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Svätý Otec ďakuje za modlitby v deň jeho menín
a prosí o modlitbu za cestu do Latinskej Ameriky
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Čo s liberálnymi katolíkmi
Výsledky Druhého vatikánskeho koncilu vyvolali
medzi mnohými veriacimi eufóriu. Cirkev ochotnejšie a otvorenejšie hovorila o aktuálnych problémoch.
Bol to významný krok smerom k hľadaniu odpovede na otázku, ako má žiť katolík v súčasnom svete,
aby nestratil svoju identitu. Táto otvorenosť vyvolala
u niektorých veriacich dojem, že Cirkev má v pláne
revidovať vlastnú náuku. Turbulentný koniec šesťdesiatych rokov poznačený najmä stratou dôvery v tradičné inštitúcie, sexuálnou revolúciou a paciﬁzmom,
zanechal stopy aj v živote katolíkov, najmä v západnej
Európe. Najznámejšími udalosťami, kde sa tento vývoj
odrazil, boli ťažkosti v Katolíckej cirkvi v Holandsku
a silné polemiky okolo encykliky Pavla VI. Humanae
vitae. Počas niekoľkých desaťročí vznikla v Európe paradoxná situácia. Mnoho katolíkov otvorene hovorí, že
má aj v zásadných veciach iný pohľad ako cirkev, ktorej
sú členmi. Sú obeťami ilúzie práva na voľbu, ktorá je
v rozpore s pravdou. Tento postoj súvisí aj s presvedčením mnohých súčasníkov, že pravdu nie je možné poznať, preto ani nemáme právo vyžadovať od ľudí život
podľa nemenných zásad. Takáto mentalita je najzreteľnejšia v presvedčení aj praktizujúcich katolíkov, ktorí
na jednej strane uznávajú, že potrat je zabitím nevinnej
ľudskej bytosti, avšak poznačení relativistickou koncepciou chápania spoločenského pluralizmu si rovnako
myslia, že nie je správne iných nútiť prostredníctvom
zákonov, aby podľa takejto morálky aj konali. Inými
slovami: potrat je síce vraždou, ale nemám právo žiadať
dosiahnutie stavu, aby si na potrat ani ísť nemohol.
Na druhej strane bola niekedy precenená sila viery
Božieho ľudu, ktorý nedokázal vzdorovať silnejúcim
kultúrnym trendom. Cirkvi nikdy nechýbala pravá viera, ani dobrá vôľa. Možno občas absentovalo správne
porozumenie spoločenskej situácie, ktoré si vyžadovalo
otvorenú reč, čo je a čo nie je v súlade s katolíckou náukou. Toto váhanie prispelo k narastaniu protikatolíckej
mentality napríklad v ľudových, čiže kresťanskodemokratických stranách západnej Európy. Je úplným paradoxom, že strany, ktoré mali ku katolicizmu mentálne
najbližšie, zrazu liberalizovali potratové zákony či hlasovali za registrované partnerstvá alebo prinajmenšom
podporovali politikov s takouto agendou. Tomuto problému čelilo aj Slovensko pred prezidentskými voľbami.

Diskusia o morálnej povahe komunizmu a liberalizmu
sa vedie dodnes.
Pri hľadaní odpovede na otázku, čo s tým, nám
môže pomôcť nedávny vývoj vzťahu Katolíckej cirkvi
a amerického prezidenta Baracka Obamu. Zdravotnícka reforma postavila katolícke zdravotnícke inštitúcie
do ťažkej situácie. Zákon im totiž predpísal aj povinnú
platbu za úkony, ktoré sú z pohľadu katolíckej morálky neprípustné. Katolícki biskupi diskutovali s vládnou
administratívou a chvíľu sa zdalo, že dostanú výnimku. Zástupca republikánov predložil v takomto duchu
i konkrétny legislatívny návrh, ktorý nakoniec tesne
neprešiel. Vtedy sa rýchlo ukázalo, že Obama nemieni
Katolíckej cirkvi ustúpiť. Tento konﬂikt je zrozumiteľný. Avšak situácia by pravdepodobne nezašla tak ďaleko, keby bol postoj k tejto téme rovnaký aj vo vnútri
Cirkvi. Národný katolícky týždenník America sa vo
svojom editoriáli postavil na stranu prezidenta. Prišla
reakcia viacerých biskupov. Najlepšie to popísal kardinál Dolan, predseda Americkej biskupskej konferencie.
V liste americkým biskupom konštatoval, že nejednoznačný postoj katolíkov k téme výrazne prispel k tejto
situácii. Vznikol dojem, že katolícki biskupi nerozumejú náuke, a preto je lepšie, keď budú počúvať „osvietených“ katolíkov. Liberálni katolíci sa tak podľa niektorých komentátorov stali pre Obamu „trójskym koňom“
pri presadzovaní silne protikatolíckej agendy. Výsledkom je bezprecedentný útok na slobodu svedomia.
Udalosti posledných týždňov z USA sú pre nás varovaním. Slovenskí katolíci volia mnohé politické strany.
A početní politici sa hlásia ku Katolíckej cirkvi. Situácia
však zreje k okamihu, kedy bude nevyhnutné otvorenejšie deklarovať, že podpora politikov, ktorí sa hlásia k registrovaným partnerstvám, podporujú zachovanie status
quo v otázkach interrupcií či majú problém s výhradou
svedomia; je nemorálna. Ťažkosti amerických biskupov
naznačujú, čo sa stane, keď rezignujeme na povinnosť
odlíšiť zrno od pliev. Nejasné postoje vyvolajú vo viere Božieho ľudu iba zmätok. Aj s liberálnymi katolíkmi
treba komunikovať. Nesmieme však vyvolať dojem, že
zastávajú katolícku náuku, ak sú od nej na míle vzdialení. Náboženská sloboda je príliš krehká. Bolo by škoda
ohroziť ju vlastnou váhavosťou.
Anton Ziolkovský
výkonný sekretár KBS

Organizátori SDM 2013 zriadili účet na sieti twitter
Rio de Janeiro, 22. marca (rio2013.com) – Organizátori
Svetových dní mládeže 2013 v Rio de Janeiro zriadili účet na sociálnej sieti twitter s názvom „@jmj_pt“.
Všetci, ktorí si dajú na vlastný twitter vetu „Quero uma
camiseta da campanha de voluntários da JMJ Rio2013.
Já ﬁz meu cadastro e você? http://kingo.to/11Xm“ (Chcem tričko kampane dobrovoľníkov SDM Rio2013.
12/2012

Už som sa zaregistroval a ty?) sa môžu zapojiť súťaže
o desať tričiek SDM 2013.
XXVIII. Svetové dni mládeže v Rio de Janeiro
sa uskutočnia od 23. do 28. júla 2013. Brazília už
prežíva atmosféru podujatia prostredníctvom púte
Kríža mladých a sochy Našej Pani, ktoré putujú po
krajine.
-jp2
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Svätý Otec prosí o modlitbu za cestu do Latinskej Ameriky
Vatikán, 18. marca (RV) – Svätý Otec sa napoludnie ešte
pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim z celého
sveta, ktorí sa zhromaždili na Námestí sv. Petra.
Drahí bratia a sestry!
V našom putovaní v ústrety Veľkej noci sme prišli
k Štvrtej nedeli v Pôstnom období. Je to putovanie s Ježišom cez „púšť“, a je časom
hlbšieho počúvania Božieho
slova i odhalenia pokušení, ktoré sa ozývajú v našom vnútri.
Na horizonte tejto púšte vystupuje kríž. Ježiš vie, že je vrcholom jeho poslania. Skutočne,
Kristov kríž je vrcholom lásky,
ktorá nám daruje spásu. Hovorí
to On sám v dnešnom Evanjeliu:
„Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti
hada, tak musí byť vyzdvihnutý
aj Syn človeka, aby každý, kto
verí, mal v ňom večný život“
(Jn 3,14-15). Spomína udalosť,
ktorá opisuje Hebrejov, ako boli
počas odchodu z Egypta napádaní jedovatými hadmi a mnohí
pomreli. Boh preto prikázal Mojžišovi urobiť medeného
hada a zavesiť ho na žrď. Keď sa naňho uhryznutí pozreli, ozdraveli (por. Nm 21,4-9). Aj Ježiš bude vyzdvihnutý na kríž, aby bol zachránený každý, kto je pre hriech
v nebezpečenstve smrti, ak sa s vierou obráti naňho,
ktorý pre nás zomrel. „Boh naozaj – ako píše svätý Ján neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze
neho svet spasil“ (Jn 3,17).
Svätý Augustín k tomu hovorí: „Lekár, nakoľko to
závisí od neho, prichádza vyliečiť chorého. Ak niekto
nepostupuje podľa odporúčaní lekára, sám sa zničí. Spasiteľ prišiel na svet... Ak nechceš byť ním zachránený,
sám sa odsudzuješ“ (Sul Vangelo di Giovanni, 12, 12:
PL 35, 1190). Ak je teda milosrdná Božia láska taká
nekonečná, že dala vlastného Syna za naše životy, veľká je i naša zodpovednosť: každý by mal uznať, že je
chorý, aby tak mohol byť uzdravený; každý má vyznať
svoj hriech, aby Božie odpustenie, darované už na kríži,
mohlo byť účinné v jeho srdci i v živote. Svätý Augustín
ešte dodáva: „Boh zavrhne tvoje hriechy; a ak ich aj ty
zavrhneš, spojíš sa s Bohom ... Vo chvíli, keď sa ti znepáči, čo si konal, začínajú tvoje dobré skutky, pretože
zavrhuješ svoje zlé činy. Dobré skutky začínajú uzna-

ním zlých činov“ (tamtiež., 13: PL 35, 1191). Človek
veľakrát miluje viac tmu ako svetlo, pretože je naviazaný na svoje hriechy. Pravý pokoj a radosť však nájdeme
iba vtedy, keď sa otvoríme svetlu a úprimne vyznáme
Bohu svoje previnenia. Je preto dôležité pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, osobitne počas Pôstneho
obdobia, aby sme prijali Pánovo
odpustenie a tak zintenzívnili
našu cestu obrátenia.
Drahí priatelia, zajtra slávime
slávnosť sv. Jozefa. Ďakujem zo
srdca všetkým, ktorí si na mňa
spomenú v modlitbe v deň mojich menín. Prosím vás, aby ste
sa osobitne modlili za apoštolskú
cestu do Mexika a na Kubu, na
ktorú odcestujem budúci piatok. Odovzdajme ju príhovoru
preblahoslavenej Panny Márie,
veľmi milovanej a uctievanej
v oboch týchto krajinách, ktoré
sa chystám navštíviť.
Benedikt XVI. po poludňajšej modlitbe Anjel Pána osobitným spôsobom pripomenul Svetové fórum o vode, ktoré sa v sobotu skončilo vo
francúzskom Marseille. „Včera sa v Marseille ukončilo
VI. svetové fórum o vode a na budúci štvrtok sa bude
sláviť Svetový deň vody, počas ktorého sa, tohto roku,
osobitne zdôrazní nevyhnutné puto tohto vzácneho a limitovaného zdroja so zaručením potravinového zabezpečenia. Verím, že tieto iniciatívy prispejú k tomu, aby
všetci mali garantovaný spravodlivý, istý a adekvátny
prístup k vode, podporujúci základné právo na život
a výživu pre každého človeka a zodpovedné a správne
používanie zemských zdrojov pre úžitok terajšej i budúcej generácie.“
Medzi veriacimi na Svätopeterskom námestí boli aj
pútnici zo Slovenska, ktorých osobitne pozdravil aj Svätý Otec. „S láskou pozdravujem slovenských pútnikov,
osobitne z Farnosti svätého Michala v Stanči a z Úpora.
Bratia a sestry, Pôstne obdobie nás pobáda, aby sme
uznali v Ježišovi Kristovi našu najväčšiu nádej. Pozývam vás, aby ste boli vo svete vernými svedkami jeho
Radostnej zvesti o vykúpení. Zo srdca vás žehnám. Sláva Isusu Christu!“
Preložila: sr. Agnes Jenčíková CJ

