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Pápež František: Kresťan musí byť
odvážny, nie vlažný
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Iný pohľad
Predpokladám, že neušlo vašej pozornosti, čo sa uplynulú nedeľu udialo v Ríme. Je to ťažká téma, myslím si však, že sa jej fenomén objavuje príliš často
aj u nás a vyvoláva toľko otázok, že si žiada, aby sa
pri nej človek zastavil a pokúšal sa s ňou vyrovnať.
V spomenutú nedeľu krátko predpoludním na jednom
z najrušnejších rímskych námestí strieľal muž a zranil dvoch ľudí, zatiaľ čo, presne v tej chvíli, členovia
novovymenovanej talianskej vlády skladali prísahu.
Kompetentní vyšetrovatelia, ktorí ho hneď po incidente vypočúvali, ho charakterizovali ako „človeka,
plného problémov, ktorý stratil prácu, stratil všetko,
bol úplne zúfalý.“ Jeho úmyslom bolo strieľať do politikov, ale keďže videl, že je to nemožné, strieľal do
karabinierov. Všetko priznal. Podľa odborníkov sa
nezdá, žeby bol psychicky labilný. Nešťastná až apatická tvár toho človeka na fotograﬁi urobenej po zadržaní viac-menej odráža uvedenú charakteristiku.
Pred pár týždňami sa tiež v Taliansku odohrala iná
dráma. Traja ľudia si siahli na život kvôli neschopnosti ekonomicky udržať svoju existenciu.
Príkladov z čiernej kroniky je stále dosť. Do uvažovania nad týmito skutočnosťami ľudskej drámy
môžu snáď až neuveriteľne zaznievať slová o túžbe
nedovoliť znechuteniu, aby ovládlo život. Napriek
všetkému si myslím, že takáto túžba je alebo aspoň
drieme v hĺbke každého človeka a neprestajne sa prebíja na povrch.
Znechutenie je realitou, ktorá dnes značne prevláda, až sa môže zdať neprekonateľnou. Znechutenie,
s ktorým sa nič nerobí, vedie do ničoty. Jeho následkami, okrem zúfalstva, môžu byť i úplná strata identity a záujmu o život, ocitnutie sa na prahu spoločnosti,
dokonca i vraždy, samovraždy a nenávisť. Je evidentné, že mnohé z týchto skutkov sa nedajú ospravedlniť.
Na druhej strane však ľudia, ktorí skratovo konajú, či
sa v skľúčenosti ocitnú úplne na okraji, nemusia byť
vyslovene bezcharakterní, chladnokrvní zločinci či
darebáci. Často nesú následky nefungujúcej rodiny,
chorého nasmerovania politiky, a tiež zdeformovaného charakteru spoločnosti, ktorá sa k svojim členom
správa ako macocha. Ich konanie je výrazom zraneného vnútra, výkrikom beznádeje v hraničných situáciách, a sú veľakrát omnoho úbohejší ako tí, ktorým
ublížili. Sebe vlastným, nepochopiteľným spôsobom,
ktorý potrebuje byť dešifrovaný, volajú o pomoc.
Pár príkladov: Spomínam si na udalosť, keď som
raz v jednom našom meste spolu s mojimi spolusestrami kráčala večer popri zimnom štadióne, v ktorom
sa práve hral hokejový zápas. Vonku stálo pár podnapitých fanúšikov a ušlo sa nám aj zopár šťavnatých
poznámok. Zrazu jeden z nich na nás silno zvolal, aby
sme sa zaňho modlili, pretože je veľký hriešnik. Zastavili sme sa. Táto reč bola úplne iná ako nechutné
poznámky predtým. Celé zranené srdce. Človek za18/2013

blokovaný v bludisku svojej vlastnej existencie, s priduseným hrdlom, ktorý nemôže dýchať.
Alebo iný prípad: vo vstupnej hale jednej vlakovej
stanice sa ku mne blíži mladší človek s výzorom bezdomovca. Uvedomujem si svoj postoj, ako sa vo mne
všetko ježí a mám chuť ho odbiť, veď čo iné bude pýtať ak nie peniaze. Našťastie som sa premohla a počúvala, čo chce. Pýtal sa, či poznám kňaza XY. Nepoznám. Pýtam sa ho, či má kde spávať a odkiaľ je.
Rozpráva prívetivo, s dôverou. Stále spomína svojho
známeho kňaza. Pravdepodobne mu podal pomocnú
ruku a teraz je možno preložený na iné miesto. Nemôže ho nájsť. Pýtam sa ho ďalej, koľko má rokov.
Zaráža ma, keď zisťujem, aký je mladý. Vyzerá starší. Tvár má červenú a pokožku suchú a popraskanú.
Znaky fetovania. Hovorí o svojej rodine, ktorá ho odvrhla. Za týmto zovňajškom sa skrýva životom doráňaný človek.
Posledný prípad: na bratislavskom Primaciálnom
námestí, po ktorom sa práve prechádza skupina postarších solventných rakúskych turistov, sedí na lavičke trojica bezdomovcov. Sú veľmi zanedbaní. Jeden
starší a dvaja mladší. Sýtia sa suchým chlebom, ktorý
im niekto dal. Vo vzduchu ohromne cítiť spoločenský rozdiel chudoby a bohatstva, umocnený pohľadmi okoloidúcich. Sadám si k nim a dáme si spoločne
štyri porcie guláša s chlebom z neďalekej jedálne.
Dostávam ozajstnú lekciu do života, počúvajúc o ich
osudoch, keď statočne prežúvajú chlieb bezzubými
ústami.
Je pravda, že jednorazové podanie pomocnej ruky
týmto ľuďom ich ťažkosti nevyrieši. Realita života
je rôznofarebná, nie čierno-biela. Človek si za veľa
problémov môže sám, ak je nedbalý. A zasa, mnohí
poctivo pracujúci majú málo, nemajú nič, alebo sú
nespravodlivo okradnutí vlastným zamestnávateľom.
Mnohým sa nepomôže a ani sa o nich nevie, ako trpia. Táto skutočnosť však, ktorú je možné stretnúť
úplne všade, je živou výzvou pre Cirkev a jej novú
evanjelizáciu. Pápež František opakovane zdôrazňuje
nutnosť, aby sa Cirkev stala plodnou matkou, lebo je
„povolaná vychádzať zo seba a ísť na periférie, nielen
zemepisne, ale tiež existenciálne: na perifériu hriechu, bolesti, nespravodlivosti, náboženskej nevedomosti a ľahostajnosti, na periférie myslenia, a vôbec,
na periférie akejkoľvek biedy“. Ak si matematicky
dáme dohromady biedu človeka a duchovný potenciál Cirkvi, ktorý je darom oživujúceho Ducha, ktoré
sa stretnú a navzájom na seba zareagujú, vyjde nám
výsledok - povedané slovami Svätého Otca - „sladkej
a potešujúcej radosti z evanjelizácie“, ktorá – hľadajúc tvorivo rôzne spôsoby „ako“ - prinesie viac spravodlivosti, dobra a milosti do sveta, ktorý by chcel
človeka obrať o nádej ťažkosťami, ale možno najviac
práve znechutením.
RV, sr. Agnes Jenčíková CJ
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Svätý Otec o pozitívnom posolstve ťažkostí,
ktoré sú súčasťou kresťanského života
Vatikán 28. apríla (TK KBS) - Pápež František slávil svätú omšu na Námestí sv. Petra, pri ktorej udelil sviatosť
birmovania 44 birmovancom z celého sveta.
V úvode sa Svätému Otcovi v mene všetkých prihovoril Mons. Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady na podporu
novej evanjelizácie:
Svätý Otče, v tomto Roku
viery, sa okolo vás zhromaždilo nespočetné množstvo mladých, ktorí v tomto roku prijali
alebo zakrátko prijmú sviatosť
birmovania. Na ceste prípravy
a vydania dobrého svedectva ich
sprevádzajú kňazi, rodičia a katechéti. V Roku viery nemôže
chýbať toto znamenie, ktoré je
výzvou pre všetkých, aby si uvedomili dôležitosť každodenného
utvrdzovania sa vo svojej krstnej
viere. Niekoľko reprezentantov
tohto zástupu mladých prijme z vašich rúk znak Ducha
Svätého. Podobne ako v deň Turíc, Duch Svätý hojne
zostúpi na nich i na nás, aby zúrodnil svoju Cirkev a vo
svete urobil plodným svedectvo o zmŕtvychvstalom
Kristovi. V Skutkoch apoštolov čítame, že v ten deň
tam boli, medzi inými, prítomní „Parti, Médi, Elámčania, obyvatelia Mezopotámie, Kapadócie, Pontu, Frýgie
a Pamfílie...“. Tieto názvy krajín, ktoré nájdeme v historických knihách, sú dnes nahradené mnohými inými.
Sú tu mladí pochádzajúci z Konga, Libanonu, Nigérie,
Brazílie, Kapverdských ostrovov, Argentíny, Talianska,
Madagaskaru, Nemecka, Kolumbie, Francúzska, Indie,
Portugalska, Spojených štátov amerických, Rumunska,
Filipín, Írska, Číny, Srí Lanky, Španielska, Bieloruska,
Tongských ostrovov. Názvy sú iné, ale skutočnosť, ktorá sa deje pred našimi očami, ostáva nedotknutá. Aj my
sme povolaní ako v deň Turíc, aby sme uverili a obrátili
sa celým srdcom, aby sme tak mohli prijať Božie slovo
s jeho milosťou, ktorá premieňa a oživuje. Prosíme Vás,
Svätý Otče, o zvolanie Ducha Svätého, aby v plnosti
zostúpil na týchto mladých a naplnil ich svojimi siedmimi darmi. Nech na nich osobitne zostúpi dar sily, aby
sa v rôznych udalostiach tohto života stále mohli vrátiť
k tejto chvíli a v Cirkvi našli posilu a podporu počas
púte, ktorá je síce namáhavá, ale zároveň plná radosti,
pretože je živým znamením Otcovej milosrdnej lásky.
Svätý Otec v homílii , ktorú si priamo na námestí vypočulo viac ako 100-tisíc pútnikov hovoril o Božej novosti, o pozitívnom posolstve ťažkostí, ktoré sú súčasťou
kresťanského života, o sile Ducha a pevnosti v Pánovi:
Drahí bratia a sestry! Milí birmovanci! Vitajte!
Chcel by som vám ponúknuť tri jednoduché a krátke
myšlienky na uvažovanie:
3

