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V Ľutine bol vysvätený pomocný biskup
pre Prešovskú archieparchiu vladyka Milan Lach SJ
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Cyrilo-metodské dedičstvo a kríza slobody
Jedným z pilierov cyrilo-metodského dedičstva a jeho
aktuálnym odkazom je ponímanie spravodlivosti a práva,
založeného na večných princípoch. Pozitívne právo, založené na konsenze väčšiny a presadzované v súčasnej legislatíve a v celkovom liberálnom ponímaní demokracie,
je potenciálnym zárodkom bezprávia a anarchie. Každodenné spravodajstvo i osobná skúsenosť potvrdzuje jednu
zo zákonitostí ľudských dejín, totiž, že spoločnosť (zložená z ľudí, náchylných na zlé) má prirodzený sklon upadať do chaosu a anarchie. Pred touto sebadeštrukciou ju
chránia dve sily: z vnútra svedomie a zvonku polícia. Ak
sa zo spoločnosti začne vytrácať svedomie, znamená to aj
koniec slobody. Kde si je mierou dobra a zla každý sám,
nastáva chaos a v mene slobody jedných je ohrozovaná
sloboda druhých. Spoločnosť, ktorú už nedrží z vnútra
svedomie, sa pred anarchiou bráni obrannými opatreniami, predpismi, zákazmi, bezpečnostnými službami. Tým
však prestáva byť slobodná a mení sa na väzenie. V mene
bezbrehej slobody prichádzajú ľudia o slobodu.
Keď si čoraz jasnejšie uvedomujeme praktické dôsledky prevládajúceho a trendy udávajúceho liberálneho ponímania demokracie, jasne sa ukazuje, aký prínos
môže do súčasnej krízy priniesť ponímanie spravodlivosti
a práva, ako ho predstavujú právne piliere cyrilo-metodského dedičstva. Sú vyjadrené v ich právnických textoch
(Napomenutie k vladárom, Civilný zákonník, Nomokánon). Napokon, bola to jedna z hlavných požiadaviek na
učiteľov, o ktorých Rastislav žiadal cisára Michala III,
totiž, aby dali jeho ľudu dobrý zákon: „Lebo od vás na
všetky strany vždy dobrý zákon vychádza“. Prvá veta
a takpovediac preambula Zakona sudneho ljudem sa jasne hlási k princípu Božského a prirodzeného práva: „Pred
každým právom sluší sa o Božom práve hovoriť“ (ZS, I).
V tom istom duchu je koncipované právo aj v Napomenutí k vladárom: „Ak teda milovať spravodlivosť vládcom zeme Božie slovo velí...“; či ďalej: „Preto je povinný každý knieža, neostýchajúc sa pred nikým, kto je pod
jeho mocou, Boží svätý Kristov zákon i (zákon) prorokov
i apoštolov i svätých Otcov vyučovať a všetkým na každý deň prikazovať...“ Ako vidno hneď z ďalších slov i zo
všetkých právnických textov „Boží zákon“ sa netýka len
náboženského, ale aj civilného života: „aby nekrivdili nikomu zo slabších...“ Spravodlivosť sa má dosahovať aj
v samotných súdnych sporoch. V každom spore i obvinení i udaní „treba, aby knieža i sudca vypočuli svedkov
a ak žalobca a obviňovateľ nedokážu žalobu svedkami,
očakávajte, že prijmete ten istý trest, ktorý ste vyslovili
na druha“ (ZS, II). Je povinnosťou kniežaťa a sudcu (teda
verejnej autority) „hľadať svedkov pravdivých, bojacich
sa Boha, vážených a ktorí nemajú nijakej zášti, ani zloby,
ani hnevu, ani sporu, ani obvinenia proti tomu, na koho
svedčia, ale iba strach z Boha a jeho spravodlivosti“.
K ďalšej časti článku o svedkoch sa uvádza: „Neslobodno ani raz prijímať svedkov, ktorí boli kedy usvedčení,
že luhajú, prestupujú zákon Boží, alebo hovädský život
vedú“. Arcibiskup Cyril Vasil na margo tejto požiadavky
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dodáva: „Ak sa v duchu cyrilo-metodského dedičstva takéto kritérium uplatňuje na svedkov, o čo viac by sa malo
uplatňovať na verejných predstaviteľov, ktorých si slobodne volíme a ktorých môžeme slobodne aj poslať preč
z verejného života, ak boli verejne usvedčení, že luhajú“.
Cit pre sociálnu spravodlivosť možno vidieť v mnohých nariadenia. Napríklad v pravidlách rozdeľovania
vojnovej koristi (ZS, III) sa má dať kniežaťu, čo mu patrí (šiesta časť) a ostatné „rovným dielom rozdeliť medzi
veľkých i malých“. Pravidlá, týkajúce sa sexuálneho
života, tvoriace najväčšiu časť kánonov, majú niekoľko
podnetných čŕt: Ich cieľom je podporiť súdržnosť rodiny
a nerozlučnosť manželstva. Penalizácia je vždy rozdelená na duchovný trest za prestúpenie Božieho prikázania
(v prípade smilstva jesť len chlieb a vodu sedem rokov,
dva roky stáť vonku pred Božím chrámom atď.) a na
civilný trest, ktorý smeruje k náprave škody samotného
poškodeného a ako výstraha má aj sociálny rozmer. Pri
vymedzovaní trestu sa zohľadňuje konkrétna sociálna situácia, pričom platí zásada že bohatší je povinný zaplatiť
aj väčšie penále. Na duchovných sa zas vzťahujú za tie
isté priestupky prísnejšie duchovné i civilné tresty. Odrezanie nosa ako častý trest má výchovný význam, utvára
atmosféru všeobecného rešpektu voči predpisu a previnilca diskvaliﬁkuje v očiach spoločnosti. Duchovné pokánie, najmä pomerne prísne a dlhoročné pôsty, majú tiež
ozdravujúci a výchovný význam a nie iba penálny. Vedú
k askéze, sebaovládaniu, čo je zas účinná prevencia pred
recidívou. Pri čítaní konkrétnych nariadení Civilného zákonníka i Nomokánonu (Príkazov svätých otcov) treba
brať zaiste do úvahy ich dobový kontext. Nevdojak však
pripomínajú mnohé repliky na súčasnú situáciu.
Henri Bergson v hľadaní zdrojov energie ducha poukazuje na to, ako sa ponáranie do minulosti a uvažovanie
o budúcnosti stáva mocným zdrojom činnosti v prítomnosti: „Čím väčší je podiel minulosti v človekovej prítomnosti, tým ťažšia je masa, ktorou vytvára vzhľadom
na ponúkajúce sa možnosti tlak smerom k budúcnosti:
jeho čin sa vymršťuje ako šíp tým väčšou silou, čím viac
bola jeho sila napnutá smerom dozadu“. Skutočnosť, že
pápež Ján Pavol II. vymenoval svätých Cyrila a Metoda
za spolupatrónov Európy chce aj oﬁciálnym spôsobom
dať do pozornosti ich aktuálnosť. „Tým, že Cyril a Metod
uplatňovali svoje charizmatické dary, vniesli rozhodujúci
vklad do budovania Európy, nielen pokiaľ ide o jej kresťanské a náboženské spoločenstvo, ale aj čo sa týka jej
občianskej a kultúrnej jednoty (Slavorum apostoli, 27).
Pri prvom i druhom mimoriadnom zhromaždení biskupskej synody pre Európu (1991, 1999) odznela výzva:
„Európa sa dnes nemôže jednoducho iba vracať k svojmu
kresťanskému dedičstvu. Musí sa dostať do stavu, v ktorom bude nanovo určovať svoju budúcnosť v stretnutí
s osobou a posolstvom Ježiša Krista“ (Ecclesia in Europa, 2). Ak cez tento cyrilo-metodský rok viac uvažujeme
o zmysle a aktuálnosti cyrilo-metodského dedičstva, malo
by toto objavovanie koreňov prebudiť obrodné sily. -mg2
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Svätý Otec František na poslednej májovej pobožnosti vo Vatikáne
Vatikán 31. mája (RV) - Niekoľko tisíc ľudí sa zišlo na
Námestí sv. Petra na spoločnú modlitbu ruženca so Svätým Otcom na ukončenie mariánskeho mesiaca. František predniesol v závere meditáciu, v ktorej rozjímal
o troch momentoch Máriinho životného postoja.
„Drahí bratia sestry,
dnešný večer sme sa spoločne modlili posvätný ruženec. Prešli sme niektoré udalosti Ježišovej cesty, našej
spásy a vykonali sme to s tou, ktorá je našou Matkou,
Máriou, tou, ktorá nás istou rukou vedie k svojmu synovi
Ježišovi. Mária nás stále vedie k Ježišovi. Dnes slávime
sviatok Návštevy Preblahoslavenej Panny Márie u Alžbety. Chcel by som spoločne s vami meditovať nad týmto
tajomstvom, ktoré ukazuje, ako Mária čelí ceste svojho
života, s veľkým realizmom, ľudskosťou a konkrétnosťou. Máriin postoj charakterizujú tri slová: načúvanie,
rozhodovanie, konanie. Sú to slová, ktoré ukazujú cestu
aj nám v tom, čo od nás žiada Pán v živote. Načúvanie,
rozhodovanie, konanie.
1. Načúvanie. Kde sa rodí Máriino gesto ísť navštíviť Alžbetu? Zo slova Božieho anjela: „Aj Alžbeta, tvoja
príbuzná, počala syna v starobe...“ (Lk 1,36). Mária vie
načúvať Bohu. Pozor, nie je to jednoduché a povrchné
„počúvanie“, ale je to načúvanie plné pozornosti, prijatia,
pripravenosti pre Boha. Nie je tam roztržitosť, s ktorou
niekedy my prichádzame pred Pána, alebo iných. Počúvame slová, ale nepočúvame skutočne. Mária je pozorná
voči Bohu, načúva Bohu.
Ale Mária načúva aj faktom, číta udalosti svojho
života, je pozorná voči konkrétnej realite a nezastavuje
sa na povrchu, ale ide do hĺbky, aby pochopila význam.
Alžbeta, ktorá je už v starobe čaká syna, to je fakt. Ale
Mária je pozorná, dokáže pochopiť význam tohto faktu:
„Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1,37).
To platí aj v našom živote. Načúvanie Bohu, ktorý
k nám hovorí a načúvanie každodennej reality, pozornosť voči ľuďom, voči faktom, pretože Pán je pri bráne
nášho života a klope na ňu mnohými spôsobmi, na našu
cestu vkladá znamenia a dáva nám schopnosť vidieť ich.
Mária je matkou načúvania, pozorného načúvania Bohu
a rovnako aj pozorného načúvania udalostí života.
2. Druhé slovo: rozhodovanie. Mária nežije „náhlivo“, v starostiach, ale ako zdôrazňuje sv. Lukáš „meditovala nad všetkým vo svojom srdci“ (porov. Lk 2, 19.51).
A aj v rozhodujúcej chvíli anjelovho zvestovania sa pýta:
„Ako sa to stane?“ (Lk 1,34). No nezastaví sa ani vo
chvíli zamyslenia. Urobí krok vpred: rozhodne sa. Nežije
náhlivosťou, ale iba keď je to potrebné „vtedy sa náhli“.
Mária sa nenecháva strhnúť udalosťami, nevyhýba sa námahe rozhodnutia. To sa deje v základnom rozhodnutí,
ktoré zmení jej život: „Hľa služobnica Pána...“ (porov.
Lk 1,38), ale aj v každodenných rozhodnutiach, pretože
aj oni sú plné významu. Prichádza mi na myseľ udalosť
zo svadby v Káne (porov. Jn 2,1-11): aj tu vidíme realizmus, ľudskosť, Máriinu konkrétnosť. Ona je pozorná
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na fakty, na problémy, vidí a chápe ťažkosti dvoch novomanželov a rozhodne sa obrátiť na Syna, aby zasiahol:
„Nemajú vína“ (porov. v.3). Rozhodne sa.
V živote je veľmi ťažké sa rozhodovať, často to odkladáme, nechávame to na druhých, aby oni rozhodli za
nás, často sa radšej nechávame ťahať udalosťami, nasledujeme aktuálnu módu. Niekedy vieme čo máme urobiť,
ale chýba nám odvaha, alebo sa nám to zdá príliš ťažké,
pretože by sme museli ísť proti prúdu. Mária pri zvestovaní, pri návšteve, na svadbe v Káne ide proti prúdu, Mária ide proti prúdu. Je v postoji načúvania Bohu, zamýšľa
sa a snaží sa pochopiť realitu a rozhodne sa totálne odovzdať Bohu, rozhodne sa ísť na návštevu k starej príbuznej, napriek tomu, že je tehotná, rozhodne sa neúnavne
dôverovať Synovi, aby zachránila radosť svadby.
3. Tretie slovo: konanie. Mária sa dala na cestu a „ponáhľala sa...“ (porov. (Lk 1,39). Minulú nedeľu som
zdôrazňoval tento spôsob Máriinho konania. Napriek
ťažkostiam a kritike, ktorú musela zniesť za svoje rozhodnutie, sa nezastavuje pred ničím. A tu sa „ponáhľa“.
V modlitbe pred Bohom, ktorý hovorí, v zamýšľaní sa
a meditovaní nad faktami svojho života, sa Mária nenáhli, nenecháva sa strhnúť chvíľou, nenecháva sa strhnúť udalosťami. Ale keď jasne vie, čo od nej Boh žiada, čo má robiť, neváha, nečaká, ale „náhlivo“ ide. Sv.
Ambróz to komentuje takto: „milosť Ducha Svätého
nie je postojom pomalosti“ (Expos. Evang. sec. Lucam,
II, 19: PL 15, 1560). Máriino konanie je dôsledkom jej
poslušnosti voči slovám anjela, ale spojenej s láskou.
Ide k Alžbete, aby bola užitočná. A v tomto vyjdení zo
svojho domu, zo seba samej, z lásky, prináša to najcennejšie: Ježiša, prináša Syna. Niekedy sa aj my zastavíme
pri načúvaní, pri rozmýšľaní nad tým, čo máme robiť,
možno jasne vieme, čo máme urobiť, ale neurobíme krok
ku konaniu. A predovšetkým nedáme do hry nás samých,
náhliac sa k druhým, aby sme im priniesli našu pomoc,
naše pochopenie, našu lásku. Aby sme aj my priniesli,
tak ako Mária, to čo máme najcennejšie a čo sme prijali, Ježiša a jeho evanjelium, a to slovom a predovšetkým
konkrétnym svedectvom nášho konania.
Mária, žena načúvania, rozhodovania, konania.
Mária, žena načúvania, daj, aby naše uši boli otvorené.
Urob, aby sme počuli slovo tvojho Syna Ježiša, uprostred
tisícich slov tohto sveta. Daj, aby sme vedeli načúvať realite v ktorej žijeme, každej osobe, ktorú stretneme, osobitne tej, ktorá je chudobná, núdzna, v ťažkostiach.
Mária, žena rozhodnutia, osvieť našu myseľ a naše
srdce, aby sme vedeli byť poslušní slovu tvojho Syna Ježiša bez váhania. Daruj nám odvahu pre rozhodovanie,
aby sme sa nenechali ťahať inými, ktorí budú smerovať
náš život.
Mária, žena konania, daj, aby sa naše nohy a naše
ruky “náhlili” k druhým, aby sme im priniesli pomoc
a lásku tvojho Syna Ježiša, aby sme ako ty priniesli do
sveta svetlo evanjelia. Amen.“
Preložil: Ľudovít Malík
23/2013
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Po modlitbe Anjel Pána František obrátil pozornosť na dianie v Sýrii

