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Sociálne siete, brány pravdy a viery;
nový priestor evanjelizácie
47. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov
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Reformy pre ľudí
Slovo reforma si na Slovensku málokto spája s pozitívnym posolstvom. Bežný človek si pod týmto
pojmom predstaví napríklad platenie za návštevu
lekára, zníženie sociálnych dávok, vyššie odvody,
či neskorší vek odchodu do dôchodku. Napriek
tomu si u nás štyri pätiny obyvateľov myslí, že
reformy sú pre našu krajinu potrebné. Prečo teda
reformy nemáme radi? A ako robiť reformy pre
ľudí?
Ekonomická teória hovorí, že štrukturálne reformy vytvárajú priestor pre vyšší ekonomický rast
a zamestnanosť. To sa v konečnom dôsledku premieta do vyššej životnej úrovne. Príkladom takých
reforiem môže byť zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov, zdravotníctvo s kvalitnými
službami a bez dlhov, či opatrenia zabezpečujúce
menej korupcie a klientelizmu vo verejnom sektore.
Problém reforiem je, že väčšinou sa prejavujú
až s niekoľkoročným odstupom. Politici sú preto
často malo motivovaní, aby realizovali reformy,
ktorých politické náklady sa prejavia hneď, ale
úspechy z nich budú žať až ich nástupcovia. V jednej zo školských čítaniek bol v minulosti krátky
príbeh. Dedko v ňom sadil mladé jablone. Vnúčik
sa pýtal, že prečo ich sadí, keď bude tak dlho trvať,
kým prinesú ovocie. Dedko mu nato vysvetlil, že
tie jabĺčka budú už pre neho.
Aj mnohým reformám trvá dlhšie, kým prinesú
ovocie. Napríklad, ak budeme dnes pracovať na
kvalitnejšej príprave pre budúcich učiteľov, niekoľko rokov to potrvá, kým zo škôl vyjdú lepšie
vzdelaní absolventi. Podobne je to aj s verejným
dlhom. Ozdraviť verejné ﬁnancie sa dá cez vyššie
dane, nižšie sociálne dávky, nižšie platy úradníkov, učiteľov, či policajtov. To nikto nechce. Ale
naša vyššia životná úroveň, ktorá je na dlh, znamená, že sa s ním budú musieť raz vysporiadať
naše deti.
Ako rozpoznať či vlády prinášajú dobré reformy pre ľudí, alebo ide len o populistické posolstvá
pre voličov? Veď všetci sľubujú viac pracovných
miest, či kvalitnejšie zdravotníctvo a školstvo.

Bývalý britský premiér Tony Blair považuje za
kľúčovú otázku riadenia a dostatočne vybudovaných
kapacít vlády a verejnej správy. Inak povedané, požaduje správnych ľudí, na správnych postoch.
Aby to boli reformy skutočne pre ľudí, mali by
byť aj dobre pripravené a načasované. Systémové
zmeny by sa preto mali začínať vecnou analýzou.
V minulosti boli na Slovensku mnohé zásadné
zmeny systému šité horúcou ihlou. Potom hrozí, že
niektorí ľudia musia znášať príliš veľké bremeno,
peniaze sa vyhodia na nefungujúce veci, alebo sa
zmeny nedotiahnu do konca.
Ďalšou brzdou pre rozvoj krajiny je aj častá absencia minimálnej politickej a odbornej zhody na
smerovaní krajiny. Pozitívnou výnimkou je napríklad schválenie dlhovej brzdy a vznik nezávislej
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá dohliada
na hospodárenie vlády. V tomto prípade sa na dobrom riešení dokázali výnimočne zhodnúť takmer
všetci politici naprieč politickým spektrom.
Ďalším odporúčaním pre lepšie reformy je učiť
sa od úspešných. Nie je hanba inšpirovať sa dobrým a vyvarovať sa zlému. V mnohých prípadoch
sú najlepšie riešenia mnohých problémov už známe, potrebné je ich len zaviesť do praxe.
V prípade Slovenska by sme mali dodať, že
dôležitá je aj transparentnosť a čistota vládnutia.
Ťažko sa stotožníme s potrebou uťahovania opaskov, keď mnohé úrady nakupujú predražené tovary
a služby od ﬁriem spriaznených s politikmi.
Ak chceme mať primeranú úroveň nielen dnes
ale aj v budúcnosti, viaceré reformy sú pre našu
krajinu skutočne potrebné. Realizovať by ich mali
transparentní a zodpovední lídri. Preto by sme mali
podporovať zodpovedných a jasných lídrov, ktorí
neponúkajú len krátkodobé populistické riešenia.
Dôležitá je aj príprava budúcich schopných ľudí
pre výkon verejnej funkcie. To platí po odbornej,
ale aj po morálnej stránke. Na presadenie dobrých
reforiem, ktoré budú pre ľudí, sú totiž potrebné
obidve.
RV, Ekonomický komentár: Matej Šiškovič
člen Klubu kresťanských ekonómov (CEBSI)

Inštitút náboženských diel bude zverejňovať svoje výročné správy
Vatikán 16. mája (RV) - Inštitút náboženských diel,
teda tzv. vatikánska banka, do konca tohto kalendárneho roka sprevádzkuje internetové stránky, na
ktorých bude okrem iného publikovať svoju výročnú správu. Zamestnancov Inštitútu o tom v pondelok informoval riaditeľ Ernst von Freyberg, ktorý bol do funkcie vymenovaný 15. februára. Ide
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o vôbec prvé stretnutie nemeckého ﬁnančníka so
zamestnancami vatikánskeho peňažného ústavu.
Nový predstava ďalej povedal, že banka začala
rokovania s medzinárodne certiﬁkovanou poradenskou spoločnosťou, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie štandardov namierených proti praniu špinavých peňazí.
RV CZ
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Svätý Otec František slávil prvú kanonizačnú slávnosť vo Vatikáne
Vatikán 12. mája (RV) - Približne 100-tisíc ľudí sa zúčastnilo na prvej kanonizačnej liturgii pontiﬁkátu pápeža
Františka. Cirkev má oddnes 815 nových kanonizovaných svätcov. Drvivú väčšinu - 813 osôb - tvoria veriaci
laici, ktorí sa v roku 1480 v talianskom Otrante vydali na
cestu mučeníctva, keď nasledovali svojich duchovných
na čele s miestnym biskupom. Všetci boli zabití z nenávisti k viere otomanskými Turkami potom, čo im bol
ponúknutý život výmenou za odpadnutie od kresťanskej
viery k islamu. Okrem nich boli kanonizovaní kolumbijská a mexická rehoľná sestra, ktoré žili v 20. storočí.
„Drahí bratia a sestry!
V dnešnú Siedmu nedeľu vo veľkonočnom období
sme sa s radosťou zišli sláviť sviatok svätosti. Vzdávajme vďaku Bohu, ktorý dal zažiariť svojej sláve, sláve svojej lásky, nad mučeníkmi z Otranta, nad matkou
Laurou Montoyovou a nad matkou Máriou Guadalupe
Gracía Zavalovou. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste
prišli na túto slávnosť z Talianska, Kolumbie, z Mexika
a z iných krajín – a ďakujem vám. Pozrime sa na týchto
nových svätých vo svetle Božieho slova, ktoré sme počuli. Je to slovo, ktoré nás vyzvalo byť vernými Kristovi
až po mučeníctvo; pripomenulo nám nutnosť a nádheru
prinášania Krista a jeho evanjelia všetkým; hovorilo nám
o svedectve lásky, bez ktorej i mučeníctvo a poslanie
stráca svoju kresťanskú príchuť.
Skutky apoštolov, rozprávajúc o diakonovi Štefanovi,
prvom mučeníkovi, zdôrazňujú, že bol mužom „plným
Ducha Svätého“ (6,5; 7,55). Čo to znamená? Znamená
to, že bol plný Božej lásky, že celá jeho osoba, celý jeho
život bol podnecovaný Duchom vzkrieseného Krista tak,
že nasledoval Ježiša s úplnou vernosťou až po darovanie
seba samého. Dnes nám Cirkev predkladá k úcte zástup
mučeníkov, ktorí boli spoločne povolaní vydať najvyššie
svedectvo evanjeliu v roku 1480. Približne osemsto osôb,
ktoré prežili obliehanie a vpád Otomanov do Otranta,
bolo sťatých v blízkosti mesta. Odmietli sa vzdať svojej
viery a zomreli vyznávajúc vzkrieseného Krista. Odkiaľ
vzali silu, aby ostali verní? Práve vo viere, ktorá pomáha
vidieť ponad náš ľudský pohľad, ponad hranice pozemského života, umožňuje kontemplovať „otvorené nebo“
– ako hovorí sv. Štefan – a živého Krista po pravici Otca.
Drahí priatelia, zachovajme si vieru, ktorú sme dostali, obnovme našu vernosť Pánovi aj uprostred ťažkostí
a nepochopenia. Boh nikdy nedopustí, aby nám chýbala
sila a vyrovnanosť. Pri uctievaní mučeníkov z Otranta prosme Boha, aby posilnil toľkých kresťanov, ktorí
v našich časoch v mnohých častiach sveta teraz ešte trpia
násilie a daroval im odvahu k vernosti a schopnosť odpovedať na zlo dobrom.
Druhá myšlienka vychádza z Ježišových slov, ktoré sme počuli v evanjeliu: „Prosím aj za tých, čo skrze
ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty,
Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás (porov.
Jn 17, 20-21). Sv. Laura Montoyová sa stala nástrojom
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evanjelizácie najprv ako učiteľka a potom ako duchovná
matka indiánov, ktorým priniesla nádej, prijímajúc ich
s láskou, ktorú čerpala od Boha. Privádzala ich k nemu
s výchovnou účinnosťou, ktorá rešpektovala ich kultúru
a neprotirečila jej. Vo svojom evanjelizačnom pôsobení
sa matka Laura stala naozaj všetkým pre všetkých, podľa
vyjadrenia sv. Pavla (porov. 1 Kor 9,22). Aj dnes jej duchovné dcéry prinášajú evanjelium do tých najodľahlejších a najnúdznejších miest ako istý predvoj Cirkvi. Táto
prvá spomenutá svätá, narodená v prekrásnej kolumbijskej zemi, nás učí byť veľkodušnými voči Bohu a neprežívať vieru osamote – akoby bolo možné žiť ju izolovane –, ale komunikovať ju, prinášať radosť z evanjelia
slovom a svedectvom do každého prostredia, v ktorom
sa nachádzame. Všade, kde sa nachádzame, vyžarujme
život evanjelia. Učí nás vidieť Ježišovu tvár, ktorá sa odráža v
každom človeku, víťaziť nad ľahostajnosťou a individualizmom, ktorý rozožiera kresťanské spoločenstvá, rozožiera naše vlastné srdcia. Učí nás tiež prijímať
všetkých bez predsudkov, bez diskriminácie a obmedzení, s láskou, dávajúc im to najlepšie čo máme, a tým nie
sú naše diela a naše organizácie, nie; tým najcennejším,
čo máme, je Kristus a jeho evanjelium.
Nakoniec tretia myšlienka. V dnešnom evanjeliu sa
Ježiš modlí k Otcovi týmito slovami: „Ohlásil som im
tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja“ (Jn 17,26).
Vernosť mučeníkov až po smrť a ohlasovanie evanjelia
všetkým sú zakorenené a vyrastajú z Božej lásky, ktorá je rozliata v našich srdciach prostredníctvom Ducha
Svätého (porov. Rim 5,5) a zo svedectva, ktoré máme
vydať tejto láske v našom živote. Sv. Mária Guadalupe
García Zavalová to dobre vedela. Zriekla sa pohodlného života – koľko škody narobí pohodlný a blahobytný
život a unudenosť srdca, ktorá nás paralyzuje – a ona,
zrieknuc sa pohodlného života kvôli nasledovaniu Ježišovho volania, učila láske k chudobe, ktorá uschopňuje
ešte viac milovať chudobných a chorých. Matka Lupita
sa skláňala na kolená na dlážku nemocnice pred chorými a pred opustenými, aby im slúžila s nehou a súcitom.
Toto znamená dotýkať sa Kristovho tela. Chudobní,
opustení, chorí, vytlačení na okraj sú Kristovým telom.
A matka Lupita sa dotýkala Kristovho tela a učila nás,
aby sme sa nehanbili, nebáli, neštítili dotýkať sa Kristovho tela. Matka Lupita pochopila, čo znamená dotýkať
sa Kristovho tela. Aj dnes sa jej duchovné dcéry usilujú,
aby odzrkadľovali Božiu lásku v charitatívnych dielach,
nešetriac obetami a prekonávajúc a znášajúc akékoľvek
ťažkosti s miernosťou, apoštolskou vytrvalosťou (hypomonē) a odvahou. Táto nová svätá z Mexika nás pozýva
milovať tak, ako nás miloval Ježiš. To znamená, že sa nemáme zatvoriť do seba samých, do vlastných problémov,
vlastných myšlienok a záujmov, do nášho malého sveta,
ktorý nám tak škodí, ale vyjsť a ísť v ústrety tomu, kto
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potrebuje pozornosť, pochopenie, pomoc a priniesť mu
hrejivú blízkosť Božej lásky prostredníctvom prejavov
ohľaduplnosti, úprimnej náklonnosti a lásky.
Vernosť Kristovi a jeho evanjeliu kvôli jeho ohlasovaniu slovom a životom, vydávanie svedectva o Božej
láske našou láskou, našou dobročinnosťou voči všetkým:
to sú žiarivé náučné príklady, ktoré nám ponúka trojica
dnešných svätorečených. Zároveň vzbudzujú otázky adresované nášmu kresťanskému životu: Ako som verný
Kristovi? Odnesme si so sebou túto otázku, aby sme na
ňu mysleli po celý deň: Ako som ja verný Kristovi? Som
schopný „ukázať“ moju vieru s rešpektom, a zároveň
s odvahou? Som pozorný voči iným, všímam si tých, čo
potrebujú pomoc, vnímam všetkých ako bratov a ses-
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try, ktorých mám milovať? Prosme, na príhovor Panny
Márie a troch nových svätých, aby Pán naplnil náš život
radosťou zo svojej lásky. Nech sa tak stane!
Na záver dnešnej svätej omše, pri ktorej Svätý Otec
vyhlásil nových svätých, sa spolu s pútnikmi pomodlil
modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná. V príhovore pred
ňou pozdravil niektoré skupiny prítomných, osobitne
účastníkov pochodu za život, a vyzval všetkých k rešpektovaniu života od jeho počatia až po prirodzenú smrť.
Pripomenul tiež, že v dňoch 15. a 16. júna sa v rámci
Roku viery bude vo Vatikáne sláviť „Deň Evangelium
Vitae“, ktorý pripomenie ochranu posvätnosti ľudského
života.
-aj, js-

