 sa niesol v znamení 
rôznych aktivít. Konferencie, semináre, prednášky, 
diskusie, výstavy a umelecké výstupy sa zamerali 
na posolstvo byzantskej misie. Na konci jubilejné-
ho cyrilometodského roka teda môžeme bilancovať. 
Možno povedať, že slovenská vedecká obec i ce-
lá spoločnosť si uvedomuje náboženský a kultúrny 
význam byzantskej misie. Na jednej strane to poteší, 
no na druhej sa ukazujú rezervy. Predovšetkým je po-
trebné venovať sa cyrilometodskej tradícii sústavnej-
šie, neviazať ju iba na výročia, hľadať jej odkaz pre 
prítomnosť. Je potrebné väčšmi v jej duchu oživiť 
s ňou spojené pamätné miesta (Devín, Nitra), ale aj 
osobnosti, ktoré jej zasvätili svoju tvorbu (Ján Hollý, 
Franko V. Sasinek, Andrej Radlinský, Štefan Moy-
ses). Táto tradícia mala a má v dejinách slovenské-
ho národa nezastupiteľné miesto. Jej evanjelizačný 
rozmer je dnes mimoriadne aktuálny v našej krajine, 
kde sa viera pod vplyvom sekularizmu stáva formál-
nou, málo žitou a často sa redukuje na folklór. Jej 
kultúrny rozmer je rovnako aktuálny, pretože spája 
slovenskú kultúru s kultúrou iných slovanských kra-
jín a upozorňuje na východný a západný rozmer eu-

rópskej kultúry ako celku. Nezastupiteľný je rozmer 
národný, pretože poukazuje na kresťanské korene 
národnej kultúry Slovákov, ktorých národná identita 
sa formovala v spojení s ich kresťanskou identitou. 
Cyrilometodské dedičstvo nás otvára aj ďalšiemu 
– ekumenickému rozmeru, pretože poukazuje na 
spoločný prameň viery, z ktorého dodnes čerpajú 
rôzne kresťanské cirkvi. Cyrilometodské jubileum 
je dôležitou udalosťou, ktorá nás bezprostredne pri-
pravuje na budúci rok Sedembolestnej Panny Márie. 
Veď práve so svätými bratmi zo Solúna sú spojené 
počiatky mariánskej úcty u nás.

Mons. Viliam Judák, predseda Rady pre históriu KBS
                                               TK KBS/Michal Rajec
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Biskup Galis daroval študentom  
sochu Panny Márie z Aparecidy

Ružomberok 10. decembra 2013 (TK KBS) V pondelok 
9. decembra 2013 na slávnosť Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie navštívil ružomberské univerzitné spolo-
čenstvo pri Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) 
žilinský biskup Mons. Tomáš Gális. Počas slávenia vy-
sokoškolskej svätej omše v Kostole Povýšenia svätého 
Kríža sa Mons. Tomáš Gális vo svojom príhovore za-
meral na tajomstvo Nepoškvrneného počatia Panny Má-
rie vo svetle štyroch mariánskych dogiem. Prítomným 
vysokoškolákom, ktorých sa tu zišlo asi stopäťdesiat, 
poukázal na Máriinu čistotu a zároveň zdôraznil hodno-
tu čistoty, tak prepotrebnú v dnešných predmanželských 
a manželských vzťahoch.

V závere svätej omše, na koncelebrácii ktorej mal 
účasť aj rektor KU, prof. Tadeusz Zasepa, žilinský 
biskup odovzdal ružomberskému univerzitnému spo-
ločenstvu sochu Panny Márie z Aparecidy. Táto socha 
podľa slov duchovného správcu Univerzitného pasto-
račného centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku otca Ró-
berta Slotku nájde svoje miesto v Univerzitnej kaplnke 
sv. Alberta Veľkého. Socha Panny Márie z Aparecidy 
je darom brazílskych veriacich z farnosti Našej Panej 
z Aparecidy v Sao Paulo žilinskému biskupovi Mons. 
Tomášovi Gálisovi, ktorý v tejto farnosti strávil misijný 
týždeň ako súčasť Svetových dní mládeže v Rio de Ja-
neiru.                                                               Jozef Žvanda

Biskup Judák na oslave 50. výročia 
Radošinského naivného divadla

Radošina 8. decembra (TK KBS) Radošinské naiv-
né divadlo si tento rok pripomína 50 rokov od svoj-
ho založenia. Z tejto príležitosti 8. decembra 2013 
celebroval svätú omšu vo farskom kostole v Rado-
šine nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

V homílii povzbudil veriacich, aby boli, podľa 
vzoru Jána Krstiteľa, adventnými kazateľmi, hlása-
teľmi dobra, pričom poukázal aj na činnosť jubilu-
júceho divadla. „Radošinské naivné divadlo to robí 
už 50 rokov svojským spôsobom. Oslovuje, hovorí 
pravdu, aj keď je nepríjemná. Hovorí to zvláštnym 
spôsobom, hovoreným spôsobom a myslím, že ta-
kýto spôsob je pre mnohých prijateľný. A keď sa 
človek vie zasmiať aj nad sebou a svojimi chybami, 
vie sa zastaviť a zamyslieť, je to aj prvý krok k to-
mu, aby svoj život zmenil“, povedal biskup Judák.

