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Dar Eucharistie
„Vezmite a jedzte - toto je moje telo... Vezmite a pite toto je moja krv...“ Žijeme v dobe, v ktorej človek pachtí
za senzáciami, škandálmi, zázrakmi.... „Počuli ste? Také
niečo!“ Žijeme v dobe, kde „zažiť, cítiť, mať“ je povyšované nad „byť“. Možno seriózne
pochybovať o skutočnosti a hodnote takýchto zážitkov.
Pre dnešného človeka sa stáva stále viac tragédiou vytesňovanie posvätna. Hoci nie je problémom takmer všetko doslova
znesvätiť, túžba po posvätne
pretrváva. Na určitý čas sa transformuje do túžby po senzáciách.
Neskôr môže prejsť do záujmu
o mágiu, či strach z toho, čomu
prestáva rozumnieť. A tak nie
zjavené náboženstvo, ale jeho
opustenie privádzajú človeka
k poverám a strachu.
To isté sa môže diať dokonca i veriacim v Cirkvi samotnej.
Môže sa nám stať, že prestávame prežívať posvätno v slávení
a vysluhovaní sviatostí a tak sa
začneme utiekať k tomu, čo síce
na prvý pohľad naplní naše city,
no neskôr zostávame vyprahnutí a sklamaní. Alebo ak
prestaneme prežívať tajomstvo pri svätej omši v jazyku,
ktorému rozumieme, môžeme sa začať utiekať k tajomnému jazyku, ktorému nerozumieme, ako som nedávno
počul múdro podotknúť jedného z otcov biskupov.
Jedným z najväčších dôkazov toho, že Boh na človeka nezabudol a nenechal ho samým, je Eucharistia. Božie
Telo a Božia Krv. Živé Telo a živá Krv. Osobitne si tento
fakt pripomíname pri každej svätej omši. Avšak skúsenosť
dejín a schopnosť človeka profanizovať, alebo stratiť cit
pre posvätno viedli Cirkev k zavedeniu Slávnosti Božieho Telo a Krvi. Bezprostredným podnetom k jeho sláveniu bol takzvaný Bolsenský zázrak. Odohral sa v roku
1263. Dodnes je zvečnený v jednej z nádherných Raffaelových fresiek vo Vatikánskych múzeách. Maliar znázornil kňaza Pleogita, ktorý vnútorne bojoval s pochybnosťami o skutočnej prítomnosti Ježiša v Oltárnej sviatosti.
Bolo to hlavne dôsledkom Berengárovho bludu, ktorý reálnu prítomnosť popieral. Pleogit však v pochybnostiach
zápasil. Prosil Boha, aby mu pomohol. Počas slávenia
svätej omše v Bolsene, neďaleko od Orvieta, v okamihu
premenenia, keď držal konsekrovanú hostiu v rukách nad
kalichom, zostala hostia zrazu zakrvavená. Ukázala sa
viditeľne ako živé telo, obklopená červenou krvou až na
tú čiastočku, ktorú zakrývali jeho prsty. Celý rozrušený
nebol schopný dokončiť svätú liturgiu. Krvácajúci chlieb
ovinul do korporálu a aby nevzbudil pozornosť prítomných, snažil sa nenápadne prejsť do sakristie. Napriek
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úzkostlivej pozornosti padlo niekoľko kvapiek krvi na
kamenné dlaždice. Novina dorazila okamžite k pápežovi.
Pápež Urban IV., ktorý bol v tom čase v Orviete, sa vydal
do Bolseny. Na jeho žiadosť mu miestny biskup priniesol
zázračnú Hostiu. Pápež padol na
kolená a klaňal sa Eucharistickému Pánovi, ktorého krvácajúce Eucharistické Telo ležalo na
korporále. Korporál sa prechováva v Orvietskej katedrále dodnes. Nasledujúci rok v auguste
1264 pápež ustanovil sviatok
Kristovho Tela na počesť Najsvätejšej Sviatosti a poveril Tomáša Akvinského, aby napísal
ofícium sviatku. Hymny „O Salutaris Hostia“ a „Tantum Ergo“
sú od sv. Tomáša a spievajú sa
dodnes. “Vere, realiter, substantialiter”- tak deﬁnoval výstižne
Tridentský koncil prítomnosť
Ježiša Krista v Eucharistii. Skutočne, reálne a podstatne. Deje
sa to tzv. prepodstatnením, teda
zmenou podstaty, hoci vonkajšie znaky pretrvávajú. I napriek
schopnosti ľudského rozumu
vysvetliť a priblížiť tajomstvo ľudsky zrozumiteľnými výrazmi zostáva podstata Eucharistie v prvom rade
tajomstvom. Je zaujímavé pozorovať aj samotný fakt,
že svätý Ján, keď píše o Eucharistii, použije iný výraz
ako zvyšné tri Evanjeliá. Na rozdiel od Matúša, Lukáša
a Marka, ktorí použijú slovo “sóma”, teda Telo, Ján použije výraz “sarx”, čo je možné preložiť ako “živé mäso”.
Dôvod? Odvážny výraz použil preto, lebo prax slávenia
Eucharistie i doslovné chápanie Ježišových slov “Toto je
moje Telo a toto je moja Krv”, boli prijímané ako fakt,
o ktorom sa nepochybuje. Obeta a zároveň hostina. Kríž
i stôl. Bolesť i radosť v spoločenstve. Jedna z najťažších
skúšok pre tých, ktorí chodili s Ježišom, bol okamih, keď
začal hovoriť o tom, že budeme jesť jeho Telo a piť jeho
Krv. A vtedy s ním mnohí prestali chodiť. Mali ho za
blázna. A on napriek tomu nejde za nimi s tým, aby sa
vrátili, že on to tak nemyslel...
Zaiste, Boh urobil počas dejín i viacero zázrakov. Lanciano, Ferrara, Florencia, Orvieto, Siena, Cascia a mnohé
ďalšie. Zázraky, ktoré Boh ponúka sú však pomocnou
rukou. Nikdy nie ako znásilňovanie či nútenie ku viere.
Boh robí zázraky len tam, kde už aspoň minimálna viera
existuje, aby ju posilnil. Nie preto, aby človeku vzal možnosť slobodného rozhodnutia.
Možno sa tak i nám počas premenenia, keď si uvedomíme skutočnú Božiu prítomnosť, môže stať, že potichu
povieme: „Ježišu, aký zázrak budeš musieť ešte urobiť,
aby sme Ti uverili?“...
RV, Jozef Kováčik
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Svätý Otec: Činnosť Ducha Svätého - novosť, harmónia, poslanie
Vatikán 19. mája (RV) - Slávnosť Zoslania Ducha Svätého priviedla do Ríma viac než dvestotisíc veriacich, ktorí
sa na Námestí sv. Petra a na ulici Via della Conciliazione
zúčastnili na svätej omši,
ktorú slávil František spolu so 70 kardinálmi a 400
kňazmi.
„Drahí bratia a sestry!
V dnešný deň kontemplujeme a v liturgii
sprítomňujeme rozliatie
Ducha Svätého, ktorého
zmŕtvychvstalý
Kristus
dáva svojej Cirkvi. Je to
milosť, ktorá naplnila Večeradlo v Jeruzaleme, aby
sa potom rozšírila do celého sveta.
Čo sa však v ten deň,
nám už taký vzdialený,
a predsa taký blízky, stalo, že nás zasahuje v hĺbke nášho
srdca? Svätý Lukáš nám ponúka odpoveď v úryvku Skutkov apoštolov, ktorý sme počuli (2,1-11). Evanjelista nás
privádza do Jeruzalema, na horné poschodie domu, kde
sú zhromaždení apoštoli. Prvý moment, ktorý upútava
našu pozornosť je hukot, ktorý znenazdajky prichádza
z neba „ako keď sa ženie prudký vietor“ a napĺňa celý
dom. Potom sú to „akoby ohnivé jazyky“, ktoré sa rozdeľujú a na každom z apoštolov spočinul jeden. Hukot
a ohnivé jazyky sú konkrétne znaky, ktoré sa dotýkajú
apoštolov nielen navonok, ale aj ich vnútra: myšlienok
a srdca. Dôsledkom je, že „všetkých naplnil Duch Svätý“, ktorý uvoľňuje svoj neodolateľný dynamizmus s prekvapujúcim výsledkom: „začali hovoriť inými jazykmi;
ako im Duch dával hovoriť“. Tu sa pred nami zjavuje
obraz čohosi neočakávaného: schádza sa veľký zástup
užasnutých ľudí, pretože každý počuje apoštolov hovoriť
vo svojom jazyku. Všetci zažívajú novú skúsenosť, ktorá
sa nikdy predtým neudiala: „každý z nás ich počuje hovoriť vo svojom vlastnom jazyku“. O čom rozprávajú?
„O veľkých Božích skutkoch.”
Vo svetle tohto úryvku zo Skutkov apoštolov chcem
uvažovať nad troma slovami, ktoré sú spojené s činnosťou Ducha: novosť, harmónia, poslanie.
1. Novosť v nás vždy tak trochu vyvoláva strach, pretože sa cítime byť viac istí, keď máme všetko pod kontrolou, keď si svoj život pripravíme, naprogramujeme,
naprojektujeme podľa našich schém, istôt a podľa našej
chuti. To isté sa stáva v súvislosti s Bohom. Často ideme
za ním, prijímame ho, ale iba do určitého bodu. Je ťažké
vyjsť zo seba samých s úplnou dôverou k nemu, dovoliť, aby nás Duch Svätý oživoval a viedol náš život vo
všetkých rozhodnutiach. Bojíme sa, že nás Boh privedie
na nové cesty, že nás vyvedie z nášho často limitovaného,
uzavretého a egoistického horizontu a otvorí nás pre jeho
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obzory. V celých dejinách spásy, keď sa Boh zjavuje, prináša novosť: Boh vždy prináša novosť! Premieňa a žiada
úplnú dôveru v neho. Noe za posmechu všetkých stavia
loď a zachráni sa. Abrahám opúšťa svoju zem
iba s jedným prísľubom.
Mojžiš je konfrontovaný
s faraónovou mocou a vedie ľud na slobodu. Apoštoli, ustráchaní a zavretí
vo Večeradle, vychádzajú
odvážne von, aby ohlasovali evanjelium. Nie je to
novosť pre novosť, hľadanie niečoho nového, aby
sme zahnali nudu, ako sa
to dnes často stáva. Novosť, ktorú Boh prináša do
nášho života je tým, čo nás
skutočne realizuje, niečím,
čo nám dáva pravú radosť a vyrovnanosť, pretože Boh
nás miluje a chce iba naše dobro. Pýtajme sa dnes: „sme
otvorení voči Božím prekvapeniam?“ Alebo sa so strachom uzatvárame pred novosťou Ducha Svätého? Sme
odvážni vyjsť na nové cesty, ktoré nám Božia novosť
ponúka, alebo sa bránime, uzatvorení v skostnatených
štruktúrach, ktoré stratili schopnosť prijatia a vľúdnosti?
Bude dobre, ak sa budeme týmito otázkami zaoberať,
a bude dobre, ak sa nimi budeme zaoberať počas celého
dňa.
2. Druhá myšlienka: zdá sa, akoby Duch Svätý zjavne spôsoboval neporiadok v Cirkvi, pretože prináša so
sebou rôznosť chariziem a darov; toto všetko je však,
vďaka jeho činnosti, veľkým bohatstvom, pretože Duch
Svätý je Duchom jednoty, ktorá neznačí uniformitu, ale
všetko privádza k harmónii. Harmóniu v Cirkvi vytvára
Duch Svätý. Jeden z cirkevných otcov používa vyjadrenie, ktoré sa mi veľmi páči: „Duch Svätý „ipse harmonia
est“. On je harmónia sama. Iba on môže vzbudiť rôznorodosť, pluralitu a mnohorakosť a zároveň vytvárať
jednotu. Aj tu, ak sme my tými, ktorí chcú vytvoriť rôznorodosť a zavrieme sa do našich osobitostí, do našich
exkluzivít, prinášame rozdelenie. Ak sme my tými, ktorí
chcú vytvoriť jednotu podľa našich ľudských predstáv,
nakoniec vnesieme uniformitu, rovnakosť. Ak sa naopak
necháme viesť Duchom, bohatstvo, rôznosť, odlišnosť
nikdy nespôsobia konﬂikt, pretože on nás podnecuje,
aby sme prežívali rôznorodosť v spoločenstve Cirkvi.
Kráčanie spoločne s Cirkvou, pod vedením Pastierov,
ktorí majú osobitnú charizmu a úrad, je znakom činnosti
Ducha Svätého. Eklezialita je základnou charakteristikou každého kresťana, každého spoločenstva, každého
hnutia. Cirkev je tá, ktorá mi prináša Krista a mňa prináša Kristovi. Paralelné cesty sú také nebezpečné! Ak sa
zachádza poza – hovorí apoštol Ján vo svojom Druhom
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liste – ak sa ide poza (proagon) náuku a spoločenstvo
Cirkvi a neostáva sa v nich, tak tam nie je jednota v Bohu Ježiša Krista (porov. 2 Jn 1,9). Pýtajme sa teda: som
otvorený voči harmónii Ducha Svätého tým, že prekonávam každý exkluzivizmus? Nechávam sa ním viesť
tým, že žijem v Cirkvi a s Cirkvou?
3. Posledný bod. Starovekí teológovia hovorievali:
duša je plachetnica, Duch Svätý je vietor, ktorý duje do
plachiet, aby ju poháňal vpred. Impulzy a podnety vetra
sú darmi Ducha Svätého. Bez jeho podnetu, bez jeho milosti nenapredujeme. Duch Svätý nám umožňuje vstúpiť
do tajomstva živého Boha a ochraňuje nás od nebezpečenstva akejsi gnostickej Cirkvi, autoreferenčnej Cirkvi,
uzavretej do seba. Poháňa nás otvoriť dvere a vyjsť, aby
sme ohlasovali a svedčili o dobrom živote evanjelia,
komunikovali radosť z viery, zo stretnutia s Kristom.
Duch Svätý je dušou poslania. To, čo sa udialo v Jeruzaleme pred takmer dvetisíc rokmi, nám v skutočnosti
nie je vzdialené; je to udalosť, ktorá nás zasahuje, ktorá
sa stáva živou skúsenosťou každého z nás. Turíce v jeruzalemskom Večeradle sú začiatkom, počiatkom, ktorý
sa predlžuje. Duch Svätý je najvynikajúcejším darom
vzkrieseného Krista jeho apoštolom. On však chce,
aby ho dostali všetci. Ježiš, ako sme počuli v evanjeliu,
hovorí: „Ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa,
aby zostal s vami naveky“ (Jn 14,16). Duch Paraklitus,
Tešiteľ, je ten, ktorý dáva odvahu vykročiť na cesty
sveta a prinášať evanjelium! Duch Svätý nám umožňuje vidieť horizont a pobáda nás až k existenciálnym
perifériám ohlasovať život Ježiša Krista. Pýtajme sa, či
nie sme náchylní uzavrieť sa do seba samých, do našej
skupiny, a či dovolíme Duchu Svätému, aby nás otvoril
voči poslaniu. Myslime dnes na tieto tri slová: novosť,
harmónia, poslanie.
Dnešná liturgia je veľkou modlitbou, ktorú Cirkev
spolu s Ježišom prednáša Otcovi, aby obnovil rozliatie
Ducha Svätého. Každý z nás, každá skupina, každé hnutie v harmónii s Cirkvou sa obracia k Otcovi s prosbou
o tento dar. Aj dnes, tak ako pri svojom vzniku, Cirkev
spolu s Máriou volá: „Veni Sancte Spiritus! – Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nich
oheň svojej lásky“. Amen.
Na záver bohoslužby, pred poslednou veľkonočnou
mariánskou modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná, Svätý Otec opäť oslovil veriacich:
„Drahí bratia a sestry,
Ku koncu sa chýli táto slávnosť viery, začatá včera (v sobotu) modlitebnou vigíliou a vrcholiacou dnes
predpoludním eucharistiou. Nové Turíce premenili Námestie sv. Petra na večeradlo pod šírym nebom. Opätovne sme prežili skúsenosť rodiacej sa Cirkvi vo svornej
modlitby spolu s Máriou, Ježišovou matkou (por. Sk 1,
14). Tiež my sme v rôznosti chariziem zakúsili krásu
jednoty, toho, že sme jedno. A to je dielo Ducha Svätého
Otca, ktorý jednotu Cirkvi stále znovu vytvára.
Chcel by som poďakovať všetkým hnutiam, združeniam, komunitám a cirkevným zoskupeniam. Ste darom
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a bohatstvom Cirkvi! Vy ste to! Ďakujem zvlášť vám,
ktorí ste tiež prišli do Ríma z rôznych častí sveta. Stále
neste silu evanjelia! Nemajte strach. Majte stále radosť
a zápal pre spoločenstvo v Cirkvi! Nech je stále s vami
zmŕtvychvstalý Pán a nech vás chráni Matka Božia.“
Viac než 120-tisíc ľudí z celého sveta, ktorí patria
k 150 laickým združeniam od skorých ranných hodín
prúdili v sobotu do Svätopeterskej baziliky, aby slávili
so Svätým Otcom svätodušnú vigíliu. „Verím, posilni
moju vieru“ je názov dvojdňového stretnutia, organizovaného Pápežskou radou na podporu novej evanjelizácie. Pápežské magistérium posledných desaťročí venuje
trvalú pozornosť novým cirkevným hnutiam - od Jána
Pavla II., ktorý ich zhromaždil na svätodušnú vigíliu
v roku 1998 a vyzval k jednotnému svedectvu. Podobné
stretnutie sa opakovalo o osem rokov neskôr s Benediktom XVI. O siedmej hodine skupiny začali púť k hrobu apoštola Petra, o tretej popoludní sa začal spoločný
program na Svätopeterskom námestí. Vyplnila ho hudba
- pri tejto príležitosti vznikol 150-členný spevácky zbor
- a sedem rôznych svedectiev. O šiestej večer prišiel na
námestie František, nasledovala mariánska modlitba pri
mariánskej ikone Salus Populi Romani a bohoslužba
slova. Ďalšie momenty za prítomnosti Svätého Otca patrili dvom významným svedectvám.
Prvé predniesol írsky spisovateľ, dramatik a publicista Joh Waters. „Stojí za to pripomenúť jeho knihy
Lapsed Agnostic (2008) a Beyond Consolation (2010),
kde hovorí o viere, nájdenej po rokoch temnoty. Druhé
predniesol pakistanský chirurg Paul Bhattí. Vyštudoval v Padove a pracoval najskôr ako lekár v Pakistane,
neskôr až do roku 2011 v Taliansku, kedy, ako vieme,
bol zavraždený jeho brat Shanbaz, vtedajší minister pre
menšiny. V tom istom roku bol Paul Bhattí vymenovaný
za zvláštneho poradcu pakistanského premiéra pre záležitosti náboženských menšín. Po týchto dvoch svedectvách František odpovedal na niekoľko otázok, ktoré mu
položili zástupcovia prítomných združení, hovorí Fisichella.
aje, js / snímka RV CZ

