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Reorganizácia Rímskokatolíckych diecéz na Slovensku
Rozhodnutia Svätého Otca zverejnil osobný vyslanec
a legát J. Em. kardinál Jozef Tomko

KOMENTÁR

ŽIVOT CIRKVI

Zamyslenie na 2. pôstnu nedeľu
V evanjeliu dnešnej nedele sme počuli Matúšov
opis udalosti Premenenia Pána. Ježiš sa premenil na
vysokom vrchu, snáď preto, že vysokého vrchu sa
dotýka prvý lúč vychádzajúceho svetla, ako aj ten
posledný pred jeho západom. Pretože na vrchu je
deň dlhší a noc kratšia. Vrch je totiž miestom svetla.
Mojžiš a Eliáš sú ľuďmi vrchu. Obaja vystúpili na
vrch Horeb, aby uvideli Pána a dnes sa zjavujú na
hore Tábor a rozprávajú sa s Ježišom, pretože počúvať Ježiša znamená vidieť Boha. Mojžiš a Eliáš,
zákon a proroci tak dosiahli svoj cieľ.
Aj mojím cieľom je premenenie. Rozžiarenie
tváre a zbelenie odevu. Ako sa to aj vo mne môže
udiať? Počúvaním Ježišových slov. Kto ho počúva,
stáva sa ako on. Podobne píše Pavol svojmu priateľovi Timotejovi: Ježiš Kristus rozjasnil život. Ježiš
urobil celú existenciu žiarivejšou. Nielen jej tvár,
alebo odev... nielen jej budúcnosť, alebo túžby, ale
život, ktorý je tu a teraz. Vonkajší život nás všetkých,
ako aj vnútorný, tajný život každej ľudskej bytosti.
On obnovil plameň všetkých vecí. Rozžiaril lásku,
okrášlil život novými stretnutiami a krásou. Novými snami a krásnymi piesňami.
Keby sme si chceli zapamätať aspoň jedinú, jednu vetu z dnešného evanjelia, nech je to táto: Pán
rozjasnil život. A opakujme si ju ako krok nádeje
a dobroty, premenenie sa totiž už začalo. Koluje
v našich žilách a my ho môžeme rozsievať ďalej.

Sadiť okolo seba skutky nádeje a dobra. Otvárať oči,
aby ľudia uvideli, ďakovali a napodobňovali svojich
blížnych, ktorí sú dobrí a prežiarení Kristovým svetlom. Máme v sebe pestovať túžbu po spravodlivosti
a po darovaní vlastného života. Je totiž krásne byť
človekom... nielen na hore Tábor, ale všade na tejto
zemi, ktorá je krásnou, v tomto ľudstve, v ktorom
klíči svetlo, v tomto prekrásnom stvorení, ktoré sa
už-už chystá k pôrodu svetla a k vnútornej i vonkajšej premene.
Naším povolaním teda je radostné i namáhavé
oslobodzovanie tejto krásy, ktorú Boh do nás vložil. A taktiež vyslobodzovanie toho svetla, ktoré je
v nás. Prvé dve pôstne nedele – nedeľa pokušenia
a nedeľa svetla nám hovoria, že my sa nachádzame
presne v strede toho kolobehu a striedania sa svetla
a tmy, slnka a tieňov. Na začiatku je teda pokušenie a na konci tvár, prežiarená svetlom a belobou.
A neustále počas putovania touto cestou sa človek
raz posúva do tmy, inokedy do svetla. Boh Otec
hovorí v evanjeliu iba dvakrát – pri krste v Jordáne, ako aj na hore Premenenia hovorí: Toto je môj
milovaný syn, počúvajte ho. Otec je hlas. Ježiš je
slovom a tvárou Otca, obrátenou k veriacim. Kto ho
počúva, stáva sa podobným Ježišovi, stáva sa Božím
dieťaťom s prežiarenou tvárou, s očami naplnenými
svetlom. Skutočné premenenie začína totiž presne
takto.
RV, Ľubomír Rebek

Program liturgických slávení, ktorým bude predsedať Benedikt XVI.
24. februára o 9.00 hod. bude slúžiť pápež Benedikt XVI. svätú omšu v rámci návštevy rímskej farnosti
Santa Maria Liberatrice.
9. marca o 10.00 hod. to bude svätá omša v rámci návštevy v Medzinárodnom mládežníckom centre
sv. Vavrinca v Ríme.
13. marca o 17.00 hod. bude Svätý Otec predsedať kajúcnej pobožnosti pre mládež Rímskej diecézy.
16. marca na Kvetnú nedeľu bude Benedikt XVI. sláviť svätú omšu na Námestí sv. Petra vo Vatikáne
so začiatkom o 9.30 hod.
20. marca na Zelený štvrtok bude Svätý Otec predsedať dvom svätým omšiam – predpoludním
o 9.30 hod. v Bazilike sv. Petra, kde posvätí krizmu a v podvečer
o 17.30 hod. na pamiatku Poslednej večere.
21. marca na Veľký piatok bude v Koloseu viesť pobožnosť Krížovej cesty so začiatkom o 21.15 hod.
Predchádzať jej bude o 17.00 hod. liturgia umučenia Pána v Bazilike sv. Petra.
22. marca na Bielu sobotu o 21.00 hod. bude Benedikt XVI. predsedať obradom Veľkonočnej vigílie
Vzkriesenia Pána.
23. marca na Veľkonočnú nedeľu o 10.30 hod. bude Svätý Otec slúžiť slávnostnú svätú omšu
na Námestí sv. Petra. Po nej udelí z balkóna na priečelí Baziliky sv. Petra požehnanie Urbi et Orbi
V stredu 2. apríla o 10.00 hod. bude Svätý Otec sláviť zádušnú svätú omšu za pápeža Jána Pavla II.
pri príležitosti 3. výročia jeho smrti.
V dňoch 15. – 20. apríla Benedikt XVI. uskutoční apoštolskú cestu do USA.
V nedeľu 27. apríla o 9.00 hod. bude v Bazilike sv. Petra predsedať kňazskej vysviacke diakonov
Rímskej diecézy.
RV, dj
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Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána
Vatikán (10. februára, RV) - Pápež Benedikt XVI.
sa 10. februára napoludnie pomodlil spolu s veriacimi zhromaždenými na Námestí sv. Petra mariánsku
modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im prihovoril týmito slovami:
„Drahí bratia a sestry!
V stredu sme pôstom a obradom popolca vstúpili
do obdobia Veľkého pôstu. Čo však znamená ‚vstúpiť do Pôstneho obdobia’? Znamená to vstúpiť do
osobitného duchovného zápasu, v ktorom
sa staviame proti zlu
prítomnému vo
svete, v každom
z nás a okolo nás.
Znamená to pozrieť
sa zlu do očí a pripraviť sa na zápas proti
jeho účinkom, predovšetkým proti jeho príčinám, až po jeho poslednú príčinu, ktorou
je sám satan. Znamená
to nezvaľovať vinu na
iných, na spoločnosť, na Boha, ale uznať vlastnú
zodpovednosť a vedome sa podujať niesť ťažkosti. V tomto zmysle pre nás kresťanov zaznieva veľmi naliehavo Ježišova výzva, aby každý z nás zobral
svoj vlastný ‚kríž’ a nasledoval ho s pokorou a v dôvere (porov. Mt 16, 24). Kríž, aj keď môže byť veľmi
ťažký, nie je synonymom nešťastia, niečoho zlého,
čomu sa treba vyhnúť, nakoľko je to len možné. Naopak, je príležitosťou nasledovať Ježiša a tak získať
silu na zápas proti hriechu a zlu. Vstúpiť do Pôstneho obdobia znamená teda obnoviť osobné a spoločné
rozhodnutie čeliť zlu spolu s Kristom. Krížová cesta
je skutočne jedinou cestou, ktorá vedie k víťazstvu
lásky nad nenávisťou, nad rozdelením, ktorého príčinou je egoizmus, k víťazstvu pokoja nad násilím.
Ak sa takto pozrieme na Pôstne obdobie, vidíme,
že je skutočne príležitosťou na intenzívne asketické a duchovné úsilie, ktoré vychádza z Kristovej

milosti ako svojho základu. Tohto roku sa Veľký
pôst prozreteľnostne prelína so 150. výročím mariánskych zjavení v Lurdoch. Štyri roky po vyhlásení dogmy o nepoškvrnenom počatí pápežom Piom
IX. sa Panna Mária zjavila po prvýkrát 11. februára
1858 sv. Bernardete Soubirousovej v jaskyni Massabielle. Nasledovali ďalšie zjavenia sprevádzané
výnimočnými úkazmi, až kým Svätá Panna zjavila
mladému dievčaťu v miestnom dialekte: ‚Som Nepoškvrnené počatie’.
Posolstvo, ktoré Panna Mária aj naďalej
z Lúrd šíri, pripomína
Ježišove slová, ktoré
vyslovil na začiatku
svojho verejného pôsobenia a ktoré opäť
počúvame v týchto
dňoch Pôstneho obdobia: ‚Obráťte sa a verte evanjeliu,’ modlite
sa a čiňte pokánie.
Prijmime
pozvanie
Panny Márie, ktorá
vytvára echo Kristovým slovám, a prosme ju, aby
nám pomohla vstúpiť s vierou do Pôstneho obdobia,
aby sme tento milostivý čas mohli prežiť s vnútornou radosťou a s veľkorysým úsilím.
Panne Márii zverme aj chorých a všetkých tých,
ktorí sa o nich starajú s veľkou láskou. Zajtra budeme sláviť spomienku Panny Márie Lurdskej a zároveň Svetový deň chorých. Zo srdca pozdravujem
všetkých pútnikov, ktorí
sa v Bazilike sv. Petra stretnú s predsedom Pápežskej rady pre apoštolát zdravotníkov kardinálom
Lozanom Barragánom. Žiaľ, nebudem tam môcť
byť prítomný, keďže dnes večer začínam duchovné
cvičenia. Avšak v tichu a vo vnútornej sústredenosti
budem sa za nich modliť, ako aj za všetky potreby Cirkvi a sveta. Tým, ktorí si na mňa pred Pánom
spomenú, už teraz úprimne ďakujem.“
-ls- / foto RV