Umelecký šéf a zakladateľ Radošinského naiv-
ného divadla Stanislav Štepka slová nitrianskeho 
biskupa po svätej omši potvrdil. „Hovoríme o všet-
kom, čo súvisí s človekom, na javisku. A stále si 
myslím, že je veľmi dôležité, aby sme podali takú 
správu, ktorá je pravdivá, ale na druhej strane aj 
prináša nádej. Že sa človek na druhý deň má chuť 
zobudiť do ďalšieho dňa“, dodal na tému poslania 
ich divadla Štepka.

Zaujímavosťou je, že Radošinské naivné diva-
dlo od počiatku až dodnes uvádza hry jediného au-
tora Stanislava Štepku.                             Miroslav Lyko

Gréckokatolícku farnosť v Nitre 
navštívil biskup Judák

Nitra 6. decembra (TK KBS) Gréckokatolícku farnosť 
v Nitre  navštívil Mons. Viliam Judák, nitriansky die-
cézny biskup. Spoločne s duchovným otcom farnosti 
Martinom Pavúkom, MSC si otec biskup pozrel chrám, 
vitráže presvätej Bohorodičky, sv. Cyrila a Metoda. Vit-
ráže sv. Cyrila, sv. Metoda a Bohorodičky boli nainšta-
lované pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila 
a Metoda na naše územie.

Kostol sv. Štefana kráľa prenajal Ján Chryzostom 
kardinál Korec, SJ Gréckokatolíckej cirkvi na 99. ro-
kov. Tento Chrám je vzácnou stredovekou kultovou 
stavbou so zvyškami románskych fresiek a starého 
pohrebiska. Je to pôvodne predrománska stavba z 10. 
storočia,románsky prestavaná v 11. a 12. storočí,baro-
kovo upravená začiatkom 18. storočia,sakristia a chór 
prestavané v r. 1907. Kostolík je jednoduchou jednolo-
ďovou stavbou. Archeologický výkop v rokoch 1959-

Zaradenie piatakov v Badíne  
medzi kandidátov  

posvätných stavov

Banská Bystrica - Badín 9. decembra (TK KBS) V ne-
deľu 8. decembra 2013 sa v kaplnke Kňazského se-
minára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici 
– Badíne uskutočnila slávnostná svätá omša, pri ktorej 
biskup Mons. Marián Chovanec zaradil dvoch bratov 
piateho ročníka medzi kandidátov posvätných stavov. 
V homílii vychádzal otec biskup z evanjelia a ohla-
sovaní príchodu Krista svätým Jánom Krstiteľom. 
Všetkých prítomných, no hlavne dvoch kandidátov 
povzbudil k tomu, aby Krista nasledovali s neochvej-
nosťou aj vytrvalosťou a vyrovnali mu cestu, a tak sa 
pripravili na správny duchovný život.      Patrik Špánik

1960 ukázal, že kostol stojí na základoch veľkmorav-
ského kostola.                           P. Martin Pavúk, MSC 
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Biskup Galis prijal zamestnancov 
a dobrovoľníkov charity v Žiline

Žilina 9. decembra (TK KBS) Prí príležitosti Me-
dzinárodného dňa dobrovoľníctva sa uplynulý týž-
deň uskutočnilo stretnutie zamestnancov, dobro-
voľníkov a priaznivcov Diecéznej charity Žilina. 
V priestoroch diecézneho centra ich prijal žilinský 
biskup Tomáš Galis. Hlavným motívom stretnu-
tia bola vďačnosť všetkým, ktorí slúžia núdznym 
a biednym z diecézy. Stretnutie pracovníkov a dob-
rovoľníkov organizuje Diecézna charita Žilina pra-
videlne na konci roka.

