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Na karte či v srdci
Končil sa dovolenkový týždeň, plný vzácnych
stretnutí uprostred krásnych hôr. Testoval som
nový aparát a tak som fotil viac než bežne. V istom okamihu sa objavilo varovanie, že celý obsah
karty môže byť vymazaný. Stlačil som síce jasné
„Nie!“, no potom ešte neviem čo - a v sekunde boli
všetky snímky fuč...! Doľahlo zvláštne sklamanie
a pocit prázdnoty. Z neopakovateľných okamihov
mi teda nezostane vôbec nič?! Nanajvýš nádej, že
sa ich snáď podarí dáko zachrániť. Uvedomil som
si, ako ľahko človek podľahne sebaklamu, že sa
zmocnil zážitku tým, že si ho zachytil do záchvevu magnetického vlnenia svojho malého aparátu...
Kým skutočne moje je len to, čo si nesiem v srdci.
Neraz je to zo zaujímavej udalosti či pekného výhľadu z vysokej hory len zážitok z toho, ako som
tam fotil alebo ﬁlmoval. Keď kedysi prechádzal
pápež svätopeterským námestím či bazilikou, túžili sme ho aspoň na pár sekúnd vidieť a boli sme
v siedmom nebi, keď sa nám stretol pohľad či
nebodaj sa nás spýtal niečo celkom osobné. Keď
sa dnes pápež objaví medzi ľuďmi, okamžite sa
k nemu napriamia stovky mobilov, aparátov, tabletov... Zážitok je uloviť a vlastniť snímku...! Je
to jav, ktorý nielen nesmierne rýchlo prenikol do
bežnej praxe, ale aj zásadne ovplyvnil vnímanie
a prežívanie životných udalostí. Jav, ktorý je výzvou. Pozitívny, či negatívny? Povedal by som,
dvojsečný! Túžba komunikovať je podstatou
Boha, ktorého robí Bohom práve vzťah lásky medzi Otcom a Synom v Duchu Svätom, ako stručne
hovorí teológia. Človek, stvorený na Boží obraz
sa Bohu podobá najmä v túžbe milovať, čo možno
inými slovami povedať aj v túžbe komunikovať,

deliť sa. Aj túžba poslať niekomu krátku správu
čo fotograﬁu je prejavom božskej stopy v človeku.
Na druhej strane tu je však aj riziko sebaklamu,
že sa z prostriedku stane cieľ. Tak ako v minulosti suvenír, aj digitálna spomienka má len človeku
pomôcť uchovať, prípadne iným odovzdať čosi,
čo nesie vo svojom vnútri, čo osobne zažil. Sebaklam spočíva v tom, že zážitok mám uchopený,
som jeho majiteľom, môžem si ho kedykoľvek
pripomenúť a komukoľvek ho preposlať. Na stovky fotograﬁí obyčajne nebýva čas, podobne ako
na tisíce odkazov na sociálnych sieťach - a vnútro
zostáva zvláštne prázdne...!
Tento mediálny problém je aj náboženským
problémom. Vzťah s neviditeľným a predsa všadeprítomným osobným Bohom nemožno zachytiť objektívom, nemožno rozložiť do bytov digitálneho záznamu. Je možný len v srdci. Kto žije
duchovný život, stáva sa imúnny pred mediálnym
vyprázdňovaním, uchováva si schopnosť osobného
vzťahu. Okrem toho je tu aj kresťanovo prorocké
poslanie, úloha čeliť výzvam doby ich kritickým
hodnotením no najmä podávaním zdravej alternatívy. Vyprázdňovaniu a odosobňovaniu vzťahov
a zážitkov čeliť ich plnším vnútorným prežívaním.
Krásy prírody nielen fotiť, ale najskôr obdivovať,
vkladať do modlitby. Pri stretnutí vnímať človeka
ako človeka a nie iba fakty, ktoré hovorí či dôvody,
prečo ho potrebujem. V takom prípade aj samotná
fotograﬁa bude hovoriť čosi nepomerne viac, než
dokáže zachytiť aj najlepší objektív a zároveň to
bude čosi, čo nemožno stratiť alebo vymazať z pamäťovej karty, čosi, čo si nesiem vždy živé vo svojom srdci.
RV, Marián Gavenda

Výzva na obranu prenasledovaných kresťanov
RIMINI - Desivý údaj stotisíc ročne usmrtených
kresťanov núti k mobilizácii svetovej verejnosti.
Účastníci 34. medzinárodného mítingu za priateľstvo medzi národmi, ktorý v týždni 18. - 24. augusta
prebieha v talianskom Rimini, vydali výzvu na obranu práv kresťanov, ktoré sú v mnohých krajinách
sústavne porušované. Téma podujatia znie „Človek
v ohrození“. A kto je dnes vo svete najviac ohrozený
z dôvodu svojej viery, sú práve kresťania. „Okrem
stotisíc zavraždených je tu omnoho viac ďalších obetí iných foriem násilia: znásilnení, mučenia, únosov,
ničenia bohoslužobných miest, no sú tu aj tiché
a raﬁnované formy predsudkov a nevraživosti voči
kresťanom a ich náboženským symbolom,“ uvádza
sa v texte výzvy. Tento cituje aj posolstvo pápeža
Františka k tohtoročnému Svetovému dňu misií: „Sú
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to naši bratia a sestry, odvážni svedkovia, ktorí sú
ešte početnejší než boli mučeníci prvých storočí.“
Apel z Rimini je nasledovný: „Žiadame národné i medzinárodné inštitúcie, aby podľa noriem
medzinárodného práva vyvinuli všetko, čo je v ich
silách, na obranu, rešpektovanie, ochranu a garantovanie existencie kresťanov kdekoľvek na svete.
Žiadame, aby bolo kresťanom priznané základné
právo pátrať po pravde a vydávať o nej svedectvo,
bez akéhokoľvek obmedzovania ich slobody prejavu a združovania.“ Prvý podpísaný pod výzvu, ktorá je vo viacerých jazykoch dostupná aj vo forme
elektronického formulára na internetovej stránke
http://www.meetingrimini.org/appello/, je taliansky premiér Enrico Letta. Výzvu možno podpísať
do 24. augusta.
RV/jb
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František pred Angelus Domini: Kde je tvoj poklad? Je to láska k Bohu?
Vatikán, 11. augusta 2013 - Námestie sv. Petra pred
blížiacim sa poludním zaplnili veriaci z Talianska
i z iných krajín. Svätý Otec sa im prihovoril z okna
svojej pracovne týmito slovami:
„Drahí bratia a sestry,
dobrý deň!