Hovorca Svätej stolice o údajnom
exorcizme Svätého Otca
Vatikán 21. mája (RV) - Riaditeľ Tlačového strediska
Svätej stolice reagoval na otázky novinárov o údajnom exorcizme, ktorý mal vykonať Svätý Otec František po nedeľnej eucharistickej slávnosti Zoslania
Ducha Svätého na Námestí sv. Petra. „Svätý Otec
nemal v úmysle vykonávať žiaden exorcizmus. Ale
– ako to často robí u chorých a trpiacich, ktorí sú mu
predstavení – modlil sa za trpiaceho človeka, ktorého
mu predstavili,“ vyhlásil P. Federico Lombardi. -jak-
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František vymenoval biskupov
v Lisabone a vo Vratislavi
Vatikán 18. mája (RV) - František vymenoval nového arcibiskupa Lisabonu. Stal sa ním doterajší biskup portugalského Porta Manuel José Macário do
Nascimento Clemente (nar. 1948), ktorý je súčasným podpredsedom Portugalskej biskupskej konferencie. Vystrieda kard. Josého Policarpa, ktorý sa
pastoračného úradu vzdáva po dovŕšení kánonického veku. Katolíckemu arcibiskupovi Lisabonu patrí
od 18. storočia čestný titul patriarchu.
Svojho pastoračného úradu sa tiež zriekol z dôvodu dovŕšenia kánonického veku arcibiskup poľskej Vratislavi Marian Gołębiewski. Na uvoľnený
arcibiskupský stolec dnes František vymenoval
doterajšieho pomocného biskupa Katovic. Józef Piotr Kupny (nar. 1956) obhájil doktorát zo sociálnej
učenia Cirkvi; pri Poľskej biskupskej konferencii je
zodpovedný práve za sociálnej otázky.
RV CZ

Svätý Otec prijal Angelu Merkelovú
Vatikán 18. mája (RV) - Svätý Otec prijal kancelárku Spolkovej republiky Nemecko Angelu Merkelovú. Pre kresťanskodemokratickú političku, ktorá
chce opätovne kandidovať v septembrových voľbách, je to už druhé stretnutie s Františkom. Merkelová, dcéra luteránskeho pastora, sa zúčastnila tiež
na svätej omši pri príležitosti začiatku pontiﬁkátu.
Rozhovor trval päťdesiat minút.
„Hovorili sme o otázkach globalizácie a Európskej únie, úlohe Európy vo svete. Čo sa mňa týka,
znovu som zopakovala, že z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby sme sa starali a vždy posilňovali
základy našej spoločnosti. Správne sa uvádza, že
politika nemôže sama o sebe vytvoriť základ pre
spoločnosť, (...) v tomto kontexte verím, že Katolícka cirkev zohráva ústrednú úlohu. Myslím si, že
pápež František dal jasne najavo, že vo svete je Európa potrebná, že potrebujeme silnú a spravodlivú
Európu. V tomto ohľade tak bolo stretnutie povzbudivé,“ povedala po stretnutí Merkelová, ktorá sa potom stretla aj s vatikánskym sekretárom pre vzťahy
so štátmi Dominiquem Mambertim.
Ako sa uvádza v komuniké Tlačového strediska
Svätej stolice, počas stretnutia sa hovorilo o dlhej
histórii vzťahov, ktoré spájajú Svätú stolicu a Nemecko. Obe strany aj o otázkach spoločného záujmu, ako je spoločensko-politický, ekonomický
a náboženský život v Európe a vo svete. Pozornosť
tiež patrila ochrane ľudských práv, prenasledovaniu
5
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kresťanov, náboženskej slobode a medzinárodnej
spolupráci v prospech podpory pokoja. Popri tematike „európskeho kontinentu ako Spoločenstva
hodnôt“ a jeho zodpovednosti vo svete, pripomenuli záväzok všetkých občianskych a náboženských zložiek pri dosahovaní rozvoja založeného
na dôstojnosti človeka a inšpirovaného princípmi
subsidiarity a solidarity.
Nemecká politička argentínskemu pápežovi venovala súborne dielo Friedricha Hölderlina a zozbierané nahrávky dirigenta Wilhelma Furtwänglera. Ďalším štátnikom, ktorého prijme František na
súkromnej audiencii 8. júna, bude taliansky prezident Giorgio Napolitano.
-mf-

