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Noví členovia Švajčiarskej gardy zložili prísahu vernosti pápežovi

KOMENTÁR

ŽIVOT CIRKVI

Mlčí či nemlčí?
Čo si Cirkev myslí...., čo Cirkev robí...?, prečo Cirkev hovorí?, prečo Cirkev mlčí...? – otázky, ktorými
bombardujú inštitúciu Cirkvi i bežných veriacich
médiá i ľudia, ktorí nemajú možnosť vytvoriť si na
vec iný názor než ten, čo prijali za svoj z bohatej
ponuky fastfoodových názorových polotovarov.
Obyčajne namiesto odpovede na konkrétnu otázku
odpovedám rabínsky protiotázkou: a čo je to podľa vás Cirkev? Keď je čas, pripomeniem, že Cirkev ako inštitúcia má svoj názor vyjadrený na toľké oblasti súčasného života vo svojom magistériu
i v prejavoch pápežov, ktorí celé desaťročia veľmi
jasne pomenúvajú, povzbudzujú i odsudzujú najzávažnejšie udalosti súčasného svetového a nie iba
náboženského diania. Keď ide o názory a postoje
Cirkvi – sú to aj názory a postoje vyše 5 tisíc biskupov a 780 tisíc kňazov, keď ide o reagovanie na
rozmanité potreby ľudí, tak je to napríklad vyše 70
tisíc materských škôl, 93 tisíc základných škôl s 31
miliónmi žiakov, vyše 10 tisíc sirotincov a 5 300
nemocníc. V zozname by sa dalo dlho pokračovať.
To Cirkev myslí, to Cirkev robí... Nevie to, žiaľ, ani
väčšina samotných veriacich, ktorí majú zo svojej
Cirkvi akýsi komplex menejcennosti. Netreba zakrývať chyby a nedostatky, treba len poznať aj to
dobré, čo tiež nechýba.
Často sa Cirkvi vyčíta povestné „mlčanie“ cez
Druhú svetovú vojnu, o ktorom by sa tiež dalo polemizovať. Isté je, že cez prebiehajúcu „tretiu svetovú vojnu“, ktorá nadobúda rozmery radikálnej
genocídy, Cirkev nemlčí. To jej nemôžu zabudnúť
a nezabúdajú vyčítať práve tí, čo jej najhlasnejšie
vyčítajú mlčanie v minulosti. Celkom isto k najpálčivejším problémom súčasnej civilizácie patrí
ideológia „genders“, skrývajúca sa pod zahmlievajúci názov „rodovej rovnosti“ a boja za jej nastolenie. Zjednodušene povedané, ide o svetovo
organizovanú vzburu proti samotnej prirodzenosti
človeka, proti jeho ľudskej jedinečnosti, proti nemu
samému. Žiadne konšpiračné teórie, stačí pozorovať s akou raﬁnovanosťou a neúprosnosťou sa presadzuje v jednotlivých parlamentoch, zavádza do
škôl, podsúva cez médiá. Cirkev ako taká nemlčí,
odhaľuje, pomenováva, vysvetľuje i varuje. Že nepočuť jej hlas je dané aj tým, že ju nepočúvajú ani
tí, čo by ju počúvať mali, ba ani tí, čo by mali v jej
mene hovoriť.
Koncom apríla sa napríklad konala v Bratislave
medzinárodná konferencia o pohľade Katolíckej
cirkvi práve na rodovú rovnosť s veľmi kompetentným zastúpením, ako Mons. Ignacio Carrasco
de Paula, predseda Pápežskej akadémie pre život, či sekretár Pápežskej rady pre rodinu Mons.
Jean Laﬁtte. Z fundovaných prednášok vyplynuli
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závery, ktoré, ak ich človek domyslí, sú alarmujúce: ideológia gender predstavuje najhroznejší útok
proti samotnej ľudskosti, je „horšia ako obávaná
atómová katastrofa, horšia ako nezastaviteľná vírusová infekcia, horšia ako potopa sveta. Táto ideológia úplne potiera ideu prirodzenosti a prirodzenej
identity človeka, čím ohrozuje korene rodiny a počatia, základné prvky na ktorých stojí akýkoľvek
antropologický a sociálny systém,“ zhrnul Mons.
Carrasco. V ideológii gender – ktorá sa stáva oﬁciálnym nanúteným svetonázorom, veď kto by tu
nevidel silné paralely s metódami násilného zavádzania marxistického obrazu sveta a spôsobu života?! – nie je sexualita, mužskosť či ženskosť považovaná za základnú charakteristiku jednotlivca,
ale za výsledok jeho momentálneho subjektívneho
rozhodnutia, ako sa práve „chcem cítiť“. Obhajovať
rôznosť medzi mužom a ženou sa stáva útokom na
rodovú rovnosť a postupne aj trestným činom. Táto
ideológia nemá nič spoločné ani s oprávneným bojom za rovnaké práva, dôstojnosť, pracovné príležitosti či spoločenské postavenie žien, ani o uznanie
dôstojnosti a rovnakých práv homosexuálne orientovaných osôb, tieto témy ideológia gender zneužíva pre svoje ciele, v ktorých jej ide o vytvorenie
„unisex“ bytosti.
Zjednodušenia sú vždy riskantné. Je však nevyhnutné veľmi jednoducho a jasne o týchto témach
hovoriť. Práve zdanlivá vedeckosť a pojmová zamotanosť totiž patrí k jednej zo stratégií tejto doposiaľ najničivejšej ideológie. Je celkom isté, že ak
by ľudia poznali podstatu tohto úsilia o vytvorenie
úplne nového typu človeka, väčšina z nich, veriacich i neveriacich, by ju úprimne vysmiala a radikálne odmietla. Ak sa má podľa tohto modelu žena
plne realizovať len pod podmienkou, že odmietne
svoju ženskosť a muž zas mužskosť a vzťah k žene
ako k žene, kto by s takým ponímaním fakticky súhlasil?! Že logicky uvažujúc ide o absurdný hazard
s budúcnosťou civilizácie a z duchovného hľadiska
o najradikálnejšie vzburu proti Bohu - Stvoriteľovi,
teda o niečo démonicky zlé a neľudské, niet pochýb.
Ak sa Cirkvi vyčíta niekdajšie tmárstvo tak v tejto
totálnej tme zostáva takmer jediným svetlom.
Na bratislavskej konferencii odzneli pred pár
dňami silné argumenty, vážne závery. V rýchlom
toku nových správ sa na ňu už teraz takmer zabudlo.
Práve toto je na celej situácii asi najviac alarmujúce. Cirkev ako taká nemlčí. Ako dokážu aspoň kňazi a katolícke médiá rozmeniť na drobné napríklad
argumenty tejto konferencie, to je ukazovateľom, či
sme alebo nie sme umlčanou - teda suchou - alebo
živou ratolesťou hovoriacej Cirkvi.
RV, Marián Gavenda
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Svätý Otec František na modlitbe ruženca v Santa Maria Maggiore
Vatikán 5. mája (RV) - Prosme Pannu Máriu, aby nás
učila žiť vieru v každodenných skutkoch a dávať väčší priestor Pánovi. Toto posolstvo na twitterovom účte
Františka predchádzalo sobotnej modlitbe ruženca v Bazilike Santa Maria Maggiore. Svätý Otec sa do mariánskeho chrámu na rímskom pahorku Eskvilíne vrátil už
po druhýkrát od svojej voľby, pripomenul arcikňaz pápežskej baziliky kardinál Santos Abryl y Castelló:
„Chcel navštíviť baziliku nielen preto, aby sa Panne
Márii poďakoval, ale – ako mi osobne povedal – aby
vzdal úctu, položil k nohám Panny Márie svoj pontiﬁkát.
Prišiel požiadať o ochranu a o pomoc, on, ktorý je silne
mariánskym pápežom,“ hovorí pre Vatikánsky rozhlas.
Na otázku, o čo je potrebné prosiť Máriu v tomto náročnom čase, kardinál odpovedá: „Myslím si, že je potrebné
prosiť o veľa, a to prostredníctvom jej orodovania, aby
každý deň pomáhala Cirkvi v snahe žiť živším a zodpovednejším spôsobom potreby kresťanského života na
upevnenie viery. Sme v Roku viery, a preto je dôležité
upevňovať túto vieru kresťanského ľudu dodržiavaním
zásad, ktoré už boli naznačené veľmi jasným spôsobom
počas diskusií a rozhodnutí Druhého vatikánskeho koncilu. Ale je ešte veľa toho, čo je potrebné uviesť do praxe, povedal Svätý Otec.“
Podľa kardinála Castella je dôležité prežívať modlitbu ruženca hlboko a nie ako akúsi opakujúcu sa modlitbu, pretože ide o moment meditácie nad ústrednými
tajomstvami našej viery – o moment rozjímania s Pannou Máriou. „Svätý Otec pozval všetkých veriacich
k modlitbe posvätného ruženca, aby sa modlili na úmysly Cirkvi, a aby ho prednášali aj v rodine – ako povedal
v uplynulých dňoch – a tak upevňovali jednotu rodiny
a vytvárali duchovné, ako aj sociálne a rodinné dobro,
dobro spolužitia,“ dodal kardinál Castelló.
Po spoločnej modlitbe ruženca a loretánskych litánii v najstaršej mariánskej svätyni, úplne zaplnenej
a obliehajúcej zástupmi veriacich, predniesol František
príhovor, v ktorom poukázal na to, ako sa Matka Božia
- Salus Populi Romani, stará o Božie deti:
„Dnes tu stojíme pred Pannou Máriou. Modlili sme
sa, aby nás svojim materinským vedením priviedla k stále väčšej jednote s jej synom Ježišom. Priniesli sme jej
naše radosti, utrpenia, naše nádeje a naše ťažkosti. Nazvali sme ju nádherným titulom „Salus Populi Romani“,
a prosili sme pre nás všetkých, pre Rím a celý svet, aby
nám darovala zdravie. Áno, aby nám Mária darovala
zdravie, ona je naše zdravie.
Ježiš Kristus nám svojim utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním priniesol spásu, daruje nám milosť a radosť, že sme Božími deťmi, že ho môžeme v pravde
volať Otcom. Mária je matkou, je matkou, ktorá sa stará
predovšetkým o zdravie svojich detí, dokáže sa vždy
o nich starať s veľkou láskou a nežnosťou. Čo to znamená? Myslím predovšetkým na tri aspekty: pomáha nám
rásť, čeliť životu a stávať sa slobodnými.
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1. Mama pomáha svojim deťom rásť a chce, aby
dobre dospievali. Preto ich učí, aby neupadli do lenivosti – ktorá vychádza aj z blahobytu – a nesústredili sa
na pohodlný život, ktorý sa uspokojí iba s vlastnením
vecí. Mama sa stará o deti, aby stále viac dozrievali,
boli silnejšie, boli schopné prevziať zodpovednosť, žiť
svoj život a smerovať k veľkým ideálom. Evanjelium
sv. Lukáša hovorí, že v nazaretskej rodine Ježiš „rástol
a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom“
(Lk 2,40). Panna Mária robí to isté s nami. Pomáha nám
rásť v ľudskosti, vo viere, aby sme boli silní a nepodľahli pokušeniu byť ľuďmi a kresťanmi iba navonok, ale žiť
zodpovedne a ísť stále vyššie.
2. Mama neustále myslí na zdravie svojich detí. Učí
ich, ako si majú poradiť s ťažkosťami života. Nevychovávame ani sa nestaráme o zdravie takým spôsobom, že
odstránime všetky problémy, akoby život mal byť priamou cestou bez prekážok. Mama pomáha svojim deťom, aby hľadeli na problémy života reálne a nenechali
sa nimi ovládnuť, ale čelili im s odvahou. Pomáha im,
aby neboli slabí a dokázali ich prekonať a to so zdravou
rovnováhou, ako to len mama „cíti“ medzi istotou a rizikovými oblasťami. Toto mama dokáže! Nevedie dieťa
iba po bezpečnej ceste, pretože tak dieťa nemôže rásť.
Nenecháva ho však iba na ceste rizika, pretože je to nebezpečné. Mama vie veci vyvažovať. Život bez výziev
neexistuje a chlapec alebo dievča, ktorí sa im nedokážu
postaviť zoči-voči, sú bez chrbtovej kosti! Spomeňme si
na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi: Ježiš neukazuje na príklad kňaza a levitu, ktorí odmietli pomôcť
tomu, ktorého prepadli zbojníci, ale ukazuje na príklad
Samaritána, ktorý vidí v akej situácii sa ten človek nachádza a konkrétnym spôsobom koná. Mária prežila
veľa ťažkých situácií: od Ježišovho narodenia, keď „pre
nich nebolo miesta v hostinci“ (Lk 2,7), až po Kalváriu
(porov. Jn 19,25). Je ako dobrá mama, ktorá je blízko
nás, aby sme nestratili odvahu pred nepríjemnosťami života, pred našou slabosťou, pred našimi hriechmi. Dáva
nám silu, ukazuje nám cestu k jej Synovi. Ježiš na kríži
hovorí Márii, ukazujúc na Jána: „Žena, hľa tvoj syn!“
a Jánovi hovorí: „Hľa, tvoja matka!“ (porov. Jn 19,2627). Tento učeník zastupuje nás všetkých. Pán nás zveruje do rúk svojej matky, ktoré sú plné lásky a nežnosti,
aby sme pocítili jej podporu pri konfrontácii a víťazstve
nad ťažkosťami na našej ľudskej a kresťanskej ceste; nebáť sa ťažkostí a konfrontovať ich s pomocou mamy.
3. Posledný aspekt. Dobrá mama svoje deti pri dospievaní nielen sprevádza, neodbúravajúc problémy
a životné ťažkosti, ale dobrá mama pomáha aj v tom,
aby sme urobili konečné rozhodnutia v slobode. Toto
nie je ľahké, ale mama to vie urobiť. Čo však znamená sloboda? Neznamená robiť to, čo chceme, nechať sa
ovládať vášňami, skúšať všetko možné bez rozlišovania
a nasledovať súčasný trend. Sloboda neznamená, ako
sa hovorí, vyhodiť všetko, čo sa nám nepáči, z okna.
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Nie, toto nie je sloboda! Sloboda nám bola darovaná,
aby sme dokázali robiť dobré životné rozhodnutia! Mária, ako dobrá mama, nás učí, aby sme boli ako ona,
schopní urobiť konečné rozhodnutia v čase, v ktorom
vládne ﬁlozoﬁa provizórnosti. Je ťažké urobiť deﬁnitívne rozhodnutia. Ona nám pomáha urobiť tieto konečné
rozhodnutia v plnej slobode, s akou ona odpovedala
„áno“ na Boží plán s jej životom (porov. Lk 1,38).
Drahí bratia a sestry, aké ťažké je v dnešnom svete
urobiť konečné rozhodnutia! Vábi nás dočasnosť. Sme
obeťami tendencie, ktorá nás vedie k provizórnosti....
akoby sme túžili po tom, aby sme ostali nedospelými
po celý život! Nebojme sa stálych záväzkov, záväzkov,
ktoré sa zahŕňajú a ovplyvňujú celý život! Takto sa náš
život stane plodným! Toto je sloboda: Mať odvahu urobiť veľkodušne takéto rozhodnutia. Celý Máriin život je
hymnom na život, hymnus lásky k životu. Porodila Ježiša v tele a sprevádzala Cirkev na Kalvárii a vo Večeradle.
Salus Populi Romani je mamou, ktorá nám pomáha rásť
v zdraví, v konfrontovaní a prekonávaní problémov,
v stávaní sa slobodnými pri životných rozhodnutiach. Je
mamou, ktorá nás učí byť plodnými, otvorenými voči
životu a vždy naplnenými dobrom, radosťou, nádejou,
byť schopnými darovať život iným, život fyzický aj
duchovný. Dnes ťa prosíme Panna Mária, Salus Populi
Romani, za obyvateľov Ríma a za všetkých nás: daruj
nám zdravie, aké nám môžeš len ty darovať, aby sme
boli znamením a nástrojmi života.“
Svätý Otec po východe z baziliky oslovil opäť zástupy ľudí, ktorí sa zúčastnili na pobožnosti vonku, prisľúbil im svoju modlitbu a požiadal o ich modlitbu za
seba.
js, mf, RV CZ