Podľa riaditeľa Petra Birčáka je jeho cieľom ďako-
vať a tiež povzbudiť sa v službe. „Všetci tak vnímame, 
že na záver roka sú mnohí takí unavení, vyčerpaní, 
možno aj vyhorení niekedy zo služby, takže potrebu-
jeme naozaj niekedy načerpať, byť spolu, tráviť čas, 
stretnúť sa so zriaďovateľom, počuť jeho povzbudivé 
slová a zároveň to je taká príležitosť na ďakovanie a to 
je taký možno najdôležitejší motív.“ Pomocníkom cha-
rity poďakoval aj žilinský biskup Tomáš Galis, podľa 
ktorého totiž je ich práca nedocenená. „Dobrovoľníctvo 
patrí od samého počiatku Katolíckej cirkvi ako medzi 
čosi, čo je nechcem povedať že samozrejmé, bez čoho 
by jednoducho to nemohlo fungovať. Do určitej miery 
vy ste tí, ktorí pripravujete cestu.“

Sv. Mikuláša oslávili  
v Liptovskom Mikuláši  
s vladykom Rusnákom

Liptovský Mikuláš 10. decembra (TK KBS) V sobotu 7. 
decembra sa v gréckokatolíckej farnosti v Liptovskom 
Mikuláši konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviat-
ku patróna farnosti sv. arcibiskupa Mikuláša. Hlavným 
slúžiteľom a kazateľom odpustovej liturgie v miestnej 
kaplnke sv. Mikuláša, bol bratislavský eparcha Mons. 
Peter Rusnák.

V homílii vladyka vychádzal z myšlienky zo Skut-
koch apoštolov – „Blaženejšie dávať ako brať“. Človek 
je šťastný práve vtedy, keď môže milovať, čo je ešte viac 
ako byť milovaný. Táto skúsenosť s Ježišom nás mení 
na takých kresťanov, ktorí nie sú len kostolnými ľuď-
mi v zmysle prispôsobiť si Boha na svoj obraz a podľa 
svojej vôle, ale presne opačne – kresťanov, ktorí môžu 
dávať druhým a slúžiť s Kristovým duchom.   Igor Suchý

Metropolita Ján Babjak SJ slávil 
výročie sestier služobníc v Prešove

Prešov 10. decembra (TK KBS) V nedeľu 8. decem-
bra, na sviatok Nepoškvrneného Počatia Presvätej 
Bohorodičky, slávil prešovský arcibiskup a metro-
polita Ján Babjak SJ v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti 
85. výročia príchodu prvých sestier služobníc Ne-
poškvrnenej Panny Márie na Slovensko. Pri tejto li-
turgickej slávnosti si sestry zároveň obnovili svoje 
rehoľné sľuby.

Vladyka v homílii povedal, že Mária je vzorom 
pravého Kristovho učeníka a že podobne ako ona 
aj každý z nás je povolaný počúvať Božie slovo 
a rozjímať o ňom vo svojom srdci. Počúvanie a za-
chovávanie Božieho slova spôsobuje, že sa stávame 
najbližšou Ježišovou rodinou, jeho matkou a jeho 
bratmi. „Ak chceme poznať správnu cestu do več-
nosti, bez Božieho slova sa nezaobídeme. Je to svet-
lo pre náš život.“ Sestrám služobniciam povedal, že 
Panna Mária je obzvlášť ich vzorom. „Dnešná ob-
nova večných sľubov nám pripomína, aby sme boli 
pravou Ježišovou rodinou.                 Ľubomír Petrík

Biskup Stolárik celebroval  
slávnosť v Prešove

Prešov 6. decembra (TK KBS) Mons. Stanislav Sto-
lárik, košický pomocný biskup, celebroval odpustovú 
svätú omšu v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove. 
Koncelebrovali viacerí kňazi. Biskup Stolárik okolo 
1 500 veriacich vo svojom príhovore povzbudil k odo-
vzdávaniu dobra podľa vzoru sv. Mikuláša. V druhej 
časti poukázal na povinnosť kresťanov vidieť veci aj 
pod povrchom, a to vo svetle Božieho slova, usmer-
nenia biskupov, kňazov či rodičov. Na záver biskupa 
Stolárika a všetkých prítomných pozdravil člen far-
skej rady Dezider Smelý.

Súčasťou stretnutia bolo aj ocenenie ôsmich za-
mestnancov a dobrovoľníkov za ich postoj, či dlhoroč-
nú pomoc. Jednou z nich bola aj Alexandra Tomanová, 
ktorá pracuje v Detskom charitnom domove v Považ-
skej Bystrici. „Ja som vychovávateľka, takže som pria-
mo s deťmi. Človek to tak neberie, že čaká niečo za to, 
ale keď som sa dozvedela, že budem mať tú česť, tak 
si to tak vážim.“ V rámci programu sa účastníci obzreli 
aj za udalosťami a aktivitami, ktoré naplnili rok 2013 
a pripomenuli si tie, ktoré sú ešte naplánované do kon-
ca kalendárneho roka.                                Júlia Kavecká
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Predstavitelia silových rezortov 
a zložiek s ordinárom Rábekom

Marianka 10. decembra (TK KBS) V sídle Ordi-
nariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR 
v Marianke sa uskutočnilo priateľské stretnutie 
predstaviteľov silových rezortov a zložiek s vojen-
ským ordinárom Mons. Františkom Rábekom. Pri 
adventnom venci sa s otcom biskupom a jeho vikár-
mi stretli minister obrany SR Martin Glváč, minister 
spravodlivosti Tomáš Borec, 1. zástupca NGŠ OS 