Vatikán 2. júna (RV) - Približne 100-tisíc veriacich
prišlo na Námestie sv. Petra vypočuť si poludňajší
príhovor Františka pred modlitbou Anjel Pána. Svätý
Otec sa v ňom vrátil k posolstvu slávnosti Kristovho
tela a krvi, ktorá sa v Taliansku a niekoľkých iných
krajinách slávi práve dnes.
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň.
Uplynulý štvrtok sme slávili sviatok Božieho
tela, ktorý sa v Taliansku a iných krajinách slávi
v dnešnú nedeľu. Je to sviatok Eucharistie, sviatosti Kristovho tela a krvi. Evanjelium nám rozpráva
o zázračnom rozmnožení chlebov (Lk 9,11-17). Zastavím sa pri jednom aspekte, ktorý ma vždy osloví
a privedie k zamysleniu. Stojíme na brehu Galilejského jazera a začína sa stmievať. Ježiš je ustarostený kvôli zástupu ľudí, ktorí sú už niekoľko hodín
spolu s ním. Sú ich tisíce a sú hladní. Čo robiť?
Učeníci si uvedomujú, že nastal problém a preto
Ježišovi hovoria: „Rozpusť zástup“, aby si šiel do
okolitých dedín zaobstarať niečo na jedenie. Ježiš
im však hovorí: „Vy im dajte jesť“ (v. 13). Učeníci
ostali prekvapení a odpovedali: „Nemáme viac ako
päť chlebov a dve ryby“. Teda, akoby povedali: sotva postačí nám.
Ježiš dobre vie, čo má robiť, ale chce zapojiť svojich učeníkov, chce ich poučiť. Počínanie učeníkov
je ľudským postojom, ktorý hľadá čo najreálnejšie
riešenie bez vytvárania prílišných problémov: Rozpusť zástup, hovoria, nech sa každý zariadi ako vie,
veď si pre nich už urobil dosť: kázal si, uzdravoval
chorých... rozpusť zástup.
Ježišov postoj je úplne odlišný a vychádza z jednoty s jeho Otcom, z lásky k ľuďom, z jeho súcitu so
všetkými. Ježiš vníma naše problémy, naše slabosti
a potreby. Stojac pred týmito piatimi chlebami Ježiš
uvažuje: aká prozreteľnosť! Z toho mála môže Boh
vytvoriť dostatok pre všetkých. Ježiš sa úplne odovzdáva nebeskému Otcovi, pretože vie, že pre neho
nie je nič nemožné. Preto hovorí učeníkom, aby usadili
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ľudí do skupín po päťdesiat – a nie
náhodou. Znamená to, že už viac nie
sú zástupom, ale stávajú sa spoločenstvom, ktoré sa živí Božím chlebom. Potom berie chleby a ryby,
pozdvihuje oči k nebu, požehnáva
– ide o jasný odkaz na Eucharistiu
–, potom ich láme a dáva učeníkom
a učeníci ich rozdávajú... ani chlieb,
ani ryby sa nemíňajú! Nemíňajú sa.
Hľa, zázrak: viac ako o rozmnožovanie ide o delenie sa, ktoré vychádza z viery a modlitby. Všetci
sa najedli a ešte aj ostalo. Toto je
Ježišovo znamenie, Boží chlieb pre
ľudstvo.
Učeníci to videli, ale naplno toto posolstvo nepochopili. Boli očarení, rovnako ako zástup, nadšením z úspechu. Opäť sa riadia ľudskou logikou a nie
Božou. Tá je logikou služby, lásky a viery. Slávnosť
Božieho tela nás pobáda k obráteniu a viere v Božiu
prozreteľnosť, aby sme sa dokázali deliť o to málo,
čím sme a čo máme a nikdy sa neuzatvárali do seba
samých. Prosme našu matku Máriu, aby nám pomohla v tomto obrátení, aby sme opravdivo a viac nasledovali toho Ježiša, ktorého adorujeme v Eucharistii.“
Na záver po hlavnom príhovore obrátil František
pozornosť k aktuálnemu svetovému dianiu v Sýrii:
„Drahí bratia a sestry,
moje znepokojenie nad pretrvávajúcim konﬂiktom, ktorý už viac ako dva roky ničí Sýriu, je stále
živé a bolestné. Tento konﬂikt zasahuje predovšetkým
civilné obyvateľstvo, ktoré túži po mieri v spravodlivosti a v porozumení. Znepokojujúca vojnová situácia prináša so sebou tragické následky: smrť, ničenie,
významné ekonomické a ekologické škody, ako aj nešťastné únosy ľudí. Spolu s odsúdením týchto faktov
chcem uistiť o svojej modlitbe a solidárnosti s unesenými osobami a ich rodinnými príslušníkmi a apelujem na ľudskosť únoscov, aby prepustili obete. Vždy
sa modlime za našu milovanú Sýriu.
Vo svete je veľa konﬂiktov, a zároveň aj veľa znamení nádeje. Preto chcem povzbudiť nedávne úsilie
viacerých krajín Latinskej Ameriky o zmierenie a pokoj. Sprevádzajme ich svojou modlitbou.
Dnes ráno som v Dome sv. Marty slávil svätú
omšu s niekoľkými vojakmi a rodinnými príslušníkmi tých, ktorí položili svoje životy v mierových
misiách, ktoré sa snažia o napomáhanie zmierenia
a pokoja v krajinách, kde sa stále prelieva krv bratov vo vojnách, ktoré sú vždy šialenstvom. „Vojnou
sa všetko stráca. Mierom sa všetko získa“. Žiadam
o modlitbu za padlých, zranených a ich blízkych.“
-js-/ snímka RV
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Cirkev na celom svete spojila nedeľná eucharistická adorácia
Vatikán 2. júna (RV) - V nedeľu popoludní o 17:00
h sa v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne konala hodinová eucharistická adorácia, ku ktorej sa v rámci
prebiehajúceho Roka viery
v rovnakom čase pridali veriaci všetkých spoločenstiev
Katolíckej cirkvi. „Jeden Pán,
jedna viera“ - tak znelo motto
tohto jedinečného celosvetového modlitbového stretnutia
s eucharistickým Kristom.
Ide o citát zo štvrtej kapitoly
Listu Efezanom, ktorý navrhol ešte Benedikt XVI.
Spevy a modlitby sa vo
vatikánskej bazilike striedali s čítaniami, sprevádzanými zvukom harfy, tiež modlitbami predchádzajúcich pápežov: Pia XII., blahoslaveného Jána
XXIII., Pavla VI., Jána Pavla I., blahoslaveného
Jána Pavla II., ako aj emeritného pápeža Benedikta XVI. Pápež František s pohľadom upretým na
monštranciu s Kristovým telom, v tichu prednášal
svoje prosby Bohu. V závere adorácie prítomným
udelil požehnanie Najsvätejšou Sviatosťou.
Veriaci sa pri adoráciách modlili sa za dobro
Cirkvi, aby „ ju Pán urobil stále poslušnejšou v načúvaní jeho slova, aby sa pred svetom javila vždy
krajšia, bez poškvrny a vrásky, svätá a bez úhony“.
Potom za tých, ktorí „v mnohých rôznych častiach
sveta prežívajú utrpenie nových foriem otroctva
a sú obeťami vojen, obchodovania s ľuďmi, drogami a otrockej práce, za deti a ženy, ktoré trpia
akoukoľvek formou násilia, a za všetkých, ktorí sú
v ekonomickej neistote, najmä za nezamestnaných,
za starších ľudí a prisťahovalcov, bezdomovcov,
väzňov a tých, ktorí sú marginalizovaní“.
Tieto úmysly – ako povedal hovorca Svätej
stolice P. Federico Lombardi pre agentúru AGI
– boli stanovené pápežom a zverejnené už skôr,
preto neboli znovu čítané nahlas počas adorácie.

Počnúc veľkonočným posolstvom sa pápež František každý týždeň vracal k dráme obchodovania
s ľuďmi a otrockej práce, až po veľmi silné slová,
ktoré vyjadril komentujúc
blahorečenie dona Puglisiho, keď nás otvorene vyzval
na modlitbu za obrátenie
maﬁánov.
„Myslím si, že tento moment svetovej modlitby je pre
nás veľkým darom, preto sme
sa zišli pred Pánom, aby sme
sa zjednotili s celou komunitou kresťanov vo svete. Je
to krásne posolstvo a každý
z nás ho musí urobiť pokladom v každodennom živote, na pracovisku a v spoločenstvách, v ktorých
žijeme“ – uviedol po adorácie jeden z jej účastníkov. Spomedzi kardinálov sa na tejto iniciatíve
Roku viery zúčastnili aj kardinál dekan Angelo Sodano a vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio
Bertone.
O význame udalosti pre Ghanu, africkú krajinu,
vzdialenú západnej realite Ríma, hovorí arcibiskup
Charles Palmer Buckle, z hlavného mesta Accry:
„Keď sme dostali túto správu, bola prijatá dobre.
Viem, že včera veľa ľudí zostalo v kostoloch po
svätej omši. Musíme povedať pravdu, pre nás sú
nové formy otroctva realitou: zotročené deti, ktoré
vykonávajú niektoré práce, ktoré by naozaj nemali
robiť, ženy, ktoré trpia v dôsledku rôznych typov
násilia; áno, toto sú skutočnosti, ktoré sa nás veľmi úzko dotýkajú. Naša krajina je na ceste rozvoja,
ľudské práva sú tu často porušované.“
Podľa svedectva arcibiskupa sa aj mnohé rehoľné spoločenstvá spojili so Svätým Otcom, lebo
sa cítia byť zjednotení s Vatikánom, veľmi podporujú to, čo sa deje vo Vatikáne. Náš svet naozaj potrebuje svedectvo tohto druhu, uviedol arcibiskup
z Ghany.
-jak, RV CZ-