Evanjelium tejto nedele (Lk
12,32-48) nám hovorí o túžbe po
deﬁnitívnom stretnutí s Kristom,
o túžbe, ktorá nás robí vždy pripravenými a bdelými v duchu,
aby sme toto stretnutie očakávali
s celým srdcom, celou našou bytosťou. Toto je podstatný aspekt
života. Jestvuje túžba, ktorú všetci
máme vo svojom srdci, či už zjavne alebo skryto.
Všetci máme v srdci túto túžbu.
Aj túto Kristovu náuku je treba vidieť v konkrétnom
životnom kontexte, v akom ju odovzdal. V tomto prípade nám evanjelista Lukáš ukazuje Ježiša, ktorý kráča
so svojimi učeníkmi smerom do Jeruzalema, smerom
k Pasche jeho smrti a vzkriesenia, a na tejto ceste ich
vyučuje, zverujúc im to, čo sám nesie v srdci, hlboké
postoje jeho ducha. Medzi týmito postojmi je odstup od
pozemských dobier, dôvera v Otcovu prozreteľnosť,
a práve aj vnútorná bdelosť, činorodé očakávanie Božieho kráľovstva. Pre Ježiša je to očakávanie návratu
do Otcovho domu. Pre nás je to očakávanie samotného
Krista, ktorý nás príde vziať, aby nás priviedol na slávnosť bez konca, ako to už urobil so svojou Najsvätejšou
Matkou Máriou, ktorú vzal so sebou do neba.
Toto evanjelium nám chce povedať, že kresťan je
ten, kto nosí vo svojom vnútri veľkú túžbu, túžbu, ktorá je hlboká: túžbu stretnúť sa so svojím Pánom spolu s bratmi, so spoločníkmi na ceste. A toto všetko, čo
nám Ježiš hovorí, zhŕňa Ježišov slávny výrok: «Kde je
váš poklad, tam bude aj vaše srdce» (Lk 12,34). Srdce,
ktoré túži... No my všetci máme túžbu! Úbohí ľudia, čo
nemajú túžbu! Túžbu ísť vpred, k horizontu, a pre nás
kresťanov týmto horizontom je stretnutie s Kristom,
stretnutie práve s ním, ktorý je naším životom, našou
radosťou, tým, čo nás robí šťastnými.
Ale položím vám dve otázky; prvá: Všetci máte túžiace srdce, srdce ktoré túži? Premýšľajte a odpovedzte
v tichosti svojho srdca. Máš srdce, ktoré túži, alebo máš
srdce uzavreté, srdce uspaté, srdce v anestéze, znecitlivené pre záležitosti života? – Túžba kráčať vpred ku
stretnutiu s Ježišom...
Druhá otázka: Kde je tvoj poklad - to, po čom túžiš?
Ježiš nám totiž povedal: «Kde je váš poklad, tam bude
aj vaše srdce». A ja sa pýtam: Kde je tvoj poklad? Čo
je pre teba najdôležitejšia realita? – Najcennejšia skutočnosť, ktorá priťahuje moje srdce ako magnet? - Čo
priťahuje tvoje srdce? Môžem povedať, že je to Božia
láska? Že to je vôľa dobre robiť druhým? Žiť pre Pána
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a pre našich bratov? Môžem to povedať? Každý odpovie vo svojom srdci. No niekto mi môže povedať: Otče,
ale ja som ten, čo pracuje, čo má rodinu; najdôležitejšia
vec pre mňa je starosť o napredovanie mojej rodiny, práca... – Istotne, je
to pravda, je to dôležité. No čo je tou
silou, ktorá rodinu drží pospolu? Je
to práve láska. A kto zasieva lásku do
nášho srdca? Boh. Božiu lásku. Je to
práve láska k Bohu, ktorá dáva zmysel každodenným drobným povinnostiam a pomáha aj zvládať veľké
skúšky. Toto je pravý poklad človeka. Kráčať životom vpred s láskou,
s tou láskou, ktorú nám Pán zasial
do srdca, s láskou k Bohu. Toto je pravý poklad.
No čo je to Božia láska? Nie je to niečo neurčité,
nejaký všeobecný pocit. Božia láska má meno a má
tvár: Ježiš Kristus. Ježiš. Božia láska sa zviditeľňuje
v Ježišovi, pretože my nemôžeme milovať vzduch...
Alebo azda: milujeme vzduch, milujeme všetko vcelku? Nie, to sa nedá! Milujeme osoby, a osobou, ktorú
my milujeme, je Ježiš, Otcov dar uprostred nás. Je to
láska, ktorá dáva hodnotu a krásu všetkému ostatnému, láska, ktorá dáva silu rodine, práci, štúdiu, priateľstvu, umeniu, každej ľudskej činnosti. A dáva zmysel aj negatívnym skúsenostiam, pretože táto láska
nám umožňuje prekonať tieto skúsenosti, posunúť sa
ďalej, nezostať v zajatí zla, ale vykročiť ďalej, otvára
nás vždy pre nádej. Pozrite, Božia láska v Ježišovi nás
vždy otvára nádeji, voči horizontu nádeje, cieľovému
horizontu nášho putovania. Takto aj námahy a pády
nachádzajú zmysel. Aj naše hriechy nachádzajú zmysel v Božej láske, pretože táto Božia láska v Ježišovi
Kristovi nám vždy odpúšťa. Tak veľmi nás miluje, že
nám vždy odpúšťa.
Drahí bratia, dnes si v Cirkvi spomíname na svätú
Kláru z Assisi, ktorá po stopách Františka zanechala
všetko, aby sa zasvätila Kristovi v chudobe. Svätá
Klára nám nádherne dosvedčuje toto dnešné evanjelium. Nech nám pomáha, spolu s Pannou Máriou, aby
sme ho žili aj my, každý podľa vlastného povolania.“
Po spoločnej modlitbe Angelus Domini Svätý
Otec udelil všetkým požehnanie. Pripomenul blížiaci
sa sviatok Nanebovzatia Panny Márie a pripojil pozdrav moslimom na celom svete, „našim bratom, ktorí
nedávno oslávili záver mesiaca Ramadán, osobitným
spôsobom venovaného pôstu, modlitbe a almužne.“
František pripomenul aj svoje posolstvo, ktoré napísal
pre túto príležitosť, a v jeho duchu vyslovil prianie,
„aby sa kresťania a moslimovia usilovali o podporovanie vzájomnej úcty, osobitne prostredníctvom výchovy nových generácií.“
RV/jb/ snímka RV
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Pápež: „Ľudský život
treba chrániť od počatia“
RÍM - Približne dva týždne po skončení Svetových dní
mládeže hlas pápeža Františka znovu zaznieva v Brazílii. Tento raz sa Svätý Otec obracia na „drahé brazílske
rodiny“ pri príležitosti Národného týždňa rodiny, ktorý
sa v krajine začal práve včera. Akcia, ktorú podporuje aj
Konferencia biskupov Brazílie, je tento rok zameraná na
„odovzdávanie viery a kresťanskú výchovu v rodine“.