František schválil štyri dekréty
Kongregácie pre kauzy svätých
Vatikán 6. mája (RV) - Kráľovná, dávajúca prednosť
chudobným, a mystička, ktorá prežívala spútanosť
zlým duchom a po oslobodzujúcom exorcizme dokonávala v nevýslovných bolestiach na svojom vlastnom
tele Kristovo utrpenie. Týmto dvom ženám - Márii
Kristýne Savojskej (1812 - 1836) a Márii Bolognesovej
(1924 - 1980) sa otvára cesta k skorému blahorečeniu.
František minulý týždeň podpísal dekréty, uznávajúce
zázraky, ktoré ich povýšia k úcte na oltári.
Svätý Otec ešte počas štvrtkovej audiencie minulý týždeň schválil aj ďalšie dekréty Kongregácie
pre kauzy svätých. Dokladajú hrdinské cnosti dvoch
Božích služobníkov, ktorými sú o. Joaquim Rosselló
i Ferrá (1833 - 1909), zakladateľ Kongregácie misionárov od Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, a sestra
Maria Tereza od sv. Jozefa, občianskym menom Janina Kierocinská (1885 - 1946), základateľka Kongregácie Sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša.
RV CZ
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Úprimnú sústrasť po tragédii
v Mexiku prejavil aj František
Mexiko 8. mája (RV) - Najmenej 24 obetí vrátane
desiatich detí a asi tridsať zranených si v utorok vyžiadal výbuch cisternového kamióna prepravujúceho benzín v mexickom meste Ecatepec de Morelos.
Kamión narazil do niekoľkých domov a následne
explodoval. Úprimnú sústrasť zaželal pozostalým aj pápež František. V telegrame adresovanom
Mons. Oscarovi Robertovi Dominguezovi Couttolencovi, biskupovi Ecatepeca, pápež uisťuje pozostalých a zranených o svojej „duchovnej blízkosti“
a modlitbách za obete nešťastia. Osobitnú blízkosť
vyjadruje všetkým zraneným, z ktorých trinásť sa
nachádza vo veľmi vážnom stave.
-mf-

František vyjadril ľútosť
nad nehodou v prístave Janova
Vatikán 10. mája (RV) - Svätý Otec vyjadruje
úprimnú ľútosť nad nehodou pri móle v prístave Janova. Po vypočutí si správy o vážnej nehode Svätý
Otec prejavil svoju blízkosť celému mestu a uistil
ľudí o svojej vrúcnej modlitbe za tých, ktorí tragicky zahynuli. Vyprosuje od Pána skoré uzdravenie
pre všetkých zranených a do ochrany Panny Márie
Strážkyne zveruje tých, ktorých táto dramatická
udalosť zasiahla. V závere telegramu udeľuje veriacim svoje apoštolské požehnanie.
K nešťastiu došlo v noci z utorka na stredu, keď
plavidlo Jolly Nero v Janove nabúralo do kontrolnej
veže. O život prišlo sedem ľudí, dvaja sú nezvestní.
V lodi sa v tom čase nachádzalo trinásť ľudí. -mf-

Ďalší krok k transparentnosti
ﬁnančných transakcií
Vatikán/USA 9. mája (RV) - Riaditeľ Dozorného ﬁnančného úradu (AIF) Svätej stolice a Metského štátu Vatikán v stredu vo Washingtone podpísali dohodu
s riaditeľom podobného úradu FinCEN (Financial
Crimes Enforcement Network) Ministerstva ﬁnancií
USA. Cieľom dohody je posilniť úsilie v boji proti
praniu špinavých peňazí a ﬁnancovaniu terorizmu. Dohodu podpísal za vatikánsku stranu René Brülhart a za
USA riaditeľky FinCEN-u Jennifer Shasky Calveryová. Podpis zmluvy je jasným dokladom toho, s akou
vážnosťou Mestský štát Vatikán a Svätá stolica akceptujú zodpovednosť za ﬁnančnú transparentnosť a ako
chcú spolupracovať na medzinárodnej úrovni, uviedol
René Brülhart.
RV CZ
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Svätý Otec: Ľudová zbožnosť je miestom stretnutia sa s Kristom
Vatikán 5. mája (RV) - Ani vytrvalý dážď neodradil
takmer 100-tisíc ľudí, ktorí prišli na Námestie sv. Petra, aby sa zúčastnili na svätej omši, ktorú slávil Petrov
nástupca v rámci Roku viery pre členov zbožných bratstiev z celého sveta. Svätý Otec vo svojom príhovore
vypočítal tri charakteristické prvky takéhoto bratstva:
evanjeliový rozmer, cirkevná dimenzia a misionárska
povaha.
„Drahí bratia a sestry! Ste odvážni, že ste prišli sem
v takomto daždi. Nech vás Boh veľmi požehná!
Som veľmi rád, že práve počas Roka viery môžem
sláviť túto Eucharistiu venovanú osobitne bratstvám.
Tie majú v Cirkvi svoju tradíciu, ktorá bola prednedávnom znovuobjavená a obnovená. Zo srdca pozdravujem
všetkých, osobitne bratstvá, ktoré prišli z rozličných krajín sveta! Ďakujem, že ste prišli a za vaše svedectvo!
1. V evanjeliu sme počuli úryvok z Ježišovej rozlúčky, o ktorom píše evanjelista Ján v kontexte poslednej
večere. Ježiš zveruje učeníkom svoje posledné myšlienky ako duchovný testament ešte predtým, ako ich opustí.
Dnešný text zdôrazňuje skutočnosť, že celá kresťanská
viera je založená na vzťahu s Otcom, Synom a Duchom
Svätým. Ten, kto miluje Pána Ježiša, prijíma do svojho
vnútra jeho a Otca a milosťou Ducha Svätého prijíma
do svojho srdca a do svojho života evanjelium. Tu je naznačené centrum, z ktorého všetko musí vychádzať a ku
ktorému musí všetko smerovať. Milovať Boha a byť
Kristovými učeníkmi, ktorí žijú evanjelium. Benedikt
XVI., keď sa k vám prihováral, použil toto slovo: evanjeliovosť. Drahé bratstvá, ľudovú zbožnosť, ktorej ste vy
dôležitými svedkami a ktorá je pokladom Cirkvi, Latinskoamerickí biskupi deﬁnovali ako spiritualitu, mystiku, ktorá je „miestom stretnutia s Kristom“. Neustále
čerpajte od Krista, nevysychajúceho prameňa, posilňujte svoju vieru starostlivosťou o duchovnú formáciu,
osobnú a komunitnú modlitbu, ako aj liturgiu. Počas
storočí boli bratstvá akoby vyhňami svätosti pre mnohých, ktorí prežívali v jednoduchosti intenzívny vzťah
s Pánom. Rozhodne kráčajte k svätosti. Neuspokojte sa
s priemerným kresťanským životom, ale nech sa vaša
príslušnosť stane určitým stimulom predovšetkým pre
vás samých, aby ste stále viac milovali Ježiša Krista.
2. Rovnako aj úryvok zo Skutkov apoštolov, ktorý sme počuli, rozpráva o tom, čo je najpodstatnejšie.
V rodiacej sa Cirkvi bolo potrebné okamžite rozhodnúť medzi tým, čo je podstatné pre kresťanské bytie,
pre nasledovanie Krista a medzi tým, čo k tomu nepatrí.
Apoštoli a ostatní starší sa zhromaždili v Jeruzaleme na
dôležitom stretnutí, na prvom „koncile“, aby diskutovali o tejto téme a kvôli problémom, ktoré sa objavili
po ohlasovaní evanjelia pohanom, nežidom. Bola to
prozreteľnostná príležitosť pochopiť čo je podstatné,
teda veriť v Ježiša Krista umučeného a zmŕtvychvstalého pre naše hriechy a milovať sa navzájom tak, ako On
miloval nás. Všimnite si, že problémy boli vyriešené nie