P. Lombardi: Svätý Otec František uvažuje o návšteve Svätej zeme
Vatikán - Rokovania pokračujú a nádej na ich deﬁnitívne uzatvorenie sa stále blíži, vyhlásil hovorca
Svätej stolice na okraj stredajšieho rímskeho zasadnutia bilaterálnej pracovnej komisie Izraela a Svätej
stolice. Rozhovory Apoštolskej stolice týkajúce sa
ekonomicko-právneho postavenia Katolíckej cirkvi
v Izraeli už trvajú bezmála 15 rokov. Svätý Otec
František v stredu osobne pozdravil členov oboch
delegácií, ktorých vedenie sa zmenilo - vatikánsku
stranu teraz zastupuje Mons. Antoine Camilleri,
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podsekretár pre vzťahy Svätej stolice so štátmi. Izrael na rokovaniach reprezentuje zástupca ministra zahraničných vecí Zeev Elkin, ktorý opätovne Svätého
Otca pozval na štátnu návštevu svojej krajiny. Ako
potvrdil P. Federico Lombardi, pápež o návšteve
Svätej zeme skutočne uvažuje. Spoločne vyhlásenie
komisie uvádza, že stretnutie na vatikánskej pôde
prebehlo v konštruktívnej a reﬂexívnej atmosfére.
Ďalšie kolo rokovania je naplánované na december
tohto roka v Jeruzaleme.
-mf, RV CZ23/2013
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Svätý Otec: Postavme sa proti kultúre plytvania a vyraďovania
Vatikán - Približne 70-tisíc veriacich bolo prítomných na
generálnej audiencii Svätého Otca na Námestí sv. Petra.
Vo svojej katechéze František vybočil z tematickej rady
jednotlivých právd Vyznania viery a venoval sa jednej
z kapitol sociálneho učenia Cirkvi.
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes by som sa rád zastavil pri otázke životného
prostredia, ako som to už urobil pri rôznych príležitostiach. Pobáda ma k tomu aj dnešný Svetový deň životného prostredia, iniciovaný Organizáciou spojených
národov, ktorý sa mocne odvoláva na potrebu obmedziť
plytvanie a ničenie potravín.
Pri rozprávaní o životnom prostredí, o stvorení, sa
v myšlienkach vraciam k prvým stránkam Svätého písma, ku Knihe Genezis, ktorá potvrdzuje, že Boh umiestnil muža a ženu na zemi, aby ju obrábali a strážili (porov. 2,15). Prichádzajú mi na myseľ otázky: Čo znamená
obrábať a strážiť zem? Naozaj kultivujeme a chránime
stvorenie? Alebo ho využívame a zanedbávame? Sloveso „obrábať“ mi pripomína starostlivosť roľníka o jeho
pôdu, aby priniesla plody, ktoré budú následne rozdelené. Koľko pozornosti, zanietenia a nasadenia! Kultivovať a chrániť stvorenie je Bohom danou úlohou nie iba
na začiatku dejín, ale každému z nás; je súčasťou jeho
plánu. Znamená zodpovedne umožniť svetu, aby rástol;
premieňať ho, aby sa stal záhradou, obývateľným miestom pre všetkých. Benedikt XVI. viackrát pripomenul,
že táto úloha, ktorú nám Boh Stvoriteľ zveril, si vyžaduje zachovanie rytmu a logiky stvorenia. My sa však
veľakrát necháme viesť pýchou, ktorá chce vládnuť,
vlastniť, ovládať, využívať. Nie, nechránime stvorenie,
nerešpektujeme ho, nepovažujeme ho za nezaslúžený
dar, o ktorý sa treba starať. Strácame postoj obdivovania, kontemplácie, načúvania stvoreniu, a tak už viac
nedokážeme preniknúť do toho, čo Benedikt XVI. nazýva „rytmom dejín Božej lásky s človekom“. Prečo sa
to stáva? Pretože rozmýšľame a žijeme horizontálnym
spôsobom, vzdialili sme sa od Boha, nerozpoznávame
jeho znamenia.
„Kultivovať a chrániť“ nezahŕňa iba naše vzťahy
s prostredím, ale vzťahuje sa i na medziľudské vzťahy. Predošlí pápeži pripomínali ľudskú ekológiu, úzko
spojenú s ekológiou životného prostredia. Prežívame
čas krízy. Vnímame ho v životnom prostredí, ale predovšetkým ho vidíme v človeku. Ľudská osoba je v nebezpečenstve, toto je zjavné, dnes je v ohrození človek. Toto
je naliehavou žiadosťou ľudskej ekológie! Nebezpečenstvo je vážne, pretože príčina problému nie je na povrchu, ale v hĺbke: nejde o akúsi ekonomickú otázku, ale
o záležitosť etiky a antropológie. Cirkev to viackrát zdôraznila. Mnohí povedia: áno, presne tak, správne..., ale
celý systém rovnako pokračuje ďalej, pretože dominuje
na etiku chudobná dynamika ekonomiky a ﬁnancií.
Tým, kto dnes rozkazuje, nie je človek, ale peniaze.
Peniaze rozkazujú. Boh, náš Otec, zveril úlohu chrániť
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zem nie peniazom, ale nám, mužom a ženám. Táto úloha je naša. Muži a ženy sú prinášaní ako obeta modlám
zisku a konzumu: ide o „kultúru vyraďovania“. Ak sa
pokazí počítač, je to tragédia, ale chudoba, potreby a drámy toľkých osôb sú považované za normálnu vec. Ak
počas studenej noci napríklad tu na neďalekom námestí
Ottaviano zomrie človek, to nie je novinka. Keď v mnohých častiach sveta deti nemajú čo jesť, ani toto nie je
nič nové, zdá sa to byť normálne. Tak to však nemôže
byť. Tieto veci sa stávajú bežnými. Naproti tomu, napríklad pokles o desať bodov na burzách v jednotlivých
mestách, spôsobí hotovú tragédiu. Týmto spôsobom sú
ľudia vyradení na okraj, akoby boli odpadkami.
„Kultúra vyraďovania“ naberá tendenciu stať sa
spoločenskou mentalitou, ktorá všetkých nakazí. Život
človeka a samotná ľudská osoba už nie sú považované
za primárnu hodnotu, ktorú treba rešpektovať a chrániť,
zvlášť vtedy, keď je chudobná alebo hendikepovaná,
keď ešte nemôže poslúžiť – ako v prípade novorodenca alebo viac poslúžiť nie je schopná – ako v prípade
starého človeka. Táto kultúra vyraďovania nás urobila
necitlivými aj voči plytvaniu a potravinovým zvyškom,
čo je ešte vypuklejšie, pretože v mnohých častiach sveta,
žiaľ, ešte mnohí ľudia a rodiny trpia hladom a podvýživou. Naši predkovia boli veľmi pozorní voči tomu, aby
sa zo zvyšného jedla nič nevyhadzovalo. Konzumizmus
nás priviedol k tomu, že sme si zvykli na povrchnosť
a každodenné plytvanie jedlom, ktorému zavše nedokážeme pripísať správnu hodnotu, ktorá ide ponad holé
ekonomické parametre. Uvedomme si, že ak zahodíme
jedlo, akoby sme ho ukradli zo stola chudobného a hladného! Všetkých pozývam zamyslieť sa nad problémom
vyhadzovania a plytvania jedlom, aby sa hľadali cesty
a spôsoby, ktoré sa budú vážne touto problematikou zaoberať a stanú sa prostriedkami solidarity a delenia sa
s najnúdznejšími.
Pred niekoľkými dňami na slávnosť Kristovho tela
a krvi sme čítali rozprávanie o rozmnožení chleba: Ježiš
nasýti zástup piatimi chlebami a dvoma rybami. Záver
tohto úryvku je významný: „I jedli a všetci sa nasýtili,
ba ešte sa nazbieralo dvanásť košov odrobín, čo po nich
zostali.“ (Lk 9,17). Ježiš žiada učeníkov o to, aby sa nič
nevyhodilo: žiadne plytvanie! Je tu i skutočnosť dvanástich košov: prečo dvanástich? Čo to znamená? Dvanásť je číslo izraelských kmeňov, symbolicky označuje
celý ľud. Naznačuje, že ak je jedlo rozdelené správnym
spôsobom, solidárne, nikomu nechýba potrebné. Každé
spoločenstvo môže vyjsť v ústrety potrebám najnúdznejších. Ľudská ekológia a ekológia životného prostredia kráčajú spolu.
Chcel by som, aby sme všetci vzali vážne úsilie o rešpektovanie a ochranu stvorenia, aby sme boli pozorní
voči každému človeku, aby sme sa postavili proti kultúre plytvania a vyraďovania a napomáhali kultúre spolupatričnosti a stretnutia.“ Preložila:. Agnes Jenčíková CJ
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Vatikánska banka je malá a bezpečná, hovorí jej riaditeľ von Freyberg
Vatikán - Inštitút náboženských diel - skrátene IOR
(Istituto per le Opere di Religione) založil v roku 1942
pápež Pius XII., aby „uchovával a obhospodaroval
statky jemu zverené fyzickými či právnickými osobami za účelom vykonávania náboženských alebo dobročinných diel“. Inštitút dnes spravuje fondy v celkovej
hodnote zhruba 7 miliárd eur. Má asi 19-tisíc klientov.
Prevažná časť spravovaných vkladov - viac než 85 percent - patrí katolíckymi inštitúciám, ktoré si v Inštitúte
založili viac než päťtisíc účtov (5 200). Individuálnych
účtov je necelých 14-tisíc (13 700) - okrem vatikánskych zamestnancov a rehoľníkov sú ich držiteľmi tiež
ďalšie špeciﬁcké kategórie, napríklad diplomati akreditovaní pri Svätej stolici.
Vo februári tohto roku nastúpil na čelo Inštitútu
nový riaditeľ, nemecký právnik s bohatými ﬁnančnými
skúsenosťami Ernst von Freyberg. Pre Vatikánsky rozhlas sa s ním rozprával šéfredaktor Nemeckej redakcie
o. Bernd Hagenkord. A hneď prvá otázka mierila do
čierneho - zakladajú sa povesti o IOU-u na realite?
„Keď som nastúpil do úradu, domnieval som sa,
že sa budem musieť zamerať na nastolenie poriadku
a „prečistenie“ neregulárnych bežných účtov. Doteraz
som sa však nestretol s ničím, čo by stálo za povšimnutie. Neznamená to, že by tu žiadne pochybenia neboli.
V súčasnosti však nie sú našou hlavnou starosťou; najviac nás naopak zamestnáva naša dobrá povesť. Moja
práca sa teda týka predovšetkým komunikácie - v oveľa
väčšej miere, než som si pôvodne predstavoval. V minulosti sa v rámci Cirkvi dostatočne nekomunikovalo.
Začíname tu u svojich vlastných zamestnancov, u spolupracovníkov v rímskej a svetovej Cirkvi. V prvom
rade sme teda dlžníkmi transparentnosti a zreteľného
objasnenia toho, čo robíme a ako sa snažíme slúžiť.“
Tejto komunikácii Ernst von Freyberg venuje väčšiu časť svojho pracovného dňa: „Vystupujem v rámci
Cirkvi, hovorím s novinármi či diplomatmi,“ vysvetľuje. Jeho práca je podriadená najvyššej inštancii Inštitútu
- päťčlennej kardinálskej komisii. Supervíziu ďalej vykonáva Finančný Dozorný úrad (Autoritá d´informazione ﬁnanziaria, AIF).
„Zamestnal som tiež určitý počet externých poradcov, o ktorých sa domnievam, že vo svete patrí k najrenomovanejším v oblasti prevencie prania špinavých
peňazí. Účelom týchto konzultácií je preveriť každý
jednotlivý účet, naše štruktúry a postup, ktorými sme
pranie špinavých peňazí schopní identiﬁkovať. Najali sme komunikačného poradcu a jednú z vedúcich
právnych kancelárií, aby nám pomohla v lepšom porozumení naším interným normatívnym smerniciam
a k fungovaniu v súlade so zákonmi.“
Päťdesiatštyriročný nemecký právnik a člen Suverénneho rádu maltézskych rytierov opätovne zdôrazňuje, že Svätý Otec v oblasti prania špinavých peňazí a prevencie terorizmu plne rešpektuje nastolené
medzinárodné štandardy.
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„Aplikujeme zákony a najvyššie štandardy požadované zodpovednými bankami. Každý týždeň mám na
pracovnom stole prehľad všetkých podozrivých operácií a pravidelne ich prejednávam so zodpovedným Dozorným úradom. Vyhlásili sme nulovú toleranciu voči
klientom a zamestnancom, ktorí sa zapájajú do prania
špinavých peňazí.“
Vatikánska banka - bežné mediálne označenie
IOR-u, vyvoláva rad otáznikov, dohadov a mýtov. Inštitút náboženských diel však skutočne nie je banka,
zdôrazňuje von Freyberg.
„IOR je presne tým, čím bol v roku 1942 ustanovený. Robí iba dve veci - prijíma vklady od svojich zákazníkov a bezpečne ich uchováva. Druhá služba, ktorá sa
platí, sú peňažné prevody do celého sveta, určené na
činnosť kongregácií a vatikánskych úradov. Neposkytujeme pôžičky, priamo neinvestujeme, nevystupujeme
ako ﬁnančná protistrana - nezaisťujeme smenu ani poisťovacie služby, neprevádzkujeme obchodné špekulácie. Naše vklady investujeme do štátnych dlhopisov,
ﬁremných obligácií a na medzibankovomo trhu. Ukladáme ich na nepatrne vyššiu úrokovú mieru, aby sme
boli schopný kedykoľvek vrátiť svojím zákazníkom
ich vklady.“
Každoročný výnos z týchto operácií dosahuje zhruba 50 - 70 miliónov eur. Po odčítaní nákladov, ktoré
činia zhruba 25 miliónov eur, je zostávajúca čiastka
vložená na vatikánsky účet. IOR je teda jedným z dôležitým ekonomických pilierov v hospodárení Svätej
stolice. V porovnaní s ostatnými ﬁnančnými inštitútmi nevyniká svojou veľkosťou. Existuje iba málo ešte
menších bánk, upozorňuje riaditeľ von Freyberg, podľa
ktorého je však zvláštnou Inštitútu niečo iné:
„Skutočne unikátni sme v tom, že rozumieme
Cirkvi a jej poslaniu. V IOR-u pracuje 112 zamestnancom, ktorí sú k dispozícii 19-tisícom klientov. Všetkých
týchto zákazníkov denne osloavujú konkurenčné banky, aby sa zverili do ich služieb. Oni ale prichádzajú
k nám, pretože k nám majú dôveru a nachádzajú tu
osobné vzťahy. Keby som sa ich spýtal, či chcú Inštitút zatvoriť, 99 percent by vyhlásilo, že nie. Skúsenosť
preukázala, že ich peniaze sú tu v bezpečí. IOR je vysoko kapitalizovaný, jeho vlastný kapitál činí 800 miliónov eur v päť miliardovej bilancii. To je dvojnásobok
v porovnaní s bankami vo Vatikáne. Finančná kríza sa
nás nikdy nedotkla a nemusela nás zachraňovať žiadna
vláda. Sme skutočne úplne bezpeční.“
Napriek tomu hlasy volajúce po uzatvorení IOR-u kolovať neprestávajú. Prečo by mal mať Vatikán
vlastnú banku?, pýtajú sa mnohí. „Nazeral by som na
to z dvoch perspektív. Prvým hľadiskom sú naši zákazníci, ktorí sú spokojní a chcú nás. Druhým je služba,
ktorú poskytujeme Svätému Otcovi. A s povesťou,
ktorú máme, sme dobrú službu neposkytli. Naša povesť
zatienila poslanie, ktoré máme. Napraviť ju považujem
za svoju hlavnú a najdôležitejšiu úlohu.“
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Jedným z kľúčov je ﬁnančná transparentnosť.
Musíme si však uvedomiť, že bankové tajomstvo
bolo ešte pred 15 rokmi niečím úplne normálnym
pre všetky súkromné ﬁnančné inštitúty, hovorí
nemecký právnik a dodáva: Tiež v rámci Európskej únie na túto tému doteraz prebiehali rozsiahle debaty.
„Myslím si, že naša ﬁnančná inštitúcia je čistá
a dobre spravovaná. Potrebujeme len viac komunikovať. V minulosti nikto s nikým systematicky
nehovoril - s kardinálmi, kúriou, Cirkvou. Právom
každého katolíka na celom svete je mať o IOR-u detailné informácie. Preto chceme hovoriť s informačnými prostriedkami a pravidelne informovať Cirkev.
Začneme tým, že budeme zverejňovať naše výročné
správy tak, ako by to urobil akýkoľvek iný peňažný
ústav. Prvú z nich budeme 1. novembra tohto roka
publikovať na našich webových stránkach,“ uzatvára
Ernst von Freyberg. Preložila: RV CZ / Jana Gruberová