Vychádzajúc zo známeho dokumentu Aparecidy (záverečný dokument zo stretnutia latinskoamerických biskupov v Aparacide, v Brazílii - r. 2007), brazílski biskupi
vo svojom vyhlásení podčiarkujú, že rodina je „jedným
z najdôležitejších pokladov Latinskej Ameriky a dedičstvom celého ľudstva“.
František v posolstve zdôrazňuje rovnakú myšlienku
a nadväzuje na ňu: „Ľudský život treba vždy chrániť, a to
už od okamihu počatia“. Rodičom Svätý Otec posiela
svoje povzbudenie pre ich „vznešenú a náročnú úlohu byť prvými spolupracovníkmi Boha pri určovaní základného životného smerovania a pri zabezpečovaní dobrej
budúcnosti“. Pápež pokračuje, že rodičia „sú povolaní
odovzdávať nielen slovami, ale predovšetkým skutkami
základné pravdy o ľudskom živote a o láske: pravdy, ktoré nadobúdajú nové svetlo v Božom zjavení“.
Čelíme „kultúre vyhadzovania (doslova „skartovania“), ktorá „relativizuje hodnotu ľudského života“,
poznamenáva František. Rodičia preto majú úlohu
„odovzdať svojim deťom vedomie, že život treba vždy
chrániť, už od materského lona, a deti prijímať ako Boží
dar a záruku budúcnosti ľudstva.“
Pápež tiež povzbudzuje k starostlivosti o ľudí vo vyššom veku, „najmä o starkých, ktorí sú živou pamäťou
ľudstva a nositeľmi životnej múdrosti“. Napokon vzýva
Našu Pani z Aparecidy, aby orodovala za rodiny, ktoré
sa majú stať „presvedčivými svedkami krásy lásky, ktorá je oživovaná a podporovaná vierou“.
Zenit, mk

Osud darčekov, ktoré dostal
Svätý Otec na SDM v Rio de Janeiro
BRAZÍLIA/VATIKÁN - Pri svojej medzinárodnej
apoštolskej ceste Svätý Otec nielen žehnal pútnikom
a bozkával podávané deti, ale tiež zachytával množstvo
predmetov, ktoré dopadli do jeho otvoreného pápežského auta. Podľa organizátora pápežskej cesty Alberta Gasbarriho to boli najmä trička a ďalej najrôznejšie
pokrývky hlavy, lopty, kvety, fotograﬁe, listy, obrázky
či ružence. Našiel sa dokonca jeden biskupský prsteň,
potvrdil hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi.
O tomto najhmotnejšom náleze nie je známe, či pochádzal od niektorého z prítomných biskupov alebo to bol
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dar pútnikov. Ako uviedol P. Lombardi, časť predmetov
prevzala Arcidiecéza Rio de Janeiro ako spomienku na
návštevu Františka. Ďalšie darčeky boli prevezené do
Vatikánu - oblečenie putovalo do vatikánskej Charity,
zatiaľ čo hodnotnejšie predmety boli zariadené do zbierok Vatikánskych múzeí, uvádza agentúra CNS. RV CZ

Sústrasť Františka s obeťami
výbuchu plynu v rodnej Argentíne
VATIKÁN - Pápež František vyjadril sústrasť v súvislosti s explóziou spôsobenou únikom plynu v argentínskom meste Rosario, asi 300 km na severozápad od Buenos Aires. V kondolenčnom liste arcibiskupovi Rosaria
Mons. Josému Luisovi Mollaghanovi vyjadruje svoju
blízkosť rodinám obetí výbuchu, ktorý v ranných hodinách v utorok 6. augusta 2013 otriasol mestom a zničil
deväťposchodovú budovu.
Dvanásť ľudí prišlo pri nešťastí o život, vyše šesťdesiat je zranených a šestnásť nezvestných. V správe Svätý
Otec uisťuje o svojich modlitbách „za večný odpočinok
obetí“ a vyjadruje „otcovskú blízkosť a starosť“ o zranených. List pápeža bol verejne prečítaný v Rosariu počas
svätej omše stredajšieho sviatku sv. Kajetána. RV/jak

Posolstvo pápeža k 200. výročiu
katedrály v Mexico City
RÍM - Ako silný duchovný podnet k obnoveniu misijného záväzku deﬁnuje Svätý Otec 200. výročie ukončenia
výstavby katedrály v Mexico City. Hlavné mesto Mexika
si ho pripomenulo 15. augusta, na sviatok Nanebovzatia
Panny Márie. V posolstve k tejto udalosti, adresovanom
kardinálovi Norbertovi Riverovi Carrerovi, pápež vyvodzuje z histórie chrámu ponaučenie pre súčasnosť a budúcnosť: aby duchovné dedičstvo pobádalo veriacich
ku konverzii a radostnej ochote vziať na seba úlohu byť
učeníkmi a misionármi Ježiša Krista. Z Eucharistie, ako
ďalej píše Svätý Otec v posolstve, dostávame silu zaniesť
svedectvo o Ježišovej láske do každého prostredia. Súčasne musíme prijať výzvu „hľadieť do budúcnosti s nádejou“ – tvrdí pápež: „To, čo nám nikto neukradne, je
nádej!“ Mexičanom pripomína, aby živili nádej, že Božie Slovo, ktoré zaznieva v katedrále, bude zakorenené
do sŕdc detí a mladých ľudí, ktorí sú „otvorenou bránou
k radosti a oduševneniu“. Rodičom kladie na srdce, aby
nezlyhali v ich povinnosti kresťanskej výchovy detí,
a aby sa pritom nespoliehali len na svoje vlastné sily, ale
predovšetkým na modlitbu. V závere posolstva František
Mexičanov zveruje materskému objatiu Panny Márie
Guadalupskej a prosí ich, aby sa za neho modlili. RV/jb
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Posolstvo Svätého Otca moslimom
Vatikán 10. júla 2013 - Moslimom celého sveta. Je pre
mňa veľkým potešením obrátiť sa na vás pri príležitosti
slávenia „Id al-Fitr“, ktoré ukončuje mesiac Ramadán,
venovaný v prvom rade pôstu, modlitbe a almužne.
Je už tradíciou, že pri tejto príležitosti vám Pápežská
rada pre medzináboženský dialóg zasiela blahoprajné
posolstvo s pripojenou témou, navrhnutou pre spoločné
uvažovanie.