5

mimo Cirkvi, ale v nej. Tu je druhý prvok, ktorý vám
chcem pripomenúť tak, ako to urobil Benedikt XVI.
Je ním ekleziálnosť. Ľudová zbožnosť je cestou, ktorá
privádza k podstate, ak sa prežíva v Cirkvi v hlbokom
spoločenstve s vašimi pastiermi. Drahí bratia a sestry,
Cirkev vás miluje! Buďte aktívne prítomní v spoločenstve ako živé bunky, živé kamene. Latinskoamerickí
biskupi napísali o ľudovej zbožnosti, ktorej ste vy vyjadrením, že je „legitímnym spôsobom prežívania viery, prostredníctvom ktorého sa cíti príslušnosť k Cirkvi“
(Dokument z Aparecidy, 264). Milujte Cirkev! Nechajte sa ňou viesť! Buďte vo farnostiach a diecézach skutočnými pľúcami viery a kresťanského života, závanom
čerstvého vzduchu! Vidím tu na námestí veľkú paletu
najprv dáždnikov a teraz rozličných farieb a znakov.
Takáto je Cirkev. Jedno veľké bohatstvo a rozličnosť
vyjadrení, z ktorých všetky smerujú k jednote a jednota
k stretnutiu s Kristom.
3. Doplním ešte jedno slovo, ktoré vás musí charakterizovať: misijnosť. Máte osobitné a dôležité poslanie.
Je ním živiť vzťah medzi vierou a kultúrou spoločnosti, do ktorej patríte a robíte to prostredníctvom ľudovej
zbožnosti. Keď napríklad v procesii nesiete Ukrižovaného s toľkou úctou a láskou k Pánovi, nerobíte z toho
iba jednoduché vonkajšie gesto. Ukazujete na podstatu
Pánovho veľkonočného tajomstva, jeho utrpenie, smrť
a zmŕtvychvstanie, na to, že nás spasil. Predovšetkým
sebe samým a komunite pripomínate, že je potrebné
nasledovať Krista na konkrétnej životnej ceste, aby nás
premenil. To isté platí, keď prejavujete vnútornú úctu
Panne Márii. Ukazujete na najvyšší spôsob realizácie
kresťanskej existencie Tej, ktorá je skrze svoju vieru
a poslušnosť Božej vôli, ako aj pre svoje uvažovanie nad
Ježišovými slovami a skutkami, najdokonalejšou Pánovou učeníčkou (porov. Lumen gentium, 53). Vy prejavujete tú vieru, ktorá sa rodí z počúvania Božieho slova,
spôsobmi, ktoré zahŕňajú zmysly, city a symboly rozličných kultúr. Takýmto spôsobom pomáhate s jej šírením
medzi ľuďmi, osobitne medzi ľuďmi jednoduchými,
tými, ktorých Ježiš v evanjeliu nazýva „maličkí“. Preto „kráčať spoločne do sanktuárií a zúčastňovať sa na
iných verejných prejavoch ľudovej zbožnosti, berúc so
sebou aj svoje deti a zapájať iných ľudí, je samo o sebe
skutkom evanjelizácie“ (Dokument z Aparecidy, 264).
Keď vy idete do sanktuárií, keď beriete so sebou svoju
rodinu, svoje deti, robíte skutok evanjelizácie. Takýmto
spôsobom treba pokračovať ďalej! Aj vy buďte skutočnými evanjelizátormi! Nech sú vaše akcie „mostami“
na cestách, ktoré privádzajú ku Kristovi, aby sa kráčalo spolu s ním. V tomto duchu buďte vždy pozorní na
milosrdnú lásku. Každý kresťan a každé spoločenstvo
je misionárske do takej miery, do akej nesie a prežíva
v sebe evanjelium a svedčí o Božej láske každému, predovšetkým tomu, kto sa nachádza v ťažkostiach. Buďte
misionármi Božej lásky a nežnosti! Buďte misionármi
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Božieho milosrdenstva, ktoré nám vždy odpúšťa, stále
nás čaká a veľmi miluje!
Evanjeliovosť, ekleziálnosť, misijnosť. Tri slová!
Nezabudnite ich! Prosme Pána, aby vždy nasmeroval našu myseľ a naše srdce k sebe, ako živé kamene
Cirkvi, aby sa každá naša činnosť, celý náš kresťanský
život stal žiarivým znamením jeho milosrdenstva a jeho lásky. Takto budeme kráčať k cieľu našej pozemskej
púte, k nebeskému Jeruzalemu. Tam už nebude žiaden
chrám: Boh sám a Baránok sú chrámom. Svetlo slnka a mesiaca zhasnú a nahradí ich sláva Najvyššieho.
Nech sa tak stane.“
František po skončení svätej omše pútnikov oslovil
opäť a vyzval k spoločnej modlitbe Raduj sa, nebies
Kráľovná:
„V tejto chvíli hlbokého spoločenstva v Kristovi,
pociťujeme živým spôsobom duchovnú prítomnosť
Panny Márie uprostred nás. Je to materinská, rodinná
prítomnosť osobitne pre vás, ktorí ste členmi bratstiev.
Láska k Márii je jednou z charakteristík ľudovej zbožnosti, ktorú je potrebné doceniť a nasmerovať správnym smerom. Preto vás pozývam meditovať nad poslednou kapitolou konštitúcie Druhého vatikánskeho
koncilu o Cirkvi Lumen gentium, ktorá hovorí o Márii v tajomstve Krista a Cirkvi. Píše sa tam, že Mária
„napredovala na ceste viery“ (č. 58). Drahí priatelia,

ŽIVOT CIRKVI
v tomto Roku viery vám nechávam ikonu Panny Márie
pútničky, ktorá nasleduje syna Ježiša a predchádza nás
na ceste viery.
Dnes slávia Veľkú noc východné cirkvi, ktoré sa
riadia Juliánskym kalendárom. Túžim týmto bratom
a sestrám zaslať osobitný pozdrav, pripájajúc sa k nim
celým srdcom v ohlasovaní radostnej zvesti: Kristus
vstal z mŕtvych! Zhromaždení v modlitbe okolo Márie,
zvolávajme od Boha dar Ducha Svätého, Tešiteľa, aby
potešil a posilnil všetkých kresťanov, zvlášť tých, ktorí
slávia Veľkú noc v skúškach a utrpení, aby ich viedol
po ceste zmierenia a pokoja.
Včera bola v Brazílii vyhlásená za blahoslavenú
Francisca de Paula De Jesus, zvaná «Nhá Chica». Jej
jednoduchý život bol celý zasvätený Bohu a službe lásky, až tak, že ju volali «matkou chudobných». Teším
sa spolu s Cirkvou v Brazílii z tejto žiarivej Pánovej
služobníčky.
V dnešný deň detských obetí násilia osobitne pozdravujem členov asociácie „Meter“. Ponúka mi to príležitosť, aby som obrátiť svoje myšlienky k všetkým
tým, ktorí trpeli alebo trpia v dôsledku zneužívania.
Chcem ich ubezpečiť, že sú osobitným spôsobom prítomní v mojich modlitbách. Chcem však dôrazne povedať, že všetci sa musíme s odvahou pričiniť o to, aby
každá ľudská bytosť bola chránená a bránená, zvlášť
deti, ktoré patria k tým najzraniteľnejším.“
-js, as-

Vo Vatikáne zaznela prísaha nových členov Švajčiarskej gardy
Vatikán 6. mája (RV) - V štyroch jazykoch - francúzštine, taliančine, nemčine a retrorománčine - zaznela
prísaha 35 nových členov Švajčiarskej gardy. Vo vatikánskej aule Pavla VI. regrúti zložili prísahu vernosti
pápežovi do rúk substitúta Štátneho sekretariátu arcibiskupa Mons. Angela Becciu, za prítomnosti švajčiarskeho prezidenta. Hostiteľom slávnostného obradu
bol tento rok kantón Zug, ktorý zastupovala početná
delegácia.
Nových členov Švajčiarskej gardy prijal
aj Svätý Otec
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Ešte pred samotným sľubom nových brancov krátko
po poludní pozdravil Svätý Otec. „Drahí priatelia Švajčiarskej gardy! Som rád, že vás môžem prijať a odovzdať
môj srdečný pozdrav každému z vás, vašim príbuzným,
priateľom, všetkým autoritám a všetkým, ktorí sa chceli
zúčastniť na tomto slávnostnom dni. Všetkým vám, drahí príslušníci, znovu vyjadrujem úprimnú vďaku za vašu
vzácnu a veľkodušnú službu pápežovi a Cirkvi. Každý
deň môžem osobne zažívať pozornosť, profesionalitu
a lásku, s akou vykonávate vaše poslanie. Ďakujem vám
zato. Osobite ďakujem vašim rodinám, ktoré veľkoryso prijali vaše rozhodnutie pre túto službu vo Vatikáne
a podporujú vás svojou láskou a modlitbou,“ povedal
František v Klementínskej sále Apoštolského paláca
pred nováčikmi a ich príbuznými.
V súvislosti so spomienkou na pamätnú historickú
udalosť, ktorá stála príslušníkov Švajčiarskej gardy,
zapojených do obrany pápeža, život, Svätý Otec poznamenal: „Dnes nie ste volaní k takýmto hrdinským
gestám, ale k inej forme obetovania sa, ktorá je tiež
náročná: dať svoju mladícku energiu do služby Cirkvi
a pápežovi. Aby ste to mohli robiť, musíte byť silní, motivovaní láskou a podporovaní vierou v Krista.
Tento rok je vaša slávnosť súčasťou Roku viery, ktorý
prežíva Cirkev vo svete. Som si istý, že rozhodnutie
6
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dať roky svojho života do služby pápeža, nie je cudzie
vašej viere. Práve naopak, najhlbšie motivácie, ktoré
vás doviedli sem do Ríma, majú svoj pôvod vo viere.
Vo viere, ktorú ste dostali v rodine, pestujete ju vo svojich farnostiach, a ktorá sa prejavuje oddanosťou švajčiarskych katolíkov voči Cirkvi. Pamätajte si to dobre:
viera, ktorú vám Boh dal v deň krstu, je ten najcennejší
poklad, aký môžete mať! A vaše poslanie v službe pápeža a Cirkvi nachádza svoje korene práve tam.“
František povzbudil príslušníkov Švajčiarskej
gardy k tomu, aby vydávali svedectvo o svojej viere s radosťou a s láskavosťou. Je to nesmierne dôležité pre ľudí, ktorí prichádzajú do Vatikánu. „Ale
je to rovnako dôležité pre tých, ktorí pracujú tu pri
Svätej stolici, a teda aj pre mňa! Vaša prítomnosť je
znamením sily a krásy evanjelia, ktoré v každej dobe
volá mladých ľudí, aby ho nasledovali. Aj ja by som
vás chcel pozvať prežiť toto obdobie, ktoré strávite vo večnom meste, v duchu skutočného bratstva,
pomáhajúc jeden druhému žiť dobrý kresťanský život, ktorý zodpovedá vašej viere a vášmu poslaniu
v Cirkvi. Buďte pozorní k sebe, všímajte si, či niekto
z vás nemá ťažkú chvíľu. Buďte ochotní počúvať,
byť nablízku. Modlite sa jeden za druhého a prežívajte vzájomné spoločenstvo, ktoré je živené Ježišom
v Eucharistii.“
V treťom bode svojho príhovoru Svätý Otec hovoril
o tom, že skúsenosť, ktorá sa im ponúka v Švajčiarskej
garde, je privilegovanou príležitosťou prehĺbiť poznanie Krista a jeho evanjelia, aby ho nasledovali a tu v Ríme takmer vdychovali univerzálnosť Katolíckej cirkvi.
„Keď niektorí z vás budú dnes prisahať, že budú verne
vykonávať svoju službu a ďalší z vás obnovia túto prísahu vo svojich srdciach, myslite nato, že vaša služba
je svedectvom o Kristovi, ktorý volá, aby ste boli autentickými ľuďmi a pravými kresťanmi, protagonistami svojej existencie. Hlboko zjednotení s ním budete
vedieť s istotou a zrelosťou zdolávať prekážky a čeliť
výzvam života v pevnom presvedčení, že vzkriesený
Pán – ako nám pripomína liturgia veľkonočnej vigílie
– je večný Kráľ, ktorý zvíťazil nad temnotou sveta. On
sám je pravda, cesta a život.“
V závere príhovoru František zopakoval slová povzbudenia, vďačnosti a všetkým prítomným udelil
požehnanie: „Drahí príslušníci Švajčiarskej gardy, nezabudnite, že Pán kráča s vami, je vám stále po boku,
aby vás podoprel, najmä vo chvíľach ťažkostí a skúšok.
Úprimne vám prajem, aby ste vždy pociťovali radosť
a útechu jeho žiarivej prítomnosti a milosrdenstva.
Zverujem každého z vás, vašu vzácnu službu, pod materskú ochranu Panny Márie a vašich svätých patrónov
a zo srdca udeľujem vám, vašim príbuzným a všetkým
prítomným moje požehnanie ako znamenie veľkej lásky a mimoriadnej vďačnosti.“
Sviatok Švajčiarskej gardy
Švajčiarska garda, ktorú založil pápež Júlis II. v roku 1506, si dnes (6. mája) pripomína hrdinskú smrť

7

ŽIVOT CIRKVI
147 švajčiarskych vojakov, ktorí padli pri obrane pápeža Klementa VII. pred barbarmi v roku 1527. Rovnako
v tento deň už tradične skladajú jej noví členovia. Tento
rok ich bolo 35. Ich program sa začal rannou svätou
omšou v Bazilike sv. Petra, ktorú celebroval kardinál
Tarcisio Bertone. V homílii protagonistom dňa pripomenul, že ich prísaha sa končí slovami „Boh a naši svätí patróni nech mi pomáhajú“.
„V realizme tejto pokory, v dôvere, ktorá je založená na viere v Boha, ktorá miluje a odpúšťa bez konca,
máme silné a múdre povzbudenie nášho pápeža Františka. Od prvého dňa jeho pontiﬁkátu nám naozaj neprestajne ukazuje cestu dôvery, súcitu a odhodlania vydávať počet z našej viery v každodennom živote. Myslím
a verím, že ste odhodlaní obohatiť praktizovaním týchto
výziev váš osobný život,“ povedal kardinál Bertone.
Slávnosť pokračovala dopoludnia pietnou spomienkou na padlých vojakov, a to na Námestí prvých rímskych mučeníkov vo Vatikáne. Krátko po poludní prijal nových príslušníkov gardy spolu s ich príbuznými
v Klementínskej sále Apoštolského paláca pápež František. Slávnostnú prísahu zložili o 17:00 h v Aule Pavla
VI. pred zástupcom Svätého Otca, ktorým bol substitút
štátneho sekretariátu Mons. Giovanni Angelo Becciu.
Akt sa konal za prítomnosti kardinálov, biskupov,
členov Rímske kúrie, diplomatických delegácií akreditovaných pri Svätej stolici. Okrem toho bol prítomný
aj prezident Švajčiarskej konfederácie Ueli Maurer,
rovnako ako švajčiarsky veľvyslanec pri Svätej stolici
Paul Widmer. Švajčiarska armáda bude zastúpená generálmajorom Danielom Roubatym. Večer o 18:30 h
sa v Aule Pavla VI. uskutočnilo neformálne stretnutie
s možnosťou vyjadrenia gratulácií nováčikom Švajčiarskej gardy v deň ich prísahy.
Prezident Švajčiarskej konfederácie
na audiencii u Františka
Prísaha nových členov Švajčiarskej gardy je tradične spojená aj s oﬁciálnou návštevou prezidenta
Švajčiarskej konfederácie vo Vatikáne. Ueli Maurer sa
stretol s Františkom, kardinál Tarcisiom Bertonem, vatikánskym štátnym sekretárom a Mons. Dominiquem
Mambertim, sekretárom pre vzťahy so štátmi.
Vatikán ocenil niekoľko storočí trvajúcu hodnotnú službu pápežskej Švajčiarskej gardy. Predstavitelia
oboch strán hovorili aj o spoločnom úsilí posilňovať
dobré vzťahy, ktoré existujú medzi Svätou stolicou
a Švajčiarskou konfederáciou a spoluprácu medzi Katolíckou cirkvou a štátom. Témou diskusií boli aj otázky spoločného záujmu, ako je ochrana ľudských práv,
vzdelávanie mládeže a medzinárodná spolupráca pri
podporovaní spravodlivosti a pokoja.
Švajčiarska konfederácia má viac ako 7,7 milióna
obyvateľov, ktorého takmer 42% predstavujú rímskokatolícki veriaci. Veľa Švajčiarov sa hlási aj k švajčiarskej reformovanej cirkvi (33,04 %), no v krajine majú
zastúpenie aj protestanti (1,94 %), moslimovia (4,26 %),
hinduisti (0,38 %) či židia (0,25 %).
jak, mf/RV CZ