Fatimská sobota v Michalovciach 
zameraná na prípravu na Vianoce

Michalovce 7. decembra (TK KBS) V predsviatok Ne-
poškvrneného počatia Panny Márie sa v Bazilike minor 
v Michalovciach konala fatimská sobota tematicky za-
meraná na prípravu na Vianoce. V prednáške o. Metod 
M. Lukačik CSsR poukázal na Ježiša Krista ako prototyp 
dobrého človeka. Veriacim pripomenul, že od práce na 
sebazdokonaľovaní svojho ľudského vnútra nie je nikto 
oslobodený. K tomu, aby sa človek stal dobrým, je po-
trebná vnútorná dynamika, formácia svedomia, reflexia
nad životom a obeta. Archijerejskú liturgiu slávil vladyka 
Milan Chautur, košický eparchiálny biskup. V kázni prí-
tomným priblížil význam prvého atribútu Bohorodičky, 
ktorým je jej nepoškvrnené počatie. 

Súčasťou slávenia bolo aj zverenie sa Panne Márii, 
prosba k bl. Metodovi D. Trčkovi CSsR, ako aj rozdáva-
nie mesačníka Ochrankyňa Zemplína.   Michal Hospodár 

Biskup Haľko viedol adventnú ob-
novu pre maďarských veriacich

Bratislava 10. decembra (TK KBS) Mons. Jozef Haľ-
ko, bratislavský pomocný biskup, viedol počas uply-
nulej soboty 7. decembra 2013 adventnú duchovnú 
obnovu pre maďarských veriacich. Približne 60 ľudí 
sa zúčastnilo na svätej omši, adorácii a spoločnej be-
sede. Duchovná obnova sa niesla v znamení advent-
ného hymnu svätého Ambróza v priestoroch Domu 
Quo Vadis v Bratislave.                              TK KBS/jh

Bratislavský arcibiskup Zvolenský 
zavítal do seneckej farnosti

Senec 7. decembra (TK KBS) V piatok 6. decembra za-
vítal do farnosti Senec bratislavský arcibiskup metro-
polita Mons. Stanislav Zvolenský pri príležitosti oslavy 
patróna farského kostola i celej starobylej seneckej far-
nosti, svätého biskupa Mikuláša. Arcibiskup Zvolenský 
v homílii poukázal na svätého biskupa Mikuláša ako 
na Pánovho učeníka, ktorému leží na srdci budúcnosť 
mladej generácie. Po predchádzajúcom programe detí 
so svätým Mikulášom v Pastoračnom centre si deti ešte 
lepšie mohli počas svätej omše uvedomiť v osobe otca 
arcibiskupa, čo znamená, že svätý Mikuláš bol bisku-
pom. Menej formálne stretnutie s otcom arcibiskupom 
pokračovalo po svätej omši v seneckom Pastoračnom 
centre. Po úvodnom komornom vystúpení miestneho 
mládežníckeho orchestra Wartberg_Sk Young, vedené-
ho J. Krigovským, nasledovala diskusia s arcibiskupom, 
ktorý v rodinnej atmosfére odpovedal na otázky farní-
kov. Otázky sa týkali rozličných tém zo spoločenského 
i cirkevného života.  Pastoračná návšteva biskupa bola 
vrcholným bodom seneckých „Svätomikulášskych ad-
ventných dní“.                                              Farnosť Senec

Mariánska akadémia  
v Spišskej Kapitule

Spišská Kapitula 10. decembra (TK KBS) Na druhú ad-
ventnú nedeľu 8. decembra 2013 v predvečer slávnosti 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa v Kňazskom 
seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule 
uskutočnila Mariánska akadémia za účasti spišského 
diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku, spišského 
pomocného biskupa Mons. Andreja Imricha, členov die-
céznej kúrie, predstavených kňazského seminára, vyu-
čujúcich, rehoľných sestier a seminaristov.

Prednášku o tajomstve Nepoškvrneného počatia Pan-
ny Márie predniesol Martin Koleják, ktorý v kňazskom 
seminári prednáša morálnu teológiu.       Tomáš Tomusko

SR Peter Gajdoš, prezident PZ Tibor Gašpar, náčel-
ník Vojenskej kancelárie prezidenta SR Marián Áč, 
riaditeľ HZS Jozef Janiga, generálny riaditeľ Colnej 
správy SR Jozef Turčák, generálny riaditeľ ZVJS Eu-
gen Balko, VSÚ MS SR Ľubomíra Vrobelová a veli-
teľ ČS prezidenta SR Miroslav Ištván. Po úvodných 
ďakovných slovách a uznaniach vojenského ordiná-
ra a pánov ministrov, sviatočnú atmosféru obohatil 
herec Jozef Šimonovič prednesom Proglasu, ktorý 
je predslovom sv. Konštantína k prekladu slovanskej 
biblie. V závere tohto adventného večera Mons. Rá-
bek obdaroval prítomných hostí betlehemom zo šú-
polia.                                                 Alena Gajdošíková
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Eparcha Rusnák navštívil  
emeritného biskupa J. Hirku