Tento rok, prvý v mojom pontiﬁkáte, som sa rozhodol osobne podpísať toto tradičné posolstvo a zaslať
vám ho, drahí priatelia, ako vyjadrenie úcty a priateľstva
voči všetkým moslimom, osobitne tým, ktorí sú náboženskými predstaviteľmi.
Ako všetci viete, keď ma kardináli zvolili za biskupa
Ríma a univerzálneho pastiera Katolíckej cirkvi, zvolil
som si meno Františka, veľmi známeho svätca, ktorý
hlboko miloval Boha a každú ľudskú bytosť, až tak, že
ho nazývali „univerzálnym bratom“. Miloval núdznych,
chorých a chudobných, pomáhal im a slúžil. Dokonca
venoval aj veľkú starostlivosť stvorenstvu.
Som si vedomý toho, že v tomto období je pre moslimov veľmi dôležitý rodinný a sociálny rozmer a stojí za
povšimnutie, že v každej z týchto oblastí jestvujú isté
paralely s kresťanskou vierou a praxou.
Téma, nad ktorou by som tento rok chcel uvažovať
spolu s vami a so všetkými, ktorí budú čítať toto posolstvo, ktorá sa týka ako moslimov, tak i kresťanov, je
podporovanie vzájomnej úcty prostredníctvom výchovy. Tohtoročná téma má v úmysle zdôrazniť význam
výchovy spôsobom, akým si vzájomne rozumieme, na
základe vzájomnej úcty. „Úcta“ znamená postoj ohľaduplnosti voči osobám, ku ktorým živíme v sebe uznanie
a obdiv. „Vzájomná“ znamená, že toto nie je jednosmerný proces, ale niečo, o čo sa delia obe strany.
To, čo sme povolaní rešpektovať u každej osoby,
je predovšetkým jej život, jej fyzická integrita, jej dôstojnosť a práva, ktoré z nej plynú, jej dobrá povesť, jej
vlastníctvo, jej etnická a kultúrna totožnosť, jej myšlienky a jej politické rozhodnutia. Sme preto pozvaní
myslieť, hovoriť a písať o druhom úctivým spôsobom,
nielen v jeho prítomnosti, ale vždy a všade, vyhýbajúc
sa nespravodlivej kritike alebo očierňovaniu.
Pri dosahovaní tohto cieľa zohrávajú svoju úlohu
rodiny, školy, náboženské vyučovanie a každý druh
spoločenských komunikačných prostriedkov. Keď sa
dostávame k vzájomnej úcte v medzináboženských
vzťahoch, osobitne medzi kresťanmi a moslimami, sme
pozvaní mať v úcte náboženstvo toho druhého, jeho náuku, symboly a hodnoty. Osobitná úcta je potrebná voči
náboženským vodcom a voči miestam kultu. Aké bolestné sú útoky na jedno či druhé!
Samozrejme, keď preukazujeme úctu náboženstvu
iných alebo keď im vyjadrujeme blahoprianie pri príležitosti náboženskej oslavy, chceme sa jednoducho podeliť
s radosťou, bez toho, že by sme to vzťahovali k obsahu
ich náboženského presvedčenia.
33-34/2013

Pokiaľ ide o výchovu moslimskej a kresťanskej mládeže, musíme formovať našich mladých k tomu, aby
o druhých náboženstvách a ich prívržencoch zmýšľali
a rozprávali úctivým spôsobom, vyhýbajúc sa zosmiešňovaniu alebo znevažovaniu ich názorov a praktík.
Všetci vieme, že vzájomný rešpekt má zásadný
význam v každom ľudskom vzťahu, osobitne medzi
osobami, ktoré vyznávajú jednu náboženskú vieru.
Takto môže rásť úprimné a trvalé priateľstvo.
Pri prijatí diplomatického zboru akreditovaného pri
Svätej stolici 22. marca 2013 som povedal: „Nemožno
žiť skutočné vzťahy k Bohu pri ignorovaní druhých.
Preto je dôležité zintenzívniť dialóg medzi rozličnými
náboženstvami, mám na mysli predovšetkým dialóg s islamom, a veľmi som ocenil prítomnosť veľkého počtu
občianskych i náboženských predstaviteľov islamského
sveta pri omši na začiatku mojej služby.“
Týmito slovami som chcel znova poukázať na veľkú
dôležitosť dialógu a spolupráce medzi veriacimi, osobitne medzi kresťanmi a moslimami, a na nevyhnutnosť
jeho posilnenia.
S týmito pocitmi sa obnovuje moja nádej, že všetci
kresťania i moslimovia budú môcť byť skutočnými
podporovateľmi vzájomnej úcty a priateľstva, osobitne
prostredníctvom výchovy.
Na záver vás uisťujem o svojich najlepších žičeniach
a modlitbách, aby vaše životy mohli oslavovať Najvyššieho a prinášať radosť tým, ktorí sú okolo vás.
Všetkým vám blahoželám k sviatku! František

Svätý Otec: misijný zápal
oslobodzuje od pokušenia
pohodlnosti
ARGENTÍNA - Pod vedením miestneho biskupa Mons.
Luisa Urbanca sa v meste Catamarca v Argentíne začal
4. národný argentínsky misijný kongres. Svätý Otec
František poslal svoj osobný pozdrav viac než tisíc misionárom, ktorí sa na kongrese zúčastňujú. Ako uviedol
Vatikánsky rozhlas, po tom, čo pápež účastníkom kongresu zaďakoval za misionársky zápal, ktorý vo svojej
práci prejavujú, povzbudil ich k tomu, aby „vychádzali
sami zo seba a išli sa na zemepisné, ale aj existenciálne
periférie ohlasovať Krista a jeho posolstvo“.
Svätý Otec vyzdvihol, že kongres má svojim účastníkom pomôcť rásť v misijnom duchu. „Duch Svätý,“
napísal pápež František, „nech vám dodá silu a odvahu, aby ste konali bez strachu a so zápalom, ktorý vás
vyslobodí od pokušenia pohodlnosti.“ Na kongrese sa
okrem argentískych biskupov zúčastňujú aj mnohí cirkevní predstavitelia z Brazílie, Venezuely, Mexika, Guatemaly, Ekvádoru a Salvadoru.