Svätý Otec budúcim diplomatom:
karierizmus je malomocenstvom
Vatikán - Svätý Otec prijal 6. mája členov Pápežskej
cirkevnej akadémie, ktorá formuje budúcich diplomatov Apoštolskej stolice. František oslovil približne štyri
desiatky študentov a v príhovore k nim načrtol zásadné
rysy tejto veľmi špeciﬁckej kňazskej služby.
V príhovore prítomným pripomenul, že byť nunciom
alebo sekretárom na nunciatúre nie je zamestnanie, ale
služba, ktorá si vyžaduje vnútornú slobodu. Vnútorná
sloboda znamená byť slobodným od nachystaných životných plánov. „Predovšetkým znamená strážiť si slobodu od ambícií a osobných záujmov, ktoré veľmi môžu
uškodiť Cirkvi a ustavične dávať do popredia vyššie
dobro, ktorým je evanjelium a služba, ktorá vám bude
zverená.“ Ako vzor osobného i profesionálneho prežívania ich poslania v diplomatickej sfére im predstavil
príklad blahoslaveného pápeža Jána XXIII., ktorého 50.
výročie smrti pripadlo na uplynulý pondelok. Pápež Ján
ešte ako vyslanec Svätej stolice v neľahkých miestnych
a politických podmienkach krajín, v ktorých sa nachádzal, si uvedomoval, že najistejšou cestou k dosiahnutiu
osobného posvätenia i úspechu v diplomatickej službe je
snaha o vnútornú jednoduchosť, pokoj a priamosť. Akýkoľvek iný spôsob postupovania v tejto oblasti by sa mohol stať osobným sebapotvrdzovaním, ktoré človeka po
krátkom období takpovediac zradí, pohltí a zosmiešni.
Prítomných vyzval, aby nikdy nehľadali kariéru, pretože
karierizmus je malomocenstvom, ale prostredníctvom
modlitby čerpali silu a radosť z osobitného prežívania kňazstva v konkrétnej službe Petrovmu nástupcovi
a miestnym cirkvám, do ktorých budú vyslaní.
-js23/2013
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František prijal uruguajského
prezidenta Josého Alberta Cordanu
Vatikán 1. júna (RV) - František prijal na osobitnej audiencii uruguajského prezidenta Josého Alberta Mujica
Cordana. Stretnutie bolo príležitosťou k výmene informácií a pohľadov na spoločensko-politickú situáciu
v krajine a jej úlohu v regióne. Ďalej sa venovali témam
spoločného záujmu, medzi ktorými bol integrálny rozvoj človeka, rešpektovanie ľudských práv, spravodlivosť
a sociálny zmier. Rovnako sa poukázalo na konkrétny
prínos, ktorý Katolícka cirkev v krajine prináša do verejnej diskusie o takýchto otázkach a na jej službu celej
spoločnosti, zvlášť v asistenčnej starostlivosti a oblasti
vzdelávania. Ako potvrdil hovorca Svätej stolice, Svätý
Otec ho komentoval slovami: Som veľmi rád, že som sa
stretol s tak múdrym mužom. Prezident Mujica si spomenul na ich spoločného priateľa, ktorým bol uruguajský ﬁlozof, historik a teológ Alberto Methol Ferré. Práve
jeho knihu „Latinská Amerika v 21. storočí“ (ktorej spoluautorom je ďalší pápežov priateľ - taliansky publicista
Alver Metalli) Mujica Františkovi daroval.
Päťdesiatosemročný uruguajský prezident a bývalý
guerillový bojovník patrí k najchudobnejším štátnikom
na svete. Býva v obyčajnom dome na vidieku a ponecháva si desatinu svojho prezidentského platu (zhruba
1 500 dolárov). 90% mzdy venuje nadácii, ktorá sa stará
o rozvoj najchudobnejších v Uruguaji.
js, RV CZ

František prijal prezidenta
Kapverdskej republiky J. C. Fonsecu
Vatikán - František prijal na audiencii prezidenta Kapverdskej republiky. Jorge Carlos de Almeida Fonseca je
hlavou štátneho súostrovia ležiaceho na západ od Afriky, ktoré má približne pol milióna obyvateľov.
Počas srdečných rozhovorov boli vyzdvihnuté
dobré vzťahy medzi Svätou stolicou a Kapverdskou
republikou. Hovorilo sa o dohode medzi týmto africkým ostrovným štátom a Apoštolskou stolicou, týkajúcej sa právneho postavenia Katolíckej cirkvi v krajine,
ktorá bude podpísaná v hlavnom meste Praia počas
cesty Mons. Mambertiho na súostrovie 10. júna tohto
roku. V tomto duchu sa niesla reﬂexia nad kultúrnou
a náboženskou identitou miestneho obyvateľstva, ktoré je takmer výlučne kresťanského vierovyznania, obe
strany potvrdili a docenili dôležitú rolu, ktorú zohrala
a stále zastáva Katolícka cirkev v krajine, a to prostredníctvom jej vzdelávacích inštitúcií a zdravotníckych
zariadení. Na záver sa dotkli niektorých dôležitých výziev a situácií, vzťahujúcich sa na tento región, rovnako ako otázky migrácie, nakoľko mnoho obyvateľov
súostrovia žije v rôznych krajinách sveta.
-jak8
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Kard. Erdö legátom na oslavách
výročia evanjelizácie Dolnej Litvy
Vatikán 1. júna (RV) - Na oslavách 600. výročia evanjelizácie Žmudi - Dolnej Litvy bude Svätého Otca zastupovať arcibiskup Ostrihomu - Budapešti Péter Erdö.
Svätý Otec František dnes maďarského kardinála vymenoval za svojho zvláštneho legáta na eucharistickom
kongrese v Telšiai, ktorý v rámci tohto výročia prebehne v auguste budúceho roka (2. - 4. 8. 2014). RV CZ

Vyhlásenie predsedu ČBK
k rozhodnutiu Ústavného súdu
o vyrovnaní
Praha - Ústavný súd ČR odmietol námietky k zákonu
o majetkovom vyrovnaniu, a tým bola ukončená právna neistota o ﬁnancovaní cirkví zo strany štátu podľa
zákon 218/1939 Zb. Prinášame vyjadrenie kardinála
Dominika Duku, predsedu Českej biskupskej konferencie. Rozhodnutím Ústavného súdu vo veci zákona
o majetkovom vyrovnaní sa uzatvára jedna z neslávnych kapitol našej minulosti, rokov 1948 - 1989. Završuje sa snaha k tejto dobe nejako spravodlivo postaviť.
Naša spoločnosti si môže gratulovať, že sa jej problém
nápravy niektorých škôd spôsobených cirkvám v dobe
komunizmu podarilo vyriešiť.
Zákon o majetkovom vyrovnaní č. 428/2012 Zb.,
ktorého súlad s Ústavou ČR, Listinou základných
práv a slobôd a medzinárodnými záväzkami bol dnes
(v pondelok - pozn. TK KBS) potvrdený, je kompromisom, ktorý predstavuje riešenie neudržateľného
dvadsaťročného provizória. Hoci zaznievali hlasy, že
cirkvi sa vzdali príliš veľa majetku, ktorým im právom
náleží, a napriek úplne opačným hlasom, ide o riešenie
prospešné pre celú našu spoločnosť. Všetky námietky
proti tomuto riešeniu, ktoré zazneli počas debát, boli
vyvrátené. Ústavný súd, pre ktorého rozhodovanie boli
podstatné vecné argumenty, a nie „divadelné vystúpenia“ niektorých odporcov zákona, potvrdil dnes spravodlivosť tohto prijatého riešenia.
Cirkvi a náboženské spoločnosti sa teraz môžu
venovať podstatnejším témam, než ktorým bolo majetkovo-právne vyrovnanie. Ich pravou úlohou vždy
bolo a je posilňovať, cez konkrétne aktivity, duchovný
rozmer spoločnosti, brániť dôstojnosť človeka a slúžiť
všetkým potrebným.
Ponechajme teda tento problém už minulosti a pusťme sa spoločne do budovania hospicov pre
starých a umierajúcich, rozvíjania charitatívnej činnosti, zriaďovania škôl, kde nejde len o získanie
9
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kvaliﬁkácie, ale tiež o celkový intelektuálny rozvoj,
do organizovaní duchovnej opory tam, kde je najviac
potrebná - v zdravotníctve, väzniciach a na vojenských
mierových misiách a do ďalších úloh, ktoré nám naša
doba prináša. Starajme sa o našu krajinu vydávaním
svedectva o zbožnosti a umu našich predkov, ktorý vo
svojich umeleckých dielach oslávili to, čo nás presahuje. Vyjdime spoločne v ústrety obecne ľudským potrebám všetkých našich občanov.
Kardinál Dominik Duka OP, predseda ČBK

Konferencia o cyrilo-metodskej
tradícií v Prahe
Praha - V rámci osláv 1 150. výročia príchodu Cyrila
a Metoda na Veľku Moravu sa od pondelka do štvrtku na Karlovej univerzite v Prahe koná medzinárodná
konferencia o cyrilo-metodskej tradícii. V priebehu
19. a 20. storočia zohrala cyrilo-metodská tradícia významnú rolu vo vývoji národných hnutí v strednej Európe a na Balkáne. Oslavy milénia príchodu oboch vierozvestcov v roku 1863 patrili medzi zásadné udalosti
v dejinách Čechov, Moravanov, Slovákov či Bulharov.
Konferencia sa venovala aj úlohe a významu cyrilo-metodskej tradície v súčasných cirkvách, v ľudovej
zbožnosti, v slovesnosti a umenia. Na konferencii vystúpil rad popredných českých, slovenských a bulharských historikov, etnografov a teológov. TS ČBK api