19/2013

SPRÁVY Z VATIKÁNU

ŽIVOT CIRKVI

František prijal rehoľníčky z plenárneho zasadnutia v Ríme
Vatikán 8. mája (RV) - František pred generálnou audienciou prijal 900 účastníčok 19. plenárneho zhromaždenia Medzinárodnej únie vyšších rehoľných
predstavených ženských reholí. V Ríme sa konalo od
3. do 7. mája 2013. Nieslo sa v duchu prevzatého motta z Matúšovho evanjelia (Mt 20, 26) „Medzi vami
to tak nebude“ s podtitulom „Služba autority podľa
evanjelia“.
„Som rád, že sa môžem dnes s vami stretnúť a rád
by som pozdravil každú z vás a poďakoval vám za
všetko, čo robíte preto, aby bol zasvätený život stále
svetlom na ceste Cirkvi.” Toto sú prvé slová príhovoru Svätého Otca, ktorými sa obrátil počas stretnutia
v Aule Pavla VI. na pestrú paletu prítomných rehoľných sestier. Po pozdravoch poďakoval kardinálovi
Braz de Avizovi, prefektovi Kongregácie pre inštitúty
zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, za jeho pozdravný príhovor v mene zhromaždenia
v úvode audiencie. Pápež František sa potom dotkol
témy plenárneho zhromaždenia a svoj príhovor rozčlenil do troch častí.
„Téma vášho zasadania sa mi zdá obzvlášť dôležitá vzhľadom na úlohu, ktorá vám bola zverená: «Služba autority podľa evanjelia». Vo svetle tohto vyjadrenia by som rád nadniesol tri jednoduché myšlienky,
ktoré vám nechám na osobné a spoločné uvažovanie.
Ježiš sa pri poslednej večeri obracia na apoštolov slovami «Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil
vás» (Jn 15,16), ktoré pripomínajú všetkým, nielen
nám kňazom, že povolanie je stále iniciatívou Boha.
Kristus vás povolal, aby ste ho nasledovali v zasvätenom živote, a toto znamená neprestajné napĺňanie
exodu zo seba samých a života podľa Krista, podľa
evanjelia, podľa Božej vôle, zriekajúc sa vlastných
predstáv, aby ste spolu so sv. Pavlom mohli povedať
«Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus» (Gal 2,20).
Tento exodus zo seba samých znamená vydať sa cestou adorácie a služby. Je to exodus, ktorý nás privedie na cestu adorácie Pána a služby Pánovi v bratoch
a sestrách. Adorovať Pána a slúžiť iným, bez ohľadu
na nejaké výhody pre seba, toto je to zrieknutie sa
seba zo strany tých, ktorí slúžia ako predstavení.“
František sa následne venoval trom evanjeliovým
radám. Poslušnosť označil za načúvanie Božej vôli
podľa vnútorných hnutí Ducha Svätého, akceptujúc
jej sprostredkovanie cez ľudí. Chudobou podľa jeho
slov víťazíme nad každým egoizmom podľa logiky
evanjelia, ktoré nás učí odovzdanosti do Prozreteľnosti Boha a Otca v úplnej dôvere. Učí nás tiež solidarite, rozdávaniu sa v láske a zbližuje nás s chudobnými, chorými a so všetkými, čo sú na periférii
života. Nenaučíme sa jej teoreticky, ale dotýkajúc sa
Kristovho tela v pokorných, chudobných a núdznych.
Čistotu nazval cennou charizmou, ktorá umocňuje
slobodné darovanie sa Bohu a druhým s nehou, milo-
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srdenstvom. Čistota pre nebeské kráľovstvo poukazuje na miesto našej afektivity v zrelej slobode a stáva
sa znamením budúceho sveta. Zdôraznil dôležitosť
duchovného materstva zasväteného života, jeho plodnosti, ktorá dáva Cirkvi duchovných synov a dcéry.
V tomto kontexte Svätý Otec dodal: „Nech radosť
z duchovnej plodnosti oživuje vašu existenciu, aby ste
boli matkami ako postava Márie Matky Cirkvi. Nemôžeme pochopiť Máriu bez jej materstva, nemôžete
pochopiť Cirkev bez jej materstva. A vy ste obrazom
Panny Márie a Cirkvi.“
Druhou skutočnosťou, na ktorú pápež František pri
vykonávaní autority poukázal, bola služba: „Nesmieme
nikdy zabudnúť, že pravá moc, na akejkoľvek úrovni, je
služba, ktorá má svoj žiarivý vrchol na kríži. Benedikt
XVI., s veľkou múdrosťou, niekoľkokrát zdôraznil, že
pre Božiu autoritu je synonymom vždy služba, pokora, láska, privlastnenie si logiky Ježiša, ktorý sa skláňa,
aby umyl nohy apoštolom (porov. Angelus 29. januára
2012) a hovorí svojim učeníkom: «Viete, že vládcovia
národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť
svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi
vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.» (Mt 20,25-27). Myslime na škodu, ktorú
spôsobujú Božiemu ľudu muži a ženy v Cirkvi, ktorí
sú karieristi, ktorí používajú ľudí, Cirkev, našich bratov
a sestry – ktorým by mali slúžiť – ako odrazový mostík pre svoje vlastné záujmy a osobné ambície. Ale toto
robí Cirkvi veľkú škodu!“
Nakoniec v treťom bode príhovoru sa Svätý Otec
venoval cirkevnej povahe ako jednej z konštitutívnych
dimenzií zasväteného života, dimenzii, ktorá musí byť
neustále obnovovaná a prehlbovaná: „Vaše povolanie
je základnou charizmou pre putovanie Cirkvi a nie je
možné, aby niektorý zasvätený alebo niektorá zasvätená necítil s Cirkvou. Cítenie s Cirkvou, ktoré nám
bolo dané v krste, nachádza svoje vyjadrenie v synovskej vernosti učiteľskému úradu, v spoločenstve
s biskupmi a Petrovým nástupcom, biskupom Ríma,
viditeľným znamením jednoty. Ohlasovanie a dosvedčovanie evanjelia nikdy nie sú skutkami izolovaných jednotlivcov.“
Pápež zopakoval, že ohlasovanie evanjelia nemôže byť vecou jednotlivcov, alebo skupín, keď – citujúc pápeža Pavla VI. – povedal, že žiť s Ježišom
bez Cirkvi, nasledovať Ježiša mimo Cirkvi, milovať
Ježiša bez toho, aby sme milovali Cirkev, je absurdnou dichotómiou. V závere svojho príhovoru v Aule
Pavla VI. Svätý Otec prítomné vyššie predstavené povzbudil, aby cítili zodpovednosť za formáciu svojich
inštitútov v duchu zdravého učenia Cirkvi, v láske
k Cirkvi, v cirkevnom duchu a dodal otázku: „Čo by
bola Cirkev bez vás? Chýbalo by jej materstvo, cit,
neha, intuícia matiek! Ďakujem vám!“
-jak-
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Svätý Otec: Duch Svätý je ako nevyčerpateľný zdroj života
Vatikán 8. mája (RV) - Františkova generálna audiencia neprestáva priťahovať značné zástupy ľudí. Na
Námestí sv. Petra a Námestí sv. Pia XII. sa ich dnes
zišlo približne 100-tisíc. Svätý Otec ako zvyčajne na
začiatku prechádzal bielym papamobilom uličkami jednotlivých sektorov
vyhradených pre pútnikov,
aby sa pozdravil s veriacimi zblízka, zvlášť s deťmi,
postihnutými a chorými.
Opäť došlo aj k výmene
solidea, teda bielej pápežskej pokrývky hlavy, ktorú
si Petrov nástupca - podľa
zvyku pápeža Pia XI., Pia XII. i Jána XXIII. - vymieňa
s tými, ktorí si ju prinesú na generálnu audienciu a podarí sa im priblížiť na dosah k trase auta, v ktorom je
František.
Dnešnú katechézu venoval Svätý Otec tretej božskej osobe, teda Duchu Svätému:
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Veľkonočný čas, ktorý práve teraz s radosťou prežívame podľa liturgie Cirkvi, je predovšetkým časom
Ducha Svätého, ktorý je nám „bez miery“ darovaný
ukrižovaným a vzkrieseným Kristom (por. Jn 3,34).
Tento čas milosti trvá až do slávnosti Zoslania Ducha
Svätého, v ktorej Cirkev nanovo prežíva vyliatie Ducha na Máriu a na apoštolov zhromaždených pri modlitbe vo Večeradle.
Kto je však Duch Svätý? V Kréde s vierou vyznávame: „Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa“.
Prvou pravdou, ktorú si v Kréde pripomíname, je že
Duch Svätý je Kýrios, Pán. To znamená, že je opravdivý Boh - tak ako Otec a Syn. Z našej strany je teda objektom rovnakej adorácie a chvály, akú venujeme Otcovi a Synovi. Svätý Duch je skutočne treťou Osobou
Najsvätejšej Trojice; je veľkým darom vzkrieseného
Krista, ktorý otvára našu myseľ a naše srdce pre vieru
v Ježiša ako v Syna poslaného Otcom - a zároveň nás
vedie k priateľstvu, k spoločenstvu s Bohom.
Chcel by som sa však pozastaviť predovšetkým pri
tom, že Duch Svätý je nevyčerpateľným zdrojom života Božieho v nás. Ľudia celého sveta a všetkých čias túžia po plnom a krásnom živote, po živote spravodlivom
a dobrom, po živote, ktorý nie je ohrozovaný smrťou,
ale môže dozrieť a vyrásť až do svojej plnosti. Človek
je ako cestujúci, ktorý prechádzajúc púšťami života, pociťuje smäd po živej, čerstvej vode, ktorá by dokázala
naplno uhasiť jeho hlbokú túžbu po svetle, po láske, po
kráse a po mieri. Všetci pociťujeme túto túžbu! A Ježiš
nám takúto živú vodu dáva: je ňou Duch Svätý, ktorý
vychádza z Otca; Duch Svätý, ktorého Ježiš vlieva do
našich sŕdc. „Prišiel som, aby mali život a aby ho mali
hojnejšie“, vraví nám Ježiš (Jn 10,10).
9

Ježiš sľubuje Samaritánke, že v hojnej miere a natrvalo daruje „živú vodu“ všetkým, ktorí ho spoznajú
ako Syna poslaného od Otca, ktorý prišiel, aby ľuďom
priniesol spásu (por. Jn 4, 5-26; 3,17). Ježiš prišiel, aby
nám daroval „živú vodu“,
ktorou je práve Duch Svätý, aby náš život bol vedený Bohom, aby bol Bohom oživovaný, a aby ním
bol aj sýtený. Keď hovoríme, že kresťan je duchovným človekom, máme na
mysli práve toto: kresťan
je človek, ktorý rozmýšľa
a koná podľa Boha, podľa
Ducha Svätého. Ale položím vám jednu otázku. A my,
rozmýšľame podľa Boha? Konáme podľa Boha? Alebo
sa nechávame viesť mnohými inými vecami, ktoré nie
sú práve Božie? Každý z nás si na toto musí odpovedať
vo svojom srdci.
A teraz sa môžeme pýtať: ako to, že táto voda dokáže celkom uhasiť náš smäd? Vieme, že voda je pre
život nevyhnutná; bez vody sa umiera; ona uhasína náš
smäd, ňou sa umývame, zúrodňuje našu zem. V liste
Rimanom nachádzame toto vyjadrenie, dobre počúvajte: „ ...Božia Láska je rozliata v našich srdciach
skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (5,5).
„Živá voda“, Duch Svätý, Dar Vzkrieseného, ktorý
u nás nachádza svoj príbytok, nás očisťuje, osvecuje,
obnovuje, premieňa nás a robí nás účastnými na živote samého Boha, ktorý je láska. Práve preto apoštol
Pavol hovorí, že život kresťana je oživovaný Duchom
a jeho ovocím - a toto ovocie je „láska, radosť, pokoj,
zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť,
zdržanlivosť“ (Gal 5,22-23). Duch Svätý nás uvádza
do Božieho života ako „Synov v Jednorodenom Synovi“. Na inom mieste Listu Rimanom, ktorý sme
viackrát spomínali, svätý Pavol všetko zhŕňa týmito
slovami: „Všetci, ktorých vedie Duch Boží, sú Božími Synmi“ (Rim 8,12-14). Lebo ste nedostali ducha
otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba
Otče!“ Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje,
že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia:
„Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak
s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.“ (8,1417). Toto je ten vzácny dar, ktorý Duch Svätý vkladá
do našich sŕdc: život Boží, život pravých synov, vzťah
dôvery a slobody, dôvery v lásku, v milosrdenstvo
Boha, ktorého prejavom je tiež nový pohľad na druhých, tak na blízkych ako aj na vzdialených: pozeráme sa na nich ako na bratov a sestry v Ježišovi, ako na
tých, ktorých máme rešpektovať a milovať.
Duch Svätý nás učí, aby sme sa na svet dívali očami
Krista, aby sme žili svoj život tak, ako ho žil Kristus,
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aby sme chápali život tak, ako ho chápal Kristus.
A práve preto táto živá voda, ktorou je Duch Svätý,
tíši náš smäd - lebo nám vraví, že sme milovaní Bohom ako jeho deti, že môžeme milovať Boha ako jeho
deti - a v jeho milosti môžeme žiť ako opravdiví Boží
synovia, ako Ježiš. A my, počúvame Ducha Svätého?
Čo nám hovorí Duch Svätý? Boh ťa miluje! Toto nám
hovorí! Boh ťa miluje, má ťa rád. A my, milujeme
opravdivo Boha a druhých - tak ako Ježiš? Nechajme
sa viesť, nechajme sa viesť Duchom Svätým. Dovoľme mu, aby prehovoril do nášho srdca, a aby nám povedal toto: že Boh je láska, že nás vždy čaká, že je náš
Otec - a miluje nás ako skutočný otec: opravdivo nás
miluje. A práve toto hovorí Duch Svätý nášmu srdcu.
Načúvajme Duchu Svätému, počúvajme Ducha Svätého a vykročme po tejto ceste lásky, milosrdenstva
a odpustenia. Ďakujem!“