Svätý Otec vymenoval administrátora diecézy Faisalabad
Vatikán, 18. marca (RV) – Svätý Otec vymenoval v sobotu 17. marca nového apoštolského administrátora diecézy Faisalabad (v Pakistane), ktorá je pod priamou správou Svätej stolice. Stal sa ním biskup
diecézy Islamabad-Rawalpindi Mons. Ruﬁn Anthony.
-jak-
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Blahoželania Benediktovi XVI.
k meninám
Vatikán, 19. marca (RV CZ) - Svätý Otec slávil 19. marca
meniny. Medzi gratulantmi bol i taliansky premiér Mario
Monti, s ktorým pápež zotrval v srdečnom telefonickom
rozhovore. Benedikt XVI. talianskemu ministerskému
predsedovi poprial k jeho dnešným narodeninám - Mario Monti slávi 69 rokov. Blahoželanie zaslal Svätému
Otcovi tiež taliansky prezident Napolitano. Za Vatikánsky rozhlas vyslovil želanie P. Federico Lombardi.
„Svätý Jozef nás učí, že je možné milovať, a pritom
nevlastniť. Odhaľuje nám tajomstvo ľudskosti, ktorá
žije v prítomnosti tajomstva. V ňom nie sú oddelené viera a konanie, pretože jeho viera rozhodujúcim spôsobom
riadi jeho skutky. Jozef je „mužom spravodlivým“ (Mt 1,
19), pretože jeho existencia je „prispôsobená“ Božiemu
slovu (Vešpery v Yaondé, marec 2009). Svätý Otec takto
hovoril o svojom patrónovi v krásnej homílii v kamerunskom mesta Yaoundé. Vyznieva z nej jeho oddanosť
tomuto vzoru ušľachtilej pokory, ktorým sa necháva inšpirovať. Naše srdečné prianie sa nesie v tomto duchu
- prežite pokojný a posilňujúci sviatok, v predzvesti
ďalšieho úsilia na ceste viery a služby. Všetko najlepšie,
Svätý Otec!,“ uzatvára riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu
gratuláciu k dnešnému sviatku sv. Jozefa.
-ml-
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Svätý Otec vyjadruje presvedčenie a nádej, že
toto výročie „povzbudí všetkých k neustálemu vydávaniu presvedčivého kresťanského svedectva,
k prinášaniu duchovného ovocia, k vernosti charizme a cieľu asociácie, vždy v jednote s biskupmi
Cirkvi“. Svätý Otec v liste osobitne pozdravil chorých, vyjadril im svoju úprimnú blízkosť a vďačnosť
a udelil apoštolské požehnanie.
-jak-

Noví členovia Pápežskej rady
pre pastoráciu v zdravotníctve
Vatikán, 21. marca (RV) – Benedikt XVI. vymenoval
nových členov a konzultorov Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve. Členmi tohto vatikánskeho
dikastéria sa stali kardinál Wilfrid Fox Napier OFM,
durbanský arcibiskup (Južná Afrika) a Mons. Walter
Mixa, emeritný biskup augsburgskej diecézy (Nemecko). Novými konzultormi sú Mons. Joachim Ntahondereye, muyingský biskup (Burundi); Dr. Orochi Samuel Orach, riaditeľ národnej kancelárie pre pastoráciu
v zdravotníctve v Ugande; Dr. Stefano Ojetti, viceprezident Asociácie katolíckych lekárov v Taliansku; Dr.
Salvatore Pagliuca, prezident talianskej pobočky medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej prepravu chorých do Lúrd (OFTAL).
-js-

Benedikt XVI. zaslal list
prezidentovi asociácii OFTAL
Vatikán, 18. marca (RV) – Cirkevná medzinárodná
asociácia, ktorá zabezpečuje transport chorých do
Lúrd, Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes (OFTAL), slávi 80. výročie svojej existencie. Pri
tejto príležitosti, ako aj z dôvodu 100. výročia prvej
púte zakladateľa združenia Mons. Alessandra Rastelliho k Lurdskej jaskyni, zaslal Benedikt XVI. pozdravný list generálnemu prezidentovi Mons. Gian
Paolovi Angelinovi.
Posolstvo Svätého Otca prečítal kardinál Tarcisio
Bertone počas svätej omše, ktorú 17. marca pri tejto
príležitosti celebroval v Bazilike sv. Petra. Zúčastnili
sa na nej generálny prezident jubilujúcej organizácie
Mons. Gian Paolo Angelino, kňazi, lekári zdravotníci a chorí.
Benedikt XVI. v pozdravnom liste ďakuje Pánovi za
túto „cirkevnú organizáciu, ktorá v týchto rokoch vyvíjala taký plodný apoštolát“ a prostredníctvom „rôznych
iniciatív povzbudzovala ľudí k oddanosti Nepoškvrnenej
Panne; chvályhodne pomáhala a sprevádzala chorých,
poskytovala duchovnú formáciu pracovníkom, podporovala vznešenú misiu milosrdnej činorodej lásky“.
12/2012

Hovorca Svätej stolice k tragédii
vo francúzskom Toulouse
Vatikán/Francúzsko, 19. marca (RV) – Neznámy strelec pred židovskou školou v meste Teoulouse vo Francúzsku zabil tri deti - vo veku tri, šesť a desať rokov,
a jedného dospelého. Útok sa odohral v čase, keď rodičia ráno privádzali deti na vyučovanie. K tragédii
vydal vyhlásenie aj hovorca Svätej stolice P. Federico
Lombardi SJ:
„Atentát v Toulouse, ktorý si vyžiadal životy jedného učiteľa a troch židovských detí, je hrozným a hanebným činom, ktorý sa zaraďuje k iným nedávnym
absurdným prejavom násilia vo Francúzsku. Vzbudzuje hlboké rozhorčenie, zmätok a čo najväčšie odsúdenie a odpor práve kvôli veku a nevinnosti malých obetí
a navyše, že sa odohral pred židovskou vzdelávacou
inštitúciou. Hovorca Svätej stolice sa pridáva k vyhláseniu toulouského arcibiskupa a dodáva „vyjadrujeme
zármutok nad týmto strašným činom a zároveň našu
hlbokú duchovnú blízkosť“.
-js4
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Zverejnená záverečná správa z apoštolskej vizitácie v Írsku
Vatikán, 20. marca (RV) - Vo Vatikáne zverejnili výsledky apoštolskej vizitácie v Írsku, ktorej konanie oznámil
Benedikt XVI. v pastierskom liste írskym katolíkom
z 19. marca 2010. Reagoval tak na medializované prípady zneužívania detí a mladistvých niektorými členmi
miestnej cirkvi, ktorú listom súčasne vyzval na nastúpenie cesty hlbokej duchovnej obnovy. Vizitácia sa začala
v novembri 2010. Dokument s názvom „Sumár výsledkov apoštolskej vizitácie v Írsku“ odsúhlasený vatikánskymi dikastériami, ktoré vizitáciu viedli, obsahuje aj
niektoré indikácie zo strany Svätej stolice.
Vizitácia ukázala, píše sa v tejto šesťstránkovej záverečnej správe, že spomínané bolestné udalosti otvorili
v katolíckom spoločenstve mnohé rany. Na druhej strane
však taktiež vyšla najavo trvajúca životnosť viery írskeho
ľudu. Znamením nádeje je napríklad obetavosť, s ktorou
mnohí biskupi, kňazi a rehoľníci žijú svoje povolanie;
ľudská i duchovná blízkosť, ktorú mnoho veriacich preukazuje kňazom; hlboká viera mnohých mužov a žien;
rozsiahle nasadenie veriacich - laikov, kňazov i rehoľníkov – v snahe vytvárať v cirkvi pokojné a bezpečné
prostredie pre deti a mladistvých. V správe sa poukazuje
na pastoračné priority cirkevnej obnovy, ktorými sú predovšetkým výchova a vzdelanie vo viere cirkvi, oceňovanie prínosov veriacich laikov, rolu učiteľov náboženstva, otvorenosť voči cirkevným hnutiam a združeniam
a nakoniec vernosť cirkevnému magistériu.
Správa vatikánskej vizitačnej komisie s odvolaním
na predchádzajúce írske dokumenty v tejto matérii - Interim guidance a National Board for Saferguarding Children - poukazuje na to, že írski biskupi a vyšší rehoľní
predstavení budú musieť pripraviť predpisy stanovujúce, ako postupovať v prípade kňazov či rehoľníkov, ktorí
boli obvinení z týchto deliktov, ale štátne úrady rozhodli,
že nepristúpia k ich potrestaniu. Rovnako bude potrebné
pripraviť normy uľahčujúce návrat do kňazskej služby
tým kňazom, ktorí boli falošne obvinení, a poskytnúť
pastoračnú starostlivosť tiež tým, u ktorých bola posúdená vina. V prvom rade, ale zostáva pozornosť, ktorú
je potrebné venovať obetiam týchto deliktov, čo sa deje
už od 90. rokov minulého storočia, pripomína záverečná správa vatikánskej komisie o apoštolskej vizitácii
v cirkvi v Írsku, ktorá bola dnes zverejnená.
Návrhy zo správy:
a) Svätá stolica nanovo vyjadruje pocit zdesenia,
ktoré pápež Benedikt XVI. vyjadril v Liste írskym katolíkom, ako aj blízkosť a porozumenie, ktoré viackrát
prejavil obetiam týchto hriešnych a trestných činov spáchaných kňazmi alebo rehoľníkmi.
b) Vizitácia, ktorá mala charakter pastoračný, mohla
na jednej strane potvrdiť závažnosť nedostatkov, ktoré
viedli v minulosti k nesprávnym vyjadreniam a reakciám, aj zo strany biskupov a rehoľných predstavených,
ako aj k hroznému fenoménu zneužívania neplnoletých.
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Na druhej strane sa jasne potvrdilo, že od 90. rokov sa
urobili rozhodujúce kroky vpred, ktoré viedli k väčšiemu povedomiu problému a hlbokým zmenám v spôsobe ako sa s ním vysporiadať. Dôrazne sa odporúča, aby
biskupi a rehoľní predstavení pokračovali v ich záväzku
porozumenia a pomoci obetiam zneužívania.
c) Pokyny uvedené v dokumente „Ochrana detí“
z roku 2008 uvádzajú: zapojenie veriacich do cirkevných štruktúr na poli prevencie a vzdelávania; úzka
spolupráca s občianskymi orgánmi v záujme včasného
hlásenia obvinenia; stále spojenie s Kongregáciou pre
náuku viery, nakoľko je to v jej kompetencii. Tieto normy sa ukázali ako účinný nástroj na prešetrenie obvinení
zo zneužívania a na zvýšenie vnímavosti celého kresťanského spoločenstva v oblasti ochrany detí a mladistvých. Tieto pokyny boli ďalej aktualizované na základe
údajov, ktoré zverejnila Kongregácia pre náuku viery 3.
mája 2011, a pravidelne sú dopĺňané.
d) Práca Národnej komisie pre ochranu detí je hlboká
a ďalekosiahla. Zvlášť užitočné sa ukázalo overovanie,
uplatňovania smerníc v jednotlivých diecézach a rehoľných inštitúciách. Odporúča sa, aby toto overovanie
pokrylo čo najrýchlejšie všetky diecézy a rehoľné inštitúcie a mohlo byť pravidelne opakované.
e) Biskupi a rehoľní predstavení v spolupráci s Národnou komisiou musia vytvoriť opatrenia na riešenie
prípadov kňazov alebo rehoľníkov, na ktorých bola podaná žaloba, ale aj tých prípadov, ktoré boli pozastavené.
Rovnako by sa mali stanoviť pravidlá s cieľom uľahčiť
návrat do kňazskej služby kňazom, ktorí boli falošne obvinení a zabezpečiť primeranú pastoračnú starostlivosť
o kňazov alebo rehoľníkov, ktorí boli uznaní vinnými zo
zneužívania.
f) Vizitácia seminárov docenila úsilie formátorov
a pozornosť, ktorá sa venuje intelektuálnej, ľudskej
a duchovnej formácii. Pre zlepšenie kvality prípravy sa
odporúča klásť dôraz na to, že má byť inšpiráciou skutočnej kňazskej identity, ďalej posilniť zodpovednosť
a koherentnosť kritérií pre prijímanie do seminárov, ako
aj zavedenie hlbokej formácie v oblasti ochrany detí
a mladistvých do akademického štúdia.
g) Každý rehoľný inštitút je vyzvaný zabezpečiť
trojročnú formáciu na prehĺbenie zakladajúcich chariziem z príslušných zdrojov a prostredníctvom vhodných
prostriedkov oživiť v komunitách aspekty života spoločenstva, modlitby a apoštolskej misie. Inštitúty sú vyzývané k pastoračnej otvorenosti voči tým, ktorí znášajú
následky zneužívania.
h) Vizitácia ukázala, že bolestné udalosti posledných
rokov otvorili mnohé zranenia aj v katolíckej komunite.
Na druhej strane, v tomto ťažkom období sa prejavila
aj neustála životaschopnosť viery írskeho ľudu. Medzi znakmi nádeje je vyzdvihnutá obetavosť, s akou
mnohí biskupi, kňazi a rehoľníci žijú svoje povolanie,
ľudská a duchovná blízkosť, ktorú mnohí z nich cítili
12/2012
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od veriacich v čase krízy, hlboká viera mnohých mužov a žien a zapojenie sa kňazov i laikov do vytvárania
štruktúr na ochranu detí a mladistvých. V tejto súvislosti
je aktuálnou výzva k jednote v cirkevnom spoločenstve,
spoločenstve medzi biskupmi, medzi nimi a Petrovým
nástupcom, medzi biskupmi a kňazmi, vrátane pastierov a laikov, diecéznych štruktúr a komunít zasväteného
života.
i) Nakoniec sa odporúčajú niektoré pastoračné priority, ktoré by mohli usmerňovať obnovu: Formácia
v obsahu viery, docenenie postavenia laikov, úloha učiteľov náboženstva, otvorenosť k hnutiam a združeniam,
vernosť učiteľskému úradu Cirkvi. Dokument tiež pripomína, že Svätá stolica a írski biskupi už začali spoločnú reﬂexiu nad aktuálnym stavom diecéz, s cieľom
urobiť diecézne zariadenia spôsobilejšími odpovedať na
dnešné poslanie cirkvi v Írsku.
-jak-