Vo veku 91 rokov zomrel
v Krakove kardinál Stanisław Nagy
Krakov - Vo veku 91 rokov v poľskom Krakove zomrel
kardinál poľsko-maďarského pôvodu Stanisław Kazimierz Nagy, člen Spoločnosti kňazov Srdca Ježišovho
– dehoniánov (SCJ). Svätý Otec ho v sústrastnom telegrame pripomína ako veľkorysého služobníka evanjelia, najmä na akademickej pôde. Išlo o špičkového
vedca a profesora fundamentálnej teológie na Katolíckej univerzite v Lubline. Ako uvádza František vo
svojej kondolencii, výrazne sa zasadil o ekumenický
dialóg v Poľsku. Pohrebné obrady za zosnulého kardinála budú v utorok 11. júna 2013. Začnú sa o 11:00 h
pohrebnou svätou omšou v Sanktuáriu bl. Jana Pavla II
v Krakove. Hlavným celebrantom bude krakovský arcibiskup a metropolita kard. Stanisław Dziwisz a homíliu prednesie przemyski arcibiskup a metropolita Jozef
Michalik, predseda Konferencie Biskupov v Poľsku.
RV CZ / P. Jaroslaw Maslanka, SCJ
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Náboženskí lídri Veľkej Británie
napísali premiérovi Cameronovi
Veľká Británia - Napriek tomu, že britskí poslanci
schválili manželstvá párov rovnakého pohlavia ešte začiatkom februára a zákon by mal vstúpiť do platnosti
v roku 2015, náboženskí lídri opätovne žiadajú premiéra Davida Camerona, aby od návrhu upustil. Apel mu
adresovalo päťdesiat predstaviteľov rôznych náboženských komunít, vrátane kresťanov, židov, moslimov,
hinduistov či budhistov.
Medzi podpísanými sú napríklad aj katolícky pomocný biskup Southwarku Paul Hendricks, ktorý je zároveň spolupredsedom Kresťansko-moslimského fóra
či anglikánsky biskup Michael Nazir-Ali. Predstavitelia v liste poukazujú na manželstvo ako zväzok medzi
mužom a ženou, ktorý predstavuje základnú štruktúru
v ľudskej spoločnosti. Rovnako vyjadrujú sklamanie
z toho, že štátne autority doteraz neprejavili záujem
o diskusiu o zákone s náboženskými spoločenstvami.
Podľa britského denníka The Telegraph sa skupina
lídrov obracia aj na arcibiskupa Canterbury a prímasa
anglikánskeho spoločenstva Justina Welbyho. Žiada
ho, aby odolal pokušeniu súčasného kultúrneho trendu,
zdôraznil svoje stanovisko a spolu s ďalšími biskupmi
sa postavil proti právnym úpravám zákona počas hlasovania v Snemovni lordov.
-mf-

V Nemecku sa začal
Národný eucharistický kongres
Kolín nad Rýnom - Večerná svätá omša pod šírym nebom a slávnostná procesia do kolínskej katedrály v stredu začali Národný eucharistický kongres, ktorý až do
nedele bude hostiť štvrté najväčšie nemecké mesto.
Podľa organizátorov sa na tomto sviatku zúčastní zhruba 50-tisíc ľudí, čo podľa nich predčilo všetky očakávania. Svätého Otca na kongrese zastupuje kardinál Paul
Josef Cordes, zatiaľ čo hostiteľom iniciatívy je kolínsky
arcibiskup kardinál Joachim Meisner.
Práve kolínskou katedrálou v rámci dnešného
programu zazneli jeho katechézy, v ktorých mladým
ľuďom zo svojej arcidiecézy objasňoval tajomstvo
Eucharistie. Pomohol si s príkladmi z nedávnej doby
- tajne slávenými eucharistickými slávnosťami v nacistických koncentračných alebo komunistických prevýchovných táborov, aby mládež upozornil na Eucharistiu
ako najcennejší Ježišov odkaz. Pripomenul tiež, že sám
chodil každú nedeľu peši osem kilometrov na svätú
omšu a vyzval mladých ľudí k pravidelnosti a dochvíľnosti v dochádzke na sviatočnú liturgiu. Mladým ľuďom predložil nasledujúci životný program: „Ani jednu
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nedeľu bez svätej omše, ani jeden týždeň bez návštevy
svätostánku. Každý mesiac dobrý skutok pre chudobného človeka a každé tri mesiace dobre vykonaná svätá
spoveď.“ Kardinál zdôraznil, že roky mladosti nie sú
akousi nezodpovednou skúšobnou jazdou.
RV CZ

Prvýkrát od roku 1918 prešla
v Petrohrade procesia
Božieho tela
Petrohrad - Po prvýkrát od roku 1918 prešla uplynulú
nedeľu v Sankt Peterburgu procesia Božieho Tela. Uzatváralo svätú omšu, ktorú slávil moskovský arcibiskup
Paolo Pezzi, informoval Vatikánsky rozhlas dominikán
O. Hyacinthe Destivelle. Bola to pre nás historická udalosť. Je to po prvýkrát po 95 rokoch, čo sme mohli vyjsť
v procesii pred kostol. Symbolické pritom je, že práve
tento kostol, zasvätený Našej Milej Pany Lurdskej, za
sovietskych časov nikdy nebol uzavretý, zatiaľ čo iné
katolícke kostoly - napríklad kostol sv. Kataríny - boli
opätovne sprístupnené až počas perestrojky. Procesiu
sme preto pripravili s veľkou radosťou - zúčastnili sa na
nej všetci katolícki kňazi, rehoľníci a veriaci. Pre sedem
katolíckych petrohradských farností teda bolo tiež znamením jednoty. Okoloidúci sa veľmi divili, keď procesia
prechádzala Nevským prospektom (hlavnou a najrušnejšou ulicou v Sankt Peterburgu). Domnievali sa, že v ňom
kráčajú veriaci arménskej a luteránskej cirkvi. Nie je zvyčajné v meste stretnúť praktizujúcich katolíkov, uzatvára
z Petrohradu francúzsky dominikán.
RV CZ

Francúzski biskupi k dialógu
o kresťanskej vízii človeka
Francúzsko - Pokračujme v dialógu – taký je názov
nového dokumentu, ktorý vo Francúzsku publikovalo
dvanásť biskupov z Rady pre rodinu a spoločnosť pri
Konferencii biskupov Francúzska. Tamojšia Cirkev sa
prostredníctvom neho snaží zodpovedať mnohé otázky, ktoré priniesol návrh zákona umožňujúci manželstvo osobám rovnakého pohlavia. Legislatívu schválili
18. mája. Dokument vyzýva k pokračovaniu v dialógu
o kresťanskej vízii človeka, špeciﬁckosti katolíckeho
manželstva a význame priateľstva. „Ak je kresťanská
viera zdrojom, ktorá dáva zmysel nášmu životu, potom
by sme sa mali zamyslieť nad tým, čo je dnes zdrojom
pre smerovanie a etickú inšpiráciu v pluralitnej a sekularizovanej spoločnosti,“ tvrdia biskupi.
-mf10
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Útoky „opozičných“ tlup
proti kresťanov v Sýrii
naďalej pokračujú
Sýria 1. júna (RV) - Podľa svedectva, ktoré agentúra
Fides získala od utečencov z oblasti sýrskeho Homsu,
pokračuje v tomto regióne bezdôvodné násilie voči
kresťanom. Ozbrojenci islamistickej skupiny Jabhat
al-Nusra prenikli 26. mája do dediny Douar, obývanej
asi stovkou grécko-pravoslávnych rodín. V jednom
z domov zabili otca s dcérou a ich telá zapálili. Všetci
obyvatelia dediny začali v panike utekať - povstalci,
ktorý obsadili miestny kostol, dedinčanov na úteku
ostreľovali. Zabili pritom dvoch mladých vo veku 11
a 18 rokov, viac než desať osôb zranili, z toho dvoch
ťažko. Islamskí ozbrojenci potom podpálili celú dedinu a zajali jej starostu - kresťana Josepha Jamila Adru,
spoločne s ďalším mužom. Šokovaných utečencov sa
ujala farnosť arménskej pravoslávnej cirkvi na periférii
Homsu, ktorá spoločne so štátnymi úradmi riešia ich
rozmiestnenie do škôl či rodín. Podobný osud postihol
i dediny Oum Sharshoun v blízkosti mesta Talbisseh
v homskej provincii. Opozičné jednotky začali streľbu proti 250 kresťanským rodinám a dedinu vypálili.
Miestne komunity sa s ohromením pýtajú, aký je dôvod násilných výbojov na kresťanov, píše agentúra
Fides. Podľa informácií katolíckej agentúry sú podobnému nemotivovanému násiliu vystavované tiež obce
v oblasti mesta Hamá.
RV CZ

Znepokojenie nad víziou a postojom
aliancie pre bezpečnosť v Afrike
Brusel 5. júna (RV) - V Bruseli hovorili v utorok na
tému hladu na africkom kontinente, ku ktorého riešeniu mala prispieť Nová aliancia G8 pre potravinovú a výživovú bezpečnosť v Afrike. Medzinárodná
aliancia katolíckych rozvojových agentúr (CIDSE)
a Ekumenická advokátna aliancia (EAA) však vyjadrili hlboké znepokojenie nad víziou a postojom aliancie, ktorá podľa nich ignoruje ľudské práva, základné
príčiny hladu a nahrádza hľadanie riešení trhovou
orientáciou. Diskusiu viedla Gisele Henriquesová
z CIDSE.
„Uvítali by sme, ak by lídri G8 dali tému potravinovej bezpečnosti na jedno z prvých miest v ich agende. Nová aliancia však považuje hlad za záležitosť
nedostatočnej produkcie, zatiaľ čo zanedbáva mnoho
základných príčin tejto situácie v Afrike,“ hovorí jej
generálny sekretár Bernd Nilles v spoločnej správe
oboch organizácií s názvom Koho aliancia? Podľa
neho nerieši otázku prístupu a distribúcie potravín,
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ale tlačí africké krajiny do zmeny legislatívy, osobitne
pestovateľských a pozemkových práv.
Skupina G8 sa priveľmi zameriava na úlohu
trhov a stratégiu výživovej bezpečnosti, ignorujúc
pritom úlohu malých výrobcov potravín v Afrike.
Organizácie vyzývajú skupinu G8, aby sa venovala
potravinovej bezpečnosti cez komunity, nie korporácie. „Malé rodinné farmy poskytujú potraviny pre
80% Afričanov bez akýchkoľvek dotácií. Investície tak musia podporiť práve tieto malé podniky,
aby mohli naďalej poskytovať jedlo pre Afriku
dôstojným spôsobom a bez toho, aby bola ohrozená schopnosť kontinentu uživiť sa,“ povedal Peter
Prove, výkonný riaditeľ EAA.
-mf-

Pápežská rada Cor Unum
o pomoci v Sýrii
Vatikán - Cirkevné charitatívne inštitúcie koordinované Pápežskou radou Cor Unum poskytli od začiatku
sýrskej krízy, teda od marca 2011, pomoc viac ako
400-tisícom ľudí v celkovej výške 15 miliónov eur.
Prostredníctvom nóty o tom informovalo dikastérium,
ktoré tiež poukazuje na masu ľudí prinútenú utiecť
z krajiny v dôsledku konﬂiktu. Ide o takmer 7 miliónov
ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc, viac ako 4,5
milióna vnútorne vysídlených a viac ako dva milióny
sýrskych utečencov v Libanone, Jordánsku, Turecku
a Iraku. O sýrskej kríze, predovšetkým o jej obetiach,
v stredu počas audiencie s členmi katolíckych charitatívnych organizácií hovoril aj František. „Pomáhať sýrskemu obyvateľstvu bez rozdielu etnickej a náboženskej príslušnosti predstavuje najpriamejší spôsob, ako
prispieť k mieru a budovaniu spoločnosti otvorenej pre
všetky jednotlivé zložky,“ povedal Svätý Otec.
V dôsledku „krutosti konﬂiktu“ si tak „humanitárna výzva“ vyžaduje úsilie, ktoré však Pápežská rada
deﬁnuje ako „väčšie a čoraz zložitejšie“. „Pozornejšia analýza potrieb v oblasti ukázala, že s príchodom
leta sa zvyšuje aj riziko epidémií, nedostatku liekov
a zdravotníckej pomoci pre postihnuté obyvateľstvo,
osobitne pre tehotné ženy a deti, starších a zdravotne
postihnutých,“ uvádza sa v nóte. Tento obraz o logistike, bezpečnosti a humanitárnej ochrane sa podľa rady
môže zhoršiť, ak sa nenájde vhodný spôsob na to, ako
zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv, najmä čo sa
týka bezpečného humanitárneho prístupu k pomoci.
Stretnutie katolíckych charitatívnych organizácií sa
konalo vo Vatikáne v dňoch 4. a 5. júna na výslovnú
žiadosť Svätého Otca. Zúčastnilo sa na ňom približne
dvadsaťpäť zástupcov miestnych organizácií, ale aj inštitucionálni darcovia z katolíckeho sveta, Svätej stolice
a tiež apoštolský nuncius v Sýrii.
-mf-
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V Ľutine bol vysvätený pomocný biskup pre Prešovskú archieparchiu
Ľutina 2. júna (TK KBS) - Gréckokatolícka cirkev na
Slovensku má ďalšieho biskupa. Je ním pomocný biskup Prešovskej archieparchie vladyka Milan Lach SJ,
ktorý bol vysvätený v sobotu 1. júna v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky na pútnickom
mieste v Ľutine. Hlavným slúžiacim a svätiteľom bol prešovský
arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a spolusvätiteľmi košický
eparchiálny
biskup
Milan Chautur CSsR
a bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák.
Slávnostným kazateľom bol arcibiskup
Cyril Vasiľ SJ, sekretár
Kongregácie pre východné cirkvi. V homílii povedal, že novovysvätený vladyka Milan bude
ako biskup poslaný k rôznym skupinám ľudí. Spomenul tri skupiny – veriacich ľudí, medzi ktorými sú
osobitnou skupinou kňazi a rehoľníci. Potom sú to ľudia, ktorí nie sú príliš oboznámení so životom Cirkvi,
ale majú záujem a zvedavosť. Ďalšou skupinou sú tí,
ktorí majú k inštitucionálnej Cirkvi negatívny postoj
a budú si pozorne všímať jeho život a správanie. „Aj
k nim si poslaný, aby si ich svojím príkladom presvedčil o tom, že ich zranenie a následná nenávisť nemusia byť posledným slovom v ich vzťahu k Cirkvi.“
Pripomenul aj to, že biskupskou vysviackou sa stáva
členom celosvetového biskupského kolégia a rovnocenným členom rady hierarchov Gréckokatolíckej
metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Citujúc
dokumenty Cirkvi vysvetlil, že ako pomocný biskup bude mať účasť na povinnostiach eparchiálneho biskupa – prešovského arcibiskupa a metropolitu, ktorému nech vždy prejavuje poslušnosť a úctu,
a eparchiálny biskup nech má pomocného v bratskej
láske a úcte. Ďalej zdôraznil, že „od biskupa každý
očakáva v prvom rade, že bude otcom, duchovným
učiteľom a osobným vzorom, obrazom Krista – Dobrého pastiera.“ Ako priateľ a spolubrat v biskupskej
službe vyzdvihol jeho pozitívne vlastnosti – pokoru,
úprimnosť, odvážnu pravdovravnosť ako aj duchovnosť, rozumnosť, miernosť a spravodlivosť vo vzťahu
k iným. V závere vyjadril prosbu: „Nech ti Pán pomáha vždy ostať čestným mužom, ba čo viac, nech
ťa urobí pre našu Cirkev Božím mužom, skutočným
biskupom, „prepodobným“ obrazom Krista.“
Obrad biskupskej vysviacky sa konal v dvoch
častiach. V prvej, ešte pred začiatkom archijerejskej
23/2013