Prešov 12. decembra (TK KBS) Bratislavský eparcha 
Peter Rusnák navštívil emeritného prešovského bisku-
pa Mons. Jána Hirku, ktorý žije na odpočinku v Prešo-
ve. Stretnutie sa konalo pri príležitosti jeho nedávneho 
okrúhleho jubilea – 90 rokov života. Vladyka Peter za-
blahoželal biskupovi Jánovi k jeho životnému jubileu 
a poprial mu požehnaný čas zaslúženej staroby. 

Stretnutie sa konalo v srdečnej atmosfére a bolo vy-
jadrením úcty a vďaky za veľké pastoračné dielo, ktoré 
biskup Hirka vykonal pre Gréckokatolícku cirkev na 
Slovensku od roku 1969 do roku 2002, najprv ako ordi-
nár a od roku 1990 ako prešovský sídelný biskup. Vla-
dyka Peter uistil biskupa Hirku, ktorý zanechal hlbokú 
brázdu v novodobých dejinách Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku o svojich modlitbách zaňho a na jeho 
úmysly. Pri tejto príležitosti venoval sekretár Andrej 
Rusnák v mene biskupa Hirku farnostiam Bratislavskej 
eparchie knihu Pod ochranou Márie, ktorá podrobne 
opisuje život a dielo jubilanta.                     Stanislav Gábor 

Vianočné posolstvo  
po ekumenickom stretnutí  

biskupov v Prešove

Prešov 12. decembra (TK KBS) V úrade Prešovskej pra-
voslávnej eparchie v Prešove sa uskutočnilo tradičné 
ekumenické stretnutie prešovských biskupov, na ktorom 
pripravili Vianočné posolstvo prešovských biskupov. 

Drahí Prešovčania a všetci ľudia dobrej vôle!
Z roka na rok sú pre kresťanov posledné dni občian-

skeho roka spojené s oslavou sviatku Kristovho Narode-
nia – sviatku, ktorý nám pripomína, že „Boh tak miloval 
svet, že dal Svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto 
v Neho uverí, nezahynul, ale mal večný život“ (Jn 3, 16). 
Láska zo strany Boha však nenašla opätovanie zo stra-
ny človeka. Boží Syn musel zostúpiť na tejto zemi do 
chladnej jaskyne, pretože v ľudských príbytkoch sa pre 
Neho nenašlo miesto. Ak nechceme, aby sa tento príbeh 
stále opakoval, skúsme naše srdcia otvoriť, aby do nich 
Spasiteľ mohol vstúpiť. Urobme z nich jasle, v ktorých 
by mohlo spočinúť Božie Dieťa. Len tak budeme môcť 
osobne spoznať Jeho lásku a oživujúce teplo, ktoré sa sta-
li dôvodom Jeho príchodu na zem.

„Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Bo-
hom“ – vraví ktorýsi z dávnych Otcov. Kristus neprichá-
dza svet súdiť, ale učiť, aby nežil v hriechu – prichádza 

Ekumenické spoločenstvo  
pripravilo veriacim program  

v Košiciach

Košice 8. decembra (TK KBS) V piatok 6.decembra 
2013 sa na pôde Teologickej fakulty Katolíckej univer-
zity v Košiciach konal Adventný večer slova a hudby 
pod názvom Štyri stretnutia. Svojim príhovorom k ve-
riacim tohto krásneho večera bol aj známy evanjelický 
farár a.v. moderátor stretnutia Dušan Havrilla, pôsobiaci 
v Košiciach. Večer bol prepojený štyrmi stretnutiami 
nad ktorými sa mohli veriaci zamyslieť.

„Ekumenické spoločenstvo v Košiciach pôsobí už 19 
rokov. Takéto podujatie sa konalo už po tretíkrát. Na ad-
ventnom večere sa okrem rímskokatolíckej cirkvi zišli aj 
predstavitelia cirkvi Bratskej, Apoštolskej cirkvi, Brat-
ská jednota baptistov, Evanjelickej cirkvi a Reformova-
ná cirkev. Ako uviedol predstaviteľ skupiny Poetica mu-
sica Martin Gnip, „týmto večerom sme chceli veriacim 
priblížiť význam adventu z očakávania Mesiáša.“

Ekumenické spoločenstvo v Košiciach napomáha 
zbližovaniu kresťanov, usiluje sa o toleranciu, vzá-
jomnú úctu, bratskú spoluprácu a vedie medzicirkev-
ný dialóg.                                                Janka Pavelová 

ho pozdvihnúť z duchovnej priepasti, očistiť a posvätiť. 
Obraz Krista v jasliach je obrazom veľkej moci v do-
mnelej bezmocnosti Dieťaťa. Kiež by sa Kristus, Jeho 
Matka a Jozef stali vzorom skutočnej rodiny v našej čo-
raz viac materialistickej Európe, kde sa rodinné hodnoty 
stále viac relativizujú. Dnes je veľa útokov proti klasic-
kej prirodzenej rodine, ako ju poznáme zo skúseností, 
zo Svätého Písma a cirkevného učenia. Dokonca sa tieto 
tendencie chcú schovávať za ľudské práva.