Patriarcha koptskej pravoslávnej cirkvi Tawadros II. s Františkom
Vatikán 10. mája (RV) - Patriarcha koptskej pravoslávnej cirkvi Tawadros II. po svojom štvrtkovom príchode
do Vatikánu navštívil Baziliku
sv. Petra a katakomby pod ňou.
Ubytoval sa v Dome sv. Marty,
kde sa už v ten istý deň mohol
neoﬁciálne stretnúť so Svätým
Otcom. František ho oﬁciálnej
prijal dnes na audiencii v knižnici Apoštolského paláca, ktorú
ukončila spoločná modlitba Otče
náš a za pokoj v kaplnke Redemptoris Mater.
Dnešná návšteva posilňuje väzby priateľstva a bratstva, ktoré už zjednocujú Petrov stolec a stolec sv.
Marka, dedičstvo nevyčísliteľného odkazu mučeníkov,
teológov, svätých mníchov a verných Kristových učeníkov, ktorí počas mnohých generácií vydávali svedectvo evanjeliu, často vo veľmi ťažkých podmienkach
František začal týmito slovami svoj pozdrav, v ktorom pripomenul stretnutie koptského patriarchu Shenouda III. so Svätým Otcom Pavlom VI. Pred 40 rokmi
- 10. mája 1973 - ním začal ekumenický dialóg oboch
cirkví, ktorý neskôr vyústil v podpísanie spoločnej
kristologickej deklarácie (1988) a k ustanoveniu Zmiešanej medzinárodnej komisie teologického dialógu
medzi Katolíckou cirkvou a zástupcami všetkých pravoslávnych cirkví (1979). Petrov nástupca tieto kroky
označil za míľníky ekumenizmu.
„Sme radi, že dnes môžeme potvrdiť to, čo naši vážení predchodcovia slávnostne vyhlásili; sme radi, že
sme zjednotení v krste, čoho osobitným vyjadrením je
naša spoločná modlitba, ktorá túži po dni, keď sa naplní
želanie Pána, a my budeme môcť piť z jedného kalicha
(...) Som presvedčený, že pod vedením Ducha Svätého
bude naša vytrvalá modlitba, náš dialóg a naša vzájomná ochota deň za dňom budovať spoločenstvo vzájomnej lásky, že prinesie nové a podstatné kroky smerujúce
k úplnej jednote.“
20/2013