svätej liturgie, bol svätenec predstavený svätiteľom
a apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons.
Mario Giordana prečítal latinský text buly, ktorou
Svätý Otec František vymenoval Milana Lacha SJ za
pomocného biskupa
v metropolitnom sídle
Prešov. Po prečítaní
slovenského prekladu nasledovalo trojité
vyznanie viery kandidáta – všeobecné, trojičné a kristologické.
Druhá časť vysviacky
pokračovala už počas
slávenia liturgie – v liturgii katechumenov
(liturgia slova), kedy
sa svätenec pozdravil bozkom pokoja
s hlavným svätiteľom
a v sprievode spolusvätiteľov obchádzal
trikrát oltár, na ktorom už ako biskup bude sláviť
nekrvavú obetu za živých i mŕtvych. Vkladaním rúk
a modlitbou bol potom vysvätený na biskupa, teda mu
bola udelená plnosť kňazskej moci, a za spevu Axios
– Je hodný prijal časti biskupského rúcha a biskupské
insígnie. Po pozdrave so všetkými prítomnými dvadsiatimi arcibiskupmi a biskupmi byzantského a latinského obradu Katolíckej cirkvi zo Slovenska a zahraničia už ako biskup koncelebroval svätú liturgiu.
Na konci slávnosti prešiel bazilikou a požehnal
Boží ľud. Potom apoštolský nuncius Mons. Mario
Giordana vo svojom príhovore ubezpečil nového biskupa, že Cirkev ho od samotného začiatku jeho biskupskej služby sprevádza modlitbou, podporou a pomocou. Povzbudil ho, aby si bol hlboko vedomý, akú
veľkú dôveru do neho vkladá Svätý Otec. „Snaž sa
budovať stále viac a viac bratskú jednotu so svojím
eparchiálnym biskupom, vladykom Jánom Babjakom,
s ostatnými biskupmi celej metropolie, ba so všetkými
biskupmi Slovenska.“ Ako príklad dôvery v Boha mu
ponúkol pohľad na dvoch velikánov miestnej Gréckokatolíckej cirkvi – blahoslavených biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča OSBM a Vasiľa Hopka. „Obdarený silou tej istej Božej milosti aj ty dokážeš dobre
vykonávať poslanie, ktoré ti Svätý Otec zveruje.“
Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons.
Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita, ho privítal v kolégiu biskupov Slovenska a vyjadril nádej, že bude obohatením nielen pre Prešovskú
archieparchiu a Gréckokatolícku metropoliu, ale aj
pre celú Katolícku cirkev na Slovensku.
Novovysvätený vladyka Milan vo svojom príhovore zdôraznil potrebu spolucítiť s Cirkvou a všetkým
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SPRÁVY ZO SLOVENSKA

ŽIVOT CIRKVI

vyjadril svoju vďačnosť. Predovšetkým Bohu a rodičom. Obzvlášť poďakoval vladykovi Jánovi Babjakovi, a to nielen za prítomnosť, ale aj za všetko, čo
v jeho živote v minulosti urobil, spolusvätiteľom, kazateľovi, apoštolskému nunciovi, rehoľníkom, osobitne jezuitom, medzi ktorých patrí, rehoľným sestrám,
hnutiam a cirkevným organizáciám, skautom, organizátorom, speváckym zborom, prítomným predstaviteľom Evanjelickej cirkvi a. v. a zástupcovi Pravoslávnej cirkvi. Na adresu kňazov povedal: „Ďakujem vám,
milí kňazi, bez vás neurobíme nič, ste nám veľmi potrební. Naozaj, skláňam sa pred tým, čo robíte tu na
východe Slovenska, v tých podmienkach, v akých ste.
Vďaka vám za vaše svedectvo, za vaše bratstvo. Ďakujem aj vašim rodinám a manželkám.“
Prešovský arcibiskup a metropolita Ján na záver
povedal: „Tebe, môj pomocný biskup vladyka Milan,
želám plnosť darov Svätého Ducha, aby si túto službu
v Prešovskej archieparchii vykonával s veľkou radosťou
a s plným nasadením.“
Ľubomír Petrík
snímka Peter Zimen

Novovysvätený vladyka Milan
Lach SJ zavítal do rodnej obce
Ľubica - V nedeľu 2. júna 2013 zavítal novovysvätený
vladyka Milan Lach SJ do svojej rodnej obce Ľubica,
aby vo farskom Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kde prijal svoje iniciačné sviatosti, slávil svoju
prvú - primičnú archijerejskú svätú liturgiu. Po liturgickom sprievode z farskej budovy za účasti viacerých
kňazov aj z cudziny, vladyku Milana pri dverách chrámu privítali ľubický farár Peter Fedor a kurátor a cerkovník pán Jozef Balabas.
Vladyka Milan v homílii vychádzajúc z nedeľného
evanjelia vyzdvihol hľadanie Boha človekom v jeho
každodennej rutine všade tam, kde sa nachádza. V závere sa vladyka prihovoril slovami sv. Augustína: „Pre
Vás som biskupom a s vami som kresťanom“, pričom
dodal: „a s vami aj Ľubičanom.“ V závere slávnosti
sa vladykovi prihovoril kurátor Ján Blaško za ﬁliálku
Kežmarok a za farnosť Ľubica starosta a zároveň kurátor Peter Repčák. Vladyka Milan všetkých prítomných Ľubičanov i z inokadiaľ ubezpečil, že zostáva
so všetkými v modlitbách, o ktoré prosí aj on pre seba
a pre kňazov.
Po archijerejskej liturgii a slávnostnom obede sa
vladyka spolu so starostom obce Ľubica Petrom Repčákom odobral na školské ihrisko na guľáš, ktorí pripravili pre veriacich kurátori farnosti, kde sa vladyka
Milan stretol so svojimi rodákmi a sa podelil v neformálnom rozhovore so svojimi prvými dojmami po vysviacke.
Michal Vadrna
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Jubilejné 50. Lectio divina
s arcibiskupom Zvolenským
Bratislava - Katedrála sv. Martina sa v stredu opäť
naplnila veriacimi, ktorí prišli na posledné jubilejné
50. modlitbové stretnutie Lectio divina s bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.
Plných päť rokov každú prvú stredu v mesiaci sa tu
stretávali kňazi, rehoľníci, ale aj veriaci so svojim
pastierom. Tento rok sa arcibiskup Zvolenský v rámci stretnutí venoval rozjímaniu nad desiatimi Božím
prikázaniami. V stredu bolo posledné, ktoré hovorilo
o túžbe po cudzom majetku.
„Závisť a lakomstvo uzatvárajú človeka pre inými ľuďmi. Nie je ochotný iným poslúžiť svojimi talentami, svojimi materiálnymi hodnotami, ktoré má
k dispozícii, ale vždy všetko smeruje k sebe samému,“ povedal arcibiskup Zvolenský. Toto je podľa
neho problém, ktorý živia reklamy a médiá. „Žiaľbohu súčasná spoločnosť cez podnety, ktoré vzbudzuje
v ľuďoch žiadostivosť, bičuje túto žiadostivosť a nie
je jednoduché odolať tomuto mysleniu.“ Ďalej arcibiskup Zvolenský konštatoval, že len v dodržiavaní
Božích prikázaní nájdeme slobodu. „Dosiahnuť túto
slobodu je potrebné po tom túžiť, o to prosiť, aj ľudskými silami sa o to usilovať a prosiť aj o Božiu milosť.“
Aj keď sa stredajšie stretnutia formou Lectio
divina v bratislavskej katedrále končí, nekončia sa
stretnutia veriacich so svojim pastierom. „Zvažujeme, aký spôsob modlitbový pripravíme na to, aby
tieto stretnutia mohli pokračovať,“ povedal Rádiu
LUMEN Mons. Stanislav Zvolenský. Anna Brillová

V Levoči celosvetová štafeta
modlitby ruženca
za posvätenie kňazov
Levoča- V piatok 7. júna 2013 oslávime slávnosť
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a zároveň Svetový
deň modlitieb za posvätenie kňazov. V Bazilike minor Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore
v Levoči bude pri tejto príležitosti o 19:45 h výročná celosvetová štafeta modlitby svätého ruženca
za posvätenie kňazov. Modliť sa bude slávnostný
ruženec. Po modlitbe bude nasledovať slávnostná
svätá omša, ktorú bude celebrovať jeden zo spišských biskupov. V závere svätej omše bude eucharistická poklona.
Do tejto štafety je zapojených 60 mariánskych
bazilík z celého sveta, medzi ktoré po prvýkrát je
zaradená aj naša svätyňa v Levoči. František Dlugoš
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Verejná oslava Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
BRATISLAVA - Na bratislavskom Primaciálnom
námestí sa v nedeľu 2. júna 2013 konala verejná
vonkajšia oslava slávnosti Najsvätejšieho Kristovho
tela a krvi. Hlavným celebrantom svätej omše bol
apoštolský nuncius na
Slovensku Mons. Mario Giordana, koncelebrovali bratislavský
arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, ordinár Ozbrojených síl
a ozbrojených zborov
Slovenskej republiky
Mons. František Rábek a bratislavský pomocný biskup Mons.
Jozef Haľko spolu
s kňazmi z bratislavských farností. V homílii, ktorú predniesol
arcibiskup Zvolenský,
zaznela
myšlienka
otvorenosti voči blížnym v láske a solidarite, ktorá
pramení z otvorenosti voči Bohu. Po svätej omši
išla slávnostná procesia po zvyčajnej trase: cez Klobučnícku ulicu a Námestie SNP ku Kostolu sv. Jána
z Mathy (Trojička), kde sa slávnosť zakončila chválospevom Te Deum a eucharistickým požehnaním,
ktoré všetkým prítomným udelil apoštolský nuncius.
Zastavenie pri druhom oltáriku modlitbami sprevádzali bratia gréckokatolíci, tretí oltárik zas pripravili
príslušníci vojenského ordinariátu.
Lukáš Uváčik
NITRA - V Nitre sa v nedeľu 2. júna 2013 na Svätoplukovom námestí, pod holým nebom, konala
slávnostná svätá omša z príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorý v tomto roku
pripadol na 30. mája. Hlavným celebrantom bol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Koncelebrovali
farári nitrianskych farností.
Po skončení svätej omše sa uskutočnila eucharistická procesia s príslušnými zastaveniami. Sprievod
postupoval zo Svätoplukovho námestia cez Kupeckú ulicu až pred kostolík svätého Michala Na Vŕšku,
kde nitriansky biskup udelil záverečné požehnanie so
sviatosťou Oltárnou. Baldachýn nad Oltárnou sviatosťou počas procesie niesli príslušníci Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu pôsobiaci v Nitre v
sprievode skautov a detí nitrianskych farností a cirkevných škôl sypúcich lupene kvetov. Dobrovoľníci
v čiernych uniformách sa podieľali aj na organizácii
celej slávnosti, čím opäť prezentovali nitrianskej verejnosti pripravenosť byť v službe Cirkvi a človeku
popri charite aj pri podujatiach duchovného charakteru plniac tak svoje poslanie v oblasti obrany viery.
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O 17:00 h sa v Katedrále - Bazilike svätého Emeráma uskutočnila hodinová eucharistická adorácia.
Išlo o naplnenie výzvy Pápežskej rady pre novú
evanjelizáciu, ktorá v tomto Roku viery pozvala
k pripojeniu sa k eucharistickej adorácii, ktorá
bola v tom istom čase
v Bazilike svätého Petra
vo Vatikáne, a ktorú viedol Svätý Otec František.
V Nitre viedol eucharistickú adoráciu diecézny
biskup Mons. Viliam Judák.
Miroslav Lyko
a Tibor Ujlacký