František poslal posolstvo
delegáciám, ktoré sa zišli
v Istanbule
Istanbul 20. mája (RV) - Apel občianskym predstaviteľom, aby rešpektovali právo veriacich žiť ich vlastnú vieru slobodne a pozvanie všetkých Európanov,
aby si boli vedomí roly kresťanstva na kontinente.
Taký je obsah posolstva Františka, ktorým sa obrátil na dve delegácie Pravoslávnej a Katolíckej cirkvi.
Ich predstavitelia sa dnes minulý týždeň v Istanbule
na seminári s názvom „Náboženská sloboda dnes.
Milánsky edikt cisára Konštantína: o 1700 neskôr“.
Stretnutie sa koná pod záštitou Ekumenického
patriarchátu Konštantínopolu v spolupráci s Radou
európskych biskupských konferencií (CCEE). Pápež
zasiela patriarchovi Bartolomejovi I., „arcibiskupovi mesta, ktoré založil sám Konštantín“, „bratský
pozdrav“. Vyjadruje tiež nádej, že už čoskoro príde
„deň, keď sa rozdelenia 20. storočia stanú deﬁnitívne
minulosťou“. Aj ekumenický patriarcha Konštantínopolu dnes skonštatoval, že Cirkev „žije“ a „nezmizla“
z verejného života, hoci „trpí“ a „je prenasledovaná“.
Vo svojom príhovore uviedol, že „duch evanjelia
a kresťanstvo“ predstavujú „jediný spôsob, ako zabezpečiť pokrok a zachovanie pokoja“.
Témou dnešného stretnutia bola aj situácia kresťanov v Európe, na ktorú sa zameral kardinál Péter Erdő, predseda CCEE a metropolita Emmanuel
z Francúska. „Hlavným prvkom súčasnej spoločnosti,
prítomnej v Európe, je prakticky odmietanie Boha,
často považovaného za niečo abstraktné a vzdialené.
V tomto kontexte je takmer prirodzené považovať
náboženstvo a vzťah s Bohom za subjektívny názor,
za aspekty, ktoré nemôžu mať sociálny charakter, ale
musia byť zaradené do súkromnej sféry jednotlivca,“
uviedol kardinál Erdő.
-mf21/2013
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Svätý Otec počas audiencie o otvorení sa Božiemu Duchu
Vatikán 22. mája (RV) - Na Námestí sv. Petra vo Vatikáne sa zišlo viac ako 80-tisíc pútnikov z celého sveta. Svätý Otec sa v katechéze venoval činnosti Ducha
Svätého, bez ktorého by Cirkev nemohla uskutočňovať
úlohu ohlasovať evanjelium, ktorú jej zveril Kristus.
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
V Kréde, hneď po vyznaní viery v Ducha Svätého,
hovoríme: „Verím v jednu, svätú, katolícku, apoštolskú
Cirkev“. Medzi týmito dvoma skutočnosťami viery je
hlboké puto: Duch Svätý je ten, ktorý dáva Cirkvi život
a vedie jej kroky. Bez neustálej prítomnosti a činnosti
Ducha Svätého by Cirkev nemohla prežívať a uskutočňovať úlohu ísť a získavať učeníkov zo všetkých
národov (porov. Mt 28,18), ktorú jej zveril vzkriesený
Kristus. Evanjelizácia je poslaním Cirkvi, nie však iba
niektorých, ale mojím, tvojím, naším poslaním. Apoštol
Pavol zvolal: „Beda mi, keby som nehlásal evanjelium!“
(1 Kor 9,16). Každý musí byť evanjelizátorom predovšetkým vlastným životom! Pavol VI. zdôrazňoval, že
„evanjelizovať... je milosť a vlastné povolanie Cirkvi
a vyjadruje jej pravú povahu. Cirkev je tu pre hlásanie
evanjelia” (Ap. exhort. Evangelii nuntiandi, 14).
Kto je pravým motorom evanjelizácie v našom živote a v Cirkvi? Pavol VI. jasne napísal: „Ako Duch Svätý pôsobil v prvotnej Cirkvi, práve tak aj dnes účinkuje
v každom hlásateľovi evanjelia, pravda, ak len dovolí,
aby ho viedol. Ostatne on vnuká slová, ktoré by kazateľovi nenapadli, a súčasne uschopňuje duše počúvajúcich,
aby prijali evanjelium a zvesť o Božom kráľovstve”
(tamže, 75). Kvôli evanjelizácii je teda potrebné opäť sa
otvoriť Božiemu Duchu bez obáv z toho, čo bude od nás
žiadať a kam nás povedie. Zverme sa mu! On nás urobí
schopnými prežívať našu vieru a svedčiť o nej a osvieti srdcia tých, ktorých stretneme. Takáto je skúsenosť
Turíc: apoštolom, zhromaždeným spolu s Máriou vo
Večeradle, „sa zjavili akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im
Duch dával hovoriť“ (Sk 2, 3-4). Duch Svätý, zostúpiac
na apoštolov, ich vyvádza von z miestnosti, do ktorej sa
zavreli zo strachu, dáva im vyjsť zo seba samých a premieňa ich na ohlasovateľov a svedkov „veľkých Božích
skutkov“ (v. 11). Táto premena, ktorú uskutočnil Duch
Svätý, sa odzrkadľuje v zástupe, ktorý sa zišiel na tom
mieste „zo všetkých národov, čo sú pod nebom“ (v. 5).,
pretože každý z nich počuje slová apoštolov tak, akoby
boli povedané v jeho vlastnom jazyku (porov. v. 6).
Ide o prvý dôležitý výsledok pôsobenia Ducha Svätého, ktorý vedie a oživuje ohlasovanie evanjelia: jednota a spoločenstvo. V Babylone sa, podľa biblického
rozprávania, začalo rozptýlenie národov a zmätok jazykov ako dôsledok povýšenosti a pýchy človeka, ktorý
chcel vlastnými silami a bez Boha postaviť „vežu, ktorej vrchol bude siahať až do neba“ (Gn 11,4). Na Turíce
boli tieto rozdelenia prekonané. Už niet povýšenectva
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orientovaného voči Bohu ani uzavretosti jedného pred
druhým, ale otvorenosť pred Bohom, vychádzanie kvôli
ohlasovaniu jeho slova: nový jazyk lásky, ktorú Duch
Svätý rozlieva v srdciach (porov. Rim 5,5). Tomu jazyku môže porozumieť každý a ak je prijatý, je možné vyjadrovať sa ním v každom postavení a v každej kultúre.
Reč Ducha, reč evanjelia je jazykom spoločenstva, ktorý
pozýva prekonávať uzavretosť a ľahostajnosť, rozdelenie a protiklady. Všetci sa musíme pýtať: nechávam sa
viesť Duchom Svätým tak, aby moje svedectvo viery
bolo v súlade s jednotou a spoločenstvom? Vnášam slovo zmierenia a lásky, ktorým je evanjelium, do prostredia, v ktorom žijem? Niekedy sa zdá, že sa opakuje to,
čo sa udialo v Babylone: rozdelenie, neschopnosť porozumieť si, rivalita, závisť, sebectvo. Čo robím s mojím
životom? Vytváram okolo seba jednotu alebo rozdeľujem – rozdeľujem posudzovaním, závisťou? Čo robím?
Myslime na to. Niesť evanjelium značí ohlasovať a ako
prví žiť zmierenie, odpustenie, pokoj, jednotu a lásku,
ktorú nám dáva Duch Svätý. Spomeňme si na Ježišove
slová: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci,
ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13,35).
Druhý prvok: v deň Turíc, Peter, naplnený Duchom
Svätým, vstane „spolu s jedenástimi“ a „zvýšeným hlasom“ (Sk 2,14) „otvorene“ (v. 29) ohlasuje dobrú zvesť
o Ježišovi, ktorý vydal svoj život za našu spásu a Boh
ho vzkriesil z mŕtvych. Vidíme, že ďalším účinkom
pôsobenia Ducha Svätého je odvaha ohlasovať novosť
Ježišovho evanjelia všetkým, otvorene (parresia), zvýšeným hlasom, v každom čase a na každom mieste. Toto
má byť dnes aktuálne pre Cirkev a pre každého z nás:
z ohňa Turíc, z činnosti Ducha Svätého sa uvoľňuje stále
nová energia poslania, nové cesty ohlasovania posolstva
spásy, nová odvaha evanjelizovať. Nikdy sa nezatvárajme pred týmto pôsobením! S odvahou a pokorou žime
evanjelium! Vydávajme svedectvo o novosti, o nádeji
a radosti, ktorú Pán vnáša do života. Potom pocítime
„príjemnú a útechyplnú radosť z evanjelizácie“ (Pavol
VI., ap. exhort. Evangelii nuntiandi, 80). Evanjelizovanie a ohlasovanie Ježiša nám prináša radosť. Naopak,
sebectvo nám prinesie trpkosť, smútok a skleslosť.
Evanjelizácia nás potešuje.
Posledný prvok, ktorý iba naznačím, je osobitne dôležitý: nová evanjelizácia a Cirkev, ktorá evanjelizuje,
musí vždy vychádzať z modlitby, z prosby o oheň Ducha
Svätého, podobne ako v prípade apoštolov vo Večeradle.
Iba verný a intenzívny vzťah s Bohom umožňuje vyjsť
z vlastnej uzavretosti a otvorene ohlasovať evanjelium.
Bez modlitby je naša činnosť prázdna, naše ohlasovanie
bezduché, pretože nie je oživované Duchom.
Drahí priatelia, Cirkev dnes - ako zdôraznil Benedikt XVI., - „predovšetkým cíti vanutie Ducha Svätého, ktorý nám pomáha a ukazuje správnu cestu; a tak,
s novým nadšením kráčajme a ďakujme Pánovi“ (Príhovor riadnemu zhromaždeniu Biskupskej synody,
6
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27. októbra 2012). Každý deň obnovujme svoju dôveru v činnosť Ducha Svätého, dôveru v jeho pôsobenie
v nás, pretože on je v nás. On nám dá apoštolskú horlivosť, obdaruje nás pokojom a radosťou. Obnovme túto
dôveru, nechajme sa ním viesť, buďme mužmi a ženami
modlitby, ktorí odvážne svedčia o evanjeliu. Staneme
sa tak, v našom svete, nástrojmi jednoty a spoločenstva
s Bohom. Ďakujem.“
V piatok 24. mája si Cirkev pripomína liturgickú
spomienku Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorú si
zvlášť uctievajú čínski kresťania v sanktuáriu Sheshan
v Šanghaji. Túto príležitosť využil František po generálnej audiencii, aby pripomenul Cirkev v Číne: „Pozývam
všetkých katolíkov na svete, aby sa zjednotili v modlitbe
spolu s bratmi a sestrami, ktorí žijú v Číne, aby im Boh
daroval milosť pokorne a s radosťou ohlasovať umučeného a vzkrieseného Krista, aby ostali verní svojej Cirkvi
a nástupcovi sv. Petra a aby v každodennom živote slúžili svojej vlasti a spoluobčanom v súlade s vierou, ktorú
vyznávajú. Slovami modlitby k Panne Márii zo Sheshanu chcem spolu s vami prosiť: ‚Naša Pani zo Sheshanu, podporuj všetkých tých, ktorí v Číne, uprostred
každodenných starostí, stále veria, dúfajú a milujú, aby
sa nikdy nebáli hovoriť o Ježišovi pred svetom a o svete
Ježišovi‛. Najvernejšia Panna Mária, podporuj čínskych
katolíkov, daj, aby sa ich neľahké úsilie stávalo stále
cennejším v Pánových očiach a aby rástla láska a účasť
Cirkvi v Číne na putovaní univerzálnej Cirkvi.“
Preklad: sr. Agnes Jenčíková CJ / Jozef Šofranko, SJ