Vo Vatikáne sa vyšetruje únik
dôverných dokumentov
Vatikán, 18. marca (RV CZ) - Benedikt XVI. ustanovil
komisiu, ktorá sa bude venovať únikom dôverných dokumentov z Vatikánu. Vyšetrovanie bude prebiehať vo
všetkých inštitúciách Svätej stolice, uviedol arcibiskup
Angelo Beccia, substitut štátneho sekretariátu, odkiaľ sa
v posledných mesiacoch záhadnými cestami dostali do
médií niektoré dokumenty prísne dôverného charakteru.
Zástupca kardinála Bertoneho sa k záležitosti vyjadril pre denník L´Osservatore Romano. Rozhovor
s ním viedol osobne šéfredaktor denníka prof. Giovanni Maria Vian. „Benedikta XVI. zarmucuje únik
dôvernej dokumentácie. Jeho každenný optimizmus
a vytrvalosť je však pre nás všetkých povzbudením,“
povedal arcibiskup Beccia.
Vatikánsky predstaviteľ nešetrí ostrými prívlastkami na adresu pre vinníkov. Obviňuje ich z podlosti
a nelojálnosti. Jedine tak je možné nazvať zverejnenie
dokumentov, ktorých dôverný charakter sa zaviazali
zachovávať, povedal predstaviteľ vatikánskeho štátneho sekretariátu pre L´Osservatore Romano. -ml-

Za posledných 30 rokov bolo
zabitých okolo tisíc misionárov
Vatikán, 22. marca (RV) – Misijné poslanie Cirkvi
bolo a zostáva jej hlavným poslaním, a to aj napriek riziku obety vlastného života. Prinášame
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najnovšiu štatistiku misionárov zabitých za posledné
tri desaťročia. Podľa údajov agentúry Fides zomrelo
v období desiatich rokov medzi rokmi 1980 – 1989
násilnou smrťou 115 misionárov. Toto číslo je však
bezpochyby neúplné, pretože sa vzťahuje iba na potvrdené prípady, ktoré boli oznámené.
Štatistika z rokov 1990 – 2000 uvádza celkom 604
zabitých misionárov. Je to údaj výrazne vyšší v porovnaní s predchádzajúcim desaťročím, avšak musia tu
byť zvážené nasledovné faktory: genocída v Rwande
(1994), ktorá si vyžiadala najmenej 248 obetí spomedzi
spolupracovníkov Cirkvi, ďalej zvýšená rýchlosť hromadných oznamovacích prostriedkov pri šírení správ
aj z najvzdialenejších miest. Na vedomie treba brať aj
skutočnosť, že tento počet nezahŕňa len misionárov
ad gentes, teda v užšom zmysle slova, ale všetkých
cirkevných spolupracovníkov, ktorí boli zavraždení
alebo tých, ktorí obetovali svoje životy uvedomujúc
si nebezpečenstvo, napriek ktorému neopustili ľudí,
zverených do ich starostlivosti. Počas desiatich rokov
od 2001 – 2010 celkový počet pastoračných pracovníkov, ktorí boli zabití, je 255. Z toho v roku 2011 prišlo
o život 26 pastoračných pracovníkov, z ktorých bolo
18 kňazov, 4 rehoľníci a 4 laici.
-jak-

Výskumníci majú sprievodcu
Vatikánskou apoštolskou knižnicou
Vatikán, 21. marca (RV) – Obrovské kultúrne dedičstvo
Vatikánskej apoštolskej knižnice si už možno obzrieť
aj v knihe. Ide o výsledok dvanásťročnej spolupráce
Talianov Francesca D´Aiuta a Paola Viana. Kniha predstavuje tlačenú verziu sprievodcu rukopismi, mincami
a dokumentmi knižnice, ponúka teda kus histórie. Prácu, jedinú svojho druhu, dlhodobo očakávali mnohí výskumníci a jej obsah by mal napomôcť práve im.
O pokladoch knižnice v rozhovore pre Vatikánsky
rozhlas hovoril Mons. Cesare Pasini, prefekt inštitúcie,
podľa ktorého je dôležité „udržovať majetok ľudstva
pre ľudstvo“ a rovnako ho aj približovať. Knižnicu zriadil v roku 1451 pápež Mikuláš V., aby slúžila „mužom
vedy“. Odvtedy sa prispôsobila dobe a je dostupnejšia
odbornej verejnosti, „čo sa týka časov vstupu do knižnice, ako aj nástrojov pripravených na uľahčenie vyhľadávania“. Ako uviedol Mons. Pasini, publikovaný
sprievodca tak „kompletizuje pomoc a otvorenosť, ktoré
chce knižnica ponúknuť“.
Jedna z najstarších knižníc sveta sídli v budove zo
šestnásteho storočia a obsahuje asi 1,5 milióna zväzkov.
Po trojročnej rekonštrukcii je pre odbornú verejnosť nanovo otvorená od roku 2010. Ročne ju navštívi približne
5-tisíc odborníkov.
-mf6
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Pápežský sekretár Mons. Gänswein
o Benediktovi XVI.
Vatikán, 20. marca (RV CZ) - Svätý Otec sa teší dobrému
zdraviu, potvrdil pred niekoľkými dňami jeho osobný
sekretár Mons. Georg Gänswein pre rozhlasovú stanicu Münchner Kirchenradio. „Kto ho videl, ako hovorí,
pohybuje sa, nebude prekvapený, ak poviem, že sa mu
darí dobre. Pracuje práve na posledných úpravách svojich homílii a príhovorov na kubánsku a mexickú cestu,
ktorá nebude úplné jednoduchá,“ povedal Gänswein.
Hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi potvrdil,
že v súvislosti s cestou sa nechystajú žiadne mimoriadne
preventívne lekárske opatrenia. Osobný lekár Benedikta
XVI. bude v sprievode ako pri každej pastoračnej ceste.
Po ukončení návštevy Latinskej Ameriky Svätého Otca
čakajú veľkonočné bohoslužby vo Vatikáne.
16. apríla – Benedikt XVI. oslávi 85. narodeniny.
Mons. Gänswein k tomu ďalej podotýka: „Svätý Otec
povedal, že by si neprial žiadne veľké oslavy: nie je to
nič významného, iba narodeniny. No, čo sa týka pápežskej rodiny – teda nás dvoch sekretárov, laických sestier
Memores Domini a najbližších spolupracovníkov – iste
v našom úzkom kruhu niečo pekne pripravíme,“ zveril
sa Mons. Gänswein s poukázaním na „bavorský ráz“
oslavy.
-js-

Štatistické informácie o Cirkvi
v Mexiku a Kube
Rím, 23. marca (Zenit.org) – Benedikt XVI. odcestoval
do Mexika, nasledujúci pondelok zavíta na Kubu. Svätá
stolica pred jeho cestou zverejnila aktualizované údaje
o Cirkvi v krajinách (z konca roka 2010), ktoré navštívi.
V Mexiku žije 108 426 000 ľudí, z ktorých 99 635 000
(91,89 %) sú katolíci. Nachádza sa tam 93 cirkevných
oblastí, 6 744 farností a 7 169 pastoračných centier. V súčasnosti je tam 163 biskupov, 16 234 kňazov, 30 023 rehoľníkov, 505 členov v sekulárnych inštitútoch, 25 846
misionárov a 295 462 katechétov. V Mexiku je 11 019
seminaristov.
Celkom 1 856 735 študentov navštevuje 8 991 centier katolíckeho vzdelávania všetkých úrovní a 1 822
špeciálne vzdelávacie centrá. K ostatným inštitúciám,
ktoré patria k Cirkvi alebo v nich pôsobia kňazi či rehoľníci, patrí 257 nemocníc, 1 602 kliník, osem kolónii pre
malomocných, 372 domov pre seniorov alebo zdravotne postihnutých, 329 sirotincov a škôlok, 2 134 centier
pre rodinné poradenstvo a pro-life centrá a 340 inštitúcií
iných druhov.
Kuba má 11 242 000 obyvateľov, z ktorých sú
6 766 000 (60,19 %) katolíci. Nachádza sa tam 11 cirkevných oblastí, 204 farnosti a 2 210 pastoračných cen7
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tier. V súčasnosti má Kuba 17 biskupov, 361 kňazov,
656 rehoľníkov, 24 členov v sekulárnych inštitútoch,
2 1222 misionárov a 4 133 katechétov. Na Kube je 92
seminaristov.
Celkom 1 113 študentov navštevuje 12 centier katolíckeho vzdelávania všetkých úrovní a 10 špeciálnych
centier. K ostatným inštitúciám, ktoré patria k Cirkvi
alebo v nich pôsobia kňazi či rehoľníci, patrí dve kliniky,
1 kolónia pre malomocných, 8 domovov pre seniorov
alebo zdravotne postihnutých, tri sirotince a škôlky a tri
inštitúcie iných druhov.
Zdroj: Zenit.org