Zenit, mk
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Svätý Otec futbalistom: Šport je Boží dar
VATIKÁN - Svätý Otec prijal na súkromnej audiencii v Klementínskej sále členov futbalových
tímov Talianska a Argentíny, ktorých 14. augusta
čaká priateľské medzištátne stretnutie na rímskom
Olympijskom štadióne. Zápas odohrajú práve na počesť pápeža Františka. Ten
im hneď v úvode audiencie
ukázal svoju typickú srdečnosť a spontánnosť: „Bude
pre mňa zložité držať niekomu palce, ale našťastie
je to priateľský zápas... a verím, že bude naozaj
takým!“
Pápež ktorý je sám dlhoročným fanúšikom
a čestným členom argentínskeho futbalového
tímu „San Lorenzo“, potom poukázal na tímový
charakter futbalu: „Pri hre, keď ste na ihrisku, je
prítomná krása, nezištnosť a kamarátstvo. Ak toto
pri nejakom zápase chýba, družstvo stráca silu,
aj keby vyhralo. Nie je to priestor pre individualizmus, ale pre koordináciu všetkého v prospech
družstva.“
V prítomnosti mnohých profesionálnych hráčov sa František podelil s nasledovnou myšlienkou: „Laik, amatér... Je pravda, že národná a medzinárodná organizovanosť šport profesionalizuje,
a musí to tak byť, ale tento profesionálny rozmer
nesmie nikdy nechať bokom pôvodné povolanie
športovca alebo športového tímu: byť amatérom,
laikom. Športovec, aj keď je profesionál, keď
si udržiava tento amatérsky rozmer, preukazuje
službu spoločnosti, buduje spoločné dobro, prameniace z hodnôt, akými sú nezištnosť, kamarátstvo, krása.“
Ďalej pápež úspešných športovcov povzbudil,
aby pri úsilí stať sa šampiónmi vždy dávali na
prvé miesto úsilie byť v plnom význame ľuďmi:
„A teda, aj keď ste osobnosťami, zostaňte vždy
ľuďmi, v športe aj v živote. Ľuďmi, nositeľmi
ľudskosti.“
Vo svojom voľne prednášanom príhovore Svätý Otec oslovil aj športových funkcionárov: „Aj
vy podporujte tento postoj amatérskosti, ktorý
z druhej strany zažehnáva nebezpečenstvo diskriminácie. Keď idú kluby touto cestou, štadión sa
ľudsky obohacuje, ustupuje násilie a opäť sa na
tribúnach ukazujú rodiny.“
Z taliančiny pápež prešiel v polovici príhovoru
do španielčiny. Vyjadril radosť zo stretnutia a požiadal všetkých prítomných, „aby prežívali šport
ako Boží dar, príležitosť na zúročenie svojho talentu, ale tiež ako zodpovednosť“. Pripomenul im, že
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sú pre mnohých mladých vzormi: „Ste príkladom,
referenčným bodom. Dobro, ktoré robíte, budí
obdiv. Vaším správaním, vašou hrou, vašimi hodnotami
konáte dobro. Ľudia na vás
pozerajú. Využite to na rozosievanie dobra“.
Na záver sa na všetkých
obrátil s prosbou: „A prosím vás, aby ste sa za mňa
modlili, aby som aj ja na
tom „ihrisku“, na ktoré ma
Boh postavil, mohol hrať
čestný a odvážny zápas pre
dobro všetkých nás“.
RV/jb, snímka RV

Posolstvo Svätého Otca
jubilujúcej argentínskej diecéze
„Mám strach o kresťanov, ktorí sú ticho. Skončia ako
stojaté vody” – takto píše Svätý Otec v pozdravnom
posolstve k 50. výročiu argentínskej diecézy Santísima Concepción. Zaslal ho 9. augusta Mons. Armandovi José Maria Rossimu, biskupovi diecézy, s ktorou
ho spája blízky vzťah od čias, keď ešte ako kardinál
sprevádzal jej kňazov pri duchovných cvičeniach.
Svoje posolstvo pápež František zameral na poslanie
byť Ježišovými učeníkmi a ohlasovateľmi evanjelia.
Hovorí o polstoročí „spoločného putovania učeníkov-misionárov s cieľom, aby všetci členovia diecézy mali
život v hojnosti.“ Stručné posolstvo skoncentroval do
troch bodov, akoby na spôsob podnetov k meditácii pri
duchovných cvičeniach:
1. bod: Kráčať – „Viete, že mám strach o kresťanov,
čo sú ticho. Dopadnú ako stojaté vody.“
2. bod: Stať sa učeníkmi – „Tiež vo mne vzbudzujú
strach tí, ktorí si myslia, že vedia všetko. Tých, čo si
vystačia sami. Bez toho, že by si to uvedomovali, uzatvárajú si srdce pred Pánom, a skončia v sústredení na
seba samých...“
3. bod: Ohlasovať – „Keď sa niekto stretne s Ježišom, zažije nádherný úžas z tohto stretnutia a cíti nevyhnutnosť vyhľadávať ho v modlitbe, v čítaní evanjelií.
Cíti potrebu chváliť ho, spoznávať ho... a cíti potrebu
ohlasovať ho. A toto je tretie slovo: ohlasovať - čo znamená byť misionármi, nositeľmi mena, učenia a spôsobu konania Ježiša Krista pre bratov. Kresťan kráča,
stáva sa učeníkom a ohlasuje. Nie je ticho, vychádza zo
seba samého. Vychádza zo seba, aby ohlasoval Ježišovu Dobrú zvesť svojím bratom.“
V závere listu Svätý Otec žehná celej jubilujúcej
diecéze a všetkých jej členov prosí o modlitbu. RV/jb
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František slávil eucharistiu zo slávnosti Nanebovzatia Panny Márie

CASTEL GANDOLFO - Na rozdiel od Petrových
nástupcov, ktorí trávili letné mesiace v pápežskej rezidencii v Castel Gandolfe, František túto možnosť
nevyužil. Vo štvrtok 15. augusta dopoludnia navštívil
toto mestečko vzdialené asi 25 km od Ríma, aby tu
spolu s jeho farníkmi, zvyknutými na túto každoročnú príležitosť, slávil eucharistiu zo slávnosti Nanebovzatia Panny Márie podľa zvyku, ktorý tu zaviedol bl.
Ján Pavol II. Svätú omšu však neslúžil v útulnom, ale
neveľkom farskom Kostole sv. Tomáša Villanova, ale
na námestí, úplne zaplnenom veriacimi. Svoju homíliu Svätý Otec sústredil na tri slova: zápas, vzkriesenie
a nádej, a okrem iného povedal:
„Druhé čítanie hovorí o vzkriesení. Apoštol Pavol
v liste Korinťanom nástojí na tom, že byť kresťanom
znamená veriť, že Kristus skutočne vstal z mŕtvych.