1. V druhom čítaní sme počuli o krásnej vízii sv.
Jána. Nové nebo, nová zem a potom Sväté mesto, ktoré zostupuje od Boha. Všetko je nové, premenené na
dobro, na krásu, pravdu. Už neexistuje nárek, smútok...
Toto je dielom Ducha Svätého.
Privádza nás k Božej novosti.
Prichádza k nám a tvorí všetko
nové, mení nás. Duch Svätý nás
mení. Vízia sv. Jána nám pripomína, že všetci sme na ceste do
nebeského Jeruzalema, k deﬁnitívnej novosti pre nás a pre
celé stvorenie, do šťastného dňa,
v ktorom budeme môcť uzrieť
Pánovu tvár, tú nádhernú tvár,
takú prekrásnu tvár Pána Ježiša
a budeme môcť byť s ním v jeho
láske navždy.
Pozrite, Božia novosť sa nepodobá na svetské novinky, ktoré sú
provizórne, prichádzajú a neustále sa hľadá čosi viac. Novosť, ktorú Boh daruje nášmu
životu je deﬁnitívna, nielen v budúcnosti, keď budeme
s ním, ale už aj dnes. Boh tvorí všetko nové, Duch Svätý nás skutočne premieňa a aj skrze nás chce premeniť
svet, v ktorom žijeme. Otvorme dvere Duchu Svätému,
nechajme sa ním viesť, dovoľme, aby z nás neprestajná
Božia činnosť utvorila nových mužov a ženy, oživovaných Božou láskou, ktorú nám daruje Duch Svätý! Bolo
by nádherné, keby každý z vás mohol večer povedať:
dnes som v škole, doma, v práci – vedený Bohom – urobil gesto lásky voči svojmu spolužiakovi, voči rodičom,
starému človeku!
2. Druhá myšlienka: V prvom čítaní Pavol a Barnabáš hovoria, „že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez
mnohé súženia“ (Sk 14,22). Putovanie Cirkvi ako aj naše
osobné kresťanské putovanie nie je vždy ľahké, stretávame sa s ťažkosťami a súžením. Nasledovanie Pána,
prenechanie sa jeho Duchu, aby premenil naše temné
stránky, správanie, ktoré nie je podľa Božej vôle a zmyl
naše hriechy, je putovaním, na ktorom stretávame mnohé prekážky - tak mimo nás, vo svete v ktorom žijeme
a často nás nechápe – ako aj v našom vnútri, v našom
srdci. Ťažkosti a súženia sú však súčasťou cesty, ktorou
putujeme do Božej slávy; podobne ako u Ježiša, ktorý
bol oslávený na kríži. Vždy budú súčasťou nášho života.
Nenechajme sa znechutiť: máme silu Ducha, aby sme
zvíťazili nad našimi súženiami.
3. Pristúpme k poslednému bodu. Je pozvaním, ktorým sa obraciam na vás birmovanci a birmovankyne
a na všetkých: Zostaňte pevní na ceste viery s istou dôverou v Pána. V tomto spočíva tajomstvo nášho putovania! On nám dáva odvahu kráčať proti prúdu. Počúvajte
dobre, mladí: ísť proti prúdu prospieva srdcu. Na to, aby
18/2013
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sme išli proti prúdu však potrebujeme odvahu a On nám
ju dáva. Neexistujú ťažkosti. Nejestvujú také ťažkosti,
súženia, neporozumenia, ktoré by nás mohli zastrašiť,
ak ostaneme spojení s Bohom tak ako ratolesti ostávajú
na viniči – ak nestratíme priateľstvo s ním, ak mu necháme stále viac priestoru v našom živote. To platí zároveň
a predovšetkým vtedy, keď sa cítime chudobní, slabí,
hriešni, pretože Boh dáva silu našej slabosti, bohatstvo
našej chudobe, obrátenie a odpustenie našich hriechov.
Boh je natoľko milosrdný, že nám vždy odpustí, keď
prídeme k nemu. Dôverujme Božiemu konaniu! S ním
dokážeme konať veľké veci. Dá nám pocítiť radosť z toho, že sme jeho učeníci, jeho svedkovia. Stavte na veľké
ideály, na veľké veci, pretože Boh si nás veriacich nevybral pre malé veci. Choďte vždy za veľkými vecami.
Mladí, žite svoj život pre veľké ideály!
Božia novosť, súženie v živote, pevní v Pánovi. Drahí priatelia otvorme dokorán bránu nášho života Božej
novosti, ktorú nám daruje Duch Svätý, aby nás premenil,
aby nás urobil silnými v súženiach, posilnil naše spoločenstvo s Pánom a v Pánovi nás upevnil: Toto bude skutočná radosť! Nech sa tak stane.
Pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná
Pred skončením svätej omše sa Svätý Otec pomodlil
spolu s pútnikmi poludňajšiu modlitbu Raduj sa, nebies
Kráľovná. Predtým predniesol tradičný krátky príhovor:
„Na záver dnešnej slávnosti chcem Panne Márii zveriť birmovancov a všetkých vás. Panna Mária nás učí,
čo značí žiť v Duchu Svätom a čo znamená prijať do
nášho života Božiu novosť. Ona počala Ježiša mocou
Ducha Svätého a každý kresťan – každý z nás je pozvaný, aby prijal Božie slovo, aby prijal Ježiša do svojho
vnútra a prinášal ho všetkým. Mária sa spolu s apoštolmi modlila o príchod Ducha Svätého vo Večeradle. Aj
my, vždy keď sa spoločne schádzame na modlitbách,
sme podporovaní duchovnou prítomnosťou Ježišovej
matky, aby sme dostali dar Ducha Svätého a mali silu
svedčiť o vzkriesenom Ježišovi. Toto hovorím osobitne
vám, ktorí ste dnes prijali birmovku. Panna Mária vám
pomôže, aby ste boli pozorní voči tomu, čo od vás Pán
žiada a aby ste vždy kráčali podľa Ducha Svätého!
Zároveň pozdravujem všetkých tu prítomných pútnikov, ktorí prišli z mnohých krajín. Osobitne mladých,
ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania, veriacich z niektorých poľských farností a tých z Bisignana. Rovnako pozdravujem Katholische akademische
Verbindung Capitolina.
V tejto chvíli sa chcem osobitne modliť za mnohé
obete nešťastia, ktoré zapríčinilo zrútenie sa budovy
továrne v Bangladéši. Vyjadrujem svoju solidárnosť
a vnútornú blízkosť rodinám, ktoré oplakávajú svojich
najmilších a z hĺbky srdca dôrazne žiadam, aby bola
vždy chránená dôstojnosť a bezpečnosť každého pracujúceho človeka.
Preklad: Jozef Šofranko SJ
snímka pz
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Pápež prijal odchádzajúceho
talianskeho premiéra Montiho
Vatikán 27. apríla (TK KBS) - František prijal v Dome
sv. Marty talianskeho premiéra Maria Montiho s manželkou. So Svätým Otcom sa prišiel rozlúčiť pri príležitosti svojho odchodu z postu premiéra Talianskej republiky. Atmosféra stretnutia bola veľmi srdečná, hlavnými
témami rozhovoru, ktorý trval asi dvadsať minút, boli
Taliansko, európska integrácia a jej vyhliadky, ako aj
problematika migrácie. Mario Monti Svätému Otcovi
v rozhovore spomenul, že jeho otec sa narodil v Argentíne v roku 1900, v Luhane, v oblasti známej mariánskou
svätyňu, najnavštevovanejšou v krajine, v katolíckej
rodine talianskych emigrantov. Premiér Monti podaroval pápežovi sadu pier vo farbách talianskej trikolóry:
zelené, biele a červené, knihu o katedrálach Európy
a knihu Demokracia v Európe, ktorej bol spoluautorom.
Pápežovým darom bola zbierka jeho prvých prejavov
s autogramom a venovaním, pamätné mince pontiﬁkátu
a ruženec.
-jak-

Svätý Otec František
s madagaskarským prezidentom
Vatikán 26. apríla (RV) - Svätý Otec prijal v priestoroch
Apoštolského paláca dočasného prezidenta Madagaskaru Andryho Rajoelina. Počas stretnutia sa dotkli
niektorých aspektov súčasnej situácie, v ktorej sa tento
ostrovný štát nachádza. Predovšetkým sa zamerali na
otázky súvisiace s úsilím krajiny dosiahnuť stabilitu,
demokraciu, ekonomický rozvoj a znovuobnovenie
medzinárodných vzťahov. Poukázali tiež na dôležitý
prínos miestnej Katolíckej cirkvi v podpore interného
dialógu a jej nepostrádateľnú všadeprítomnú prácu
v zdravotnom a vzdelávacom sektore.
-js-

Svätý Otec reagoval na Twitteri
na nešťastie v Bagladéši
Vatikán 27. apríla (TK KBS) -„Pridajte sa ku mne
v modlitbách za obete tragédie v Dháke v Bangladéši,
aby Boh dal útechu a silu ich rodinám.“ Týmto tweetom
pápež František vyjadril sústrasť a blízkosť osobám,
ktoré prišli o svojich blízkych pri páde osemposchodovej budovy na okraji metropoly Dháka. V textilnom
závode v tom čase pracovalo asi tritisíc ľudí. Nešťastie
si zatiaľ vyžiadalo 332 obetí a stovky zranených. Záchranári však aj naďalej pokračujú v práci, spod trosiek
budovy sa ozývajú hlasy tých, ktorí pád prežili. -mf-
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Svätý Otec počas audiencie: Naučme sa modliť, pomáhajme druhým!
Vatikán 1. mája (TK KBS) - Práca, ktorá má slúžiť človeku a nie človek práci. Svätý Jozef ako vzor pracujúcich a zároveň ako ten, ktorý kontemploval Ježiša. Aj
o tom hovoril František v katechéze počas generálnej
audiencie na Námestí sv. Petra. Na sviatok sv. Jozefa,
robotníka, si ho na námestie prišlo vypočuť viac ako
sedemdesiattisíc ľudí.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň, dnes, prvého mája,
slávime sviatok svätého Jozefa, robotníka, a začíname
mesiac, ktorý je tradične zasvätený Panne Márii. Pri
našom dnešnom stretnutí by som sa chcel zastaviť pri
týchto dvoch postavách, ktoré sú tak dôležité pre Ježišov život, pre Cirkev i pre nás všetkých. Rád by som
spomenul predovšetkým dve veci: po prvé prácu a po
druhé kontempláciu Ježiša.
1. V evanjeliu svätého Matúša, v jednom z tých
okamihov, keď sa Ježiš vracia do svojho rodného
mesta Nazaret a káže v synagóge, je opísaný údiv
ľudí, ktorí Ježiša poznali od malička, nad múdrosťou,
s ktorou sa im prihováral. Kladú si otázku: „Nie je to
tesárov syn?” (13,55). Ježiš vstupuje do našej histórie,
prichádza medzi nás tak, že sa Božím pôsobením narodí z Panny Márie: súčasťou Svätej rodiny je však aj
Jozef, jeho zákonitý otec, ktorý sa o Ježiša stará a učí
ho aj svojej práci. Ježiš sa rodí a vyrastá v rodine, vo
svätej Rodine, učí sa od Jozefa stolárskemu remeslu
v nazaretskej dielni; zdieľa s ním prácu, námahu, spokojnosť, ale aj ťažkosti všedného dňa.
Toto nám pripomína dôstojnosť a dôležitosť práce. Kniha Genezis rozpráva, že Boh stvoril muža
a ženu a zveril im úlohu naplniť zem a podmaniť si ju
– čo neznamená len využívať ju, ale aj starať sa o ňu
a chrániť ju, prejavovať jej starostlivosť svojou prácou (por. Gn 1,28; 2,15). Práca je súčasťou láskyplného Božieho plánu; sme povolaní, aby sme ochraňovali
a starali sa o všetky dobrá stvoreného sveta – a týmto
spôsobom sa aj my sami podieľame na stvoriteľskom
diele! Práca je jedným zo základných prvkov dôstojnosti ľudskej osoby. Práca, ak použijeme obrazné vyjadrenie, nás „pomazáva”, napĺňa dôstojnosťou; robí
nás podobnými Bohu, ktorý pracoval a stále pracuje
- neustále koná (por. Jn 5,17); práca nám dáva schopnosť starať sa o živobytie, o rodinu, prispievať k rastu
svojho národa. Tu mi prichádzajú na myseľ mnohé
ťažkosti, ktoré dnes v rozličných krajinách stretávajú
svet práce a podnikania; myslím na mnohých, nielen
na mladých, ktorí nemajú prácu, často kvôli prehnane ekonomickému vnímaniu spoločnosti, ktorá sa len
egoisticky ženie za ziskom, a nedbá na kritériá sociálnej spravodlivosti.
Rád by som všetkých pozval k solidarite a tých,
čo sú zodpovední za verejné veci, by som chcel povzbudiť, aby sa čo najviac snažili o vytváranie pracovných príležitostí; práve v tom spočíva starostlivosť o dôstojnosť osoby; predovšetkým by som však
5