Netradiční sprievodcovia
Svätého Otca v Latinskej Amerike
Vatikán, 19. marca (TS ČBK) – V Mexiku a na Kube vrcholia prípravy na návštevu Benedikta XVI. Pripravujú
sa i dary. Jedným z nich bude tradičné mexické sombrero, špeciálne zhotovené módnou návrhárkou.
Pri návšteve Mexika môže Svätý Otec biele solideo vymeniť za klobúk so širokou krempou, tradičné
sombrero, ktoré pre neho vytvorila módna návrhárka.
Známa mexická návrhárka Maria de la Luz Yepez Torres zhotovila klobúk bielej farby so zlatými výšivkami.
Okrem pápežského znaku je na klobúku vyšité i meno
– Benedicto XVI. Ozdobný klobúk pochádza zo svetovej metropoly sombrer, San Franciska del Rincon vo
spolkovom štáte Guanajuato, ktoré Svätý Otec navštívi
počas svojej štvordňovej návštevy Mexika.
Počas svojej návštevy na Kube chce Svätý Otec vypustiť krokodíla, ktorého mu venovalo vedenie rímskej
zoo, do voľnej prírody. Od tohto symbolického gesta
si ochranári prírody sľubujú zvýšenie záujmu o program
ochrany týchto zvierat. Krokodíl kubánsky je svetovými
organizáciami na ochranu prírody považovaný za vysoko ohrozený druh.
-zb, ml-

Dámy v bielom“ plánujú účasť
na bohoslužbách Svätého Otca
Kuba, 23. marca (RV CZ) – Kubánska polícia prepustila skupinu „Dám v bielom“. Disidentky boli zadržané
a podrobené výsluchu v Havane minulú nedeľu. Časť
z nich bola deportovaná na vidiek. Hlavná predstaviteľka skupiny Berta Solerová uviedla, že režim od nich
chce, aby sa zdržovali ďaleko od miest ceremónii so
Svätým Otcom. Ako ale dodala, „Dámy v bielom“ sa
napriek tomuto varovaniu zúčastnia na oboch liturgiách
v Santiagu i v Havane, nech to bude stáť čokoľvek. -ml12/2012
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Otvorenie Roku svätých Cyrila
a Metoda v Ríme
Rím, 19. marca (TS ČBK) – Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, predseda Českej biskupskej
konferencie, a Jan Graubner, olomoucký arcibiskup
a predseda Národnej komisie k príprave cyrilometodského jubilea otvoria 25. mája v Ríme Jubilejný rok
sv. Cyrila a Metoda.
Slávnosť bude prebiehať v dňoch 25. – 26. mája
2012, predovšetkým v Bazilike Santa Maria Maggiore,
kde došlo k potvrdeniu a schváleniu slovanskej liturgie
bratov Cyrila a Metoda a tiež v Chráme sv. Klimenta,
kde je sv. Cyril pochovaný. Súčasťou mimoriadneho
programu bude i slávnostná bohoslužba, koncert Filharmónie Bohuslava Martinů spoločne so súborom
Hradišťan Jiřího Pavlici, ktorý sa uskutoční tiež v Bazilike Santa Maria Maggiore.
V programe je tiež návšteva hrobu kardinála Berana a audiencia u Benedikta XVI. Cyrilometodský jubilejný rok, slávnostne otvorený v máji v Ríme, vyvrcholí v budúcom roku 2013 pri 1150. výročí príchodu
svätých bratov, na Velehrade. Na projekte sa podieľa
Zlínsky kraj, ktorého zástupcovia sa spolu s vládnymi
predstaviteľmi zúčastnia slávnostného otvorenia Roku
sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
-ml-

Biskupská synoda
o novej evanjelizácii
o úlohe rodiny
Rím, 19. marca (CNA) - Biskupská synoda, ktorá sa
bude konať v októbri 2012 v Ríme, pravdepodobne
určí rodinu ako východiskový bod pre začatie novej
evanjelizácie západného sveta. „Bolo rozpoznané, že
hlavné miesto pre odovzdanie viery je rodina,“ uvádza sa v komuniké vydanom 27. februára generálnym
sekretariátom biskupskej synody. „Tam sa odovzdáva
viera mladým ľuďom, ktorí sa v rodine učia ako obsahu, tak aj praxi kresťanskej viery.“ Toto vyhlásenie
je výsledkom siedmeho zasadania sekretariátu, ktorý má pripraviť pôdu pre biskupskú synodu, ktorá sa
bude konať vo Vatikáne od 7. do 28. októbra. Počas
týchto troch týždňov sa biskupi z celého sveta zídu
na diskusiu o „novej evanjelizácii pre odovzdávanie
kresťanskej viery“.
Riadna rada generálneho sekretariátu sa skladá
z vysoko postavených duchovných z celého sveta
vrátané kardinála Francisa Georga z Chicaga, a v súčasnej dobe pripravuje pracovný dokument, z ktorého bude synoda pri svojom rokovaní vychádzať. Na
zasadnutí sekretariátu 16. februára v Ríme sa počas
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diskusie o „cieľoch novej evanjelizácie a identite
kresťanov vo vzťahu s Kristom“ objavila otázka úlohy rodiny. Členovia sekretariátu rozpoznali, že ďalšie
subjekty v rámci cirkvi musia rodiny pri evanjelizácii
podporovať.
„Nepostrádateľné úsilie rodín sa potom rozširuje
o katechézu v cirkevných inštitúciách, predovšetkým
prostredníctvom liturgie so sviatosťami a kázaním,
lebo tým, že sa poskytne priestor pre farskú misiu,
ľudovú zbožnosť, hnutie a cirkevné spoločenstvo,“
uvádza sa v správe. Členovia Rady hovorili aj o súčasnej „kríze vo viere, ktorá je tiež krízou odovzdávania viery“. Hovorili, že „bezvýslednosť súčasnej
evanjelizácie“ je často spätá s „vplyvom modernej
kultúry, ktorá odovzdávanie viery mimoriadne sťažuje“ a „predstavuje výzvu ako pre jednotlivých kresťanov, tak pre cirkev“. „V tomto kontexte bude Rok
viery vhodnou príležitosťou rozvíjať dar viery prijatý
od Pána, žiť ho a odovzdávať ho ostatným“.
Rok viery otvorí pápež Benedikt XVI. v októbri,
aby začal spoločne s biskupskou synodou. Bude trvať od 11. októbra 2012 do slávnosti Krista Kráľa
24. novembra 2013. Svätý Otec túto iniciatívu ohlásil
v októbri minulého roku a povedal, že chce, aby tento
rok dal „nový impulz poslaniu celej cirkvi, aby viedla
ľudí z púšte, na ktorej sa často nachádzajú, na miesto
života, k priateľstvu s Kristom“. Benedikt XVI. túži
znovu evanjelizovať tradičné kresťanské krajiny, ktoré sa počas posledných desaťročí stávajú stále viac sekularizovanými. Táto úloha je označovaná ako nová
evanjelizácia.
Zdroj: CNA

Experti výboru Rady Európy
na stretnutí vo Vatikáne
Vatikán, 19. marca (RV) – Od 14. do 16. marca sa vo
Vatikáne uskutočnili pracovné stretnutia expertov
výboru Rady Európy na hodnotenie opatrení proti
praniu špinavých peňazí a ﬁnancovaniu terorizmu
v členských štátoch (MONEYVAL), ku ktorému sa
pripojila aj Svätá Stolica. Technický charakter stretnutí, ktorý mal na zreteli zvláštne postavenie Svätej
stolice a Mestského štátu Vatikán, sa týkal prvého
hodnotenia prijatých právnych úprav týkajúcich
sa opatrení proti praniu špinavých peňazí a ﬁnancovaniu terorizmu v súlade s adaptáciou prijatých
dekrétov z 25. januára 2012 a ratiﬁkáciou medzinárodných dohôd týkajúcich sa tejto oblasti. Experti výboru Rady Európy sa stretli s kompetentnými
autoritami Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán.
Súčasná fáza vyvrcholí v júli tohto roku, keď plenárne zhromaždenie MONEYVALu preskúma záverečnú správu.
-js8
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Ukrajinskí biskupi požadujú
zákon o zákaze potratov
Kyjev, 19. marca (RV CZ) – „Právo na život počatých
nenarodených detí by malo byť garantované zákonom
zakazujúcim potraty.“ Uvádza sa to v spoločnom apeli konferencie ukrajinských latinských biskupov a synody gréckokatolíckych biskupov Ukrajiny. Súčasný
ukrajinský zákon, nezmenený od dôb sovietskej nadvlády, aborty dovoľuje bez akýchkoľvek obmedzení
do 12. týždňa tehotenstva. Od roku 2004 je v niektorých prípadoch potrat povolený až do 24. týždňa.
Ukrajinskí biskupi vo vyhlásení hovoria o ťažkom
– nielen morálnom – poškodení, ktoré aborty spôsobili
ukrajinskej spoločnosti. „Kresťanská spoločnosť má
veľkú morálnu zodpovednosť voči tým, ktorí považujú
potrat za spôsob riešenia obtiažnych situácií,“ uvádza
vyhlásenie. Biskupi pripomínajú učenie Cirkvi o posvätnosti ľudského života, ako Božieho daru, od jeho
počiatku. V celej svojej histórii Cirkev „považovala
vždy ničenie ľudského života prostredníctvom abortu
za hriech porovnateľný s vraždou. Lekárska veda preukázala, že dieťa zabité v materskom lone zakúša rovnaké utrpenie ako človek mučený na smrť. Z hľadiska
lekárskej etiky je umelý potrat deformáciou a profanáciou povolania lekára, ktorého úlohou je liečiť a zachraňovať ľudské životy a nie ničiť ich priamym zásahom,“
uvádza vyhlásenie biskupov.
-ml-

V Európe rastie diskriminácia
a prejavy netolerancie
voči kresťanom
Brusel, 21. marca (RV CZ) – V Európe rastie diskriminácia a prejavy netolerancie voči kresťanom. Stále častejšie sú napadaní nielen pre vieru v Krista, ale kvôli obrane
hodnôt, v ktoré veria. Tak je možné zhrnúť správu Observatória pre prejavy netolerancie a diskrimináciu voči
kresťanom za uplynulý rok. Správu zverejnili v utorok
20. marca. V správe sa dočítame o odstraňovaní krížov
z verejného priestoru, o ľuďoch prepustených z práce za
nosenie kríža alebo premietnutie ﬁlmu o potratoch, o lekárňach, zdemolovaných, pretože neposkytujú pilulky
„deň po“, alebo o karhaní rodičov za to, že nedali súhlas
k účasti svojich detí na vyučovanie, ktoré sa nezhoduje
s ich svetonázorom. Príklady sú z európskych médií.
Biskup András Veres, spolupracujúci s Observatóriom za Radu európskych biskupských konferencií
(CCEE) vyzýva veriacich, aby bojovali za svoje práva
a nahlas hovorili o ujmách a ponižovaní, ktoré zakúšajú.
„Viera v Boha nesmie byť vnímaná ako vina alebo prejav slabosti,“ zdôrazňuje maďarský biskup. A generálny
9