Pri príležitosti vianočných sviatkov sa blízki ľudia 
navzájom obdarúvajú. Je to krásny zvyk, no skúsme 
popri tom obdarovať i sami seba - prinajmenšom dobrý-
mi predsavzatiami. Napríklad, že v Novom roku budeme 
oveľa trpezlivejší v pokušeniach a vytrvalejší v dobrom. 
Skúsme v ďalšom roku, ktorý nám Boh dáva, začať bu-
dovať svoj život na takých maličkostiach, akými sú lás-
kavý úsmev, či vľúdne slovo, ktoré predstavujú pevný 
základ pre dobrý vzťah s Bohom i blížnymi. Takýmto 
spôsobom prežijeme šťastne a veselo nielen vianočné 
sviatky tohto roku, ale aj všetky dni a roky, ktoré nám 
Pán Boh dožičí a požehná.

vladyka Ján Babjak SJ, gréckokatolícky arcibiskup 
prešovský, metropolita Slovenska

vladyka Rastislav, pravoslávny arcibiskup prešovský 
a Slovenska, metropolitný správca

Mgr. Slavomír Sabol, biskup východného dištriktu 
evanjelickej cirkvi a.v.

Mons. Stanislav Stolárik, rímskokatolícky košický 
pomocný biskup - generálny vikár
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Na Slovensku vznikla nová platforma 

s názvom Aliancia za rodinu

Bratislava 12. decembra (TK KBS) Na Slovensku vznik-
la nová občianska platforma - Aliancia za rodinu. Am-
bíciou jej predstaviteľov je spojiť sily na podporu man-
želstva a rodiny. Združuje zástupcov viacerých hnutí 
a združení, ktoré majú za sebou tisícky členov. Jej inici-
átori, ktorí zároveň zverejnili prvé vyhlásenie.

Vyhlásenie Aliancie za rodinu
My, zakladatelia občianskej platformy Aliancia za 

rodinu, vzhľadom na čoraz častejšie spochybňovanie 
chápania manželstva ako zväzku muža a ženy a rodiny 
založenej manželstvom, sme sa rozhodli vytvoriť túto 
platformu, ktorá má ambíciu spojiť sily na podporu 
manželstva a rodiny.

Našou snahou bude naplnenie týchto cieľov:
- aby manželstvo zostalo pevne definované v sloven-

skej legislatíve ako zväzok jedného muža a jednej ženy 
a aby bola táto definícia zabezpečená na najvyššej mož-
nej legislatívnej úrovni;

- aby boli mladí ľudia lepšie informovaní o zmysle, 
výnimočnosti a prínosoch manželstva a rodiny, ktorá 
vzniká manželstvom;

- aby manželstvo bolo spoločensky, kultúrne, sociálne 
a legislatívne podporované a rešpektované ako základná 
bunka spoločnosti, od ktorej závisí dobro jednotlivcov, 
rodín, detí, seniorov i celková prosperita spoločnosti;

- aby nedochádzalo k oslabovaniu jedinečného po-
stavenia manželstva v spoločnosti, napríklad zavádza-
ním nových rodinnoprávnych inštitútov, ktoré by sa svo-
jou povahou pripodobňovali manželstvu;

- aby v adopčnej politike štátu zostal vždy na prvom 
mieste záujem dieťaťa vyrastať v kompletnej a stabilnej 
rodine s matkou a otcom a aby neboli na jej úkor roz-
širované možnosti adopcie ľuďmi, ktorí tieto kritériá 
nespĺňajú.

Sme presvedčení, že manželstvo muža a ženy je naj-
vhodnejším ideálom základného medziľudského vzťa-
hu, ktorý zabezpečuje odovzdávanie života a riadnu 
výchovu detí. Zároveň sme realisti a uvedomujeme si, 
že skutočnosť býva neraz iná, no nie kvôli zlému ideálu, 
ale kvôli ľudskej slabosti, nezrelosti, zlyhaniam, či iným 
faktorom. Na to, aby manželstvo mohlo prosperovať, 
je potrebné neustále budovať silnú manželskú kultúru. 
Toto úsilie sa nezaobíde bez pôsobenia občianskej spo-
ločnosti, cirkví i samotných rodín. Svoju úlohu v tom-
to úsilí však má aj štát, ktorý by mal podporovať také 
normy správania, ktoré manželstvo a rodinu posilňujú. 
Manželstvo potrebuje podporu a posilnenie, nie novú 
definíciu či náhrady.