všetkých chcel povzbudiť, aby nestrácali nádej; veď
aj svätý Jozef prežil ťažké okamihy, avšak nikdy sa
nevzdal a dokázal problémy prekonať – v istote, že
Boh nás neopúšťa. A potom by som sa chcel obrátiť
predovšetkým na vás, chlapci a dievčatá, drahí mladí:
snažte sa plniť si svoje každodenné povinnosti, študijné či pracovné, ale aj povinnosti vyplývajúce zo
vzťahu priateľstva: neváhajte pomáhať druhým! Vaša
budúcnosť závisí aj od toho, ako dokážete prežiť tieto
vzácne roky života. Nebojte sa povinností ani obety,
a nepozerajte na budúcnosť so strachom; držte sa nádeje: na horizonte je vždy nejaké svetlo.
Pridám ešte niekoľko slov ohľadom ďalšej súvislosti, ktorá mi leží na srdci čo sa týka práce: ide o tú
prácu, ktorú by sme mohli deﬁnovať ako „otrockú”
- ako prácu, ktorá zotročuje. Koľko ľudí po celom
svete je dnes obeťami tohto druhu otroctva, v ktorom
osoba slúži práci, namiesto toho, aby práca bola službou pre ľudí, pre ich dôstojnosť. Prosím bratov a sestry vo viere a všetkých mužov a ženy dobrej vôle, aby
sa rozhodne postavili proti takému zaobchádzaniu
s ľuďmi, ktoré je založené na „otrockej práci”.
2. Druhá vec, ktorú mám ešte na mysli: v tichu
každodennej práce svätý Jozef a Panna Mária venovali pozornosť spoločnému cieľu: Ježišovi. Neúnavne a s láskou sprevádzali dospievanie Božieho Syna,
ktorý sa pre nás stal človekom, premýšľajúc nad
všetkým, čo sa dialo. V evanjeliu svätý Lukáš dvakrát
zdôrazňuje Máriin, ale aj Jozefov postoj: „Zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala
o nich” (2,19.51). Aby sme mohli počúvať Pána, je
treba naučiť sa ho kontemplovať, vnímať jeho neustálu prítomnosť v našom živote. Treba sa nám zastaviť
a porozprávať sa s ním, dať mu priestor v modlitbe.
Každý z nás, aj vy, chlapci a dievčatá, drahí mladí,
ktorí ste sem dnes ráno prišli v tak veľkom počte,
každý by sa mal pýtať: aký priestor dávam Pánovi?
Zastavím sa občas, aby som sa s ním porozprával?
Odmalička nás rodičia učili, aby sme začínali a končili deň s modlitbou: to preto, aby nám sprostredkovali
vnímanie toho, že Božie priateľstvo a jeho láska nás
neustále sprevádzajú. Pamätajme viac na Pána počas
každého z našich dní!
V tomto mesiaci – v máji – by som chcel ešte znovu pripomenúť dôležitosť a krásu modlitby svätého
ruženca. Keď sa modlíme Zdravas´ Mária, uvádza
nás to do kontemplácie Ježišových tajomstiev, do
meditácie nad najdôležitejšími okamihmi jeho života
– a on sa pre nás, tak ako pre Pannu Máriu a svätého
Jozefa, stáva centrom myšlienok, pozornosti i konania. Bolo by veľmi pekné, keby sa – najmä v tomto
mesiaci – v každej rodine, medzi priateľmi, ale aj vo
farnosti modlil svätý ruženec, či iná modlitba k Ježišovi a jeho panenskej Matke! Spoločná modlitba je
vždy vzácnym okamihom, ktorý upevňuje rodinný
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život i priateľstvo! Naučme sa modliť viac v rodine
a ako rodina!
Drahí bratia a sestry, poprosme teraz svätého Jozefa a Pannu Máriu, aby nás naučili byť vernými každodenným povinnostiam, žiť vieru v každodenných
skutkoch, dávať viac priestoru Pánovi a vedieť sa častejšie zastaviť a kontemplovať jeho tvár. Ďakujem.
Preklad: Martin Kramara

Predseda Talianskej biskupskej
konferencie u Svätého Otca
Vatikán 29.
apríla (RV
CZ) - Hlboký súlad,
načúvanie
a pozornosť – týmito slovami
opisuje kardinál Angelo Bagnasco svoje
viac než hodinové, prvé stretnutie s pápežom Františkom. Ako predseda Talianskej biskupskej konferencie (TBK) uvádza vo vyhlásení, publikovanom
na webových stránkach TBK, rímsky biskup je nie
len členom TBK, ale jej predsedá v láske a spoločenstve. Môžem dosvedčiř, že pápež tento vzťah
vníma, vyhľadáva a silne cíti, uvádza janovský kardinál.
Na programu rokovania boli pracovné metódy
TBK– Svätý Otec ocenil jej desaťročné programy,
zameriavajúce sa na konkrétne témy. Prebiehajúce
desaťročie sa týka predovšetkým výchovy a vzdelania – pápež upozornil, že úlohou cirkvi je opätovne
priviesť tieto sektory k pôvodným princípom – teda
ohlasovanie Ježiša Krista, píše kardinál Bagnasco
a pokračuje: Dlho sme hovorili o súčasných antropologických zmenách. Svätý Otec potvrdil, že sa
netýkajú iba Európy, ale celého sveta. Cirkev má
v tomto ohľade prinášať jasnú víziu človeka a ľudstva, vychádzajúcu z osoby Ježiša Krista, zdôraznil
pápež František. Potom výslovne odporučil TBK,
aby ďalej nerozširovala svoje organizačné štruktúry, ktoré sú nakoniec iba príťažou. „Cirkev je živým
a žijúcim organizmom. Nie byrokratickou organizáciou, ktorú by si niekto občas prial zredukovať“,
naliehal Svätý Otec. V závere audiencie rímsky biskup potvrdil, že vystúpi na budúcom generálnom
zasadnutí talianskych biskupov koncom mája (20.24.5.2013).
RVCZ, (jag) / snímka RV
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Pápež František poslal modlitbu
k hrobu sv. Františka z Assisi
Vatikán 2. mája (TK KBS )- „Ó František z Assisi,
prihovor sa za pokoj v našich srdciach.“ Toto je text
modlitby, na ktorú dnes pozval pápež František bratov
františkánov k hrobu ich zakladateľa. Ako telefonicky potvrdil hovorca Svätého konventu v Assisi páter
Enzo Fortunato, pápež František ich prijal vo Vatikáne
a o 12.30 hod. sa prostredníctvom video kamery tabletu
spojil s komunitou bratov v Assisi, aby sa spolu modlili.
„Modlite sa za mňa a nech sa aj veriaci modlia“, povedal zas Svätý Otec počas dnešného stretnutia s generálnym ministrom Rehole menších bratov konventuálov
P. Marcom Tascom, ďalej kustódom Svätého konventu
v Assisi pátrom Maurom Gambettim a riaditeľom časopisu „Svätý František patrón Talianska“ pátrom Enzom
Fortunatom.
Dôvodom návštevy Vatikánu bola prezentácia osobitného čísla časopisu, vydávaného františkánmi z Assisi, ktoré je venované udalostiam spojeným s voľbou
pápeža Františka. Ich generálny minister po audiencii
uviedol, že pápež príde do Assisi, aby udelil osobitné požehnanie celému rádu a aby požiadal o podporu
v modlitbách. „Svätý Otec nás prijal s veľkou srdečnosťou a františkánskym úsmevom. Vnímal som sústredené počúvanie a výraznú disponibilitu“ – dodal páter
Tasca. „Spojenie Svätého Otca prostredníctvom web
kamery nad hrobom sv. Františka je názornou ukážkou
toho, ako môžu byť nové komunikačné prostriedky nástrojom evanjelizácie. Svedčia o tom nespočetné modlitby, ktoré touto cestou prichádzajú k hrobu svätca na
miestny portál. Po zvolení pápeža Františka vyjadrujú
túžbu po solidarite a spoločnom putovaní vo viere“,
uviedol hovorca konventu páter Fortunato.
-jak-

Benedikt XVI. sa vrátil do Vatikánu
Vatikán 2. mája (TK KBS) - Emeritný pápež Benedikt
XVI. sa po viac ako dvoch mesiacoch helikoptérou previezol z Apoštolského paláca v Castel Gandolfe do Vatikánu. Po prílete ho privítal súčasný Svätý Otec František. Následne sa spolu odobrali do kaplnky kláštora
Mater Ecclesiae, kde v krátkosti zotrvali v modlitbe.
Odo dnešného dňa tak vo Vatikáne žijú v tesnej
blízkosti dvaja nástupcovia sv. Petra. Kým pápež František pôsobí v Apoštolskom paláci a v Dome sv. Marty,
niekdajší pápež žije v bývalom kláštore, ktorý bol vo
Vatikáne zriadený 13. mája 1994. Spolu s Benediktom
XVI. sú v budove ubytované štyri rehoľné sestry, mladý
diakon hovoriaci po nemecky a Mons. Georg Gaenswein, osobný sekretár emeritného pápeža a súčasný prefekt
Pápežského domu.
-mf-
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Substitút Štátneho sekretariátu
o pripravovanej reforme
Rímskej kúrie
Vatikán 1. mája (TK KBS) - Po tom, ako Svätý Otec
oznámil svoj úmysel reformovať Rímsku kúriu a vymenoval skupinu ôsmich kardinálov, začala svetová
tlač v súvislosti s touto témou prinášať hypotézy rôzneho druhu. Mons. Angelo Becciu, substitút Štátneho
sekretariátu na margo skupiny kardinálov, ktorá má
pomôcť pápežovi preskúmať projekt revízie apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus o Rímskej kúrii pre
Vatikánsky rozhlas povedal, že je príliš skoro hypotetizovať o budúcom usporiadaní kúrie: „Je jasné, že
reforma bude. Svätý Otec ju chce a požiadal o pomoc
viaceré osoby, aby mu predstavili svoje návrhy. Kedy
sa uskutoční, to nevieme. Istotne to bude otázkou prvého stretnutia ôsmich kardinálov so Svätým Otcom.
Túžbou Svätého Otca je, aby tí, ktorí pracujú v kúrii,
pokračovali v práci s nasadením a v tichosti, a aby ten,
kto chce prispieť a poskytnúť nejaký návrh, urobil tak
s maximálnou diskrétnosťou a ako to stále zdôrazňuje
– v modlitbe.“ Mons. Becciu na margo možnej reformy IOR – Vatikánskej banky uviedol: „Svätý Otec
mi o tom povedal jasne: „ocenil som IOR za službu,
ktorú koná a viem, že pracuje na väčšej transparentnosti, aby sa tak IOR stal viac „prezentovateľný“, ak
ho niekto považoval za taký, ktorým sa „prezentovať“ nedá. Teda, dáva dôveru ľuďom, ktorí pracujú
na prispôsobení banky štandardom, ktoré si vyžadujú
medzinárodné inštancie.“
-js-

Riaditeľ Rímskej charity
na margo výzvy pápeža
ohľadne cudzincov
Vatikán 30. apríla (TK KBS) - Myslím na mnohých cudzincov Rímskej diecézy. Čo pre nich robíme? Odpoveďou na túto otázku pápeža Františka, ktorú vyjadril
počas poslednej generálnej audiencie v stredu 24. apríla
2013 – na zdôraznenie záväzku dobročinnosti voči najnúdznejším – je vyjadrenie riaditeľa Rímskej charity.
Mons. Enrico Feroci hovorí v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas o tom, akým spôsobom a s akou intenzitou
Rímska diecéza odpovedá na potreby emigrantov.
„Myslím si, že Svätý Otec urobil dobre a robí dobre, keď to neustále pripomína, pretože prijatie a pohostinnosť voči cudzincom je základnou skutočnosť
našej viery. To nám povedal Pán v 25. kapitole Matúšovho evanjelia. Aj my ako cirkev Ríma sa už 30
rokov venujeme danej problematike. Naša pobočka
za týchto 30 rokoch prijala, pomohla, nasmerovala
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viac ako 250-tisíc cudzincov. Ide o údaje, ktoré vyplývajú z našich záznamov. Myslím aj na našu kliniku
na Via Marsala, kde bolo prijatých skutočne mnoho
ľudí. Publikovali sme dokonca čínsky slovník, pretože jednou z častých a dosť veľkých prekážok, ktoré sa
vyskytujú pri práci s cudzincami, je jazyk. Existujú aj
kultúrne problémy, vyskytujú sa prípady zneužívania
ubytovacích priestorov. Táto organizácia v podstate
pracuje vďaka dobrovoľníctvu. Keby neboli dobrovoľníci, mohli by sme našu pobočku zatvoriť. Charita nie je odpoveďou na všetky potreby a požiadavky,
pretože ich je nesmierne veľa, ale ako povedal Pavol
VI., má zásadnú funkciu výchovnú, pedagogickú, teda
ako podnet pre orgány verejnej správy, aby sa otvorili
a spolupracovali v tejto oblasti.“
Na margo aktuálneho počtu 5 miliónov imigrantov
žijúcich v Taliansku Mons. Enrico Feroci hovorí, že
nemôžeme sa na nich dívať ako na starosť, bremeno,
ale aj ako na bohatstvo, potenciál pre našu spoločnosť.
Teda celá otázka musí byť otázkou integrácie. -jak-