Svätý Otec súcití s obyvateľmi
Oklahomy po tornáde
Vatikán 22. mája (RV) - Do Washingtonu na apoštolskú
nunciatúru bol v utorok zaslaný telegram podpísaný vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom
Bertonem. V ňom v mene Svätého Otca reaguje na
udalosti spojené s ničivým tornádom, ktoré v pondelok
zasiahlo Oklahomu. Celému spoločenstvu tlmočí uistenie Františka o solidarite a jeho blízkosti v modlitbách.
„Vedomý si tragickej straty na životoch a rozsahu prác
v súvislosti s opravami, ktoré sú pred nami, prosí všemohúceho Boha, aby udelil večný odpočinok zosnulým,
útechu postihnutým a silu a nádej ľuďom bez strechy
nad hlavou a zraneným,“ píše sa v telegrame. Vyzýva
tamojších občianskych a náboženských predstaviteľov
k pomoci a prosí vzkrieseného Pána o dary útechy, sily
a vytrvalosti pri konaní dobra.
K nešťastiu sa František vrátil aj počas generálnej
audiencie: „Drahí bratia, vyzývam vás všetkých, aby ste
sa spolu so mnou modlili za obete nešťastia v Oklahome, osobitne za deti. Nech je Pán útechou pre všetkých,
zvlášť rodičov, ktorí tak tragicky prišli o svoje dieťa.“ -mf-
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František na návšteve charitného
domu sestier Matky Terezy
Vatikán 22.
mája (RV)
- Svätý Otec
vykonal
zvláštnu pastoračnú návštevu - hoci
neopustil
vatikánske
územie, napriek tomu
vstúpil do úplne iného sveta. V utorok podvečer vstúpil
do budovy s poetickým názvom Máriin dar, ktorá však
za svojimi múrmi skrýva ním často spomínanú „sociálnu
perifériu“. Charitný dom, ktorý prevádzkujú Misionárky
lásky, poskytuje ubytovanie a stravovanie rímskym bezdomovcom. Stojí tesne vedľa paláca bývalého Svätého
ofícia, terajšia Kongregácia pre náuku viery. Vznikol
z iniciatívy bl. Matky Terezy a bl. Jána Pavla II., ktorý
ho práve pred štvrťstoročím slávnostne otvoril.
„Môžete sa vcítiť do radostí a pohnutia, ktoré v tomto momente prežívam. Projekt, ktorý mi už roky ležal
na srdci, sa konečne stal skutočnosťou: ubytovňa pre
najchudobnejších, tu, vo vnútri hradieb mesta, ktoré je
zároveň srdcom Cirkvi. (...) Zverujem preto Pánovi už
od prvých momentov túto iniciatívu, ktorá vznika Jeho
menom a skrze Jeho lásku. Kristova láska nás totiž musí
hlboko a plne vtiahnuť do lásky k bratom. Jedine na tom
spočíva celé evanjelium. Nie slova, ale skutky,“ predniesol Ján Pavol II. vo svojom inauguračnom príhovore.
Dom pre bezdomovcov navštívil tiež jeho nástupca
Benedikt XVI., ktorý jeho činnosť dobre poznal zo svojho úradu prefekta Kongregácie pre náuku viery: „Keď
vznikol projekt tohto domu, blahoslavená Matka Tereza
ho chcela pomenovať „Máriin dar“. Takmer akoby si
priala, aby tu každý mohol zažiť lásky Najsvätejšej Panny. Ktokoľvek sem príde a zaklope na dvere, je s láskou
prijímaný rehoľníčkami a dobrovoľníkmi. A toto privítanie je Máriin dar. Týmto darom obdarovávate, keď načúvate ľuďom v ťažkostiach a pomáhate im so rovnakou
ochotou, ktorá primela Matku Pána k návšteve sv. Alžbety. Kiež (...) okrem hmotnej pomoci môžete pomôcť
všetkým, s ktorými sa denne stretávate, odovzdávať ten
zápal pre Krista a ten žiarivý „Boží úsmev“, ktorý mala
Matka Tereza,“ povedal pápež Benedikt XVI. pri svojej
návšteve pred šiestimi rokmi.
Dom „Máriin dar“ poskytuje ubytovanie ženám
v nocľahárni s kapacitou 70 lôžok a každodenné stravovanie pre mužov i ženy bez rozdielu. Pre ženskú klientelu tu funguje i lekárska ordinácia. Svätý Otec František
pri svojej súkromnej večernej návšteve pozdravil návštevníkov a návštevníčky domov, sestry Matky Terezy
a dobrovoľníkov.
RV CZ/ snímka RV
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Svätý Otec s členmi predsedníctva
Rady biskupských konferencií
Vatikán 23. mája (RV) - Svätý Otec prijal na audiencii
členov predsedníctva Rady európskych biskupských
konferencií EÚ (COMECE). Delegáciu viedol jej predseda kardinál Reinhard Marx, arcibiskup Mníchova
a Freisingu. Medzi biskupmi, ktorí ho sprevádzali bol aj
Mons. Ganni Ambrosio, biskup Piacenzy-Bobbia. Ako
povedal, išlo o príjemné stretnutie, keďže pápež František sa intenzívne zaujíma o európsku otázku.
„Vyzval nás, aby sme udržiavali nažive otázku Boha
a hovorili o Bohu, pretože bez zmienky o Bohu hrozí
riziko, že zákony ľudí budú nepozorné,“ tvrdí biskup.
Svätý Otec biskupov povzbudil, aby mali odvahu, nádej a trpezlivosť. „Výzva, ktorú adresoval COMECE,
výzva, ktorú adresoval európskym cirkvám je, aby sme
vstúpili do dialógu, hovorili o Bohu, hovorili o veľkých
problémoch, ale skutočne s veľkou trpezlivosťou a presvedčivo. Toto predstavuje veľmi dôležitý stimul pre
našu prácu, ktorú vykonávame ako biskupi COMECE.“
Základnými bodmi stretnutia boli otázky nádeje, dôvery a Boha, ale aj demograﬁcké otázky a budúcnosť Európy. Na základe odporúčaní Svätého Otca majú biskupi
venovať pozornosť aj párom, ktoré predstavujú záruku
budúcnosti Európy. František je pozorný k témam rodiny predovšetkým v čase, keď prechádza obdobím vážnej krízy: „Samozrejme, je to aj dôsledok hospodárskej
krízy. Ale práve v rodine je možné – ako nám povedal
pápež – objaviť dobrý zdroj, pretože práve dobré rodinné siete môžu vštiepiť tú nádej a tú dôveru, ktoré chýbajú. Citoval tiež Ecclesia in Europa, dokument Jána Pavla
II., v ktorom vyzýval Európanov, aby hľadeli napred, do
budúcnosti, pretože inak bude v srdciach menej nádeje.
Ale nádej spočíva v Kristovi, a tak vyzýval k tomu, aby
sme boli skutočne schopní evanjelizovať Európu s takou
schopnosťou dialógu a presvedčením, ktoré poznačilo
celú európsku civilizáciu.“
-mf-

Kard. Vallini naďalej vikárom
Svätého Otca pre Rímsku diecézu
Vatikán 23. mája (RV) - Generálnym vikárom pre Rímsku diecézu zostáva naďalej Agostino Vallini. V tejto
funkcii 73-ročného kardinála potvrdil Svätý Otec Do
tejto služby ho vymenoval v roku 2008 Benedikt XVI.
Kardinál Vallini, ktorý je tiež arcikňazom Pápežskej baziliky sv. Jána v Lateráne a veľkým kancelárom
Pápežskej lateránskej univerzity, sa narodil v malom
mestečku Poli, v rímskej provincii v diecéze Tivoli
17. apríla 1940, kde slúžil jeho otec, policajný seržant,
toskánskeho pôvodu. Za kňaza bol vysvätený v roku
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1964, v roku 1978 sa stal rektorom kňazského seminára v Neapole a tento úrad zastával až do roku 1987, keď
bol vymenovaný za dekana sekcie sv. Tomáša Teologickej fakulty v južnom Taliansku. V roku 1989 ho Ján
Pavol II. vymenoval za neapolského pomocného biskupa. Od roku 1999 pôsobil ako biskup päť rokov v Albane, v talianskej biskupskej konferencie bol niekoľko
rokov členom Komisie pre právne otázky a neskôr sa
stal aj predsedom Výboru pre cirkevné inštitúcie a cirkevný majetok Konferencie biskupov Talianska. Pápež
Ján Pavol II. ho 27. mája 2004 vymenoval za prefekta Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry, získal
hodnosť arcibiskupa, bol tiež predsedom Najvyššieho
súdu štátu Vatikán a predsedom Komisie pre právnikov.
V roku 2006 ho Benedikt XVI. kreoval za kardinála.
Dňa 27. júna 2008 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za generálneho vikára pre Rímsku diecézu, stal sa
arcikňazom Pápežskej Lateránskej baziliky a veľkým
kancelárom Pápežskej lateránskej univerzity.
-jak-

Zasadnutie Pápežskej nadácie
Centesimus Annus
Rím 24. mája (RV) - V paláci Cancelleria v Ríme prebieha od štvrtka do soboty 25. mája každoročné medzinárodné zasadnutie Pápežskej nadácie Centesimus
Annus. „Väčšia solidarita k mladým: formácia a inovácia pilierov lepšieho zajtrajška“ – také je posolstvo,
ktoré pri tejto príležitosti zverejnila samotná nadácia.
S tým súvisí aj tohtoročná téma stretnutia Prehodnotenie solidarity pri zamestnanosti: Výzvy 21. storočia.
Diskutovať o nej budú vedci, zástupcovia akademického sveta, ako aj podnikatelia z rôznych častí sveta. Venovať sa budú najhorúcejšej otázke súčasnosti, ktorou
je nezamestnanosť miliónov mladých ľudí.
„S pomocou špecialistov na odbornú a univerzitnú
formáciu z rôznych krajín sa aj pri tejto príležitosti pokúsime o pokrok v dialógu medzi vedcami a osobami
s priamou skúsenosťou v podnikaní či v politike,“ tvrdí
Domingo Sugranyes Bickel, predseda nadácie Centesimus Annus. Cieľom je nájsť také riešenia, ktoré by prepojili podnikateľskú činnosť so solidaritou a podporou
mladých talentov. Profesor Alberto Quadrio Curzio,
predseda vedeckej rady nadácie, pripomína, že počas
šiestich rokov európskej krízy vzrástla nezamestnanosť
na 12% a u mladých predstavuje až 25%. „Čoraz viac
prevládajú názory, že európske sociálno-ekonomické
politiky sú oproti iným krajinám, ako USA a Japonsko,
kde sa rast opäť začína a nezamestnanosť klesá, pomýlené, “ tvrdí profesor. Podľa neho je preto nutné posilniť
rozvoj, ktorý by bol viac šetrný k životnému prostrediu,
a ktorý by zabezpečil primeranú úroveň zamestnanosti
zvlášť u mladej generácie.
-mf8
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Únia generálnych predstavených
má nového predsedu
Rím 18. mája
(RV) - Páter
Adolfo Nicolás
SJ, generálny
predstavený
SpoločnostiJežišovej, je novým
predsedom Únie
generálnych
predstavených.
Prostredníctvom
komuniké
to
oznámila samotná únia. Páter
Nicolás doteraz
pôsobil ako jej
podpredseda. Nahradí Mons. Josého Rodrigueza Carballa OFM, ktorého pápež František vymenoval za
sekretára Kongregácie pre inštitúty zasväteného života
a spoločnosti apoštolského života.
Sedemdesiatjedenročný španielsky páter Adolfo
Nicolás SJ je 29. generálnym predstaveným Spoločnosti Ježišovej. V minulosti pôsobil štyridsať rokov
v Japonsku a v posledných rokoch bol zodpovedný za
Východoázijskú asistenciu Spoločnosti Ježišovej. -mfsnímka Ondrej Gábriš

Vo Vatikáne 20. zasadnutie
Pápežskej rady pre pastoráciu
migrantov
Vatikán 21. mája (RV) - V Palazzo San Calisto vo
Vatikáne sa v stredu začalo 20. plenárne zhromaždenie Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich na tému „Pastoračná starostlivosť Cirkvi
v kontexte nútenej migrácie“. Účelom reﬂexií, ktoré
sa viedli až do piatka, bolo analyzovať a podporiť
pastoračnú starostlivosť o utečencov a ľudí, ktorí sú
v nútenej migrácii, ktorých ľudské práva sú porušované po celom svete.
Podujatie bolo výzvou na medzinárodné spoločenstvo nepodceňovať dramatické situácie, v ktorých, ako povedal František, cirkev potrebuje dať
pocítiť svoju prítomnosť a nehu. Kardinál Antonio
Maria Vegliò, predseda pápežskej rady, na margo
problematiky dodáva: „V tejto dobe je obzvlášť
znepokojujúce, čo sa deje v Sýrii. Rozprával som
so Svätým Otcom Františkom, vyjadroval veľké
znepokojenie. Každý deň tisíce a tisíce ľudí utekajú
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z krajiny. V súčasnej dobe je viac ako jeden milión
a 400 tisíc utečencov, ktorí hľadajú útočisko v okolitých krajinách, najmä v Libanone a Jordánsku,
a podporné programy sú len čiastočne ﬁnancované
medzinárodným spoločenstvom. Utrpenie je obrovské. Okrem osôb prekračujúcich hranice, sú milióny vysídlených v samotnej Sýrii. Nech Pán počuje
naše modlitby, aby sa do tejto oblasti mohol vrátiť
pokoj!“
-jak-