František ocenil pozornosť, ktorú novozvolený
koptský pravoslávny patriarcha venuje katolíckym
koptom v Egypte. Z jeho iniciatívy vznikla činnosť Národnej rady
kresťanských cirkví, usilujúca sa
o bratské vzťahy medzi jednotlivými cirkvami a ich zapojenie
v spoločnosti. Zdieľam tiež vašu
starosť o osudy vašej krajiny
a rolu kresťanských komunít, dodal Svätý Otec.
„Ak trpí jeden úd, trpia s ním
všetky ostatné údy, ak je niektorý
úd vyznamenaný, všetky ostatné údy sa s ním radujú“. To je zákon kresťanského života a v tomto zmysle
môžeme povedať, že existuje ekumenizmus utrpenia.
Tak ako krv mučeníkov bola semenom síly a plodnosti
Cirkvi, tak sa zdieľanie každodenného utrpenia môže
stať účinným nástrojom jednoty. A istým spôsobom
je toto pravdivé tiež v širšom spoločenskom rozmere
a vo vzťahoch medzi kresťanmi a nekresťami. Zo spoločného utrpenia môžu totiž s Božou pomocou vyklíčiť
odpustenie, zmierenie a pokoj.“
Prichádzam z „krajiny Nílu“, devätnásť storočí
existujúcej starovekej cirkvi a z domoviny mníšstva,
reagoval patriarcha Tawadros II. vo svojom pozdrave.
Pápeža Františka pozval na návštevu krajiny a predniesol aj nasledovný návrh: „Nech je toto len prvým
z mnohých sérií stretnutí lásky a bratstva medzi dvoma
veľkými cirkvami. Navrhujem preto, aby sa každý rok
10. mája oslavoval sviatok bratskej lásky medzi Katolíckou cirkvou a Koptskou pravoslávnou cirkvou.“
Ako dodal František, cesta medzi oboma cirkvami
je ešte možno veľmi dlhá, ale doterajšie kroky, vrátane
stretnutia v Káhire v roku 2000 medzi Shenoudom III.
a Jánom Pavlom II. počas jubilejnej púte, predstavujú
záruku pre ďalšie vzťahy. Tieto sa podľa Svätého Otca
nerodia iba z chvíľky osláv, ale aj z „ekumenizmu utrpenia“:
-mf-/RV CZ
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Blahorečený bývalý pracovník sekretariátu Svätej stolice Novarese
Vatikán 11. mája (RV)
- V sobotu predpoludním sa v rímskej
Bazilike sv. Pavla
za hradbami konala
beatiﬁkácia Mons.
Luigiho Novareseho, ktorý žil v rokoch 1914 - 1984.
Bl. Ján Pavol II. ho
označil za apoštola chorých pre jeho
rozsiahly apoštolát
medzi chorými, ktorému sa horlivo venoval i pri svojom zamestnaní na štátnom sekretariáte Svätej stolice,
kde pracoval vyše 30 rokov. Beatiﬁkačnú svätú omšu
slávil v mene Svätého Otca kardinál Tarcisio Bertone,
vatikánsky štátny sekretár.
Kardinál Bertone vychádzal vo svojej homílii
z Druhého listu sv. Pavla Korinťanom: Nech je zvelebený Boh… On nás potešuje v každom našom súžení,
aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení.» Odkaz nového blahoslaveného zhrnul
do slov: „Drahí bratia a sestry, blahoslavený Luigi Novarese dnesžiari pred nami ako obdivuhodný svedok
evanjelia, ktorý uctieval Boha v chorých a trpiacich,
pretože v nich videl živú monštrancia trpiaceho Krista.
Povzbudzujevšetkých odpovedať so zanietením a dôverou na výzvy novej evanjelizácie v rozsiahlej oblasti
utrpenia a bolesti. Kiež hrdinský príklad nového blahoslavenéhopodporí a povzbudí nás všetkých.“
Luigi Novarese sa narodil 29. júla 1914 v Casale
Monferrato, v Alexandrii, vo veku deviatich rokov bol
postihnutý ťažkou formou kostnej tuberkulózy, čo je
ochorenie, proti ktorému v tej dobe neexistoval nijaký
liek a lekári mu nedávali nádej. Rozhodol sa napísať
list donovi Filipovi Rinaldimu, hlavnému predstavenému saleziánov, že sa spolieha na modlitby chlapcov
z oratória v turínskom Valdoku, na príhovor sv. Jána
Bosca a Panny Márie Pomocnice kresťanov.
Vo veku sedemnástich rokov bol prepustený z nemocnice Santa Corona di Pietra Ligure v Savone – úplne uzdravený. Chcel sa stať lekárom, ale ešte v čase,
keď bol pacientom, pocítil v sebe potenciál duchovnej
cesty, zvolil si teda cestu kňazstva. Za kňaza bol vysvätený 17. decembra 1938 v Bazilike sv. Jána v Lateráne.
Pápež Ján Pavol II. ho nazval „apoštolom chorých”.
Celý jeho život bol úsilím proti marginalizácii osôb so
zdravotným postihnutím. Vyvádzal ich z „get“, v ktorých boli uzavreté, a integroval ich do spoločnosti. Učil
ich remeslu s cieľom, aby v medziach možností bol každý nezávislý aj z ekonomického hľadiska. Poskytoval
terapiu duchovnej motivácie v starostlivosti o pacienta.
Zakladal domy s opatrovateľskou službou, stacionáre,
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organizoval odborné kurzy pre zdravotne postihnutých
a nevládnych, učil ich premýšľať a prežívať ochorenie
novým spôsobom.
V roku 1943 založil Mariánsku kňazskú ligu na pomoc kňazom, ktorí boli chorí, zranení alebo vo vážnych
ekonomických problémoch v dôsledku vojny. O štyri
roky neskôr uvedie do činnosti Dobrovoľnícke centrum utrpenia, asociáciu, v ktorej kňazi učili chorých
premýšľať novým spôsobom nad sebou samými a chorobou. V roku 1949 podnietil vo Vatikánskom rozhlase
špeciálne vysielanie Štvrťhodina pokoja, prvý program,
ktorého protagonistami boli chorí. Začal vydávať časopis L´Ancora a zorganizoval niekoľko konferencií na
medzinárodnej úrovni o problémoch ľudí so zdravotným postihnutím, či o problémoch, ktorým čelia lekári.
V roku 1950 otec Louis zakladá nadáciu Tichých
pracovníkov kríža, združenie zasvätených mužov
a žien, kňazov i laikov, oddaným pomoci chorým, a to
v špeciﬁckom zmysle: pomáhali im pochopiť kresťanský zmysel utrpenia a podporovali ich prostredníctvom
asistenčných a profesionálnych centier. V roku 1952
stavia dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie vo
Verbanii, rovnako v roku 1952 s cieľom zefektívnenia
doprevádzania chorých Mons. Novarese zakladá štvrtú
asociáciu na pomoc chorým, od roku 1960 organizuje
každý rok kurzy duchovných cvičení.
Dňa 7. októbra 1957 Novarese zapôsobí na cirkevnú
hierarchiu zorganizovaním najväčšieho zhromaždenia
chorých, aké dovtedy nebolo, keď zorganizoval audienciu 7-tisíc chorých u pápeža Pia XII. v Cortile del
Belveder. Sedemtisíc veriacich z celého Talianska na
nosidlách a na vozíkoch, to bolo zhromaždenie, ktoré
hlboko dojalo pápeža Pacelliho.
V roku 1973 sa Národný zväz zdravotníckych spolupracovníkov mu udelil čestné uznanie za jeho angažovanie sa v oblasti zdravotníctva. V tomto roku začne
utvárať Psychopedagogické eticko-duchovné centrum
Tichých pracovníkov kríža, ktoré predstaví svetu v roku
1979 v zdravotnícko-pastoračnom časopiseL´Ancora
nell´Unità di Salute. V oblasti zdravotného postihnutia
pastoračná práca Mons. Novareseho bola vždy venovaná efektívnym medziľudským vzťahom, aby sa ľudia
s postihnutím necítili odkázanými, závislými, ale manažérmi a tvorcami ich vlastného života a rozhodnutí,
cítiac svoju vlastnú dôstojnosť.
Bol v kontakte s piatimi pápežmi, čím mal vplyv,
vďaka úvahám o zmysle utrpenia, na teológiu svojho
času, ako aj na katechézy pápežov o bolesti. Apoštolát
otca Luigiho sa rozširuje medzi chorými, začal tento
trend v nemocniciach, na klinikách a sanatóriách. Na
sklonku 80-tych rokov počet Centra dobrovoľníkov má
70 tisíc členov. Pozemský život Mons. Luigiho Novareseho sa skončil 20. júla 1984 v Rocca Priora, mestečku neďaleko Ríma. Jeho telo spočíva v Ríme v kostole
Santa Maria del Suffragio, na Via Giulia.
-jak-
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František: Duch Svätý nám umožňuje poznať Božie veci
Vatikán 15. mája (RV) - Generálna audiencia tohtoročnej svätodušnej novény sa konala na Svätopeterskom
námestí za účasti asi 100-tisíc ľudí. Svätý Otec sa v katechéze i tentokrát venoval tretej Božskej osobe:
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes by som sa rád zastavil pri činnosti, ktorú vykonáva Duch Svätý, keď vedie Cirkev a každého z nás
smerom k Pravde. Ježiš hovorí svojim učeníkom: Duch
Svätý „vás uvedie do plnej pravdy“ (Jn 16,13), lebo on
sám je „Duch Pravdy“ (porov. Jn 14,17; 15,26; 16,13).
Žijeme v časoch, keď sú ľudia k pravde skeptickí.
Benedikt XVI. mnohokrát rozprával o relativizme, teda
o sklone myslieť si, že nič nie je deﬁnitívne, že pravda sa zakladá len na vzájomnej dohode alebo na tom,
čo práve chceme. Na mieste je teda otázka: existuje
skutočná pravda? A čo je táto pravda? Môžeme ju spoznať? Môžeme ju nájsť? Tu mi prichádza na um otázka
rímskeho prokurátora Poncia Piláta, ktorú položil, keď
mu Ježiš vyjavil hlboký zmysel svojho poslania: „Čo
je pravda?“ (Jn 18,37.38). Pilát nedokáže pochopiť, že
skutočná Pravda stojí pred ním, nedokáže vidieť v Ježišovi tvár pravdy, ktorá je Božou tvárou. A predsa, Ježiš
je skutočne touto Pravdou, ktorá sa v plnosti časov „stala telom“ (porov. Jn 1,1.14), prišla medzi nás, aby sme
ju spoznali. Pravdy sa nemožno zmocniť ako nejakej
veci, pravdu treba stretnúť. Nie je to vlastníctvo, je to
stretnutie s Osobou.
Kto nám však dáva spoznať, že Ježiš je Slovo pravdy, jednorodený Syn Boha Otca? Svätý Pavol nás učí,
že „nik nemôže povedať Ježiš je Pán, iba ak v Duchu
Svätom“ (1 Kor 12,3).
Práve Duch Svätý, dar vzkrieseného Krista, nám
teda dáva spoznať Pravdu. Ježiš ho volá „Paraklétos,
Utešiteľ“, čiže „ten, ktorý prichádza na pomoc“. Je
nám po boku a pomáha nám pri putovaní za poznaním;
počas Poslednej večere Ježiš uisťuje učeníkov, že ich
Duch Svätý naučí všetko a pripomenie im všetky jeho
slová (porov. Jn 14,26).
Čo teda robí Duch Svätý v našom živote a v živote Cirkvi, aby nás priviedol k pravde? Predovšetkým
pripomína a vtláča do sŕdc veriacich slová, ktoré Ježiš
povedal – a práve prostredníctvom týchto slov – ako to
ohlasovali proroci Starého zákona – je do našich sŕdc
vpísaný zákon Boží, a stáva sa v nás princípom hodnotenia rozhodnutí i riadenia každodenných skutkov;
stáva sa princípom života. Uskutočňuje sa tu predpoveď proroka Ezechiela: „od všetkých vašich škvŕn a od
všetkých vašich modiel vás očistím. A dám vám nové
srdce a nového ducha vložím do vás... Svojho ducha
vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať
podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich“ (Ez 36,25-27). Naozaj, z hĺbky nášho vnútra sa
rodia naše skutky: je treba, aby sa celé naše srdce obrátilo k Bohu – a Duch Svätý ho premení, ak sa mu my
sami otvoríme.
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Duch Svätý nás potom, ako to Ježiš sľubuje, uvedie
do „plnej pravdy“ (Jn 16,13); privedie nás nielen k stretnutiu s Ježišom, s plnosťou Pravdy, ale priam „doprostred“ tejto Pravdy. Duch nám dáva vstúpiť do stále
hlbšieho spoločenstva s Ježišom; darúva nám poznanie
Božích vecí. Toto nemôžeme dosiahnuť len našimi silami. Ak nás Boh vnútorne neosvieti, naše kresťanstvo
bude povrchné. Tradícia Cirkvi hovorí, že Duch pravdy
koná v našom srdci tak, že v ňom vzbudzuje „zmysel
pre vieru“ (sensus ﬁdei), prostredníctvom ktorého, ako
hovorí Druhý vatikánsky koncil, Boží ľud, pod vedením
Magistéria, bez omylu prijíma odovzdanú vieru, hlbšie
do nej preniká so správnym úsudkom a plnšie ju uvádza
do života (porov. Lumen gentium, 12).
Môžeme sa pýtať: som otvorený pre činnosť Ducha
Svätého, modlím sa k nemu, aby mi dal svetlo, aby ma
urobil citlivým pre Božie veci? Toto je modlitba, ktorú
sa nám treba modliť každý deň, každý jeden deň: Duch
Svätý, nech je moje srdce otvorené Božiemu Slovu,
nech je moje srdce otvorené dobru, nech je moje srdce
otvorené Božej kráse, každý deň. Chcel by som vám ale
položiť otázku: koľkí z vás sa denne modlia k Duchu
Svätému? Bude vás málo, však? Málo, málo, málo, ale
musíme odpovedať na túto Ježišovu túžbu, treba sa nám
každý deň modliť k Duchu Svätému, aby nám otvoril
srdce pre Ježiša.
Spomeňme si na Máriu, ktorá „zachovávala všetky
tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk
2,19.51). Prijatie týchto slov a právd viery, ktoré treba
uviesť do života, sa uskutočňuje a rastie prostredníctvom činnosti Ducha Svätého. V tomto zmysle sa nám
treba učiť od Márie, aby sme aj my prežili jej „áno“,
jej úplnú odovzdanosť pre prijatie Božieho Syna do
vlastného života, ktorý je od tej chvíle celkom premenený. Prostredníctvom Ducha Svätého Otec a Syn u nás
nachádzajú svoj príbytok: žijeme v Bohu a z Boha. Je
však náš život naozaj oživovaný Bohom? Koľko vecí
uprednostňujeme pred Bohom?
Drahí bratia a sestry, potrebujeme sa nechať preniknúť svetlom Ducha Svätého, aby nás uviedol do Pravdy
Boha, ktorý je jediným Pánom nášho života. V tomto
Roku viery, pýtajme sa, či sme urobili nejaký konkrétny krok k tomu, aby sme viac spoznali Krista a pravdy
viery, či sme čítali a meditovali Sväté Písmo, či sme
študovali Katechizmus, prijímali sviatosti... Pýtajme sa
však zároveň, aké sme podnikli kroky, aby viera riadila
celý náš život.
Kresťanmi nemožno byť „na čas“, len na niekoľko momentov, za niektorých okolností, pri niektorých
rozhodnutiach; nie, nemožno byť takýmito kresťanmi,
treba byť kresťanmi v každej chvíli! Úplne. Kristova
pravda, ktorej nás Duch Svätý učí a ktorú nám on sám
darúva, sa vždy a neustále týka nášho každodenného
života. Vzývajme ho častejšie, aby nás viedol po ceste
Kristových učeníkov. Vzývajme ho každý deň, dajme
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si tento záväzok: každý deň sa chceme modliť k Duchu Svätému. Skúsite to? Áno? Nepočujem, každý deň,
áno? A tak nás Duch Svätý privedie bližšie k Ježišovi
Kristovi. Ďakujem.“
Počas okružnej jazdy pápeža medzi účastníkmi audiencie odovzdala skupina veriacich Svätému Otcovi
klietku s dvomi holubicami, aby ich vypustil na slobodu. Jednej z nich sa odletieť síce najskôr nechcelo, nakoniec však po chvíli odletela z rúk Svätého Otca.
Osobitný pozdrav Svätého Otca počas generálnej
audiencie na Námestí sv. Petra patril aj študentom,
zvlášť tým, ktorí navštevujú katolícke školy: „Katolícka škola je vzácnou skutočnosťou pre celú spoločnosť,
predovšetkým kvôli vzdelávaniu, ktoré poskytuje v spolupráci s rodinami a je dobré, aby jej úloha bola uznaná
náležitým spôsobom.“
kra, mf

František navštívil
hospitalizovaného kardinála
Vatikán 11. mája (RV) - Svätý Otec nečakane navštívil
rímsku kliniku Pia XI., kde navštívil hospitalizovaného
kardinála Javiera Lozano Barragána. Emeritný predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve sa na
mieste podrobil operačnému zákroku. Počas stretnutia
s personálom kliniky, ktorý krátko pozdravil, bol ohromený svedectvom viery mexického kardinála, ktorý
26. januára tohto roku dovŕšil 80 rokov.
-jak-

Pontiﬁkát Svätého Otca
bude zasvätený
Panne Márie Fatimskej
Fatima 15. mája (RV) - Lisabonský patriarcha kardinál José Policarpo v pondelok vo Fatime zasvätil
pontiﬁkát Svätého Otca Panne Márii Fatimskej, podľa želania, ktoré vyslovil sám František. O udalosti
informovala portugalská katolícka agentúra Ecclesia. Na svätej omši, ktorú kardinál Policarpo slávil
pri príležitosti 96. výročia mariánskych zjavení trom
pastierikom, sa zúčastnilo takmer 300-tisíc veriacich.
Biskup diecézy biskup Leirie-Fatimy Mons. Antonio Marto v jej závere prečítal posolstvo Františka,
v ktorom vyjadruje „svoju vďačnosť za iniciatívu“
a za „splnenie svojej túžby“. Svätý Otec sa v modlitbe spája s pútnikmi vo Fatime a z „celého srdca im
udeľuje svoje apoštolské požehnanie“
-mf-
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Predsedníctvo CCEE po prvýkrát
u nového pápeža Františka
Vatikán 11. mája (RV) - Svätý Otec prijal v piatok na
audiencii predsedníctvo Rady európskych biskupských konferencií (CCEE). Bezprostredne po stretnutí
sa v priestoroch Vatikánskeho rozhlasu konala tlačová
konferencia, na ktorej vystúpili predseda CCEE kardinál Petér Erdő, ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup, a podpredsedovia kardinál Angelo Bagnasco,
arcibiskup Janova a Mons. Józef Michalik, arcibiskup
Przemyślovskej arcidiecézy. Spoločne informovali
o stretnutí s pápežom Františkom, prvom po jeho zvolení, zdôraznili pri tom atmosféru srdečnosti a jeho
záujmu o prácu CCEE. Ako uviedli, diskutovalo sa aj
o náboženskej slobode v Európe a vo svete. Informácie o aktoch náboženskej neznášanlivosti a diskriminácie v Európe len poukazujú na naliehavosť riešenia
tohto problému. Dianie mapuje aj pozorovateľské centrum so sídlom vo Viedni. Predsedníctvo rovnako vyjadrilo svoje hlboké znepokojenie nad osudom dvoch
sýrskych pravoslávnych biskupov, ktorí boli unesení
pred viac ako dvomi týždňami v Aleppe. Veľa sa hovorilo aj o podpore CCEE pri iniciatíve Jeden z nás,
ktorej cieľom je obrana ľudského života od počatia po
prirodzený koniec. Tá sa snaží zozbierať jeden milión
podpisov a žiada Európsku úniu zastaviť akúkoľvek
manipuláciu a likvidáciu ľudských embryí.
-mf-

František prijal prezidenta Kolumbie
Juana Calderóna
Vatikán 14. mája (RV) - O sociálnej podmienených nepokojoch v Kolumbii a prvej kanonizovanej kolumbijskej svätici v pondelok hovorili Svätý Otec a prezident
Kolumbijskej republiky Juan Calderón. Obe strany pri
audiencii poukázali na aktuálny odkaz Matky Laury
Montoyovej, ktorá stelesňuje kresťanské korene krajiny. Sväticu kanonizoval v nedeľu vo Vatikáne František. Upozornili tiež na prínos Katolíckej cirkvi, ktorá
prispieva k duchovnému a ľudskému rozvoja krajiny
a pracuje najmä v prospech mladých generácií a najpotrebnejších obyvateľov. Na program rokovania bol
tiež mierový proces v Kolumbii, ktorý súčasná vláda
vedie s povstaleckou skupinou Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC) a ktorý vzbudzuje nádej
na pokojné riešenie. Svätý Otec a kolumbijský prezident pripomenuli obete interného konﬂiktu a vyjadrili
prianie, aby mierové rokovania pokračovali v duchu
úprimného hľadania spoločného dobra a zmierenia.
Katolícka cirkev v Kolumbii je často sprostredkovateľkou pokoja aj v politickej oblasti.
-mf-
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Cirkev sa na sociálnych sieťach
nesnaží o propagandu,
chce iba svedčiť