Libanonský prezident sa stretol
so Svätým Otcom
Pápež František prijal na audiencii vo Vatikáne prezidenta Libanonskej republiky Michela Sleimana spolu
s manželkou a sprievodom. Prezident sa následne stretol s kardinálom Tarcisiom Bertonem, vatikánskym
štátnym sekretárom, ktorého sprevádzal arcibiskup
Dominique Mamberti, sekretár pre vzťahy so štátmi.
Témou rozhovorov bola situácia v krajine a význam
dialógu a spolupráce medzi členmi rôznych etnických
a náboženských komunít. Tie podľa oboch strán predstavujú bohatstvo spoločnosti a napomáhajú spoločnému dobru, rozvoju a stabilite národa. V tejto súvislosti
bolo pozitívne ocenené vytvorenie novej vlády, ktorá
by mala čeliť dôležitým výzvam na národnej a medzinárodnej úrovni. Hovorilo sa aj o situácii v regióne,
osobitná pozornosť patrila konﬂiktu v Sýrii. Znepokojenie vyvoláva čoraz väčší počet utečencov, ktorí hľadajú útočisko v Libanone a susedných krajinách. Práve
im, ako aj celému trpiacemu obyvateľstvu, by mala
byť adresovaná humanitárna pomoc za podpory medzinárodného spoločenstva. Obe strany dnes zároveň
vyslovili nádej v rýchle a úspešne obnovenie rokovaní
medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, ktoré sú čoraz viac
nevyhnutnejšie pre pokoj a stabilitu v regióne.
Krajinu cédrov navštívil v septembri 2012 pápež
Benedikt XVI. s cieľom priniesť do regiónu posolstvo
pokoja a odovzdať posynodálnu Apoštolskú exhortáciu pre Blízky východ. Podľa Svätej stolice a Libanonu
má dokument nesmierny význam nielen pre katolícke
spoločenstvá, ale aj celkovú spoločnosť regiónu. -mf-
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Peres pozval pápeža
na návštevu Izraela
Vatikán 1. mája
(TK KBS) Svätý Otec prijal
izraelského
prezidenta Šimona Pereza.
Počas srdečných rozhovorov sa zaoberali politickou a sociálnou situáciou na Blízkom
východe, kde stále pretrvávajú viaceré konﬂiktné
skutočnosti. Zdôraznili prianie skorého obnovenia
rokovaní medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, aby
sa prostredníctvom odvážnych rozhodnutí a disponibilitou oboch strán, ako aj pomocou medzinárodného spoločenstva, mohla dosiahnuť dohoda,
ktorá bude rešpektovať legitímne ašpirácie oboch
národov, a tým rozhodujúcim spôsobom prispeje
k mieru a stabilite v regióne. Zaoberali sa aj dôležitou otázkou mesta Jeruzalem. Vyjadrili obavy
z konﬂiktu, ktorý sužuje Sýriu a výzvu na politické
riešenie, ktoré sa zameria na logiku zmierenia a dialógu.
Boli prejednávané aj otázky týkajúce sa vzťahov medzi štátom Izrael a Svätou stolicou, ako aj
medzi orgánmi štátnej správy a miestnymi katolíckymi spoločenstvami. V závere ocenili značný
pokrok dosiahnutý vďaka obojstrannej pracovnej
komisii, ktorá sa zaoberá prípravou dohody o otázkach spoločného záujmu.
Hovorca Vatikánu páter Federico Lombardi
v súvislosti s návštevou Šimona Peresa vo Vatikáne potvrdil pozvanie adresované hlave Katolíckej
cirkvi zo strany prezidenta štátu Izrael, aby čo najskôr krajinu navštívil. „Nový pápež je výnimočná
osobnosť, stelesňuje duchovnú silu katolicizmu.
Táto duchovná sila by mohla zohrať veľkú úlohu
v blízkovýchodnom mierovom procese“ – povedal
Šimon Peres pre taliansku televíziu Rai Uno.
-jak-/ snímka RV

Assisi udelilo Šimonovi Peresovi
čestné občianstvo
Assisi 2. mája (TK KBS) - Aby bola Svätá zem miestom, kde môžu ľudia kráčať ruka v ruke. Túto túžbu
vyjadril včera izraelský prezident Šimon Peres vo
svojom prejave počas slávnosti, na ktorej mu bolo
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udelené čestné občianstvo mesta Assisi. Na tejto
pôde vyslovil aj apel na ukončenie násilia a pápeža
Františka označil za „vzácneho priateľa židovského
národa“. Na ceremoniáli, ktorý sa konal v Pápežskom salóne konventu, sa zúčastnili Claudio Ricci,
primátor Assisi, Catiuscia Mariniová, prezidentka
regiónu Umbria, ale aj kustód Svätého konventu
v Assisi páter Mauro Gambetti a Mons. Domenico
Sorrentino, assiský biskup. Za „stretnutie nádeje
„označil biskup Sorrentino udalosť z 1. mája 2013,
ktorá sa zapíše do dejín „mesta pokoja“:
„Videl som muža, ktorý si je vedomý bremena na
svojich ramenách v situácii, keď je Svätá zem stále
neschopná rovnováhy pokoja medzi rôznymi skutočnosťami, ktoré ju tvoria. Ponúkol som to, čo môže
Assisi dať: sen Františka, ktorý je vlastne snom evanjelia, teda spoločnosť, v ktorej nebudú mať nadvládu
zbrane, ale stretnutie medzi národmi. To je tá skutočnosť, že pokoj, ktorý prichádza od Boha, nám môže
byť daný, ak prebýva v aj v našom srdci. Zdá sa mi, že
tieto slová na neho zapôsobili, spolu s uistením o našich modlitbách v mene celého spoločenstva, pretože
púť ako táto, sa nezaobíde bez Božej milosti.“
Biskup Assisi pripomenul význam chvíle, keď
izraelský prezident Peres zdôraznil dôležitú úlohu
náboženstiev v procese pokoja.
„To, čo sa udialo včera, zapadá do obrazu Assisi,
čo podľa pápeža Jána Pavla II. nazývame ‚duch Assisi‘: Každé autentické náboženstvo vyjadruje Božiu
logiku, ktorá je logikou lásky. Zdá sa mi, že to bolo
veľmi pekné, rovnako ako bolo veľmi významné, že
zo svojej pozície uznal historickú úlohu, ktorú malo
Assisi pri prijímaní prenasledovaných Židov. Vtedy
to bol biskup Nicolini, najmä on, ktorý sa dal do toho
ohrozujúc vlastný život. Bol to pekný okamih, keď
Izrael uznal tieto významné aspekty kresťanského
svedectva, a Assisi dalo Izraelu svedectvo aj dnes.
Mesto bohaté na symboliku, hodnoty, ktoré privádzajú k pokoju a zároveň vyzývajú na budovanie
pokoja.“
Sv. František v roku 1219 podnikol cestu do Svätej zeme s cieľom podporiť dialóg a zastaviť násilie.
Možno aj dnes, po toľkých rokoch, je toto tá cesta,
ktorá stále trvá, nekončí ...
„Pokračuje a musí byť ešte viac rozhodná
a vplyvná. Máme dojem, že historická skutočnosť,
že pápeža prijal meno František, je pre nás programom, veľmi dôležitým impulzom ísť zase v stopách
sv. Františka, smerom k všetkým perifériám na svete,
kde stále chýba vzťah medzi ľuďmi a národmi. Je to
vzťah, ktorý nebol riešený termínmi pokoja, túžobne očakávaného pokoja, v mene ohlasovania pravdy.
Ako kresťania ho budujeme majúc vždy na pamäti,
že zdrojom pokoja je Pán, evanjelium, František. Je
to pokojné ohlasovanie, ohlasovanie prijatia, ktoré
naozaj otvára svoju náruč všetkým ľuďom, všetkým
národom.“
-jak-
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Izraelský veľvyslanec
pri Svätej stolici o situácii
na Blízkom východe
Vatikán 1. mája (TK KBS) - Po stretnutí pápeža
s izraelským prezidentom hovoril o situácii na
Blízkom východe, pre Vatikánsky rozhlas, izraelský veľvyslanec pri Svätej stolici Zion Evrony:
Vidíte nejaký signál, vidí Izrael nejaký signál, ktorý by mohol v blízkej budúcnosti znovu naštartovať dlho zmrazený mierový proces
medzi Izraelom a Palestínčanmi?
„Táto otázka bola prejednávaná a my dúfame,
že mierové rokovania sa naozaj aj začnú. Izraelčania si nič nežiadajú väčšmi ako práve mier. Mier
s našimi susedmi Palestínčanmi je jedným z našich hlavných cieľov. Jediným spôsobom ako dosiahnuť mier pre palestínske vedenie a palestínske
autority, je pristúpiť na mierové rokovania. Toto
bolo hlavnou prekážkou mieru za posledné štyri roky. Bez prítomnosti palestínskych vedúcich
predstaviteľov pri rokovacom stole nie je možné
dosiahnuť mier.“
Dotknime sa konﬂiktu v Sýrii. Viem, že aj
ten bol prejednávaný. Čo hovoria Izrael a Svätá stolica o ňom a o spôsoboch jeho vyriešenia?
Zo strany pápeža Františka prirodzene zaznelo mnoho apelov...
„Kríza v Sýrii je v prvom rade humanitárnou
krízou. Je tragické hľadieť na ľudské utrpenie
a vidieť ako bezohľadný diktátor ničí vlastný ľud.
Ďalšou skutočnosťou je obava všetkých, obava
medzinárodného spoločenstva, ktorá sa týka chemických zbraní v Sýrii a možnosti, že sa týchto
zbraní zmocnia nesprávne ruky.“
-aj-
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z celkového dojmu stretnutia vyzdvihol dve veci:
„Prvou je hlboká túžba poznať, byť blízko, druhou
pastoračná skúsenosť, s ktorou hovorí. V každom
jeho slove, v každom geste je skúsenosť, a toto
docenili aj všetci moji spolubratia.“
-jak-

Kardinál Stanislaw Dziwisz
pápežským legátom
na oslavách v Litve
Vatikán 27. apríla (TK KBS) - Vatikánsky denník
L Osservatore Romano publikoval dňa 27. februára tohto roku, teda ešte za pontiﬁkátu Benedikta
XVI., nomináciu kardinála Stanislawa Dziwisza,
arcibiskupa Krakova, za osobitného vyslanca
Svätého Otca na oslavách 600-ročnice katedrály
v litovskom meste Kaunas. Oslavy jubilea vyvrcholia v nedeľu 5. mája 2013. Pápež František
nomináciu kardinálaDziwisza ako svojho legáta
dnes potvrdil listom, v ktorom uvádza, že miestna
katedrála sv. Petra a Pavla bude pri tejto príležitosti povýšená na Baziliku minor. Pápežský list
spresňuje tiež ďalšie detaily súvisiace s jubileom
katedrálneho chrámu arcibiskupa metropolitu Sigitasa Tamkevičiusa SJ v Kaunase, druhom najväčšom meste Litvy.
-jak-

Dni bratstiev a ľudovej zbožnosti
Ad limina biskupov talianskeho
regiónu Marche
Vatikán 2. mája (TK KBS) - Pápež František prijal
prvú skupinu biskupov talianskeho regiónu Marche, ktorí sú na návšteve Ad limina apostolorum.
Bol medzi nimi aj Mons. Edoardo Menichelli, arcibiskup Ancony-Osima, ktorý k stretnutiu s pápežom poznamenal: „Bolo to prekrásne stretnutie, rodinné, veľmi otvorený dialóg. Hlavné veci,
pri ktorých sa Svätý Otec pozastavil, boli mladí,
ktorým treba ponúknuť seriózne kresťanstvo, doprevádzanie, aby boli otvorení misionárskemu
poslaniu, duchovnej formácii, a ďalšia starosť
pápeža je pozornosť pastorácii rodín.“ Arcibiskup
9