Kardinál Koch: Európa potrebuje
„duchovnú referenčnú menu“
Rakúsko 21. mája (RV) - Ekumenický proces zjednotenia môže byť považovaný za „najväčší prínos
súčasného kresťanstva pre politickú budúcnosť
ľudstva, najmä v západnom svete, uviedol kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, v závere minulotýždňového
stretnutia o vízii Spojených štátov Európy, ktoré sa
konalo v cirkevnom centre Schloss Seggau v Rakúsku. Znovunadobudnutá jednota kresťanských
cirkví by bola podľa neho totiž dôležitým impulzom k projektu európskej integrácie v súčasnej
dobe krízy.
Ako uvádza portál Kathweb, kardinál Koch vo
svojom príspevku o duchovných základoch Európy
okrem iného zdôraznil, že sekularizácia a privatizácia náboženstva, ktoré dnes charakterizujú Európu
vývojom veľmi znepokojujúcim pre ľudstvo, sú nepredvídaným, ale tragickým dôsledkom „západnej
schizmy šestnásteho storočia a jeho krvavých náboženských vojen“.
Boje medzi katolíkmi a protestantmi spôsobili,
že v Európe – ako povedal Koch – nebolo kresťanstvo pri budovaní spoločenského pokoja brané
do úvahy. V tomto sú cirkvi spolu zodpovedné za
nestabilné postavenie náboženstva v súčasnej spoločnosti. Podľa slov nemeckého katolíckeho teológa Johanna Baptistu Metza išlo o akúsi privatizáciu
kresťanstva spôsobenú vnútri náboženstva, ktorá
zabúdala na svoj sociálny dopad. Podľa predsedu
pápežskej rady by ekumenické hnutie, ktoré by odstránilo kontrasty prekážajúce jednote kresťanov
požadovanej samým Kristom, slúžilo ako maják
v mori krvavého dvadsiateho storočia. Európa podľa kardinála Kocha potrebuje „duchovnú referenčnú
menu“. Hoci nová evanjelizácia Európy v moderných podmienkach slobody nepovedie k veľkej populárnej Cirkvi, skôr k „Cirkvi v diaspóre“, avšak
štát s neutrálnym pohľadom na svet stále potrebuje
cirkvi a cirkevné spoločenstvá na vytváranie a obhajovanie základných hodnôt. L´Osservatore Romano
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Do Čiech pricestoval ekumenický
patriarcha Bartolomej I.
Praha 24. mája (TS ČBK) - Pražský arcibiskup kardinál
Dominik Duka OP privítal 23. mája 2013 v Arcibiskupskom paláci v Prahe ekumenického patriarchu a arcibiskupa Konštantínopolu Bartolomeja I. Patriarcha prišiel
do Českej republiky, aby sa zúčastnil na pravoslávnych
oslavách 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na
Veľkú Moravu.
„Je to pre nás veľmi významná udalosť, pretože
konštatínopolský patriarcha prichádza v jubilejnom cyrilo-metodskom roku z mesta, odkiaľ k nám sv. Cyril
a Metod boli vyslaní,“ privítal kardinál Duka vzácnu
návštevu. „Konštatínopolský patriarcha je symbolom
Cirkvi,“ pokračoval pražský arcibiskup, „ktorá sa zrodila
na Východe, v oblasti gréckeho jazyka a gréckej kultúry. Tá formovala a formulovala našu vieru a naše dogmy
a vyrástla z nej celá kresťanská civilizácia.“ Podľa kardinála Duku je to práve táto kultúra, ktorá napriek predchádzajúcim misiám, ovplyvnila vo svojej dobe rozvoj
náboženského života a zakotvenie vo viere v Čechách.
„Za to ďakujeme Carihradu a sv. Cyrilovi a Metodovi,“
ukončil svoju reč kardinál Duka.
Patriarcha Bartolomej poďakoval za privítanie
a nadviazal na kardinála Duku tým, že všetko bohatstvo,
ktoré Konštantínopol má, nikdy nemal iba pre seba, ale
vždy ho ponúkal pre dobro celého sveta. Práve preto,
podľa neho, rozhodol jeho predchodca sv. Fotios Veľký na územie bývalej Veľkej Moravy dvoch vzdelaných
mužov, ktorí stále na začiatku kresťanskej viery tunajších ľudí. Vyslovil sa tiež k vzťahu Pravoslávnej a Katolíckej cirkvi. „Snažíme sa rozvíjať bratské vzťahy s cirkvou rímskokatolíckou a udržujeme dialóg i s druhými
kresťanskými vyznaniami. Rád by som však zdôraznil
zvlášť dobrý vzťah medzi Rímom starým a novým, teda
Konštantínopolom,“ potvrdil svoje skoršie slov k tejto
otázke a pripomenul, že poslední traja pápeži navštívili
Konštantínopol a že sa očakáva i návšteva nového Svätého Otca Františka, ktorého patriarcha pozval osobne,
keď sa v Ríme zúčastnil na jeho uvedení do úradu.
Dnešný deň patriarcha prežije v juhomoravskej metropole. V sobotu sa zúčastní v Mikulčiciach na oslavách
1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktoré organizuje Pravoslávna cirkev.
TS ČBK

Na nezvestných biskupov
upozorňujú modlitbou i encyklikou
Jordánsko 22. mája (RV) - Kresťanské komunity
v Ammáne sa v utorok večer zišli na svetelnom pochode, ktorým chceli upozorniť na stále nezvestných
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biskupov sýrskeho Aleppa. Metropoliti sýrsko-pravoslávnej a grécko-pravoslávnej cirkvi Mar Gregorios Yohanna Ibrahim a Boulos al-Yazigi sú už mesiac v rukách neznámych únoscov. Na pochode sa
zúčastnili zástupcovia všetkých kresťanských cirkví,
ktoré zvolalo združenie ich najvyšších predstaviteľov
v Jordánsku, povedal agentúre Fides arcibiskup Maroun Lahham. Patriarchálny vikár Jordánska vysvetlil, že pochod vyšiel z grécko-pravoslávnej katedrály
v Ammáne, prešiel okolo katolíckej katedrály latinského obradu a skončil sa v sýrsko-pravoslávnom
chráme. Jeho účastníci sa modlili za oslobodenie
dvoch biskupov, ale i celú radu ďalších unesených
Sýrčanov.
Naliehavý apel v súvislosti s dvoma biskupmi unesenými pred mesiacom, od kedy nie sú o nich ďalšie
správy, obsahuje patriarchálna a synodálna encyklika
vydaná patriarchom Konštantínopolu Bartolomejom
I. pri príležitosti 1700. výročia vyhlásenia Milánskeho ediktu. Patriarchát v encyklike venovanej Milánskemu ediktu z roku 303 opätovne vyjadruje hlboké
znepokojenie a úzkosť nad „stále narastajúcim prenasledovaním v krajine, v poslednej dobe najmä proti
kresťanským obyvateľstvom na Blízkom východe,“
uvádza agentúra Sir. „Vraždy, únosy, hrozby a žaloby“ proti kresťanom: Zdieľame bolesť, žiaľ a spolucítime s ťažkosťami, ktorým čelia kresťania na Blízkom
východe a v Egypte, ale najmä starobylý a úctyhodný
patriarchát Antiochie, píše Bartolomej I. Odsudzuje
všetky formy násilia proti kresťanom, apeluje na silné
krajiny, aby rešpektovali základné ľudské práva, právo na život, dôstojnosť a právo na budúcnosť, poznajúc svoju pokojnú súčasnosť ďaleko od akéhokoľvek
násilia a konﬂiktu.
-jak-

V Kolumbii bol zavraždený
štvrtý kňaz v tomto roku
Kolumbia 22. mája (Fides) - V Kolumbii bol zavraždený ďalší kňaz. O. José Antonia Bayona Valleho, 48-ročného kňaza z arcidiecézy Barranquilla,
našli na ceste v obci Juan Mina. Arcibiskupstvo
oznámilo agentúre Fides, že kňaz bol vysvätený 20.
decembra 1998 a pôsobil ako správca farnosti Krista Kráľa na juhozápade Barranquilly v štvrti Lipayqa. Poukázalo tiež na násilie, ktoré bolo na kňazovi
spáchané. Katolícka komunita je veľmi zarmútená
a úrady pracujú na objasnení tejto vraždy.
Vlani bol v Kolumbii zavraždený jeden kňaz,
v roku 2011 šiesti kňazi a jeden laik, v roku 2010
traja kňazi a jeden rehoľník, v roku 2009 piati kňazi
a jeden laik. V tomto roku boli doteraz zavraždení
štyria kolumbijskí kňazi.
Zdroj: Fides
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Slovenský prístav vo Večnom
meste oslavuje polstoročnicu

Rím 18. mája (RV) - Pápežské slovenské kolégium
sv. Cyrila a Metoda v Ríme, v minulosti známe
pod názvom Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,
si tento rok pripomína 50 rokov od svojho vzniku.
V čase komunizmu bol majákom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a plamienkom nádeje pre veriacich na Slovensku. Hoci sa jeho poslanie v priebehu
posledných rokov radikálne zmenilo, význam tejto
inštitúcie sa neznížil.
Pri tejto príležitosti Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme zorganozovalo v
dňoch 17. – 18. mája medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Pápežský slovenský ústav svätých
Cyrila a Metoda v Ríme 1963 – 2013.
Na nej bližšie predstavili jednotlivé oblasti činnosti ústavu a osobnosti, ktorých život bol spätý
s jeho existenciou. Konferenciu otvoril rektor kolégia Mons. Vladimír Stahovec. Účastníkom konferencie zaslal prezident Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič pozdravný telegram, ktorý v jeho mene
prečítala veľvyslankyňa SR pri Talianskej republike Mária Krásnohorská. V mene predsedu KBS
prítomných pozdravil bratislavský pomocný biskup
Mons. Jozef Haľko. Jeden z pôvodných zakladateľov ústavu, kardinál Jozef Tomko, vo svojej prednáške priblížil udalosti spojené so zrodom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda (SÚSCM) a jeho
miestom v dejinách. Prof. Emília Hrabovec, ktorá
bola vedeckým garantom konferencie, sa následne
venovala téme ústavu a Svätej stolice v cirkevno-politickom kontexte.
Na konferencii vystúpil aj americký profesor
slovenského pôvodu Anthony Bonta, ktorý vyučuje dejiny teológie na Barryho univerzite na Floride.
Zameriaval sa predovšetkým na americký katolícky život a myslenie, osobitne na 20. storočie. Počas
prednášky hovoril o spolupráci Američanov a Slovákov pri budovaní ústavu: „V päťdesiatych rokoch
sa veľa hovorilo o potrebe takejto inštitúcie. Zvlášť
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pri nástupe komunistickej vlády v Československu.
Boli tu dve skupiny ľudí – jedna tu v Ríme a ďalšia v Amerike –, ktoré zdieľali spoločnú myšlienku:
založiť inštitúciu pre Slovákov, ktorí tu študovali
za kňazov. Symbolom toho sa stal prvý slovensko-americký biskup Andrew Grutka, ktorý zozbieral
peniaze v Amerike a v Kanade. V spojení s Mons.
Náhalkom a inými komunikoval aj s vatikánskymi
úradmi.“
Dvojdňová konferencia, na ktorej zazneli príspevky týkajúce sa dejín a činnosti SÚSCM, sa
skončila slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval kardinál Tomko.
-mf- / foto jk

Novým veľvyslancom Slovenska
pri Svätej stolici Peter Sopko
Bratislava 22. mája (TK KBS) - Slovensko bude
pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych
rytierov zastupovať nový veľvyslanec. Jozefa Draveckého, ktorý svoju misiu (od júla 2007) ukončil
minulý týždeň (15. mája), nahradí Peter Sopko.
Prezident SR ho poveril výkonom tejto funkcie
20. mája 2013.
„Moje poverenie byť novým veľvyslancom pri
Svätej stolici vnímam v prvom rade ako veľkú česť
a dôveru reprezentovať Slovenskú republiku v centre Katolíckej cirkvi, ktorá okrem svojho duchovného rozmeru je súčasne najstaršou diplomaciou na
svete a preto sa v medzinárodných vzťahoch považuje za významného partnera z politického, kultúrneho a humanitárneho hľadiska. Pre mňa osobne
je to zároveň veľký záväzok a poslanie napomáhať ďalší rozvoj vzájomných vzťahov, či už v oblasti vzájomných stykov, prezentácie Slovenskej
republiky na území Vatikánskeho štátu, poskytovania služby občanom, alebo dosiahnutia pokroku
v zmluvno-právnej oblasti. Toto sú všetko prioritné
úlohy, ktorým by som sa chcel venovať počas môjho pôsobenia pri Svätej stolici.“ povedal pre TK
KBS Peter Sopko
Nový veľvyslanec SR pri Svätej stolici sa narodil 3. januára 1954 v Prahe. Je ženatý, dve dcéry.
Vzdelanie:
1973 – 1978 Vysoká škola ekonomická Bratislava, Obchodná fakulta, smer Ekonomika ZO
1983 – 1985 Karlova Univerzita Praha, Fakulta
žurnalistiky, postgraduálne štúdium
Národná škola štátnej správy Paríž (ENA-CISAP)
Jazyky francúzština, angličtina, nemčina, ruština, pasívne taliančina
Zdroje: www.prezident.sk / Peter Sopko
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Arcibiskup Zvolenský na vígilii
v Katedrále sv. Martina v Bratislave
Bratislava 20. mája (TK KBS) - V sobotu 18. mája
2013 večer slávil bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále Bratislavskej arcidiecézy vigíliu zo slávnosti Zoslania Ducha
Svätého, ktorou sa završuje okruh päťdesiatich veľkonočných dní. Svätodušná vigília dáva príležitosť
bohatším čítaním úryvkov zo Svätého písma otvoriť srdcia veriacich pre príchod, prijatie a otvorenie
sa pôsobeniu Ducha Svätého. K tomu vo svojej
homílii pozval všetkých prítomných aj arcibiskup
Zvolenský. Koncelebrujúci kňazi, posluhujúci diakoni a bohoslovci Kňazského seminára sv. Cyrila
a Metoda v Bratislave spolu s prítomnými rehoľnými sestrami a veriacimi laikmi vytvorili v turíčny
predvečer v Katedrále sv. Martina duchovné spoločenstvo, ktoré modlitbou, čítaním Písma a slávením
Eucharistie vyjadrovalo svoju túžbu po prijatí darov
Božieho Ducha Svätého.
Lukáš Uváčik