Duchovné cvičenia vo Vatikáne
Vatikán (13. februára, RV) Tento týždeň sa v stredu vo Vatikáne nekoná generálna audiencia. Dôvodom sú týždňové pôstne duchovné cvičenia, ktoré
pre pápeža Benedikta XVI. a pracovníkov Rímskej
kúrie tento rok pripravil kardinál Albert Vanhoye
zo Spoločnosti Ježišovej. Ako zareagoval na túto
ponuku? „S veľkým prekvapením a – súc v služ3

bách Svätého Otca, prijal som ju s jednoduchosťou
a dôverou.“
Téma tohtoročných duchovných cvičení vo vatikánskej kaplnke Redemptoris Mater je inšpirovaná
Listom sv. Pavla Hebrejom: „Prijmime Krista, nášho
Najvyššieho veľkňaza“. Stredobodom meditácií je podľa kardinála Vanhoyeho Božie slovo: „Boh k nám ho7/2008
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vorí predovšetkým prostredníctvom Svätého písma,
ktoré je akoby listom, adresovaným nám všetkým. Tu
je prítomné Božie slovo, ktoré sa musíme naučiť prijímať tým najlepším spôsobom. Ale Boh k nám hovorí
aj v mnohých ďalších situáciách a pri iných príležitostiach – môže to robiť prostredníctvom prírodných krás,
alebo prostredníctvom rôznych udalostí. Najdôležitejšou vecou je, aby sme boli vnímaví voči rozpoznaniu
Božieho slova.“
História duchovných cvičení vo Vatikáne
Počas týždenných pôstnych duchovných cvičení sa
pápež a tí, ktorí pod jeho predsedníctvom vedú Cirkev,
schádzajú v kaplnke Redemptoris Mater. Svätý Otec
však nie je stredobodom pozornosti. Počúva kázeň
exercitátora v priľahlom oratóriu sv. Vavrinca, kde má
súkromie. Ostatní spolupracovníci z Rímskej kúrie ho
uvidia až v sobotu 16. februára po poslednej meditácii,
kedy sa im krátko prihovorí. Pápežské duchovné cvičenia trvali aj v minulosti zvyčajne jeden týždeň. Exercitátor prednášal spravidla tri alebo štyri polhodinové
meditácie denne. Pravidelné duchovné cvičenia vo
Vatikáne zaviedol pápež Pius XI. v roku 1929. „Nech
sa dôstojný vatikánsky palác zmení na niekoľko dní na
večeradlo modlitby a meditácie,“ napísal v encyklike
Mens Nostra.
Tento nástupca svätého Petra bol fascinovaný duchovnými cvičeniami sv. Ignáca z Loyoly. 25. júla
1922, niekoľko mesiacov po svojom nástupe na Petrov stolec, vyhlásil sv. Ignáca za patróna všetkých
duchovných cvičení. O sedem rokov neskôr, pri príležitosti 50. výročia svojej kňazskej vysviacky, napísal
encykliku Mens Nostra, venovanú práve tejto problematike. Knižka o duchovných cvičeniach, ktorú sv.
Ignác napísal v roku 1523, začala vďaka pápežskému
dokumentu získavať novú popularitu. Pius XI. totiž
odporúčal ingaciánske exercície všetkým – duchovným osobám i laikom. Ich špeciﬁckosť spočíva v tom,
že sa prispôsobujú životu exercitanta, jeho duchovnej
zrelosti, a vedú ho k dôslednému uskutočňovaniu jeho
povolania.
Vatikánske duchovné cvičenia si zachovali svoje
meno aj napriek tomu, že väčšina exercitátorov už nenadväzuje na ignaciánsku metódu a mnohí z nich nie sú
jezuiti. Počas pontiﬁkátu Jána Pavla II. zo Spoločnosti
Ježišovej pochádzali iba traja z nich – slovenský kardinál Ján Chryzostom Korec v roku 1998, český kardinál Tomáš Špidlík v roku 1995 a bývalý generálny
predstavený rehole páter Peter Hans Kolvenbach v roku 1987. Pius XI. zveroval vedenie exercícií prevažne
členom Spoločnosti Ježišovej, aj keď niekedy pozýval
aj kazateľov z iných reholí – napríklad kapucínov alebo
redemptoristov. Za Pia XII. viedli duchovné cvičenia
iba jezuiti s jedinou výnimkou, kedy kázal oblát otec
Borgonovo. Ján XXIII. pozýval do Vatikánu predstaviteľov rôznych spiritualít a v roku 1962 dokonca duchovné cvičenia pre Rímsku kúriu zrušil. Krátko pred
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otvorením II. vatikánskeho koncilu sa uchýlil na týždeň
do veže sv. Jána vo Vatikánskych záhradách, kde absolvoval individuálne exercície.
Pápež Pavol VI. bol prvý, kto na duchovné cvičenia
začal pozývať kazateľov zo zahraničia. Prvým z nich
bol v roku 1964 nemecký redemptorista a morálny
teológ otec Bernard Hering. Ján Pavol II. zaviedol do
vatikánskych duchovných cvičení motív svedectva.
Keď mu Pavol VI. v roku 1976 ponúkol, aby pripravil
meditácie, hovoril o svojej skúsenosti s mladými ľuďmi. Keď sa sám stal hlavou Katolíckej cirkvi, pozval
vietnamského kardinála Františka Nguyen Van Thuana, ktorý strávil 13 rokov vo väzniciach svojej krajiny, alebo už spomenutého kardinála Jána Chryzostoma
Korca, ktorý mal za sebou takisto roky života v utrpení.
O výbere kazateľa zvyčajne rozhoduje pápež, výber
témy však ponecháva na exercitátorovi. Spočiatku sa
vatikánske duchovné cvičenia konali v období adventu,
od roku 1950 bol termín ich konania preložený na január a v roku 1963 sa pápež Pavol VI. rozhodol preložiť
ich na začiatok pôstneho obdobia. Tento termín platí aj
v súčasnosti.
Benedikt XVI. o zmysle duchovných cvičení
Pápež Benedikt XVI. v týchto dňoch prežíva obdobie vnútorného stíšenia a v duchovných cvičeniach vidí
veľký zmysel pre každého veriaceho:
„Ide o silnú skúsenosť s Bohom, danú načúvaním jeho Slovu, chápanému a prijatému vo vlastnom
osobnom živote za prispenia Ducha Svätého, ktorý
v ovzduší mlčania, modlitby a meditácie učí rozlišovať, aby bolo očistené srdce, aby nastalo obrátenie a nasledovanie Krista pri plnení nášho poslania
v Cirkvi a vo svete.“
Ako Svätý Otec zdôraznil, okrem iných foriem duchovnej obnovy je potrebné povzbudzovať k účasti na
duchovných cvičeniach, ktoré charakterizuje atmosféra
úplného a hlbokého mlčania, uľahčujúceho osobné aj
komunitné stretnutie s Bohom a kontempláciu Kristovej tváre: „V dobe stále silnejšieho vplyvu sekularizácie a na druhej strane šíriacej sa potreby stretnutia
s Bohom, by nemala chýbať možnosť ponuky priestoru
k intenzívnejšiemu načúvaniu Slova v tichu a modlitbe.
Privilegovanými miestami k tejto duchovnej skúsenosti
sú najmä exercičné domy, ktoré sú pre tento účel materiálne aj duchovne zabezpečené. Vyzývam pastierov
všetkých spoločenstiev, aby sa starali o to, aby v exercičných domoch nechýbali dobre formovaní a ochotní
ľudia, obdarení vieroučnými a duchovnými kvalitami,
ktoré z nich robia pravých duchovných učiteľov, nadšených a verných cirkevnému učiteľskému úradu. Dobrý
kurz duchovných cvičení prispeje v jeho účastníkoch
k obnovenej radosti a potešeniu z liturgie a predovšetkým Eucharistie, pomáha znovu objaviť význam
sviatosti pokánia a privádza na cestu obrátenia a daru
zmierenia, ako aj k doceneniu hodnoty eucharistickej
adorácie.“
-dj-
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Príhovor Benedikta XVI.
Talianskej federácii pre šírenie
duchovných cvičení
Vatikán (9. februára, RV) – Svätý Otec sa dnes prihovoril Talianskej federácii pre šírenie duchovných
cvičení, ktorá sa na svojom národnom zasadnutí
zamerala najmä na význam Eucharistie. Benedikt
XVI. spomenul význam federácie a duchovných
cvičení, ktoré sú ako povedal: „skúsenosťou Ducha s vlastnou a špeciﬁckou charakteristikou, veľmi dobre zahrnutou v deﬁnícii federácie ako „silný
zážitok s Bohom, vyvolaný počúvaním jeho Slova,
pochopeným a prijatým v osobnom prežití, pod
vplyvom Ducha Svätého, ktorý v prostredí ticha,
modlitby a duchovného vedenia, dáva schopnosť
poznania až k očisteniu srdca, k obráteniu života,
k nasledovaniu Krista, či k dosiahnutiu vlastného
poslania v Cirkvi a vo svete.“
V ďalšej časti sa Benedikt XVI. zamyslel nad
životom v dnešnom svete keď povedal:
„V období, v ktorom je stále silnejší vplyv sekularizácie a na druhej strane potreby stretnutia sa
s Bohom, nie je veľa možností a priestoru na intenzívne počúvanie jeho Slova v tichosti a v modlitbe. Miesta vyhradené na túto duchovnú činnosť
sú teda práve domy pre duchovné cvičenia, ktoré
sú na tento účel zriadené, materiálne podporované
a vybavené patričným personálom. Povzbudzujem
preto kňazov a pastierov v rôznych spoločenstvách,
aby bdeli nad tým, nech v týchto domoch nechýbajú dobre formovaní pracovníci, vodcovia, animátori a animátorky vyzbrojení takými duchovnými
schopnosťami, ktoré z nich urobia skutočných duchovných učiteľov, odborníkov a nadšencov Božieho Slova, verných Cirkvi.“ – dodal vo svojom
príhovore Svätý Otec.
-sg-

