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Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
Svätý Otec: Pán znovu rozdáva chlieb,
ktorý je jeho telom a stáva sa darom.
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František kázal v dialógu s deťmi v jednej z rímskych farností
Rím 26. mája (RV) - Petrov nástupca navštívil rímsku
farnosť na severnej periférii svojej diecézy, aby tu slávil svätú omšu, počas ktorej pristúpilo k prvému svätému prijímaniu 16 tamojších
detí. František, ktorý sa vydal
na cestu vrtuľníkom, pristál na
neďalekom farskom športovom
ihrisku o deviatej predpoludním.
Najskôr osobne pozdravil s hendikepovanými a ich blízkymi.
Svätého Otca privítal tamojší farár o. Benon Ambarus, ktorý je
rumunskej národnosti a slúži tu
približne pre sedemtisíc obyvateľov tejto štvrti, nazvanej Prima Porta.
„Celej realite porozumieme nie z centra, ale z periférie,“ povedal pri tejto príležitosti na privítanie František,
ktorý potom o pol desiatej na priestranstve pred kostolom sv. Alžbety a Zachariáša, začal sláviť samotnú svätú
omšu. Svoju homíliu, ktorú prinášame v plnom znení,
adresoval predovšetkým deťom, nielen prvoprijímajúcim, ale všetkým prítomným deťom, ktoré tvorili nie
malú časť tejto obce. V úvode obrátil pozornosť k Matke Božej, potom začal priamo s deťmi viesť dialóg:
„Drahí bratia a sestry,
slová pána farára mi pripomenuli jednu peknú vec
v súvislosti s Pannou Máriou. Len čo prijala anjelovo
zvestovanie, že sa stane Ježišovou Matkou, i správu, že
jej príbuzná Alžbeta čaká dieťa – ako hovorí evanjelium
– ponáhľala sa k nej. Nečakala. Nepovedala: „Teraz
som ja tehotná, musím sa starať o svoje zdravie. Moja
príbuzná má dobré priateľky, snáď jej pomôžu.“ Niečo
vycítila a ponáhľala sa. Je pekné takto myslieť na Pannu Máriu, na našu Matku, ktorá sa ponáhťa, pretože vo
vnútri má toto: pomôcť. Ide pomáhať, nejde kvôli tomu,
aby sa chválila pred príbuznou a hovorila: „Počuj! Teraz
rozkazujem ja, pretože som Božou Matkou!“ Nie, toto
neurobila. Išla pomáhať! Panna Mária je vždy taká. Je
našou Matkou, ktorá sa vždy ponáhľa, keď ju potrebujeme. Bolo by nádherné pridať do litánií k Panne Márii i takéto zvolanie: „Pani, ktorá sa ponáhľaš, oroduj
za nás!“ Ona sa vždy ponáhľa, nezabúda na svoje deti.
Tento fakt nám prináša istotu, že vždy máme po našom
boku túto mamu. V živote sa lepšie kráča vtedy, keď je
nám mama nablízku. Myslime na túto milosť od Panny
Márie, na túto milosť, ktorú nám dáva tým, že je nám
stále blízka a nenecháva nás čakať. Vždy! Je tu preto,
aby nám pomohla – dôverujme! Panna Mária sa kvôli
nám vždy ponáhľa. Zároveň nám pomáha dobre chápať
Boha, Ježiša, dobre pochopiť Ježišov život, Boží život,
porozumieť, kto je Pán, aký je Pán, kto je Boh.
Vás, deti, sa pýtam: „Kto vie, kto je Boh?“ Dvihni
ruku. Povedz. Aha! Stvoriteľ neba a zeme. A koľko je
Bohov? Jeden? Mne však povedali, že sú traja! Otec,
Syn a Duch Svätý. Ako to vysvetlíme? Je jeden alebo sú
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traja? Jeden! A ako vysvetlíme, že jeden je Otec, ďalší
je Syn a ďalší Duch Svätý? Výborne! Sú traja, tri osoby
v jednom. A čo koná Otec? Otec je počiatkom, Otcom,
ktorý všetko stvoril, stvoril nás.
Čo robí Syn? Čo robí Ježiš? Kto
vie povedať, čo robí Ježiš? Miluje nás. A ďalej? Prináša nám
Božie slovo! Ježiš prichádza,
aby nás učil Božiemu slovu.
To je nádherné. A ešte? Čo robil Ježiš na Zemi? Spasil nás!
Ježiš prišiel, aby za nás položil
svoj život. Otec tvorí svet, Ježiš
nás zachraňuje. A čo robí Duch
Svätý? Miluje nás. Dáva nám lásku! Všetci spoločne,
deti: Otec nás všetkých stvoril, stvoril svet, Ježiš nás zachraňuje a Duch Svätý nás miluje. Toto je kresťanský
život: hovoriť s Otcom, hovoriť so Synom a hovoriť
s Duchom Svätým. Ježiš nás spasil, a zároveň kráča spolu s nami v našom živote. A ako s nami kráča? Pomáha
nám, vedie nás a učí nás kráčať vpred. A dáva nám aj
silu kráčať. Podporuje nás v ťažkostiach. Aj v školských
povinnostiach, však? Ježiš je stále s nami. Posilňuje nás.
Ako? Vo svätom prijímaní nás posilňuje, práve tam nám
pomáha a dáva nám silu. Prichádza k nám. Možno sa
opýtate, koľko sily nám dá kúsok chleba. Je to chlieb?
Áno, ale tento chlieb na oltári je chlebom alebo nie? Zdá
sa, že áno. A zároveň nie. Čo je to teda? Je to Ježišovo telo. Ježiš prichádza do nášho srdca. Myslime na to
všetci: Otec nám dal život, Ježiš nám dáva spásu, sprevádza nás, vedie, podporuje, učí. Duch Svätý nás miluje
a dáva nám lásku. Týmto spôsobom myslime na Boha
a prosme Pannu Máriu, našu Matku, vždy pripravenú
ponáhľať sa nám pomôcť, aby nás naučila dobre pochopiť, aký je Boh: aký je Otec, aký je Syn a aký je Duch
Svätý. Nech sa tak stane.“
Petrov nástupca potom všetkým deťom sám podával
sväté prijímanie. Po svätej omši nasledovalo stretnutie
s 50 najbližšími farskými asistentmi a spolupracovníkmi. Približne o pol dvanástej nastúpil František do vrtuľníka, aby sa vrátil do Vatikánu. Ešte predtým povedal
na rozlúčku: „Ďakujem za prijatie. Teší ma, že som mohol vidieť tak živú farnosť s toľkými deťmi. Je to požehnanie. Pokračujte a podporujte naďalej svojho farára
a modlite sa za mňa. Nezabudnite. Modlite sa za mňa.“
Približne 80-tisíc ľudí prišlo napoludnie na Námestie sv. Petra vo Vatikáne, aby si vypočuli príhovor
Svätého Otca Františka. Zameral sa v ňom na tajomstvo Najsvätejšej Trojice:
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes ráno som uskutočnil svoju prvú návštevu
v jednej rímskej farnosti. Ďakujem za to Pánovi a vás
prosím, aby ste sa modlili za moju službu tejto rímskej
Cirkvi, ktorej poslaním je predsedať v láske.
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Dnes je nedeľa Najsvätejšej Trojice. Svetlo veľkonočného obdobia a Zoslania Ducha Svätého v nás každoročne obnovuje radosť a úžas z viery. Uvedomujeme
si, že Boh nie je niečo hmlisté, náš Boh nie je akoby
sprej, je konkrétny, nie je abstraktný, ale má meno: „Boh
je láska“. Nie sentimentálna, emotívna láska, ale láska
Otca, ktorý je pôvodcom každého života, láska Syna,
ktorý zomiera na kríži a vstáva z mŕtvych, láska Ducha,
ktorý obnovuje človeka a svet. Uvažovať nad tým, že
Boh je láska, nám urobí veľmi dobre, pretože nás učí milovať, darovať sa iným, ako sa Ježiš daroval nám a kráča
s nami. Je to Ježiš, ktorý s nami kráča po ceste života.
Najsvätejšia Trojica nie je produktom ľudských
úvah. Je tvárou, prostredníctvom ktorej sa sám Boh
zjavil, nie z výšky, spoza nejakej katedry, ale kráčajúc
spolu s ľudstvom. Je to Ježiš, ktorý nám zjavil Otca,
a ktorý nám prisľúbil Ducha Svätého. Boh kráčal so
svojim ľudom v dejinách izraelského národa a Ježiš
vždy kráčal s nami a prisľúbil nám Ducha Svätého,
ktorý je ohňom a učí nás všetkému tomu, čo sami nevieme, ten, ktorý nás vedie v našom vnútri a dáva nám
dobré nápady a dobré inšpirácie.
V dnešný deň chválime Boha nie kvôli nejakému
osobitnému tajomstvu, ale kvôli Nemu samému „za
jeho nesmiernu velebnosť“, ako hovorí liturgický hymnus. Chválime ho a ďakujeme mu za to, že je Láskou
a pozýva nás, aby sme vstúpili do jeho objímajúceho
spoločenstva, ktorým je večný život.
Zverme naše chvály do rúk Panny Márie. Ona, najpokornejšia zo všetkého stvorenia, vďaka Kristovi už
dosiahla cieľ pozemského putovania: už je v sláve Najsvätejšej Trojice. Práve preto nám Panna Mária, naša
matka, žiari ako znamenie istej nádeje. Je matkou nádeje na našej ceste, je matkou, ktorá nás potešuje, je matkou útechy a matkou, ktorá nás sprevádza. Modlime sa
spoločne k našej matke, ktorá nás sprevádza na ceste.“
Po modlitbe Anjel Pána potom obrátil pozornosť
k sobotnej beatiﬁkácii otca Giuseppeho Puglisiho,
„kňaza a mučeníka zabitého maﬁou v roku 1993“:
„Včera bol v Palerme vyhlásený za blahoslaveného
don Giuseppe Puglisi, kňaz a mučeník, ktorého v roku 1993 zabila maﬁa. Bol príkladným kňazom a svoj
život zasvätil osobitne pastorácii mládeže. Vychovávajúc mladých podľa evanjelia, vytrhával ich z područia podsvetia, a preto ho chceli premôcť tým, že ho
zabili. V skutočnosti je to však on, kto zvíťazil spolu so
vzkrieseným Ježišom. Myslím na toľké utrpenie mužov, žien a detí, ktoré sú zneužívané mnohými maﬁami, nútené konať takú prácu, ktorá z nich robí otrokov
prostitúcie za veľkého spoločenského tlaku. V pozadí
tohto vykorisťovania stoja maﬁe. Modlime sa k Pánovi, aby obrátil srdcia týchto ľudí, pretože takto nesmú
konať. Nemôžu z nás, bratov, robiť otrokov. Musíme sa
modliť k Pánovi. Modlime sa, aby sa títo maﬁáni obrátili k Bohu a chváľme ho za nádherné svedectvo dona
Giuseppeho Puglisiho a nech sa jeho príklad stane pre
nás pokladom!“
-js-/ snímka RV
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Otec Puglisi zavraždený maﬁou