Sviatok Zoslania Svätého Ducha
s arcibiskupom Babjakom
Prešov 19. mája (TK KBS) - Prešovský arcibiskup
a metropolita Mons. Ján Babjak SJ slávil sviatok
Zoslania Svätého Ducha v nedeľu 19. mája vo svojej katedrále v Prešove. Na začiatku liturgie v tento deň po prvýkrát od Paschy znie modlitba Kráľu
nebeský, ktorú na kolenách spieval najprv vladyka
a potom dvakrát celá katedrála.
V homílii otec arcibiskup jasne pomenoval dôvody strachu, ktoré majú spoločného menovateľa
v hriechu. „Strach nepochádza od Boha, ale od
zlého. Ako zmizne strach? Tak, že sa zriekneme
hriechu, že ho priznáme, vyznáme, že prijmeme
odpustenie a Svätého Ducha. Dnešný človek sa
bojí hlavne seba samého, svojho svedomia, a preto
neznesie ticho. Strach zabíja svedomie! Kto si chce
zachovať ľudskú dôstojnosť, ten sa musí zbaviť
hriechu. Aj učeníci boli za zatvorenými dverami,
kde sa modlili, ale bolí tiež plní strachu. Ale keď
prišiel Duch Svätý, nebojácne vyšli do ulíc a ohlasovali vzkrieseného Ježiša Krista, ktorý prišiel,
aby nás zbavil strachu.“ Upriamil tiež pozornosť
na Akatist k životodarnému Duchu, z ktorého citoval niektoré texty a povedal, že príčina nešťastia
dnešného človeka spočíva v tom, že nevieme zotrvať v modlitbe, ani sa nevieme tešiť z krásy okolo
nás, napr. v prírode. Aj preto potrebujeme Svätého
Ducha, aby otváral naše oči pre krásu, ktorú pre nás
stvoril Boh.
21/2013
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Na konci slávnosti bolo myrovanie. Spevom
archijerejskú svätú liturgiu sprevádzal Katedrálny
zbor sv. Jána Krstiteľa pod vedením Valérie Hricovovej.
Ľubomír Petrík

Medzinárodné Turíce vo farnosti
v Banskej Bystrici - Podlaviciach
Podlavice 21. mája (TK KBS) - Slávnosť Zoslania
Ducha Svätého vo Farnosti Svätého Ducha v Banskej Bystrici – Podlaviciach prežívali tamojší veriaci takmer ako v Jeruzaleme, keď vystúpil Peter.
Čítanie zo Skutkov apoštolov odznelo v siedmich
jazykoch, Eucharistiu celebroval verbista P. Johny
Ambattu, misionár z Indie, ktorý teraz pôsobí ako
kaplán Terchovej. V homílii približil ako v jeho
živote pôsobil Duch Boží a samotný sýrsko-malabarský obrad, z ktorého pochádza. Naplnený chrám
hlavne mladými rodinami veľmi oslovil. Celú atmosféru rozšírenia evanjelia do všetkých krajín
a národov dotvárala výzdoba z vlajočiek 27 krajín.
Popoludní program pokračoval 6. ročníkom prezentácie chrámových speváckych zborov Banskej
Bystrice a Zvolena. Na toto podujatie prijalo pozvanie 6 zborov, a to banskobystrické - Katedrálny
zbor Xaverius, Laudate Dominum zo Sásovej, Zbor
sv. Michala z Fončordy a zvolenské - Spevácky
zbor pri Farskom kostole sv. Alžbety, Dominikus
od dominikánov zo sídliska Západ a Božského srdca Ježišovho zo Sekiera. Počas dvoch hodín si obecenstvo vypočulo rôzne sakrálne skladby od domácich i zahraničných autorov.
Mária Gréčová

Na Slovensku prebieha týždeň
modlitby mladých za mladých T3M
Bratislava 20. júla (TK KBS) - Motivovať mladých
ľudí k živému vzťahu s Bohom je cieľom týždňa modlitieb mladých za mladých, ktorý prebieha od 19. do 26.
mája 2013 (do nedele Najsvätejšej Trojice) na Slovensku. Organizátori povzbudzujú najmä mladých k adoráciám a osobnej či spoločnej modlitbe vo farnostiach
alebo spoločenstvách za svojich priateľov.
„Vytvorme spoločne modlitbovú „sociálnu“ sieť,
v ktorej všetky radosti a starosti môžeme zdielať
s Ním,“ píšu iniciátori akcie, ktorí vytvorili kampaň
s názvom „Zdieľaj to s Ním“. Jej výstupom je plagát,
text adorácie a manuál prípravy adorácie, ktoré môžu
záujemcovia bezplatne nájsť na stránke www.t3m.sk.
Matej Rusina
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Svätodušné sviatky oslávili aj
v Bazilike minor v Michalovciach
Michalovce 19. mája (TK KBS) - Na sviatok Päťdesiatnice – Zostúpenia Svätého Ducha sa v Bazilike minor v Michalovciach konala eparchiálna
slávnosť. Množstvo veriacich sa zhromaždilo už
v sobotu večer, aby pri modlitbe pripravilo svoje
vnútro na prežívanie tajomstva sviatku. Liturgickú
modlitbu veľkej večierne viedol o. Atanáz Mandzák
CSsR. Po nej sa asi päťdesiati kňazi Košickej eparchie zapojili do archijerejskej liturgie, ktorú slávil
vladyka Milan, košický eparcha.
V kázni vladyka uviedol paralelu medzi udalosťou poslednej večere, kde apoštoli prijali svoje kňazské vysvätenie, a modlitbovým bdením vo
večeradle, ktoré sa zakončilo príchodom Svätého
Ducha. Dnešná kultúra života a vzťahov je povrchná. Preto vladyka apeloval na ochotu prijať dary
Svätého Ducha, ktoré robia ľudský život verným
a šťastným. Ide najmä o dar Božej lásky, ktorá je
rozliata v našich srdciach prostredníctvom Ducha.
Pred prositeľnou ekténiou prijali dvaja poddiakoni
zo Sečoviec Ladislav Baran a Martin Miňo prvý
stupeň kňazstva – diakonát. Svätenie prijali v slobodnom stave.
V nedeľu slávil prvú sv. liturgiu protosynkel
eparchie o. Vladimír Tomko. Hlavnej archijerejskej liturgii predsedal znova vladyka Milan. Pri tom
mu asistovali traja diakoni. Prítomných povzbudil
k hlbokému prežívaniu svojej viery. Taktiež poukázal na sedem darov Svätého Ducha, analyzoval ich
a vyjadril túžbu po naplnení čím väčšieho počtu ľudí
týmito darmi. Pri konci slávnosti bolo aj myrovanie
a obchod okolo baziliky. Pri obidvoch archijerejských liturgiách spevom sprevádzal Zbor sv. Jozefa
z Michaloviec pod vedením Márie Gofusovej.
Ladislav Baran po skončení teológie v Prešove
študoval na Saleziánskej univerzite v Ríme. V súčasnosti pracuje v sociálno-pedagogickom centre
pre mentálne postihnutých v Hesensku a je doktorandom Pedagogickej fakulty UK v Prahe. Martin
Miňo aktuálne končí štúdium na Gréckokatolíckej
teologickej fakulte PU v Prešove. Michal Hospodár

S Koinoniou Jána Krstiteľa slávilo
Turíce asi 800 ľudí v Košiciach
Košice 20. mája (TK KBS) - Turíce s Koinoniou Ján Krstiteľ oslávili v nedeľu 19. mája 2013
v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Stretnutie
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odštartovali hodinové chvály. Nasledovala prednáška na tému „Reč Ducha“ v podaní o. Milana
Bednárika z centra pre novú evanjelizáciu vo Vyšnom Klátove. Na základe slova z knihy Prísloví
18, 21 „smrť priam tak ako život býva v moci jazyka“ poukázal na dôležitosť jazyka a komunikácie. Okrem iného povedal, že aj Duch Svätý hovorí
teraz, hovorí tu a volá nás ku komunikácii s Ním.
Štýl, akým hovorí, je reč pozitívna - na potešenie,
povzbudenie a budovanie. Opakom reči Ducha je
ohováranie. V tejto súvislosti zazneli aj slová Svätého Otca Františka: „Kde je ohováranie, tam je
Satan sám.“ Prednášku ukončila intenzívna modlitba za uzdravenie aj novú skúsenosť s Duchom
Svätým. Modlitebné tímy boli k dispozícii aj počas prestávky. Po nej nasledovala slávnostná svätá omša a program dňa ukončili svedectvá ľudí so
skúsenosťou s Božím pôsobením. Silvia Hrinková

Biskup Judák k menovaniu
pápežského legáta
na cyrilo-metodské oslavy
Nitra 24. mája (TK KBS) - Nitra bude začiatkom
júla dejiskom celonárodných cyrilo-metodských
osláv. Svätý Otec František nedávno vymenoval
za svojho legáta na slávnosti slovinského kardinála Franca Rodé, C. M., emeritného prefekta
Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a
spoločnosti apoštolského života. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v tejto súvislosti pripomenul, že „kardinál Rodé už v Nitre bol, keď bol
predstaviteľom Kongregácie pre zasvätených. Na
Kalvárii bolo stretnutie s ním s rehoľníkmi a zasvätenými z celého Slovenska“. „Prostredie mu
nebude neznáme,“ hovorí biskup Judák, ktorý
zároveň zdôraznil, že pápežský legát pochádza
zo slovanskej krajiny, ktorá sa tiež hlási k cyrilo-metodskému dedičstvu. „Myslím si, že to bude
veľmi dôstojné zastúpenie terajšieho najvyššieho
pastiera Cirkvi,“ dodal nitriansky biskup.
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.
Súčasťou pápežskej delegácie budú aj ďalší dvaja
cirkevní predstavitelia, ktorých mená budú zverejnené týždeň pred 5. júlom 2013. Pred vyvrcholením Jubilejného roka bude od 2. do 4. júla 2013
v Nitre aj plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska.
Miroslav Lyko
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Rozhlasova púť Rádia LUMEN do Krakova
Krakov 20. mája (TK KBS) - Viera je poklad života. Také
bolo motto tohtoročnej rozhlasovej púte Rádia LUMEN
do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove - Lagievnikách. Slovenská katolícka rozhlasová stanica pozývala veriacich v sobotu 18. mája 2013 na toto poľské
pútnické miesto už po deviaty raz. Pozvanie na púť prijal
aj žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý bol
hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše. Odhady
správcov Sanktuária hovoria o viac ako 20 000 pútnikoch
hľadajúcich oživenie viery a pokoj pre svoje životy na
tomto svätom mieste.
Danosti rozhlasového vysielania umožňujú dať tejto
púti jedinečný ráz jednoty spoločenstva pútnikov cestujúcich do Krakova a pútnikov, ktorí by sa síce radi púte
zúčastnili, ale z rôznych dôvodov im to nie je umožnené.
Prostredníctvom špeciálneho programu vo vysielaní rádia
mohli pútnici smerujúci do Krakova zjednotiť v duchovnej príprave na pútnický deň od skorých ranných hodín.
Hlavný pútnický program sa v areáli Sanktuária Božieho
milosrdenstva začal o deviatej predpoludním. Prítomným
veriacim v Krakove sa najprv priamo prihovoril Mons.
Ján Zajonc, rektor a správca Baziliky Božieho Milosrdenstva a pomocný krakovský biskup. Veriacim vyjadril
svoju radosť z ich prítomnosti na tomto mieste a poprial
im požehnané prežitie celého dňa v Krakove. K tomuto prianiu sa pripojila aj predstavená Kongregácie sestier
Matky Božieho milosrdenstva sestra Lukaša Mendrala.
Pútnikov povzbudila k modlitbe za všetkých, ktorých si
nosia vo svojom srdci. K modlitbe ďalej povzbudzoval aj
generálny riaditeľ Rádia LUMEN o. Juraj Spuchľák, ktorý krátkym príhovorom povzbudil veriacich k vytrvalej
modlitbe a k svedectvu o Kristovi. Mons. Tomáš Galis,
žilinský diecézny biskup spomenul vo svojom pozdrave
dôležitosť Božieho milosrdenstva, bez ktorého by sme
boli stratení. Otec biskup si spomenul na čas pozvoľného šírenia úcty k Božiemu milosrdenstvu v 90. rokoch
minulého storočia a nezabudol vyzdvihnúť pontiﬁkát
blahoslaveného Jána Pavla II. Za jeho pontiﬁkátu bol biskup Galis vymenovaný za biskupa a podľa jeho vlastných
slov voči tomuto Božiemu služobníkovi pociťuje vďaku
za svoju biskupskú službu.
9. rozhlasová púť Rádia Lumen sa tento rok konala
presne v deň nedožitých 93. narodenín blahoslaveného
Jána Pavla II (narodil sa 18.5.1920 vo Wadowiciach pri
Krakove), ktorý tiež prichádzal do Lagievnik.
Pútnici zo Slovenska rozjímali nielen o myšlienkach
blahoslaveného Jána Pavla II., ale aj o myšlienkach súčasného Svätého Otca Františka. Tie boli súčasťou rozjímaní počas spoločnej modlitby posvätného ruženca.
Počas modlitby posv. ruženca sa pútnikom vrelo prihovoril aj krakovský kardinál Stanislaw Dziwisz. Ústredným bodom púte bola samozrejme slávnostná sv. omša.
Jej hlavným celebrantom bol Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup, ktorý sa veriacim počas sv. omše
aj prihovoril. Zdôraznil význam viery v našom živote.
21/2013