V nedeľu sme si pripomenuli 47. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov na tému „Sociálne
siete, brány pravdy a viery; nový priestor evanjelizácie“. Túto tému zvolil ešte v septembri 2012 pápež Benedikt XVI. Do centra tak postavil vývoj nových digitálnych sietí. Tie, ako napísal v posolstve k tomuto dňu,
prispievajú „k vzniku nového verejného priestranstva,
na ktorom ľudia zdieľajú myšlienky, a kde sa môžu
zrodiť nové formy spoločenstva“. Poslanie komunikačných prostriedkov kladne hodnotí aj Mons. Claudio
Maria Celli, predseda Pápežskej rady pre spoločenské
komunikačné prostriedky. V tejto súvislosti upozorňuje na zodpovednosť, oddanosť pravde a autentickosť.
Svet sociálnych sietí podľa neho predstavuje priestor
aj pre Cirkev: „Verím, že pre Cirkev je to výzva a tiež
príležitosť v tom zmysle, že sociálne siete sa skutočne stali životným priestorom, a v tomto kontexte sme
takpovediac vyzývaní k tomu, aby sme prezentovali
Ježišov odkaz. Pánovi učeníci sú povolaní, aby svedčili na sieti o hodnotách, v ktoré veria, k autentickému
žitiu tejto prítomnosti a jej prežívaniu s určitou zodpovednosťou. Toto je výzva. Príležitosť predstavuje tiež
to, že aj tí, ktorí sa vzdialili, tí, ktorí stratili hlbší vzťah
s Pánom – práve v kontexte sociálnych sietí, na ktorých
sú – môžu objaviť konkrétnu ponuku, serióznu prezentáciu, zdvorilú, môžu natraﬁť na životné kritéria.“
V posolstve zaznievajú mnohé aspekty, napr. dôležitosť byť na sieti, ale zároveň uniknúť predtým, čo je
senzáciou, túžbou po popularite. Mons. Celli vysvetľuje:
„Povedal by som, že takýto je postoj Cirkvi. My sa nesnažíme o propagandu, a tak toto nie je akousi ,komerčnou‘ reklamou Pána Ježiša. Ide iba o zdieľanie spôsobu života s inými, zdieľanie životných kritérií, ktoré sú
v podstate existenciálnym súhrnom vzťahu medzi mojim
životom a Ježišovým posolstvom. Je to veľmi dôležité:
naša prítomnosť nie je ,formálnou‘ reklamou evanjelia
– to znamená, že necitujem evanjelium – nie je to o tom!
Verím, že práve na sociálnej sieti som pozývaný k tomu,
aby som sa vyjadril, ako v živote vychádzam v ústrety
Ježišovi a evanjeliu, a ako sa môj život zmenil.“
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Ako predseda rady tvrdí, podobný obsah majú aj
posolstvá pápeža Františka. Spôsob zdieľať svoje myšlienky, svoju vieru s ľuďmi na sociálnej sieti nachádza
čoraz viac svoje opodstatnenie: „Myslím si, že na základe našej skúsenosti budeme v tejto línii pokračovať.
Tweety, čo sa počtu týka, sa zvyšujú a povedal by som,
že pápež František, ako sa zdá, si želá v tomto pokračovať. Zároveň tweet používa nový jazyk, je to jazyk
osobitne rozšírený medzi mladými a je veľmi dôležité
myslieť rovnako na to, že tieto správy pápeža sú potom
znovuzdieľané jeho nasledovníkmi na sieti. Milióny
ľudí môžu prijať túto správu na svojom mobilnom telefóne, ktorá, aj napriek svojej krátkosti, býva obsahovo
bohatá, podnetná a inšpiratívna na životnej ceste.“
V súvislosti s vyvíjajúcou sa technikou komunikácie je tak budúcnosť Cirkvi, Kristovho posolstva, spätá
aj s tzv. surfovaním na internete. „Je nepopierateľné, že
čo sa týka evanjelizácie, hlavná cesta vedie cez spoločenstvo, ale sociálna sieť môže byť osobitným miestom, kde aj ja môžem nájsť to, čo som možno stratil
z dohľadu alebo, čo sa mi jednoducho na ceste vytratilo. Som presvedčený, že je na našej zodpovednosti zabezpečiť, aby toto posolstvo zažiarilo čo možno najjasnejšie, a mohlo byť odkazom pre mnohých tých, ktorí
hľadajú niečo, čo by dalo zmysel ich životu,“ uviedol
Mons. Celli.
-mf-/ snímka pz

Svätý Otec pozdravil stanice,
ktoré prenášajú Vatikánsky rozhlas
Vatikán 14. mája (RV) - František poslal uplynulú sobotu
po rozhlasových vlnách zvláštny pozdrav a požehnanie
všetkým rádiovým staniciam, ktoré prenášajú programy
Vatikánskeho rozhlasu. Iniciatíva dostala názov Máriatón, jej cieľom je spojiť pri modlitbe všetkých vysielateľov a poslucháčov španielskeho programu Vatikánskeho rozhlasu. Do akcie sa zapojí 65 krajín na piatich
kontinentoch, ktorí sa pri rozhlasovom prijímači stretnú
s myšlienkou spoločnej modlitby a zdieľania, v snahe
duchovne a materiálne podporiť jednotlivých vysielateľov. Mottom iniciatívy je: „Pomôžme Panne Márii pomôcť nám!“
Poslucháčov staníc oslovil František týmito slovami:
„Drahí bratia, milované deti, predovšetkým chorí, väznení, starí, osoby opustené, chudobné, týrané a zneužívané! Na mnohých existenčných perifériách býva počúvaný hlas biskupa Ríma prostredníctvom Vatikánskeho
rozhlasu, pápežovho rozhlasu. Zo srdca si želám priblížiť sa k vám všetkým a pohladiť vás s láskou a nádejou,
ktorú nám dáva vzkriesený Ježiš. Pri tejto príležitosti požehnávam osobitne Mariatón celosvetovej rodiny Rádia
Mária. Povzbudzujem všetkých ľudí dobrej vôle z týchto šesťdesiatich piatich krajín sveta na piatich kontinentoch, aby sa zúčastnili na týchto misijných dňoch.“ -mf8
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Svätý Otec veľvyslancom: Boh ako inšpirácia pre ekonómov, politikov
Vatikán 16. mája (RV) - Súčasná ekonomická situácia
vo svete, zväčšujúca sa priepasť medzi chudobnými
a bohatými, ale najmä antropologická kríza dominovala príhovoru Františka, ktorí prijal štyroch nových veľvyslancov akreditovaných pri Svätej stolici. Diplomati,
zastupujúci ostrovný štát Antigua a Barbuda, Botswanu, Kirgistan a Luxembursko, nesídlia v Ríme.
Svätý Otec hovoril o pozitívnych výsledkoch pokroku, ktoré prispievajú k ľudskému blahu v oblasti
zdravotníctva, vzdelávania a komunikácie. Nezabudol
však pripomenúť aj smutné okolnosti: „Niektoré choroby pribúdajú, spolu s ich psychologickými následkami, strach a zúfalstvo si podmaňujú srdcia mnohých
ľudí, aj v tzv. bohatých krajinách. Radosť zo života
upadá, obscénnosť a násilie sú na vzostupe, chudoba
sa stáva čoraz evidentnejšou. O život sa musí bojovať
a často o život nie veľmi dôstojný. Jedna z príčin tejto situácie, podľa môjho názoru, spočíva vo vzťahu,
ktorý máme k peniazom, v akceptovaní ich vlády nad
nami a nad našou spoločnosťou. Finančná kríza, ktorú
prežívame, nás tak núti zabudnúť na jej prvotný pôvod
spočívajúci v hlbokej antropologickej kríze. V popieraní primátu človeka!“
Pápež František hovorí o „vytváraní nových falošných idolov“, „fetišizme peňazí“ a „diktatúre ekonomiky bez tváre“. Globálna kríza podľa neho upozorňuje na „deformitu ekonómie a ﬁnancií“ a na „vážny
nedostatok antropologickej perspektívy“. Človeka
vedie k jedinej požiadavke, ktorou je konzum a aj samotný človek je dnes považovaný za tovar: „V tomto
kontexte je solidarita, ktorá je pokladom chudobných,
často považovaná za kontraproduktívnu, protikladnú
ﬁnančnej a ekonomickej racionalite. Zatiaľ čo príjmy
menšiny exponenciálne rastú, príjmy väčšiny sú čoraz
slabšie. Táto nerovnováha pramení z ideológií, ktoré
podporujú absolútnu autonómiu trhov a ﬁnančné špekulácie, upierajúc tak štátom právo na kontrolu, aby sa
mohli ujať zabezpečenia spoločného dobra. Nastolená
je nová neviditeľná tyrania, niekedy virtuálna, ktorá
vnucuje jednostranne a bez možnej nápravy svoje zákony a pravidlá.“

Svätý Otec
poukazuje na
dlhy a pôžičky,
ktoré vzďaľujú krajiny a ich
občanov
od
reálnej kúpnej
sily, ako aj na
korupciu a egoistické daňové
úniky,
ktoré
nabrali celosvetové rozmery.
Problémom je
podľa neho odmietanie etiky a Boha. „Je považovaná za čosi kontraproduktívne, za príliš ľudské, pretože relativizuje
peniaze a moc, odmieta manipuláciu a podmaňovanie človeka. (...) Etika – prirodzene nie ako ideológia
– umožňuje, podľa môjho názoru, vytvoriť ľudskejšiu
rovnováhu a sociálny poriadok. V tomto zmysle povzbudzujem expertov v oblasti ﬁnancií a vlády krajín,
aby zvážili slová svätého Jána Zlatoústeho: «Nezdieľať s chudobnými vlastný majetok znamená okrádať
ich a pripraviť ich o život. Nie sú to naše majetky, ktoré vlastníme, ale ich.»“
Prítomným veľvyslancom ale rovnako pripomenul: „Pápež miluje všetkých, bohatých i chudobných,
ale pápež má moc, v mene Krista, pripomínať bohatému, že musí pomáhať chudobnému, rešpektovať ho,
podporovať ho.“ Cirkev neustále koná „v prospech
integrálneho rozvoja každého človeka“: „Cirkev povzbudzuje vlády, aby boli skutočne v službe spoločnému dobru ich národov. Nabáda predstaviteľov ﬁnančných inštitúcií, aby brali na vedomie etiku a solidaritu.
Prečo by sa nemohli obrátiť k Bohu, aby načerpali inšpiráciu pre svoje návrhy?“ Cieľ je tak podľa Svätého
Otca jasný: „nová politická a ekonomická mentalita,
ktorá prispeje k zmene absolútnej dichotómie medzi
ekonomickou a sociálnou oblasťou na zdravé spolužitie“.
-mf- / snímka RV