Celá naša viera sa zakladá na tejto fundamentálnej
pravde, ktorá nie je ideou, ale udalosťou. A tiež aj tajomstvo nanebovzatia Panny Márie s telom i dušou je
plne vpísané do Kristovho vzkriesenia. Ľudská prirodzenosť Matky bola „pritiahnutá“ Synom v jeho prechode smrťou. Ježiš vstúpil raz a navždy do večného
života s celou svojou ľudskou prirodzenosťou, tou, ktorú si vzal z Márie. Takto ona, Matka, ktorá ho verne nasledovala po celý život, nasledovala ho svojím srdcom,
vstúpila s ním do večného života, ktorý nazývame aj
nebom, rajom, Otcovým domom.
Aj Mária poznala mučeníctvo kríža: mučeníctvo
jej srdca, mučeníctvo duše. Veľa vytrpela vo svojom
srdci, keď Ježiš trpel na kríži. Utrpenie Syna prežívala
až do hĺbky duše. Bola s ním plne zjednotená v smrti,
a preto sa jej dostalo daru vzkriesenia. Kristus je prvotinou vzkriesených a Mária je prvotinou vykúpených;
prvá z „tých, čo patria Kristovi“. Je našou Matkou, ale
môžeme tiež povedať, že je našou reprezentantkou, je
našou sestrou – našou prvou sestrou –, je prvou z vykúpených, ktorá prišla do neba.
Príhovor pápeža Františka pred Angelus Domini
„Drahí bratia a sestry, v závere tohto slávenia sa
obráťme na Pannu Máriu modlitbou Anjel Pána. Máriina cesta k nebu sa začala tým «áno» vysloveným
v Nazarete v odpovedi nebeskému poslovi, ktorý jej
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zvestoval Božiu vôľu. A v skutočnosti je to presne tak:
každé «áno» Bohu je krokom smerom k nebu, k večnému životu. Pretože toto chce Pán: aby všetky jeho
deti mali život v plnosti. Boh nás chce mať všetkých
pri sebe, v jeho dome!
Prichádzajú, žiaľ, bolestivé správy z Egypta. Chcel
by som uistiť o svojich modlitbách za všetky obete
a ich rodiny, za ranených a tých, ktorí trpia. Modlime
sa spoločne za pokoj, dialóg a zmierenie v tejto drahej krajine a na celom svete. Mária, Kráľovná pokoja,
oroduj za nás. – Povedzme to všetci: Mária, Kráľovná
pokoja, oroduj za nás.
Chcel by som pripomenúť 25. výročie apoštolského
listu blahoslaveného Jána Pavla II. Mulieris dignitatem,
o dôstojnosti a povolaní ženy. Tento dokument je bohatý na podnety, ktoré si zaslúžia opätovné povšimnutie
a ďalšie rozvinutie. Jeho celkovým základom je postava Márie; vyšiel totiž pri príležitosti Mariánskeho roku.
Osvojme si modlitbu zo záveru tohto apoštolského listu (porov. č. 31), aby meditujúc nad biblickým tajomstvom ženy, sústredeným v Márii, tu všetky ženy našli
seba samé a plnosť svojho povolania a aby sa v celej
Cirkvi prehĺbila a lepšie pochopila veľkosť a dôležitosť
úlohy ženy!
Ďakujem všetkým prítomným, obyvateľom Castel
Gandolfa a pútnikom. Ďakujem vám, obyvatelia Castel
Ganolfa: veľká vďaka! Aj všetkým pútnikom, osobitne pútnikom z Guiney spolu s ich biskupom. S láskou
pozdravujem študentov Kolégia pasionistov „Michael
Ham” de Vicente López z Argentíny, rovnako ako mládežnícku hudobnú kapelu Kolégia Josého de Jesús Rebolleda z Coatepecu, z Mexika.
RV/jak/ snímka RV

Vatikán robí pokroky pri zvyšovaní
ﬁnančnej transparentnosti
Nový šéf vatikánskeho Úradu pre ﬁnančnú transparentosť povedal, že pápežský dokument, ktorý bol vydaný minulý týždeň na zvýšenie štandardov prehľadnosti ﬁnančných transakcií, je „pozitívnym znakom“;
dodal však, že je stále treba mnoho práce, aby sa vatikánske ﬁnancie dokonale sprehľadnili.
René Bruelhart povedal reportérom, že vatikánski
ﬁnanční dozorcovia už teraz majú v rukách „správne
nástroje“, aby dokázali identiﬁkovať pochybné prevody a mohli aj adekvátne zasiahnuť. Napriek tomu,
povedal Bruelhart, Vatikán musí pokračovať v zlepšovaní účtovného systému, aby dosiahol plný štandard
určený európskymi bankovými autoritami za účelom
celkom zabrániť možnosti prania špinavých peňazí.
Catholic World News, mk
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Svätý Otec: Kresťan je silný, nie násilný
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
V dnešnej liturgii počujeme tieto slová Listu Hebrejom: «Vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa
viery» (Hebr 12, 1-2). Je to vyjadrenie, ktoré musíme
osobitne zdôrazniť v tomto Roku viery. Aj my počas
tohto roku máme oči upreté na Ježiša, pretože viera,
ktorá je naším „ánom“ voči synovskému vzťahu s Bohom, pochádza od neho, pochádza od Ježiša. On je
jediným prostredníkom tohto vzťahu medzi nami a naším Otcom, ktorý je na nebesiach. Ježiš je Syn, a my
sme synovia v ňom.
No Božie slovo tejto nedele obsahuje aj jedno Ježišovo slovo, ktoré nás uvádza do krízy, a ktoré je potrebné vysvetliť, pretože v opačnom prípade môže vyvolať
nedorozumenia. Ježiš hovorí učeníkom: «Myslíte si, že
som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale
rozdelenie» (Lk 12,51). Čo to znamená? Znamená to, že
viera nie je záležitosťou nejakej dekorácie, ozdoby. Žiť
vieru neznamená ozdobiť život trochou náboženstva,
akoby to bola nejaká torta, ktorá sa vyzdobí šľahačkou.