Vatikán 27. apríla (TK KBS) - V kontexte prežívania Roka viery sa od 3. do 5. mája 2013 konajú v Ríme tzv. Dni bratstiev a ľudovej zbožnosti. „Po cestách sveta svedkami viery: Bratstvá
na púti k hrobu sv. Petra za novú evanjelizáciu“
– je téma medzinárodnej iniciatívy. V piatok 3.
mája popoludní sa stretnutie začne eucharistickou
adoráciou od 16.00 do 24.00 hod. v niekoľkých
kostoloch Ríma. Následne v sobotu 4. mája je na
programe dopoludnia púť k hrobu sv. Petra, popoludní v Bazilike sv. Pavla za hradbami medzinárodné stretnutie spojené s katechézou a o 18.30
svätá omša v bazilike. V nedeľu 5. mája sa účastníci trojdňového podujatia, ktorého súčasťou je
22. národná púť bratstiev, zúčastnia na námestí sv.
Petra na svätej omši, ktorú bude celebrovať pápež
František.
-jk18/2013
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Belgicko: Európski biskupi stoja
pri arcibiskupovi Léonardovi
Brusel 30. apríla (TK KBS) - Európski biskupi vyjadrujú solidaritu a blízkosť arcibiskupovi Malines-Brusel, Mons. Andréovi-Josephovi Léonardovi. Belgický arcibiskup sa stal minulý utorok obeťou útoku
štyroch aktivistov ukrajinskej skupiny Femen. Do
polovice tela vyzlečené osoby mužského a ženského
pohlavia ho polievali vodou a kričali „stop homofóbii“. Stalo sa tak počas konferencie venovanej téme
slobody prejavu na univerzite Ulb v Bruseli, jednej
z najdôležitejších akademických inštitúcií v krajine.
Skupina chcela týmto spôsobom protestovať proti
„náboženskej propagácii násilia a homofóbie a proti
snahe Cirkvi poškodzovať ženy a spoločnosť vôbec“.
Rada biskupských európskych konferencií (CCEE)
odsúdila tieto „agresívne formy náboženskej netolerancie“ a podporuje Mons. Léonarda. Konferencia
biskupov Belgicka tvrdí, že „demokratická diskusia
o otázkach spoločnosti nebude možná ak nebude možné, aby každý zdieľal svoje myšlienky vo vzájomnom
rešpekte a slobode prejavu“. Podľa belgických biskupov bol útok v „absolútnom rozpore s témou diskusie a so štýlom, ktorým Katolícka cirkev vstupuje do
dialógu v kontexte plurality“.
-mf-

Spojené kráľovstvo: Biskupi
a delegáti konferencií v Londýne
o vzťahoch s moslimami
Londýn 2. mája (TK KBS) - Za podpory Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) sa v týchto
dňoch v Londýne koná stretnutie biskupov a delegátov biskupských konferencií pre vzťahy s moslimami.
Jeho účastníci sa spoločne venujú stavu dialógu s islamom v Európe, predovšetkým v súvislosti s novou
generáciou moslimov. „Keďže veriaci vedia, že človek
nežije iba z chleba, sú si vedomí, že musia prispievať
konkrétnym spôsobom v každodennom živote, a že
tak musia robiť spoločne, nie ako konkurenti, ale ako
pútnici na ceste k pravde,“ povedal včera kardinál
Jean Louis Tauran, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, vo svojom príspevku, ktorým
podujatie otvoril. Pripomenul tiež význam návštevy
Benedikta XVI. v Libanone z hľadiska dialógu medzi
kresťanmi a moslimami, ako aj stretnutie s náboženskými moslimskými predstaviteľmi a vytvorenie medzináboženského centra vo Viedni.
Účastníci už tretieho stretnutia tohto druhu sa stretli aj s barónkou Sayeedou Hussainovou Warsiovou,
britskou ministerkou pre náboženské záležitosti. Je-
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an-Pierre Ricard, arcibiskup Bordeaux, včera uviedol,
že medzinárodná scéna sa značne zmenila v dôsledku
Arabskej jari v Egypte a Tunisku, vojny v Líbyi, konﬂiktu v Sýrii a jej následkov na celý Blízky východ.
Napriek tomu však podľa neho v Európe existujú rozličné formy medzináboženského dialógu, na ktorých
je možné pracovať, a to aj v každodennom živote a pri
vzájomnom delení sa o duchovné bohatstvo.
-mf-

Milión výtlačkov katechizmu
„YouCat“ na SDM 2013
Rio de Janeiro 30. apríla (TK KBS) - Už ani nie sto dní
nás delí od 28. ročníka Svetových dní mládeže, ktoré
sa uskutočnia v brazílskom Riu de Janeiro od 23. do
28. júla. Brazílske diecézy pripravujú dotlač asi miliónu výtlačkov Katechizmu pre mladých „YouCat“,
a to vďaka organizácii Pomoc Cirkvi v núdzi, ktorá
prispieva na ﬁnancovanie tohto projektu. Ako k tomu
dodáva Mons. Jacinto Bergmann, prezident Biblickej
komisie brazílskych biskupov, „táto investícia napomôže uspokojiť hlbokú túžbu mladej generácie alebo
znovuobjaviť základný zmysel existencie v stretnutí
s Kristom, ktorý je cesta, pravda a život.“ Podľa riaditeľa brazílskej pobočky organizácie Pomoc Cirkvi
v núdzi Josého Correu „YouCat“ umožňuje chlapcom
a dievčatám oboznámiť sa s vierou a prehlbovať ju.“
O to viac, že v Brazílii sa ku katolíckej viere hlási 70%,
pričom 24% z nich má menej ako 24 rokov.
-jak-

Ukrajina: Miera obmedzenia
náboženskej slobody sa zvýšila
Sloboda náboženského vyznania na Ukrajine zaznamenala za posledné roky vážny úpadok. V súčasnosti sa iba
65% obyvateľov Ukrajiny domnieva, že v krajine existuje absolútna sloboda náboženského vyznania. V porovnaní s údajmi z roku 2010 predstavuje tento počet
pokles o 11%. Riešeniu otázky náboženskej slobody
v krajine sa chce venovať aj Náboženská informačná
agentúra Ukrajiny (RISU). Jej hlavným cieľom je zhromažďovanie informácií o porušovaní a ohrozovaní náboženskej slobody. Projekt monitoringu bude využívať
podporu Národnej nadácie pre demokraciu a potrvá do
20. apríla 2014. Agentúra už požiadala o pomoc cirkvi
a náboženské organizácie, spoločenstvá, ako aj jednotlivých veriacich na Ukrajine. Žiada ich, aby nemlčali
a informovali o akýchkoľvek prípadoch porušovania
alebo obmedzovania náboženskej slobody.
-mf10
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Náboženskí predstavitelia
z celého sveta žiadajú
ochranu menšín
Sýria 27. apríla (TK KBS) - Medzinárodné obavy
o osudy dvoch pravoslávnych biskupov, ktorých
pred niekoľkými dňami v Sýrii uniesla neznáma
skupina, aj naďalej pokračujú. Po výzve pápeža
Františka k oslobodeniu oboch biskupov a mierovému riešeniu konﬂiktu, rastie počet vyhlásení
predstaviteľov cirkví z celého sveta, ktorí vyzývajú
k zmiereniu. Pridali sa k nim aj krajiny ako Švajčiarsko a Argentína. Švajčiarski biskupi odsudzujú „dlhý rad násilností proti kresťanom v Sýrii“
a žiadajú strany konﬂiktu, aby „rešpektovali práva
náboženských menšín, bez ohľadu na ich pôvod“.
Konferencia spochybňuje západné aliancie, ktoré
podporujú sýrskych rebelov a nalieha na medzinárodné vlády, aby presadzovali „ochranu náboženských menšín a bojovali proti rastúcemu vplyvu
extrémistických síl“.
-mf-

Bezpečnostný múr je ďalším
z útokov proti kresťanom
vo Svätej zemi
Izrael 30. apríla (TK KBS) - Ani medzinárodné intervencie nezabránili izraelskému odvolaciemu súdu
odsúhlasiť výstavbu bezpečnostného múru medzi
Izraelom a Palestínou na pozemkoch, ktoré patria
saleziánskym sestrám v údolí Cremisan. Múr, ktorý
postavia na skonﬁškovaných pozemkoch konventu, nepriepustne rozdelí 75% vlastníctva a približne
50 miestnych roľníckych rodín. Proti jeho výstavbe
sa zasadil aj londýnsky arcibiskup Vincent Nichols
a britský minister zahraničných vecí William Hague,
ktorí ﬁnančne podporovali rehoľné spoločenstvo
v súdnom procese. V kontexte obrany náboženskej
slobody mnohí považujú tento rozsudok, po siedmych rokoch procesu, za ďalší útok proti prítomnosti
kresťanov vo Svätej zemi.
Rehoľný dom sestier, ku ktorému patrí aj škola,
sa nachádza na západnom brehu Jordánu, severovýchodne od Betlehema. Údolie je jednou z mála
úrodných častí tejto oblasti, v ktorej prekvitá poľnohospodárstvo. Na pozemkoch, ktorých časť podlieha
pod medzinárodné právo, keďže patria pod správu
Jeruzalema, sa pestovalo hrozno, olivy, boli tu ovocné sady, ktoré slúžili na ﬁnančné pokrytie nákladov
na školu. Sestry poskytujú vzdelávanie pre 450 detí
z kresťanských ako aj moslimských rodín z Betlehema, Beit Jaly, Beit Sahour, Al-Walajeh. Po výstavbe
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múru tak na jeruzalemskej strane ostane mužská saleziánska komunita, zatiaľ čo sestry so školou ostanú
odrezané od sveta na palestínskej strane.
Prenasledovaní palestínski kresťania sa každý
piatok schádzajú neďaleko kláštora a účasťou na
svätej omši pod holým nebom prejavujú protest proti
nespravodlivému zaberaniu pozemkov a budovaniu
múru zo strany Izraelského štátu. Rozsudok odvolacieho súdu prišiel len niekoľko dní pred oﬁciálnou
návštevou Izraelského prezidenta Šimona Peresa vo
Vatikáne, ktorá sa uskutoční 30. apríla 2013.
-js-

Pád budovy ako lekcia pre tých,
ktorí využívajú pracovníkov
Dháky 2. mája (TK KBS) - Až 400 mŕtvych si vyžiadalo minulotýždňové zrútenie budovy v Dháke v Bangladéši. Mnohí označujú nešťastie za dramatickú lekciu
pre tých, ktorí neľudským spôsobom využívajú pracovníkov. Mestskí úradníci ešte deň pred tragédiou zamestnancov uistili o bezpečnosti práce v budove, ktorá
vykazovala známky poškodenia. Vo väzení tak skončilo osem ľudí, vrátane vlastníkov a správcov textilných
spoločností. Textilný priemysel je pre Bangladéš veľmi
dôležitý, je však kritizovaný pre nízke mzdy, odopieranie práv a často nebezpečné pracovné podmienky.
Mons. Patrick D´Rozario, arcibiskup Dháky, pre Vatikánsky rozhlas na margo nešťastia povedal: „Žiaľ, niekedy k tomu dôjde a celá krajina je v šoku. Táto lekcia
nás naučila to, že nielen tieto budovy, v ktorých sa spracúva textil, ale aj mnoho ďalších budov je v dezolátnom
stave. Takže vláda a ľudia sú si vedomí skutočnosti, že
je nutné niečo urobiť a nemôžu to nechať tak.“
Ako ďalej tvrdí, toto všetko sa deje aj kvôli korupcii. Krajina však po tomto prípade musí skutočne
konať a potrebná je tiež pomoc medzinárodného spoločenstva: „Teraz sa napríklad kontroluje, či sú všetky
budovy v dobrom stave alebo nie. Samozrejme, odpoveď prišla od medzinárodného spoločenstva, od tých,
ktorí tieto výrobky nakupujú. Chcú lacné pracovné sily,
prichádzajú sem, ale nehľadia na pracovné podmienky ľudí, koľko sa im platí a ako sa s nimi zaobchádza.
Myslím si, že táto udalosť bude veľkým ponaučením
pre všetkých tých, ktorí sú do toho zapletení: vlastníkov
budovy, priemyselníkov, ale aj spoločnosti, ktoré produkty nakupujú. Všetci spoločne musia nájsť spôsob,
ako zlepšiť pracovné podmienky týchto ľudí. Spravodlivosť musí byť zabezpečená všetkým pracovníkom.“
Arcibiskup Dháky je presvedčený o nevyhnutnosti medzinárodnej spolupráce:. „Nemôžu jednoducho žiadať prácu za nízku cenu alebo sa vždy snažiť
vyjednávať kvôli dosiahnutiu väčších ziskov. Musia
tiež za prácu a bezpečné pracovné podmienky platiť.“
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Druhá púť gréckokatolíkov
na Devín

ŽIVOT CIRKVI
150. výročie založenia. Vyvrcholením dvojdňového
programu bola nedeľná ekumenická bohoslužba na
počesť sv. Cyrila a Metoda.
Ľubomír Petrík