Svätá stolica vysvetľuje motív odchodu kardinála O´Briena
Vatikán 16. mája (RV) - Tlačové stredisko Svätej
stolice v stredu vydalo vyhlásenie, v ktorom vysvetľuje motív blížiaceho sa odchodu kardinála Keitha Patricka O´Briena, emeritného arcibiskupa St.
Andrews a Edinburgu, z jeho krajiny. Ako uvádza
komuniké, „v nasledujúcich dňoch opustí Škótsko,
aby sa mohol niekoľko mesiacov venovať duchovnej obnove, modlitbe a pokániu“. Sedemdesiatpäťročný kardinál O´Brien odíde na neznáme miesto
a „akékoľvek rozhodnutie v súvislosti s jeho
9

budúcimi plánmi bude záležať na dohode so Svätou
stolicou“.
Škótsky kardinál vo svojom marcovom osobnom vyhlásení priznal, že sa v minulosti jeho sexuálne chovanie dostalo pod úroveň, ktorá by
bola očakávaná od kňaza, arcibiskupa a kardinála.
Ospravedlnil sa škótskym veriacim a Katolíckej
cirkvi a zároveň potvrdil, že zvyšok svojho života
strávi v ústraní bez akýchkoľvek verejných úloh
v škótskej Katolíckej cirkvi.
-mf20/2013
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San Giovanni Rotondo:
Vystavenie tela sv. pátra Pia
Vatikán 11. mája (RV) - Prefekt Kongregácie pre kauzy
svätých kardinál Angelo Amato bude 1. júna 2013
predsedať v kostole svätého Pia z Pietrelciny v San
Giovanni Rotondo sláveniu Eucharistie pri príležitosti otvorenia stáleho vystavenia tela svätca k verejnému ucteniu. Telo sv. Pia z Pietrelciny, uchovávané
v presklenej truhle, bude vystavené uprostred dolného
kostola, ktorý mu je zasvätený. Toto rozhodnutie bolo
urobené na základe početných požiadaviek pútnikov,
ktorí prichádzajú do San Giovanni Rotondo s túžbu
môcť sa pomodliť pred pozostatkami tohto kapucína,
ktorého úcta je veľmi rozšírená.
Bratia miestnej komunity a Mons. Michele Castoro arcibiskup Manfredonie-Vieste-San Giovanni
Rotondo uznali za vhodné realizovať túto iniciatívu
v Roku viery, a to s presvedčením, že bude duchovným prínosom podobne, ako pri poslednom vystavení
od 24. apríla 2008 do 24. septembra 2009. Cieľom je
prebudiť v srdciach mnohých pútnikov vieru a cnosti, ktoré páter Pio mal a stále je ich vzorom cez jeho
spisy, jeho spiritualitu a predovšetkým dôslednosťou
jeho života.
-jak-

Počet katolíkov vo svete presiahol
podľa novej ročenky 1,2 mld.
Vatikán 14. mája (RV) - Svätému Otcovi prezentovali
v pondelok tohtoročnú Pápežskú ročenku (Annuario
Pontiﬁcio 2013), ktorú vydáva Ústredný štatistický úrad
Cirkvi pod vedením Mons. Viktoria Formentiho. Zároveň bola prezentovaná Štatistická cirkevná ročenka
2011, ktorú každoročne vydáva rovnaký úrad. Obsiahle publikácie vydáva Vatikánske knižné nakladateľstvo
a prinášajú množstvo údajov o živote Katolíckej cirkvi.
Spomínaná ročenka zverejňuje napríklad počty biskupov, kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok a vôbec všetkých
mužov a žien katolíckeho vyznania k 31. decembri 2011
a uvádza tiež koeﬁcienty ich početného nárastu či poklesu v porovnaní s rokom 2010.
Počet katolíkov sa zvýšil z 1 miliardy 196 miliónov
na 1 miliardu 214 miliónov, čo je nárast o 1,5 percenta,
čo je o niečo vyšší nárast, ako nárast Zeme (1,23 percenta). Percentuálne vyjadrenie katolíkov je v zásade
rovnaké a zodpovedá 17,5 %. Územná analýza zmien
v dvojročnom období predstavuje nárast o 4,3 percenta katolíkov v Afrike, ktorá ale zvýšila počet obyvateľov o 2,3 percenta. Aj na ázijskom kontinente došlo
k vyššiemu nárastu počtu katolíkov oproti nárastu populácie (2,0 % oproti 1,2 %). V Amerike a Európe sme
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svedkami rovnakého nárastu počtu katolíkov a obyvateľov (0,3 %). V roku 2011 bol celkový počet pokrstených
katolíkov podľa kontinentov nasledovný: 16,0 % v Afrike, 48,8 % v Severnej a Južnej Amerike, 10,9 % v Ázii,
23,5 % v Európe a 0,8 % v Oceánii.
Biskupov je 5 132, čo predstavuje oproti roku 2010
nárast o 0,55 % (v roku 2010 ich bolo 5 104). Najvyšší
nárast zaznamenala Oceánia (4,6 %) a Afrika (1 %). Ázia
a Európa sa nachádza mierne nad svetovým priemerom
(0,5 %), Amerika nezaznamenala zmeny. Napriek tomu
biskupi Ameriky a Európy naďalej predstavujú 70 %
z celkového počtu biskupov. Celkový počet kňazov,
spolu diecéznych i rehoľných, sa vo svete za posledných desať rokov od 2001 do 2011 zvýšil zo 405 067 na
413 418 (nárast o 2,1 %). Tento vývoj však ani zďaleka
nie je homogénny v rôznych geograﬁckých oblastiach.
Týka sa najmä Afriky a Ázie (+39,5 % a +32 %), na rozdiel od toho však Európa zaznamenala pokles o viac ako
9 %. Stálych diakonov je vo svete 41-tisíc.
Aj v počte rehoľníkov a rehoľných sestier štatistiky
vykazujú za posledných 10 rokov rastúce hodnoty v Afrike a Ázii, kým v Európe, Amerike, ba aj Oceánii má
ich počet klesajúcu tendenciu. Podobne pozitívnym vývojom počtu kandidátov na kňazstvo sa môže pochváliť
Afrika a Ázia, avšak Európa a Amerika zaregistrovala
opak počas ostatných desať rokov. Rehoľníkov s večnými sľubmi bez kňazského svätenia bolo ku konci roku
2011 približne 55-tisíc a najviac ich za pribudlo opäť
v Afrike (18,5 %) a Ázii (44,9 %). Ich počet naopak poklesol v Amerike (3,6 %) a Európe (18 %). Rehoľníčok
s večnými sľubmi je 713-tisíc, čo znamená, že oproti roku 2011, keď ich počet bol 792-tisíc, ide o pokles
10 percent. Najväčší pokles počtu rehoľníčok pripadá
na Európu (22 %), potom Oceániu (21 %) a Ameriku
(17 %). Počet rehoľníčok naopak stúpa v Afrike (28 %)
a v Ázii (18 %). V dôsledku toho vzrástol podiel afrických a ázijských rehoľníčok vo vzťahu k celosvetovému počtu z 24,4 % na 33 % na úkor podielu európskych
a amerických rehoľníčok, ktorých počet sa vzhľadom
k celosvetovému počtu znížil zo 74 na 66 %. Štatistická
ročenka za rok 2011 uvádza tiež počet kandidátov kňazstva, diecéznych i rehoľných. Ich počet vzrástol oproti
roku 2001 o 7,5 % a k poslednému dňu roku 2011 ich
bolo 120 616.
Ročenku Annuario Pontiﬁcio 2013 Svätému Otcovi
predložil vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio
Bertone a Mons. Angelo Becciu, substitút pre všeobecné
záležitosti. Príprava novej ročenky bola zverená Mons.
Vittoriovi Formentimu z Ústredného štatistického úradu
Cirkvi, prof. Enricovi Nennovi a ďalším spolupracovníkom. František prejavil veľký záujem o uvedené údaje
a vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k novému
vydaniu dvoch ročeniek. V Annuario Pontiﬁcio 2013 sa
dvakrát objavuje aj meno Benedikt XVI.: prvýkrát v zozname pápežov, druhýkrát na stránke venovanej Rímskej
diecéze, sídle Kristovho námestníka, kde je deﬁnovaný
ako emeritný pápež.
jak, RV CZ
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V Ríme debata o bankovníctve
založené na spoločnom dobre
Rím 15. mája (RV) - Viacerí bankovníci, obchodníci
a ekonómovia súhlasia s faktom, že na prerozdelení
bohatstva je potrebné pracovať spoločne. Ich názory
sa však líšia v otázke spôsobu, ako tak urobiť. Vyplýva
to zo seminára, ktorý sa uskutočnil v Paláci sv. Kalixta
v Ríme na tému „Bankovníctvo založené na spoločnom dobre, ﬁnancie pre spoločné dobro“.
Na podujatí vystúpil aj kardinál Peter Turkson,
predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj .
Ako povedal, štáty a medzinárodné korporácie by na
ﬁnančnom systéme v prospech spoločného dobra občianskej spoločnosti mali pracovať spoločne. Hodnota subsidiarity nie je predajný tovar, preto si vyžaduje väčšiu otvorenosť zo strany ﬁnančných subjektov.
Kardinál pripúšťa, že pojem „európska solidarita“
upadá. V čase, keď plán supervízie európskych bánk
stráca na sile, je podľa neho potrebná politika malých
krokov: „Musíme sa snažiť dostať ku koreňom krízy.
Takže podľa nás by bolo ideálne začať so supervíziou
jednej krajiny, bankového systému jednej krajiny a potom, ruka v ruke sa všetko spojí. Robiť všetko dokopy
je trochu ťažké.“ Veľké spoločnosti by sa podľa neho
mali vyvarovať stimulov, ktoré povzbudzujú manažérov k povrchnému správaniu sa.
-mf-

Riaditelia Pápežských misijných
diel z celého sveta v Ríme
Rím 15. mája (RV) - „To, čo by malo byť podnetom
pre našu misijnú činnosť, je viera. Je potrebné opäť si
osvojiť evanjeliovú radikálnosť, aby naša apoštolská
činnosť bola plodná a uznaná ako Missio Dei,“ uviedol to kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregácie
pre evanjelizáciu národov, počas pondelkového otvorenia zasadnutia Pápežských misijných diel (PMD).
„Mnohí tú prítomní pracujú v dramatických situáciách
prenasledovania, chudoby, násilia, konﬂiktov a marginalizácie ich krajiny,“ dodal, že práve toto má vplyv
na účinnosť pôsobenia PMD.
Prefekt kongregácie pripomenul identitu a ducha
PMD ako istú štruktúru služby pre misie v každej krajine. Podľa neho je nevyhnutné posúdiť metódy evanjelizačnej činnosti. Za dôležité považuje zamyslenie sa
nad tým, ako priniesť modernému človeku kresťanské
posolstvo, v ktorom by mohol nájsť odpoveď na svoje otázky a silu pre svoju činnosť v prospech ľudskej
solidarity. Ako uviedol predseda Pápežských misijných
diel Mons. Protase Rugambwa, PMD budú mať dôvod existovať iba vtedy, ak si ustrážia svoje osobitosti,
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ktorými sú animácia, formácia a spolupráca s miestnymi cirkvami pri misiách ad gentes. Podľa neho je dôležité zdôrazniť, že PMD nie sú jednou z charitatívnych
agentúru, ktoré zbierajú ﬁnančné prostriedky pre rozvíjajúce sa krajiny. Venujú sa predovšetkým evanjelizácii
a majú charakter univerzality.
Zasadnutie, na ktorom sa zúčastňujú národní riaditelia misijných diel z približne 150 krajín, bude
pokračovať do soboty 18. mája.
-mf-

Talianskym hlavným mestom
prešiel po tretíkrát Pochod za život
Rím 14. mája (RV) - Talianskym hlavným mestom prešiel v nedeľu po tretíkrát Pochod za život. Podľa odhadov rímskej polície sa na ňom zúčastnilo približne 30-tisíc ľudí. Nechýbal medzi nimi pestrofarebný zástup
rodičov s deťmi, mladých ľudí, najrôznejšie katolícke
asociácie, rehoľné a kňazské spoločenstvá. Účastníci
pochodu sa zišli z celého Talianska, avšak nechýbali ani
Hnutia za život z Poľska, Španielska, Chorvátska a ďalších európskych krajín.
Početná argentínska delegácia oživila pochod svojím hudobným koloritom. Čínu zastupovala legendárna
aktivistka za ľudské práva Harry Wu. Francúzsko lekár
Xavier Dor, 15-krát odsúdený za odpor proti potratom. Zo Spojených štátov amerických dorazila Jeanne
Monahanová, predsedníčka organizácie organizujúcej
washingtonský pochod za život. Spoločne so svojou talianskou kolegyňou prehovorila pri začiatku manifestácie pred rímskym Koloseom.
Okrem aktivistov, rímskeho primátora a ďalších talianskych politikov kráčal aj Raymond Leo Burke. Prefekt Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry sa na
pochode zúčastnil už po druhýkrát. Chcel byť fyzický
prítomný, aby povzbudil kresťanov k verejnému svedectvu. „V tejto dobe je navyše dôležité, aby kresťania
na verejnosti bránili prirodzené právo a podporili ľudský
život. Deti v materskom lone sú nevinné a je nutné ich
obhajovať za každú cenu,“ povedal 64-ročný kardinál.
Okrem obrany nenarodeného života organizátori
i účastníci pochodu pripomínali, že prirodzeným miestom zrodenia života je rodina, tvorená mužom a ženou.
Nie je náhodou, že nechýbalo logo francúzskej Manif,
manifestácie pre všetkých, a často skandovaný slogan
znel: Jedna maminka a jeden otecko - to je skutočná sloboda.
Kampaň „Jeden z nás“, ktorej cieľom je zhromaždiť
najmenej milión podpisov, pokračuje až do 1. novembra
tohto roka. Požaduje, aby Európska únia ukončila ﬁnancovanie aktivít, ktoré ničia ľudské embryá za účelom výskumu. K podpisu petície okrem Svätého Otca vyzvali
aj európski biskupi na nedávnom zasadnutí Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) v Ríme. -jak20/2013
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OSN: Mons. Chullikatt zopakoval
postoj Svätej stolice k terorizmu
Afrika 16. mája (RV) - Na „pliagu terorizmu“ je potrebné odpovedať „solidaritou medzi národmi“ a „úsilím
medzinárodného spoločenstva“ v prospech záchrany života a podpory základných ľudských práv. Na Bezpečnostnej rade o boji proti terorizmu v Afrike to povedal
arcibiskup Francis Chullikatt, stály pozorovateľ Svätej
stolice pri OSN. Vrátil sa aj k „nezmyselnému útoku“
pri kostole sv. Jozefa v tanzánskom meste Arusha.
„Teroristické činy sú útokom proti celému ľudstvu,“
tvrdí arcibiskup Chullikatt. Svätá stolica „odsudzuje
každú formu terorizmu“ a osobitne „zneužívanie náboženstva v snahe ospravedlniť útoky proti nevinným
ľudským životom“. Arcibiskup Chullikatt citoval emeritného pápeža Benedikta XVI., keď povedal, že násilie
vykonávané v mene náboženstva je protikladom samotnému náboženstvu a prispieva k jeho zničeniu. Vyzval
všetky zúčastnené strany, vrátané médií, aby „nemlčali“
o teroristických činoch v Afrike. Medzinárodné spoločenstvo podľa neho musí zapracovať, pretože disponuje všetkými prostriedkami potrebnými na zamedzenie
terorizmu. Arcibiskup Chullikatt uzavrel prejav nedávnou výzvou pápeža Františka „k boju proti zlu dobrom,
spoločnou prácou na budovaní stále spravodlivejšej,
slobodnejšej a bezpečnejšej spoločnosti“.
-mf-