Medzinárodný kongres
„Žena a muž - humanum
vo svojej úplnosti“
Taliansko (9. februára, RV) – 53 miliónov potratov
ročne – aj o tejto hrozivej svetovej štatistike hovorili
účastníci Medzinárodného kongresu Pápežskej rady
pre laikov, ktorý sa konal od 7. februára v Ríme. Téma
stretnutia bola „Žena a muž, humanum vo svojej úplnosti”. Kongres sa uskutočnil pri príležitosti 20. výročia vydania apoštolského listu pápeža Jána Pavla II.
„Mulieris Dignitatem“ o dôstojnosti a povolaní ženy.
Účastníci sa na stretnutí zamýšľali nad mnohými
témami, ako sú účasť ženy na poslaní Cirkvi a v spo-
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ločnosti či vzťahy medzi mužom a ženou. Počas prvého dňa sa hovorilo viac o dôležitosti manželstva
ako spoločenstva muža a ženy, keď arcibiskup Toleda kardinál Antonio Canizares Liovera povedal, že
„obaja sú povolaní ku Kristovej láske ako základu
kresťanskej etiky.“ Počas druhého dňa sa zasa hovorilo o takzvanom novom feminizme, keď Olimpia Tarziová, jedna zo zakladateliek Hnutia za život
povedala, že práve tento sa stal akousi možnosťou
svedčiť o hlbokom spojení ženy so životom.
Ďalšou problematikou, o ktorej prítomní hovorili boli potraty, ktorých sa vo svete ročne vykoná 53
miliónov, čo je rovnaké číslo ako počet tých, ktorí
zahynuli v II. svetovej vojne. 41 % svetovej populácie pritom žije v krajinách, kde sú potraty legálne.
Pri tejto téme si účastníci spomenuli na slová Matky
Terezy z Kalkaty, ktorá hovorila, že vo svete nebude
nikdy pokoj, ak sa nezachráni každý jeden život.
Na kongrese sa ďalej hovorilo o dôležitosti výchovy v živote a v rodine. Sociológovia Attilio Danese a Giulia Paola Di Nicolová zasa hovorili o tom,
že žena by nasledovala jasnú predstavu o mužovi,
keby nebola ukrytá v pasci rovnosti a rovnoprávnosti.
Upozornili tiež na zmätky v rodovom usporiadaní keď položili niekoľko otázok: prečo hovoriť
o biorôznorodosti len v prírode a nie aj u človeka, či
o tom prečo hovoriť o ekológii v životnom prostredí bez toho, aby sa hovorilo aj o jej vzťahu s človekom.
O tom, či je apoštolský list Jána Pavla II. „Mulieris Dignitatem“ o dôstojnosti a povolaní ženy
v dnešnej dobe stále aktuálny hovorila saleziánska
sestra Grazia Leparcová:
„Verím, že je stimulom pre znovuobjavenie ženskej dôstojnosti v spoločnosti, ktorá sa mení v mnohých aspektoch. List je podľa mňa semienkom, ktoré
ešte úplne neukázalo ovocie toho, čo vyhlasuje a toho, čo je v Evanjeliu. Je však veľa toho, čo nám chce
povedať. Aj v tak zmenenej spoločnosti má Evanjelium čo povedať, či už na úrovni antropologickej,
sociálnej alebo kultúrnej.“
Účastníkom kongresu sa prihovoril aj pápež
Benedikt XVI.
V príhovore Svätý Otec povedal, že téma, ktorou
sa kongres zaoberal je výsostne aktuálna najmä pre
zmeny, ktoré nastali v spoločnosti v druhej polovici XX. storočia. Ako ďalej Benedikt XVI. povedal
- vzťah muža a ženy v jeho špeciﬁckosti a vzájomnosti je základným bodom antropologickej otázky,
tak rozhodnej v súčasnej kultúre. V ďalšej časti sa
dotkol apoštolského listu Jána Pavla II. Mulieris
Dignitatem, najmä pre veľké teologické, duchovné
a kultúrne bohatstvo, ktoré v sebe nesie. Ako Svätý
Otec podotkol, svojho času bol práve on podnetom
pre List Kongregácie pre náuku viery adresovaný
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biskupom Katolíckej cirkvi o spolupráci muža a ženy v Cirkvi a vo svete. Ján Pavol II. v ňom chcel
prehĺbiť základné antropologické pravdy o mužovi
a žene, o rovnosti a dôstojnosti ako aj o ich jednote, ktorá je zakorenená a hlboká v rôznosti medzi
mužom a ženou. Táto duálna jednota je založená na
dôstojnosti každého človeka, stvoreného na obraz
Boží. Svätý Otec si ďalej zaspomínal:
„Keď som otváral V. generálnu konferenciu biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku v máji minulého
roka v Brazílii, mal som možnosť pripomenúť si, ako
veľmi je tam stále prítomná mužská mentalita, ktorá ignoruje kresťanský pohľad uznania a hlásania, že ženy
majú vo vzťahu k mužom takú istú dôstojnosť a zodpovednosť. Stále je veľa kultúr a miest, kde sú ženy
diskriminované alebo podceňované a to len preto, že
sú ženami, miest, kde sa spisujú dokonca petície na
zachovanie rodovej rozdielnosti pre náboženské dôvody či rodinné, kultúrne a sociálne tlaky, miest, kde
pretrvávajú násilnosti voči ženám, ktoré sa stávajú objektom zlého zaobchádzania a využívania v reklame či
v oblasti konzumu a zábavy. Pred takýmito vážnymi
fenoménmi je potrebná angažovanosť kresťanov, ktorí
majú byť ohlasovateľmi kultúry, takej, ktorá uznáva, že
žene prináleží právo a dôstojnosť.“
V závere príhovoru hovoril Svätý Otec aj o dôležitých úlohách muža a ženy v rodine, v ktorej
v materstve a otcovstve spoločne vytvárajú nenahraditeľnú úlohu.
-sg-

Zbierka pre potreby kresťanov,
žijúcich vo Svätej zemi
Vatikán (15. februára, RV) – Kongregácia pre východné cirkvi zaslala list predstaviteľom Katolíckej
cirkvi a veriacim pri príležitosti usporiadania zbierky pre potreby kresťanov, žijúcich vo Svätej zemi.
Zbierka sa koná každý rok v období pôstu na podnet Svätého Otca a vrcholí na Veľký piatok. Ako
v liste uvádza prefekt kongregácie kardinál Leonardo Sandri, „absencia pokoja spolu s chudobou jatria
mnohé pretrvávajúce problémy v krajine. Musíme
si uvedomiť, že kresťania, ktorí tu sídlia, sú prioritou pre pozornosť celej Katolíckej cirkvi, pretože
aj vo svojej núdznosti stelesňujú ‛žijúcu charizmu
počiatkov kresťanstva‛.“
Kardinál Sandri zdôraznil, že zbierka nie je
charitatívnym projektom, založeným na náboženských, kultúrnych alebo politických odlišnostiach.
Jej cieľom je pomôcť mladým generáciám zaradiť
sa do spoločnosti spôsobom, ktorý im umožní zodpovedne žiť a praktizovať ich katolícku výchovu
a formáciu.
-dj
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Mons. Marchetto o boji
proti obchodovaniu s ľudmi
Vatikán (13. februára, RV) – Vo Viedni sa v stredu začalo fórum trojdňovej konferencie OSN, zamerané na
boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Prítomných je až 1200
zástupcov z viacerých štátov, medzi nimi aj vatikánsky
sekretár Pápežskej rady pre duchovnú starostlivosť
o presťahovalcov a cestujúcich arcibiskup Agostino
Marchetto, ktorý dnes popoludní vystúpil so svojím
príhovorom. V ňom okrem iného povedal, že Svätá
stolica povzbudzuje iniciatívy, zamerané proti nemorálnym a kriminálnym fenoménom, akým je obchodovanie s ľuďmi, a tiež projekty na pomoc obetiam.
Arcibiskup Marchetto tiež spomenul, že Svätá stolica sa týmito otázkami neustále zaoberá. Dôkazom toho
je aj ustanovenie Pápežskej rady pre duchovnú starostlivosť o presťahovalcov a cestujúcich pápežom Pavlom
VI. v roku 1970, ktorá okrem iných aktivít pomáha
práve obetiam obchodovania s ľuďmi, ktoré sú akýmisi
otrokmi modernej doby. V tomto duchu zorganizovalo
spomenuté dikastérium už dva svetové kongresy - jeden
zameraný na slobodu žien na uliciach a druhý na slobodu detí na uliciach. Ako ďalej podotkol, úsilie vynaložené na boj proti kriminálnym aktivitám a na ochranu
obetí by malo zahrňovať nielen upriamenie pozornosti
na tieto obete, ale aj na páchateľov činov, aby boli lepšie
identiﬁkovateľné ich motívy a aby sa tak mohlo efektívnejšie zakročiť proti zneužívaniu. Ľudské práva a ich
dodržiavanie by podľa arcibiskupa malo byť stredobodom všetkých stratégií. Príhovor ukončil arcibiskup
Marchetto citátom z encykliky Benedikta XVI. Spe
salvi: “Skutočná hodnota ľudskosti sa určuje vo vzťahu k utrpeniu a k trpiacemu. Platí to tak pre jednotlivca,
ako aj pre celú spoločnosť” (Spe salvi, č. 38).
-sg-