ŽIVOT CIRKVI
sekretár CCEE P. Duarte da Cunha dodáva, že Európa
by mala pochopiť, že kresťania majú v Európe rovnaké
práva ako vyznávači iných náboženstiev. „Cieľom správy nie je ideologizácia alebo hra na city. Chce ukázať
konkrétne prípady diskriminácie kresťanov v Európe,
porušovanie ich práv iba preto, že sú kresťania. Ukazujeme rôzne formy intolerancie a marginalizáciu vyznávačov Krista v spoločnosti,“ uviedol sekretár da Cunha.
„dá sa, že určité prostredia stále častejšie útočia na
kresťanov, dokonca už ani nie preto, že veria v Krista či preto, že im prekáža činnosť Cirkvi vo verejnom
priestore, ale v otázkach ako je obrana života, rodiny,
manželstva ako zväzku muža a ženy alebo práva rodičov na výchovu detí podľa hodnôt, v ktoré verí. Nechceme vypovedať vojnu tým, ktorí nás diskriminujú alebo
sú voči nám netolerantní. Chceme podporovať dialóg
a usilovať sa o to, aby základné práva boli priznávané
skutočne každému. Kresťania sa v týchto nárokoch nijako nelíšia od iných ľudí,“ povedal generálny sekretár
CCEE P. Duarte da Cunha.
Správa Observatória pre prejavy intolerancie a diskriminácie voči kresťanom v Európe zároveň zdôrazňuje, že v európskych inštitúciách je možné zaznamenať
nový záujem o náboženstvo. Náboženstvo je stále častejšie vnímané nie ako ohrozenie, ale ako faktor spojujúci
spoločnosť. Je tomu tak aj vďaka svedectvu veriacich,
ktorí bojujú za svoje práva, napríklad pri Európskom
tribunáli a jasne ukazujú, že sú proti odsúvaniu viery a kresťanských hodnôt do súkromnej sféry. -ml-

Stály pozorovateľ Svätej stolice
pri OSN o menšinách
Ženeva, 19. marca (RV CZ) – Dôstojnosť každého človeka musí byť rešpektovaná bez ohľadu na to, či sociálna skupina k nemu náleží, je menšinou alebo väčšinou.
Na fóre Rady pre ľudské práva OSN to povedal stály
pozorovateľ Svätej stolice. Arcibiskup Silvano Tomasi
sa jej zúčastnil pri príležitosti 20. výročia deklarácie práv
národnostných, etnických, náboženských a jazykových
menšín. Vatikánsky diplomat poznamenal, že od chvíle
vyhlásenia deklarácie síce vzrástlo povedomie o menšinách a ich právach, ale faktická situácia sa nezmenila.
Ich práva sú naďalej porušované štátom alebo inými sociálnymi skupinami. Niekedy dôsledkom ľahostajnosti,
inokedy ale ide o vedomú marginalizáciu alebo dokonca
elimináciu menšín. Arcibiskup Tomasi uviedol, že za
takýchto okolností nemôže byť reč o pokojnom súžití.
Varoval tiež pred delením obyvateľov na rôzne kategórie podľa ich etnickej či náboženskej príslušnosti. Takýto postup je v rozpore so všeobecnosťou ľudských práv,
uviedol stály pozorovateľ Svätej stolice pri ženevských
úradoch OSN.
-ml12/2012
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Telegram Benedikta XI. k úmrtiu
alexandrijského patriarchu
Vatikán, 19. marca (RV) – Svätý Otec vyjadril hlbokú
sústrasť nad úmrtím koptského patriarchu Alexandrie
Shenoudu III., ktorý zomrel uplynulú sobotu po dlhej
chorobe vo veku 88 rokov. V sústrastnom telegrame,
osobne podpísanom Benediktom XVI., Svätý Otec
s vďačnosťou pripomína angažovanie sa Shenoudu
III. v podpore jednoty kresťanov a v tejto súvislosti
na pamätnú návštevu Ríma v roku 1973, keď spolu
s pápežom Pavlom VI. podpísal Spoločnú deklaráciu
o Vtelení Božieho Syna. Benedikt XVI. v telegrame
pripomína aj stretnutie patriarchu s Jánom Pavlom
II. v Káhire v roku 2000, ktorý bol jubilejným rokom. V závere Svätý Otec uisťuje koptských kresťanov o svojich modlitbách a blízkosti celej Katolíckej
cirkvi v ich zármutku.
-js-

Desaťtisíce koptských kresťanov
sa rozlúčili so Šenudom III.
Egypt, 21. marca (TK KBS) - Desaťtisíce koptských
kresťanov sa zhromaždili v utorok 20. marca v Katedrále sv. Marka v Káhire, aby sa rozlúčili so svojím cirkevným vodcom. Šenud III. zomrel v sobotu vo veku
88 rokov. Na pohrebe sa zúčastnili cirkevní hodnostári
z celého sveta ako aj egyptskí ministri a politici iného
vierovyznania. Ľudia čakali pred katedrálou celú noc,
aby sa dostali dnu na zádušnú svätú omšu. Pohrebný obrad celebroval patriarcha etiópskej ortodoxnej
cirkvi. Utorok vyhlásili v Egypte za deň smútku.
Šenuda III. viedol koptskú pravoslávnu cirkev od
roku 1971 a počas celého svojho pôsobenia bojoval za práva kresťanskej menšiny v 80-miliónovom
Egypte.
Rádio LUMEN

Vyhlásenie hovorcu Svätej stolice
k úmrtiu Shenoudu III.
Vatikán, 18. marca (RV) – Hovorca Svätej stolice
P. Federico Lombardi vydal vyhlásenie k sobotnému úmrtiu alexandrijského patriarchu Shenoudu
III., ktorý bol hlavou koptskej pravoslávnej cirkvi
v Egypte a prináleží mu titul pápež.
„Katolícka cirkev sa pripája k smútku a modlitbám koptských kresťanov, z dôvodu úmrtia Jeho
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svätosti, ich duchovného vodcu, pápeža Shenoudu
III. Pápež Benedikt XVI. bol o tejto udalosti informovaný a duchovne sa pripája k modlitbám za zosnulého. Pre nás všetkých ostáva nezabudnuteľným
stretnutie pápeža Shenoudu s pápežom Jánom Pavlom II. v Káhire, počas jeho púte na vrch Sinaj pri
príležitosti Veľkého jubilea, ako veľkého momentu
stretnutia v spoločnej viere v Krista. Nech Pán príjme tohto veľkého pastiera a nech mu dá odmenu,
ktorú si zaslúži za svoju službu.“
-js-