Viera totiž podľa jeho slov nie je takým pokladom, akým
sú napríklad peniaze, majetky a pod. O tieto majetky sa
často musíme strachovať, ale vieru môžeme smelo vyznávať. Takéto vystavovanie svojho pokladu nie je nijakým
chválenkárstvom, ale pokornou cestou evanjelizácie tohto
sveta. Prítomných veriacich takisto upozornil na význam
moderných sociálnych sietí, ktoré sú novým nástrojom
evanjelizácie. Taktiež ich vystríhal pred súčasne diskutovanou a pretláčanou gender ideológiou. Tá zreteľne spochybňuje manželstvo a rodinu založenú na manželstve
muža a ženy. Už Boží služobník blahoslavený Ján Pavol
II. označil takéto myšlienkové prúdy ako kultúru smrti,
ktorá zákonite dovedie ľudstvo k úpadku. Veriaci by sa
podľa slov otca biskupa mali usilovať o to, aby takéto
myšlienky dostávali čo najmenší priestor na rozvrátenie
nášho sveta.
Po svätej omši nasledovala adorácia a krátka obedná prestávka pre všetkých pútnikov. Súčasťou popoludňajšieho programu bolo krátke vystúpenie slovenskej
gospelovej skupiny Kerygma. Ťažiskovými členmi tejto
skupiny sú rímskokatolícki kňazi Košickej arcidiecézy.
Po hudobnom i duchovnom osviežení nasledovala prednáška sestry Klarety z Kongregácie Božieho milosrdenstva. Téma prednášky mala názov: Úloha dôvery v živote
sv. sestry Faustíny. Po prednáške sa veriaci stíšili a pripravili sa na modlitbu v Hodine milosrdenstva. Na záver púte
po modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva otec biskup
Tomáš Galis spolu s generálnym riaditeľom Rádia LUMEN požehnali devocionálie, ktoré si pútnici v tento deň
v Krakove zakúpili. Nechýbalo ani požehnanie pútnikov
na cestu a záverečné slová vďaky adresované predovšetkým Nebeskému otcovi za milostiplný čas strávený v
areáli Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.
Generálny riaditeľ Rádia LUMEN otec Juraj Spuchľák
po tohtoročnej púti oceňuje motív služby, ktorú prinieslo
rádio pre svojich poslucháčov v rámci pútnického dňa.
Podľa jeho slov práve v službe druhým a v načúvaní ich
každodenným životným problémom nachádzame Krista
medzi nami v spoločenstve Cirkvi a aj v spoločenstve
pracovníkov a poslucháčov Rádia LUMEN. To by malo
budúci rok putovať do Krakova už po desiaty raz.
Ivo Novák/ foto autor
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Biskup Chovanec celebroval
svätú omšu za rodiny
v Banskej Bystrici
Banská Bystrica 20. mája (TK KBS) - Svätou omšou,
ktorú celebroval diecézny biskup Mons. Marián Chovanec v Katedrále sv. Františka Xaverského otvorili
víkendový program tohtoročného Dňa rodiny (17. do
19. mája 2013) v Banskej Bystrici.
Počas homílie biskup Marián Chovanec poukázal na
prirodzené pravdy o rodine. Rodina vyšla z Božej ruky
a bola tu skôr ako existovala verejná moc. Tvoria ju muž
a žena, ktorí sú otvorení pre život. Rodina, ako domáca
cirkev môže byť priestorom, kde sa najkrajšie žije viera,
nádej a láska. Ako pokračoval otec biskup, kresťanská
rodina má účasť aj na Kristovej modlitbe a účasť na
Kristovej obeti. Sem neraz patria námahy a práca manželov pre dobrú výchovu svojich detí.
Diecézny biskup tiež poukázal na to, že rodina odzrkadľuje spoločenstvo Najsvätejšej Trojice, pretože
sme stvorení na obraz Boží. „Pán Boh nás tak miluje, že
chce, aby láska, ktorá pramení v Najsvätejšej Trojici sa
prejavila v ľudskom spoločenstve cez rodinu,“ zamyslel
sa Mons. Chovanec.
Program slávenia Dňa rodiny v Banskej Bystrici po modlitbách a bohoslužbách cirkví pokračoval v sobotu, a do nedeľného popoludnia 19. mája.
Tvorili ho prednášky i príhovory v mestskej Radnici, v Diecéznom centre Jána Pavla II., v parku pod
Pamätníkom SNP i hudobný program na pódiu na
Námestí slobody.
Deň rodiny chce byť verejnou manifestáciou podpory pre prirodzenú rodinu založenú na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí s láskou prijímajú deti.
Zuzana Juhaniaková

Do osláv Dňa rodiny sa zapojilo
aj mesto Žilina
Žilina 21. mája (TK KBS) - Aj Žilina sa opäť zapojila
do osláv Dňa rodiny, ktoré sa v týchto dňoch konajú
po celom Slovensku. Počas nedeľného popoludnia bola
v meste pod Dubňom pre rodičov a ich deti pripravený
bohatý kultúrno-spoločenský program. Program sa začal svätou omšou za rodiny v kostole U kapucínov. Potom sa už rodiny premiestnili na Mariánske námestie,
kde bolo pripravených množstvo hudobných vystúpení, divadlo, ale i svedectvá.
„Práve v tomto týždni Svätý Otec František zdôraznil na stretnutí s nemeckou kancelárkou, že Európa má
byť spoločenstvom hodnôt. Medzi tie základné hodnoty
patrí práve hodnota života, alebo hodnota slobody
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svedomia a hodnota rodiny. Tak práve táto hodnota rodiny sa tu zdôrazňuje a som rád, že prišli mnohí ľudia
práve vyjadriť podporu rodine,“ hovorí generálny vikár
Žilinskej diecézy Ladislav Stromček.
Pripomínať si dôležitosť rodiny je dôležité aj podľa europoslankyne Anny Záborskej. „Treba tie rodiny
povzbudiť, podporiť, povedať im aké sú dôležité, aj
keď mnoho razy oni majú svoje ťažkosti, majú svoje
problémy, ale napriek tomu sú pre tú spoločnosť veľmi
dôležité a mojim snom je, aby aj spoločnosť ohodnotila
a nielen možno nejakými diplomami, alebo kvetinkou
na Deň matiek, alebo na Deň rodín, ale aj aby ﬁnančne
zohľadnila.“
Poslaec Národnej rady SR Richard Vašečka pripomenul, že vzťahy v rodine sú odrazom Božím. Podľa
neho však v dnešnej dobe treba pripomínať aj samozrejmé veci. „Napríklad tú samozrejmú vec, že celá
ľudská spoločnosť a aj celá história vlastne stoja na rodine. Ten štandard je mama, otec, deti a že nech ľudia
už žijú akokoľvek potom v tých svojich vzťahoch, tak
je to základ a je to niečo, čo prospieva úplne všetkým.“
V programe nechýbali ani športovo-zábavné súťaže pre
rodinné tímy, trh prorodinných organizácií, či tvorivé
dielne.“
Júlia Kavecká

Podporu tradičnej rodine vyjadrili
cez víkend aj v Michalovciach
Michalovce 20. mája (TK KBS) - Osemnásteho mája patrilo Námestie osloboditeľov rodinám, ktorí prišli podporiť Deň rodiny a tým vyjadriť podporu rodine založenej
na manželstve muža a ženy. Deň rodiny zorganizoval už
druhý rok Klub kresťanských pedagógov v spolupráci
s rímskokatolíckym farským úradom, Cirkevnou základnou školou sv. Michala a mestom Michalovce.
Program otvoril primátor Michaloviec Viliam Záhorčák a zástupca farského úradu P. Bober. V úvode vystúpila gospelová skupina Agatangel, nasledovali žiaci
materských škôl, CZŠ sv Michala a umeleckých škôl,
medzi ktorými bolo prednesené Vyhlásenie o rodine
a predstavenie saleziánskeho rodinného spoločenstva.
Záver programu na pódiu patril starým mamám, ktoré
vystúpili ako hudobná skupina Stráňanka s ľudovými
pesničkami. Súčasťou programu bolo aj vyhodnotenie
literárnej a výtvarnej súťaže Rodina, ktorej vyhlasovateľom je Fórum kresťanských inštitúcií. Cieľom súťaže bolo podnietiť deti, aby uvažovali nad rodinou v
ktorej vyrastajú, nad svojou predstavou o rodine, ktorú
chcú sami vytvoriť. Okrem pódiového programu prebiehali na námestí aj ďalšie aktivity. Boli to športovo-zábavné aktivity, rôzne súťaže, ukážky práce Mestskej
polície, Zboru požiarnej ochrany či Červeného kríža
a nechýbala ani trampolína.
Štefánia Sabolová
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Kultúrna identita gréckokatolíkov
témou konferencie v Bratislave

Bratislava 23. mája (TK KBS) - Gréckokatolícky biskupský úrad v Bratislave sa stal dejiskom vedeckej
konferencie o kultúrnej identite gréckokatolíkov vo
svetle cyrilo-metodského dedičstva, ktorej cieľom je
priblížiť vybrané okruhy výskumu duchovnej tradície spätej s týmto dedičstvom. V štyroch blokoch na
nej počas dňa vystúpia takmer dve desiatky rečníkov,
ktorí predstavia témy zamerané na vývin národného
a liturgického jazyka a písomnú kultúru v jej historickom i aktuálnom prostredí miestnej cirkvi byzantského rítu. Na otvorení konferencie sa zúčastnili
viacerí hostia, nechýbal apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana, bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky,
predstavitelia spoločenského života, odborná a laická
verejnosť.
„Táto konferencia chce do istej miery deﬁnovať,
rozdiskutovať práve to, čo nás gréckokatolíkov vo svetle
cyrilo-metodského dedičstva identiﬁkuje a spája a čoho
by sme mali byť nositeľmi,“ povedal pre TK KBS bratislavský gréckokatolícky eparcha Peter Rusnák, ktorý
konferenciu otvoril modlitbou k Duchu Svätému. Po
nej začal prvý blok prednášok. Pozvanie prijali napríklad Peter Žeňuch a Jan Doruľa zo Slavistického ústavu
Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Miloš Lichner
SJ a ďalší hostia. Konferencia ukončí večerné slávenie
Liturgie sv. Jána Zlatoústeho, ktoré sa začne o 17:00 h
v katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža.
Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana ocenil, že Gréckokatolícka cirkev sa aj vďaka
konferencii snaží o znovu objavovanie svojich vlastných koreňov a hodnôt, ktoré sú jej vlastné. „Svätí Cyril a Metod priniesli hodnoty, ktoré sú veľmi dôležité
pre život človeka a Gréckokatolícka cirkev je ich nositeľom. Takým veľkým bohatstvom tejto cyrilo-metodskej tradície sú dve skutočnosti - prvá liturgia a druhá
jazyk. Tým najväčším bohatstvom je viera, ktorú priniesli, ale tá viera sa vyjadruje práve prostredníctvom
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týchto dvoch spôsobov,“ povedal TK KBS arcibiskup
Giordana.
Sympózium pripravili pri príležitosti 1 150. výročia
príchodu svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda
na naše územie Bratislavská gréckokatolícka eparchia, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Centrum spirituality
Východ-Západ Michala Lacka a Pedagogicka fakulta
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Prebieha pod záštitou eparchu Rusnáka.
-ml- / snímka S. Gábor