Kongres o vedeckých a etických
aspektoch starostlivosti
o chorých a zomierajúcich
Vatikán (15. februára, RV) – Pápežská akadémia pre život organizuje v dňoch 25. – 27. februára Medzinárodný kongres na tému „Blízko pri nevyliečiteľne chorých
a zomierajúcich ľuďoch – vedecké a etické aspekty“.
Podujatie bude spojené so 14. generálnym zhromaždením akadémie. Na kongrese sa okrem iného bude hovoriť o chorobe a utrpení vo Svätom písme; o rozvoji
modernej medicíny v oblasti podpory života – výzvach
a rizikách; ďalej o terapeutickej proporcionalite; o zodpovednosti v paliatívnej starostlivosti; aj o duchovnom
sprevádzaní zomierajúcich ľudí. Účastníkov kongresu
prijme na osobitnej audiencii pápež Benedikt XVI. -dj6
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Kardinál Barragán: Utrpenie
sa môže stať oslobodzujúcim
a tvorivým
Vatikán (11. februára, RV) – Predseda Pápežskej
rady pre apoštolát zdravotníkov kardinál Javier
Lozano Barragán dnes o 16:00 slávil v Bazilike sv.
Petra Eucharistiu pri príležitosti dnešného 16. svetového dňa chorých. Vo svojej homílii pripomenul,
že tento rok sa oslavy nesú v duchu 150. výročia
zjavení Panny Márie v Lurdoch a blížiaceho sa
Medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý sa chystá v kanadskom Québecu. Ako uviedol,
jedinou odpoveďou na bolesť, ktorú zažívame, je
prežívať ju spolu s Božou matkou, v dôvernom
zjednotení sa s bolesťou umučenia a smrti Krista:
“Takto,” uviedol kardinál Barragán, “sa utrpenie
stáva pozitívnym, oslobodzujúcim, tvorivým” a napokon sa premieňa na radosť a šťastie.
Ako uvádza vo svojom posolstve k Svätovému
dňu chorých pápež Benedikt XVI., kaplnky v zdravotníckych zariadeniach by sa mali stať pulzujúcim
srdcom, v ktorom sa Ježiš neustále ponúka Otcovi za život ľudstva. Kristova bolesť, ako povedal
kardinál Barragán, “nie je beznádejnou a smutnou
bolesťou porážky, práve naopak, je bolesťou víťaznou. Toto utrpenie je najvyšším naplnením Krista.”
Podľa kardinálových slov je dôležité, aby chorí nasledovali Ježiša a svojím utrpením sa podieľali na
diele spásy sveta. “Účasť na Eucharistii je konkrétnou cestou, ako s našimi vlastnými útrapami môžeme vstúpiť do utrpenia Krista… Eucharistia je tak
naším krížom a naším vzkriesením. Je jediným skutočným liekom na bolesť, liekom nesmrteľnosti,”
uviedol kardinál Barragán vo svojej homílii. -dj-

Kardinál Barragán: Panna Mária
s nami súcití v našich bolestiach
Vatikán (8. februára, RV) – Pondelok 11. február
bude dňom výročia prvých zjavení Panny Márie
v Lurdoch a tiež Svetovým dňom chorých. Svätej
omši pre chorých bude v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne predsedať predseda Pápežskej rady pre apoštolát zdravotníkov kardinál Lozano Barragán.
V tejto súvislosti hovoril v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas aj o posolstve Svätého Otca pre chorých, v ktorom sa píše, že trpiaci v sebe nesú znak
utrpenia Pána, ktorý chce vstúpiť do duše každého
trpiaceho cez srdce jeho Matky. Ďalej dodal:
„Panna Mária sa pre nás s jej nehou a otvoreným srdcom stáva tou najnežnejšou Matkou, aby
7
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tak s nami súcitila pri našich bolestiach. Cez srdce Matky teda prichádza Pán so svojim utrpením
k našim trápeniam. Takto sa srdcia tých, ktorý trpia
otvárajú Kristovi až k srdcu Panny Márie a nachádzajú úľavu a útechu na všetky svoje bôle.”
Kardinál Barragán ešte chorým a trpiacim odkázal, že jediným riešením je viera keď dodal:
„Veriť je veľmi ťažké, najmä v chorobe, v bolesti,
v utrpení a to nielen fyzickom, ale aj v tom najťažšom
– v morálnom, v sklamaní, v ľuďoch, v rozličných
porážkach, v bolestivých osobných vzťahoch medzi
manželmi či priateľmi. Aby sme toto zlo sveta počnúc
vojnami dokázali zvládnuť, zostáva nám jedine viera
a je to veľmi ťažké. Viera je bránou do náručia Panny
Márie a nášho Pána a to tak, že prijmeme kríž, aby
sme získali silu vzkriesenia“.
-sg-

Mons. Marchetto o boji
proti obchodovaniu s ľudmi
Vatikán (13. februára, RV) – Vo Viedni sa dnes začalo
fórum trojdňovej konferencie OSN, zamerané na boj
proti obchodovaniu s ľuďmi. Prítomných je až 1200
zástupcov z viacerých štátov, medzi nimi aj vatikánsky sekretár Pápežskej rady pre duchovnú starostlivosť
o presťahovalcov a cestujúcich arcibiskup Agostino
Marchetto, ktorý dnes popoludní vystúpil so svojím
príhovorom. V ňom okrem iného povedal, že Svätá
stolica povzbudzuje iniciatívy, zamerané proti nemorálnym a kriminálnym fenoménom, akým je obchodovanie s ľuďmi, a tiež projekty na pomoc obetiam.
Arcibiskup Marchetto tiež spomenul, že Svätá stolica sa týmito otázkami neustále zaoberá. Dôkazom toho
je aj ustanovenie Pápežskej rady pre duchovnú starostlivosť o presťahovalcov a cestujúcich pápežom Pavlom VI. v roku 1970, ktorá okrem iných aktivít pomáha
práve obetiam obchodovania s ľuďmi, ktoré sú akýmisi otrokmi modernej doby. V tomto duchu zorganizovalo spomenuté dikastérium už dva svetové kongresy
- jeden zameraný na slobodu žien na uliciach a druhý
na slobodu detí na uliciach. Ako ďalej podotkol, úsilie
vynaložené na boj proti kriminálnym aktivitám a na
ochranu obetí by malo zahrňovať nielen upriamenie
pozornosti na tieto obete, ale aj na páchateľov činov,
aby boli lepšie identiﬁkovateľné ich motívy a aby sa
tak mohlo efektívnejšie zakročiť proti zneužívaniu.
Ľudské práva a ich dodržiavanie by podľa arcibiskupa malo byť stredobodom všetkých stratégií. Príhovor
ukončil arcibiskup Marchetto citátom z encykliky Benedikta XVI. Spe salvi: “Skutočná hodnota ľudskosti
sa určuje vo vzťahu k utrpeniu a k trpiacemu. Platí to
tak pre jednotlivca, ako aj pre celú spoločnosť” (Spe
salvi, č. 38)
-sg7/2008
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Úmrtie: Fra‘ Andrew BERTIE
Vo štvrtok, 7. februára 2008, vo večerných hodinách zomrel v Ríme Jeho
Výsosť a Eminencia, Knieža a Veľmajster Zvrchovaného Vojenského
Hospitálskeho rádu
Sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty, Fra Andrew
Willoughby Ninian
Bertie.
Fra Bertie sa narodil 15. mája 1929 v Londýne. Do Rádu bol prijatý
v roku 1956. Následne, v roku 1981 zložil doživotné
sľuby. V apríli 1988 bol zvolený za 78. Veľmajstra
Maltézskeho rádu.
Tibor Hajdu /foto autor