Napriek chudobe vo svete končí
na skládkach 50 % potravín
USA, 20. marca (RV/LOR) – Napriek tomu, že len
v Európe žije približne 79 miliónov ľudí pod hranicou
chudoby a 16 miliónov ľudí je závislých od potravinovej pomoci, na celom svete sa plytvá s jedlom a polovica z neho končí v odpadkových košoch a na skládkach.
S takouto správou prišli medzinárodní experti, ktorí sa
uplynulý týždeň stretli v Chicagu na summite o výžive
a poľnohospodárstve s názvom Reuters Food and Agriculture Summit.
Medzi tromi miliardami ton jedla, ktoré sa ročne
vyhodí, sa zväčša nachádza ovocie a zelenina. Podľa
údajov prezentovaných na summite, každý obyvateľ
USA vyhodí mesačne asi 15 kíl jedla v hodnote 40 dolárov. Ani Európania na tom však nie sú lepšie. Na základe posledných údajov Európskej komisie, 27 krajín
Európskej únie vyhodí každoročne dokopy 89 miliónov ton jedla, čo predstavuje 179 kg na jednu osobu.
Podľa Bruselu nesú zodpovednosť za plytvanie jedlom v prvom rade rodiny, ktoré vytvárajú 42 % týchto
strát, pričom vo väčšine prípadov by sa im dalo predísť. Po nich nasledujú výrobcovia (39 %), reštaurácie
(14 %) a nakoniec maloobchodníci (5 %). Ako uvádza
americká nezisková organizácia Rada na ochranu prírodných zdrojov (NRDC), fenomén plytvania sa dotýka aj rozvojových krajín. Podľa expertov v Chicagu sa
jedlo v industrializovaných krajinách vyhadzuje preto,
že „nemá dostatočný vzhľad na to, aby spĺňalo kritéria predaja, hnije v chladničkách alebo preto, že sa neskonzumuje v reštauráciách, zatiaľ čo v rozvojových
krajinách sa veľká časť potravín pokazí, pretože trvá
príliš dlho, kým sa dopravia na trh, a to z dôvodu nedostatočnosti cestných spojení a chladiacich systémov“.
Experti poukazujú na skutočnosť, že tento ekonomicko-sociálny problém sa stáva čoraz vážnejším,
vzhľadom na prognózy, podľa ktorých by mal počet
obyvateľov na zemi v roku 2050 vzrásť zo 7 miliárd
na 9 miliárd. Je možné, že na pokrytie potrieb všetkých
obyvateľov planéty tak nebude k dispozícii dostatok
potravín.
-mf10
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71. plenárne zasadanie KBS
Čičmany, 20. marca (TK KBS) – 71. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska
(KBS) sa konalo v dňoch 19. a 20. marca 2012
v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch. Na zasadnutí
sa zúčastnili 15 biskupi, jeden diecézny administrátor a jeden z biskupov sa ospravedlnil zo
zdravotných dôvodov. Na plenárnom zasadnutí
bol prvýkrát prítomný aj novovysvätený pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef
Haľko.
Biskupi sa počas zasadania venovali otázke
1150. výročie misie svätých Cyrila a Metoda,
ako i konkrétnej realizácii Cyrilometodského
jubilea.
Stanovili termín trvania Jubilejného cyrilometodského roku. Začne sa 5. júla 2012 jeho ukončenie je naplánované na 31.decembra 2013.
1. júla 2012 sa bude čítať vo farnostiach osobitný
pastiersky list venovaný Jubilejnému roku. Biskupi odporúčajú, aby sa prvá nedeľa mesiaca, tam, kde to dovoľuje liturgický kalendár, počas Jubilejného roka používal formulár svätej omše k svätým solúnskym bratom.
Homília by mohla byť zameraná na prehlbovanie viery.
Univerzita Konštantína ﬁlozofa v Nitre vydá na budúci
rok antológiu zo slovenskej poézie a prózy venovanej
svätým solúnskym bratom. Zároveň Spolok Svätého
Vojtecha /SSV/ vydá antológiu pápežských dokumentov pojednávajúcich o cyrilometodskej tradícii. KBS
iniciuje vydanie poštovej známky venovanej solúnskym
bratom. V Nitre sa pripravuje výstava archeologických
nálezov vzťahujúcich sa k cyrilometodskému obdobiu
a k Veľkej Morave.
Naplánované sú aj 4 vedecké konferencie s priamou
účasťou KBS: November 2012 v Nitre - organizovaná
Univerzitou Konštantína ﬁlozofa a Biskupským úradom
v Nitre, Február 2013 - na Gregorovej univerzite v Ríme, Máj 2013- v Pápežskom kolégium svätých Cyrila
a Metoda v Ríme, Máj 2013- RK CMBF UK v Bratislave so slovensko- ruskou účasťou.
Medzi bodmi rokovania pléna bola aj správa o Slovenskej katolíckej charite /SKCH/. Biskupi schválili
nové Stanovy SKCH platné od 19. marca.
Medzi inými informáciami zobrali biskupi na vedomie aj informáciu o predaji Charitného domu v Rúbani vo vlastníctve SKCH. Získané ﬁnančné prostriedky
použije charita na rekonštrukciu a dostavbu Charitného
domu v Dolnom Smokovci.
Biskupi sa počas plenárneho zasadnutia stretli aj
s predsedom Konferencie vyšších rehoľných predstavených /KVRP/ o. Jánom Halamom SVD a predsedníčkou Konferencie vyšších predstavených ženských
rehôľ /KVPZR/ na Slovensku Justínou Kostúrovou OP.
Mužské rehoľné spoločenstvá otvorili Dom svätého
Bystríka v Bacúrove, kde sa venujú prevencii pred závislosťami.
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Plénum sa zaoberalo štatútom lektora a akolytu. Biskupi schválili normu o ustanovovaní mužov na službu
lektora a akolytu v zmysle apoštolského listu Pavla VI.
Ministeria quaedam z roku 1972.
V otázke slávenia nedieľ a prikázaných sviatkov
KBS podporuje snahu o voľnú nedeľu i podpisovú akciu za zachovanie nedele ako voľného dňa, ktorá prebehne v rámci celej Európy. Mandát na koordináciu aktivít
v tejto oblasti na území Slovenska má FKI /Fórum kresťanských inštitúcií/.
Prítomní biskupi si počas zasadnutia vypočuli aj informácie o rokovaní stálych rád KBS a ČBK. Podstatným bodom spoločného rokovania bolo slávenie Jubilejného cyrilometodského roku.
KBS zároveň vydala vyhlásenie pri príležitostí 70.
výročia deportácii Židov zo Slovenska.
Vyhlásenie KBS k 70. výročiu deportácií Židov
Moderné slovenské dejiny sú plné náhlych zvratov,
eufórií ale aj traumatizujúcich skúseností. Ich subjektom nie je iba do seba uzavretý svet národa, ale patria
sem aj naše vzťahy s inými národmi, ľuďmi a kultúrami.
Tieto vzťahy sa utvárali postupne, niekedy celé stáročia.
Boli to vzťahy, ktoré mali svoje svetlé i tienisté stránky, veď žiadne vzťahy nie sú ideálne, ale reálne. Takto
sa vytvárali aj vzájomné vzťahy Slovákov a Židov. Išlo
o viacrozmerné vzťahy, ktoré neboli iba užšími vzťahmi dvoch etník, ale najmä vzťahmi dvoch kultúrnych
a náboženských svetov – kresťanstva a judaizmu. Tieto
vzťahy tak tvorili súčasť širších vzťahov, no na miestnej
úrovni boli vždy vzťahmi konkrétnych ľudí.
V sekularizovanom prostredí modernej európskej
spoločnosti sa zrodili totalitné ideológie, ktoré chceli nahradiť náboženstvo. Ukázalo sa však, že vedú Európu
a celé ľudstvo k veľkým vlnám násilia a bezprávia. Nacistické učenie o menejcennosti a škodlivosti židovskej
rasy viedlo k uskutočneniu plánu vyhubenia Židov. Pritom nadviazalo na vžité stereotypy a odmietania Židov
a dalo im novú negatívnu dynamiku a náplň.
Plán likvidácie zasiahol aj Židov žijúcich na Slovensku, a to práve v čase existencie prvej Slovenskej
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republiky. Dňa 25. marca 1942, teda presne pred 70
rokmi, odišiel z Popradu prvý transport mladých žien
a dievčat do nacistického koncentračného tábora Osvienčim. Potom až do 20. októbra 1942 pokračovali ďalšie.
K deportáciám smeroval najmä po roku 1940 systematický nátlak Nemecka a vplyvná domáca skupina sympatizantov s nacizmom. Motiváciou deportácií bola jednak
túžba zbaviť sa Židov, vnímaných optikou dobovej propagandy a predsudkov výlučne ako nepriateľov a súčasne získať ich majetok. Je paradoxom, že sa to dialo práve v krajine s hlboko vžitými kresťanskými princípmi.
Katolícki i evanjelickí biskupi varovali zodpovedných
politických činiteľov pred aplikáciou rasového princípu do vtedajšieho zákonodarstva. Ich hlas však ostal
nevypočutý a často bol prekrúcaný a marginalizovaný. Zastávali sa prevažne pokrstených Židov. Rovnako
nebol rešpektovaný ani hlas Svätej stolice, ktorá sa rázne postavila proti rasovému zákonodarstvu i deportáciám. Deportácie sa ukazovali ako rýchle a rázne riešenie
„večného problému“, no ich dôsledky boli jednoznačne
negatívne. Vtedajší zodpovední politici sa hlásili ku kresťanstvu a jeho hodnotám, no niektorí z nich ich prenasledovaním Židov v praxi porušovali. Buď úplne podľahli
predstave o správnosti svojho radikálneho postupu, alebo
ostali viac či menej pasívni. Zaráža najmä ľahostajnosť,
s akou sa stavali k osudu ľudí, ktorí odchádzali do viac
ako neistých podmienok. Ako sa čoskoro po deportáciách ukázalo, nešlo o usídľovanie Židov na vyhradených
územiach, hoci boli o tom mnohí presvedčení, ale o ich
systematickú likvidáciu. Z 89 456 slovenských Židov
bolo v roku 1942 ponižujúcim spôsobom a často za surového zaobchádzania deportovaných celkovo 57 628
osôb. Mnohí z nich boli z územia, ktoré bolo následkom
Viedenskej arbitráže mimo územia vtedajšej Slovenskej
republiky. Potom sa zo Slovenska až do roku 1944 Židia
aj napriek nemeckému nátlaku nevyvážali. Novým impulzom pre obnovenie deportácií sa stal až príchod nemeckej armády v auguste 1944, keď do marca 1945 bolo
vyvezených ďalších asi 13 500 Židov. Takmer všetci vyvezení Židia zahynuli v neľudských podmienkach nacistických koncentrákov. Je to realita, ktorú už nik nezmení.
Tieto bolestné skutočnosti nás ako katolíckych kresťanov
motivujú k vyjadreniu úprimnej a hlbokej ľútosti nad touto tragickou udalosťou.
Nemožno nespomenúť aj skutočnosť, že Slovensko
sa spomedzi vtedajších krajín strednej Európy s prihliadnutím na počet obyvateľstva zaraďuje na prvé miesto
s množstvom zachránených Židov. Dokazuje to aj skutočnosť, že na Slovensku bolo za záchranu Židov ocenených titulom „Spravodlivý medzi národmi“ takmer 540
ľudí. Stalo sa to aj vďaka jeho kresťanskému charakteru a všetkým tým, ktorí riskovali svoju slobodu a často
i život, aby pomohli prenasledovaným. Intervencie biskupov, kňazov a laikov, ukrývanie Židov v kláštoroch
na farách a v kresťanských rodinách, falošné krstné listy
a úradné dokumenty, to všetko bolo prejavom pôsobivej
kresťanskej lásky k blížnemu.
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Až po uplynutí 45 rokov od deportácií Židov, teda
v októbri 1987 z iniciatívy skupiny slovenských katolíckych disidentov vyšlo vyhlásenie, ktoré odsúdilo deportácie a vyjadrilo ľútosť. Pod vyhlásenie sa podpísalo 24
signatárov z radov významných osobností Cirkvi, literatúry, umenia a vedy.
Sme si vedomí, že minulosť nemožno vrátiť späť a ani
retušovať, no môžeme sa z nej poučiť a každý z nás môže
urobiť veľa, aby sme ako kresťania boli vždy – v dobrých
i zlých časoch – nositeľmi nádeje pre všetkých.
-jk-/ foto -pz-

Denník Pravda opätovne
zavádza a klame
Denník Pravda uverejnil vo štvrtok 22. marca článok
s nadpisom „Cirkev sa na ospravedlnenie ešte nezmohla,
vyjadrila aspoň lútosť“. Autor sa v ňom venuje vyhláseniu Konferencie biskupov Slovenska /KBS/ k 70. výročiu deportácií Židov zo Slovenska.
KBS vydala 25. marca 1998 Vyhlásenie k vatikánskemu dokumentu o holokauste „PAMÄTAJME - ZAMYSLENIE NAD SHOAH“.
Vo vyhlásení slovenských biskupov sa píše:
„Predstavitelia katolíckej Cirkvi na Slovensku vyjadrili v minulosti niekoľkokrát svoju hlbokú ľútosť nad
touto tragickou ranou. Kardinál Ján Chryzostom Korec
podpísal v októbri 1987 ako biskup bez štátneho súhlasu
Vyhlásenie k deportáciám Židov na Slovensku, v ktorom on a ďalší predstavitelia slovenského národa prosili židovský národ o odpustenie. V roku 1990 vtedajšia
Biskupská konferencia ČSFR dvakrát vyjadrila želanie
prekonať všetky zbytky antisemitizmu a to zvlášť cestou
pravdy, ľútosti a pokánia.“
Dnes, keď Slovensko robí prvé skúsenosti na poli
samostatnej štátnosti i ako samostatná rímsko-katolícka
cirkevná provincia, je pochopiteľné, že má záujem o pevné základy. K nim patrí aj nezaujaté preskúmanie histórie
židov na Slovensku. Prv než bude toto skúmanie dokončené, môžu kresťania na Slovensku, práve vo vedomí národnej a štátnej solidárnosti, urobiť prvý krok a vysloviť
ospravedlnenie za neprávosti spáchané na ich území. Vo
vedomí, že bez židovskej tradície nie je možné pochopiť
pôvodnú hĺbku kresťanstva, bude takýto krok zároveň
aj pripojením sa k programu obnovy života cirkvi pred
prichádzajúcim tretím tisícročím. Jedným z dôležitých
aspektov tejto obnovy je aj nový vzťah k židovskému
národu, ktorý sa začne ospravedlnením.”
Posledné pokusy o diskreditáciu Katolíckej cirkvi
v denníku Pravda sú zrejmým smerovaním redakcie.
Žijeme v demokracii. Preto by pravda mala byť rešpektovaná. Takisto aj profesionalita novinárov a ich nestrannosť.
Jozef Kováčik, riaditeľ TK KBS
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Uplynulo 19 rokov od vzniku
Konferencie biskupov Slovenska
Bratislava, 22. marca (TK KBS) – Pred 19 rokmi vznikla
Konferencia biskupov Slovenska (KBS). O jej zriadenie
požiadal po vzniku samostatnej Slovenskej republiky
(1. januára 1993) predovšetkým zástupca slovenského
episkopátu kardinál Ján Chryzostom Korec. Svätá stolica tejto žiadosti vyhovela a prefekt Kongregácie pre
biskupov kardinál Bernardinus Gantin erigoval 23. marca 1993 KBS. Túto udalosť oznámil apoštolský nuncius
Mons. Giovanni Coppa listom z 2. apríla 1993 kardinálovi Korcovi.
KBS, zriadená Apoštolskou stolicou, je podľa jej štatútu zhromaždenie biskupov Slovenskej republiky, ktorí
spoločne plnia niektoré pastoračné úlohy pre veriacich
svojho územia, aby sa čoraz viac vzmáhalo dobro, ktoré Cirkev poskytuje ľuďom najmä formami a spôsobmi
apoštolátu, vhodne prispôsobenými okolnostiam času
a miesta podľa normy práva. Do KBS patria všetci diecézni biskupi územia Slovenskej republiky a im podľa
práva na roveň postavení, biskupi koadjútori a pomocní
biskupi a ostatní titulárni biskupi, ktorí na tomto území alebo mimo neho plnia osobitnú úlohu zverenú im
Apoštolskou stolicou alebo Konferenciou biskupov na
spoločné dobro krajiny. Členmi KBS sú aj eparchiálni
biskupi a im podľa práva na roveň postavení, biskupi koadjútori a pomocní biskupi východného obradu
v Slovenskej republike, ktorí nepatria do inej Konferencie biskupov. Emeritní biskupi nie sú členmi Konferencie biskupov Slovenska, môžu však byť pozvaní
ako konzultori na niektoré plenárne zasadania a byť
členmi niektorých biskupských komisií. Konferenciu
biskupov Slovenska tvoria: plenárne zasadanie, stála
rada, generálny sekretariát, rada pre ekonomické záležitosti, ako aj komisie a rady ustanovené Konferenciou
na vymedzený cieľ. Zdroj: www.kbs.sk / Viliam Judák