BANSKÁ BYSTRICA V nedeľu 2. júna 2013
sa banskobystrické farnosti spojili do slávnostnej procesie s Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou centrom mesta Banská
Bystrica. Eucharistickej procesii predchádzala
spoločná svätá omša, na ktorej sa zúčastnili veriaci a kňazi farností v meste, nechýbali kňazi a bohoslovci z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského. Celebrantom slávnostnej bohoslužby vo
Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie bol
dekan Mons. Jaroslav Pecha.
Mons. Pecha v homílii poukázal na to, ako
Eucharistia zjednocuje veriacich. Ako uviedol,
už v prvokresťanských komunitách sa pri slávení Eucharistie bok po boku zjednocovali kresťania z rôznych vzdelanostných, sociálnych vrstiev
a pôvodu, muži i ženy rovnako. Účasť na eucharistickom sprievode, podotkol dekan Pecha, je vyjadrením toho, že sa “hlásime k Ježišovi Kristovi,
ktorý vstal z mŕtvych, ktorého nesieme vo svojich
srdciach, vynášame ho aj do tohto sveta a máme
radosť.”
Eucharistický sprievod začal po svätej omši od
Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie. Procesiu ukončilo eucharistické požehnanie veriacich
i mesta na schodoch do Katedrály sv. Františka
Xaverského. Päť zastavení procesie v centre mesta si pripravili banskobystrické farnosti a viedli ich
kňazi týchto farností. Na slávnosti sa liturgickými
službami podieľali i seminaristi a predstavení diecézneho seminára.
Tradíciu celomestskej procesie pri príležitosti
Slávnosti Božieho Tela v Banskej Bystrici obnovil
v júni 2013 diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.
Zuzana Juhaniaková/ snímka Peter Zimen
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V Spišskej Kapitule duchovné
cvičenia s P. Cantalamessom
Spišská Kapitula - V kňazskom seminári biskupa Jána
Vojtaššáka na Spišskej Kapitule sa konali duchovné
cvičenia pre kňazov, ktoré viedol páter Raniero Cantalamessa. Ústrednou témou, ktorou sa začínala každá
prednáška bol hymnus Veni Creator Spiritus (Príď Duchu Svätý tvorivý). Duchovné cvičenia začali v nedeľu
adoráciou a úvodnou prednáškou, ktorá bola venovaná
Duchu Svätému ako Stvoriteľovi a snahe vykonať vo
svojom živote „veľký úder viery“ - zmocniť sa spásy.
Druhý deň duchovných cvičení sa dopoludňajšia prednáška venovala Duchu Svätému, ktorý dáva duchovné
pomazanie, ktoré sa prejavilo hlavne na Turíce. Tretia
prednáška sa týkala charizmatickej činnosti Ducha Svätého, ktorá ovplyvňuje kňaza tak v jeho pastoračnej ako
aj osobnej rovine špeciﬁckým spôsobom.
Program nasledoval krátkou pobožnosťou zameranou na vzbudenie pokánia, ktoré pozostávalo zo štyroch
prvkov: rozoznať svoj hriech, konať pokánie za tento
hriech, dať si predsavzatie a rozhodnutie viac nehrešiť
a oslobodiť sa od hriechu vo svätej spovedi. Nasledujúci deň boli prednášky venované vplyvu Ducha Svätého na človeka. Prvá sa zaoberala modlitbou, v ktorej
Duch prichádza na pomoc (Rim 8,26-27). Druhá sa
týkala vzťahov Ducha Svätého k pokrsteným, ktoré sa
prejavujú najmä jeho ovocím, ktorým je predovšetkým
láska. V stredu sa konala záverečná prednáška, v ktorej
bola predstavená Mária ako matka, ktorá nám je príkladom v udalostiach, ktoré prežívala: pri vtelení slova, vo
veľkonočnom tajomstve a na Turíce. Vo svojich príhovoroch počas omší a adorácií páter Cantalamessa zdôrazňoval predovšetkým dôležitosť Eucharistie v živote
každého kňaza.
Peter Kovalič

150. výročie patrocínia chrámu
v Selciach
Selce - V deň 150. výročia patrocínia chrámu, 31. mája
2013, privítal farár Gabriel Brendza vo Farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v Selciach diecézneho biskupa
Mons. Mariána Chovanca. Pred stopäťdesiatimi rokmi
v tomto chráme banskobystrický biskup Štefan Moyses
v nedeľu 31. mája 1863, na tisíce výročie príchodu vierozvestov, požehnal nový selčiansky oltárny obraz sv.
Cyrila a Metoda.
V úvode slávnostnej svätej omše banskobystrický
diecézny biskup inštaloval do oltára relikviu z kosti svätého Cyrila, brata svätého Metoda.
V homílii biskup Chovanec povzbudil prítomných
k vydávaniu svedectva o Ježišovi Kristovi primerane
svojmu životnému stavu. „Aby sme aj my mali účasť
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na misii šíriť vieru ďalej,“ povedal biskup, pretože každý
kresťan je prostredníctvom krstu povolaný, aby svedčil
o Kristovi.
Pred 150 rokmi sa Slováci prvýkrát masovo verejne
prihlásili k dedičstvu solúnskych bratov. Farský kostol
v Selciach zásluhou vtedajšieho selčianskeho farára Júliusa Plošica získal patrocínium vierozvestov. Biskup
Moyses zmenil titul kostola Všetkých svätých na Farský
kostol sv. Cyrila a Metoda. V júni 1998 vyhlásil biskup
Rudolf Baláž kostol v Selciach za diecézne miesto úcty
k vierozvestom a obnovil celodiecéznu púť, každoročne
5. júla.
Zuzana Juhaniaková

Víťazi národného kola Biblickej
olympiády u nitrianskeho biskupa
Nitra - Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák prijal 3.
júna vo svojej rezidencii víťazov národného kola Biblickej olympiády v kategórii základných škôl, ktoré sa
konalo 22. mája 2013 v kňazskom seminári sv. Gorazda
v Nitre. Žiaci Cirkevnej Základnej školy sv. don Bosca
v Zlatých Moravciach Martin Benč, Monika Šurínová
a Tomáš Jenis spolu so svojím katechétom Jánom Očovayom priblížili otcovi biskupovi priebeh svojej celoročnej prípravy. Biskup Judák povzbudil žiakov, aby
svoje zručnosti uplatňovali hlavne vo svojom živote
podľa viery. Na prijatí u diecézneho biskupa sa zúčastnili aj zamestnanci Diecézneho katechetického úradu.
Víťazné družstvo si zo stretnutia so svojím biskupom
odnášalo nielen jeho publikácie o Nitrianskom hrade
s autorským podpisom a obraz sv. Cyrila a Metoda, ale
aj otcovské povzbudenie k ďalšiemu napredovaniu v živote podľa Božieho slova.
-dkú-

Žilinský biskup Galis ocenil
12 žiakov cirkevných škôl
Žilina 3. júna (TK KBS) - Pri príležitosti sviatku
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 30. mája ocenil žilinský biskup Mons. Tomáš Galis 12 najlepších
žiakov z cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy. Ocenenie si prevzali po spoločnej svätej omši
a adorácii s otcom biskupom v žilinskej katedrále.
Diecézny školský úrad si pre odmenených žiakov,
ich rodičov a učiteľov pripravil v spolupráci so Základnou školou sv. Augustína v Považskej Bystrici
aj kultúrny program. O radosti z úspechu, ako aj
plánoch do budúcnosti potom spoločne debatovali
na spoločnom stretnutí.
Tomáš Kuťák
23/2013
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Kardinál Piacenza: Byť moderným znamená byť „súčasníkom“ Krista