Spoločnosť Ježišova zverejnila
mená nových regionálnych
asistentov
Taliansko (12. februára, RV) – Spoločnosť Ježišova
v utorok 12. februára zverejnila mená deviatich nových
regionálnych asistentov, ustanovených v rámci 35. generálnej kongregácie, ktorá prebieha v Ríme. Každého
z nich vybral generálny predstavený rehole Adolfo Nicolás z troch navrhnutých mien. Asistentom pre Afriku
sa stal páter Jean-Roger Ndombi; pre južnú Latinskú
Ameriku páter Marcos Recolons; pre severnú Latinskú
Ameriku páter Gabriel Ign. Rodríguez; pre južnú Áziu
páter Lisbert D´Souza; pre východnú Áziu páter Daniel
Huang; pre strednú a východnú Európu poľský páter
Adam Žak; pre južnú Európu páter Joaquín Barrero;
pre západnú Európu páter Antoine Kerhuel a pre USA
páter James Grummer.
-dj-

Kardinál Dziwisz: Poľsko zažíva
krízu manželstva
Poľsko (12. februára, RV/SIR) – Arcibiskup Krakova kardinál Stanislaw Dziwisz vyjadril vo svojom
pôstnom pastoračnom liste znepokojenie nad krízou
manželstva v krajine. Poukázal na to, že “každý rozvod a odluka sú tragédiou zranenej lásky” a vyzval
tých, ktorí sa pripravujú na manželstvo, aby si po7/2008
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ložili otázku, do akej miery sú dospelí z ľudského
a kresťanského hľadiska. Ako uviedol kardinál, veľa
mladých ľudí žije spolu pred manželstvom a toto
spolužitie je mnohokrát schvaľované aj rodičmi.
Podľa jeho slov “je nevyhnutné jasne povedať, že
kresťania sa nemôžu pripravovať na prijatie sviatosti
manželstva spôsobom, ktorý môžeme nazvať pohanským a ktorý narušuje prirodzený poriadok vecí.”
Podľa aktuálnych štatistík Poľského úradu pre výskum verejnej mienky je obdobie pôstu ako prípravy
na Veľkú noc pre väčšinu obyvateľov krajiny stále
dôležité, napriek zmenám v modernej spoločnosti.
80 % Poliakov sa podľa prieskumov v tomto čase
vyhýba oslavám a 60 % sa usiluje o vnútorné obrátenie.
-dj-

Katolícka cirkev v Írsku uviedla
do prevádzky internetovú stránku
pre snúbencov
Írsko (11. februára, RV/SIR) – Katolícka cirkev v Írsku pár dní pred sviatkom sv. Valentína uviedla do prevádzky internetovú stránku na pomoc párom, ktoré sa
pripravujú na manželstvo. Myšlienku predstavil biskup
Willie Walsh v karmelitánskom kláštore v Dubline.
Stránka sa podrobne zaoberá duchovnými radami, ako
aj praktickými záležitosťami, týkajúcimi sa obradu,
výberu hudby, výzdoby, odporúčanej literatúry a pod.
Snúbeneckým párom tak uľahčuje organizáciu príprav,
poskytuje odpovede na otázky a zároveň možnosť sústrediť sa pri predmanželských stretnutiach s kňazom
na najdôležitejšie otázky a samotnú duchovnú prípravu
na prijatie sviatosti.
-pk-

Konferencia biskupov Nemecka
má nového predsedu
Nemecko (13. februára, RV/ZENIT) – Arcibiskup
Freiburgu Mons. Robert Zollitsch bol v utorok zvolený za predsedu Konferencie biskupov Nemecka.
V úrade vystrieda kardinála Karla Lehmanna, ktorý
funkciu vykonával od roku 1987 a začiatkom tohto
roka rezignoval zo zdravotných dôvodov. Mons.
Robert Zollitsch sa narodil v roku 1938 vo Filipove, v bývalej Juhoslávii. V roku 1946 po skončení
druhej svetovej vojny sa jeho rodina presťahovala
do diecézy Freiburg. Za kňaza bol vysvätený v roku
1964. V roku 2003 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za arcibiskupa Freiburgu. -pk8
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Nový apoštolský nuncius
v Chorvátsku
Vatikán (14. februára, RV) – Pápež Benedikt XVI. vo
štvrtok menoval nového apoštolského nuncia v Chorvátsku. Stal sa ním J. E. Mons. Mario Roberto Cassari,
titulárny arcibiskup Tronta. Mons. Cassari doteraz pôsobil ako apoštolský nuncius na Pobreží slonoviny. -ls-

Svätá stolica k ekonomickej kríze
v USA
USA (12. februára, RV/CNS) – Kým svet čaká na dôsledky globálnej ekonomickej škody, spôsobenej krízou
v hypotekárnej oblasti v USA, národné a medzinárodné
stratégie musia chrániť rodiny a pracujúcich s nízkym
peňažným príjmom, uviedol to stály pozorovateľ Svätej
stolice pri OSN arcibiskup Celestino Migliore v uplynulých dňoch v rámci stretnutia Ekonomickej a sociálnej rady, pôsobiacej pri Komisii pre sociálny rozvoj.
Ako dodal, cyklus ekonomického rastu a vytvárania
pracovných miest, nasledovaný recesiou a stratou zamestnania sa zrýchľuje a znepokojuje jednotlivcov, vlády, aj medzinárodných ekonomických partnerov, ktorí
nie sú zvyknutí na takéto rýchle zmeny. „Svet sa čuduje,
kam nás prebiehajúca ﬁnančná bieda, vyvolaná krízou
v oblasti predaja a nákupu nehnuteľností v najrozvinutejších ekonomikách, môže priviesť,“ poznamenal arcibiskup Migliore a zdôraznil, že je potrebné mať pripravené krízové scenáre práve pre takéto prípady, aby na ne
nedoplatili práve tí najmenej ﬁnančne zabezpečení. -pk-

Kresťania a moslimovia
na Filipínach o dialógu a zmierení
Filipíny ( 11. februára, RV/FIDES) – Premeniť sen
o trvalom mieri na realitu - to je túžba, ktorú v uplynulých dňoch vyslovili účastníci islamsko-kresťanského stretnutia na ﬁlipínskom ostrove Jolo. Svedčí
o tom aj názov podujatia „Snívanie o pokojnom Jolo
v Božom mene – moslimovia a kresťania povolaní
k spoločnému budovaniu kultúry dialógu a zmierenia“. Zúčastnilo sa ho asi 300 náboženských a občianskych predstaviteľov, zástupcov združení a študentov.
Okrem iného sa hovorilo aj o násilí voči kresťanom
v niektorých prevažne moslimských oblastiach Filipín,
predovšetkým o nedávnej vražde misionára z kongregácie oblátov Nepoškvrnenej Panny Márie. Účastníci
stretnutia odsúdili takéto prejavy nenávisti a zdôraznili, že „tí, ktorí sú povolaní pracovať vo vedúcich
9
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pozíciách môžu prispieť k splneniu sna o pokojnej
krajine tým, že budú vzorom pre ostatných ľudí.“ -pk-

Kolumbijskí biskupi k situácii
v krajine a vzťahom s Venezuelou
Kolumbia (11. februára, RV/Fides) – Kolumbijskí biskupi vydali na záver svojho minulotýždňového plenárneho zasadnutia vyhlásenie k udalostiam, ktoré sužujú
v poslednom čase ich krajinu, zvlášť pokiaľ ide o situáciu rukojemníkov. Ako sa uvádza v stanovisku, “Katolícka cirkev bola vždy ochotná podporovať proces,
ktorý by mohol viesť k budovaniu zmierenej Kolumbie,
v pokoji a sociálnej spravodlivosti.” Biskupi vyjadrili
svoju ľútosť s tým, že v zajatí zostáva veľké množstvo
rukojemníkov, ktorým “je nielen upieraná sloboda, ale
trpia neľudským zaobchádzaním v podmienkach, ktoré
sú v rozpore so základnými požiadavkami na dodržiavanie ľudských práv”. Kolumbijská cirkev zároveň žiada úrady aj medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinuli
väčšie úsilie za ich prepustenie.
Ďalšou záležitosťou, ktorá biskupov znepokojuje, je
narušenie vzťahov so susednou Venezuelou. “Sme dve
sesterské krajiny so spoločnou históriou, spoločenskými,
kultúrnymi a ekonomickými putami, a s veľkým počtom
obyvateľov, ktorí žijú v jednej krajine a pracujú v druhej,”
uvádzajú biskupi a vyzývajú k oživeniu kontaktov, postavených na vzájomnom rešpekte medzi obomi štátmi. -dj-