v roku 1993 bol beatiﬁkovaný
Palermo 25. mája (RV) - Bl. Ján Pavol II. pred dvadsiatimi rokmi počas svojej pastoračnej cesty na Sicílii
hovoril o „mučeníkoch spravodlivosti, a tým nepriamo
mučeníkoch viery“. Tiež odsúdil maﬁu ako silnú nehumánnu kultúru smrti, nepriateľskú evanjeliu, ľudskej
dôstojnosti a občianskeho súžitia (Agrigento, 9. mája
1993). Prvý mučeník maﬁe, diecézny kňaz o. Giuseppe
Puglisi (1937 - 1993), bol 25. mája v sícílskom Palerme povýšený k úcte na oltári. V zastúpení Svätého Otca
slávil beatiﬁkačný obrad emeritný palermský arcibiskup
kardinál Salvatore De Giorgi: „Formálne uznanie mučeníctva o. Puglisiho zo strany Cirkvi spečaťuje platnosť
jeho posolstva. Hlasom svojej krvi vyzýva každého kňaza k odvahe, osobnej konzistencii, sile a svätej smelosti
pri výkonu úradu a služby. Sily dobra musia zvíťaziť nad
agresiou a zvrátenosťou zla (...), ktorá je tým zvrhlejšia
a podlejšia, čím viac sa zahaľuje do plášťa religióznych
znamení a odkazov.“
O. Giuseppe - Pino Puglisi - bol farárom v palermskej štvrti Brancaccio, ovládanej maﬁou. Celý život sa
venoval mladým ľuďom, ktoré sa snažil odvrátiť od
kriminálnej dráhy a pre ktoré založil resocializačné centrum „Padre Nostro“ („Otče náš“). Maﬁánskych bossov
svojím pastoračným úsilím oberal o budúce kádre, čo
vyústilo v násilnú smrť. Bol zastrelený v deň svojich 56.
narodenín, 15. septembra 1993.
„I dvadsať rokov potom, čo bol barbarsky zavraždený, k nám o. Puglisi stále hovorí. Jeho hlas volá najmä
členov organizovaného zločinu, aby im pripomenul, že
Ježiš prelial svoju krv za ich obrátenie, za oslobodenie
z otroctva hriechu. O Puglisi prijal svojho vraha s úsmevom a slovami: Čakal som to. Vyzýva tak k rozhodnému návratu k Bohu, ktorý vo svojom nekonečnom milosrdenstve čaká ako otec z evanjeliového podobenstva.“
RV CZ/snímka RV
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Svätý Otec František: Cirkev nie je organizáciou, ale Božou rodinou
Vatikán 29. mája (RV) - Takmer 80-tisíc ľudí si vypočulo
prvú z cyklu katechéz Svätého Otca o tajomstve Cirkvi,
ktorému sa bude venovať nasledujúce generálne audiencie. Témou dnešnej bola Cirkev ako Božia rodina.
František začal okružnú jazdu papamobilom medzi
veriacimi už trištvrte hodiny pred začiatkom audiencie
a ako zvyčajne si vymieňal solideo, pohotovo odpovedal ľuďom na ich zvolania a venoval sa aj deťom, ktoré
Svätému Otcovi podávajú členovia pápežskej ochranky.
Dnešná audiencia bola spojená s dažďom. V mori dáždnikov a pršiplášťov pokračoval premoknutý František
v nezakrytom aute až na vyvýšené priestranstvo pred
bazilikou, odkiaľ prítomným povedal: „V daždi ste preukázali odvahu!“ Potom si osušil hlavu a začal - už za
slnečného počasia - svoju katechézu.
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Minulú stredu som zdôraznil hlboké puto medzi Duchom Svätým a Cirkvou. Dnes by som chcel začať sériu
katechéz o tajomstve Cirkvi, o tom tajomstve, ktoré my
všetci prežívame a ktorého sme súčasťou. Rád by som
tak urobil pomocou vyjadrení, ktoré sa v hojnej miere
nachádzajú v textoch Druhého vatikánskeho ekumenického koncilu.
Dnešná prvá téma znie: Cirkev ako Božia rodina.
Počas uplynulých mesiacov som viackrát spomenul
podobenstvo o márnotratnom synovi alebo lepšie povedané, o milosrdnom otcovi (porov. Lk 15,11-32). Mladší syn opustí otcov dom, všetko premrhá a rozhodne
sa vrátiť späť, pretože si uvedomuje, že urobil chybný
krok. Nepovažuje sa však viacej za hodného byť synom
a dúfa, že bude prijatý aspoň medzi sluhov. Otec mu však
beží v ústrety, objíme ho, navracia mu synovskú dôstojnosť a pripraví mu oslavu. Toto podobenstvo, ako aj iné
v evanjeliu, výrečne predstavuje Boží plán s ľudstvom.
Aký je tento plán Boha? Chce z nás všetkých vytvoriť jedinú rodinu svojich detí, v ktorej ho každý bude
cítiť nablízku a vnímať, že je ním milovaný - tak ako
v evanjeliovom podobenstve – a zažívať vľúdnosť Božej rodiny. Z tohto veľkého plánu vyrastá Cirkev, ktorá
nie je akousi organizáciou ustanovenou prostredníctvom
dohody niekoľkých osôb, ale – ako viackrát pripomenul
pápež Benedikt XVI. – je Božím dielom, rodí sa práve
z tohto plánu lásky, ktorý sa postupne realizuje v dejinách. Cirkev sa rodí z Božej túžby povolať všetkých
ľudí do spoločenstva s ním, do priateľstva s ním, a dokonca mať účasť – ako jeho deti – na Božom živote.
Samotné slovo „Cirkev“, z gréckeho ekklesia, znamená
„zhromaždenie“: Boh nás zvoláva, pobáda nás, aby sme
vyšli z individualizmu, z náklonnosti uzavrieť sa do seba
a volá nás, aby sme sa stali súčasťou jeho rodiny. Toto
povolanie má pôvod v samom stvorení. Boh nás stvoril, aby sme žili v hlbokom vzťahu s ním. Aj keď hriech
prerušil toto spojenie s ním, s inými i so stvorením, Boh
nás neopustil. Celé dejiny spásy sú príbehom Boha, ktorý hľadá človeka, ponúka mu svoju lásku a prijíma ho.
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Povolal Abraháma, aby sa stal otcom mnohých, vyvolil
si izraelský ľud, aby s ním uzavrel zmluvu, ktorá zahrnie
všetky národy a v plnosti času poslal svojho Syna, aby
sa jeho plán lásky a spásy uskutočnil v novej a večnej
zmluve s celým ľudstvom. Pri čítaní evanjelií vidíme
Ježiša, ako okolo seba zhromažďuje malé spoločenstvo,
ktoré prijíma jeho slovo, nasleduje ho, kráča s ním po
jeho ceste a stáva sa jeho rodinou. On v tomto spoločenstve pripravuje a buduje svoju Cirkev.
Odkiaľ teda pochádza Cirkev? Rodí sa z najvyššieho
prejavu lásky na kríži, z otvoreného Ježišovho boku, odkiaľ vychádza krv a voda, symboly sviatostí eucharistie
a krstu. V Božej rodine, v Cirkvi, je oživujúcou miazgou Božia láska, ktorá sa konkretizuje tým, že milujeme
Boha a iných, všetkých bez rozdielu a bez hraníc.
Kedy sa Cirkev prejavuje? Pred dvoma týždňami
sme túto skutočnosť slávili: Cirkev sa prejavuje vtedy,
keď Duch Svätý napĺňa srdcia apoštolov, pobáda ich
vyjsť a nastúpiť na cestu ohlasovania evanjelia a rozširovania Božej lásky. Aj dnes niektorí povedia: „Kristus
áno, Cirkev nie“ alebo „verím v Boha, ale neverím
kňazom“. Je to však Cirkev, ktorá nás privádza ku Kristovi a k Bohu. Cirkev je veľkou rodinou Božích detí.
Isteže, má aj ľudské aspekty. Tí, ktorí ju tvoria, pastieri
a veriaci, majú slabosti, nedokonalosti i hriechy, aj pápež, či nie? A má ich veľa! Nádherné je však to, že si
uvedomujeme, že sme hriešnici. Ak si to uvedomíme,
nájdeme Božie milosrdenstvo: Boh vždy odpúšťa. Nezabudnime na to: Boh vždy odpúšťa! Prijíma nás vo
svojej odpúšťajúcej a milosrdnej láske. Môžeme povedať, a je to tiež význačné: Hriech je urážkou Boha,
ale i príležitosťou pokoriť sa, aby sme si uvedomili,
že jestvuje niečo krajšie a tým je Božie milosrdenstvo.
Myslime na to.
Dnes si položme otázku: Nakoľko milujem Cirkev?
Modlím sa za ňu? Cítim sa byť súčasťou rodiny Cirkvi?
Čo robím preto, aby bola spoločenstvom, v ktorom sa
každý cíti prijatý a pochopený, zažíva lásku a milosrdenstvo Boha, ktorý obnovuje jeho život? Viera je dar
a skutočnosť, ktorá sa nás osobne dotýka. Boh nás volá,
aby sme našu vieru prežívali spoločne ako rodina, ako
Cirkev.
Prosme Pána, osobitne v tomto Roku viery, aby naše
spoločenstvá, celá Cirkev, boli čoraz viac pravými rodinami, ktoré žijú a rozširujú Božiu lásku. Ďakujem.“
František sa po príhovoroch a pozdravoch ešte obrátil
na špeciﬁcké skupiny veriacich: „Obraciam sa nakoniec
na vás, milí mladí, chorí a novomanželia. Počas tejto poslednej audiencie v mesiaci máj, patria, prirodzene, naše
myšlienky Najsvätejšej Panne Márii, žiariacej hviezde na
našej kresťanskej púti. Neprestajne sa na ňu obracajme,
aby sme vďaka jej príhovoru a podľa jej príkladu našli inšpiráciu a isté vedenie na našej každodennej púti viery.“

sr. Agnes Jenčíková CJ, Mária Fábryová
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František slúžil svätú omšu zo slávnosti Kristovho tela a krvi
Rím 31. mája (RV) - Tohtoročná slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa spája so 750. výročím
bolsenského eucharistického zázraku a o rok neskoršieho ustanovenia slávnosti Corpus Domini pápežom
Urbanom IV. (11. augusta 1264 bulou Transiturus de
hoc mundo). V Ríme sa slávnosť tradične spája s eucharistickou procesiou, ktorú vedie Petrov nástupca
z Baziliky sv. Jána v Lateráne do mariánskeho chrámu
Santa Maria Maggiore. Procesiu otvárali zástupcovia
rímskych náboženských bratstiev, rytierskych rádov,
ďalej rehoľníci a rehoľníčky, seminaristi, rímski farári
a kardináli. Svätý Otec išiel pešo za autom, v ktorom
bola Najsvätejšia sviatosť. Za ním kráčali za spevu litánii a so sviečkami v rukách rímski farníci a pútnici.
Rímska procesia sa skončila eucharistickým požehnaním pred Baziilikou Santa Maria Maggiore. Ešte
predtým však Svätý Otec slávil liturgiu zo slávnosti
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi na nádvorí pred Lateránskou bazilikou. František vo svojej homílii okrem
iného povedal:
V evanjeliu, ktoré sme si vypočuli, sa nachádza jedno Ježišovo vyjadrenie, ktoré sa ma vždy dotkne: „Vy
im dajte jesť“ (Lk 9,13). Vychádzajúc z tejto vety sa nechám viesť troma slovami: nasledovanie, spoločenstvo,
delenie sa.
1. Predovšetkým, kto sú tí, ktorým treba dať jesť?
Odpoveď nachádzame v evanjeliovom úryvku: je to
dav, zástup. Ježiš stojí uprostred ľudí, prijíma ich, rozpráva s nimi, stará sa o nich, prejavuje im Božie milosrdenstvo. Spomedzi týchto ľudí si vyberá dvanástich
apoštolov, aby boli s Ním a tak ako On sa ponorili do
konkrétnych situácií vo svete. Zástup ho nasleduje, (počúva ho), pretože Ježiš koná novým spôsobom s autoritou toho, kto je autentický a koherentný, kto hovorí
a koná v pravde, kto dáva nádej, že prichádza od Boha,
kto je zjavením tváre Boha, ktorý je láska. A zástup tak
s radosťou chváli Boha.
Dnes sme my tým zástupom z evanjelia, aj my
chceme nasledovať Ježiša, aby sme ho počúvali, aby sme
vstúpili do spoločenstva s Ním v Eucharistii, aby sme sa
my pripojili k Nemu a On k nám. Pýtajme sa: Ako ja nasledujem Ježiša? Ježiš hovorí v tichu v tajomstve Eucharistie a vždy nám pripomína, že nasledovať ho znamená
vyjsť zo seba samých a urobiť zo svojho života nie naše
vlastníctvo, ale dar pre Neho a pre druhých.
2. Poďme však ďalej: Kde sa rodí Ježišova výzva
k učeníkom, aby oni sami nasýtili zástup? Vychádza
z dvoch prvkov: predovšetkým zo zástupu, ktorý nasledujúc Ježiša sa zrazu – keď sa už zvečerieva – ocitá na
otvorenej lúke, ďaleko od obývaných oblastí a potom
zo starosti učeníkov, ktorí prosia Ježiša rozpustiť zástup,
aby si šiel zaobstarať jedlo a nocľah do okolitých dedín
(porov. Lk 9,12). Stojac pred problémom zástupu, učeníci riešia túto otázku spôsobom: každý nech sa postará
o seba; rozpustiť zástup! Každý nech sa postará o seba.
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Koľkokrát máme my kresťania rovnaké pokušenie! Nestaráme sa o potreby druhých, dôstojne sa s nimi rozlúčime: „Nech ti Boh pomáha“. Alebo „Ak „Nech sa ti
darí... ak by sme sa už nestretli. Ježišovo riešenie sa však
uberá iným smerom, ktorý učeníkov prekvapí: „Vy im
dajte jesť“. Ako však môžeme my dať najesť takému zástupu? „Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby; ibaže
by sme šli a nakúpili jedlo pre celý tento zástup.“ Ježiš sa
neznepokojuje. Požiadal učeníkov, aby usadili zástup do
skupín po päťdesiat, potom pozdvihol oči k nebu, predniesol požehnanie, lámal chleby a dával ich učeníkom,
aby ich rozdávali. Je to chvíľa hlbokého spoločenstva:
Zástup, nasýtený Pánovým slovom, je teraz sýtený jeho
chlebom života. Evanjelista poznamenáva, že všetci sa
nasýtili.
Dnes večer sme aj my zhromaždení na Pánovej večeri, na eucharistickej obete, v ktorej nám On znovu dáva
svoje telo a sprítomňuje jedinú obetu na kríži. Prostredníctvom počúvania jeho slova, sýtenia sa jeho telom
a krvou, z nás robí už nie zástup ale komunitu; z anonymity prechádzame do spoločenstva. Eucharistia je sviatosťou jednoty, ktorá nás vyvádza z individualizmu, aby
sme žili spoločne v nasledovaní a vo viere v Neho. Preto
sa všetci musíme pýtať pred Pánom: Ako žijem ja Eucharistiu? Prežívam ju anonymným spôsobom alebo ako
chvíľu skutočnej jednoty s Pánom a rovnako s mnohými
inými bratmi a sestrami, ktorí sú spoločne na hostine?
Ako vyzerajú naše eucharistické slávenia?
3. Posledný element: Kde vzniká rozmnoženie chlebov? Odpoveď nájdeme v Ježišovej výzve k učeníkom
„Vy im dajte...“, „dať“, deliť sa. O čo sa delia apoštoli?
O to málo, čo majú: päť chlebov a dve ryby. Je to však
práve tých päť chlebov a dve ryby, ktoré Pánovými rukami nasycujú zástup. Sú to práve učeníci, ktorí sú zmätení kvôli svojej neschopnosti a tomu málu, čo majú ponúknuť, ktorí usádzajú zástup a rozdeľujú – dôverujúc
Ježišovmu slovu – chleby a ryby, ktoré nasycujú zástup.
Toto vypovedá o tom, že v Cirkvi, ale aj v spoločnosti
existuje kľúčové slovo, ktorého sa nesmieme báť, ktorým je „solidárnosť“, teda vedieť dať Bohu k dispozícii
to, čo máme, naše malé schopnosti, pretože iba v delení
sa, v darovaní bude náš život plodný a prinesie ovocie.
Solidárnosť: slovo, ktoré duch tohto sveta nemá rád!
Dnes večer nám Pán znovu rozdáva chlieb, ktorý je
jeho telom a stáva sa darom. Aj my zakusujeme „Božiu solidárnosť“ s človekom, solidárnosť, ktorá sa nikdy
nevyčerpá, solidárnosť, ktorá nás nikdy neprestane prekvapovať. Boh k nám prichádza v obete kríža, znižuje
sa vstupujúc do temnoty smrti, aby nám daroval svoj
život, ktorý víťazí nad zlom, egoizmom a smrťou. Ježiš sa nám aj dnes večer dáva v Eucharistii, zdieľa našu
spoločnú púť, dokonca sa stáva potravou, skutočným
jedlom, ktoré posilňuje náš život aj vo chvíľach, keď sa
naša cesta stáva ťažkou a prekážky spomaľujú naše kroky. V Eucharistii nám Pán dáva kráčať po svojej ceste,