Žilina - Taliansky kardinál Mauro Piacenza, ktorý je
od stredy na Slovensku, pricestoval do Žiliny. Vystúpil
s prednáškou a slávil slávnostnú svätú omšu vo farskom
kostole na Vlčincoch. Prefekt Kongregácie pre klérus sa
popoludní stretne s členmi Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorá ho pozvala pri príležitosti 1 150.
výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie. Potom odcestuje do Banskej Bystrice - Badína, kde
sa v piatok stretne s bohoslovcami. V sobotu ho čaká
návšteva obce Stará Halič.
Byť kňazmi v prvom rade značí byť denne a neprestajne ponorení do tajomstva Ježišovho srdca, povedal
v úvode vystúpenia kardinál Piacenza. „Srdca, ktoré
voči každému z nás predovšetkým prekypuje Božím
milosrdenstvom. Dôležitejšie než akákoľvek pastoračná starostlivosť, hoci legitímna, je neustále si pripomínať, že našu kňazskú existenciu treba prijímať, chápať
a znovu premýšľať ako trvalé ponorenie sa do Najsvätejšieho Ježišovho srdca.“
Práve Ježišove srdce je „skutočným sprievodcom“
kňaza v jeho živote, poznamenal kardinál Piacenza. „Je
uistením o tom, že sme vždy a za každých okolností
Bohom milovaní. Je dôkazom nezaslúženého, no predsa reálneho vyvolenia: zároveň osobného i cirkevného,“
zdôraznil pred kňazmi. Na prednáške i bohoslužbe sa
zúčastnil i apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana, ktorý ho na Slovensku sprevádza, takmer
všetci biskupi Slovenska, stovky kňazov z viacerých
diecéz, rehoľníci a veriaci.
„Ponorenie sa do tajomstva Lásky, ktorú odzrkadľuje Najsvätejšie Srdce, presne a objektívne deﬁnuje našu
kňazskú identitu. Toto ponorenie má isté charakteristiky, ktoré sú úzko spojené so samotným tajomstvom
Ježišovho srdca,“ povedal prefekt Kongregácie, ktorá
okrem iného napomáha a podporuje iniciatívy v pastoračnom a intelektuálnom vzdelávaní kléru (diecézni
kňazi a diakoni) a ich stálu formáciu. Osobitne zdôraznil tri - rozmer spoločenstva, rozmer obety a mariánsky
rozmer.
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Konkrétne hierarchické spoločenstvo podľa kardinála Piacenzu nemožno považovať len za „nadbytočnú
štruktúru“, ale ide „o reálnu mieru nášho prežívania
spoločenstva. Spoločenstva, ktoré sa stáva konkrétnou poslušnosťou voči Cirkvi – chápanej v jej hlbokej
jednote dejín, viery, učenia, a práva, i v podmienkach
konkrétneho miesta a času – pričom táto sa prejavuje
vo vernej poslušnosti voči biskupovi, ktorý zasa musí
byť vzorom vernej poslušnosti voči pápežovi,“ povedal
kardinál Piacenza.
Byť moderným kňazom neznamená vynachádzať
v každej homílii novú vieru, alebo vymýšľať novú podobu Cirkvi, ktorá by bola vo svojich základných štruktúrach odlišná od tej, ktorú založil Ježiš Kristus. Byť
moderným znamená, naopak, byť „súčasníkom“ Krista,
teda žiť v každom okamihu v jeho prítomnosti, upozornil kardinál kňazov a zdôraznil, že naše spoločenstva si
to vyžadujú. Od najmenšej dedinky až po tú najpočetnejšiu mestskú farnosť - stretnúť sa s dôveryhodnými
svedkami viery.
„Keď neposlúchame Božiu vôľu, ktorú nám
sprostredkuje Cirkev, nielenže sme neposlušní, ale čo je
horšie, riskujeme, že zraníme našu vlastnú kresťanskú
a kňazskú identitu. Ak nekonáme Božiu vôľu, riskujeme, že budeme „menej synmi“, pretože Synom je ten,
kto dokonale plní vôľu Otca,“ povedal prefekt dikastéria. Prvým miestom, kde sa obnovuje „Synova obeta
a kde sa učíme žiť v dokonalom prispôsobení sa Otcovej vôli je Eucharistia,“ dodal kardinál Piacenza.
Kardinála Piacenzu v Žiline privítal predseda KBS
Mons. Stanislav Zvolenský. Novinárom povedal, že
motívom jeho príchodu je najmä oslava Jubilejného
roka a Rok viery. Pre všetkých kňazov veľký podnet
rozmýšľať nad sebou a vidieť, ako správne žiť kňazský
život v súčasnosti. Najbližší spolupracovník Svätého
Otca Františka môže podľa neho priniesť podnety a poučenia, ako by mali kňazi žiť a uskutočňovať v súčasnosti posolstvo, ktoré priniesli v minulosti svätí solúnski bratia.
Po prednáške nasledovala svätá omša zo slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Kardinál Piacenza
v homílii upozornil, že „naši veriaci, ktorí sú temer
nekriticky ponorení v sekularizovanej kultúre, ktorá
interpretuje modernosť ako „zrušenie Boha“, nezriedka
skutočne žijú v „oblačných a hmlistých dňoch“. „Oblačných“, pretože oblaky zatemňujú slnko, a tak sa zdá,
že ono neexistuje; „hmlistých“, pretože temnota hriechu
vedie do tmy a smrti.“
„No my sme si istí, že za týmito oblakmi stále žiari
slnko, a že hoci je Cirkev povolaná žiť v spoločenských
a kultúrnych podmienkach, ktoré sa radikálne stavajú
proti kresťanskému ohlasovaniu, účinnosť jej evanjelizačného pôsobenia sa zakladá na láske k ovciam, a to
„ku každej jednej“; a v konečnom dôsledku sa zakladá
na deﬁnitívnom Kristovom víťazstve,“ povedal prefekt
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Kongregácie pre klérus, podľa ktorého je koreňom všetkej pastoračnej horlivosti osobný vzťah so Zmŕtvychvstalým.
V homílii kardinál Piacenza pripomenul aj to, z akej
perspektívy hľadieť na súčasnú situáciu, aby sme vytušili nové cesty evanjelizácie. „Treba vytvoriť oázy
spirituality, miesta, na ktorých bude na prvom mieste
vzťah s Bohom, meditovaný v modlitbe, v slávenej
a adorovanej Eucharistii, vo vrúcnom slávení sviatostí
a v radikálnej vernosti dnešnej i večnej Cirkvi,“ odporúčal prítomným s tým, že je nevyhnutné vytvárať oázy
autentického bratstva.
V závere liturgickej slávnosti za jej slávenie poďakoval kardinálovi Piacenzovi opäť predseda KBS
Mons. Stanislav Zvolenský. Ocenil, že s ním kňazi
a biskupi mohli sláviť túto „eucharistickú obetu“. „Pri
svätej omši sme spolu s vami mohli prežívať aj prítomnosť Krista v nás a aj túžbu sprítomniť Krista pre svet,“
uviedol s tým, že dar, ktorí tu dnes prijali, zanesú i ostatným bratom v diecézach. Vracať sa k nim a rozmýšľať
o nich budú pri pravidelných stretnutiach s kňazmi – na
rekolekciách.
Po prednáške sa konala svätá omša s kňazmi a stretnutie s členmi Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
V piatok v ranných hodinách navštívil kardinál Mauro Piacenza v sprievode rektora Jána Viglaša a svojho
tajomníka Ľubomíra Welnitza benediktínsky Kláštor
Premenenia Pána v Sampore. V kláštore ich privítal a
sprevádzal konventuálny prior Vladimír Kasan OSB.
Prefekt kongregácie pre klérus sa s mníchmi v Kláštornom kostole pomodlil aktuálnu modlitbu z liturgie
hodín. Počas návštevy kláštornej knižnice potom prior
kardinálovi Piacenzovi venoval výtlačok slovenského
prekladu Reguly sv. Benedikta.
V piatok sa konalo aj celoslovenské stretnutie bobohoslovcov s kardinálom Maurom Piacenzom v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne.
Svätá omša bohoslovcov a predstavených seminárov s prefektom Piacenzom bola s liturgiou slávnosti
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, v latinskom jazyku.
Prefekt Kongregácie pre klérus v homílii okrem
iného vyzval seminaristov, aby boli mužmi rozhľadenej kultúry a zbožní. „Prežívajte čas v seminári naplno!
Nech je to čas, keď sa zomknete okolo Ježiša, v očakávaní Ducha Svätého pre vaše poslanie,“ povedal kardinál Piacenza. Ako pokračoval, „pestujte vieru naplno aj
prostredníctvom krásy celkovej kultúry, s rozsahom 360
stupňov, kultúry literatúry, umenia, hudby a ﬁlozoﬁe,
kultúry spoločenskej i vedeckej. Nič z toho, čo sa týka
človeka, nie je kňazovi cudzie.“
Prefekt ich povzbudil, aby zvlášť počas rokov prípravy na kňazstvo dovolili, aby ich Kristus, dobrý
Pastier, vzal na plecia. Počas rokov kňazského života tak
budú pozorovať zázraky, ktoré koná Pán. „Pán sa vám
ukáže vo sviatostiach a vo veriacich laikoch, vo vás samých i v konkrétnej situácii, a vždy, každý deň si bude
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opätovne žiadať vaše „áno“ nepodmienečnej lásky
a služby. Áno, ktoré sa vzťahuje na celý váš život, na
vašu inteligenciu, vaše srdce, vašu vôľu, vaše telo,“
uviedol Piacenza.
V sobotu kardinál Piacenza posvätil oltár a obnovený Farský kostol sv. Juraja v obci Stará Halič.
Na Slovensko prišiel prefekt Kongregácie pre kléruspri príležitosti 1 150. výročia príchodu svätých
solúnskych bratov Cyrila a Metoda na naše územie.
-ml-/ snímka pz

V Bratislave sa konala provinciálna
kapitula františkánskej rehole
Bratislava 3. júna (TK KBS) - Od 27. do 31. mája
2013 sa v Bratislave konala provinciálna kapitula
Rehole menších bratov – Františkánov na Slovensku. Jej obsahom bola reﬂexia nad stavom života
a pôsobenia Rehole v podmienkach našej spoločnosti ako aj náčrt perspektív. Bratia prijali viaceré
uznesenia, odporúčania a pripomienky smerujúce
k prehĺbeniu svedectva ich bratského života podľa
evanjelia, v čom spočíva východisko a základ akejkoľvek evanjelizácie navonok. Zároveň boli zvolení do deﬁnitória (poradného zboru provinciálneho
predstaveného) noví členovia.
Františkánska rehoľa na Slovensku sa v súčasnosti skladá v prevažnej väčšine z bratov, ktorí
vstúpili do Rehole v posttotalitnom období. Aktuálny stav je 71 bratov s rehoľnými sľubmi (z toho
40 kňazov), štyria novici a jeden postulant, ktorí
pôsobia v siedmich kláštoroch na Slovensku a v zahraničných misiách (Bolívia, Rusko, Južný Sudán).
Priemerný vek bratov Provincie je 43 rokov. Okrem
bežnej sviatostnej pastorácie sa bratia venujú službe chorým, seniorom, mládeži, rodinám, ale aj
iným skupinám ľudí, a to organizovaním prednášok, duchovných cvičení, práci v sociálnej sfére
a iným aktivitám. Za posledné tri roky bratia určení
Provinciou úspešne konali viaceré ľudové misie na
území celého Slovenska.
Za zvláštnu pozornosť stojí spomenúť dve nové
aktivity, ktoré boli na aktuálnej kapitule schválené. Prvou je založenie Centra novej evanjelizácie
blahoslaveného Jána Pavla II. v Beckove, určeného pre širokú verejnosť. Druhou novou aktivitou je
zriadenie stálej pustovne. Pustovňa bude slúžiť bratom františkánom, s cieľom prehĺbenia ich osobnej
duchovnosti, ale tiež za účelom skrytej modlitby
a obety pre dobro Cirkvi a sveta. Františkáni na
Slovensku chcú a usilujú sa byť živou a uzdravujúcou súčasťou Cirkvi a celej spoločnosti.
br. Jakub Martaus OFM
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STRUČNE Z DOMOVA
Púť radosti vo Vysokej
VYSOKÁ NAD UHOM - Témou už 57. púte radosti,
ktorá sa konala počas prvého júnového víkendu bola
stať z Jánovho evanjelia 16, 13 „On vás uvedie do plnej pravdy“. Obsah tejto state 307 mladým priblížil
v prednáške Dušan Škurla, spirituál v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach.
Svätú omšu v sobotu slávil Vladimír Šosták, biskupský vikár pre pastoráciu, ktorý v homílii mladých
povzbudil k dobrote srdca, ktorá je ovocím života v
Duchu Svätom.
Svedectvami o službe dobrovoľníkov a moderovanou
adoráciou sa niesol sobotný večer, ktorý pokračoval celonočnou tichou adoráciou. Aby mladí vstupovali viac
do ticha a do modlitby ich povzbudzoval Pavol Hudák,
rektor Domu Anky Kolesárovej.
Mária Ružbarská
Ľudové misie vo farnosti Revúca
REVÚCA - Vo farnosti Revúca sa po dlhých rokoch
uskutočnili ľudové misie. Od 25. mája do 2. júna 2013
pátri redemptoristi z Podolínca pod vedením P. Michala
Zamkovského zasievali Božie slovo do celej farnosti.
Nechýbali stretnutia a katechézy po školách i pri svätých omšiach pre deti, navštívili katolícku škôlku, venovali sa mládeži, ženám, mužom, chorým, manželom
a všetkým, kto mal otvorené srdce.
Pavel Bodnár
Kampaň Vypni telku, zapni seba!
SLOVENSKO - V nedeľu 2. júna 2013 vyvrcholil
13. ročník týždňovej kampane zameranej na aktívne
prežívanie voľného času s názvom Vypni telku, zapni
seba! Bez pozerania televízie, hrania počítačových
hier a zábavy na internete sa minulý týždeň zaobišlo
približne 8 000 oﬁciálne zaregistrovaných účastníkov
zo 143 obcí.
Kampaň bola inšpiráciou pre prežitie kvalitného času
na vzťahy vo viacerých rodinách. Animátori eRka,
ktorí sa svojim skupinkám detí venujú pravidelne
počas celého školského roka obmedzili svoju prítomnosť na sociálnych sieťach pod heslom Vypni Facebook, zapni seba! Voľný čas venovali príprave každodenných aktivít a samotným deťom.
Juraj Králik
Obete komunistického režimu z Oravy
už majú tabuľu v Námestove
NÁMESTOVO - V nedeľu 2. júna 2013 bola v Námestove na fasáde Katolíckeho domu slávnostne odhalená pamätná tabuľa všetkým obetiam komunistického režimu z Oravy.
Slávnosť sa začala svätou omšou za obete prenasledovania vo Farskom kostole sv. Šimona a Júdu v Námes-

tove, ktorej hlavným celebrantom bol generálny vikár
Spišskej diecézy Mons. Anton Tyrol.
Peter Sandtner
Ukončili 1. ročník projektu Školy biblie
Ústie nad Priehradou - Cez víkenda v Oravskom
centre mládeže ukončili pilotný ročník Školy Biblie. Dvadsať päť účastníkov z celého Slovenska si
pri svätej omši prevzalo certiﬁkáty od prof. Antona Tyrola, generálneho vikára Spišskej diecézy
a prijalo pozvanie do služby biblického apoštolátu vo svojich farnostiach a komunitách.
Branislav Kožuch

V kapucínskom kostole sa prihovoril známy
milovník prírody Saniga
BRATISLAVA - Na prednáške v kapucínskom Kostole sv. Štefana v Bratislave sa 31. mája 2013 prítomným prihovoril známy milovník a popularizátor prírody Miroslav Saniga. Prostredníctvom zaujímavostí
z prírody a nádherných fotograﬁí im priblížil mnohé
úkazy, ktoré sú dôkazom premysleného Božieho plánu. Miroslav Saniga je veľmi plodný autor, ktorý ma
na svojom konte viac ako štyridsať kníh. O Božích
stopách v prírode mu v týchto dňoch vyšla v Karmelitánskom nakladateľstve novinka Zrkadlenie Stvoriteľa v prírode.
Karmelitánske nakladateľstvo
Vyšla kniha Klady a zápory personalizmu
k bioetike Daniela Demočka
KOŠICE - Spektrum odbornej literatúry, venujúcej sa otázkami bioetiky, rozšírila publikácia
„Klady a zápory personalizmu k bioetike“. Jej
autorom je Daniel Demočko z Inštitútu aplikovanej etiky Teologickej fakulty v Košiciach. Ten vo
svojej práci podrobne analyzuje jednotlivé prúdy
personalizmu a všíma si ich vplyv na vývoj kresťanskej bioetiky.
Rádio LUMEN/Mária Čigášová

Nový ﬁlm z produkcie LUX communication
Pán Ježiš na návšteve
BRATISLAVA - Televízia LUX prináša na obrazovky nový hraný ﬁlm z produkcie LUX communication s názvom Pán Ježiš na návšteve. Film je
príbehom prvoprijímajúceho chlapca, ktorý jedinečným spôsobom prežíva Ježišovu prítomnosť.
Sila modlitby je tu konfrontovaná s problematikou alkoholizmu v kresťanskej rodine.
Film režijne spracoval Igor Pargáč, režisér známych hraných rozprávok o Bonifácovi a seriálu
Fara.
Eva Hrešková
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