Na výstave v írskom meste Soﬁa
slovenská expozícia krížov
Soﬁa 16. mája (TK KBS) - Výstavu „Kríž v európskej
kultúre“ za účasti diplomatov a ďalších hostí otvoril
13. mája 2013 v priestoroch Národného etnograﬁckého
múzea v Soﬁi dublinský arcibiskup Michael Jackson.
Pripravilo ju Veľvyslanectvo Írska v rámci svojho
predsedníctva v Rade EÚ v spolupráci s Národným
etnograﬁckým múzeom v Soﬁi a potrvá do 27.mája 2013. Hlavnou myšlienkou výstavy sú kresťanské
tradície v európskych krajinách, ktoré sú reﬂektované
v rôznych variáciách krížov z európskych krajín EÚ.
Írsko sa usiluje týmto projektom poukázať aj na prepojenie umeleckých a duchovných tradícií Írska a Bulharska a zasadiť ich do širšieho európskeho kontextu.
Slovenskú expozíciu pripravenú Veľvyslanectvom
SR v Soﬁi predstavujú zábery fotografa a zahranično-politického analytika Pavla Demeša, ktoré zachytávajú kríž ako súčasť dedičstva sv. Cyrila a Metoda.
Doplnené sú o mince s vyobrazeniami krížov - na desaťkorunovej minci a slovenskej jedno a dvojeurovej
minci. Súčasťou prezentácie je aj vlajka Slovenskej
republiky ako najnázornejší príklad zdôraznenia kríža
v slovenskom národnom kontexte.
mzvsk
20/2013

Na svätej omši migrantov Londýne
nechýbali slovenskí zástupcovia
Londýn 12. mája (TK KBS) - Westminsterská katedrála v Londýne bola začiatkom mája dejiskom svätej
omše „omša migrantov“, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia zo všetkých etnických skupín, ktoré žijú
v tomto meste a patria ku Katolíckej cirkvi.
Slávnosť bola výnimočné najmä pre Slovákov. Pri
príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda dostali zástupcovia Slovenskej katolíckej misie
v Londýne príležitosť niesť obetné dary a spievať
počas liturgie. V sprievode na obetovanie niesli farníci misie, oblečení v krojoch, predmety príznačné
pre slovenský národ: chlieb a soľ, obraz Sedembolestnej Panny Márie, plagát s obrazom sv. Cyrila
a Metoda, slovenskú vlajku a erb misie. Sprievod
bol sprevádzaný spevom mládežníckeho spevokolu,
ktorý zaspieval modlitbu Otče náš v cirkevnoslovančine. Po svätej omši sa na námestí pred katedrálou
Slováci pustili do tanca a spevu. K veselému zástupu
sa pridal aj westminsterský arcibiskup Vincent Nichols. Poďakoval všetkým prítomným za obohatenie
liturgie a vyjadril spokojnosť s účasťou Slovenskej
katolíckej misie.
Lucia Zambojová / snímka autor

Uzbekistan: modlitba a duchovné
čítanie sú vo väzeniach zakázané
Uzbekistan 16. mája (AsiaNews) - Príbuzní väzňov svedomia hlásia, že v uzbekistanských väzniciach sa väzni
nesmú modliť ani čítať náboženské texty vrátane koránu.
Štátom kontrolované „Islamské náboženské vedenie“ to
popiera. Svedkovia obvinenia potvrdzujú. Člen neregistrovanej baptistickej cirkvi v Taškente napríklad tvrdí, že
mu hneď pri príchode bola odobratá Biblia. Až 88 % uzbekistanského obyvateľstva tvoria sunniti, kresťanov je
8 %. Náboženstvá sú pod prísnou štátnou kontrolou. AN
12
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Bratislava privítala jubilejnú piatu púť katolíckych médií
Bratislava 11. mája (TK KBS) - V poradí piata púť katolíckych médií v sobotu prilákala do hlavného mesta
niekoľko stoviek ľudí. Počas dňa otvorených dverí sa
tradične stretli s moderátormi, redaktormi a zástupcami redakcií katolíckej televízie TV LUX,
ako aj ďalších katolíckych
médií.
Televízia, ktorá pred
týždňom oslávila piate
narodeniny, sprístupnila
svoje verejnosti priestory.
Moderátori sprevádzali
návštevníkov priestormi
televízie. Deti sa stretli
s kamarátom Klbkom.
Nechýbal prezentačný
stánok s propagačnými
materiálmi a malé občerstvenie pre divákov. Pre tých,
ktorí neprišli osobne, televízia priniesla aj viaceré priame prenosy. Naživo odvysielala 126. vydanie relácie
o zákulisí života televízie Luxáreň s dramaturgom Jurajom Drobným a riaditeľom Jánom Bucom s hosťami.
Po programe v priestoroch televízie zorganizovalo
Spoločenstvo pre šírenie hodnôt evanjelia v médiách
LUX communication koncert kresťanských interpretov,
ktorý naživo odvysielala aj televízia LUX. Vystúpilo na
ňom duo Adamové rebrá, Miro Jilo, Eva Hrešková &
band a skupina F6. V prestávkach programu, ktorým
sprevádzal Juraj Drobný, vystúpili aj moderátori TV
LUX. Nechýbal medzi nimi napríklad moderátor relácie
Doma je doma Pavol Danko či moderátor diskusnej relácie U Pavla Radovan Pavlík.
Verejnosť spoznala aj víťazov súťaže farských
časopisov FAČA
Počas mediálnej púte katolíckych médií v Bratislave
ocenili aj farské časopisy. Víťazom celoslovenskej súťaže FAČA 2012 sa stal časopis Farská rodina zo Spišskej
Novej Vsi. Druhé miesto získali tvorcovia periodika Pokoj a dobro z Markušoviec a tretie putuje do Konskej za
časopis Zvesti. Ceny im udelil a pozdravil ich i predseda
Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky
Mons. Stanislav Zvolenský.
Tohtoročnú súťaž FAČA 2012 vyhlásili občianske
združenie Domov Kežmarok v spolupráci s Radou KBS
pre spoločenské komunikačné prostriedky. Do súťaže sa
mohli zapojiť farnosti, ktoré vlani vydali aspoň tri čísla
farského časopisu.
O víťazoch, ktorí získali poukážky na nákup elektroniky vo výške 300, 200 a 100 eur, knižné odmeny
a DVD, rozhodla odborná porota pod vedením šéfredaktora Katolíckych novín Ivana Šulíka. Časopisy
hodnotil spolu s odbornou asistentkou z Katedry žurnalistiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vlastou
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Hochelovou a graﬁkom Jurajom Vontorčíkom z trnavského graﬁckého štúdia Pergamen. Úroveň časopisov
porota zhodnotila na stretnutí osobne a sumár rád dostali
aj v písomnej podobe.
Porota okrem prvých
troch miest udelila aj
osobitné ceny. Ocenenie
za najlepšie fotograﬁe
získala redakcia časopisu
Spektrum z Víťaza. Cenu
za originalitu si odniesol
časopis Cor Aurum zo
Zlatej Idky. Za mapovanie dejín svojho regiónu
získal cenu časopis Radosť z Trstenej. Jubilejnú
cenu šéfredaktora Katolíckych novín za 20 rokov
úspešnej práce dostali
Farský list z Dolného Kubína a Bartolomej z Prievidze.
Do súťaže sa zapojilo tento rok 39 časopisov zo celého
Slovenska.
Cenou Andreja Radlinského ocenili
troch nových laureátov
Imrich Vaško in memoriam, Miroslav Saniga a páter
Milan Hromník SJ sú traja noví laureáti ceny Andreja
Radlinského. Ocenenie získali počas slávnostného udeľovania cien v Dóme sv. Martina v Bratislave. Za zosnulého Imricha Vaška prevzal pamätnú plaketu jeho syn
Andrej, za P. Milana Hromníka provinciál Spoločnosti
Ježišovej na Slovensku Peter Bujko SJ. Spolu S Miroslavom Sanigom ocenenie prevzali z rúk predsedu Rady
KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky Mons.
Stanislava Zvolenského a riaditeľa Spolku Svätého Vojtecha Vendelína Plevu.
Púť katolíckych médií je aktivitou Rady Konferencie biskupov Slovenska pre spoločenské komunikačné
prostriedky. Organizuje ju v spolupráci s katolíckymi médiami. Poskytuje priestor nielen na stretnutie sa
tvorcov katolíckych médií s tými, ktorí ich sledujú, ale
samotným pracovníkom médií umožňuje vzájomné
spoznanie sa a vymenenie si pracovných skúseností
a postrehov. Zároveň pri tom spoločne aktívne hľadajú
spôsoby, ako šíriť Evanjelium prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov.
Púť sa uskutočnila deň pred svetovým dňom spoločenským komunikačných prostriedkov, ktorý si každoročne pripomíname na siedmu veľkonočnú nedeľu.
Tento deň je zároveň spojený so zbierkou na katolícke
masmédiá, ktorá sa realizuje od roku 2003. Podujatie
nadväzovalo na program aprílovej púte slovenských
katolíckych médií do Svätej zeme, ktorú navštívilo začiatkom apríla spolu s členmi ich redakcií približne 260
účastníkov.
TK KBS, ml / snímka pz
20/2013
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Ľudia sa spojili, aby sa 13. mája
pomodlili ruženec za Františka
Bratislava 12. mája (TK KBS) - Podporiť spoločnou modlitbou ruženca pontiﬁkát pápeža Františka, práve 13. mája, na výročie fatimských zjavení,
a dva mesiace po jeho zvolení. Taká je myšlienka iniciatívy priateľov facebookovskej stránky
„František, rímsky biskup, pápež“. Deň pred akciou bolo do nej na facebooku prihlásených viac
než 365 ľudí. Veriaci, prevažne mladí, sa spojili na
slovenskom facebooku symbolicky práve v týždni, keď Cirkev slávila Svetový deň spoločenských
komunikačných prostriedkov. Uskutočnili tak to,
o čom písal v posolstve k tomuto svetovému dňu
Benedikt XVI., že sociálne siete sú aj miestom na
posilnenie spoločenstva univerzálnej Cirkvi. Aktivita „Ruženec za pápeža“ je otvorená, a ktokoľvek má záujem, môže sa počas dňa modlitbou ruženca za Svätého Otca Františka do nej zapojiť.
Rastislav Hamráček SDB