22/2013

SPRÁVY Z VATIKÁNU
tej ceste služby, vzájomného dávania, daru, a toho mála,
čo máme a čím sme, ktoré, keď sa s ním delíme, stáva sa
bohatstvom, pretože Božia moc, ktorá je mocou lásky,
zostupuje na našu chudobu a premieňa ju.
Pýtajme sa dnes, adorujúc skutočne prítomného
Krista v Eucharistii: nechávam sa ním premieňať? Nechávam, aby ma Pán, ktorý sa mi daruje, vyvádzal stále
viac z môjho obmedzeného priestoru, aby som vyšiel
a bez strachu sa daroval, delil a miloval Jeho a iných?
Drahí bratia a sestry.
Nasledovanie, spoločenstvo, delenie sa. Modlime
sa, aby nás účasť na Eucharistii vždy provokovala každý deň nasledovať Pána, aby sme sa stali nástrojmi spoločenstva a delili sa s Ním a s našim blížnym o to, čím
sme. Takýmto spôsobom bude náš život naozaj plodný.
Amen.
Jozef Šofranko SJ

Nová aplikácia MISSIO
ponúka správy z Vatikánu
a cirkevného diania vo svete
K správam z Vatikánu a zo sveta Cirkvi sa už možno
dostať aj cez aplikáciu MISSIO pre smartfóny a tablety.
Službu spustil pápež František ešte 17. mája počas audiencie s národnými riaditeľmi Pápežských misijných
diel a zamestnancami spravodajskej agentúry Fides.
Nová aplikácia obsahuje správy publikované na vatikánskej spravodajskej stránke news.va, ale aj fotograﬁe, záznamy a pápežove homílie, správy z cirkevného
diania vo svete prostredníctvom služieb agentúry Fides.
Dostupná je v ôsmych jazykoch: anglickom, španielskom, talianskom, nemeckom, francúzskom, portugalskom, čínskom a arabskom. V prvý deň si aplikáciu
stiahlo 1140 ľudí v dvadsiatich siedmich krajinách.
„Naším cieľom je pomáhať ľuďom vidieť svet očami
viery,“ vysvetlil páter Andrew Small, národný riaditeľ
Pápežských misijných diel v USA.
Pápež František opätovne potvrdil význam spoločenských komunikačných prostriedkov pre Cirkev a jej
evanjelizačnú činnosť. Pokračuje tak v snahách svojich
predchodcov. Pápež Pius XI. založil ešte v roku 1931
Vatikánsky rozhlas a ako prvý pápež vôbec používal rádio na pastoračné účely. Vďaka rádiu a televízii sa Pius
XII. stal prvým pápežom známym na celom svete. Ján
XXIII. svojim motu proprio Boni pastoris začlenil pápežskú komisiu pre ﬁlm, rozhlas a televíziu (dnešná Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky)
do Štátneho sekretariátu. Dekrét Druhého vatikánskeho
koncilu o masmédiách podpísal Pavol VI. Nedá sa zabudnúť ani na Jána Pavla II., označovaného za priekopníka médií a Benedikta XVI., ktorý začal ako prvý pápež
využívať sociálnu sieť.
-mf-
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Svätý Otec prijal členov
Pápežskej nadácie
Centesimus Annus
Vatikán 25. mája (RV) - František na audiencii prijal
členov Pápežskej nadácie Centesimus Annus, ktorí sa
zišli v Ríme na medzinárodnom zasadnutí nadácie na
tému „Väčšia solidarita k mladým: formácia a inovácia
pilierov lepšieho zajtrajška“. Pred dvadsiatimi rokmi ju
založil blahoslavený Ján Pavol II. Opiera sa o sociálnu
náuku Cirkvi, no jej činnosť ovplyvnili aj pápeži, osobitne pápež Benedikt XVI. encyklikou Láska v pravde.
František pri tejto príležitosti členom nadácie poďakoval za úsilie pre „prehlbovaní a rozširovaní vedomostí
o sociálnej náuke prostredníctvom kurzov a publikácií“.
Práve solidarita je nosnou hodnotou sociálnej doktríny,
ako to často pripomínal aj Ján Pavol II. Pápež František sa však pýta, čo znamená „prehodnotiť solidaritu“?
„Určite to neznamená diskutovať o nedávnom učení,
ktorého prezieravosť a aktuálnosť sa, práve naopak,
ukazuje čoraz viac. Naviac ,prehodnotiť‘, ako sa mi zdá,
znamená dve veci: predovšetkým kombinovať učenie so
sociálno-ekonomickým rozvojom, ktorý ako konštantný a rýchly, predstavuje vždy nové aspekty. Na druhom
mieste ,prehodnotiť‘ znamená prehĺbiť, ďalej uvažovať,
aby bola objavená účinnosť spolupatričnosti, ktorá vyviera z hĺbky evanjelia, teda z Ježiša Krista“ a preto, ako
taká, obsahuje nevyčerpateľné možnosti“.
Dnešná hospodárska a spoločenská kríza, podľa
Svätého Otca, ešte viac pobáda „prehodnotiť“, znovuobjaviť a uvedomiť si pravdivosť a aktuálnosť vyjadrení
sociálnej náuky Cirkvi, ktoré sú zamerané na uvedenú
problematiku. Jedným z nich je tvrdenie encykliky Laborem exercens: „Keď sa dívame na celú ľudskú rodinu ..., nemôže na nás nezapôsobiť zarážajúci fakt, ktorý
nadobudol obrovské rozmery: z jednej strany veľké zásoby prírody zostávajú nevyužité, z druhej strany zasa
existujú zástupy nezamestnaných alebo len čiastočne zamestnaných a nespočetné masy hladujúcich; tento fakt
nepochybne dokazuje, že ... čosi nefunguje správne, a to
práve v bodoch, ktoré sú najkritickejšie a majú najväčší
sociálny význam” (č.18).
František vychádzajúc z tvrdenia encykliky ďalej
pokračoval upozornením na fenomén nezamestnanosti
a straty práce, ktorý „sa rozširuje ako olejová škvrna na
veľké plochy na západe a znepokojujúcim spôsobom
zväčšuje hranice chudoby. Niet horšej chudoby ako tej,
ktorá nedovolí zarábať si na chlieb a zbavuje dôstojnosti samotnú prácu“. To, že „čosi nefunguje“ sa nevzťahuje iba na južnú časť našej planéty, ale na celý svet,
zdôraznil ďalej pápež. „Odtiaľ vychádza požiadavka
„prehodnotiť solidaritu“ už nie ako jednoduchú pomoc
chudobným, ale ako globálne prehodnotenie celého systému, ako hľadanie spôsobov jeho vylepšenia a úpravy,
ktoré budú v súlade so základnými právami človeka
a všetkých ľudí“.
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Svätý Otec ďalej uviedol, že dnešná kríza „nie je
iba ekonomická a ﬁnančná“, ale vyrastá z určitej etickej a antropologickej krízy. „Nasledovanie idolov moci,
zisku, peňazí ponad hodnotu ľudskej osoby sa stalo základnou funkčnou normou a rozhodujúcim kritériom organizovania“. Podľa pápeža Františka sa zabúda na to,
že hodnota dôstojnosti ľudskej osoby je viac ako špekulácie, logika a všetky obchodné parametre. Človeku má
byť ponúknutá možnosť, na ktorú má právo, aby mohol
„žiť dôstojne a aktívne prispievať k spoločnému dobru“.
Ďalej pripomenul slová Benedikta XVI., ktorý tiež zdôrazňoval, že každá ľudská činnosť, aj tá ekonomická,
musí byť štrukturalizovaná a inštitucionalizovaná eticky
(porov. enc. Caritas in veritate, 36). „Musíme sa vrátiť
k centrálnemu postaveniu človeka, k etickejšiemu pohľadu na ľudskú činnosť a vzťahy bez strachu, že niečo
stratíme“, uviedol v závere príhovoru František. -aj, mf-

Svätý Otec označil obchodovanie
s ľuďmi za hanbu spoločnosti
Vatikán 25. mája (RV) - Svätý Otec prijal členov Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, ktorí sa
vo Vatikáne zišli pri príležitosti jej 20. plenárneho zasadnutia. Hlavnou témou je „Pastoračná starostlivosť Cirkvi
v kontexte nútenej migrácie“ a zhoduje sa s dokumentom s názvom „Prijímať Krista v utečencoch a v násilne
vysídlených ľuďoch“, ktorý publikovalo dikastérium.
Dokument poukazuje na milióny utečencov, vysídlených osôb a ľudí bez štátnej príslušnosti, ako aj obchodovanie s ľuďmi, ktoré sa týka čoraz väčšieho počtu
detí. „Opakujem, že obchodovanie s ľuďmi je hanebnou
činnosťou, hanbou našej spoločnosti, ktorá si hovorí civilizovaná! Vykorisťovatelia a klienti na všetkých úrovniach by si mali vážne spytovať svedomie sami pred sebou a pred Bohom! Cirkev dnes obnovuje svoj dôrazný
apel, aby boli dôstojnosť a centrálne postavenie človeka
vždy chránené rešpektovaním základných práv, ako to
zdôrazňuje sociálna náuka; práv, ktoré žiada, aby boli
skutočne na miestach, kde nie sú priznané miliónom
mužom a ženám na každom kontinente. V tom svete,
v ktorom sa tak veľa hovorí o právach, a v ktorom býva
ľudská dôstojnosť toľkokrát pošliapaná! V tom svete,
v ktorom sa tak často hovorí o právach, no zdá sa, že
jediný spôsob, ako ich dosiahnuť, predstavujú peniaze.
Žijeme vo svete, v ktorom vládnu peniaze. Žijeme
vo svete, v kultúre, ktorej vládne fetišizmus peňazí.“
František oceňuje prácu dikastéria vykonávanú v duchu bratskej solidarity, prostredníctvom programov zameraných na ochranu, veľakrát za dramatických okolností. Rada zohráva dôležitú úlohu v pomoci kresťanským
spoločenstvám, ktoré sú poznačené „násilím, zneužívaním moci, vzdialením sa od rodiny, traumatickými uda-
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losťami, útekom z domova, neistou budúcnosťou v utečeneckom tábore“. Prvky, ktoré dehumanizujú, musia
podľa Svätého Otca viesť každého kresťana k osobitnej
a konkrétnej pozornosti: „Cirkev je matkou a jej materinská pozornosť sa prejavuje s osobitnou nehou a blízkosťou tomu, kto je prinútený utiecť zo svojej krajiny a žiť
medzi vykorenením a integráciou.“ Pripomenul aj slová
pápeža Pavla VI. pri ukončení II. vatikánskeho koncilu,
ktorý povedal: „Pre Katolícku cirkev nie je nikto cudzincom, nikto nie je vylúčený, nikto nie je ďaleko.“
Svätý Otec hovorí o svetle nádeje, ktorá sa prejavuje
v očakávaniach do budúcnosti či v túžbe po priateľských
vzťahoch a podiele na spoločnosti. „Obdivujem odvahu
toho, ktorý dúfa v to, že sa postupne vráti do normálneho života, v očakávaní, že sa radosť a láska vrátia, aby
dali svetlo jeho existencii. Všetci môžeme a musíme živiť túto nádej!“ Počas stretnutia dnes opätovne zaznela
aj nasledovná výzva: „Vyzývam predovšetkým vládcov
a zákonodarcov a celé medzinárodné spoločenstvo, aby
zvážili realitu tých ľudí, ktorí sú násilne vykorenení, a to
prostredníctvom efektívnych iniciatív a nových ciest
v prospech ochrany ich dôstojnosti, zlepšenia kvality
ich života a riešenia výziev, ktoré vyplývajú z moderných foriem prenasledovania, útlaku a otroctva. Ide o,
a to zdôrazňujem, ľudské osoby, ktoré apelujú na solidaritu a podporu, ktoré potrebujú urgentný zásah, ale tiež
a predovšetkým pochopenie a láskavosť. Ich stav nám
nemôže byť ľahostajný.“
František kladie pomoc utečencom či obetiam obchodovania s ľuďmi na srdce aj pastierom a kresťanským spoločenstvám. Pripomína, že Cirkev tým, že im
pomáha, uskutočňuje Ježišov príkaz lásky.
-mf-