Mexickí biskupi vyzývajú k boju
proti obchodovaniu s drogami
Mexiko (15. februára, RV/ZENIT) – Mexickí biskupi upozorňujú obyvateľov krajiny, že pôstne obdobie
je vhodným časom na to, aby sa zamerali na boj proti
nadhodnocovaniu materiálnych statkov, zvlášť proti obchodovaniu s drogami. V pastoračnom liste Konferencia
biskupov uvádza, že kľúčom k tomu, aby ľudia nepripisovali bohatstvu nadmernú dôležitosť, je vnesenie viery
do každodenného života.
V tejto súvislosti biskupi vyzdvihli posolstvo pápeža
Benedikta XVI. k pôstu 2008. Svätý Otec v ňom pozýva
k „premýšľaniu o konaní skutkov lásky, ktoré predstavujú
mimoriadny spôsob pomoci núdznym a zároveň sú precvičovaním sebazapierania, aby sme sa oslobodili od prílišného lipnutia na svetských veciach.“ Mexickí biskupi
zdôraznili, že v ich krajine treba zvlášť bojovať proti fenoménom, ako sú korupcia; zneužívanie moci vo vlastný
prospech; monopoly, zväčšujúce priepasť medzi chudobnými a bohatými; a zvlášť obchodovanie s drogami, ktoré
má na svedomí množstvo ľudských životov.
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Komuniké Konferencie biskupov
Slovenska k reorganizácii
Rímskokatolíckych diecéz
na Slovensku
Konferencia biskupov Slovenska týmto oznamuje
všetkým veriacim, klerikom i laikom Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku, že Svätý Otec Benedikt XVI.
dekrétom zo 14. februára 2008 rozhodol o reorganizácii
diecéz latinského obradu. Svätý Otec zároveň poveril
osobného vyslanca a legáta J. Em. Kard. Jozefa Tomka,
aby tieto skutočnosti oznámil najvyššiemu predstaviteľovi Slovenskej republiky, biskupom a celej Cirkvi na
Slovensku.
Benedikt XVI. rozhodol o zriadení novej Bratislavskej arcidiecézy a Žilinskej diecézy. Do Západnej provincie teda patria: Bratislavská arcidiecéza,
Trnavská arcidiecéza (sufragánna), Banskobystrická
diecéza, Nitrianska diecéza a Žilinská diecéza.
Za nového bratislavského arcibiskupa vymenoval J.
E. Mons. Stanislava Zvolenského, doterajšieho svätiaceho biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.
Za nového žilinského biskupa vymenoval J. E. Mons.
Tomáša Galisa, doterajšieho svätiaceho biskupa Banskobystrickej diecézy. J. E. Mons. Ján Sokol zostáva
na vlastnú žiadosť arcibiskupom Trnavskej arcidiecézy. Zároveň mu Svätý Otec udelil osobné privilégium
nosiť pálium.
Týmto tiež oznamujeme, že z rozhodnutia Svätého
Otca tvoria nové cirkevné územné celky nasledujúce
dekanáty (hrubo vyznačené dekanáty boli rozdelené do
dvoch diecéz, preto sú vymenované farnosti prislúchajúce danej diecéze):
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Bratislavská arcidiecéza
Arcibiskup: J. E. Mons. Stanislav Zvolenský
Dekanáty: Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Senica,
Skalica, Šamorín, Šaštín
Trnavská arcidiecéza
Arcibiskup: J. E. Mons. Ján Sokol
Dekanáty: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Hurbanovo, Komárno, Nemšová (Adamovské Kochanovce,
Beckov, Bošáca, Nová Ves nad Váhom, Moravské Lieskové), Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Sereď, Šaľa,
Trnava A, Trnava B
Nitrianska diecéza
Diecézny biskup: J. E. Mons. Viliam Judák
Dekanáty: Bánovce nad Bebravou, Levice (Beša, Dolný Pial, Kalná nad Hronom, Kozárovce, Nový Tekov,
Rybník n. Hronom, Starý Tekov, Veľký Ďur), Nemšová
(Dolná Súča, Drietomá, Horná Súča, Horné Srnie, Nemšová, Skalka nad Váhom, Trenčín – Orechové), Nitra1,
Nitra2, Nitrianske Rudno (Čavoj, Diviaky nad Nitricou, Horné Vestenice, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno,
Nitrianske Sučany, Valaská Belá), Nové Zámky, Topoľčany, Skačany, Štúrovo, Vráble, Trenčín, Zlaté Moravce,
Želiezovce, Šurany,+ farnosti Zliechov, Čičmany
Žilinská diecéza
Diecézny biskup: J. E. Mons. Tomáš Galis
Dekanáty: Bytča, Čadca, Ilava, Kysucké Nové Mesto,
Martin (Martin, Martin-sever, Priekopa pri Martine,
Sučany, Turany, Vrútky), Považská Bystrica, Púchov,
Rajec, Žilina
Banskobystrická diecéza
Diecézny biskup: J. E. Mons. Rudolf Baláž
Dekanáty: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bojnice,
Detva, Hontianske Nemce, Levice (Levice – Mesto,
Bátovce, Čajkov, Hontianske Trsťany, Hronské Kosihy,
Krškany, Mýtne Ludany, Santovka, Žemberovce, Nová
Dedina, Pečenice, Pukanec), Martin(Turčiansky Peter,
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Valča), Nitrianske Rudno (Lehota pod Vtáčnikom, Nováky, Podhradie), Nová Baňa, Partizánske, Prievidza,
Slovenská Ľupča, Šahy, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad
Hronom
Rožňava diecéza
Diecézny biskup: J. E. Mons. Eduard Kojnok
Všetky pôvodné dekanáty diecézy plus dekanát Brezno
Ostatné diecézy zostávajú bezo zmeny.
Počínajúc dnešným dňom je potrebné pri svätých
omšiach spomínať v kánone meno biskupa podľa hore
uvedeného zoznamu.
Zároveň dávame na vedomie všetkým klerikom, že
ohľadne ich príslušnosti k diecézam Svätý Otec rozhodol, že ostávajú na svojich miestach, teda zostávajú
kňazmi tej diecézy, ku ktorej farnosť ich terajšieho pôsobenia prináleží. Po uplynutí dvoch rokov bude možné
z vážnych príčin individuálne požiadať o zmenu.
Na záver chceme povzbudiť všetkých veriacich, aby
rozhodnutia Svätého Otca, ktoré majú za cieľ predovšetkým ich dobro a zintenzívnenie pastoračného úsilia Cirkvi prijali s nádejou, vierou a vďakou Svätému
Otcovi. Spoločne sa modlime, aby reorganizácia diecéz
priniesla požehnané ovocie.
Biskupi Slovenska
V Bratislave, 14. februára 2008,
na sviatok sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy

Príhovor kardinála Jozefa Tomka
slovenským biskupom
Drahí Otcovia a Bratia,
milý Monsignor Gianfranco Gallone, chargé d´affaires,
dnes k vám prichádzam z poverenia a v mene Svätého
Otca Benedikta XVI., ktorý ma osobne posiela, aby som
vám oznámil a do platnosti uviedol jeho rozhodnutia
ohľadne organizačných zmien týkajúcich sa diecéz a cirkevných provincií na Slovensku. Toto pápežove poverenie mi úradne oznámil listom zo 6.februára 2008 kardinál
Giovanni Battista Re, prefekt Kongregácie pre biskupov,
a s veľkou srdečnosťou aj ústne vyjadril sám Svätý Otec
pri krátkom stretnutí v mojej titulárnej bazilike sv. Sabíny, na Popolcovú stredu.
Oznamujem vám teda, že pápež Benedikt XVI. po
dlhšom uvážení a štúdiu tak zo strany Biskupskej konferencie Slovenska za pomoci bývalého apoštolského
nuncia v Slovenskej republike, Mons.Henryka Jozefa
Nowackeho, ako aj Kongregácie pre biskupov, spravil
nasledovné rozhodnutia, ktoré veľmi nakrátko zhrňujem, lebo ich širšie vysvetľujú príslušné dekréty, ktoré
vám čochvíľa prečítam:
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1. zriadil arcidiecézu v Bratislave, ktorá bude metropolitnou,
2. zriadil diecézu v Žiline,
3. ponechal Trnave titul arcidiecézy,
4. schválil zmeny hraníc diecéz a dvoch cirkevných
provincií,
5. podriadil bratislavskej metropolitnej arcidiecéze
ako sufragánne: arcidiecézu trnavskú a diecézy nitriansku, banskobystrickú a žilinskú.
Okrem toho pápež Benedikt XVI.:
1. menoval za bratislavského arcibiskupa metropolitu
Jeho Excelenciu Mons. Stanislava Zvolenského, doteraz
pomocného titulárneho biskupa,
2. menoval za žilinského biskupa Jeho Excelenciu
Mons. Tomáša Gálisa, doteraz pomocného titulárneho
biskupa,
3. prijal žiadosť Jeho Excelencie Mons. Jána Sokola
a potvrdil ho ako sídelného arcibiskupa v Trnave, udeliac
mu privilégium nosiť pálium.
Prv než by som pristúpil k čítaniu jednotlivých dekrétov, ktoré týmto uvádzam do platnosti, chcem vysloviť
niekoľko myšlienok a pripomienok.
Myslím, že tlmočím aj Vaše city, keď vyjadrujem
vďačnosť katolíckej Cirkvi a mnohých spoluobčanov na
Slovensku Svätému Otcovi Benediktovi XVI. a Svätej
Stolici. Včera som mal česť v duchu základnej zmluvy
medzi Svätou Stolicou a Slovenskou republikou oboznámiť s tými zmenami pána prezidenta. Dnes po tejto našej
schôdzke spolu s vašimi reprezentantmi ich oznámime
celej verejnosti na tlačovej konferencii. Tieto úradné kroky však majú svojím obsahom a dosahom hlbší význam,
ktorý presahuje čisto organizačný rámec.
Je tu predovšetkým významný deň, ktorý zvolila Svätá Stolica na vyhlásenie rozhodnutí Svätého Otca. Dnes
katolícka Cirkev v Európe slávi liturgický sviatok sv.
Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, ako je to uvedené na úradných dekrétoch. Táto naoko malá pozornosť
nám na Slovensku pripomína dejinné naviazanie týchto
krokov na „cyrilometodské duchovné dedičstvo“, zakotvené aj v preambule našej Ústavy. Tieto dnešné kroky sú
ovocím viery, ktorú našim predkom účinne hlásali so-
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lúnski bratia. V priebehu našich pohnutých dejín prešla
cirkevná organizácia na Slovensku rôznymi obmenami
od prvej cirkevnej provincie v dobe sv. Metoda až po
zriadenie najprv celoslovenskej cirkevnej provincie roku
1977; potom bola roku 1995 zriadená košická cirkevná provincia a pred niekoľkými dňami sa dožili aj naši
gréckokatolícki bratia svojho osobitného zriadenia ako
metropolitná cirkev „sui juris“. Najmä za ten zrýchlený
rast Katolíckej cirkvi na Slovensku za posledných tridsať
rokov treba nám z hĺbky srdca ďakovať všemohúcemu
Bohu a Svätej Stolici.
Zriadenie gréckokatolíckej cirkevnej metropolie, ktoré sa uvedie do života na budúcu sobotu a nedeľu v Prešove, ako aj teraz ohlásená reorganizácia rímsko-katolíckych diecéz sa nám javia ako nová etapa v náboženskom
živote katolíckej Cirkvi na Slovensku. Ako keby nám
Pán naznačil, že On nám poslal hojné požehnanie a splnil
svoje prísľuby; teraz je rad na nás! Treba nám rozpoznať
znaky časov!
Povďačnosť nás zaväzuje naplniť vonkajšie zmeny
rastom vo vnútornom náboženskom a duchovnom živote.
Keď ste vy biskupi študovali a navrhovali dnes zverejnené
zmeny, mali ste pred očami ciele, ktoré určuje a spomína Druhý vatikánsky koncil v dekréte o apoštolskej službe biskupov „Christus Dominus“. Viedli vás pastoračné
úmysly a požiadavky, ktoré umožnia lepšiu a účinnejšiu
pastiersku službu a správu jednotlivých partikulárnych
cirkví v duchu Druhého vatikánskeho koncilu. Reorganizáciu si vyžiadali nové potreby a zmeny, ktoré nastali
v našej krajine na viacerých poliach. Chcete byť pastiermi, ktorí sú na čele ale aj uprostred vašich ovečiek, byť
im neustále k dispozícii a stále lepšie vykonávať vašu
úlohu učiť, posväcovať a spravovať vám zverených veriacich, byť stredobodom ich jednoty, hybnou dušou, otcom pre kňazov a zasvätené osoby, ohlasovať evanjelium
všetkým.
Máte pred sebou, najmä v pozmenených pomeroch,
veľké úlohy, nevynímajúc ani celkovú spoločnosť, ale
predovšetkým vzhľadom na kňazstvo. Taká hlboká reorganizácia, i keď nezasahuje všetky diecézy, musí priniesť
nový dynamizmus do našich radov. Máte, vďaka dobrotivému Bohu, mladé kňazstvo, teraz sa začína omladzovať
aj episkopát. Stále viac sa činne zapájate do života Cirkvi
v Európe (a tu znovu prichádza na myseľ dnešný liturgický
sviatok spolupatrónov Európy) ako aj univerzálnej Cirkvi
na celom svete, nezabúdajúc na misie. Dnešné zmeny sú
výzvou, aby ste v diecézach prebudovali ducha jednoty
a spoločenstva počnúc od kňazov, čiže ako „communio et
fraternitas sacramentalis“. Premyslite si tieto úlohy a začnite ich čím skôr prehlbovať; máte nato vzácnu príležitosť, keď na Zelený štvrtok shromaždite svoje presbyterium, niekde v pozmenenej forme, okolo eucharistického
Pána. A máte aj pekný Pastoračný plán.
Drahí bratia, aj osobne vám ďakujem za námahu,
ktorú ste vynaložili pri prípravných prácach. Povzbudzujem vás, aby ste ju previedli v duchovných ale aj
v hmotných podrobnostiach v duchu efektívnej i afek-
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tívnej kolegiálnosti ako aj našej tradičnej vernosti nástupcom sv. Petra. A nezabúdajme vyjadriť vďaku aj
bývalému apoštolskému nunciovi Henrykovi Józefovi
Nowackemu za jeho pomoc.
Pri krátkom stretnutí so Svätým Otcom som zbadal, ako dokonale pozná zložité otázky, ktoré ste museli vyriešiť. Veľmi zdôraznil svoj osobný záujem ako
aj charakter poslania a mandátu, ktorý teraz plním na
Slovensku, keď v jeho mene vám oznamujem následné

Mons. Stanislav Zvolenský sa stal
bratislavským arcibiskupom
Za nového bratislavského arcibiskupa vymenoval Benedikt XVI. J. E. Mons. Stanislava Zvolenského, doterajšieho svätiaceho biskupa Bratislavsko-trnavskej
arcidiecézy.
Mons. Stanislav Zvolenský sa narodil v Trnave 17.
novembra 1958. Za kňaza bol vysvätený 13. júna 1982
v Bratislave. Od roku 1982 bol kaplánom v Galante,
1985 v Hlohovci, 1990 farárom v Bratislave-Vajnoroch.
V roku 1990 absolvoval štúdia v Insbrucku a o rok neskôr v Ríme. V roku 1998 bol menovaný za viceoﬁciála
cirkevného súdu v Trnave, 1998 bol asistentom CMBF
UK v Bratislave, 1999 odborným asistentom, 2001 prodekanom CMBF UK v Bratislave, 2001 bol menovaný
za súdneho vikára v Trnave. Za biskupa bol konsekrovaný 2. mája 2004 v Trnave. Dňa 14. februára 2008 bol
vymenovaný za bratislavského arcibiskupa.

Mons. Tomáš Gális sa stal
žilinským diecéznym biskupom
Za nového žilinského diecézneho biskupa vymenoval
Benedikt XVI. J. E. Mons. Tomáša Galisa, doterajšieho
svätiaceho biskupa Banskobystrickej diecézy.
Mons. Tomáš Galis sa narodil 22. decembra 1950
v Seliciach, okres Šaľa. V rokoch 1971-1976 študoval na CMBF v Bratislave, 1993-1995 na Pápežskej
teologickej akadémii v Krakove a v roku 1998 získal
titul Doctor Sacrae Theologiae CMBF UK. Kňazská
vysviacka: 6. júna 1976, 1976-1979 kaplán Hriňová;
1979-1980 kaplán Brezno; 1980-1988 správca farnosti
Lazany; 1988-1990 správca farnosti Kľak, excurrendo
Veľké Pole; 1990-1990 farár, dekan Banská Bystrica;
generálny vikár BÚ; 1990-1999 rektor v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne; Biskupská
vysviacka: 25. septembra 1999 vo farskom kostole Nanebovzatia P. Márie v Banskej Bystrici. Dňa 14. februára 2008 bol vymenovaný za žilinského biskupa.
12

SPRÁVY ZO SLOVENSKA

Úmrtie: Zomrel cirkevný právnik
Mons. Daniel Faltin OFMConv.
V utorok 12.
februára vo veku
osemdesiat rokov
zomrel cirkevný
právnik Mons.
Daniel Faltin
OFMConv.
Posledná rozlúčka
a svätá omša za
zosnulého sa bude
konať 18. februára 2008 o 10.00
hod. v Minoritskom kostole
v Levoči. Telesné
pozostatky Mons.
Faltina budú uložené na cintoríne
v Levoči.
Mons. Daniel Faltin OFMConv. sa narodil 21. apríla 1927 v Kurimanoch. Maturoval v Levoči a roku
1946 vstúpil do rehole menších bratov konventualov (minoritov), noviciát absolvoval v Opave. V rokoch 1947 - 1950 študoval ﬁlozoﬁu a teológiu v Brne a súčasne psychológiu na tamojšej Masarykovej
univerzite.
Veľká túžba stať sa kňazom prinútila Daniela
Faltina po smutne známej barbarskej noci opustiť
Slovensko a ujsť do Ríma. Ako sám spomína, so sebou si nič nevzal. V studenej jesennej noci preplával rieku Moravu a dostal sa do Rakúska. Celý deň
musel vydržať schovaný v kroví a ďalšej noci sa
pustiť cez Alpy do Ríma. Po veľkých problémoch
mohol pokračovať v teologických štúdiách a po ich
skončení bol 29. marca 1952 vysvätený za kňaza.
Roku 1955 získal Mons. Faltin na Pápežskej teologickej fakulte sv. Bonaventuru v Ríme doktorát
teológie a o ďalšie štyri roky zavŕšil doktorátom aj
štúdium kánonického, rímskeho a civilného práva
na Právnickej fakulte Pápežskej lateránskej univerzity. V rokoch 1957 - 1960 absolvoval Studium
Rotale Apoštolského tribunálu Rímskej roty a roku
1961 ho pápež Ján XXIII. vymenoval za pápežského preláta. V sedemdesiatych rokoch prednášal na
Právnickej fakulte Pápežskej lateránskej univerzity
východné kánonické právo a stal sa vedúcim katedry De rebus. Roku 1986 ho Ján Pavol II. vymenoval za preláta - audítora Apoštolského tribunálu
Rímskej roty. Mons. Faltin sa zúčastnil na mnohých
svetových sympóziách z oblasti kánonického práva, ako aj na príprave Kódexu kánonického práva,
a publikoval prednášky, odborné štúdie a vedecké
články.
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Domov na Slovensko sa Mons. Faltin legálne dostal až pri príležitosti biskupskej vysviacky Mons.
Františka Tondru v septembri 1989. Od roku 1990
v spolupráci s prefektom Kongregácie pre katolícke vzdelanie a výchovu kardinálom Zenonom Grocholewským (vtedy ešte tajomníkom Apoštolskej
signatúry v Ríme) zorganizoval desať sympózií
cirkevného kánonického práva v Spišskej Kapitule.
Aj napriek skoro štyridsaťročnému pobytu v zahraničí si Mons. Faltin vo svojom srdci zachoval lásku
k Levoči a Mariánskej hore. Roku 1996 mu Mestské
zastupiteľstvo v Levoči udelilo čestné občianstvo
mesta. Svoju dobroprajnosť a otcovské srdce prejavil aj voči vedeniu a študentom levočského cirkevného Gymnázia sv. Františka Assiského.
Prezident SR Rudolf Schuster udelil Danielovi
Faltinovi 17.04.2002 Kríž prezidenta Slovenskej republiky, I. stupeň.
V roku 2004 sa vrátil na Slovensko do rodných
Kurimán. Posledné roky života prežil v Hospici sv.
Alžbety v Ľubici.
Mons. Faltin vydal v Ríme publikácie: Kurz kánonického práva. Manželstvo (1973), Spovedníci so
zvláštnymi právami (1974), Liturgické knihy východných cirkví (1966), Správne používanie cirkevných
dobier podľa učenia Druhého vatikánskeho koncilu
(1968) a vo Vatikáne dielo Psychická a citová nezrelosť podľa jurisprudencie Rímskej roty (1990).
Z jeho iniciatívy sa začal prekladať do slovenčiny
Kódex kánonického práva. Na preklade sa sám zúčastnil, osobitný je jeho prínos v záverečnej fáze redigovania a schvaľovania prekladu.
TK KBS/ snímka KN