Nie, viera nie je toto. Viera si vyžaduje zvoliť si Boha
ako základné kritérium života, a Boh nie je prázdny,
Boh nie je neutrálny, Boh je vždy pozitívny, Boh je
láska, a láska je pozitívna! Po tom, ako Ježiš prišiel na
svet, nemožno konať tak, akoby sme Boha neboli spoznali. Akoby bol niečím abstraktným, prázdnym, niečím, čo sa vzťahuje iba na pomenovanie; nie, Boh má
konkrétnu tvár, má meno: Boh je milosrdenstvo, Boh
je vernosť, je život, ktorý sa dáva nám všetkým. Preto
Ježiš hovorí: prišiel som priniesť rozdelenie. Nie akoby Ježiš chcel rozdeliť ľudí medzi sebou, ale naopak:
Ježiš je náš pokoj, je naše zmierenie! No tento pokoj
nie je mŕtvolným pokojom, nie je to neutralita. Ježiš
neprináša neutralitu, tento pokoj nie je kompromis za
každú cenu. Nasledovať Ježiša znamená zrieknuť sa
zla, egoizmu, a vybrať si dobro, pravdu, spravodlivosť,
aj keď si to vyžaduje obetu a zrieknutie sa vlastných
záujmov. A toto zaiste rozdeľuje. Vieme, že to rozdeľuje aj najužšie vzťahy. No pozor! Nie je to Ježiš, kto
rozdeľuje! On kladie kritérium: žiť pre seba samých,
alebo žiť pre Boha a pre druhých; nechať sa obsluhovať, alebo slúžiť; poslúchať vlastné ja, alebo poslúchať
Boha. Tu vidíme, v akom zmysle je Ježiš «znamením
protirečenia» (por. Lk 2,34).
Toto slovo evanjelia teda naozaj nedáva oprávnenie
pre použitie sily na šírenie viery. Je to práve naopak:
skutočná sila kresťanstva je sila pravdy a lásky, ktorá nesie so sebou zrieknutie sa každého násilia. Viera
a násilie sú nezlučiteľné. Viera a násilie sú nezlučiteľné! Avšak viera a sila sa k sebe hodia. Kresťan nie je
násilný, ale je silný. Akou silou? Miernosťou, silou
miernosti, silou lásky.
Drahí priatelia, aj medzi Ježišovými príbuznými
boli niektorí, čo od istého momentu nezdieľali jeho
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spôsob života a kázania, hovorí o tom evanjelium (Mk
3,20-21). Ale jeho Matka ho nasledovala vždy verne,
s pohľadom svojho srdca stále upretým na Ježiša, Syna
Najvyššieho, a na jeho tajomstvo. A nakoniec, vďaka
Máriinej viere, sa Ježišovi príbuzní začlenili do prvokresťanského spoločenstva (Sk 1,14). Prosme Máriu,
aby pomáhala aj nám mať zrak pevne upretý na Ježiša
a vždy ho nasledovať, aj vtedy, keď nás to niečo stojí.“
Svätý Otec sa následne spolu s veriacimi pomodlil
zvyčajnú mariánsku modlitbu a udelil im svoje požehnanie. Potom pozdravil skupiny pútnikov a pripomenul
im hlavnú myšlienku svojho príhovoru: „Pamätajte si
toto: nasledovať Ježiša neznamená neutrálnosť, nasledovať Ježiša znamená zaangažovanie, pretože viera nie
je niečím dekoratívnym, ale silou duše!“ Vyslovil tiež
konkrétne výzvy k modlitbe: „Chcel by som poprosiť
o modlitbu za obete stroskotania trajektu na Filipínach,
aj za rodiny… toľké utrpenie! Pokračujme tiež v modlitbe za pokoj v Egypte. Všetci spoločne: Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás!“ (Opakuje s prítomnými:
„Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás!“)
Preklad: Jozef Bartkovjak SJ/ snímka RV

Svätý Otec vyzýva k modlitbe
za Egypt
Pápež František reagoval na masakru v Egypte, ktorá si
včera vyžiadala stovky mŕtvych. Počas príhovoru pred
modlitbou Anjel Pána v deň slávnosti Nanebovzatia
Panny Márie, ktorej 15. augusta 2013 predsedal v Castel Gandolfe, vyslovil výzvu na mier:
„Prichádzajú žiaľ bolestivé správy z Egypta. Chcel
by som uistiť o svojich modlitbách za všetky obete
a ich rodiny, za ranených a tých, ktorí trpia. Modlime
sa spoločne za mier, dialóg a zmierenie v tejto drahej
krajine a na celom svete. Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás. Povedzme všetci: Mária, Kráľovná pokoja,
oroduj za nás!“
RV/jb
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Kardinál Sandri
egyptským kresťanom:
Prikázania platia pre všetkých
Krviprelievanie v Egypte naďalej pokračuje. K modlitbám za pokoj v krajine vyzýva aj pápež František, ktorý
v nedeľu vydal ďalší apel k ukončeniu násilností. Útokom islamistov v Egypte čelia v týchto dňoch osobitne
kresťania, ktorým podpaľujú kostoly, domy či obchody. Hoci ide o politický konﬂikt spojený so zvrhnutím
prezidenta Mursího, hrozí tiež riziko jeho náboženskej
interpretácie. O dramatických udalostiach hovoril
v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas kardinál Leonardo
Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi:
„Žiaľ, všetko to ničenie kostolov, ktoré postúpili kresťania, je neprijateľné, pretože osobitne katolíci sú v Egypte menšinou. Obnovenie krajiny sa musí
uskutočniť rešpektovaním ľudskej osoby, vzájomným
rešpektovaním všetkých náboženstiev, rešpektovaním
náboženskej slobody. Myslíme si, že viera alebo náboženstvo nemôže nikdy viesť k vojne alebo používaniu
násilia. Sila, násilie, terorizmus alebo vojenská sila nesmú byť nikdy použité na riešenie problémov založených na viere. Musíme si uvedomiť, že Božie prikázanie milovať jeden druhého platí pre všetkých, ako pre
moslimov, tak aj kresťanov.“
Kardinál Sandri uisťuje egyptských veriacich
o modlitbách a blízkosti celej Cirkvi:
„Prajeme si, aby naozaj existovalo možné riešenie
tejto hroznej situácie v Egypte prostredníctvom dialógu
a zmierenia. Pripájame k tomu aj naše modlitby, prosby o pohľad Božej láskavosti voči našim kresťanským
bratom. Chcel by som pozdraviť koptského pápeža,
Jeho Svätosť Tawadrosa II., ktorý nedávno navštívil
pápeža, povzbudiť jeho a Koptskú cirkev. Rád by som
pozdravil aj patriarchu Naguiba, emeritného katolíckeho patriarchu a tiež Jeho Blaženosť Sidraka, katolíckeho patriarchu. Stojíme pri nich modlitbami, sme im
nablízku aj s našimi duchovnými slzami pre utrpenie
egyptského ľudu.“
RV/mf

Egypt: Katolícky biskup
o násilí na kresťanoch
V Egypte každou hodinou rastie údaj o počte mŕtvych
v dôsledku zásahu armády a polície proti demonštrujúcim stúpencom zosadeného prezidenta Muhammada
Mursího. Posledná bilancia je 623 mŕtvych, z nich vyše
40 policajtov. Ranených najmenej 3500. Moslimské
bratstvo hovorí o 4500 obetiach. OSN včera vydala apel
na zastavenie násilia. Na dnešný piatok, ktorý je pre
moslimov dňom modlitby, zvolalo Moslimské bratstvo
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28 pochodov. V krajine rastie napätie a strach z ďalšieho
krviprelievania, dokonca z občianskej vojny.