Matica slovenská a GTF
v Prešove podpísali Memorandum
Prešov, 22. marca (TK KBS) - V stredu 21. marca na
pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove (GTF PU) podpísali predseda
Matice slovenskej (MS) Marián Tkáč a dekan GTF
PU Mons. Peter Šturák Memorandum o spolupráci.
Jeho súčasťou je okrem iného ponuka pre študentov
zapojiť sa do súťaže o najlepšiu esej či ocenenie najlepšej záverečnej práce.
Podpisu Memoranda predchádzala prednáška
predsedu MS, v ktorej hovoril aj o niektorých historických faktoch, ktoré dosvedčujú konkrétne vzťahy
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medzi gréckokatolíkmi a MS. Zároveň študentom
predostrel aj pohľad na súčasnosť tejto inštitúcie. Pozval ich aj na Prvú púť gréckokatolíkov na Devín,
ktorá sa uskutoční v nedeľu 29. apríla 2012 ako súčasť duchovnej prípravy na slávenie 1150. výročia
príchodu svätých slovanských vierozvestcov Cyrila
a Metoda na naše územie. Nasledovala zaujímavá
diskusia.
Slávnostnej udalosti podpisu Memoranda sa zúčastnili aj predseda Krajskej rady MS v Prešove Ladislav Matisko, podpredsedníčka Mária Murdzíková
a vedenie GTF PU.
Ľubomír Petrík

Členské organizácie FKI
na jarnom Valnom zhromaždení
Bratislava, 19. marca (TK KBS) - Členovia členských
organizácií Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) sa stretli
v piatok 16. marca na tradičnom jarnom Valnom zhromaždení v refektári Milosrdných bratov v Bratislave.
Na stretnutí sa zúčastnil aj bratislavský eparcha Mons.
Peter Rusnák, poverený starostlivosťou o laické hnutia.
Vladyka Peter ocenil činnosť zástupcov laických spoločenstiev a hnutí, ktorú robia väčšinou vo svojom voľnom čase. „Majú osoliť svet. Spolu so sv. Augustínom
sa rozísť so starým životom, prijať Písmo, ktoré sa dotýka každého, ostať v postoji pokory a vedomí vlastnej
hriešnosti,“ povedal Rusnák, ktorý ich zároveň vyzval
vytrvať v láske, prameniacej z Boha.
Predseda FKI František Neupauer, ktorý sa pred
Valným zhromaždením stretol so zástupcami členských
organizácií, následne hovoril o ich rôznorodej situácii.
Okrem iného tiež spomenul, že pevne verí, že napriek
náročnej dobe, v duchu solidarity a subsidiarity, sa nájdu
správne riešenia, aby nevymizla z verejnosti soľ, ktorou
majú laickí aktivisti byť.
Po oﬁciálnej časti a diskusii sa prítomným prihovoril
podpredseda FKI Pavol Kossey s iniciatívou za ochranu
voľnej nedele s názvom „Nedeľa nedeľou“. Skonštatoval, že si spoločnosť prestáva uvedomovať dôležitosť
oddychu, rekreácie v kruhu svojej rodiny a mení ho za
prácu a nakupovanie. K iniciatíve sa pripája čoraz viac
spoločenstiev a jednotlivcov.
V súvislosti s uvažovanou Celonárodnou púťou
k hrobu sv. Cyrila, ktorú FKI chce iniciovať pre rok 2013
v súvislosti s výročím príchodu sv. Cyrila a Metoda na
naše územie, eparcha Rusnák vyzval hnutia a združenia,
aby na ňu posielali svojich zástupcov, ktorý môžu vytvoriť spoločenstvo rôznych chariziem, a to najmä pri
hrobe sv. Cyrila.
Na záver zhromaždenia sa zástupcovia laických spoločenstiev zúčastnili na svätej omši, ktorú celebroval
eparcha Rusnák.
Monika Jucková
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Odhalenie a požehnanie súsošia
na Kalvárii v Nitre
Nitra, 20. marca (TK KBS) - V nedeľu 18. marca v rámci bohoslužby krížovej cesty sa uskutočnilo odhalenie
a požehnanie obnoveného súsošia Ukrižovania na nitrianskej Kalvárii. Obradu predsedal nitriansky pomocný
biskup Mons. Marián Chovanec.
Súsošie na vrchole Kalvárie v Nitre je dielom Júliusa
Bártfaya, ktoré vytvoril na prelome 20. a 30. rokov 20.
storočia. Mohutné kríže na podstavcoch nesú korpusy
lotrov po stranách a sochu Krista v streda kompozície.
Súsošie bolo pôvodne doplnené o postavy Panny Márie, Márie Magdalény a Jána Evanjelistu. Postava Márie Magdalény sa nezachovala, torzá sôch Panny Márie
a Jána Evanjelistu budú predmetom druhej etapy reštaurovania tohto súsošia.
V minulosti boli sochy na krížoch niekoľkokrát
opravované. Úpravy sa zachovali v podobe niekoľko
násobných premalieb na pôvodne zlátenom povrchu
sochy Krista a epoxidových či cementových tmeloch
na sochách lotrov. Vďaka iniciatíve misionárov Spoločnosti Božieho Slova a s prispením ministerstva kultúry
SR sa podarilo získať prostriedky na reštaurovanie tejto
pamiatky.
Po skončení pobožnosti krížovej cesty a po požehnaní súsošia sa v aule Misijného domu Matky Božej uskutočnila fotoprezentácia autorov reštaurátorských prác.
Ján Halama a Miroslav Lyko

Premonštráti si pripomenuli
výročie od znovuobnovenia
Košice, 22. marca (TK KBS/Rádio LUMEN) - Ďakovnou
svätou omšou si v stredu 21. marca rehoľa Premonštrátov na Slovensku pripomenula 210 rokov od znovuobnovenia svojho rádu. V Kostole svätého Jána Krstiteľa
ju celebroval a homíliu na nej predniesol košický emeritný arcibiskup Alojz Tkáč. Presne 21. marca 1802 cisár
František II., brat cisára Jozefa I. Habsburského rozhodol, že Premonštrátsky kláštor v Jasove bude znovu obnovený, keďže bol zrušený v roku 1787 Jozefom II.
V podaní umelcov štátneho divadla v Košiciach zaznelo počas dnešnej slávnosti aj hudobné dielo, svätá
omša D dur premonštráta Ľudovíta Skalníka, ktorý ho
vytvoril v roku 1824 ako zdravicu pre vtedajšieho biskupa Jána Sitovského. V stredu sa v priestoroch jasovského kláštora uskutočnila vedecká konferencia Jasovskí
premonštráti v premenách času.
„Pre mňa je to dosť emotívny zážitok, pretože ja
som profesne v Jasove na niekoľko rokov svojho života počas reštaurovania v kostole a v knižnici,“ povedala
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pre Rádio LUMEN Mária Poláková, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Prešove
Jasovský kláštor bol pred 200 rokmi významným
hodnoverným miestom. „Na prvom mieste je teda Lacus Credibilis, teda overené miesto, alebo dnes by sme
povedali notársky úrad vo vtedajšom Uhorsku, na tomto
území Slovenska bolo 8 takýchto miest, teda veľmi málo
a preto sú veľmi významné pre dnešné obdobie,“ hovorí
opát kláštora Martin Ambróz Štrbák.
Rádio LUMEN

Na púti v Bazilike minor v Ľutine
sa zišlo takmer 200 mužov
Ľutina, 23. marca (TK KBS) - V sobotu 17. marca putovalo takmer 200 mužov do Baziliky minor v Ľutine, aby
tak v rámci Púte mužov mohli načerpať nové duchovné
sily do každodenného života. Program začal archijerejskou sv. liturgiou, ktorú celebroval Mons. Ján Babjak
SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, spolu s ďalšími
tridsiatimi kňazmi archieparchie.
Vladyka v homílii podčiarkol osobu sv. Jozefa ako
vzor pre mužov a otcov kresťanských rodín a rovnako
povzbudil prítomných, aby sa stali ozajstnými strážcami
duchovného rastu ich rodín. Ako vladyka Ján podotkol,
Biblia nezaznamenala ani jedno slovo sv. Jozefa, čo vysvetlil tým, že bol ozajstným mužom činu, ktorý zbytočne netratil slovo, avšak bol neustále pripravený urobiť
to, čo od neho Boh žiadal.
Po bohoslužbe nasledovala prednáška o. Milana Zálehu, ktorý na príklade bohabojných mužov Starého Zákona, načrtol atribút tvorivej vernosti, teda odhodlania
hľadať Božiu vôľu popri plnení zákona. Vyzval prítomných aby boli ozajstnými Božími mužmi, ktorí nielen
slúžia Bohu, ale mu skutočne aj patria.
Po prednáške nasledoval moleben k sv. Jozefovi,
ktorý slúžil o. Jozef Novický.
Zdroj: www.grkatpo.sk

Združenie saleziánskej mládeže
má nových členov predsedníctva
Bratislava, 22. marca (TK KBS) - Domka, združenie
saleziánskej mládeže, má dvoch nových členov predsedníctva. K doterajším šiestim členom sa po nedávnom
valnom zhromaždení združenia, ktoré sa uskutočnilo
tretí marcový víkend, sa pridali ďalší dvaja – 22-ročná
Denisa Graňáková z Námestova a 22-ročný Peter Kertys
z Bratislavy. Obaja sa podieľajú na aktivitách Domky
a saleziánov už niekoľko rokov. V predsedníctve, kde
ich zvolili po prvom kole, nahradia Zuzanu Matejíčkovú
a Lenku Jakubcovú.
Veronika Dolná
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V Ružomberku sa konal druhý
ročník konferencie Sedem vrchov
Ružomberok, 19. marca (TK KBS) - V Ružomberku sa
v sobotu 17. marca konal druhý ročník konferencie Sedem vrchov. Program tvorili prednášky, modlitby a chvály. Konferenciu organizovalo spoločenstvo pri Dóme sv.
Martina. „Naša spoločnosť sa skladá z takých siedmich
oblastí, v ktorých kresťania by mali vedieť využívať to,
čo im Boh dáva a do ktorých by kresťania mali vstupovať a postupne pretvárať túto spoločnosť, tento svet,
ktorý žijeme, tak ako nás Boh k tomu povoláva. Je to
školstvo, médiá, vláda. Nemáme nejaké obmedzenie či
nejaké vekové, alebo podľa nejakých iných vecí, prijatý
je každý kto chce prísť sa modliť za túto spoločnosť a túži prijať možno nejaké vyučenie,“ vysvetľuje pre Rádio
LUMEN Michal Steiner, koordinátor podujatia.
Kňaz Marián Seko hovoril o tom, ako hriechy proti
Duchu Svätému sú v spoločnosti a o dôležitosti spoločenstva. „Spoločenstvo ľudí, ktorí sú si vzájomne blízki, ktorí sa jeden druhému dokážu darovať a zároveň sa
vzájomne aj rešpektujú, lebo sám hovorí, že nie je dobré
človekovi samotnému, dôležitosť spoločenstva je tu pre
naplnenie tej bytostnej potreby, ktorú máme a zároveň
určite aj preto, aby sme dokázali zvládať vlastné slabosti
a limity,“ uviedol Seko. Účastníci konferencie si mohli
vybrať z rôznych prednášok. Napríklad o rodine, cirkvi
alebo o podnikaní.
Rádio LUMEN