Predseda Valného zhromaždenia
Jeremič na audiencii vo Vatikáne
Vatikán 31. mája (RV) - Pápež František prijal na audiencii vo Vatikáne predsedu 67. zasadnutia Valného
zhromaždenia OSN Vuka Jeremiča. Obaja predstavitelia
venovali osobitnú pozornosť „riešeniu medzinárodných
konﬂiktov mierovou cestou, so zvláštnym zreteľom na
Blízky východ a vážne humanitárne krízy“. V tejto súvislosti „bol uznaný význam zmierenia medzi spoločenstvami, ktoré sú zložené z rôznych sociálnych skupín
a rešpektovania práv etnických a náboženských menšín“. Neobišli ani otázku problematiky obchodovania
s ľuďmi, osudov utečencov a migrantov.
S ohľadom na svetovú ekonomickú krízu sa hovorilo
aj o úlohe Valného zhromaždenia OSN v rámci rozvojových programov po roku 2015 s cieľom zmenšiť priepasť
medzi bohatými a chudobnými. Aj počas dnešného stretnutia bola Svätá stolica ocenená pre svoju úlohu, ktorú zohráva pri OSN v prospech spoločného dobra ľudstva. -mf-
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Svätý Otec ako pútnik číslo jeden
už má svoj ruksak SDM 2013
Vatikán 25. mája (RV) - Mons. Orani João Tempesta,
arcibiskup Ria de Janeiro, v piatok osobne informoval
Františka o priebehu príprav Svetových dní mládeže
2013, ktoré sa budú konať od 23. do 28. júla v tomto
brazílskom meste. V rozhovore po audiencii u arcibiskup na margo atmosféry v Riu hovoril o radosti a vzrušenom očakávaní, ale aj o mnohých veciach, ktoré je
ešte potrebné urobiť, aby mohlo Rio prijať tisíce mladých, ktorí prídu z celého sveta. „Do SDM v Riu de
Janeiro chýbajú dva mesiace. Celé naše mesto a výbor,
ktorý organizuje stretnutie na miestnej úrovni, sú radi,
že budú môcť prijať všetkých mladých ľudí, ktorí budú
cestovať do Ria, aby tu spolu s nami prežili tieto dni.
V súčasnosti pripravujeme Campus ﬁdei v Guaratibe,
kde sa bude sláviť vigília a záverečná svätá omša Svetových dní mládeže. Stále prijímame prihlášky od mladých ľudí, ktorí chcú prísť do Ria de Janeiro. Budú prijatí ako naši bratia z tej istej rodiny. Z tohto dôvodu je
naša príprava radostná a chceme, aby boli všetci mladí,
ktorí sem prídu, prijatí s otvoreným srdcom.“
Pútnik číslo jeden má už svoj pútnický ruksak, ako
potvrdil Mons. Tempesta, ktorý ho dnes osobne Svätému Otcovi daroval spolu s pamätnou soškou Krista Vykupiteľa, symbolizujúcou očakávanie s otvoreným náručím. Takéto Rio nájde podľa arcibiskupa Svätý Otec;
mesto, ktoré má však aj svoje problémy, a preto dúfa,
že pápež sem prinesie viac pokoja, bratstva a života
v zmysle duchovnom a sociálnom.
-jak-

František sa v Deň modlitieb
za Cirkev v Číne spojil s pútnikmi
Vatikán/Čína 25. mája (RV) - Piatkový deň bol pre Cirkev Dňom modlitieb za Cirkev v Číne. František sa pri
tejto príležitosti spojil s veriacimi katolíkmi tejto veľkej krajiny prostredníctvom sociálnej siete twiteer, kde
napísal: „Na sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov sa spájam s katolíkmi v Číne, ktorí sa utiekajú pod
ochranu Panny Márie zo Šešanu a modlím sa za nich.“
K situácii katolíkov v Číne Mons. Savio Hon Tai-Fai,
sekretár Kongregácie pre evanjelizáciu národov uviedol: „Rôzne komunity majú mnoho ťažkostí udržať
svoju katolícku identitu. Nehovorím len o neoﬁciálnej
cirkvi, ale aj oﬁciálnej. Druhá vec je, že problém spočíva v slobode náboženstva, pretože väčšina katolíkov
má tiež veľkú oddanosť a úctu voči Svätému Otcovi,
túžbu po spoločenstve s nástupcom svätého Petra, ale
pre túto neslobodu je viditeľné spojenie so Svätým
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Otcom obmedzené.“ Na otázku významu tohto dňa
modlitieb povedal, že v prvom rade ide o spoločenstvo
Cirkvi, ktorá nie je obmedzená iba na jedno miesto,
a potom o silu modlitby, modlitby Svätého Otca a univerzálnej Cirkvi.
Podľa pátra Gianniho Crivellera, ktorý pôsobí ako
misionár v Číne už 23 rokov, ide o iniciatívu „veľmi
dôležitú, veľmi vzácnu, aj keď univerzálna Cirkev
nemá dostatočné poznanie o ťažkej situácii Katolíckej
cirkvi v Číne. Pre čínskych katolíkov je to deň veľmi
významný, odkedy ho zaviedol Benedikt XVI. v roku
2007, sústreďuje sa najmä okolo národného pútnického
miesta Šešan v Šanghaji.“
-jak-

Detskí onkologickí pacienti
navštívili Svätého Otca
v Dome sv. Marty
Vatikán 31. mája (RV) - Svätý Otec prijal v kaplnke
Domu sv. Marty skupinu detí – onkologických pacientov z Polikliniky Gemelli v Ríme. Informoval o tom
prostredníctvom nóty hovorca Svätej stolice P. Federico
Lombardi SJ. Dvadsaťdva detí sprevádzali ich rodičia,
personál polikliniky, dobrovoľníci organizácie Unitalsi,
rehoľné sestry a kňazi, ktorí s nimi absolvovali púť do
francúzskych Lúrd a Loreta. Pri príležitosti spomínanej
púte zaslali deti Svätému Otcovi ich kresby Lurdskej
jaskyne a list, v ktorom vyjadrili želanie navštíviť ho
a spoločne sa s ním pomodliť. Stretnutie sa dnes nieslo v atmosfére modlitby a veľkých emócií. Potom, ako
im pápež udelil znamenie kríža a po pozdrave pokoja, sa k Svätému Otcovi prihovorila aj malá pacientka
Michelle Nugnesová. „Je pekné vidieť ťa skutočného
a nie ako v televízii. V Lurdoch sme za teba modlili,
nakreslili sme ti jaskyňu Panny Márie, ako náš darček.
Sľubujeme ti, že sa ešte za teba budeme modliť a prosíme ťa, aby si sa modlil za všetky choré deti z Gemelli
a vo svete. Požehnaj naše mami a otcov, aby mohli mať
na tvári stále taký pekný úsmev, ako je ten tvoj,“ povedalo dievčatko. Potom si všetci spoločne zaspievali
lurdskú pieseň Ave, Mária.
Pápež František sa počas stretnutia malým prihovoril, položiac im niekoľko otázok:
„Čo urobí Ježiš, keď nájde dieťa, ktoré plače? Čo
urobí? Zastaví sa? Ježiš sa zastaví. Prečo? Pretože
deti sú tými, ktorých Ježiš miluje najviac! Taký je Ježiš. A Ježiš je dnes nablízku nám všetkým, všetkým
vám, ktorí ste dnes prišli. Skutočne! Ježiš je tu s nami.
(...) Ježiš nás má rád. Všetkých. Pretože je blízko nás
a kráča spolu s nami životom: keď sme šťastní, keď
máme problémy. Ježiš je nám stále nablízku.“ -mf-
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Bulharská delegácia vedená
premiérom Raykovom vo Vatikáne
Vatikán 25. mája (RV) - František v piatok prijal bulharskú delegáciu, ktorá každoročne prichádza do Vatikánu
a do Ríma pri príležitosti sviatku patrónov Európy, sv.
Cyrila a Metoda, ktorý podľa juliánskeho kalendára pripadá na 24. mája.
Soﬁjskú delegáciu viedol premiér Marin Raykov.
V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas komentoval návštevu: „Dôvodom mojej návštevy Ríma a Vatikánu
je pripomenúť si evanjelizačné dielo svätých bratov
Cyrila a Metoda, ktoré zásadne prispelo k rozvoju bulharského národa a štátu a naďalej ho ovplyvňuje. Je to
náš príspevok k dnešnej európskej identite. Tradičná
audiencia vo Vatikáne pri príležitosti tohto sviatku má
obrovský ohlas v bulharskej spoločnosti, pretože je
znamením uznania úlohy svätých bratov na duchovný
a kultúrny rozvoj celého európskeho kontinentu. Je to
dobrá príležitosť vyjadriť svoju podporu duchovnej misii Svätej stolice v prospech kresťanských hodnôt.“-jak-

V Ríme sa zišla Únia generálnych
predstavených mužských reholí
Rím 27. mája (RV) - Službou autority na ceste zasväteného života v súčasnosti sa zaoberalo 81. generálne
zhromaždenie Únie generálnych predstavených mužských reholí, ktoré sa konalo od 22. do 24. mája 2013
na pôde Saleziánskej pápežskej univerzity v Ríme.
Stretnutie bolo podľa tlačovej správy únie konfrontáciou skúseností a reﬂexiou nad témou autority v kontexte 50. výročia Druhého vatikánskeho koncilu. Na
mimoriadne živom a bohatom podujatí sa zúčastnilo
120 generálnych predstavených mužských reholí.
Zasadnutie otvoril bývalý predseda Únie a aktuálny
nový sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného
života a spoločnosti apoštolského života Mons. José
Rodriguez Carballo, ktorý prenechal vedenie novému
predsedovi pátrovi Adolfovi Nicolasovi, generálnemu
predstavenému Spoločnosti Ježišovej. Mons. Carballo
pripomenul zhromaždeným tri indikácie predložené
rehoľníkom ešte Benediktom XVI. počas Dňa zasvätených 2. februára 2013: stále živiť svoju vieru, vedieť
rozpoznať múdrosť slabosti a byť pútnikmi Ducha,
stávajúc sa znamením nádeje v Cirkvi a vo svete. Svoj
príspevok uzavrel vyjadrením svojej plnej disponibility
v jeho novej úlohe. Svätej omši na ukončenie prvého
dňa zasadnutia predsedal kardinál Joao Braz de Aviz,
predseda kongregácie, v duchu veľkej srdečnosti a dôvery v nezastupiteľný podiel zasväteného života pre
život Cirkvi a sveta, ako uvádza správa únie.
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Program ďalších dní bol venovaný okrúhlym stolom a workshopom na tému úlohy autority v kontexte krízy, ale aj vzťahu a spolupráci s laikmi či
permanentnej formácii. Súčasná doba – ako uviedol
don Flavio Peloso, predstavený Diela dona Orioneho
a člen správnej rady únie – sa z viacerých dôvodov
javí ako situácia „zemetrasenia“. V ďalších príspevkoch tento kontext doplnila otázka aktuálnej krízy,
ktorá nezasahuje len spoločnosť, ale aj Cirkev, aj inštitúty zasväteného života. Teda služba autority v situácii zemetrasenia je osobitne nevyhnutná, vyžaduje
predovšetkým aktivovanie reakcií, správne voľby,
rozlišovanie, zodpovednosť a lojalitu. Služba autority v zasvätenom živote, ako dodáva don Peloso, je
horúca téma, ktorá predkladá aktuálne otázky zasväteného života a prebiehajúce procesy zmeny mentality: „Naša doba vyžaduje veľkú súdnosť, a tiež veľké
rozhodnutia zmien, sme povolaní prinášať nádej v istote pôsobenia Božej prozreteľnosti v dejinách. Dve
nedávne udalosti v Cirkvi dali do pozornosti veriacich
i neveriacich hodnotu služby autority: zrieknutie sa
vedenia Benedikta XVI. práve kvôli jeho veľkej úcte
k Petrovej službe a nástup pápeža Františka, ktorý
túto službu aktuálne vykonáva a volá po novom štýle vedenia: jednoduchom, pevnom a blízko Božieho
ľudu a celého ľudstva” – uzavrel don Peloso.
Na záver generálneho zhromaždenia 24. mája
2013 celebroval svätú omšu nový sekretár kongregácie Mons. Carballo, po hodnotiacich príspevkoch a reﬂexiách posledného dňa vystúpil so záverečným komentárom nový predseda únie páter
Nicolas, ktorý naznačil smerovanie Únie generálnych predstavených mužských reholí v perspektíve budúcnosti.
-jak-