Na dnešok pripadá liturgická spomienka Panny Márie, Prostredníčky všetkých milostí, ktorá je patrónkou
Argentíny, uctievanom v najväčšom mariánskom pútnickom mieste v Lujane neďaleko Buenos Aires. Preto
bola kópia tamojšej sošky umiestnená dnes v dejisku
generálnej audiencie - na nádvorí pred bazilikou. František túto okolnosť pripomenul a požiadal prítomných
krajanov o potlesk pre Madonu z Lujanu.
Po záverečnom pozdrave najpočetnejšej skupiny
veriacich, ktorú tvoria taliansky hovoriaci, potom
František uviedol záverečnú recitáciu modlitbu Pána
týmito slovami: „Skôr, než sa budeme modliť Otče
náš, pripomeňme si, že máme načúvať Duchu svätému, ktorý je v nás a počuť ho. Čo nám hovorí? Že
Boh je dobrý, že Boh je Otec, že nás Boh má rád a že
nám vždy odpustí. Načúvajme Duchu svätému.“

Na Pápežskej univerzite dialóg
medzi kresťanmi a budhistami

Vatikán k otázke Konferencie
predstavených ženských reholí

Rím 6. mája (RV) - „Vnútorný pokoj, pokoj medzi národmi“ – je názov stretnutia na Pápežskej univerzite
Urbaniane v Ríme. Pápežská rada pre medzináboženský dialóg v spolupráci Konferenciou biskupov Talianska, Hnutím fokoláre a Talianskou budhistickou úniou
zorganizovala stretnutie, ktoré bolo venované dialógu
medzi kresťanmi a budhistamiho. Ide už o štvrtú etapu
v procese, ktorý sa začal z podnetu spomenutého vatikánskeho dikastéria v roku 1964. Reaguje tiež na výzvu Svätého Otca Františka budovať mosty dialógu.
„Dôležité je, že aj napriek ťažkostiam, sme všetci
presvedčení o tom, že neexistuje iné riešenie problému
ako je dialóg, stretnutia, porozumenie, láska. Témou
konferencie je vnútorný pokoj a mier vo svete: to znamená, že keď je človek v pokoji sám so sebou, vysiela
posolstvo pokoja, nádeje, láskavosti, milosrdenstva.
Pápež veľmi zdôrazňuje milosrdenstvo. Teda tak je
tvorcom pokoja. Celý dialóg s budhizmom kladie veľký dôraz na vnútorný život, ktorý je snáď v dnešnom
svete aspektom, ktorý chýba najviac. Už Pascal povedal, že ‚veľkým problémom je, že človek nevie zostať
v pokoji vo svojej izbe‘. Myslím, že sa musíme naučiť
ako znovuobjaviť tento vnútorný pokoj,“ hovorí pre
Vatikánsky rozhlas kardinál Jean-Louis Tauran, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg.
Vnútorný pokoj je predpokladom pokoja medzi národmi. O tom je presvedčený aj Raffaello Longo, prezident Talianskej budhistickej únie: „Bez vnútorného
pokoja nie je možný mier s vonkajškom. K ničomu neslúži robiť mierové demonštrácie, ak je v nás revolúcia,
vnútorná vojna. Náboženstvá sa musia zjednotiť, aby
túto správu podávali ďalej, že duchovnosť nie je len
niečo náboženské, ale predovšetkým ľudské.“ -jak-

Vatikán 7. mája (RV) - Kongregácia pre náuku viery
vydala spoločné vyhlásenie s Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života týkajúceho sa Konferencie
ženských rehoľných rádov v USA (LCWR). Americké združenie vyšších predstavených ženských reholí reprezentuje 80 % rehoľných sestier v Spojených
štátoch a je už dlhšiu dobu poplatné radikálnemu feminizmu, ktorý priviedol jeho predstaviteľky k viac
či menej otvorenej opozícii voči cirkevnému učeniu
a biskupom USA, zvlášť vo vzťahu k interrupciám
a homosexualite. To viedlo k apoštolskej vizitácii tejto
inštitúcie, po ktorej skončení vlani Svätý Otec dosadil
zvláštneho delegáta, ktorý bude dohliadať na reformu
spomínanej Konferencie.
Obe vatikánske kongregácie sa plne zhodujú v otázke
obnovy rehoľníčok v Spojených štátoch. Niektoré médiá, uvádza sa vo vyhlásení, naznačili názorové nezhody
medzi Kongregáciou pre náuku viery a Kongregáciou
pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života po vyhlásení kardinála Braz de Aviza z 5.
mája 2013 na plenárnom zasadaní Medzinárodnej únie
vyšších rehoľných predstavených. Takáto interpretácia
slov kardinála, upozorňuje nóta, je neopodstatnená. Prefekti oboch kongregácií spolupracujú a spolupracovali
na „Doktrinálnom prehodnotení“ Konferencie predstavených ženských reholí Spojených štátov amerických
(Leadership Conference of Women Religious, LCWR).
Kardinál Braz de Aviz, a arcibiskup Gerhard Ludwig
Müller – uvádza vyhlásenia v závere – sa v pondelok
stretli a opätovne potvrdili spoločnú snahu o obnovu rehoľného života, najmä v zmysle „Doktrinálneho
hodnotenia“ a programu reformy, ktorý si obnova vyžaduje, v súlade so zámermi Svätého Otca. jak, RV CZ

19/2013

RV CZ, RV SK mkr/ snímka RV

10

SPRÁVY ZO SVETA

Observatórium kard. Van Thuana
o stave sociálneho učenia Cirkvi
Vatikán 10. mája (RV) - Observatórium kardinála Van
Thuana tento týždeň prezentovalo svoju štvrtú Správu
o stave sociálneho učenia Cirkvi vo svete. Inštitúcia so
sídlom v severotalianskom Terste sa dlhodobo zameriava na situácie, ohrozujúce hodnoty, o ktorých nie je
možné vyjednávať - rodinu, slobodu, mier a sociálnu
spravodlivosť. Najnaliehavejším súčasným problémom
je podľa nej znepokojivý trend „kolonizácie ľudskej prirodzenosti“, teda tlak na zmenu legislatívy v otázkach
počatia, manželstva a rodiny. Stojí za ním ideológia
genderu, ktorú ﬁnancujú medzinárodné lobby, politickí
predstavitelia jednotlivých štátov či medzinárodné organizmy ako EÚ, hlavná sponzorka potratov vo svete,
tvrdí arcibsikup Terstu Mons. Giampaolo Crepaldi:
„Ideológia genderu, ktorá vznikla v Európe, sa veľmi rýchlo rozšírila na iné kontinenty a zvlášť zasiahla
niektoré konkrétne krajiny. Hovoríme preto o kolonizácii - o kultúrnom vývoze západných myšlienkových
schém najmä do krajín Latinskej Ameriky. Napríklad
Argentína v priebehu jediného roka 2011 zmenila niekoľko zákonov, ktoré sú v súčasnosti všetky zamerané
proti životu a rodine. Často sa domnievame, že tieto
kultúrne a politické procesy sú výzvou pre našu vieru.
Myslím si naopak, že sa viera musí stať výzvou pre tieto
trendy, ktoré v konečnom dôsledku popierajú naše ľudstvo. Je evidentné, že že reakcia na tieto procesy je prebudenie viery. Čím viac Cirkev doháňa to, čo zanedbala
na poli viery, tým vierohodnejšiu, pútavejšiu a presvedčivejšiu odpoveď môže ľudstvu poskytnúť.“
RV CZ

Brazília má novú blahoslavenú
- Franciscu de Paula De Jesus
Vatikán 6. mája (RV) - Kardinál Angelo Amato v zastúpení Svätého Otca v brazílskom Baependi slávil
beatiﬁkačnú liturgiu, pri ktorej povýšil k pocte na oltár
negramotnú otrokyňu, žijúcu v 19. storočí. Francisa de
Paula De Jesus, známa ako „Nhá Chica“, teda „Františka“, je však zároveň „matkou chudobných“ a ženou
modlitby, ktorá k sebe priťahovala zástupy z najrôznejších vrstiev.
Narodila sa v roku 1808 bez nároku na priezvisko
a na vzdelanie - ako nemanželské dieťa otrokyne, pracujúca na statku, ktorého majiteľ bol zrejme jej otcom.
Skoro osirela, avšak mama jej pred smrťou vštiepila dôležité dedičstvo - modlitbu ruženca. Vyzvala ju
tiež, aby milovala Ježiša a Máriu a slúžila potrebným.
Tejto matkinej rade zostala verná, hoci vďaka nečakanému dedičstvu bola vytiahnutá z otroctva a mohla žiť
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zaisteným životom v manželstve. Odmieta všetky ponuky k sobášu, nežije však zasväteným životom, ale ako
laička pomáha chudobným a organizuje každodenné
modlitbové stretnutia. Až do konca svojho života nepociťovala túžbu naučiť sa čítať a písať. Svojmu životopiscovi sa zverila, že ju teší iba načúvať Písmu. Vyznávala
svoju vieru jednoducho a úprimne: „Držím sa toho, čo
mi hovorí Panna Mária“, alebo „Duch Svätý ma inšpiruje,“ zneli jej slová. Jedným z takýchto rozhodnutí bola
stavba kaplnky zasvätenej Panne Márii počatej bez poškvrny prvotného hriechu. V tejto kaplnke, ktorá bola
tiež jej jedinou životnej materiálnou investíciou, bola
pochovaná po svojej smrti 14. júna 1895.
RV CZ