V Poprade o ekonomike a kultúre
na vedeckej konferencii KU
Poprad, 23. marca (TK KBS) - V. ročník medzinárodnej
vedeckej konferencie „Sociálne posolstvo Jána Pavla II.
pre dnešný svet“ na tému „Ekonomika verzus kultúra ako
hybné sily civilizačných zmien“ sa konal 22. a 23. marca
v Poprade. Konferencia sa niesla v duchu referátov k sociálnym témam v prepojení s prírodnými, formálnymi,
teologickými a humánnymi vedami, ako aj ﬁlozoﬁou.
Vedúci prezidentskej kancelárie SR Milan Čič hovoril o súvislostiach sociálnych encyklík a Ústavy SR.
O prepojení biológie a ekonomiky v súvislosti s úlohou
bioekonomiky v riešení súčasných globálnych problémov referoval Anton Blažej. S teologicko-sociálnou
problematikou vystúpil profesor Anton Tyrol. V zastúpení odznela prednáška rektora KU Tadeusza Zasepu,
o potrebe etiky v časoch krízy. O ekonomicko-etickom
prístupe k ﬁnančnému trhu hovoril zakladateľ operačnej
analýzy Július Alexy.
O fenoméne základných práv a slobôd vo vzťahu ku
globalizačnému multikulturalizmu rektor Vysokej školy Karlovy Vary Viktor Porada. O sociálnom kapitále
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v kontexte ekonomického rozvoja krajín V4 Iveta Kovalcikova. O problematike kultúry v aspektoch pedagogiky referoval Piotr Mazur z Panstwowej wyzsej skoly
zawodowej v Chielme. Na tému etika v práci marketingu vystúpil Michal Pružinský. Prednášku o odcudzení
ľudovej kultúry v politike súčasných medií predniesol
najstarší účastník konferencie, 92-ročný nestor slovenskej etnograﬁe Jan Lazorík.
M. Ambrozy

Zomrel popredný slovenský
religionista Ján Komorovský
Bratislava, 21. marca (TK KBS) - Vo veku nedožitých 88
rokov zomrel v utorok 20. marca v Trenčíne Ján Komorovský, popredný slovenský religionista, ktorý pôsobil
na Univerzite Komenského v Bratislave. Je nositeľom
mimoriadneho ocenenia Fra Angelico za rok 2007. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila 23. marca
v Kostole sv. rodiny (Trenčín – Juh).
Ján Komorovský sa narodil 2. júna 1924. Začínal
ako rusista, keď sa zapísal na Filozoﬁckú fakultu Univerzity Komenského v roku 1945 na odbor rusistika – ﬁlozoﬁa. V roku 1954 nastúpil ako odborný asistent na
Katedru rusistiky. Hoci tam mal veľmi vysoký úväzok,
svoje odborné záujmy proﬁloval aj smerom k širšiemu
slovanskému a slovenskému folklóru. Ovocím tohto
zamerania bola knižná publikácia „Kráľ Matej Korvín
v ľudovej prozaickej slovesnosti“, ktorá vyšla v roku
1957. V tejto práci využil historicko-porovnávaciu metódu A. N. Veselovského, ktorá bola marxistami odmietaná. To bol jeden z dôvodov – zvlášť, keď sa Komorovský slobodne hlásil ako k svojej viere, na jeho vylúčenie
z FiF UK v roku 1959. Stal sa pre komunistický režim
nepohodlnou osobou. Potom nasledovalo deväť dlhých
rokov práce v ústraní. Práve počas týchto rokov sa Ján
Komorovský dostáva do kontaktu s religionistikou, a to
prostredníctvom poľských prekladov. V roku 1968 stihli
Komorovského rehabilitovať. Vracia sa na FiF UK, tentokrát do Kabinetu etnológie. Neskôr z nej opäť odchádza do ďalšieho exilu, ktorý trval takmer 15 rokov. Keď
prišla revolúcia v roku 1989, Ján Komorovský mal za
sebou potrebné skúsenosti a rozsiahlu prípravu na poslanie, ktoré v sebe pociťoval a ktorého naplnenie si položil
ako podmienku svojej druhej rehabilitácie na pôde FiF
UK. Vedenie fakulty súhlasilo so zavedením religionistiky, ako novej študijnej a vedeckej religionistiky. Neskôr edituje prvý domáci religionistický slovník, ktorý
vychádza pod názvom Religionistika a náboženská výchova. V roku 1993 Ján Komorovský založil Slovenskú
spoločnosť pre štúdium náboženstiev, v roku 1996 zas
prvý religionistický časopis na Slovensku – Hieron. Napísal desiatky kníh, viaceré preklady a vedecké štúdie.
Slovenský Národopis, Milan Kováč, Tatiana Podolinská
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STRUČNE Z DOMOVA
Pred 375 rokmi zomrel kardinál Peter Pazmany SJ
Bratislava – Pred 375 rokmi zomrel kardinál, ostrihomský arcibiskup, turčiansky prepošt, pedagóg a náboženský spisovateľ Peter Pazmany SJ. V roku 1635 založil
univerzitu v Trnave, kolégiá v Bratislave a Trnave, ústav
na výchovu dievčat v Bratislave a ústav na výchovu
uhorských kňazov vo Viedni. Zomrel 19. marca 1637
v Bratislave. Pochovaný je v Katedrále sv. Martina. -tkV Malackách pripravili večer Internet
a kresťanská rodina
Malacky - Združenie pre podporu rodín a detí v Malackách zorganizovalo 16. marca tematický večer pod názvom Internet a kresťanská rodina. V priestoroch Spojenej školy sv. Františka Assiského, ktorá sa tiež podieľa
na jeho organizovaní, vystúpil aj hovorca KBS Jozef
Kováčik. Večer v Malackách patril všetkým rodičom,
pedagógom a užívateľom počítačov, ktorí ako neprofesionáli čelia nástrahám internetu.
Rádio LUMEN
V Borovciach požehnali základný kameň
farského úradu
Borovce - Na slávnosť sv. Jozefa emeritný biskup Trnavskej arcidiécy Mons. Dominik Tóth požehnal základný
kameň farského úradu vo farnosti Borovce (Trnavská
arcidiecéza). Slávnosti predchádzal deviatnik k sv. Jozefovi, ktorého veriaci farnosti prosia o pomoc pri tomto
diele. Na slávnostnej svätej omši boli prítomní aj ďalší
pozvaní kňazi.
Patrik Katrinec
Stretnutie členov farských rád v Juskovej Voli
Juskova Voľa – V priestoroch Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli sa v dňoch 12.
- 14. marca uskutočnilo vzdelávaco-formačné stretnutie
členov farských rád. 22 účastníkov si v úvode stretnutia
vypočulo prednášku o samotnom centre, jeho činnosti
a plánoch do budúcnosti.
O. Juraj Popovič priblížil poslucháčom funkcie a pôsobenie farskej rády z pohľadu východného cirkevného
práva. Spoločenstvo navštívil aj arcibiskup Ján Babjak,
ktorý oboznámil prítomných o aktuálnej situácii v gréckokatolíckej cirkvi a o jeho ďalších víziách.
Účastníci si vypočuli aj príspevok riaditeľa Centra pre
rodinu Sigord o. Petra Jakuba, ktorý predstavil pastoračný program starostlivosti o rodiny. Ako má prežívať svoju vieru laik v službe cirkvi, prišiel ozrejmiť prítomným
o. Štefan Paločko.
Zdroj: www.grkatpo.sk
Novinky na portáli www.evanjelizacia.eu
Bratislava - Viac ako stovku homílii (z cyklov A, B, C
i tematické), prednášok, audionahrávok, ako aj vedecké

knihy a romány prináša čitateľom portál www.evanjelizacia.eu. Sú to novinky, ktoré stránka zverejňuje potom,
ako jej iniciátori začali so zverejňovaním každodenných
meditácii v textovej, audio- a video- podobe.
Na stránke je možné nájsť aj 25 až 40-minútové audionahrávky z duchovných cvičení pre rehoľné sestry
a laikov.
Júlia Kubicová
Predstavili knihu o náboženskom živote
Slovákov v Kanade
Bratislava - „Náboženský život Slovákov v Kanade“ je
názov knihy, ktorú predstavili 14. marca v Bratislave. Po
úvodných slovách košického pomocného biskupa Mons.
Stanislava Stolárika, generálneho biskupa Evanjelickej
cirkvi a. v. Miloša Klátika, knihu uviedol riaditeľ Kanadského Slovenského Inštitútu Ondrej Mihal, ktorý je
zároveň jeho riaditeľom a autorom tejto knihy.
Kniha v anglicko-slovenskej mutácii, s veľkým počtom
obrazových ilustrácií podáva obraz o počiatkoch a práci
troch najväčších kresťanských cirkvi – rímsko-katolíckej,
gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi a.v., ktoré pôsobili
a pôsobia v prostredí kanadských Slovákov. V knihe sú
prezentované i náboženské spoločnosti Baptistov, Nazarénov a Cirkev Ducha svätého.
Ondrej Mihal
Karmelitánske nakladateľstvo prináša knihu
„Biblia hrou“
Bratislava – Karmelitánske nakladateľstvo prináša na
knižný trh publikáciu Biblia hrou, ktorá je určená deťom
od 5 do 10 rokov. Vo farebnej publikácii plnej nádherných ilustrácií čaká na najmenších čitateľov skutočné
objaviteľské dobrodružstvo. Prostredníctvom biblických
príbehov, úloh, doplňovačiek, spájačiek, osemsmeroviek
či labyrintov sa hravou formou zoznámia s Bibliou ako
knihou určenou pre malých zvedavcov. . Najmenší čitatelia budú pri jej používaní potrebovať pomoc rodičov
či starších súrodencov, no deti, ktoré vedia čítať a písať,
zvládnu tohto sprievodcu známymi biblickými príbehmi
hravo samy.
Karmelitánske nakladateľstvo
V predaji bude nová liturgická kniha
Výňatok z Rímskeho misála
Bratislava - Do 25 predajní Spolku sv. Vojtecha na
Slovensku sa má už čoskoro dostať novinka „Výňatok
z Rímskeho misála“. Nová liturgická kniha obsahuje sväté omše na jednotlivé obdobia liturgického roka,
vlastné i spoločné omše na sviatky svätých, omše za zosnulých a votívne omše. Na pultoch všetkých predajní
SSV by mala byť už začiatkom apríla. Záujemcovia si ju
budú môcť zakúpiť v cene 20 eur. Knihu spracoval Štefan Fábry.
Radovan Slovák
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