Aliancia za rodinu je platforma, ktorá sa neviaže na 
žiadnu ideológiu, vierovyznanie či politickú stranu a je 
otvorená pre všetky organizácie, ktoré združujú ľudí 
dobrej vôle, ktorí sa stotožňujú s jej cieľmi. Ambíciou 

Aliancie za rodinu je získať pre svoje ciele čím viaceré 
organizácie s víziou vytvoriť mohutné hnutie za man-
želstvo a rodinu. Vyzývame organizácie najrôznejšieho 
druhu, aby sa pridali k Aliancii za rodinu a podporili toto 
vyhlásenie.

Zakladateľské organizácie Aliancie za rodinu

Vznik Aliancie za rodinu podporili tieto organizácie:
Fórum života, o.z., Fórum kresťanských inštitúcií, 

o.z., Aliancia za život, o.z., Asociácia rodín a rodin-
ných spoločenstiev na Slovensku, o.z., Národný týždeň 
manželstva, o. z., SPDDD Úsmev ako dar, Familiae 
locum – Rodinkovo, n.o., Spoločenstvo Ladislava Ha-
nusa, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, 
o.z., Spoločenstvo evanjelickej mládeže, eRko – Hnutie 
kresťanských spoločenstiev detí, Inštitút pre ľudské prá-
va a rodinnú politiku, Áno pre život, n.o., Liga pár páru 
v Slovenskej republike, Diecézne pastoračné centrum 
pre rodinu Banskobystrickej diecézy, Centrum pre ro-
dinu Bratislavskej arcidiecézy, Centrum pomoci pre ro-
dinu, Trnava, Slovenský skauting, 46. zbor Biela Nádej 
Krompachy, Slovensky skauting, 33. zbor Ordo Salinae 
Presov-Solivar, Trojlístok pre rodinu, o.z., Priatelia Quo 
Vadis, o.z., Centrum Billingsovej ovulačnej metódy na 
Slovensku, Gianna, n.o., Tobiáš, o.z.. 

Družina roka od skautov prinesie 
na Slovensko Betlehemské svetlo

Bratislava 13. decembra (TK KBS) Aj tento rok budú 
členovia Slovenského skautingu zabezpečovať rozvoz 
Betlehemského svetla po Slovensku. Betlehemské svetlo 
sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia 
Pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo 
sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Napĺňa 
tak svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje a ra-
dostnej predzvesti Vianoc. 

Rakúski skauti odovzdajú Betlehemské svetlo zá-
stupcom Slovenského skautingu a ďalších organizácií 
z dvoch desiatok susedných štátov na slávnostnej ce-
remónii 14. decembra 2013 v kostole „Votivkirche“ 
vo Viedni.  Už po dvadsiaty štvrtý raz prinesú skautky 
a skauti na Slovensko svetlo z Betlehema, aby rozžiarilo 
každý kút našej krajiny a obohatilo sviatočnú atmosfé-
ru Vianoc svojím posolstvom jednoty, lásky a mieru. Po 
prekročení štátnej hranice donesú do Prezidentského pa-
láca na Hodžovom námestí v Bratislave. 

Ešte v sobotu odovzdávajú v neskorých nočných 
hodinách zástupcovia Náčelníctva SLSK a skauti z Pod-
tatranskej a Východoslovenskej skautskej oblasti Svetlo 
poľským harcerom. Svetlo bude môcť tak ďalej putovať 
cez Poľsko, ďalej cez pobaltské krajiny do Ruska až na  
Sibír.                                                                  TK KBS/bsv 
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Na Múre nenápadných hrdinov pribudlo nové 
meno bl. sestry Zdenky
BRATISLAVA - Na tabuliach Múru nenápadných 
hrdinov, pribudla ďalšia osobnosť. Na novej pa-
mätnej tabuli, ktorú odhalili v utorok 10. decembra, 
v Deň ľudských práv, je blahoslavená sestra Zden-
ka Schelingová, mučeníčka z obdobia komunizmu. 
František Neupauer

Horská a záchranná služba oslavovala svojho pat-
róna Jána Pavla II.
ZUBEREC - Pri príležitosti prvého výročia vyhlá-
senia bl. Jána Pavla II. za patróna HZS sa konala 7. 
decembra 2013 v kostole sv. Vendelína v obci Zu-
berec slávnostná svätá omša, ktorú za prítomnosti 
okolo 100 záchranárov zo Slovenska aj susedného 
Poľska celebroval vojenský ordinár Mon. Franti-
šek Rábek. Alena Gajdošíková