Prvé mimoeurópske stretnutie
Nádvoria hľadajúcich je v Mexiku
Mexiko 7. mája (RV) - Nádvorie hľadajúcich, iniciatíva
Vatikánu venovaná dialógu s neveriacimi, pokračuje na
svojej púti aj v rámci nového pontiﬁkátu. Od 6. do 9. mája
2013 sa táto iniciatíva inšpirovaná Benediktom XVI.
koná v Mexiku. Výnimočnosťou tohto stretnutia je, že
je prvým mimo Európy. Mexiko je katolícke, k tomuto
vierovyznaniu sa hlási 87 % obyvateľov. Napriek tomu
je poznačené silným antiklerikalizmom. Tejto problematike bude venovaný priestor za dvoma okrúhlymi stolmi
na tému Sekularizmu a transcendentno.
Prvý dialóg 8. mája bude konfrontáciou medzi kardinálom Gianfrancom Ravasim a niekoľkými známymi
neveriacimi akademikmi, ako sú napríklad Eduardo
Gonzales di Pierro, Carlos Pereda Failache, Julio Hubbard, Hugo Hiriat, Carlos Ornelas. Mimoriadne významná bude diskusia za zatvorenými dverami 9. mája popoludní na pôde Autonómnej národnej mexickej univerzity
(UNAM) v skupine neveriacich 7 - 8 intelektuálov na
čele s Guillermom Hurtadom a kardinálom Ravasim.
Bude to prvýkrát, čo je kardinál pozvaný hovoriť,
dokonca aj ako ﬁlológ, na pôde tejto univerzity, ktorá
ešte pred dvoma či tromi rokmi niesla titul „pápežská“,
zdedený po pôvodnej univerzite založenej v roku 1500,
titul odobraný Svätou stolicou z dôvodu radikálnej laickej línie, ktorú univerzita UNAM, najvýznamnejšia
univerzita v Latinskej Amerike, prijala za svoju.
Kardinál Ravasi má v kontexte prvého mimoeurópskeho Nádvoria hľadajúcich na programe aj ďalšie
stretnutia na tému pastorácie kultúry a výchovy v spoločnosti, rozorvanej vážnymi sociálnymi konﬂiktami,
v prvom rade drámou obchodovania s drogami, a to
6. mája v meste Monterrey, 7. mája v Pueble a 8. mája
v Mexico City.
Univerzita v Pueble udelila dnes 7. mája 2013 kardinálovi Gianfrancovi Ravasimu čestný doktorát humanitných vied.
-jak-
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Rada biskupských konferencií
vydala posolstvo k Dňu Európy
Brusel 9. mája (RV) - Dnešný deň si pripomíname
nielen sviatok Nanebovstúpenia Pána, ale aj Deň
Európy. Predsedníctvo Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) pri tejto príležitosti vydalo posolstvo, ktoré prinášame v plnom znení:
„Všetkým osobám, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na európskom kontinente a majú ťažkosti kvôli aktuálnej ekonomickej kríze, ktoré sa cítia
opustené, ktoré stratili, alebo hľadajú prácu a ktoré
kvôli vážnej duchovnej kríze a kríze viery s námahou hľadia do budúcnosti, a osobitne mladým,
chceme povedať, že Cirkev v Európe stojí pri nich
a pozýva ich, aby nestratili nádej. V tomto Roku
viery si s plným presvedčením pripomíname to, čo
vyslovil blahoslavený Ján Pavol II. pred desiatimi
rokmi v exhortácii Cirkev v Európe: ’Ježiš Kristus
je prameňom nádeje pre Európu‛. Všetkých zároveň pozývame, aby nedovolili obavám a egoizmu
zatieniť milosrdnú lásku, ktorá vždy charakterizovala náš kontinent, ale znovuobjavili dôležitosť
rodiny, hodnotu a dar prijatia, stávajúc sa tak blízkymi tým najnúdznejším. Využívame túto príležitosť, aby sme poďakovali všetkým, ktorí pohýnaní
vierou vykonávajú charitatívnu a asistenčnú službu
na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Pomoc, ktorú prinášajú, je dôležitou a konkrétnou odpoveďou na mnohé materiálne potreby, a zároveň
je dôveryhodným znamením lásky Boha, ktorý sa
v Ježišovi Kristovi stal blízky všetkým. Pozývame
taktiež všetkých kresťanov tohto kontinentu, aby
využili „Deň Európy“ – ’spoločenstva osudu‛ - ako
ju nazval Robert Schuman 9. mája 1950 –, aby uvažovali nad svojou úlohou pri budovaní novej európskej spoločnosti, ktorá bude otvorená voči Absolútnu a založená na pravde, spravodlivosti, solidarite
a slobode: na pilieroch pokoja, ako ich deﬁnoval
pápež Ján XXIII. pred päťdesiatimi rokmi v encyklike Pacem in terris.“
-js-

Bartolomej I.: Žiť vzkriesenie
premieňa svet a nadchýňa dušu
Rusko 6. mája (RV) - Pravoslávne cirkvi slávili uplynulú nedeĺu Veľkú noc. „Vzkriesenie Krista a naše
vlastné vzkriesenie nie sú teoretickou pravdou. Sú
dogmou viery, hmatateľnou realitou, silou, ktorá premohla svet v konfrontáciami s najťažším prenasledovaním.“ Toto podľa denníka L‘Osservatore Romano
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povedal vo svojom veľkonočnom posolstve ekumenický patriarcha Bartolomej I.
„Žiť vzkriesenie“ – pokračuje posolstvo patriarchu
– „premieňa svet a nadchýňa dušu. A nadšená duša
priťahuje na svojej ceste ďalšie duše, ktoré sú pobádané žiť v pravde a radosti vzkriesenia. Prostredníctvom
vzkriesenia prekonávame bolesť a utrpenie všetkých
smutných skutočností prirodzeného života na Zemi.“
Podľa Bartolomeja I. je vzkriesenie odpoveďou Boha
na pochybnosť človeka, zraneného zlom sveta.
Denník Avvenire, ktorý priniesol veľkonočné posolstvo patriarchu Moskvy a celého Ruska Kirilla,
uvádza, že v ňom kladie dôraz na oslobodenie sa od
idolov: „Mnoho ľudí verí len v moc a bohatstvo, zdravie a fyzickú sila ako v oslobodenie a slúži modlám
tohto sveta, ktoré často zlyhávajú v tom, čo je najdôležitejšie.“ Pravý zmysel života, ako hovorí patriarcha
Kirill, je „poznať pravdu a žiť večne s Bohom“. -jak-

Apoštolský nuncius Mons. Padillla
prežil útok v Tanzánii
Tanzánia 6. mája (RV) - Jednu obeť a desiatky zranených
si v nedeľu vyžiadal bombový útok počas posviacky nového kostola vo farnosti sv. Jozefa v meste Arusha na severe Tanzánie. Podľa očitých svedkov došlo k výbuchu
len pár metrov od miesta, kde stál apoštolský nuncius
Mons. Francisco Padilla. Útočník, ani motív útoku však
zatiaľ nie je známy, zadržaný bol jeden podozrivý.
„Nikto to nečakal. Po mojom príchode do mesta
v rámci pastoračnej návštevy ma prijali veľmi dobre.
Keď sme začínali požehnávanie pred kostolom, predtým ako sme vošli, som počul výbuch, potom som videl
telá zranených ľudí na zemi. Bol som v šoku a polícia
ma okamžite odviedla na bezpečné miesto,“ tvrdí Mons.
Padilla. Polícia prípad aj naďalej prešetruje. Podľa apoštolského nuncia ide v Tanzánii o prvý útok na katolícky kostol: „V Keni sa už podobné veci odohrali, ale nie
v Tanzánii. Je to po prvýkrát, keď bomba vybuchla počas liturgického slávenia.“ Ako uviedol, ľudia sú stále
v šoku. Svoje modlitby tak obetuje za všetkých tých,
ktorých táto tragédia nejakým spôsobom poznačila. „Z
mojej strany, ako zástupcu pápeža, by som chcel vyjadriť plnú solidaritu s cirkvou v Arushe a tiež s ďalšími
katolíckymi cirkvami v krajine, ktoré v minulosti zažili
dramatické momenty: napríklad v Zanzibare bol zavraždený jeden kňaz a niekoľko kresťanských kostolov bolo
podpálených. Modlím sa za obete a ich rodiny.“
Arcibiskup Padilla pôsobil pred príchodom do Tanzánie ako apoštolský nuncius v Papue-Nová Guinea a na
Šalamúnových ostrovoch. Za biskupa bol vysvätený
v roku 2006.
-mf-
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Svätý Otec František vymenoval
pápežského legáta na Slovensko
Bratislava 10.
mája (TK KBS)
- Svätý Otec
František vymenoval svojho mimoriadneho vyslanca
- pápežského
legáta, ktorý
sa zúčastní na vyvrcholení osláv 1 150. výročia
príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie
5. júla 2013 v Nitre. Stal sa ním slovinský kardinál
Franc Rodé, C. M., emeritný prefekt Kongregácie
pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Súčasťou pápežskej delegácie budú
aj ďalší dvaja cirkevní predstavitelia, ktorých mená
budú zverejnené týždeň pred 5. júlom 2013.
V Nitre vyvrcholia celonárodné cyrilo-metodské oslavy na Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, ktorý
si pripomíname práve 5. júla. Očakáva sa účasť najvyšších cirkevných a štátnych predstaviteľov. Pred
vyvrcholením Jubilejného roka bude od 2. do 4. júla
2013 v Nitre aj plenárne zasadnutie Konferencie
biskupov Slovenska.
TK KBS, ml / snímka RV

Výročie úmrtia biskupa Tondru
pripomenuli v Spišskej Kapitule
Spišská Kapitula 7. mája (TK KBS) - V Spišskej
Kapitule si 6. mája 2013 pripomenuli úmrtie emeritného spišského biskupa Mons. Františka Tondru,
ktorý pred rokom zomrel. Zádušnú svätú omšu slúžil v spišskej Katedrále sv. Martina diecézny biskup
Mons. Štefan Sečka, ktorý na začiatku vyzval prítomných k modlitbe za zosnulého biskupa, k vernosti jeho odkazu a k nasledovaniu jeho dobrých
skutkov. Na svätú omšu prišlo 60 kňazov, prítomní
boli aj bohoslovci, rehoľné sestry a mnohí veriaci
- príbuzní i známi zosnulého biskupa Františka.
V homílii sa prihovoril spišský pomocný biskup
a generálny vikár Mons. Andrej Imrich, ktorý zdôraznil, že biskup František musel neraz robiť rozhodnutia, ktoré boli krokom do neistoty a rizika,
pričom sa vždy spoliehal na Božiu pomoc. Kazateľ
všetkým pripomenul zmysel tohto stretnutia, keď povedal: „Prišli sme všetci spomínať, ďakovať a prosiť.“ V duchu týchto slov priblížil v krátkosti život,
utrpenie i dielo zosnulého biskupa Františka, vyzval
ku vďačnosti Bohu za dar jeho života i kňazského
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povolania a nakoniec povzbudil k modlitbám a prosbám, aby sa všetci mohli s ním stretnúť v nebi.
Po svätej omši zúčastnení v procesii prešli na
cintorín, kde je emeritný biskup Tondra pochovaný.
Tam spomienka vyvrcholila krátkou pobožnosťou.
Mons. František Tondra zomrel vo veku 76 rokov 3. mája 2012. Pohrebné obrady zosnulého biskupa sa uskutočnili vo štvrtok 10. mája 2012. Po
nich uložili pozostatky otca biskupa Tondru na cintoríne v Spišskej Kapitule.
Peter Majda

TV LUX oslávila 5. narodeniny
svätou omšou z televíznej kaplnky
Bratislava 6. mája (TK KBS) - V sobotu 4. mája sa
katolícka Televízia LUX dožila svojich 5. narodenín. V tento deň priniesla svojim divákom v priamom prenose svätú omšu z televíznej kaplnky ako
poďakovanie za 5 rokov existencie. Hlavným celebrantom bol Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky
Konferencie biskupov Slovenska. Spolu s ním koncelebrovali Mons. Tibor Hajdu, predseda televíznej
rady, riaditeľ televízie Ján Buc a dramaturg Juraj
Drobný. „Televízia LUX je jedno nádherné dielo,
ktoré napriek mnohorakosti programov, ktoré sa
vysielajú, má základný cieľ. Aby ľudia vedeli, že
Boh je blízko, že Boh môže byť v nich,“ zdôraznil
v homílii Mons. Stanislav Zvolenský.
Televízia LUX je slovenská katolícka televízia,
ktorá spustila samostatné vysielanie v roku 2008
prostredníctvom satelitu a káblovej televízie. Jej
ambíciou je budovať na Slovensku televíznu alternatívu, prostriedok šírenia pokoja, povzbudenia
a hodnôt.
Eva Hrešková

Arcibiskup Zvolenský požehnal
obnovený kostol a faru
Brodské 10. mája (TK KBS) - V stredu 8. mája 2013
sa v Brodskom konala slávnostná svätá omša, počas
ktorej bratislavský arcibiskup metropolita Mons.
Stanislav Zvolenský požehnal obnovený kostol sv.
Antona opáta. Na slávnosti sa zúčastnili kňazi zo
Skalického dekanátu. Arcibiskup vo svojej homílii
okrem iného vyzdvihol krásu našich kostolov, ktorá je dôkazom viery vo farnostiach. Po svätej omši
v sprievode kňazov a veriacich požehnal aj zrekonštruovanú budovu farského úradu. Anna Krídlová
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Odkaz solúnskych vierozvestcov na konferencii v Bratislave
Bratislava 9. mája (TK KBS) - Bratislava sa dnes stala
dejiskom významnej medzinárodnej vedeckej konferencie o náboženskom dedičstve svätých solúnskych
bratoch, ktorí podľa jej organizátorov predstavujú most
medzi Východom a Západom. Na Univerzite Komenského (UK) vystúpi do piatku v štyroch sekciách vyše
20 hostí z deviatich krajín.
Priblížia rôzne aspekty diela
sv. Cyrila a Metoda a jeho
recepciu, ako aj zamerajú
sa na ich duchovné dedičstvo v stredoveku, novoveku a v najnovších dejinách.
Tento dialóg sa ponesie
v znamení prebiehajúceho
1 150. výročia príchodu
spolupatrónov Európy na
naše územie. Na otvorení konferencii nechýbal apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana,
niektorí biskupi, predstavitelia spoločenského života,
odborná i laická verejnosť.
Konferencia je zároveň miestom, kde bude pokračovať doterajší historicko-ekumenický dialóg medzi
Svätou stolicou a ruskou stranou. Jeho zmyslom je spoznávať a približovať vzájomné stanoviská ku rôznym
historickým témam spoločného záujmu od najstarších
dejín po súčasnosť, predstaviť stav historického výskumu a jeho ďalšie perspektívy a identiﬁkovať relevantné
historické pramene vo vatikánskych, ruských a iných
archívoch, povedala TK KBS prof. Emília Hrabovec,
členka Pápežského výboru pre historické vedy, ktorá je
jedným z hlavných organizátorov podujatia. Tento dialóg, ktorý je nazývaný i „historickou cestou ekumenizmu“, prebieha od 60-tych rokov dvadsiateho storočia na
rôznych vedeckých podujatiach, ktoré sa striedavo konali v Moskve alebo v Ríme (resp. na talianskej pôde).
Postavy sv. Cyrila a Metoda sú akoby stelesnením
výzvy ku jednote. Pôsobili v čase, kedy bola Cirkev ešte
jednotná, dokázali si uchovať duchovnú aj kánonickú
jednotu a jednotu lásky tak k ich materskej cirkvi v Konštantinopole, ktorá ich vyslala, ako k rímskej cirkvi,
ktorá Metoda menovala za legáta ku slovanským národom a arcibiskupa, a napokon k moravsko-slovenskej
partikulárnej cirkvi, ktorej sa stali duchovnými otcami
- zakladateľmi a Metod prvým metropolitom. Dodnes
sú uctievaní tak v Katolíckej ako v Pravoslávnej cirkvi.
Tento ich význam, aktuálne cyrilo-metodské jubileum
a rok sv. Cyrila a Metoda, vyhlásený slovenskými biskupmi, stáli pri zrode myšlienky, aby sa ďalšie stretnutie historikov Svätej stolice a ruskej strany uskutočnilo
u nás,“ dodáva prof. Hrabovec.
„Toto stretnutie vytýči ďalšiu etapu kultúrnych
a duchovných bohatstiev, ktoré sú spojené s rôznymi
tradíciami,“ povedal v úvode Bernard Ardura O.Praem,
19/2013