V Ríme a v Paríži budú protesty
proti manželstvu pre všetkých
Francúzsko/Taliansko 25. mája (RV) - Francúzi a Taliani sa spoja v boji za ochranu rodiny. Na
viacerých rímskych námestiach sa v sobotu 25.
mája, v predvečer veľkej manifestácie organizovanej v Paríži, zídu Francúzi a Taliani, aby spoločne
vyjadrili svoj nesúhlas s tzv. Taubirovej zákonom.
Francúzsky parlament schválil manželstvá a adopciu detí homosexuálnym párom 23. apríla tohto
roku, no v najbližšej dobe bude rovnakej otázke čeliť aj Taliansko.
Pokojné manifestácie proti tzv. manželstvu pre
všetkých nemajú v novodobých dejinách obdobu.
Zúčastňujú sa na nich státisíce ľudí, vrátane niektorých homosexuálnych párov, ktoré sú proti zmene
tradičného chápania manželstva.
-mf-
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Kardinál L. Sandri začal svoju
návštevu Libanonu a Jordánska
Libanon 25. mája (RV) - Kardinál Leonardo Sandri,
prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, začal v piatok svoju cestu na Blízky východ. Jej prvá etapa od 24.
do 28. mája 2013 je spojená s návštevou Libanonu, odkiaľ pokračuje do 1. júna. do Jordánska. Okrem účasti
na vysviacke nových maronitských biskupov z Argentíny a Austráliie, konanej v sobotu 25. mája v Bkerké,
bude v nedeľu 26. mája, predsedať svätej omši v medziobradovom pútnickom mieste Panny Márie zo
Zahlehu za účasti melchitského arcibiskupa, ďalších
biskupov miestnych východných cirkví a veriacich.
Hlavnou intenciou modlitby pri tejto príležitosti bude
prosba o mier v Sýrii, v Libanone a na Blízkom východe. V nasledujúcich dňoch sa kardinál Sandri stretne
s maronitským, melchitským, sýrskym a arménskym
patriarchom, rovnako ako s niektorými náboženskými
spoločenstvami, najmä mladými dobrovoľníkmi z libanonskej Charity, ktorí spolu s ďalšími humanitárnymi
organizáciami čelia tragédii utečencov zo Sýrie.
Návšteva Jordánska bude taktiež patriť stretnutiam
s pastiermi a veriacimi rôznych katolíckych komunít
Latinského patriarchátu Jeruzalema, ktorého územie sa
rozprestiera po celej krajine. Vlatinskej farnosti Zarqa
navštívi školu pre sýrskych utečencov, ktorá tu spolu so
zdravotným strediskom pôsobí pod koordináciou Caritas Jordánska a večer sa spolu s grécko-melchitskými
kňazmi v Petre a Filadelﬁi pomodlí vešpery. Vo štvrtok
30. mája sa kardinál zúčastní na inaugurácii univerzity
Madaba, patriacej Latinskému patriarchátu v Jeruzaleme, na ktorej sa očakáva aj prítomnosť jordánskeho
kráľa Abdullaha II. Kardinál navštívi aj tábor utečencov zo Sýrie a ďalších regiónov Blízkeho východu.
Všetkým pastierom a veriacim, spoločenským predstaviteľom ľudu Libanonu a Jordánska prináša kardinál
Sandri láskyplný pozdrav od Františka, plný spolucítenia a zdieľania bolesti týchto regiónov a odovzdá jeho
apoštolské požehnanie ako svedectvo blízkosti a nádeje
v Pána celej oblasti Blízkeho východu.
-jak-

Predseda Pápežskej rady pre rodinu
na návšteve Argentíny a Čile
Vatikán 27. mája (RV) - Mons. Vincenzo Paglia, predseda Pápežskej rady pre rodinu, ukončil cestu do Argentíny a Čile. Oﬁciálna návšteva latinskoamerickej cirkvi
trvala od 21. do 26. mája. Bola cestou „na koniec sveta,
odkiaľ Duch Svätý povolal pápeža, pastiera univerzálnej
Cirkvi“ - povedal Mons. Paglia krátko pred odchodom
„aby poďakoval Cirkvi v Latinskej Amerike za biskupa
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Ríma, pápeža Jorgeho Maria Bergogliu, ktorý priniesol
sviežosť a srdečnosť národov Južnej Ameriky ako dar
obnovy pre celú Cirkev“.
Boli to dni bohaté na udalosti a hlboké dojmy, ako
referujú niektorí členovia delegácie dikastéria. Mons.
Paglia mal okrem iného na programe prednášku na Argentínskej katolíckej univerzite v Buenos Aires pri príležitosti 30. výročia tzv. Charty práv rodiny, publikovanej
pred niekoľkými dňami v piatich jazykoch (taliančina,
španielčina, angličtina, francúzština a portugalčina),
s prezentáciou na webových stránkach Pápežskej rady
pre rodinu (www.family.va). Navštívil niekoľko argentínskych rodín z arcidiecézy La Plata postihnutých povodňami v apríli tohto roku, ktorým dikastérium poskytlo materiálnu pomoc. Stretol sa s novým arcibiskupom
v Buenos Aires, nástupcom súčasného pápeža Františka,
ako aj s biskupmi zodpovednými za pastoráciu rodín pri
Konferencii biskupov Argentíny a Konferencii biskupov
Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAM).
V Čile bola delegácia prijatá Mons. Cristiánom Roncagliolom, zástupcom veľkého kancelára Katolíckej univerzity v Satiagu. Prvé dni návštevy patrili akademickej
pôde, osobitne „Sieti univerzitných inštitúcií pre rodinu“
na konferencii v Santiagu. Predseda Pápežskej rady pre
rodinu ich upozornil na dvojaké pole pôsobnosti: kultúrne a pastoračné, aby sa rodina opäť stala ideálom pre
mladšiu generáciu. „Je naliehavé, aby akademické inštitúcie vynakladali veľa energie na to, aby rodina založená
na manželstve medzi mužom a ženou, na základe vzájomnosti a komplementarity oboch pohlaví otvorených
plodeniu a výchove detí, bola autentickým sociálnym
zdrojom,“ povedal Mons. Paglia. Záverečný deň cesty
bol venovaný mladým ľuďom. Počas návštevy Čile ho
sprevádzal apoštolský nuncius Mons. Ivo Scapolo. -jak-

Sviečkový pochod
za unesených biskupov
Jordánsko 28. mája 2013 (RV) - Viac ako dvetisíc ľudí
sa v utorok zúčastnilo na sviečkovom pochode v Ammáne, aby sa pomodlilo za oslobodenie biskupov a kňazov
unesených v Sýrii. Spoločne tiež prosili o dar pokoja pre
celý Blízky východ. Modlitbový pochod sa začal v grécko-pravoslávnej katedrále Predstavenia Ježiša v chráme
a smeroval k sýrsko-pravoslávnej katedrále sv. Efréma.
Viedli ho predstavitelia cirkví a cirkevných spoločenstiev
v Jordánsku. Arcibiskup Maroun Laham, patriarchálny
vikár Jordánska, pri tejto príležitosti prečítal vyhlásenie
podpísané všetkými biskupmi a vedúcimi predstaviteľmi cirkví a cirkevných spoločenstiev. V ňom odsudzujú
únos „dvoch najvýznamnejších arabských kresťanských
osobností súčasnosti“ a „Všemohúceho Pána“ prosia
„o pokoj a stabilitu v milovanej Sýrii“
-mf10
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Skončila sa 55. medzinárodná
púť vojakov a policajtov do Lúrd
Lurdy 27. mája (RV) - V nedeľu 26. mája 2013 sa skončila 55. medzinárodná vojenská púť do Lúrd, inšpirovaná Rokom viery, ktorý vyhlásil Benedikt XVI. Veľkú skupinu talianskych pútnikov do tejto francúzskej
mariánskej svätyne sprevádzal vojenský ordinár Mons.
Vincenzo Pelvi. Tohtoročná púť bola podľa jeho slov
„ešte silnejšou príležitosťou pre posilnenie sa v pravej,
autentickej viere, bola púťou prežitou s hlbokým vnútorným prežívaním. Môžeme v nádeji povedať, že prinesie
krásne ovocie. Tento rok sa na nej zúčastnilo veľmi veľa
akadémií, škôl talianskej armády. Mali sme vysoké percento mladých ľudí na tejto púti, takže Rok viery mohol
by som povedať, bol rokom mladých vojakov tu v Lurdoch.“
Na tohtoročnej medzinárodnej vojenskej púti v Lurdoch sa zúčastnilo aj okolo 140 príslušníkov Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej
republiky, ktorých sprevádzal vojenský ordinár Mons.
František Rábek.
-jak-

Milión ľudí manifestovalo v Paríži
proti manželstvu pre všetkých
Paríž 27. mája (RV) - V hlavnom meste Francúzska
prebehla v nedeľu posledná a opäť obrovská manifestácia za práva detí a hodnoty manželstva a rodiny. Jej
účastníci boli zo všetkých častí spoločenského spektra,
nevynímajúc ani osoby s homosexuálnou orientáciou,
a prišli vyjadriť svoj odpor proti už ratiﬁkovanému
zákonu, ktorý umožňuje párom toho istého pohlavia
adopciu detí, redeﬁnuje manželstvo ako také a ruší
označenie matka a otec v úradnom styku. Podľa údajov polície prišlo 150-tisíc ľudí, podľa organizátorov
viac než milión ľudí, teda menej než sa ich zúčastnilo
na proteste 24. marca (300 tisíc oproti 1,4 miliónu), ale
viac než 21. apríla (45-tisíc oproti 270-tisíc). Minister
vnútra Manuel Valls oznámil, že bolo „zadržaných celkom 300 osôb, zranených 36 ľudí, z nich 34 policajtov,
jeden novinár a jeden manifestant“.
Až na niekoľko výnimiek bola teda manifestácia
pokojná a mierumilovná a jej účastníci sa nedali vyprovokovať k násiliu proti poriadkovým silám. Výzvu
k sociálnemu zmieru adresoval pred začiatkom manifestácie parížsky arcibiskup Vingt-Trois, ktorý vyzýval
účastníkov k „zrieknutiu sa akejkoľvek formy násilia
nielen skutkami, ale i slovami“. Na manifestácii sa nezúčastnila jedna z hlavných organizátoriek, známa parížska komička vystupujúca pod pseudonymom Frigid
Barjot, pretože dostala viaceré vyhrážky smrti určené
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jej i členom jej rodiny. Namiesto nej vystúpila predsedníčka organizácie Manif pour tous Ludovine de la
Rochere, ktorá povedala: „Nie sme ani politické, ani
konfesné hnutie, ani koalícia homofóbov. Naši protivníci urobili všetko preto, aby o tom presvedčili verejnosť, ale neuspeli, pretože je pre všetkých očividné, že
naša vec je otvorená každému, komu leží na srdci právo
a prospech detí. Manifestácia pre všetkých - pokračovala - je najväčším sociálnym hnutím vo Francúzsku
od roku 1968. Sme silná, rozhodnutá a organizovaná
sociálna sila a vo svojom úsilí budeme pokračovať.“
Hlavným mestom v nedeľu pochodovali celkovo
štyri sprievody. Medzi demonštrantami bolo aj niekoľko politických predstaviteľov, ako líderka Národného
frontu Marion Marechal-Le Pen či predseda opozičnej
strany UMP Jean-Francois Copé.
mf, RV CZ