Eparcha Peter Rusnák prijal
zástupcov nemeckého združenia
Bratislava 22. mája (TK KBS) - Katolícke hnutie vidieka Bavorska (Katholische Landvolkbewegung Bayern)
organizuje tento týždeň študijnú cestu po Slovensku.
V rámci svojho programu ich v pondelok 20. mája 2013
v Dome Quo Vadis v Bratislave prijal spolu s predstaviteľmi hnutí a združení na Slovensku bratislavský eparcha Peter Rusnák, predseda Rady pre laické a apoštolské
hnutia pri Konferencii biskupov Slovenska.
Na Slovensku katolícke združenie podobného charakteru, ktoré je zamerané výlučne na obyvateľstvo na
vidieku, neexistuje. Slovenské organizácie na stretnutí
zastupovalo Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré predstavilo nemeckým partnerom slovenské reálie, cirkevný
život a konkrétnejšie laické iniciatívy. Eparcha Rusnák
vyjadril obdiv nad prácou združenia, ktoré pracuje od
farskej úrovne až po celosvetovú a zameriava sa komplexne na človeka – na jeho duchovné potreby, kultúru,
vzdelávanie, svet rodiny, práce a spoločnosti.
Nemecké združenie je zamerané na vzdelávanie
a spájanie iniciatív pre ľudí, ktorí žijú na vidieku. Zasadzuje sa za nich vo svete ekonomiky, kultúry, politiky. Bolo založené Nemeckou biskupskou konferenciou
v roku 1951. Základnými prioritami združenia sú ľudský
život, náboženská sloboda, podpora rodín v rozličných
životných situáciách, podpora duchovného života vo farnostiach a spoločenstvách, vidiek a jeho rozvoj, zodpovednosť za stvorenstvo ako základ všetkého života, životaschopné a dlhodobo udržateľné poľnohospodárstvo,
svet práce s ľudským rozmerom, solidarita vo svete.
Katholische Landvolkbewegung Bayern pripravilo
túto cestu poznávania Slovenska a jeho obyvateľov v
rámci projektu Európa - spolu rásť ako európska rodina.
Cieľom projektu je poznávať, stretávať, uznávať, vymieňať si skúsenosti, nadviazať priateľstvá. Združenie očakáva od tohto projektu aj vzájomnú spoluprácu a presadzovanie spoločných záujmov vidieckej krajiny v rámci
Európy. V minulých rokoch navštívili Dánsko, Chorvátsko, Estónsko, Litovsko, Lotyšsko, Švédsko, Slovinsko
a Belgicko.
Katarína Hulmanová
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V gréckokatolíckom seminári
v Prešove odpustová slávnosť
Prešov 21. mája (TK KBS)- V Gréckokatolíckom
kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča
v Prešove sa 20. mája na sviatok Najsvätejšej Trojice, konala odpustová slávnosť. Archijerejskej svätej
liturgii predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ. Koncelebrovali predstavení
kňazského seminára a viacerí ďalší kňazi. Košickú
eparchiu zastupoval protosynkel Vladimír Tomko
a Bratislavskú eparchiu protosynkel Vladimír Skyba.
Na začiatku slávnosti vladyka posvätil obnovenú
Kaplnku Najsvätejšej Trojice, a v nej päť nových
okien s vitrážami a novú mozaiku pred vstupom do
kaplnky na chodbe seminára.
Počas obeda odovzdali dobrodincom seminára
v mene arcibiskupa Jána Medailu bl. biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča. Dlhoročným zamestnancom v seminári ďakovné listy za nedávno vydanú
knihu o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku „Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda“.
Ľubomír Petrík

Víťazi celoslovenské kola
Biblickej olympiády v Nitre
Nitra 23. mája (TK KBS) - V Nitre sa od 21. do 23. mája
2013 uskutočnil dvanásty ročník Biblickej olympiády.
V kategórii základných škôl si prvenstvo odnieslo trojčlenné družstvo školákov zo Základnej školy sv. Don
Bosca v Zlatých Moravciach (Nitrianska diecéza). Medzi stredoškolákmi zvíťazili študenti z Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku (Spišská diecéza). Celkovo medzi
sebou súťažilo 10 družstiev v prvej a v druhej kategórii.
Biblická olympiáda je zameraná na výchovu k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania
biblických postáv a udalostí. Obsah súťaže kladie dôraz
na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky vychádzajúce zo štúdia Svätého písma. Tento rok žiaci a študenti
súťažili z Evanjelia podľa Matúša, z Prvej knihy Kráľov
a z knihy Rút.
V Nitre museli žiaci a študenti čo najlepšie odpovedať na šesť úloh. Boli medzi nimi napríklad test a otázky,
práca so Svätým písmom, práca s biblickým obrazom,
scénka a ďalšie úlohy. Otázky zostavovala Odborná komisia BO (za každú diecézu jeden člen), a ich záverečnú
podobu spracoval dp. Marián Vojtko (Bratislavská arcidiecéza).
Odpovede posudzovala päťčlenná porota. Jej predsedom bol doc. František Trstenský, členmi: biblista Igor
Hanko a tri metodičky z Diecéznych katechetických
úradov – Agáta Parásková (Košická eparchia), Alžbeta
Bezáková (Banskobystrická diecéza) a Klára Soľanová
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(Spišská diecéza). Súťaž moderoval kňaz Andrej Šottník (Bratislavská arcidiecéza).
Pred súťažou každej kategórie pripravili organizátori aj poznávací program, v rámci ktorého navštívili nitrianske podhradie starého mesta a Katedrálu sv.
Emeráma. Potom v katedrálnom chráme slávil svätú
omšu nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák
a druhý deň generálny vikár Mons. Peter Brodek. Vo
svojej kázni obaja vyzdvihli vzťah k Svätému Písmu
a povzbudili súťažiacich, aby nezostali len pri vedomostiach, ale aby jeho posolstvo prenášali do každodenného života.
Nechýbalo ani spoločné zdieľanie o zážitky z prípravy na súťaž pri večernom programe. Stredoškoláci
sa podelili aj o svoje dojmy, čo priniesla práca so Svätým písmom do ich života. Na druhý deň prebiehala súťaž, pred ktorou boli sväté omše, ktoré mali dp. Andrej
Šottník a dp. Marián Vojtko.
Súťaž vyhlasuje Komisia pre katechizáciu a školstvo
KBS a Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu
SR. Finálové kolo v Nitre pripravilo Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. v Spišskej Novej Vsi
s Komisiou pre katechizáciu a školstvo KBS a s Diecéznym katechetickým úradom Nitrianskej diecézy.
V Nitre vystavili i víťazné obrazy súťaže Biblia
očami detí a mládeže v deviatich kategóriách, ktoré vyhodnotila odborná porota.
Eugen Valovič

Sýrskym utečencom darovali
ľudia zo Slovenska viac ako 8000 €
Bratislava 20. mája (TK KBS) - Na pomoc obyvateľom
Sýrie, ktorí boli pre dlhotrvajúci vojenský konﬂikt nútení
utiecť zo svojich domovov, venovali ľudia na Slovenku doteraz 8 351 eur. Taký je predbežný výnos zbierky,
ktorú Slovenská katolícka charita (SKCH) vyhlásila
v polovici apríla. „Snažíme sa zmierniť následky konﬂiktu. Výnos zbierky zašleme našim partnerským organizáciám Caritas Lebanon a Caritas Jordan. Tie pomáhajú sýrskym utečencom, ktorí pre vojnový konﬂikt
prišli o všetko a museli opustiť svoju krajinu ,“ povedal
generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.
Počet utečencov každým dňom rastie. Podľa odhadov
Organizácie Spojených národov (OSN) je v krajine vnútorne premiestnených asi 4,5 milióna ľudí, ktorí nevyhnutne potrebujú pomoc. Ďalších 1,5 milióna obyvateľov Sýrie pred bojmi utieklo za hranice najmä do Iraku,
Egypta, Turecka a najviac ľudí do Libanonu a Jordánska.
OSN odhaduje, že občianska vojna v Sýrii si vyžiadala
už viac ako 80-tisíc obetí, pričom v skutočnosti môže ísť
ešte o vyššie číslo.
Finančne podporiť zbierku je možné aj naďalej ľubovoľným príspevkom na číslo účtu 4008058424/7500
v ČSOB, variabilný symbol je 195.
Lukáš Melicher
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STRUČNE Z DOMOVA
Kňazský formačný deň Košickej eparchie
KOŠICE - Kňazi Košickej eparchie sa stretli 23. mája
v Košiciach, aby sa spoločnou modlitbou a myšlienkami povzbudili k hlbšiemu prežívaniu svojho poslania. Po príhovore vladyku Milana Chautura, vystúpil
s prednáškou o. Marek Pejo ako prvý hovoril o apoštolskej postupnosti viery. V druhej prednáške sa o. Metod
Lukačik CSsR zameral na duchovno-asketický rozmer
prežívania viery. V tretej prednáške o. Vlastimil Bajužik charakterizoval prakticky život veriaceho kresťana.
Po prednáškach bola aj diskusia k nastoleným tematickým podnetom. Súčasťou formačného dňa bol aj odber
krvi.
Michal Hospodár
Nitrianske biskupstvo zriaďuje
Domov dôchodcov a sociálnych služieb
NITRA - Nitrianske biskupstvo zriaďuje pod Zoborom Dom dôchodcov a sociálnych služieb s názvom Promeritae Quieti sv. Svorada v Nitre.
Zariadenie, ktoré bude biskupstvo aj prevádzkovať,
je prioritne určené pre kňazov, pre ich rodinných
príslušníkov i pre ostatných záujemcov. Nachádza
sa na Dolnohorskej ulici na Šindolke v Nitre. Jeho
kapacita je 36 miest, z toho osem miest je určených
pre imobilných klientov, ktorí potrebujú zvláštnu
a nepretržitú odbornú starostlivosť. Klienti budú
mať k dispozícii aj priľahlú záhradu s vinohradom.

pomodlili litánie k bl. Jánovi Pavlovi a položili veniec k pamätníku.
Bohumil Chmelík
Celoslovenské stretnutie zástupcov
z Hnutia Svetlo Život v Prešove
PREŠOV - Hnutia Svetlo - Život (HSŽ) zorganizovalo
od 17. do 19. mája 2013 v Prešove celoslovenské stretnutie zástupcov oblastných spoločenstiev mládeže,
rodín a dospelých. Cieľom ich stretnutia bola príprava
na letné oázové duchovné cvičenia. Vrcholom stretnutia bola turíčna vigília, kde zazneli modlitby k Duchu
Svätému na úmysel oázových rekolekcií s evanjelizačným, formačným a biblickým charakterom, ktoré sa
uskutočnia počas tohtoročného leta pre všetky vekové
a stavovské kategórie.
Jozef Heske

Martin Štofko a Miroslav Lyko

Takmer päťdesiatka mladých absolvovalo kurz
Filip v Bárke
JUSKOVA VOĽA - V dňoch 17. až 19. mája sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej
Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Zúčastnilo sa na ňom 49 mladých z rôznych farností Prešovskej archieparchie.
Absolventov kurzu viedli k tomu, aby v pravde nahliadli do svojho vnútra, kde našli svoju úbohosť a hriešnosť,
ktorú potom odovzdali spolu so svojimi životmi Ježišovi, ktorý nielen odpúšťa každý hriech, ale nám aj dáva
zo svojho Svätého Ducha.
Slavomír Zahorjan

Zmluva o spolupráci teologických fakúlt
v Prešove a v Krakove
KRAKOV - Ďalšiu Zmluvu o spolupráci uzavreli 15.
mája v Krakove zástupcovia Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity (GTF PU) v Prešove a Teologická Fakulta Pápežskej univerzity Jána
Pavla II. (UPJP) v Krakove. Podpísanie zmluvy deklarovalo opätovnú spoluprácu v oblastiach: vedeckého
výskumu, výmeny vzdelávacích a vedeckých skúseností, stretnutí medzi vedeckými pracovníkmi, výmeny
študentov. Na tento účel budú zmluvné strany naďalej
vyvíjať spoločné programy a výskumné projekty, ktoré
budú vzájomne prínosné.
Peter Tirpák

Za Matkou Božou na Staré Hory putovali
tí najmenší
STARÉ HORY - Najmenší pútnici, deti materských škôl,
sa v sobotu 18. mája 2013 dočkali svojej vlastnej púte,
zišli sa na Starých Horách na prvej Púti detí predškolského veku. V Bazilike minor pútnickú svätú omšu pre
najmenších celebroval Mons. Marián Bublinec, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Po svätej omši
deti s rodičmi a pedagógmi vyšli na milostivé miesto
Studnička a tu sa s pomocou duchovného správcu Miroslava Sliačana a zástupkyne materskej školy v Žiari
nad Hronom Beaty Chrenovej spolu pomodlili desiatok
posvätného ruženca..
Zuzana Juhaniaková

V Trnave si uctili bl. pápeža Jána Pavla II.
TRNAVA - „Pocta blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.“
je názov stretnutia Trnavčanov, ktoré 20. mája 2013
už po siedmy raz zorganizovali pri jeho pamätníku
pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Úryvok
z Proglasu uviedol prednášku o vzťahu slovanského
pápeža k cyrilo-metodskému odkazu, ktorú predniesol kňaz Daniel Dian. Účastníci stretnutia sa potom

Rožňavská diecéza spustila novú verziu
webovej stránky burv.sk
ROŽŇAVA - Rožňavská diecéza spustila novú verziu webovej stránky www.burv.sk. Nahrádza stránku pod názvom roznava.rcc.sk, ktorá bola spustená
ešte v roku 2008. Nová prezentácia obsahuje základné informácie o kúrii, histórii a patrónovi diecézy, ktorým je sv. Ján Nepomucký. Martin Keruľ
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