prezident Pápežského výboru pre historické vedy, ktorý konferenciu organizuje v spolupráci s Oddelením pre
zahraničné vzťahy Moskovského patriarchátu, s Ústavom svetových dejín Ruskej akadémie vied a Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou
Univerzity Komenského
v Bratislave. Zdôraznil, že
solúnski bratia predstavovali most medzi Východom
a Západom nielen v minulosti, ale aj dnes. „Pozývajú
nás k tomu, aby sme pracovali spoločne a prekonali
to, čo nás oddeľuje,“ povedal a upozornil, že bratia
si vďaka svojej politickej
a náboženskej práci získali
úctu tak u východných, ako
aj u západných kresťanov.
Pozdrav riaditeľa Ústavu svetových dejín Ruskej
akadémie vied v Moskve Alexandra Čubarjana účastníkom prečítala vedúca Oddelenia pre dejiny cirkví a náboženstva tohto ústavu Evghenija S. Tokareva. „Sme
na území, ktoré môžeme považovať za Východ alebo
za Západ podľa toho, z akého hľadiska sa na to pozeráme,“ uviedla Tokareva, ktorá zároveň ocenila pôsobenie
oboch bratov na území dnešného Bulharska a pripomenula aj ďalší význam ich misie, ktorý je napríklad
spojený s tým, že sv. Cyril a Metod priniesli do Ríma
ostatky sv. Klementa. Nachádzajú sa v rímskej Bazilike
sv. Klementa. Evghenija S. Tokareva vystúpi so svojou
prednáškou v piatok, priblíži tému „Cyrilometodské jubileá v Rusku a v Sovietskom zväze v kontexte medzinárodných vzťahov“.
Za UK pozdravil prítomných jej rektor prof. Karol
Mičieta a za Bohosloveckú fakultu UK jej veľký kancelár Mons. Stanislav Zvolenský. Náboženský rozmer pôsobenia sv. Cyrila a Metoda v optike súčasnosti je podľa
jeho slov poznačený tým, že si uvedomujeme, ako bolo
ich pôsobenie účinné pri spájaní východnej a západnej
Cirkvi. „Toto úsilie by dnes mohlo byť nazvané aj ekumenickým,“ povedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Na konferencii sa zúčastnil aj
bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko a ordinár Ozbrojených síl SR Mons. František Rábek, ktorý
v piatok povedie predpoludňajšiu prednáškovú časť.
Účastníkom konferencie zaslal v mene Svätého Otca
Františka telegram aj štátny sekretár kardinál Tarcisio
Bertone. List prečítal apoštolský nuncius na Slovensku
Mons. Mario Giordana:
Pri príležitosti medzinárodnej vedeckej konferencie
na tému „Svätí Cyril a Metod a ich náboženské a kultúrne dedičstvo, most medzi Východom a Západom,“
uskutočnenej pod záštitou Pápežského výboru pre historické vedy v spolupráci s Oddelením pre vonkajšie
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cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu, Ústavom
svetových dejín Ruskej akadémie vied a Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, mám tú česť, aby som
odovzdal predovšetkým pozdrav Jeho Svätosti, pápeža
Františka, cteným prednášajúcim, prítomným autoritám
a všetkým účastníkom.
V encyklike „Slavorum Apostoli“ blahoslavený Ján
Pavol II. takto komentoval apoštolskú misiu sv. Cyrila
a Metoda: „Presvedčenie svätých solúnskych bratov, že
každá miestna cirkev je pozvaná k tomu, aby svojimi
darmi obohacovala katolícku plnosť, bolo v dokonalom
súlade s ich evanjeliovým cítením, že totiž rozličné pomery jednotlivých kresťanských cirkví nikdy nemôžu
ospravedlniť nejednotnosti, nesvornosť a roztržky vo
vyznávaní jedinej viery a v praktickom uplatňovaní lásky.“
Svätý Otec dúfa, že historické prehĺbenie ich diela
prispeje k obnovenému úsiliu o evanjeliovú aktivitu,
k pokroku na ceste k plnej jednote medzi kresťanmi a
k opätovnému odhaleniu kultúrnych a duchovných koreňov európskeho kontinentu.
Pripájam môj osobný pozdrav všetkým prítomným
a blahoprajem tým, ktorí sa podujali zorganizovať túto
udalosť nesmierneho akademického významu.
Pozvanie Svätej stolice prijali relátori z Pápežského
východného ústavu, z talianskych univerzít, medzi nimi
napríklad známa profesorka východoeurópskych dejín
na rímskej univerzite La Sapienza Rita Tolomeo, historici z akademických inštitúcií vo Francúzsku, Bulharsku,
Chorvátsku, Českej republiky a zo Slovenska. Metropolita Hilarion, ktorý stojí na čele Oddelenia pre zahraničné vzťahy Moskovského patriarchátu, vyslal okrem iného sekretára Oddelenia a člena Ekumenickej rady cirkví
protojereja Dmitrija Sizonenka. V delegácii Ruskej akadémie vied pricestuje na Slovensko vedúci Centra pre
dejiny východného kresťanstva Ústavu svetových dejín
Ruskej akadémie vied, člen Vedeckej rady tohto ústavu a bývalý rektor Štátnej univerzity humanitných vied
v Moskve Michail V. Bibikov a ďalší ruskí historici
z rôznych ústavov Ruskej akadémie vied. Konferencia
sa koná pod záštitou prezident SR Ivana Gašparoviča.
Medzinárodná vedecká konferencia „Svätí Cyril
a Metod a ich náboženské dedičstvo, most medzi Východom a Západom“ prebieha v auditóriu v hlavnej
budove Univerzity Komenského v Bratislave. Účastníci
budú porovnávať pohľad na cyrilo-metodské dedičstvo
z perspektívy Katolíckej a Pravoslávnej cirkvi, ale aj
z laickej perspektívy štátov najmä v 19. a 20. storočí,
jeho význam pre formovanie nábožensko-duchovnej,
kultúrnej, národnej či európskej identity. Prednáškovú
časť ukončí príspevok slovenskej profesorky Emílie
Hrabovec o cyrilo-metodskom kulte a vízii európskej
jednoty pápeža Jána Pavla II. Po konferenciii čaká hostí
návšteva Devína a Nitry. Ich program ukončí nedeľná
spoločná latinská svätá omša v Katedrále sv. Martina,
ktorú bude celebrovať arcibiskup Zvolenský.
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Zástupca Slovenska na rokovaní
výboru FEAMC v Záhrebe
Záhreb 9. mája (TK KBS) - Záhreb privítal začiatkom
mája riadne polročné zasadnutie výboru Európskej federácie katolíckych lekárskych asociácií (FEAMC). Slovensko na ňom zastupoval člen Subkomisie pre bioetiku
Teologickej komisie KBS prof. Jozef Glasa.
Okrem zhodnotenia výsledkov posledného európskeho kongresu, ktorý sa konal vlani v novembri v Ríme
pod názvom „Bioetika a kresťanská Európa“ a riešenia
zvyčajnej medzinárodnej agendy, prijal výbor FEAMC
zásadné, kladné stanovisko a doplňujúce pripomienky
k závažnému odbornému materiálu – návrhu Odporúčaní o medicínskych rozhodnutiach na konci ľudského
života, ktorý sa v súčasnosti pripravuje na pôde Výboru
pre bioetiku (DH-BIO) Rady Európy.
Prínosom pre Slovensko je rozhodnutie o konaní
budúcoročného májového zasadnutia výboru FEAMC
v Bratislave, a to pri príležitosti medzinárodnej konferencie kresťanských lekárov a zdravotníkov za účasti
predsedu Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve
arcibiskupa Mons. Zigmunda Zimowského. Jozef Glasa

Environmentálna subkomisia
KBS zasadala v B. Bystrici
Banská Bystrica 9. mája (TK KBS) - Členovia Environmentálnej subkomisie pri Konferencii biskupov
Slovenska (ES KBS), odborníci z rôznych oblasti týkajúcich sa ochrany životného prostredia, sa zišli 8.
mája 2013 v Banskej Bystrici. Prešovský arcibiskup
gréckokatolícky metropolita Ján Babjak, SJ informoval o svojom odstúpení z funkcie predsedu ES KBS
na stretnutí KBS. Členovia subkomisie sa poďakovali
predsedovi za svedomitú a zodpovednú prácu v tejto
funkcii a skvelú spoluprácu, ktorá sa týmto nekončí.
KBS nástupcu predsedu ES KBS neurčila. Subkomisia sa preto obráti na KBS s otázkou o ďalšej činnosti
a existencii ES KBS. Všetci prítomní chcú naďalej pokračovať v spolupráci na environmentálnych témach,
prípadne ako Environmentálna komisia pri Rade hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku. Prítomní na záver vyjadrili nádej, že sa zmení
pohľad KBS na potrebnosť angažovanosti Cirkvi v
oblasti ochrany životného prostredia aj s ohľadom na
odkaz Františka pri jeho nástupe na pápežský stolec.
Na svojej internetovej stránke ES KBS chce v najbližšom čase zverejniť výroky pápeža Františka týkajúce sa ochrany životného prostredia, prírody, stvorenstva
a udržateľného života. Opätovne sa jej členovia stretnú
koncom augusta 2013.
Milan Lichý
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Vyše dvetisíc pútnikov začiatkom
mája na Hore Zvir v Litmanovej
Litmanová 10. mája (TK KBS) - Hora Zvir privítala
pútnikov aj v sobotu 4. mája. Modlitbový program sa
začal rozjímaním nad tajomstvami slávnostného svätého ruženca a pokračoval slávením svätej liturgie, po
ktorej sme svoje životy zasvätili fatimskej Panne.
V nedeľu 5. mája sa konala Malá púť. Modlitbový
program viedli predstavení a bohoslovci z prešovského kňazského seminára. Pútnikov privítal otec Marcel
Pisio, duchovný správca hory Zvir, a modlitbu akatistu
viedol otec Marek Belej, prefekt kňazského seminára.
Nasledoval svätý ruženec, po ktorom zvon oznamoval
začiatok archijerejskej svätej liturgie, ktorej predsedal
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. V homílii rektor kňazského seminára otec Miroslav Dancák vychádzal z nedeľného evanjeliového
textu o stretnutí Ježiša so slepým od narodenia. Pozval
pútnikov k tomu, aby stále chceli vidieť svoj život očami Boha, lebo iba toto je ten správny pohľad. Zároveň
prosil pútnikov o modlitby za seminár, aby bol pravdivým miestom prípravy na kňazskú službu pre tých,
ktorí sa rozhodli odpovedať na Božie volanie. Spoločne
s vladykom Jánom slávili liturgiu predstavení kňazského seminára a kňazi Prešovskej archieparchie, ktorí pôsobia vo vojenskom ordinariáte, s ktorými sa vladyka
popoludní osobitne stretol, aby viac spoznal ich službu
v tejto oblasti.
Marcel Pisio

Desiata celoslovenská púť
kresťanských učiteľov v Nitre
Nitra 6. mája (TK KBS) - V Nitre sa na Šiestu veľkonočnú nedeľu 5. mája 2013 uskutočnila 10. celoslovenská púť kresťanských učiteľov. Združenie kresťanských
pedagógov Slovenska vybralo mesto pod Zoborom pre
svoju tohtoročnú púť predovšetkým kvôli cyrilo-metodskej histórii a tradícii Nitry.
Púť sa začala slávnostnou svätou omšou v Bazilike
– Katedrále svätého Emeráma. Celebroval ju riaditeľ
Diecézneho katechetického úradu v Nitre Martin Michalíček. V homílii hovoril o znakoch kresťanskej pedagogiky, v ktorých sa počíta predovšetkým s Duchom
Svätým. „Pôsobenie nás kresťanov ak nebude založené
na tom podstatnom, na tom Božom, ak bude hľadať
kompromisy (...), tak sa budeme podobať soli, ktorá
stráca chuť a kvasu, ktorý stráca svoju silu“, povedal
Michalíček.
Program, ktorého sa zúčastnilo niekoľko desiatok
učiteľov, katechétov a vychovávateľov, pokračoval
prednáškou s názvom Dedičstvo stále živé... aj v Roku
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viery. Predniesol ju rektor Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre Mons. Pavol Zahatlan. Konštatoval, že učitelia majú dôležité a zodpovedné poslanie denne odovzdávať kresťanské hodnoty svojim žiakom,
podľa vzoru svätých Cyrila a Metoda. Prítomných pedagógov povzbudil, „aby sa nedali odradiť, znechutiť,
paralyzovať v tom konaní dobra“.
Desiata celoslovenská púť učiteľov vyvrcholila prehliadkou katedrály a Diecéznej knižnice. Miroslav Lyko