100-tisíc kresťanov ročne
zabitých pre svoju vieru
Ženeva 28. mája (RV) - Na pôde OSN vystúpil
v pondelok stály pozorovateľ Svätej stolice Mons.
Silvano Tomasi. Vyjadril „hlboké znepokojenie“
nad prípadmi porušovania náboženskej slobody
a nepretržitých útokov na kresťanské spoločenstvá
v niektorých oblastiach sveta, ako napríklad v Afrike, Ázii či na Blízkom východe. Ako povedal, nedávne vyšetrovania priniesli „šokujúci záver“. Pre
vieru býva každoročne zavraždených viac ako 100-tisíc kresťanov. Ďalší sa stávajú obeťami násilného
vykorenenia, svedkami ničenia posvätných miest,
znásilnení, ako aj únosov vodcov, ako tomu bolo
v prípade dvoch biskupov v Sýrii.
Mnohé z týchto činov sú podľa Mons. Tomasiho „výsledkom fanatizmu, netolerancie, terorizmu
a diskriminačných zákonov“. Ako poznamenal, tendencia odstrániť kresťanstvo z verejného života sa
prejavuje aj v niektorých západných krajinách, kde
bola jeho prítomnosť kedysi „historicky neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti“. V niektorých prípadoch
bolo dokonca zaznamenané obmedzovanie spoločenstva veriacich vykonávať charitatívne služby.
Mons. Tomasi pripomenul, že aj samotná Rada
OSN pre ľudské práva uznáva, že náboženstvo
a spiritualita slúžia na podporu ľudskej dôstojnosti
a samotné kresťanstvo skutočnému dobru ľudstva.
Príhovor ukončil slovami pápeža Františka z posolstva pri príležitosti osláv 1700. výročia Milánskeho
ediktu: „Nech je všade rešpektované právo na verejné vyznávanie svojej viery a nech je bez predsudkov uznávaný podiel, ktorý kresťanstvo naďalej
ponúka kultúre a spoločnosti našej doby.“
-mf22/2013
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So Svätým Otcom sa zjednotia
pri adorácii aj veriaci na Slovensku
Bratislava 29. mája (TK KBS) - Svätý Otec František pozval všetkých veriacich k spoločnej celosvetovej hodinovej eucharistickej adorácii, ktorá
sa má konať v čo najväčšom počte kostolov a farností po celom svete v nedeľu 2. júna 2013. V našom časovom pásme na Slovensku je to od 17:00
do 18:00 h. Toto výnimočné podujatie sa koná
v rámci Roku viery a v blízkosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. So Svätým Otcom
sa spoja aj biskupi Slovenska. Na adorácie pozývajú vo svojich chrámoch súbežne s tou, ktorá
bude vo Vatikáne.
-ml-

ŽIVOT CIRKVI
Bartolomej I. je príslušníkom gréckej menšiny žijúcej v Turecku. Na čele pravoslávnej cirkvi
stojí od novembra 1991. Tento rok v marci sa ako
prvá hlava pravoslávnej cirkvi v histórii zúčastnil
na inauguračnej svätej omši nového Svätého Otca
Františka.
TK KBS, ml / snímka PCS

Ekumenický patriarcha
Bartolomej I. na Slovensku
Bratislava 25. mája (TK KBS) - Slovensko navštívil konštatinopolský arcibiskup a ekumenický
patriarcha Bartolomej I., považovaný za najvyššiu
autoritu Pravoslávnej cirkvi. zavítal do Prešova,
Košíc a Bratislavy, kde ho príjali najvyšší ústavní
činitelia, predstavitelia štátnej správy, cirkví a diplomatických zborov.
Trojdňová návšteva sa koná v jubilejnom roku
1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu a je súčasťou osláv prijatia kresťanstva
slovanskými národmi.
Konštantinopolský arcibiskup v pravoslávnom
Chráme svätého Rastislava v Bratislave zdôraznil
významnú úlohu Konštantína a Metoda, ktorí boli
vyslaní na Veľkú Moravu z Byzancie šíriť kresťanstvo. Pravoslávnych veriacich vyzval, aby strážili
dedičstvo našich vierozvestcov.
V Prezidentskom paláci prijal Bartolomeja I.
prezident SR Ivan Gašparovič. Vzácnemu hosťovi
udelil prezident štátne vyznamenanie – Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadny osobný
prínos k porozumeniu medzi národmi a za šírenie
dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Po prezidentovi prijal Bartolomeja I. predseda
vlády SR Robert Fico. Témami spoločného rokovania boli 1 150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie, možnosti zbližovania rôznych
cirkví a úloha cirkvi pri prekonávaní krízy v Európe. Po premiérovi ho prijal i predseda Národnej
rady SR Pavol Paška, predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský, a ďalší
predstavitelia verejného života.
22/2013

Slovenský jezuita dekanom
na Biblickom inštitúte v Ríme
Rím 29. mája (RV) - Slovenský jezuita P. Peter Dubovský
SJ bol 13. mája zvolený za dekana fakulty Biblických
vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Jeho voľbu v uplynulých dňoch potvrdil zástupca veľkého kancelára inštitútu, generálny predstavený jezuitov P. Adolfo
Nicolás SJ, ktorý ho s platnosťou od 23. mája vymenoval
za dekana.
Páter Dubovský pôsobí na Biblickom inštitúte od
roku 2006, kde vyučuje exegézu Starého zákona.
Ako vnímate svoje vymenovanie za dekana fakulty Biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte
v Ríme?
Je to pre mňa veľká česť, hlavne keď si uvedomím, že
je to prvýkrát v dejinách Pápežského biblického inštitútu,
keď je na túto funkciu zvolený Slovan. Na druhej strane
je to však aj veľká zodpovednosť a veľký kopec práce.
Kedy sa oﬁciálne ujmete funkcie a aké vás čakajú
úlohy s týmto novým poslaním?
Funkciu preberiem od 1. 9. 2013 a mojou úlohou bude
koordinovať akademický život biblickej fakulty.
-js12
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Biskup Orosch má 60 rokov, za jubileum poďakoval na svätej omši
Trnava 28. mája (TK KBS) - Apoštolský administrátor
„sede vacante“ Trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Orosch oslavuje 60 rokov. Za životné jubileum poďakoval
na slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Na slávnosti
sa zúčastnili viacerí biskupi zo Slovenska i Maďarska,
vyše stovka kňazov
z viacerých diecéz, rehoľníci a rehoľníčky,
predstavitelia spoločenského a verejného
života. V ďakovnej
modlitbe sa s oslávencom spojil i zástup
veriacich z Trnavy
a okolia, miest, na
ktorých v minulosti
pôsobil, ako aj poslucháči Rádia LUMEN.
Ján Orosch sa narodil 28. mája 1953.
Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976 v Bratislave. Bol kaplánom v Komárne, administrátorom v Bušinciach, Okoči a Hodruši-Hámroch. Neskôr pôsobil vo Vyškovciach nad Ipľom.
Potom bol farárom v Nových Zámkoch, v Bratislave-Prievoze, Bratislave-Čuňove, dekanom, administrátorom a farárom v Štúrove. Za titulárneho biskupa seminského bol vyvolený 2. apríla 2004. O mesiac neskôr (2.
mája) bol konsekrovaný za biskupa v Trnave. Pôsobil
ako generálny vikár Bratislavsko-trnavskej, a potom
Trnavskej arcidiecézy. Apoštolským administrátorom
„sede vacante“ je od 2. júla 2012.
Biskup Orosch, ktorý všetkých na svätej omši privítal, patrí podľa svojich slov medzi tých, ktorí by svoje
životné jubileum oslávili najradšej v ústraní a v súkromní. Na druhej strane vnímal možno „nevyslovené
očakávania blízkych, spolubratov, dobrych známych
a priateľov“. Pripomenul, že za svoje jubileum už ďakoval v bratislavskom kostole Blumentál, kde bol pokrstený i vo farnosti Dunajská Lužná, kde v tamojšom
Kostole Povýšenia svätého Kríža prijal ostatné sviatosti
a mal v ňom aj primičnú svätú omšu.
„Jediným správnym a opodstatneným dôvodom
slávnosti, ako je táto dnešná, je vyjadrenie úprimnej
vďaky Pánu Bohu za dar života a dar povolania do
Cirkvi,“ povedal biskup Orosch. Kňaz - biskup podľa
jeho slov vo chvíľach jubilea myslí na svoje kňazstvo.
Poďakoval preto Bohu za tento „veľký a nezaslúžený
dar“ slúžiť mu v kňazskej a biskupskej službe a požiadal o modlitbu, aby sa mohol stávať dobrým pastierom
až do konca života. Ten prežil aj službou vo farnostiach,
kde žijú veriaci maďarskej národnosti. Za nich i za kňazov, s ktorými počas tridsiatich z 37 rokov svojej služby
osobitne poďakoval v maďarskom jazyku.
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Biskupovi Oroschovi v homílii poďakoval za službu eparchiálny mukačevský biskup Mons. Milan Šášik
CM. „Ján, stáli sme pred takmer 37 rokmi spoločne
pred otcom biskupom Júliusom Gábrišom, ktorý nás 37
vysvätil za diakonov a za kňazov. Prežívali sme kňazskú službu v ťažkých časoch a som vďačný, že sme
mohli spolupracovať
14 rokov prenasledovania a rozličných
diskriminácii spolu.
Že boli momenty,
keď bolo treba povzbudzovať sa navzájom, keď sme sa
spolu modlili, keď
sme pricházali slúžiť
našim veriacim aj
tajne,“ povedal biskup Šášik.
Kazateľ ďakoval
Bohu, že dal biskupovi Oroschovi silu
ostať pri všetkých tlakoch a prenasledovaniach verný
Kristovi a jeho Cirkvi. „Som presvedčený, že tak chceš
slúžiť Pánovi aj teraz, keď sú iné tlaky, iné ťažkosti,
keď sekularizácia dolieha a využíva všetky dostupné
prostriedky, aby mohla manipulovať ľuďmi a viesť ich
tam, kde ich chce mať. Pastier Cirkvi to nemal nikdy
ľahké. Dnes je to zvlášť spojené s problémami, a preto
ti zo srdca prajem, aby si túžil byť aj naďalej byť svätým, aby si rástol vo viere a spoliehal sa na Pána, že napokon on je Ten prvý pastier Cirkvi, ktorý už zvíťazil,“
dodal biskup Šášik.
K zástupu všetkých, ktorí biskupovi Orosch prišli
zablahoželať k jubileu, sa v závere prihovoril apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana.
Službu ocenil v mene biskupov predseda Konferencie
biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Oslávenca pozdravili v príhovoroch i trnavský župan Tibor
Mikuš a primátor Vladimír Butko. V mene kňazov
sa prihovorili generálny vikár Trnavskej arcidiecézy
Mons. Ján Pavčír, biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich Trnavskej arcidiecézy Róbert Kiss
a za veriacich Veronika Koláriková.
Dnešná ďakovná liturgická slávnosť v katedrále
bola spojená aj s odhalením a požehnaním pamätnej
tabule na pripomienku biskupov Mons. Petra Dubovského a Mons. Pavla Hnilicu, ktorých telesné pozostatky sú uložené práve v krypte tohto chrámu. „Boli
to pastieri, ktorí v tých ťažkých časoch komunizmu
sa nebáli ísť vpredu a ukazovať cestu tým ostatným,
a nebáli sa ísť v zadu a znášať utrpenia a v tých chvíľach povzbudzovať i ostatných,“ povedal o dvoch rehoľníkoch Spoločnosti Ježišovej jej súčasný provinciál
P. Peter Bujko SJ.
TK KBS, ml / snímka pz
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V Zlatých Klasoch púť k sv. Rite,
patrónke nemožných vecí
Zlaté Klasy 27. mája (TK KBS) - Uplynulú nedeľu
26. mája 2013 sa vo farskom kostole Povýšenia sv.
Kríža v Zlatých Klasoch konala už po 19-krát púť k sv.
Rite. Pútnickú svätú omšu uplynulú nedeľu celebroval Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, ktorý vo svojom príhovore poukázal
na lásku Najsvätejšej Trojice a porovnal ju k láske,
ktorou sa snažila milovať sv. Rita. V homílii v maďarskom jazyku, ktorú predniesol vdp. Jozef Mahulányi,
biskupský vikár pre maďarských veriacich Banskobystrickej diecézy, tiež poukázal na obetavú a vernú
lásku sv. Rity k Bohu a k blížnym. Slávnostná svätá
omša pokračovala požehnaním ruží, ktoré si veriaci
odniesli do svojich domovov a odovzdajú ich svojim
drahým chorým a nevládnym. Na konci svätej omše
aj napriek silnému vetru nasledovala Eucharistická
slávnostná procesia, v ktorej sa niesli aj požehnané
ruže a zakončila sa požehnaním a uctením si relikvií
sv. Rity.
Robert Masicza

Biskup Haľko na tradičnej púti
v Marianke
Marianka 27. mája (TK KBS) - Na slávnosť Najsvätejšej Trojice 26. mája 2013 sa v Marianke, najstaršom
pútnickom mieste na Slovensku, konala tradičná púť.
Hlavnú svätú omšu celebroval Mons. Jozef Haľko,
generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy. Svätú omšu
sprevádzal spevácky zbor pri Bazilike minor. Vo svojej
homílii bratislavský pomocný biskup vysvetľoval prítomným veriacim tajomstvo Najsvätejšej Trojice ako
tajomstvo vnútorného života Boha, ktoré je poučením
nás aby sme takú lásku napodobňovali a uskutočňovali ju v našich rodinách a v našich životoch. Púť bola
zakončená popoludní litániami a požehnaním s Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou. Marek Vadrna, ECLJ