Ocenenie Sociálny čin roka si prevzala i organi-
zácia Áno pre život
BRATISLAVA - Minister práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky Ján Richter odovzdal 
5. decembra v hoteli SoreaRegia už po desiatykrát 
ocenenie Sociálny čin roka 2013. Ocenenie je kaž-
doročne zamerané na vybrané témy a cieľové skupi-
ny z oblasti sociálnych vecí. Medzi tromi ocenený-
mi bola aj organizácia Áno pre život, n.o., Rajecké 
Teplice.  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Gymnázium školských bratov v Rači oslávilo 
20. výročie založenia
BRATISLAVA - V stredu 4. decembra 2013 slávilo 
Gymnázium školských bratov v Bratislave - Rači 20. 
výročie svojho založenia. V súčasnosti existuje toto 
gymnázium v spojení so základnou školou pod názvom 
Spojená škola de La Salle. Pri tejto príležitosti slávil svä-
tú omšu pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, na ktorej 
sa zúčastnili provinciáli Inštitútu školských bratov z cen-
trálnej Európy a Poľska, spolu s pedagógmi a žiakmi 
gymnázia. Svätá omša sa konala vo farskom kostole sv. 
Filipa a Jakuba v Bratislave - Rači.      br. Jacek Chacinski

V UPeCe v Bratislave predstavili knihu 
Pápež zázrakov
BRATISLAVA - V Univerzitnom pastoračnom centre sv. 
Jozefa Freinademetza v Bratislave 10. decembra 2013 
predstavili novú knihu z vydavateľstva Spoločnosti Bo-
žieho Slova od nemeckého autora Andreasa Englischa 
pod názvom Pápež zázrakov. Ján Pavol II. V programo-
vom pásme, ktoré moderoval páter Ján Štefanec SVD, 

správca UPeCe, vystúpili univerzitní študenti a študent-
ky, ktorí prečítali úryvky z knihy. Podujatie sa konalo 
v rámci tzv. adventných trhov, keď si účastníci mohli 
v UPeCe posedieť pri dobrej hudbe, ochutnať chutné je-
dlá alebo zakúpiť iné drobnosti a zároveň tým podporiť 
dobré ciele.                                                         Ján Halama SVD

V Bratislave sa postavili na podporu ochrany 
života detí v Belgicku
BRATISLAVA - V Bratislave v utorok večer zaznel 
odkaz do Belgického kráľovstva. „V parlamente 
tejto krajiny sa prejednáva návrh zákona umož-
ňujúci požiadať o eutanáziu, teda zabíjanie detí na 
požiadanie bez obmedzenia veku, ak sú nevylie-
čiteľne choré a trpia. Aktivisti zhromaždení pred 
Belgickou ambasádou v Bratislave položili sviece, 
aby tak vyjadrili svoju výzvu pre zákonodarcov, 
aby nepodporovali kultúru smrti, ale kultúru života. 
Urobili tak v Deň ľudských práv.            TK KBS/tk

Zomrel kňaz  Peter Farkas
BRATISLAVA - V pondelok 9. decembra 2013  zomrel 
vo veku 40 rokov kňaz Bratislavskej arcidiecézy vdp. 
Peter Farkas, administrátor Farnosti Boldog (Deka-
nát Senec). Pohrebné obrady za zomrelého kňaza 13. 
decembra 2013 vykonal arcibiskup Zvolenský vo far-
skom kostole vo Veľkom Bieli. Po skončení pohrebnej 
svätej omše telo zomrelého kňaza uložili na miestnom 
cintoríne v časti Malý Biel.                         Lukáš Uváčik

Posledná rozlúčka s Rudolfom Čavojským
BRATISLAVA - Rodina, priatelia a známi sa 11. de-
cembra rozlúčili s Rudolfom Čavojským, ktorý sa 
aktívne podieľal na znovuobnovení činnosti Zdru-
ženia kresťanských robotníkov a zamestnancov. 
Zomrel 4. decembra 2013 vo veku 83 rokov. Zá-
dušnú svätú omšu za zosnulého celebroval Mons. 
Ján Formánek, penitenciár Katedrály sv. Martina 
v Bratislave.                               Katarína Hulmanová

Vo Vranove nad Topľou napiekli viac 
ako 80 tisíc vianočných oblátok
VRANOV NAD TOPĽOU - Vo Vranove nad Top-
ľou na sídlisku Čemerné sa od prvého novembro-
vého dňa začala šíriť vôňa vianočných oblátok.  
V Pastoračnom centre sa zišli muži aj ženy tejto 
farnosti a pridali ruku k dielu a aj tento rok začali 
piecť oblátky, ktoré čoskoro budú podávané pri šted-
rovečernom stole. Do dnešného dňa upiekli pekári 
a pekárky viac ako 80 000 tisíc oblátok. Tradícia 
pečenia oblátok trvá už deviaty rok.  Janka Pavelová 
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