Konferencia Big Fish v Trnave
prilákala vyše dvesto účastníkov

Trnava 6. mája (TK KBS) - Vyše dvesto účastníkov
privítali uplynulú sobotu v sále Marianum na Arcibiskupskom úrade v Trnave na štvrtom ročníku
konferencie Big Fish, ktorá je stretnutím vedúcich
spoločenstiev, animátorov a aktívnych mladých ľudí
z Trnavskej arcidiecézy. V znamení témy „Pravá vášeň“ na nej vystúpili viacerí hostia a spoločenstvá
z arcidiecézy. Na stretnutí nechýbala modlitba chvál
zo spoločenstvami No Enemy z Nového Mesta nad
Váhom a Aggeus z Trnavy, workshopy a prednášky
Braňa Škripeka, Pavla Streža, Martina Sobotu, Michala Kevického a Mareka Novotného a svätá omša,
ktorú celebroval Ján Halon.
Projekt Big Fish predstavuje jeden z projektov Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy. Tá má aj vlastné diecézne centrum mládeže s názvom Archa, ktoré
pôsobí v Bojničkách neďaleko Hlohovca. Prebieha
v nej napríklad TAŠ-ka - Trnavská animátorska škola,
dvojročný vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, ktorého cieľom je príprava animátorov,
ktorí budú schopní viesť spoločenstvá mladých vo svojich farnostiach. V Centre sa pravidelne uskutočňujú
aj ďalšie formačné aktivity pre členov mládežníckych
spoločenstiev, birmovancov či iné skupiny mladých.
Centrum je tiež miestom príprav diecéznych akcii pre
mládež, ako sú napríklad stretnutie mládeže a iné aktivity.
-och- / snímka M. Vozariková
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Na Národnom pochode za život
v Košiciach očakávajú
vyše 10-tisíc účastníkov
Bratislava 5. mája (TK KBS) - Na Národnom pochode za život, ktorý sa chystá 22. septembrav Košiciach, očakávajú jeho organizátori viac ako 10-tisíc účastníkov. Vyjadria podporu ochrane života od
počatia až po prirodzenú smrť a „premenia Košice
na Európske hlavné mesto kultúry života“, informoval v tlačovej správe hovorca pochodu Tomáš
Kováčik, podľa ktorého dostali prvé informácie
o pochode vysokoškoláci z Univerzitných pastoračných centier.
Vo video spote sa študentom prihovoril mladý
pár i predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský,
ktorý upriamil pozornosť na webstránku pochodu
www.pochodzazivot.sk, kde nielen mladí môžu
nájsť všetky potrebné informácie k pochodu - jeho
ciele, dôvody ako aj možnosti podpory.
Národný pochod za život iniciovala Konferencia
biskupov Slovenska v spolupráci s viacerými mimovládnymi organizáciami, spoločenstvami a cirkvami
s cieľom odpovedať na čoraz častejšie útoky proti
životu človeka a jeho dôstojnosti. Ako najvýznamnejšie podujatie svojho druhu na Slovensku sa bude
po prvýkrát konať s celoslovenskou pôsobnosťou.
Lokálne pochody za život sa v rôznych mestách konali v marci, z nich najväčší mal názov Bratislava za
život a zúčastnilo sa ho 2000 najmä mladých ľudí.
Pripravené budú aj sprievodné podujatia - prednášky,
workshopy, diskusie, koncerty či sväté omše so slovenskými biskupmi.
Tomáš Kováčik

Tohtoročný Deň rodiny aktívne
podporili ako prví v Košiciach
Košice 6. mája (TK KBS) - Počas prvej májovej soboty zaplnili Hlavnú ulicu v Košiciach stovky rodín, ktoré prišli osláviť Deň rodiny. Ten už tradične
začína na východe Slovenska a je prvým ohnivkom
v reťazi kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré pri
príležitosti Medzinárodného dňa rodiny budú až do
polovice júna prebiehať počas víkendov vo viac
ako 20 mestách a obciach Slovenska.
Prirodzenú rodinu, založenú na manželstve
muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar
prišli do centra Košíc na Hlavnú ulicu zviditeľniť
a osláviť stovky rodín. O príjemný vstup do celého podujatia sa postarali hudobníci z Klasik bandu.
Svoje áno prirodzenej rodine prišli z pódia pri Dolnej bráne povedať nahlas aj víťazka prvého ročníka
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súťaže Slovensko hľadá Superstar Katka Koščová,
zástupca U. S. Steel Košice, predstavitelia mesta
a Cirkvi, zoskupenie Klasik band, spoločenstvo
Maranatha či herci divadielka Traláčikovia s hrou
Janko Hraško.
Popri programe na pódiu prebiehal sprievodný
program. Košičania sa mohli na Trhu prodinných
organizácií zoznámiť s ich ponukou a aktivitami,
mali možnosť využiť odborné konzultácie pre
manželov, rodičov a vychovávateľov. Samozrejme
nechýbala Cesta za rodinným šťastím pripravená
zo športovo-zábavných aktivít pre deti, rodičov,
starých rodičov sprevádzané rozprávkovými bytosťami či obľúbené maľovanie na tvár a detské
atrakcie - skákajúci hrad, detská manéž, detský
vláčik.
Jozef Predáč

Slováci na celosvetovej púti
Maltézskeho rádu v Lurdoch
Lurdy 9. mája (TK KBS) - Členovia Zboru dobrovoľníkov Zvrchovaného vojenského a špitálneho
rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rhodosu a Malty, ktorí
pôsobia v Nitre a v Bratislave, sa od 2. do 6. mája
2013 zúčastnili na celosvetovej púti rádu do francúzskeho pútnického miesta v Lurdoch. Aj Slováci
a Slovenky v uniformách maltézskeho rádu sa ako
členovia ošetrovateľského a pracovného tímu so
svojimi ťažko chorými na vozíkoch z Nitry, Bratislavy a Trnavy zúčastnili na svätých omšiach v Ružencovej bazilike či pri Jaskyni zjavenia. Nechýbali ani vo sviečkovej procesii, eucharistickej procesii
spojenej s požehnaním chorých a svojich chorých
zverených do opatery dopravili aj do kúpeľov s povestnou lurdskou vodou, ktorej sú v spojení s hlbokou vierou pripisované uzdravujúce účinky.
Na rádovej púti sa zúčastnili aj najvyšší predstavitelia Maltézskeho rádu na čele s veľmajstrom
Fra Matthewom Festingom, s ktorým sa Slováci
a Slovenky mali možnosť aj osobne stretnúť. Liturgickým aktivitám predsedal kardinál Paolo Sardi, protektor Maltézskeho rádu a spolu sním aj 22
biskupov a stovka kňazov, ktorí sú súčasne členmi
rádu. Tohtoročná púť Maltézskeho rádu sa vydarila
aj Slovenskému tímu, ktorý sa už vrátil domov povzbudený do ďalších charitatívnych aktivít.
Nie nadarmo si tak spolu s ostatnými rytiermi
a dámami z celého sveta v príhovore kardinála Sardiho počas záverečnej svätej omše viac ako 50-krát
vypočuli zdôraznenú výzvu, aby nezabúdali na dôležitú úlohu svojho rytierskeho poslania, ako prejavu služobnej charitatívnej kresťanskej lásky voči
blížnym – službu chorým a trpiacim. Tibor Ujlacký
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STRUČNE Z DOMOVA
Veriaci z Čiech, Moravy a Slovenska zaplnili
mariánsky Velehrad
VELEHRAD - Stovky veriacich z Čiech, Moravy
a Slovenska putovali uplynulú sobotu 4. mája na
moravské pútnické miesto Velehrad. Tu sa konalo
pravidelné stretnutie členov mariánskeho hnutia
Rodiny Nepoškvrnenej. Medzi pútnikmi nechýbalo
ani Rádio LUMEN.
Program vo velehradskej bazilike začal prednáškou cirkevného historika Gabriela Brendzu,
ktorý poukázal na históriu tohto pútnického miesta.
Svätú omšu celebroval kráľovohradecký pomocný
biskup Jozef Kajnek. Popoludňajší program pokračoval modlitbou posvätného ruženca a eucharistickou pobožnosťou.
Pavol Jurčaga
V gréckokatolíckom seminári v Prešove
deň otvorených dverí
PREŠOV - V sobotu 4. mája 2013 sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla
Petra Gojdiča v Prešove uskutočnil Deň otvorených
dverí. Program bol otvorený spoločnou modlitbou
– Molebenom k Presvätej Bohorodičke a príhovorom
otca rektora Miroslava Dancáka, ktorý privítal návštevníkov v hojnom počte, ktorí sa prišli v tento deň bližšie
oboznámiť so životom seminaristov a priestormi kňazského seminára.
Seminaristi si pripravili pre návštevníkov bohatý
program. Na úvod formou zábavnej prezentácie bol
predstavený seminár. Vo workshopoch sa návštevníci
mohli viac dozvedieť o živote v seminári, o pečení
prosfor, kantorovaní, ikonopisectve a o bohatom liturgickom živote v seminárnej Kaplnke Najsvätejšej Trojice. Počas programu si deti mohli vyskúšať streľbu z
luku a k zábave bol pripravený aj nafukovací hrad. Na
znak pohostenia a prijatia bol pre všetkých hostí pripravený rektorský guľáš a za vydareným dňom dala bodku svojím vystúpením bohoslovecká gospelová skupina Anastasis.
M. Ondovčák a M. Sejka
Na mariánskom pútnickom mieste Úhorná
sa konala púť mladých
ÚHORNÁ - Pri príležitosti fatimskej soboty sa 4.
mája 2013 na pútnickom mieste Úhorná konala púť
mladých z Rožňavskej diecézy. Program vyvrcholil
svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Patrik Baláž,
kaplán v Rimavskej Sobote a koordinát diecézy pre
mládež. V kázni apeloval na prítomných, aby nepovažovali desatoro Božích prikázaní za zbierku príkazov a zákazov, ale aby ich prijali ako univerzálny
návod. Návod, vďaka ktorému dokážu konať správ-

ne rozhodnutia i v najťažších situáciách, ktorým
budú ich mladé duše na ceste životom vystavené.
Simona Kaľavská a Jozef Spišák
Sestry z Kongregácie sestier Božského
Vykupiteľa na púti v Nitre
NITRA - Dve skupiny rehoľných sestier zo Slovenskej provincie Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa s vďačnosťou v srdci za dar viery putujú
v máji v Roku viery a v Roku sv. Cyrila a Metoda
do Nitry. Cieľom ich putovania je obnova a posilnenie vlastnej viery. Prvá skupina, zložený zo 74
sestier, putovala 1. mája, druhá, ktorá bude mať
o desať menej členov, poputuje na miesto kolísky
kresťanstva na Slovensku 8. mája 2013. V programe
ich putovania je návšteva Katedrály sv. Emeráma
a svätá omša. Púť vyvrcholí putovaním do Dražoviec, k Svoradovej jaskyni na Zobore a na Kalváriu.
Na každom z týchto miest majú inú pobožnosť. Na
prvom sa sestry budú modliť za dar viery, cestou
k druhému sa modlia ruženec a na poslednom krížovú cestu.
sr. Júlia
Cyrilometodiáda žiakov Banskobystrickej diecézy má svojich víťazov
BANSKÁ BYSTRICA - V Diecéznom centre Jána
Pavla II. v Banskej Bystrici sa v rámci celoročného diecézneho projektu z príležitosti 1150. výročia
príchodu sv. Cyrila a Metoda „Spoznaj svojich otcov“ stretli dňa 24. apríla 2013 víťazné 3-členné
družstvá (6, 7. a 8. roč.) zo školských kôl vo vedomostnom kvíze. O poradí rozhodlo skladanie puzzle s obrazom sv. Cyrila a Metoda na čas.
I. miesto: družstvo z Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa Banská Bystrica,
II. miesto: družstvo z Cirkevnej základnej školy sv.
Pavla Nová Dedina,
III. miesto: družstvo zo Základnej školy Andreja
Kmeťa Žarnovica.
Jana Brázdilová
Vydavateľstvo Dobrá kniha prináša životopis
Františka
TRNAVA - Vo Vydavateľstve Dobrá kniha vyšiel
životopis nového Svätého Otca s názvom: František, pápež z konca sveta. Autorom publikácie je
Leszek Śliwa. Kto vlastne si, František? Odkiaľ
prichádzaš? Kam vedie tvoja cesta? František je prvým pápežom v dejinách, ktorý nepochádza z Európy ani z Blízkeho východu. Je prvým jezuitom,
ktorý sa stal pápežom. Prvým, ktorý si vybral meno
František.
František Sočufka SJ
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Adresa: Konferencia biskupov Slovenska, P.O. Box 113, 814 99 Bratislava, Telefón: 02 / 54435 380, Fax: 02 /54433 292, e-mail: tkkbs@kbs.sk,
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