Rektora Katolíckej univerzity
zvolili na 3 roky do vedenia FUCE
Rím 26. mája (TK KBS) - Rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) prof. Tadeusza Zasepu
zvolili do vedenia Európskej federácie katolíckych
univerzít (Fédération des universités catholiques Européennes – FUCE), kde ako člen rady FUCE bude
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pôsobiť najbližšie tri roky. Rozhodli o tom členovia
valného zhromaždenia FUCE, ktoré sa konalo od
24. do 25. mája 2013 na Libera Università Maria Ss.
Assunta (LUMSA) v Ríme. Jeho súčasťou bola aj
medzinárodná konferencia s témou Projekt Európy
zajtrajšia: úloha katolíckych univerzít. Na oboch
udalostiach sa zúčastnili aj zástupcovia vedenia KU
na čele s rektorom.
Profesora Michela Scheuera z L’Université de
Namur v Belgicku po sobotnom valnom zhromaždení vo funkcii prezidenta FUCE vystriedal na
trojročné obdobie rektor Katolíckej univerzity vo
francúzskom Lyone prof. Thierry Magnin. V novej
šesťčlennej rade budú okrem rektora KU prof. Tadeusza Zasepu pôsobiť prof. Władysław Zuziak, rektor
Pontiﬁkálnej univerzity Jána Pavla II. v Krakove,
prof. Marceliano Arranz Rodrigo, rektor Pontiﬁkálnej univerzity v španielskej Salamanke, prof. Thérèse Lebrun, rektorka Katolíckej univerzity v Lille vo
Francúzsku, Mgr Camille Moubarak, rektor Univerzity La Sagesse v Libanone a Andrea Ciampani, profesor na LUMSA v Ríme.
Európska federácia katolíckych univerzít, známa
aj pod skratkou FUCE, je európskou pobočkou Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít (International Federation of Catholic Universities - IFCU),
ktorej členom sa KU stala v roku 2010. Od roku
2007 je univerzita zároveň členom FUCE. Federácia
sa v rámci svojich aktivít prioritne venuje otázkam
existencie katolíckych univerzít a ich úlohám, katolíckej identite a jej prežívaniu v súčasnom svete, rozvoju komunikácie a partnerskej siete v rámci európskych katolíckych univerzít.
Vladimír Buzna

Menovanie troch kanonikov
pri Katedrále sv. Emeráma v Nitre
Nitra 26. mája (TK KBS) - Kapitula kanonikov pri
Katedrále - Bazilike svätého Emeráma v Nitre má od
25. mája 2013 troch nových členov. Nitriansky biskup
Mons. Viliam Judák vymenoval za kanonikov dvoch
svojich vikárov - generálneho vikára Mons. Petra Brodeka a biskupského vikára pre maďarských veriacich
Mons. Zoltána Ďurča. Do spoločenstva kanonikov bol
vymenovaný aj diecézny ekonóm Martin Štofko. Mons.
Peter Brodek je kanonik kantor, Mons. Zoltán Ďurčo kanonik senior a Martin Štofko kanonik junior. Kapitula
má tak 12 kanonikov.
Prvá písomná zmienka o kapitule kanonikov v Nitre
pochádza z roku 1006. Kanonici sú vybraní kňazi, ktorí
sa okrem iného spoločne modlia a slávia Eucharistiu.
Na čele kanonikov v Nitre stojí od roku 2006 veľprepošt Mons. Eduard Mokráš.
Miroslav Lyko
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Projekt Noc kostolov prilákal
do chrámov a kaplniek stovky ľudí

Slovensko 25. mája (TK KBS) - Vyše 50 kostolov sa
minulý piatok mimoriadne otvorilo pre verejnosť na
Slovensku. Už po tretíkrát sa uskutočnila akcia Noc
kostolov. Mimoriadne sprístupnené kostoly, modlitebne, kaplnky a zbory pripravili pre záujemcov zadarmo prehliadky i do inak neprístupných miest, výstavy, koncerty, programy pre deti, bohatý duchovný
program.
V Nitre pripravili program v 6 chrámoch. V katedrále na hrade predstavia knihu o nitrianskych zvonoch,
v piaristickom kostole vystúpi spevácky zbor Lúčnice, krypty si môžete pozrieť vo Františkánskom kostole a na Kalvárii a otvoria aj drážovský kostolík.
Do Noci kostolov sa opäť zapojila aj Banská Bystrica. Svoje priestory otvorilo pre návštevníkov 7 kostolov.
V historickej Banskej Štiavnici otvorilo svoje brány 8 kostolov. V nich mohli návštevníci s výkladom
obdivovať aj inak neprístupné veže či krypty.
Projekt Noc kostolov pripravili druhý raz v farnosti Radošina. Tento rok bola sprievodným podujatím
výstavka devocionálií. Samotné podujatie začalo desaťminútovým zvonením a svätou omšou. Noc uzavrela modlitba vešpier a kompletória a adorácia pred
vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Krátko po polnoci
dostali veriaci požehnanie so Sviatosťou.
V Prešove stovky účastníkov navštívili zrekonštruovanú kryptu prešovskej katedrály sv. Jána Krstiteľa.
Program začal svätou liturgiou, počas ktorej sa v
homílii prihovoril rímskokatolícky dekan Jozef Dronzek. Upriamil pozornos1ť na slovanských vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda. Nasledovala cyrilo-metodská akadémia mladých z katedrálnej farnosti,
zaujímavá videoprezentácia svätých, ktorých relikvie
sa nachádzajú v tejto katedrále. Účastníci Noci kostolov sa mohli započúvať aj do textov Svätého písma
Nového zákona. Záver patril poklone pred Eucharistiou.
V Prešove sa k nej pridala aj rehoľa františkánov s kostolom sv. Jozefa, Katedrála sv. Mikuláša
15

ŽIVOT CIRKVI
a evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice. Program
sa začal akadémiou „Jubileum sv. Cyrila a Metoda“.
V historickej Banskej Štiavnici otvorilo svoje brány 8 kostolov. V nich mohli návštevníci s výkladom
obdivovať aj inak neprístupné veže či krypty. Vyvrcholil hodinovou adoráciou spojenou s meditáciou
a modlitbou pred sviatosťou Oltárnou pod vedením
kaplána Radoslava Krenického, ktorý o polnoci udelil
ešte prítomným Eucharistické požehnanie. V programe nechýbala modlitbová reťaz za tých, čo vstúpia
do konkatedrály, možnosť nočného výstupu na vežu,
duchovné rozhovory a vysluhovanie sviatosti zmierenia.
Do Noci kostolov sa zapojila aj gréckokatolícka
cirkev v Košiciach. Pre verejnosť bol do polnoci pripravený pestrý program v katedrále na Moyzesovej
ulici. Otvorené brány boli aj na susednom biskupskom úrade.
Okrem katolíckych kostolov sa do tohtoročnej akcie
zapojili aj ďalšie kresťanské cirkvi. Svoje kostoly otvorili i niektoré rehole. TK KBS/jh,as,ľp/snímka Jakub Halčák

V Senci zorganizovali
tradičnú oratoriánsku pobožnosť
Quarantore
Senec 28. mája (TK KBS) - V Senci zorganizovali tradičnú oratoriánsku pobožnosť eucharistickej modlitby
štyridsiatich hodín Quarantore. Pripravili ju od piatka
24. mája (od 15:00 h) do soboty 26. mája (ráno). Táto
eucharistická adorácia sa uskutočnila v kaplnke Najsvätejšej Trojice v Senci (na jazerách).
Veriaci farnosti Senec, i priatelia Oratória svätého Filipa Neriho z blízkeho i ďalekého okolia,
sa spoločne modlili v očakávaní slávnosti Najsvätejšej Trojice (zároveň sviatku svätého Filipa Neriho) na konkrétny úmysel: za požehnanie pre pripravované Farské dvojdnie v Senci a za prehĺbenie
duchovných a ľudských vzťahov v spoločenstve
seneckej farnosti. Počas nepretržitej modlitby prichádzali ustavične desiatky ľudí, ktorí zotrvávali
obyčajne hodinu pred Eucharistiou v tichej modlitbe alebo modlitbe animovanej spevom a slovom.
Skúsenosť tejto modlitby opäť silne zaúčinkovala
na zúčastnených a stala sa prameňom požehnania
pre všetkých.
Tentokrát sa podarilo zorganizovať túto modlitbu
práve v čase, ktorý vyjadruje: 40 hodín medzi smrťou
a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša. Je to čas pozvania
k očakávaniu Zmŕtvychvstania vo viere, nádeji a láske,
k pochovávaniu starého a kriesenia nového, k obráteniu ľudského srdca a k ustavičnej duchovnej obnove
Božieho ľudu v dôvere v Božiu moc.
Juraj Vitek
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V bratislavskej Vrakuni vyvrcholilo
slávenie trojdnia ku Dňu rodiny
Bratislava - Vrakuňa 28. mája (TK KBS) - V nedeľu
26. mája vyvrcholilo trojdnie Dňa rodiny v Bratislave Vrakuni farským atletickým dňom na malom štadióne
za farou. Po registrácii pretekárov slávnostne otvorila
preteky starostka Vrakune Ľ. Lacková so správcom
farnosti M. Krošlákom a slovenským rekordérom na
800 metrov J. Repčíkom. Deti aj dospelí vložili do
pretekov srdce a zabavili nielen seba ale aj rodičov
a súrodencov, ktorí nezištne povzbudzovali všetkých.
Najmladší účastník mal tri roky, najstarší 51. Najviac
zaujalo zápolenie na 50 m, 200 m a deti zaujala aj prekážková dráha na preskúšanie zručností najmenších.
Nechýbal ani futbalový turnaj. Energiu doplnili malí
aj veľkí športovci pri chutnom guláši.
Atletickému dňu predchádzala v sobotu prednáška
riaditeľa a duchovného správcu Diecézneho pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy Mareka Iskru na aktuálnu tému „Manželstvo v morálnych
zápasoch dneška“ a piatková moderovaná adorácia
riaditeľa Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy
don Mariána Valábka.
„Aby deti otca mali, aby mali mamu “ - hlavné
motto Dňa rodiny bola téma na rozhovory nielen pri
guláši, ako aj situácia v Európe o podpore prirodzenej rodine založenej na manželstve muža a ženy, ktorí
s láskou prijímajú deti ako dar .
Monika Jucková

Deň rodiny prilákal do parku
na Sihoti niekoľko tisíc Nitranov
Nitra 25. mája (TK KBS) - V nedeľu 26. mája povedala nahlas „Áno prirodzenej rodine“ aj Nitra. Desiatky
rodín zaplnili katedrálny chrám sv. Emeráma na Nitrianskom hrade a viac ako 5 000 Nitranov v priebehu
popoludnia prišlo podporiť prirodzenú rodinu a zabaviť sa do mestského parku na Sihoti. Prirodzenú
rodinu, založenú na manželstve muža a ženy, ktorí
s láskou prijímajú deti ako dar prišli beneﬁčne podporiť známi umelci. Medzi jednotlivými vystúpeniami
umelcov dal moderátor Viliam Šandor priestor na pódiu europoslankyni Anne Záborskej známej svojimi
pre rodinu a pre život postojmi, ako aj ďalším hosťom.
Prirodzená rodina v nedeľu popoludní spojila aj dve
európske mestá. Účastníci Dňa rodiny v Nitre prejavili záujem o tričká so „stereotypným“ symbolom rodiny (muž, žena a deti), ktorého nosenie je v Paríži dôvodom na zatknutie, vyjadrili solidaritu s Francúzmi,
ktorí o 1400 km ďalej, v Paríži, demonštrovali proti
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zákonu umožňujúcemu homosexuálnym párom uzatvárať manželstvá a adoptovať si deti.
Súbežne s pódiovým programom bežal v priestoroch parku aj sprievodný program, ktorý zabezpečovalo 80 dobrovoľníkov. Do veľkej rodinnej hry sa zaregistrovalo 285 rodín, ktorých čakalo desať súťažných
stanovísk. Na splnenie jednotlivých úloh bola potrebná spolupráca rodičov s deťmi, skúsenosť dospelých
a súťaživý zápal detí. Mimo súťaží vzbudili záujem a
pozornosť aj zábavná fyzika -pokusy naživo, ukážka
činnosti hasičov, maľovanie na tvár či člnkovanie.
Jozef Predáč