Subkomisia pre bioetiku
teologickej komisie KBS
hovorila o homeopatii
Dňa 9. februára sa na pravidelnom rokovaní v Bratislave zišla Subkomisia pre bioetiku teologickej
komisie Konferencie biskupov Slovenska (SpB
TK KBS) pod vedením jej predsedu Mons. Františka Tondru. Hlavným bodom rokovania boli aktuálne otázky bioetiky a predložené boli témy, ktoré
ovplyvňujú život Cirkvi a celej spoločnosti v etickej
rovine. Jedným z dôležitých bodov rokovania bola
aj otázka homeopatie, ktorá zarezonovala v médiách v uplynulých dňoch. Na základe odbornosti
členov subkomisie hovorial o homeopatii v dvoch
odborných rovinách – medicínskej a teologickej.
Podľa členov SpB TK KBS – lekárov je homeopatia
problém medicíny. Podľa odborníkov v teológii nie
je dobré o homeopatii hovoriť ako o bielej mágii.
Daniel Dian
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V Akademickom senáte Filozoﬁckej
fakulty Katolíckej univerzity došlo
k výmene členov
Akademický senát (AS) Filozoﬁckej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) spoznal troch
nových členov. V stredajších doplňujúcich voľbách za
zamestnaneckú časť sa nimi stali Marek Babic (katedra histórie), Ivan Koniar (katedra politológie) a Marián
Kuna (katedra ﬁlozoﬁe). Najväčší počet hlasov spomedzi kandidátov získal Marek Babic, ktorého podporilo
tridsaťšesť voličov, uvádza predseda volebnej komisie
Juraj Holdoš. O desať hlasov menej získal Ivan Koniar, za Mariána Kunu hlasovalo dvadsaťpäť voličov.
O post člena AS FF KU sa uchádzalo päť kandidátov,
neúspešnými sa stali Jozef Trstenský z katedry religionistiky a náboženskej výchovy a Terézia Kolková z katedry žurnalistiky. Celkovú účasť na voľbách
zhodnotil Holdoš ako uspokojivú. „Odovzdaných bolo
štyridsaťjeden hlasovacích lístkov, z ktorých všetky
boli platné,“ dodal.
Nová trojica senátorov nahradí Vieru Kováčovú,
Janku Kaščákovú a Jána Hrkúta, ktorí museli opustiť
senát pre nezlúčiteľnosť funkcií. Medzičasom sa totiž
stali prodekanmi FF KU, čo neumožňuje ich členstvo
v senáte fakulty. Kováčová je prodekankou pre vzdelávanie a výchovu, Kaščáková má na starosti zahraničné
vzťahy a mobility, Hrkút je prodekanom pre ﬁnancie
a rozvoj. Predsedom AS FF KU je Ján Baňas. Sedmičku senátorov v rámci zamestnaneckej komory dopĺňa
okrem novozvolených členov Babica, Koniara a Kunu
aj Petra Lajčiaková, Juraj Dvorský a Juraj Považan.
Študentskú komoru tvoria Miroslava Kyseľová, Imrich
Gazda, Michal Marťák a Peter Balberčák.
AS FF KU je jej samosprávnym orgánom, akademickú obec fakulty zastupuje počas obdobia štyroch
rokov.
Lukáš Marťák

Ivan Šimko navštívil
Spišskú Kapitulu
Kresťan v politike - bola téma prednášky Ivana
Šimka, bývalého ministra obrany SR, ktorý v dňoch
11. - 12. februára 2008 navštívil Kňazský seminár
biskupa Jána Vojtaššáka. „Najdôležitejšou hodnotou je solidarita s každým človekom, ktorý ju potrebuje. Nie taká, akú ponúkajú socialisti, pripravení
siahnuť človeku na slobodu,“ uviedol Šimko spolu
s hlavnou myšlienkou, že je nevyhnutné preniesť
kresťanské princípy a hodnoty do sociálnej a po-

ŽIVOT CIRKVI
litickej sféry, angažovanosť veriacich laikov v politickom živote Slovenskej Republiky a Európy so
zámerom budovania spravodlivej a otvorenej spoločnosti. Osobným príkladom a povzbudením zdôrazňoval potrebu zachovať a upevneňoavť kresťanské myšlienoky vo verejnom živote spoločnosti.
„Som za ochranu dôstojnosti človeka, za ochranu života, jeho súkromia a svedomia. Nová doba
prináša nové ohrozenia. A to tak ohrozenia života
ľudí v plnej sile, ako aj tých, čo sa nemôžu brániť.
Útoky na súkromie a svedomie ľudí, typické pre
autokratické režimy, vystriedala v demokratickom
živote nová neúcta voči integrite človeka. Prináša
ju úsilie o účinnejší boj proti kriminalite, terorizmu,
ale aj po väčšej transparentnosti v médiách,“ dodal
bývalý minister obrany. Po skončení prednášky prebehla živá diskusia. Študentov zaujímali jeho názory na súčasné politické problémy.
Po skončení prednášky si Šimko uctil hrob božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka v katedrálnom chráme sv. Martina, v ktorom absolvoval prehliadku. Zúčastnil sa aj spoločnej modlitby
kompletória a prípravách na rannú meditáciu pod
vedením špirituála starších ročnikov. V ranných hodinách 12. februára sa Ivan Šimko zúčastnil na svätej omše s bohoslovcami kňazského seminára, po
ktorej bol prijatý na súkromnej audiencii u spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru.
Ján Szentkereszty

Ľudové misie v Kendiciach
Po dlhých šesťdesiatich ôosmych rokoch sa do farnosti sv. Michala v Kendiciach v Košickej arcidiecéze vrátili ľudové misie, ktoré prebiehali v dňoch
26. januára – 3. februára 2008 s misionármi redemptoristami pátrom Michalom Zamkovským, Martinom Zanovitom a Václavom Hypiusom. „Júda, sláv
svoje sviatky a Pán ťa požehná,“ týmito slovami sa
viackrát prihováral páter Zamkovský k veriacim
z Kendíc a Drienovskej Novej Vsi, čo utvorilo aj
akési motto celých misií. Pátri redemptoristi ponúkli veriacim široký výber možností pozdvihnúť
svoj vzťah s Bohom na vyššiu úroveň. Program
tvorili sväté omše, misijné príhovory, vysluhovanie
sviatostí, adorácia, program pre deti v Cirkevnej
základnej škole sv. Michala, program Rieky života
pre mladých. Za krátkych osem dní sa dotkli sŕdc
veriacich, čo sa odrazilo aj navonok. V závere misií
darovali vďační veriaci misionárom okrem darčekov aj viacnásobný potlesk.
Pavol Hrabovecký

Riaditeľ TK KBS: CSI Lic. Jozef KOVÁČIK, Domáci servis: Eva JÁNOŠÍKOVÁ, Graﬁcká úprava a monitoring: Jolana ŠINAJOVÁ, Fotoservis: Mgr. Peter ZIMEN
Adresa: Konferencia biskupov Slovenska, P.O. Box 113, 814 99 Bratislava, Telefón: 02 / 54435 380, Fax: 02 /54433 292, e-mail: tkkbs@kbs.sk,
Internetová verzia spravodajstva TK KBS - www.tkkbs.sk

7/2008

14