Ekumenická pobožnosť na Devíne

Devín 2. mája (TK KBS) - V sobotu 27. apríla sa
v rámci dvojdňovej Národnej slávnosti na Devíne
uskutočnila Druhá púť gréckokatolíkov na Devín, a to
ako súčasť slávení Jubilejného roka 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.
Hlavným slúžiacim slávnostnej cirkevnoslovanskej archijerejskej svätej liturgie v Rímskokatolíckom
kostole sv. Kríža bol prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ a v homílii sa Božiemu ľudu
prihovoril bratislavský eparchiálny biskup Mons. Peter
Rusnák. Povedal aj tieto slová: „Svätí Cyril a Metod
prišli so slovom. Prejavili nám práve túto lásku, že sa
dotkli našich rúk, chytili nás okolo pliec. Cítime ešte
aj dnes to ich láskavé objatie, tú obetu, ktorú mali voči
nám.“ Koncelebrovali aj pražský apoštolský exarcha
Mons. Ladislav Hučko, emeritný trnavský arcibiskup
Mons. Ján Sokol a viac ako tridsať kňazov.
Liturgiu spevom sprevádzal Katedrálny zbor Kyrillomethodeon z bratislavskej gréckokatolíckej farnosti
a bola vysielaná v priamom prenose Rádia Lumen.
V duchovnom programe pred liturgickou slávnosťou
zaznel aj prednes Proglasu sv. Konštantína Cyrila
v jeho pôvodnom znení, v staroslovienčine, v podaní
riaditeľky Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad
Topľou Márie Kotorovej. Na konci slávnosti starosloviensky Otčenáš ako modlitbu zarecitovala herečka
Eva Kristínová.
Hlavným organizátorom Národnej slávnosti na
Devíne bola Matica slovenská, ktorá si pripomína
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Devín 29. apríla (TK KBS) - V nedeľu 28. apríla 2013
sa v Rímskokatolíckom kostole sv. Kríža v Devíne konala ekumenická bohoslužba na oslavu vierozvestov sv.
Cyrila a Metoda. V duchu slov Progalsu „Čujte slovo,
slovo Boha; slovo, ktoré sýti ľudské duše; slovo, ktoré
posilňuje srdce i rozum; slovo, ktoré učí poznať Boha“
chceli predstavitelia kresťanských cirkví spolu s prítomnými prispieť k oslavám 1150. výročia príchodu solúnskych bratov a ich evanjelizačnej a kultúrnej misie medzi našimi predkami.
Za hosťujúcu Rímskokatolícku Cirkev bohoslužbu
viedol vojenský ordinár Mons. František Rábek. Vpríhovore zdôraznil potrebu jednoty medzi kresťanmi na Slovensku, ak v duchu cyrilo-metodského dedičstva má naša
krajina splniť poslanie, ktoré má aj v súčasnom európskom kontexte. Matici slovenskej poďakoval za iniciatívu a zorganizovanie tohto podujatia. Modlitby a prosby
za ostatné cirkvi prednášal otec Ľubomír Matejovič za
Gréckokatolícku cirkev na Slovensku, Ján Hradil, biskup Cirkvi československej husitskej a Ján Ondrejčin,
kancelár Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS
a OZ SR. Modlitby sprevádzal gréckokatolícky zbor
Kyrillomethodeon, na záver vystúpil krátkym koncertom spevácky zbor zo Zvolena.
Marián Gavenda

Skauti sa vydali na púť
Po stopách sv. Cyrila a Metoda
Prešov 3. mája (TK KBS) - V dňoch 26. - 28. apríla sa
v Gréckokatolíckom kňazskom seminári uskutočnil
druhy ročník skautskej púte Po stopách svätých Cyrila
a Metoda. Prvý deň bol pre skautov a vodkyne z Federácie skautov Európy spojený s poznávaním mesta Prešov. Druhý deň sa uskutočnila samotná púť. Sv. Cyril
a Metod ich očakávali na Kapušianskom hrade. Mladí
skauti museli po ceste plniť rôzne úlohy spojené so
skautskou zručnosťou. Za každú splnenú úlohu dostali
časť božej výzbroje. Po ceste sa zastavili v kaplnke pod
hradom, kde slávili svätú omšu. Hlavným celebrantom
bol Adrián Čontofalský. Púť vyvrcholila nedeľnou sv.
liturgiou v gréckokatolíckom katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa, ktorú slávil Daniel Galajda, a udelením
skautského sľubu mladým kandidátom. Michal Vadrna
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Mons. Ján Babjak SJ prijal
vo Varšave čestný doktorát
Varšava 1. mája (TK
KBS) - Univerzita
vo Varšave – Universytet kardynała
Stefana
Wyszyńskiego (UKSW)
– udelila prešovskému arcibiskupovi a metropolitovi
Mons. Jánovi Babjakovi SJ 25. apríla na akademickej
slávnosti na pôde
univerzity vo Varšave čestný doktorát (Doctor honoris
causa), čím ocenila jeho pôsobenie na poli cirkevného,
spoločenského a akademického života, jeho prácu na
zviditeľňovaní Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
a vo svete, zviditeľňovaní jej spirituality, dejín i súčasného rozvoja, a to v kontexte univerzálnej Cirkvi, ako
aj jeho úzke kontakty s Cirkvou v Poľsku.
Slávnosť otvoril rektor UKSW prof. Stanisław Dziekoński, ktorý vyjadril radosť, že popri iných známych
osobnostiach z Poľska a zahraničia, zo spoločenského
i cirkevného života, môže univerzita pod jeho vedením
udeliť čestný doktorát prvýkrát predstaviteľovi Gréckokatolíckej cirkvi. Prof. Tadeusz Bąk predniesol laudatio, v ktorom predstavil život, pôsobenie a dielo vladyku Jána v jeho službe hlavy Gréckokatolíckej cirkvi na
Slovensku, ako aj na akademickom poli. Vladyka Ján
bol na konci roku 2002 vymenovaný za prešovského
eparchiálneho biskupa a v roku 2008 za prvého prešovského arcibiskupa a metropolitu. Je stálym členom Biskupskej synody v Ríme. Od roku 2009 je členom Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. V roku 2010 mu
Prešovská univerzita v Prešove udelila čestný doktorát.
Laudátor a promótor vyzdvihol aj jeho kontakty s Poľskom a predovšetkým edíciu kníh Zostali verní – Osudy gréckokatolíckych kňazov. Recenzentom pri udelení
čestného doktorátu bol prof. Janusz Mierzwa. Diplom
vladykovi Jánovi slávnostne odovzdal rektor UKSW.
Dr.h.c. Mons. Ján Babjak SJ v prednáške vyjadril,
že toto ocenenie vníma ako prejav úcty voči Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, jej hrdinskej vernosti
a súčasnému rozkvetu. Predstavil prítomným Gréckokatolícku metropolitnú cirkev sui iuris na Slovensku.
Zvýraznil jej utrpenie, oﬁciálnu likvidáciu komunistickým režimom, a to aj prostredníctvom svojho výskumu a práce na edícii Zostali verní, ako aj jej vzkriesenie
a súčasnosť, kedy prijíma mnoho Božích darov. Vyzdvihol vernosť gréckokatolíckych kňazov, ich manželiek, zasvätených osôb a veriacich v päťdesiatych
rokoch 20. storočia Bohu, Svätému Otcovi a svojmu
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svedomiu, čo by nebolo možné bez nesmiernej Božej
milosti.
Nového doktora honoris causa listom pozdravila
aj ministerka školstva Poľskej republiky prof. Barbara
Kudrycka.
Ľubomír Petrík / snímka Peter Zimen

V Prešove bola prezentovaná
kniha Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda
Prešov 3. mája (TK KBS) - V rámci dvojdňovej medzinárodnej vedeckej konferencie Gréckokatolícka cirkev
na Slovensku vo svetle výročí III. na Gréckokatolíckej
teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa
29. apríla uskutočnila slávnostná prezentácia knihy Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda. Vy ste chrám živého Boha.
Ide o 1. diel edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, ktorá začína vychádzať pri príležitosti blížiaceho sa
200. výročia (rok 2018) zriadenia Prešovskej gréckokatolíckej eparchie . Edíciu bude tvoriť spolu 10 kníh.
Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda je farebnou reprezentačnou publikáciou, ktorá má 383 strán. Vydala ju
Nezisková organizácia Petra s ﬁnančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Prostredníctvom výstižných textov a množstva fotograﬁí a obrázkov mapuje históriu
a súčasnosť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku ku
koncu roku 2012. Má jedenásť kapitol, ktoré sa venujú
dejinám gréckokatolíkov na našom území pred vznikom
Prešovskej eparchie v roku 1818, pôsobeniu biskupov,
prenasledovaniu tejto cirkvi v rokoch 1950 – 1968 a jej
následnému vzkrieseniu, jej rozkvetu po roku 1989, novej etape jej života po povýšení na metropolitnú cirkev
sui iuris, predstaveniu rehoľných spoločenstiev. Nechýba v nej kapitola s názvom V duchu novej evanjelizácie,
ktorá ponúka pohľad na prácu s deťmi a mládežou, cirkevné školstvo a katechizáciu v Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku, predstavuje pastoračné centrá Prešovskej
archieparchie, cirkevné hnutia a nové spoločenstvá pôsobiace medzi gréckokatolíkmi. Čitateľa zoznamuje aj
s jej pôsobením na poli charity, teologického vzdelávania a formácie budúcich kňazov. Hovorí aj o Spolku
sv. Cyrila a Metoda, o časopise Slovo a iných médiách.
Ďalšia kapitola je o pútnických miestach Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie,
potom kapitola predstavujúca osobnosti blahoslavených
mučeníkov a Spravodlivých medzi národmi. Posledná
kapitola s názvom Krása na Božiu oslavu pútavým spôsobom hovorí o byzantskom chráme a jeho architektúre,
ikonograﬁi, či byzantskom speve.
Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ, ktorý je autorom myšlienky spracovať takúto
edíciu, vyjadril presvedčenie, že prinesie aj nové poznatky a prehĺbi poznanie histórie i súčasnosti tejto miestnej
cirkvi a ešte viac ju priblíži jej veriacim, ale aj všetkým,
ktorú o ňu majú záujem.
Ľubomír Petrík
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Don Bosco navštívil cez víkend
Baziliku v Šaštíne

Šaštín 27. apríla (TK KBS) - V sobotu privítali
miestni saleziáni v Šaštíne svojho zakladateľa - don
Bosca. Jeho relikvie, ktoré pri príležitosti 200 narodenín v roku 2015 putujú po celom svete, priviezli aj
na Záhorie. Návšteva je o to viac symbolická, keďže
budúci rok to bude práve 90 rokov od príchodu saleziánov na prvé slovenské miesto - do Šaštína.
Stretnúť sa s don Boscom prišli stovky veriacich nielen zo Záhoria, ale i z ďalekého okolia.
Pripravený bol duchovný program, ktorý sa striedal
s priestorom pre osobnú modlitbu. Súčasťou bola
aj Púť miništrantov. Pri don Boscovi sa postupne
modlili jednotlivé spoločenstvá.
K nepretržitej modlitbe bola Národna Svätyňa
otvorená počas celej noci. Martin Ližičiar/foto autor

Relikvia don Bosca
opúšťa Slovensko
Bratislava 30. apríla (TK KBS) - Relikvie svätého Jána
Bosca opústili Slovensko v stredu 1. mája a smerujú
do Slovinska. Putovanie sa ukončilo na Miletičovej
v Bratislave rannou svätou omšou.
Provinciál Saleziánov na Slovensku don Karol Maník hodnotil prítomnosť relikvií Dona Bosca
ako požehnané a veľmi vydarené dielo. Záujem ľudí
stretnúť sa s týmto svätcom bol veľký. Počas troch
týždňov jeho prítomnosti na Slovensku sa pri jeho
relikviách zastavilo okolo 100 000 ľudí – deti, žiaci,
študenti, rodiny s deťmi, skôr narodení, rehoľníci,
rehoľníčky, kňazi, biskupi. Ján Bosco navštívil dvadsaťštyri miest, prišiel aj medzi Rómov na Luník IX či
Poštárku, ale aj k mladistvým v nápravnovýchovnom
zariadení v Sučanoch.
Zážitkov bolo veľa. Po návšteve relikvií sa menili
aj životy mnohých. Jeden otec sa rozhodol, prišiel
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domov, vymazal všetky počítačové hry, lebo chce ten
časť venovať svojim deťom. Iný pán prišiel poďakovať don Boscovi za syna. 15 rokov nemali dieťa.
Modlili sa k don Boscovi a po 5 prirodzených potratov sa im narodil Dominik.
Ako prežívali prítomnosť relikvií samotní Saleziáni
hovorí Karol Maník, provinciál Saleziánov na Slovensku: „My sme sa snažili pri každej pobožnosti alebo
svätej omši obnoviť si sľuby. Ja som prosil Don Bosca
tri veci počas celej púte. O vernosť pre nás, pre Saleziánov, pre celú našu saleziánsku rodinu, lebo všetci sme
krehkí a prosil som o nové povolania pre nás aj pre celú
cirkev a za mladých.“
Peter Novák