Gréckokatolíci už po štvrtýkrát
putovali do Sanktuária v Krakove
Krakov 27. mája (TK KBS) - Štvrtá Metropolitná púť
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária
Božieho milosrdenstva v Krakove sa uskutočnila 25.
mája. Program začal privítaním približne 4000 pútnikov, medzi ktorými bolo 90 kňazov. Seminaristi z prešovského Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl.
biskupa Pavla Petra Gojdiča viedli rozjímavú modlitbu ruženca svetla s gospelovými piesňami.
Nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorej
hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ, ktorý v homílii zdôraznil,
že „tu sme pri prameni Božieho milosrdenstva, pri
prameni života“. Pozval pútnikov k svätosti. Poukázal na historickú fotograﬁu, na ktorej sú v Oľšavici vo
farskej záhrade spolu traja gréckokatolícki mučeníci
– biskupi Pavel Peter Gojdič OSBM a Vasiľ Hopko
a rehoľný kňaz Metod Dominik Trčka – a povedal:
„Svätí majú k sebe blízko už tu na zemi. Verím, že aj
my tu zhromaždení sme budúci svätí, lebo aj nás Boh
pozýva byť spolu v Cirkvi a pozýva nás do neba. Božie slovo nás pozýva k dobrému životu. Je potrebné
spolupracovať s Božou milosťou, rozvíjať dary, ktoré
sme prijali. Vyberme si nie hriech, ale Ježiša!“ V homílii zaznelo aj ubezpečenie, radostná zvesť: „Zmŕtvychvstalý Ježiš so svojím prebodnutým srdcom nám
vychádza v ústrety so svojím milosrdenstvom.“ Liturgickým spevom slávnosť umocnil Gréckokatolícky
chrámový zbor bl. Pavla Petra Gojdiča z Čemerného.
Po slávení liturgie otec Marcel Pisio viedol modlitbu Akatistu k sv. Cyrilovi a Metodovi. Po katechéze o Božom milosrdenstve, ktorú mala sestra Clareta a hovorila v nej o dôvere sv. Faustíny k Božiemu
milosrdenstvu, sa pútnici spolu s rehoľnými sestrami
modlili Korunku Božieho milosrdenstva.
Medzi gréckokatolíckych pútnikov zo Slovenska
prišiel aj krakovský arcibiskup a metropolita kardinál
Stanisław Dziwisz.
Ľubomír Petrík
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Františkáni ukončili oslavy
520. výročia príchodu do Hlohovca
Hlohovec 25. mája (TK KBS) - Pri príležitosti ukončenia osláv 520. výročia príchodu františkánov do
Hlohovca, ktoré sa začalo sláviť už minulý rok, sa vo
františkánskom kostole Všetkých Svätých v Hlohovci
uskutočnila akcia Päť storočí pod klembami. Podvečer sa začala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval
Mons. Ján Orosch, apoštolský administrátor „sede
vacante“ Trnavskej arcidiecézy. Koncelebrovali páter
Leopold Jablonský OFM, gvardián hlohoveckého kláštora, vdp. Marek Jesenák, dekan hlohoveckej farnosti,
vdp. Milan Červeňanský, osobný sekretár otca biskupa
a páter Damián Debnár OFM.
Otec biskup sa v homílii zameral na význam slova tajomstvo, bez ktorého by nebola možná naša viera
a bez nej dôvera v Boha. Mnohí ľudia chcú mať všetky veci overené a preto sa odkláňajú od viery. Tajomstvom je poznačená Eucharistia, Božie milosrdenstvo,
utrpenie a smrť Ježiša Krista aj príroda. Mons. Orosch
spomenul mnohé zážitky zo života sv. Františka, kde
by nám mal byť príkladom. Na záver spomenul, aké sú
františkánske duše potrebné v dnešnej dobe. Celú svätú
omšu hudobne sprevádzalo spoločenstvo Lachaj Roi.
Prítomní ocenili i vystúpenie speváckeho zboru Hlohovčatá pod vedením Martiny Baračkovej.
Históriu založenia kláštora a osobu Mikuláša Ujlakyho priblížil Jozef Urminský, riaditeľ Vlastivedného
múzea. Návštevníci mohli navštíviť kryptu kláštora,
oratórium a chodby kláštora. Pre deti sa v sále konal
sprievodný program. Na chodbe boli vystavené aj fotograﬁe Matúša Lošonského a obrazy Beáty Krasňanskej. Hlboký kultúrny i duchovný zážitok prinieslo
divadelné predstavenie Základné kamene stavby, ktoré
priblížili založenie hlohoveckého kláštora a stretnutie
Mikuláša Ujlakyho so sv. Jánom Kapistránskym. O hudobný program sa postaral kresťanský komorný zbor
ZOE z Bratislavy a chválové spoločenstvo Hope Rise
z Rajca. Záver programu ukončila tichá adorácia a eucharistické požehnanie.
Lucia Froncová

V Hlohovci sa uskutočnila
púť k svätému Urbanovi
Hlohovec 26. mája (TK KBS) - Na slávnosť Najsvätejšej Trojice sa uskutočnila púť na neďaleký vŕšok, ľudovo nazývaný „Urbánok“, pod ktorým sa rozprestiera
mesto Hlohovec, známa vinárska oblasť, aby tu hlohoveckí veriaci poďakovali sv. Urbanovi za novourodené
vína. Slávnosť začala popoludní vo Farskom kostole sv.
Michala Archanjela, odkiaľ sa veriaci pešo presunuli
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za spevu dychovky na miesto, kde slávili svätú omšu.
Hlavným celebrantom bol hlohovecký dekan Marek
Jesenák a koncelebroval hlohovecký kaplán Peter
Belý.
V homílii sa dekan Jesenák zameral na význam Najsvätejšej Trojice v živote každého kresťana. Pripomenul,
že len kresťania katolíci veria v to, že je jediný Boh prítomný v troch osobách: Otcovi, Synovi a Duchu Svätom.
Je to veľké tajomstvo, ktoré sa rozumom nedá pochopiť.
Aj sv. Augustín sa o to pokúšal, ale neúspešne. Príklad
Najsvätejšej Trojice sa dá vysvetliť na obraze rodiny, kde
manžel miluje svoju manželku, a obaja milujú svoje deti.
Sú to rôzne typy lásky, ale je to stále láska. A je to práve
láska, ktorá charakterizuje aj Najsvätejšiu Trojicu: Otec
miluje Syna a z nich vyžaruje Duch Svätý.
Po záverečnom požehnaní dekan Jesenák požehnal
vinice a vína, ktoré potom prítomní veriaci mohli ochutnať. Pre veriacich bolo pripravené aj drobné občerstvenie.
Lucia Froncová

Jubilejný rok si pripomenuli
prednáškou i výstavou na hrade
Bratislava 25. mája (TK KBS) - „Na začiatku bolo
písmeno“ je názov výstavy, ktorú otvorili v galérii
Historického múzea na Bratislavskom hrade. Otvorili ju v polovici mája. Expozícia pozostáva z 25
plagátov, ktoré sú tematicky rozdelené do niekoľkých skupín: Graﬁcká kultúra z oblasti Bulharska
od staroveku do pokrstenia Bulharov, vznik azbuky,
Veľkomoravská misia, knieža Boris a nové literárne
centrá Bulharského cárstva, epigrafské pamätihodnosti s hlaholskými písmenami, zavedenie cyriliky,
rozvoj tradícií v nábožensko–kultúrnom aspekte.
K plagátom sú k dispozícii modely stredovekých
rukopisov z vedeckého archívu Bulharskej akadémie vied. Tá pri tejto príležitosti ocenila viaceré
osobnosti, ktoré sa zaslúžili o šírenie bulharského
jazyka a kultúry na Slovensku. Vernisáži výstavy,
ktorá potrvá do 9. septembra, predchádzala prednáška riaditeľky Cyrilo-metodského vedeckého
centra Bulharskej akadémie vied doc. Slavie Barlievej „Sv. Cyril a Metod medzi svätými - patrónmi
Európy“.
Obe podujatia sa uskutočnili pri príležitosti 20.
výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Bulharskou republikou a Slovenskou republikou a 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda
na Veľkú Moravu. Zorganizovali ich Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v SR, Bulharský kultúrny
inštitút v Bratislave, Cyrilo-metodské vedecké centrum Bulharskej akadémie vied a Slovenské národné múzeum - Historické múzeum. Elena Arnaudova
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STRUČNE Z DOMOVA
Neformálne stretnutie o dobrovoľníctve
v spoločnosti a v Cirkvi
BANSKÁ BYSTRICA - V Banskej Bystrici sa uplynulý piatok konalo neformálne stretnutie o dobrovoľníctve v spoločnosti a v Cirkvi. Cieľom tohto stretnutia
bolo spoločne diskutovať o problematike dobrovoľníctva na Slovensku. Europoslankyňa Anna Záborská navyše rozšírila obzor zúčastneným diskutujúcim o informácie z prostredia Európskej únie. Závery zo stretnutia
sú jasné - práca dobrovoľníkov je v našej spoločnosti
nenahraditeľná. Dobrovoľníkov však musíme vedieť
sociálne doceniť a zlepšiť aj propagáciu dobrovoľníckych činností. Dobrovoľnícka práca je činnosť, ktorá sa
často nedá zaplatiť, pretože vklad ľudskosti je jednoducho nevyčísliteľný.
Rádio LUMEN/ Ivo Novák
Vo Vrícku ďakovali za dar 65 rokov kňazstva
s biskupom Chovancom
VRÍCKO - V sobotu 25. mája 2013 po prvýkrát
zavítal do obce Vrícko vo Farnosti Kláštor pod
Znievom otec biskup Marián Chovanec, aby spolu
s jubilantom vdp. Jozefom Čemanom a viacerými
kňazmi,slávil ďakovnú svätú omšu pri príležitosti
65. výročia kňazstva. Príkladom vernosti a horlivosti v kňazskom povolaní je vdp. Jozef Čeman,
duchovný otec sestier satmárok vo Vrícku.
Komunita sestier satmárok vo Vrícku

V ružinovskom kostole zorganizovali obrazovú
meditáciu Proglasu
BRATISLAVA - RUŽINOV - Obrazovú meditáciu
Proglasu pripravili v pondelok 27. mája 2013 v sále
Vincentínum na prízemí ružinovského Kostola sv.
Vincenta v Bratislave. Po privítaní všetkých prítomných miestnym farárom P. Augustínom Slaninkom
sa im prihovorila aj režisérka ﬁlmu Prívet ponad tisícročie Helena Sláviková. Predstavila hlavné črty
ﬁlmu, ktorý prekladá starobylý Proglas - predhovor
sv Cyrila ku Sv. Písmu - cez animované obrazy akademickej maliarky Dariny Gladišovej do modernej
reči. Po premietnutí ﬁlmu prebehla veľmi živá diskusia k ﬁlmu.
Ján Uhnák
V Bárke zorganizovali víkend pre mladých,
ktorí slúžia mladým
JUSKOVA VOĽA - Počas víkendu 24. – 26. mája
sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre
(GMC) Bárka v Juskovej Voli konal formačný víkend pre mladých, ktorí slúžia mladým. Po piatkovom zoznámení a predstavení vízie celého víkendu
sa počas celej soboty prítomní rozprávali o jednote

v rôznorodosti našich spoločenstiev, o našich silných a slabých stránkach a o tom, čo nám bráni
v spolupráci s inými hnutiami, či spoločenstvami.
V nedeľu hovorili o posúvaní hraníc našich komunít, o vyjdení samých zo seba a o spojení spoločných síl pre dobro novej evanjelizácie našej cirkvi.
Slavomír Zahorjan

Víkend Animátorskej školy
JUSKOVA VOĽA - Témou posledného víkendu Animátorskej školy animátora dobrovoľníka (AŠAD)
v tomto školskom roku, ktorý sa uskutočnil 24. – 26.
mája 2013 v Gréckokatolíckom mládežníckom centre (GMC) Bárka v Juskovej Voli, bola osobnosť animátora. Túto tému 30 účastníkom víkendu priblížila
Dominika Komišaková. Lektorka pri jej vysvetľovaní použila aj ﬁlm Don Bosco, pri sledovaní ktorého
si účastníci mali všímať scény, rôzne situácie, na základe ktorých neskôr lektorka poukázala na jednotlivé vlastnosti animátora, a síce, že animátor je človek
viery, človek na ceste, človek Cirkvi, priateľ mladých,
moderátor spoločenstva, puto jednoty a človek vízie,
plánov, teda hľadí do „budúcna“. S ﬁlmom účastníci pracovali ďalej v jednotlivých skupinách, pričom
ich úlohou bolo vytiahnuť z ﬁlmu scénu, ktorú mali
následne zmodernizovať, a teda zahrať ju v podobe
dnešného sveta - Don Bosco dnes. Viktória Žolnová
Vznikol dokumentárny ﬁlm
o kardinálovi Tomkovi
BRATISLAVA - „Kardinál Jozef Tomko“ je názov
nového dokumentárneho ﬁlmu, ktorý divákom
prinesú Pápežské misijné diela na Slovensku a Televízia LUX. Film mapuje cesty slovenského kardinála, ktorého u nás poznáme najmä z oﬁciálnych
vystúpení a slávností.
Marek Poláček
Karmelitánske nakladateľstvo prináša
Youcat pre birmovancov
BRATISLAVA - Po katechizme a modlitbách pre
mladých prináša Karmelitánske nakladateľstvo tretiu,
tentoraz oranžovú príručku, zo série Youcat, ktorá má
v slovenčine názov Youcat – príprava na birmovku.
Jej autori Bernhard Meuser a Nils Baer sa v dvanástich kapitolách venujú jednotlivým etapám prípravy
na sviatosť kresťanskej dospelosti. Pravdy viery im
približujú príťažlivým spôsobom, využívajú mnohé
obrazy zo súčasnosti, požívajú dnešný jazyk mladých
a publikáciu opäť sprevádzajú početné citáty svätých,
odkazy na Sväté písmo a katechizmus pre mladých,
ako aj vtipné ilustrácie či pekné fotograﬁe.
Karmelitánske nakladateľstvo
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