V prešovskej Konkatedrále
Deň Božieho Milosrdenstva

Prešov 16. mája (TK KBS) - V stredu 15. mája
2013, v rámci Roka viery, slávili v prešovskej Konkatedrále Deň Božieho Milosrdenstva. Prvým bodom slávenia boli dekanátne rekolekcie, na ktorých
všetkých privítal dekan Jozef Dronzek. Potom sa
prítomným prihovoril poľský profesor Ján Zimny.
Vystúpil s témou „Božie milosrdenstvo“.
Po nej slávili všetci účastníci rekolekcie svätú omšu za účasti košického pomocného biskupa
Mons. Stanislava Stolárika. Koncelebrantmi boli
všetci prítomní kňazi. V homílii biskup Stolárik,
ako veľký ctiteľ Božieho milosrdenstva, vyzval
prítomných, aby vyhľadávali a uctievali Božie
20/2013

milosrdenstvo, lebo práve ono má obrovský potenciál a význam pre náš každodenný život. Po svätej
omši a prestávke odzneli svedectvá zo spoločenstva
Faustinum, prednáška sestry KMBM a adorácia
k obrazu Božieho milosrdenstva. Program ukončila
„Hodina milosrdenstva“ a modlitba korunka Božieho milosrdenstva.
Jakub Halčák / snímka autor

KBS vypísala súťaž
o Mediálne granty za rok 2013
Bratislava 11. mája (TK KBS) - Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vypisuje súťaž o príspevok
na mediálny projekt s evanjelizačným zameraním.
Obsahom projektu môže byť podpora na masmediálne projekty (projekty orientované na periodickú
i neperiodickú tlač, rozhlas, televízia, ﬁlm, internet) a projekty s masmédiami súvisiace (napríklad
mediálna výchova, súťaže masmediálnych produktov, školenia, konferencie a pod.).
Projekt musí obsahovať: Názov projektu, autora projektu, predkladateľa projektu., adresu predkladateľa projektu s údajmi o elektronickej pošte,
telefónnom a faxovom spojení, ako aj bankovom
spojení, termín realizácie a ukončenia projektu, prípadne jeho etapy, stručná charakteristika projektu,
ciele projektu, popis projektu, rozpočet projektu: ﬁnančné zdroje, okrem požadovanej ﬁnančnej čiastky, odobrenie kompetentnou cirkevnou autoritou
(farár, zodpovedný duchovný).
Rozsah projektu nesmie v tlačenej podobe presiahnuť 10 normostrán. Projekt sa musí realizovať
najneskôr do 30. júna 2015. Príspevky budú rozdelené z celoslovenskej zbierky, ktorú vyhlásili
otcovia biskupi na 7. veľkonočnú nedeľu na Deň
masmédií.
-jk-

Začne sa diecézna fáza procesu
blahorečenia Jána Havlíka
Skalica 13. mája (TK KBS) - V Skalici sa začne diecézna fáza procesu blahorečenia rodáka z Duboviec
Janka Havlíka, bohoslovca Misijnej spoločnosti sv.
Vincenta de Paul umučeného komunistickým režimom. Na otváracie zasadnutie procesu pozývajú obec
spolu s Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul
v Bratislave 9. júna 2013 o 15:00 h vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela.
Katarína Ondrušová
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Prešovský arcibiskup a metropolita
navštívil veriacich v Livove
Livov 14. mája (TK KBS) - V nedeľu 12. mája 2013 ﬁliálne spoločenstvo v Livove navštívil arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ, aby posvätil obnovený
interiér, prestol (oltár) a ikonostas Chrámu svätého
archanjela Michala.
V homílii arcibiskup vyzval k jednote, hlavne v rodine, na ktorú démon v súčasnom svete veľmi útočí, čím
chce vyvrátiť základy, na ktorých stojí celá naša spoločnosť. Upriamil pozornosť na Bohu najmilší chrám, v ktorom chce prebývať, a to je srdce človeka. Po svätej liturgii
odovzdal ďakovné listy Eve Molčanovej, Anne Molčanovej a Jaroslavovi Stracenskému, čím ocenil obetavú
a zanietenú službu pre chrám a miestne spoločenstvo.
Juraj Danko ml.

Výročnú slávnosť v rodisku
bl. mučeníka Hopka
Hrabské 14. mája (TK KBS) - V sobotu 11. mája 2013
sa v Hrabskom konala výročná liturgická slávnosť
biskupskej vysviacky bl. biskupa mučeníka Vasiľa
Hopka. Archijerejskú svätú liturgiu slávil prešovský
arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ spolu s tridsiatimi kňazmi. Na slávnosti boli prítomní bohoslovci,
rehoľné sestry a približne 350 veriacich.
Vladyka Ján v homílii povedal, že život nie je hra!
V športe, napríklad v hokeji ide predovšetkým o hru.
Prípadná prehra ešte neznamená, že sa zrúti svet...
Avšak v živote človeka ide o všetko! Ide o večnosť.
A na to, aby sme zvládli svoj pozemský život a získali
večný život, je potrebné prijímať živého Boha a žiť
v jeho prítomnosti predovšetkým cez Eucharistiu.
Ako človeka, ktorý vydal svedectvo života s Bohom,
uviedol príklad samotného blaženého vladyku Vasiľa Hopka a niektoré z jeho myšlienok v diele o úcte
k Najsvätejšej Eucharistii – Christos v nas. Slávnosť
sa ukončila molebenom k svätým vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi.
Radovan Kuzmiak

Na gréckokatolíckej katedrále
pribudla pamätná tabuľa kňazom
Bratislava 14. mája (TK KBS) - Od uplynulej soboty zdobí bratislavskú gréckokatolícku Katedrálu
Povýšenia svätého Kríža pamätná tabuľa venovaná
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pamiatke všetkých kňazov, ktorí žili a pôsobili v minulosti v tejto farnosti. Obrad požehnania a odhalenia tabule vykonal bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák za účasti viacerých kňazov a mnohých veriacich
11. mája 2013, v deň liturgickej spomienky na blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopka, prešovského
svätiaceho biskupa.
Tabuľa bude pripomínať aj skutočnosť, že v októbri
1972 bol tento chrám – po obnove a rekonštrukcii – posvätený blahoslaveným biskupom Vasiľom Hopkom.
V rámci slávnosti sa konal aj Moleben k bl. Vasiľovi
Hopkovi, počas ktorého si veriaci bozkom uctievali
jeho relikvie. Autorom pamätnej tabule je tunajší farník, akademický sochár Michal Gavuľa.
Po odhalení tabule predsedal vladyka Peter archijerejskej božskej liturgii. Vo svojom príhovore poukázal
na biskupské heslo bl. Vasiľa – Aby všetci jedno boli
(Jn 17, 21). Ako eparcha zdôraznil, tieto slová Ježišovej veľkňazskej modlitby zostávajú ako odkaz bl.
Vasiľa pre nás a sú trvalou výzvou, aby sme neustále
vytvárali a udržiavali jednotu vo farnosti. Biskup Rusnák tiež pripomenul mnohých kňazov, ktorí pôsobili
v bratislavskej farnosti od jej založenia v r. 1934 až do
súčasnosti – medzi nimi napr. aj súčasný prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak (1989 – 1991),
ale aj bývalých gréckokatolíckych bohoslovcov (dnes
kňazov), ktorí tu asistovali počas štúdia na CMBF do r.
1990.
Stanislav Gábor

V Ľutine kňazský deň
Prešovskej archieparchie
Ľutina 14. mája (TK KBS) - Bazilka minor v Ľutine
privítala v pondelok 13. mája kňazov Prešovskej archieparchie spolu s ich arcibiskupom a metropolitom
Mons. Jánom Babjakom SJ na ich ďalšom kňazskom
dni. Najprv spolu slávili archijerejskú svätú liturgiu.
V homílii sa Mons. Ľubomír Petrík vychádzajúc z
Jánovho evanjelia venoval slovám Ježiša Krista: „Ja
som vinič, vy ste ratolesti“ (Jn 15, 5), ktoré aplikoval
na život a pôsobenie kňazov.
V hlavnej prednáške dňa František Orlovský predstavil tému Gender ideológia a iné bioetické problémy
dnešnej doby – hľadanie východísk z nich. Kňazov
zoznámil s ﬁlozoﬁou rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, ktorá je proti Božiemu zámeru s človekom.
Arcibiskup Ján predostrel kňazom niekoľko bodov, v ktorých ich povzbudil k horlivej kňazskej
službe, aby aj kňazovi, aj veriacim prinášala radosť,
lásku, pokoj, ktorý pochádza od Boha. Poďakoval
kňazom za ich pôsobenie, za stavbu chrámov.
Deň ukončili modlitbou Molebenu k sv. Cyrilovi a Metodovi a archijerejské požehnanie.
ispa
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Biskupa Chovanca privítali
v Dekanáte Detva
Detva 16. mája (TK KBS) - Banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec 13. mája
2013 navštívil Detviansky dekanát, aby si spolu
s veriacimi uctil Matku Božiu ako patrónku Fatimského pútnického kostola na Raticovom Vrchu.
V tunajšom Kostole Panny Márie Fatimskej diecézny biskup slávil svätú omšu pri príležitosti patrocínia chrámu. Raticov Vrch duchovne spravujú bratia kapucíni, ktorí sa zišli okolo oltára s biskupom
a ďalšími kňazmi.
„Schádzame sa pri oltári, lebo láska k Bohu
a láska k Panne Márii nás spája,” obrátil sa Mons.
Marián Chovanec v úvode homílie k zhromaždeným pútnikom. V homílii poukázal na zdravú mariánsku úctu, tak, ako to učí Druhý vatikánsky koncil. Veriacim pripomenul výsady, ktoré Boh udelil
Panne Márii a odvíjajú sa od toho, 1že je Matkou
Božou. Patrí sem jej nepoškvrnené počatie, skutočnosť že bola dokonale svätá celý život, jej panenské
materstvo, že je zvláštnou spolupracovníčkou na
diele spásy a tiež to, že bola vzatá s telom i dušou
do nebeskej slávy. „Ak je naša mariánska úcta vo
všetkom napojená na Ježiša Krista, robí nás lepšími, svätejšími kresťanmi,“ pripomenul.
Diecézny biskup Chovanec tiež varoval pred
niekoľkými chybami v mariánskej úcte, ktorých sa
dopúšťa populárna tlač. Ako ďalej zdôraznil, „všetka veľkosť Panny Márie vychádza a pramení z Ježiša Krista.“ Mons. Chovanec pripomenul, že súkromné zjavenia nie sú viac ako Magistérium a ani
mariánske zjavenia uznané cirkvou nie sú záväzné
pre všetkých.
Zuzana Juhaniaková

V trenčianskom UPC stretnutie
univerzitných kaplánov
Trenčín 16. mája (TK KBS) - V priestoroch Univerzitného pastoračného centra v Trenčíne sa v dňoch
16. a 17. mája 2013 uskutočnilo celoslovenské
pracovné stretnutie kaplánov univerzitných pastoračných centier (UPC), ktoré viedol predseda Rady
pre mládež a univerzity KBS Mons. Tomáš Galis,
žilinskí biskup. Zástupcovia a koordinátori univerzitných pastoračných centier z Trnavy, Bratislavy,
Nitry, Trenčína, Zvolena, Ružomberka, Prešova,
Žiliny a Martina hodnotili svoju činnosť a prezentovali svoje aktivity a smerovanie pastorácie v aktuálnom akademickom roku.
Štvrtková časť stretnutia bola zameraná na
referovanie o stave UPC, diskusiu a vzájomné

20/2013

ŽIVOT CIRKVI
zdieľanie. V piatok privítal zástupcov a koordinátorov UPC na akademickej pôde Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka jej rektor doc. Jozef
Habanik. Stretnutie pokračovalo v hodnotení jarného stretnutia národných delegátov pastorácie na
univerzitách, ktoré sa uskutočnilo v Paríži, na ktorom sa zúčastnil aj zástupca zo Slovenska, ako aj
školenia o problematike obchodovania s ľuďmi.
Účastnící stretnutia ďalej prechádzali prípravami aktivít pre nasledujúce obdobie. Prerokovávali
účasť na Svetových dňoch mládeže v Rio de Janeiro
a na prípravach Národného stretnutia mládeže R13,
ktoré sa uskutoční v dňoch 26. až 28. júla 2013.
Akadem, ako ďalšia aktivita, je stretnutie pre študentov univerzít. Tradiočne sa uskutoční v Ružomberku, a to od 15. do 17. novembra 2013. Kapláni
UPC ďalej rozprávali o iniciatívach a aktivitách
Mladí za rodinu a Národný pochod za život.
Posledným bodom stretnutia bola prednáška europoslankyne Anny Záborskej na tému Kultúra života-kultúra smrti.
Martin Janus