V Banskej Bystrici odhalená
pamätná tabuľa príslušníkom PTP
Banská Bystrica 3. mája (TK KBS) - Pred Farským kostolom sv. Michala Archanjela v Banskej Bystrici – Fončorde bola 1. mája 2013 odhalená pamätná tabuľa, venovaná príslušníkom Pomocných technických práporov
– vojenských táborov nútených prác, ktorí v 50. tych
rokoch 20. storočia stavali sídlisko Fončorda. Odhaleniu
predchádzala svätá omša, ktorej hlavným celebrantom
bol generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons.
Marián Bublinec. Na záver sv. omše boli prečítané spomienky biskupa Mons. Dominika Kaľatu, posledného
žijúceho z biskupov, ktorí vykonávali vojenskú službu
v PTP. Práve v PTP tajne študoval teológiu a počas dovolenky bol tajne vysvätený.
Po svätej omši nasledovalo odhalenie a požehnanie
pamätnej tabule pred kostolom. Prvá spomienka po odhalení tabule patrila dvom „PTPákom“, ktorí tragicky
zahynuli – kapucínovi P. Saturninovi Hanákovi a dominikánovi fr. Leovi Janovskému. Svedectvá o stavebných
prácach na dôstojníckych bytovkách na sídlisku Fončorda predniesli dvaja priami účastníci: redemptorista P. Ján
Janok CSsR a historik Jozef Šimončič. Obaja vyjadrili
radosť, že po 60 rokoch vidia na sídlisku stáť kostol.
Stretnutie bolo ukončené modlitbou za zosnulých príslušníkov PTP.
Popoludní bývalí príslušníci PTP navštívili ďalšie
pamätné miesto: Sliač-Hájniky, kde v 50.tych rokoch
stavali vojenské letisko a dôstojnícke bytovky. V miestnom Farskom kostole sv. Mikuláša viedol adoráciu P.
Ján Janok CSsR. Modlil sa aj za svojich prenasledovateľov a spomínal na ústretového veliteľa npor. Jozefa Mikoviča, ktorý príslušníkom PTP povolil návštevy kostola a po ktorého preložení mohli celebrovať iba tajne na
izbách. Záverečným bodom programu bola prehliadka
leteckej základne Sliač s odborným výkladom por. Petra
Tkáča a miestneho štábneho kaplána mjr. Františka Mihaľa.
Peter Sandtner
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Vedecká konferencia
Etika všedného dňa
Sečovce 28. apríla (TK KBS) - Katolícka univerzita v Ružomberku, Dubnický technologický inštitút
v Dubnici nad Váhom, mesto Sečovce, Gymnázium
a spojená škola Sečovce usporiadali v Sečovciach
dňa 26.4. (piatok) vedeckú konferenciu s názvom:
Etika všedného dňa. Konferencia sa konala pod
záštitou rektora Dubnického technologického inštitútu Ericha Petláka a Mons. Milana Chautura, košického eparchiálneho biskupa. Spoločne s primátorom mesta Jozefom Gamrátom predniesli úvodné
príhovory, v ktorých poukázali na nevyhnutnosť
prirodzenej etiky a morálky v každodennom živote
a aktuálnosť zvolenej témy. Jednotlivé príspevky
konferencie taktiež reﬂektovali riešenú problematiku etického správania v rôznych odvetviach života od podnikania cez ﬁnancovanie, politiku, samosprávu, rodinu, zdravotníctvo, environmentálnu
štruktúru, vzťah k histórii až po správanie podľa etikety. Mons. Milan Chautur v diskusnom príspevku
pripomenul dôležitosť etického a morálneho správania vo vzťahu k rodine v dnešnej sekularizovanej
spoločnosti a zároveň prítomných pozval k podpore pripravovaných podujatí v Košiciach Pochod za
život a Family day. Organizátori konferencie Peter
Sklenčár a Tomáš Haburaj zdôraznili, že predmetná konferencia sa koná v spolupráci dvoch odlišne
zameraných univerzít, no spoločnou témou etiky
a morálky sa dokážu zaoberať tak technické, ako
aj humanitné vedy. Vedeckými garantmi konferencie za jednotlivé univerzity boli Peter Zubko a Anton Heretik. Výstupom z konferencie bude okrem
recenzovaného zborníka aj návrh na samosprávu
mesta o zriadenie inštitútu chránených hrobov, ktorý navrhol Peter Zubko a Peter Sklenčár. Konferencia sa konala aj z dôvodu piateho výročia zriadenia
vysunutého pracoviska Dubnického technologického inštitútu v Sečovciach.
Tomáš Haburaj

Medzinárodné štúdijné dni
Andante sa skončili
Bratislava 29. apríla (TK KBS) - V Bratislave sa včera v priestoroch SUZA na Drotárskej ceste 46, skončili Medzinárodné štúdijné dni Andante. Andante je
združením katolíckych ženských organizácií 16 krajín Európy, ktoré vzniklo v roku 2005. Jeho cieľom
je presadzovať hlboko ľudské a kresťanské hodnoty
a ženskejší prístup v politike európskej spoločnosti. Vyše 60 členiek Andante z 20 organizácií zo 16
krajín Európy sa počas víkendu (26.4 -29.4.2013)
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v Bratislave zamýšľali nad víziou kontinentu nádeje
a ako prispieť k jeho budúcnosti. To všetko prostredníctvom myšlienkového brainstormingu, výmeny
skúseností, vzájomných diskusií a prezentácií. Na
medzinárodnom stretnutí za Slovensko vystúpia
s príspevkom Mária Raučinová z Katolíckeho hnutia
žien Slovenska (KHŽS) na tému Tradícia: Prekážka, alebo obohatenie?. Zaujímavý bol aj príspevok,
ktorý predniesla Christa Nickelsová z Nemecka na
tému: Skutky, nie slová. Pri okrúhlom stole sa stretli
slovenská europoslankyňa Anna Záborská, delegátka
Andante pri Rade Európy Doris Stampelová zo Švajčiarska a bývala poslankyňa nemeckého Bundestagu
Christa Nickelsová.
Európske ženy sa na štúdijnom pobyte zaoberali
témamy ako je násilie na ženách, obchod so ženami,
chudoba - ktorá sa týka hlavne žien, bioetické otázky,
pracovné podmienky žien a životné prostredie.
Študijné dni pokračovali Generálnym zhromaždením Andante, kde si účastníčky vytýčili hlavné
ciele na nasledujúce tri roky a zvoli nový koordinačný výbor. Doterajšiu prezidentku Andante Mariu-Louise van Wijk z Holanska nahradila novozvolená
prezidentka Mary McHugh z Anglicka.
Zavŕšením Medzinárodných štúdijných dní ANDANTE bola sv. omša, ktorú celebroval bratislavský
pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Anna Brillová

Témou interdisciplinárneho seminára „Znaky časov“ bol Rok viery
Spišská Kapitula 28. apríla (TK KBS) - Teologický
inštitút Teologickej fakulty Katolíckej univerzity
a Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej
Kapitule - Spišskom Podhradí usporiadali už v poradí
33. interdisciplinárny seminár „Znaky časov“. Organizátori si tentoraz zvolili za hlavnú myšlienku aktuálnu tému – Rok viery.
Andris Priede z Lotyšska v svojom príspevkuu vysvetlil okolnosti kristianizácie svojej krajiny. Mons.
Pavol Dráb v prednáške na tému „Kresťanská gnóza
v Roku viery“ postavil do popredia dve slová – vidieť
a veriť. Zároveň sa pokúsil odpovedať na otázku: „Odkiaľ sa vzala naša viera?“ V nadväznosti na to predstavil Mons. Jozef Jurko svedectvo viery Božieho služobníka Štefana kardinála Wyszyńskiego, ktoré môže byť
pre nás aktuálne zvlášť v tomto Roku viery.
Objasniť pojem „infraštruktúra viery“ sa pokúsil
Mons. Alojz Frankovský.
Dôležitú tému „Rok viery a proces odovzdávania
viery v rodine a skrze rodinu“ predstavil Mons. Jozef
Bieľak. O poklade viery v Cirkvi hovoril vo svojej
prednáške Ján Kuboš.
Lukáš Stolárik
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Noví akolyti a kandidáti
sviatostného svätenia
pre Spišskú diecézu
Spišská Kapitula 26. apríla (TK KBS) - V stredu
25. apríla vyslúžil v Katedrále sv. Martina spišský
diecézny biskup Mons. Štefan Sečka ôsmim bohoslovcom štvrtého ročníka ministérium akolytátu.
Okrem toho pri tej istej svätej omši boli siedmi bohoslovci piateho ročníka prijatí medzi kandidátov
diakonátu a kňazstva. Otec biskup Štefan sa seminaristom prihovoril v homílií, v ktorej ich vyzval, aby
už teraz v seminári, ale aj neskôr ako kňazi, všetko
konali hlavne so zápalom. Za príklad im dal apoštolov, o ktorých hovorilo prvé čítanie zo Skutkov apoštolov. Hlavným podnecovateľom pri ich ohlasovaní
evanjelia bol samozrejme sám Boh, ale je dôležité
si všimnúť aj to s akým nadšením a zápalom konajú
svoju činnosť samotní apoštoli.
Lukáš Stolárik

Víkend pre odvážnych strávili
miništranti v Kňazskom seminári
Badín 30. apríla (TK KBS) - Bránami Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uplynulý víkend 26. – 27. apríla 2013 prešlo 16
miništrantov, ktorí tu strávili miništrantský víkend pre
odvážnych miništrantov vo veku od 15 do 18 rokov.
Hlavnou témou víkendu boli “kroky viery”, ktorej
teoretickú časť si pripomenuli v krátkych zamysleniach i kvíze a jej praktickú časť si ukázali na príklade tých, ktorí za ňu odvážne preliali aj svoju krv.
Medzi hlavné body programu patril i sobotný výlet do Zvolena a výstup na Pustý hrad, ďalej futbalový
turnaj a sledovanie ﬁlmu o bl. Jerzy Popieluszkovi.
V závere víkendu im počas nedeľnej homílie špirituál Ľubomír Grega pripomenul zas vzor slovenského mučeníka bl. Petra Pavla Gojdiča a povzbudil ich
k odvahe odovzdanosti do Božích rúk. Michal Válka

Turistický deň
Prešovskej archieparchie
Juskova Voľa 2. mája (TK KBS) - 1300 účastníkov
turistického pochodu spolu s najvzácnejším hosťom
vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom, sa vydalo 1. mája 2013 na
9 km dlhú trasu: Jasenov – Jasenovský hrad – Porúbka.
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Pre malé deti a ich rodičov bola pripravená kratšia
trasa okolo Jasenovského hradu. Na obidvoch trasách
čakalo na účastníkov 5 stanovíšť s úlohami na tému,
ktorú mladým na tento rok predložil emeritný pápež
Benedikt XVI.: „Choďte a získavajte učeníkov zo
všetkých národov“ (Mt 28, 19). Názvy jednotlivých
stanovíšť vyjadrovali podtémy podporujúce hlavnú
myšlienku turistického dňa: 1. stanovište – Stačí Ti
Kristus, 2. Stanovište – Hovor s Bohom, aby si mohol hovoriť o Bohu, 3. Stanovište – Odolávaj pokušeniam, buď verný a vytrvalý, 4. Stanovište – Dávaj
dobro druhému, 5. Stanovište – Posúvaj vieru ďalej,
vtedy zosilnieva.
Po úspešnom absolvovaní jednotlivých trás, v cieli v obci Porúbka na miestnom ihrisku sa prítomným
prihovoril vladyka Ján. Stručne priblížil históriu Jasenovského hradu a všetkých pozval na vysviacku
pomocného biskupa Milana Lacha do Ľutiny. Každý účastník tohtoročného turistického dňa si mohol
vychutnať množstvo atrakcií. Okrem nafukovacích
hradov, šmýkalky, trampolín a erko tancov tohto roku
nechýbali ani koníky, tanečné vystúpenie detí z Podskalky a niekoľko násobné predvedenie požiarnického útoku miestneho požiarnického zboru. Absolútnou
tohtoročnou novinkou bola prítomnosť vojakov armády SR, ktorí na ukážku priviezli vojenské nákladné
auto, terénne auto, obrnené bojové vozidlo Aligátor
a množstvo zbraní. Účastníci mali taktiež možnosť
si zakúpiť občerstvenie, mohli opekať na pripravených ohniskách a tiež sa mohli zastaviť pri Infostanku
Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka, aby
sa dozvedeli viac o nami pripravovaných podujatiach
a o našom centre v Juskovej Voli. Slavomír Zahorjan