Projekt Spišský Jeruzalem
Spisšká Kapitula 16. mája (TK KBS) - Projekt Spišský
Jeruzalem s novoobjavenou starou kalváriou a unikátnym priestorom na spôsob kresťanského svätého mesta sa predstavuje svetu. Od 16. do 19. mája v Spišskej
Kapitule a jej blízkom okolí bude množstvo podujatí,
ktoré pripomenú miesto a udalosti viažúce sa k posledným dňom Krista pred ukrižovaním. V bohatom kultúrno-duchovnom programe budú účinkovať umelci
rôznych žánrov, ale aj amatéri a samotní návštevníci.
V dielach umelcov budú rezonovať všeľudské
problémy – zrada, bolesť, radosť, oslávenie. Pozvaní
sú aj odborníci – historici, krajinári, aby priblížili genius loci tohto nádherného miesta.
V bohatom štvordňovom programe uvedie svoje jedinečné predstavenie Krížová cesta svetoznámy
mím Milan Sládek, Štátna ﬁlharmónia Košice ponúkne Dvořákove Biblické piesne. V podaní Poddukelského umeleckého ľudového súboru Prešov uvidia diváci
predstavenie Kolíska a kríž, v záverečnom ekumenickom koncerte TE DEUM vystúpia spevácke zbory
bohoslovcov. Každý deň budú pripravené terénne exkurzie, prehliadka národných prírodných a kultúrnych
pamiatok a travertínových kôp v okolí Spišského Podhradia. Záujemcov osloví odborný výklad Vladimíra
Olejníka Spišský Jeruzalem – unikát, či Živá krížová
cesta v réžii Petra Gombitu pred katedrálou Sv. Martina
i priamo na Pažici a Sivej brade. Množstvo výstav výtvarných diel doplnia tvorivé dielne pre deti i dospelých
a hudobné koncerty.
Zuzana Bobriková
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V Košiciach zorganizovali
konferenciu o cyrilometodskej misii
Košice 14. mája (TK KBS/Rádio LUMEN) - Centrum
spirituality Východ - Západ Michala Lacka v Košiciach
pripravilo minulý týždeň medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Cyrilometodská misia u Slovanov
a jej prínos a význam pre dnešnú Európu“. Jej cieľom
bolo priniesť inšpiráciu pre riešenie problémov súčasnosti. Zdrojom tejto inšpirácie je jedinečná metodológia
svätých bratov. Konferencia chcela prispieť k riešeniu
problémov, ktoré dnes trápia nielen Slovensko, ale aj
Európu a nielen v oblasti náboženskej, ale aj kultúrnej,
politickej a sociologickej.
Ústrednou myšlienkou konferencie bolo pripomenutie si dôležitosti, ktorú v dejinách slovanských národov
zohrala misia Cyrila a Metoda. „To čo ešte je potrebné,
je skôr dokázať spracovať, zhodnotiť a aplikovať to, čo
nám už aj tento faktograﬁcký materiál, ktorý dnes máme
k dispozícii, ponúka. Takže tu otázok je veľa. Niektoré
môžu byť otázkami z čírej zvedavosti a niektoré sú otázkami, ktoré skôr majú potvrdiť to, aby sme mohli lepšie
pochopiť čo z tejto misie a čo z ich posolstva môžeme
dnes aplikovať na náš život, na naše prostredie, na naše
cirkevné, alebo politické, alebo spoločenské súvislosti,“
hovorí o otázkach, ktoré prednášajúci riešili, arcibiskup
Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.
Košický vladyka Milan Chautur hovoril o originálnom prístupe k evanjelizácii. „Oni robili nie politickú
činnosť, ale robili naozaj strohú evanjelizáciu, pretože
pochopili jednu vec, že jedine toto môže človeka oslobodiť od všetkých týchto vnútorných napätí a na druhej
strane jedine toto môže tento slovanský národ posunúť
kdesi dopredu. Takže toto bol ich originálny prístup,
ktorý nakoniec až po stáročiach dostal uznania,“ povedal vladyka Chautur.
Martin Ďurčo

Dvojdňová konferencia
o zosúladení rodinného
a pracovného života
Častá Papiernička 14. mája (TK KBS/Rádio LUMEN)
- V Častej Papierničke sa uskutočnila dvojdňová medzinárodná konferencia pod názvom Rodina a zosúladenie rodinného a pracovného života. Zorganizovala ju
predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu Anna
Záborská a predseda Výboru Národnej rady pre sociálne veci Ján Podmanický. Cieľom konferencie bolo poskytnúť námety na rozvoj rodinnej politiky Slovenskej
republiky, ponúknuť závery konferencií na Slovensku
v rámci projektu pre prípravu materiálov OSN k 20.
výročiu Medzinárodného roka rodiny.
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Je to už tretia konferencia, povedala Záborská.
„Chceme ukázať aké sú riešenia zosúladenia rodinného
a pracovného života.“ Nemôžeme hovoriť o zosúladení
rodinného a pracovného života, ak diskriminujeme rodinu. „V tej pracovnej časti sa venujeme veľa ako uľahčiť ženám vstup do práce, ale v tej rodinnej časti, tomu
sa venuje menšia pozornosť. Túto neviditeľnú prácu
žien, matiek, by bolo treba ohodnotiť aj ﬁnančne.
Bývalý predseda Štatistického úradu Peter Mach
vystúpil s prednáškou Rodina a práca v štatistických
údajoch. „Štatistické údaje dokumentujú súčasnú situáciu. Samotná demograﬁcká situácia je alarmujúca
a pokiaľ ide o príjmovú situáciu rodín, v riziku ohrozenia chudoby sú najviac mladé rodiny s deťmi,“ povedal
Mach. Michal Dyttert z Business Leaders Fóra hovoril
o dôležitosti ústretovosti zamestnávateľa k rodine. „Firmy si uvedomujú, že keď zamestnanec je spokojný, že
dokáže sa venovať dostatočne rodine, tak má aj lepší
pracovný výkon.“
Anna Brillová

V Národnej bazilike pripravili púť
mamičiek v požehnanom stave
Šaštín 16. mája (TK KBS) - Šaštín bol uplynulú nedeľu dejiskom púte mamičiek v požehnanom stave.
Svätú omšu koncelebrovali don Marian Valábek,
don Jozef Zachar a don Peter Barina. V homílii don
Marian pripomenul spoločné slávenie púte v deň
matiek, ako aj slová Benedikta XVI. z posolstva
k 47. svetovému dňu spoločenských komunikačných
prostriedkov.
„Výzva, ktorej sociálne siete čelia, spočíva v tom,
že majú byť skutočne inkluzívne: teda majú sa do
nich naplno zapojiť všetci veriaci, ktorí sa chcú podeliť o Ježišovo posolstvo a o hodnotu ľudskej dôstojnosti, ktorú jeho učenie podporuje,“ citoval slová
Benedikta XVI. don Marian. Každý z veriacich je
teda podľa jeho slov povolaný vstúpiť do tohto sveta
– aj mamičky v požehnanom stave, nie aby tam strácali čas, ale aby hľadali medziiným aj modlitbovú
pomoc a podporu.
V Šaštíne si mamičky uvedomili, že všetci sa musíme modliť za mamičky, aby svet nevyhynul – preto
je potrebné, aby najmä muži a ženy Európy a teda aj
Slovenska boli otvorení pre odovzdávanie života. Po
svätej omši dr. Ivan Wallensfels spolu s manželkou
porozprávali o svojich skúsenostiach s tehotenstvami v ich rodine a aký veľký dar dostali vo svojich
deťoch. Veľmi cennou časťou programu bolo aj malé
agapé, pri ktorom sa mamičky so svojimi manželmi
rozprávali s manželmi -lekármi a utvrdili sa vo svojich obetách pre deti ktoré očakávajú.
Monika Jucková
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STRUČNE Z DOMOVA
Animátori v mládežníckom centre Bárka
JUSKOVA VOĽA - Od 10. do 12.mája 2013 sa
v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka
v Juskovej Voli uskutočnil ďalší víkend Archieparchiálnej animátorskej školy animátora – dobrovoľníka, ktorého nosnou témou bolo Odpustenie
a zmierenie. Tému 31 budúcim animátorom prednášal otec Milan Zaleha. Vysvetlil im, aký je rozdiel
medzi odpustením a zmierením, prečo sú odpustenie a zmierenie také dôležité v našom živote a aké
kroky je potrebné urobiť pre úspešné zvládnutie odpustenia a zmierenia.
Viktória Žolnová
Kurz „Zbav nás zlého“
Počas toho istého víkendu sa v centre Bárka konalo
aj nadstavbové pokračovanie kurzu Zbav nás Zlého,
a to pod názvom Zbav nás Zlého – Boj. 78 účastníkom bola predostretá taktika účinného boja so Zlým
duchom. Prítomní si urobili dotazník, v ktorom bolo
poukázané na veci, udalosti, či príznaky, ktoré sa
môžu vyskytovať v ich živote práve vplyvom nečistých duchov. Okrem spoločných modlitieb, slávení
svätých liturgií, práce v skupinkách, nechýbal ani
čas na svätú spoveď, čo je, ako to povedal otec Maretta, najväčším exorcizmom.
Slavomír Zahorjan
Líderská animátorská škola vo Važci ukončila
druhý ročník
VAŽEC - Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) pripravilo druhý ročník vzdelávania
v oblasti rozvoja vodcovských zručností. Počas uplynulého víkendu školu ukončilo takmer 50 mladých
lídrov z celého Slovenska. Škola prebiehala vo Važci.
Druhý ročník Líderskej animátorskej školy pozostával
zo štyroch víkendov, ktoré sa zameriavali na témy ako
odhalenie svojich darov a talentov pre službu, uvedomenie si vlastnej identity a autority, prežívanie otcovstva
a synovstva a základy koučingu. Cieľom bolo pripraviť
účastníkov na praktickú službu mladým vo farnostiach
a spoločenstvách.
Zuzana Vengliková
V Komárne oslávili 1. výročie vysielania
Rádia Mária
KOMÁRNO - Rádio Mária oslávilo 12. mája v Komárne 1. výročie zahájenia vysielania. Oslava začala v Kaplnke sv. Anny v Komárne slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval biskupský vikár Róbert
Kiss. Spolu s ním koncelebrovali István Horváth
z Rádia Mária v Maďarsku spolu s ďalšími kňazmi
Po svätej omši si prítomní prezreli priestory štúdia.
József Lapos

Katedra žurnalistiky FF KU oslávila
10. narodeniny
RUŽOMBEROK - Prezentáciou symbolických desiatich kníh zo svojej desaťročnej produkcie oslávila
Katedra žurnalistiky Filozoﬁckej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku svoje desiate narodeniny.
Na podujatí v mestskej knižnici sa v utorok 14. mája
zišli aj zástupcovia mesta, domáci spisovatelia a ďalší
občania so záujmom o kultúrne dianie.
Pri prezentácii ďalších kníh sa hovorilo aj o schopnosti
či neschopnosti médií prenášať náboženské posolstvá
o Bohu a jeho láske k človeku či o náboženskom jazyku a štýle. Členovia katedry zdôraznili, že výsledky
svojich výskumov sa snažia vnášať do celosvetovej
odbornej diskusie. Svedčia o tom aj viaceré publikácie v anglickom jazyku.
Matúš Demko
Prednáška o najnovších objavoch papyrusov
ŽILINA - Inštitút Communio, n. o. v spolupráci s Centrom kultúry a dialógu v Žiline zorganizoval jedno
z pravidelných utorkových stretnutí v rámci Cyrilometodských utorkov. Prednášajúcim hosťom bol Jozef
Šoška, odborník z Katedry biblických vied Kňazského
seminára sv. Gorazda v Nitre.
Hlavnou témou boli najnovšie objavy papyrusov
a agrafy, teda nezapísané Ježišove výroky. Súčasťou
prednášky bola krátka prehliadka výstavy predmetov
byzantského a rímskeho obdobia, ktorú koncepčne pripravil Jozef Šoška. Výstavu si možno pozrieť každý
pracovný deň od 8:00 – 16:00 h v priestoroch Diecézneho centra do konca júna 2013.
Mária Špenerová
Zomrel kňaz Bratislavskej arcidiecézy
Vladimír Kotes
BRATISLAVA - Vo veku 67 rokov zomrel 11. mája
2013 v komunite Milosrdných sestier svätého Kríža na Bojkovej kňaz vdp. Vladimír Kotes. Pohrebné obrady za zosnulého kňaza viedol 16. mája 2013
bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko
v Čataji (pri Trnave). Arcibiskupský úrad v Bratislave
Zomrel kňaz Trnavskej arcidiecézy Peter Borbély
TVRDOŠOVCE - Vo veku nedožitých 74 rokov
zomrel 14. mája kňaz Trnavskej arcidiecézy vdp.
Peter Borbély. Posledná rozlúčka so zosnulým kňazom sa konala 17. mája 2013 vo farskom Kostole
sv. Štefana, kráľa v Tvrdošovciach. Zádušnú svätú
omšu a pohrebné obrady viedol Mons. Ján Orosch,
apoštolský administrátor „sede vacante“ Trnavskej
arcidiecézy.
Arcibiskupský úrad v Trnave
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