Národný Deň spoločenstva
Hnutia Svetlo-Život
Lomná 3. mája (TK KBS) - V stredu 1. mája 2013
v Lomnej na Orave Hnutie Svetlo-Život (HSŽ) zorganizovalo národný deň spoločenstva. Toto miesto
je pre spoločenstvo HSŽ významné tým, že sa tam
v r. 1979 uskutočnili prvé letné oázové duchovné
cvičenia na Slovensku. Stretnutia sa zúčastnili deti,
mládež, dospelí, manželské páry, zasvätení i kňazi
z rôznych častí Slovenska. V priestoroch miestnej
školy zazneli svedectvá v duchu hesla nového formačného roka Znova sa narodiť.
Vrcholom stretnutia bola svätá omša, ktorú celebroval Peter Komanický, národný moderátor
Hnutia Svetlo-Život .
Po agapé bola hodina zodpovednosti, pri ktorej
zaznela katechéza kňaza Petra Horvátha o Roku
viery a Novej evanjelizácii.
Jozef Heske
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Na Slovensku vyšlo jedinečné
vydanie Nového zákona
pre mladých
Bratislava 30. arpíla (TK KBS) - V evanjelizačnom
dome Quo vadis v Bratislave 30. apríla 2013 uviedli do života unikátnu podobu Nového zákona s názvom Biblia jedno slovo. Je určená najmä mladým
od 13 do 25 rokov, čomu zodpovedá aj jej forma.
Katolícky preklad je doplnený o jeruzalemské vysvetlivky, príbehy mladých ľudí o spoznaní Boha,
proﬁly biblických postáv s aplikáciami, či návod na
čítanie Božieho slova. Všetko v pestrých farbách
a modernom obale, aby bolo Božie slovo pre mladého človeka príťažlivé aj dnes.
Za vydaním Biblie jedno slovo stoja mladí ľudia
zo Spoločenstva pri Dóme svätého Martina, ktorí
toto dielo aj odprezentovali.
Pozvanie vyslať toto dielo do sveta a požehnať
ho, prijal bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef
Haľko.
Richard Štefák

Prestížna cena pre časopis
cirkevného gymnázia
Stará Ľubovňa 29. arpíla (TK KBS) - Druhý zmysel
- tak znie názov školského časopisu, ktorý vydávajú
študenti Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Jeho redakčný tím sa v dňoch 26. - 27.
apríla zúčastnil známej novinárskej prehliadky Štúrovo pero.
Súťaž, ktorá sa koná vo Zvolene, už osemnásť
rokov vyhodnocuje najlepšie školské časopisy vysokých a stredných škôl z celého Slovenska. Tomu
z cirkevného gymnázia sa už jeho druhá účasť pretavila do skvelého úspechu v podobe druhého miesta v kategórii ocenení Televízie Markíza.
Krajská knižnica vo Zvolene bola opäť dejiskom
populárnej súťaže, na ktorej sa to počas dvoch dní
hemžilo nielen takmer stovkou školských časopisov,
ale aj kvalitnými žurnalistami. Tí ako členovia odbornej poroty hodnotili nápad, graﬁckú a obsahovú
stránku jednotlivých časopisov, talent i kreativitu
redaktorov. Mladým žurnalistom ponúkli množstvo
praktických rád, podelili sa o vlastné skúsenosti
a vyjadrovali svoje konkrétne postrehy na jednotlivé periodiká. Veľmi pozitívne a motivujúce slová
odzneli aj na adresu gymnaziálneho časopisu Druhý
zmysel.
„Časopis veľmi dobre zachytáva udalosti
z prostredia školy. Vyzdvihujem reportáže, ktoré sú
živé a je z nich cítiť aj vlastný postoj a názor, ktorý
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im dodáva originalitu. Taktiež oceňujem cit pre nápad a samotný talent redaktorov. To všetko dopĺňa
kvalitná práca s fotkami a textom, ktorá dáva časopisu aj vysokú graﬁckú úroveň,“ ohodnotil časopis
člen Asociácie slovenských novinárov a šéfredaktor mesačníka Obrana Pavol Vitko.
Kladné odozvy zazneli aj od šéfredaktora spravodajstva RTVS Lukáša Dika či známeho moderátora a taktiež šéfa publicistiky TV Markíza Patrika
Hermana. Práve ocenenie od najväčšej komerčnej
televízie, ktorá patrí medzi hlavných sponzorov
akcie, získal už pri druhej účasti aj časopis Druhý
zmysel. Snaha jeho tvorcov bola ohodnotená cenou
druhého stupňa Televízie Markíza.
„Na tento ročník Štúrovho pera sme cestovali
s nádejou, že by sa nám mohlo podariť získať nejakú cenu. Snažili sme sa náš časopis prispôsobiť
kritériám a postrehom, ktoré sme načerpali z minulého roka. Ich dokonalé naplnenie nie je ľahké,
a tak sme radi, že v silnej konkurencii mnohých,
skutočne kvalitných časopisov, sa nám podarilo
takto presadiť,“ skonštatoval graﬁk Druhého zmyslu Marek Hrebík.
Presadiť sa v konkurencii množstva kvalitných
časopisov nebolo pre študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša jednoduché. Úspech, ale najmä
prirodzené novinárske zapálenie ich však motivuje
v snahe zlepšovať sa aj naďalej.
Adam Takáč

V súťaži FAČA
39 farských časopisov
Bratislava 29. apríla (TK KBS) - Do súťaže farských
časopisov, ktorú vyhlásilo občianske združenie Domov Kežmarok v spolupráci s Radou KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky, sa zapojilo 39
časopisov zo všetkých kútov Slovenska. Periodiká
hodnotí odborná porota, ktorú tvorí šéfredaktor Katolíckych novín Ivan Šulík, odborná asistentka z Katedry žurnalistiky Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre Vlasta Hochelová a graﬁk Juraj Vontorčík
z trnavského graﬁckého štúdia Pergamen. „Prihlásené časopisy majú rozličnú úroveň od tých najjednoduchších informačníkov až po časopisy na vysokej
úrovni. Mnohé z nich vychádzajú už niekoľko rokov
a tri z nich tento rok oslávia dokonca okrúhle výročie,“ povedal predseda odbornej poroty Ivan Šulík.
Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže sa uskutoční na Mediálnej púti 11. mája o 17.00 v aule Teologickej fakulty RKCMBF UK v Bratislave. Ceny
odovzdá víťazom predseda Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky arcibiskup Stanislav
Zvolenský.
Martina Grochálová
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STRUČNE Z DOMOVA
Deň spoločenstva Koinonie Ján Krstiteľ
v Prešove
PREŠOV - V nedeľu 28. apríla 2013 o 14:00 prežívala Koinonia Ján Krstiteľ v Prešove veľkú radosť.
V prešovskom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa sme slávili svätú liturgiu s naším otcom arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ.
V homílii otec arcibiskup zdôraznil: „Každý človek
je kandidátom neba a preto každý človek potrebuje
poznať vzkrieseného Ježiša.“ Tiež dodal, že „vaša
radosť je to, čo oslovuje.“
Povzbudil nás v našom povolaní ohlasovať evanjelium všetkým.
Anton Pariľák
Spomienka na Gorazda Zvonického
ŠAMURDOVCE - Pri príležitosti stého výročia od
narodenia saleziánskeho kňaza a významného básnika duchovnej poézie Gorazda Zvonického SDB
(vlastným menom Andrej Šándor) sa konalo spomienkové podujatie v Šamurdovciach. Životopisný
medailón popretkávaný zaujímavosťami zo života
básnika predniesol Dr. Ernest Sirochman, autor viacerých štúdií i monograﬁe o G. Zvonickom. Zvonického literárnym dielom previedla prítomných
poetka Ingrid Lukáčová. V programe vystúpil ešte
Ladislav Puskailer, synovec, ktorý priblížil rodinné
reálie a ľudský proﬁl G. Zvonického.
Po spomienke na obecnom úrade nasledovala svätá
liturgia, ktorú slávil o. Michal Hospodár, predseda
Spolku sv. Cyrila a Metoda s prítomnými kňazmi.
Michal Hospodár

Na Arcibiskupskom úrade v Trnave
evanjelizačný kurz Alfa
Trnava - Od 11. apríla, v práve prežívanom Roku
viery, prebieha v priestoroch Arcibiskupského úradu
evanjelizačný kurz Alfa. Alfa kurz je praktický úvod
do kresťanskej viery a slúži na prehĺbenie osobného
vzťahu s Bohom. Každé stretnutie začína aktivitou na
zoznámenie, po nej nasleduje spoločná modlitba chvál
a svedectiev. Po samotnej katechéze pokračujú mladí
zdieľaním sa v malých skupinách.Konečným cieľom
kurzu má byť osobnejšie spoznanie Ježiša Krista, prežívanie spoločenstva Cirkvi a aktívnejšie zapojenie sa
do života svojich farností.
Dušan Kolenčík
Tretiaci z Martina na púti k svojej patrónke
MARTIN - Dňa 29. apríla 2013 sa žiaci 3. A triedy,
z cirkevnej Základnej školy s materskou školou Antona Bernoláka v Martine zúčastnili v rámci triednych
hodov na súkromnej púti k svojej patrónke, sv. Gianne
Berette Mollovej v Rajeckých Tepliciach. Vo farskom

kostole Božského Srdca Ježišovho ich privítala Anna
Verešová, riaditeľka neziskovej organizácie „Áno pre
život n. o.“, ktorá im pútavým spôsobom porozprávala o živote svätice, ako aj o jej rodinných príslušníkoch. Púť pokračovala slávením svätej omše, ktorú
celebroval duchovný správca školy Pavol Pečko. Po
skončení púte si žiaci v kaplnke sv. Gianny Beretty
Mollovej uctili jej relikviu a prezreli si fotograﬁe z jej
života.
Pavol Pečko
Vydané knižné spracovanie životopisu
pápeža Františka
BRATISLAVA - Vydavateľstvo LÚČ vydalo
koncom apríla životopis Svätého Otca Františka
s názvom Svätý Otec František, Život a výzvy.
Kniha je vhodná pre každého, kto sa chce v rýchlosti a stručnosti všetko podstatné dozvedieť
o Svätom Otcovi Františkovi.
Anna Kolková
Zomrel najstarší člen kongregácie bratov
tešiteľov z Getsemán
MARIANKA - Vo veku nedožitých 93 rokov 25. apríla 2013 zomrel najstarší člen kongregácie bratov tešiteľov z Getsemán Fr. Ladislav František Méri.
Fráter Ladislav František Méri sa narodil 2. 10.
1920 v Hrubom Šúre. Do Kongregácie bratov tešiteľov z Getsemán vstúpil v roku 1936 v Marianke.
V tom istom roku bol preložený do kláštora v Borinke
a o rok do noviciátu v rakúskom Tullnerbachu. Späť
na Slovensko do Marianky sa vrátil v roku 1945. Posledných päť rokov života bol trpiacim pacientom na
lôžku.
Marek Vadrna
Zomrel kapucín Milan Karas
PEZINOK -V utorok, 30.apríla 2013 náhle zomrel
vo veku nedožitých 44 rokov kapucín Milan Karas,
pôsobiaci v kláštore Pezinok. Svätá omša za brata
Milana a spoločná rozlúčka s ním bude v pondelok
o 13:00 hod. v Kapucínskom kostole v Pezinku.
Telo bude vystavené v kostole od 11-tej hodiny.
Neskôr po svätej omši bude pochovaný na miestnom cintoríne v Pezinku.
Milan Karas sa narodil 2.júna 1969 v Martine. Do
rádu bratov kapucínov vstúpil 1.9.1991, kedy bol
prijatý provincálom pátrom Šebastiánom Jaďuďom
do noviciátu v Podkoniciach. Jeho novicmajstrom
sa stal br. Fidel Marko Pagáč. Diakonskú vysviacku prijal vkladaním rúk biskupa Paciﬁka Antona
Dydycza 22.6.1996 a tým istým biskupom bol
vysvätený za kňaza 12.7.1997 v Žiline. Od roku
2009 pôsobil ako kňaz v Pezinku.
(kap)
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