V rôznych diecézach Egypta bolo islamistami napadnutých viac než 20 kostolov, hovorí katolícky assiutský biskup Kiryllos William:
„Manifestujúci islamisti kričali heslá proti vláde,
proti polícii a proti kresťanom, pretože sú presvedčení,
že kresťania sú príčinou pádu Morsího režimu. Podpálili
niekoľko kostolov, medzi nimi aj jeden z našich, patriaci františkánskemu kláštoru v centre mesta Assiut. Preliezli múr, vnútri podpálili všetky stroje, aj auto. Zapálili
predajňu suvenírov a kostol po tom, čo zhodili tabernákulum na zem. Úplne zničili kláštor. Potom podpálili aj
pravoslávny a protestantský kostol a kresťanské obchody v meste Assiut.”
Na urgentnú situáciu reagovali predstavitelia viacerých svetových mocností.
RV/jak

Svätý Otec sa stretol
s japonskými študentami
VATIKÁN - Pápež František prijal na Nádvorí sv. Damaza vo Vatikáne dvesto japonských študentov z Kolégia Seibu Gauken Bunri v Tokiu spolu s ich profesormi.
Išlo o priateľské neformálne stretnutie, počas ktorého
sa pätnásťročným študentom Svätý Otec v krátkosti
prihovoril. Ako poznamenal, práve cestovanie umožňuje spoznávať iných ľudí a kultúry, je teda prínosom
pre osobnostný rast. „Ak sme izolovaní sami v sebe,
máme len to, čo máme a nemôžeme kultúrne rásť. Ale
ak sa vyberieme spoznávať iných ľudí, iné kultúry, iné
spôsoby myslenia či iné náboženstva, vyjdeme zo seba
samých a začne sa tak pekné dobrodružstvo, ktoré sa
nazýva dialóg,“ uviedol pápež František. „Dialóg je
veľmi dôležitý pre naše vlastné dospievanie, pretože
práve v konfrontácii s iným človekom, inými kultúrami a tiež v zdravej konfrontácii s inými náboženstvami
človek rastie: rastie a dospieva,“ dodal.
Hoci v každom dialógu existuje aj hrozba hádok
a neporozumenia, najlepším prístupom je podľa pápeža „prívetivosť“: „Schopnosť pristupovať k ľuďom,
ku kultúram s pokojom. Schopnosť klásť inteligentné
otázky. (...) Vypočuť si iných a potom rozprávať.“ Ako
povedal, dôležité je ostať priateľmi aj napriek odlišným
názorom. Iba takýto dialóg vedie k pokoju. „Všetky tie
vojny, spory, problémy, ku ktorým dochádza a ktoré
neboli vyriešené, existujú práve z dôvodu chýbajúceho
dialógu,“ uviedol Svätý Otec.
V závere stretnutia pápež František poprial japonským turistom príjemný pobyt v Ríme a udelil im svoje
apoštolské požehnanie. V mene všetkých ho potom po
taliansky pozdravila mladá študentka a následne mu
všetci spoločne zaspievali hymnu kolégia.
RV, mf
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Svätý Otec zablahoželal
maďarskému prezidentovi
k sviatku sv. Štefana
RÍM - Budapešť. Svätý Otec zaslal prezidentovi Maďarskej republiky Jánosovi Áderovi pozdravný telegram, v ktorom píše: „Prosím Boha, aby maďarský
ľud vždy nachádzal vo svojom ľudskom a duchovnom
dedičstve morálne zdroje, potrebné pre budovanie pokojnej a bratskej budúcnosti.“
Dnes 20. augusta Maďarsko slávi národný sviatok
sv. Štefana. Na tento deň sa vzťahuje pamiatka prenesenia jeho telesných pozostatkov do Budína, čo sa spája
s tradičným dátumom jeho korunovácie za uhorského
kráľa. Sv. Štefana vyhlásil za svätého pápež Gregor
VII. v roku 1083.
Kardinál Péter Erdő, ostrihomsko-budapeštiansky
arcibiskup predsedal pri slávnostnej bohoslužbe na námestí pred Bazilikou sv. Štefana v Budapešti. Po nej
nasledovala tradičná procesia s relikviou pravej ruky
sv. Štefana. S relikviou, ktorá požíva v Maďarsku veľkú úctu, sa spája história o jej ukrytí počas osmanskej
nadvlády, jej neskoršom znovuobjavení v Dalmácii
a prenesení do baziliky sv. Štefana v Budapešti zásluhou cisárovnej Márie Terézie.
RV/jb

Pápežská akadémia vied predstavila
projekt inkluzívnych škôl
VATIKÁN - Pápežská akadémia vied vo svojom
sídle vo Vatikáne usporiadala tlačovú konferenciu za
účelom prezentácie projektu „Svetová sieť škôl stretnutia“. Iniciatíva stavia na skúsenostiach a osobnom
zaangažovaní pápeža Františka v oblasti inkluzívneho
školstva, ktorého nosnou myšlienkou je „kultúra stretnutia“, jeden zo základných bodov jeho magistéria.
Jorge Bergoglio ešte ako arcibiskup Buenos Aires
podporil iniciatívu tzv. „susedskej školy“ (Escuela de
Vecinos) a „sesterských škôl“ (Escuelas Hermanas).
Na základe prvých výsledkov experimentu a spoznania
ich aktuálneho významu sa Pápežská akadémia vied
rozhodla podporiť vytvorenie medzinárodnej výchovnej siete medzi školami každého typu a stupňa, ktoré sa
inšpirujú nasledovnými siedmimi ideálmi:
1. Prostredníctvom výchovy budovať inkluzívnu
spoločnosť, v ktorej môže každý disponovať tým, čo
je nevyhnutné pre rozvinutie jeho životného projektu
v súlade s vlastnou kultúrou a vlastným presvedčením,
s univerzálnymi transkulturálnymi hodnotami a pri rešpektovaní životného prostredia.
2. Rozvíjať otvorený postoj k tým, ktorí sú odlišní,
smerujúc k stále integrovanejšiemu svetu bez straty bohatstva rozdielností.
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3. Vnímať výchovu a vzdelávanie ako cestu, na ktorej každý rozvíja svoje schopnosti najlepším možným
spôsobom pre dobro spoločenstva a pre svoje vlastné
šťastie.
4. Podporovať spoluprácu medzi študentmi vo
vzťahu k občianskej zodpovednosti a politike, s ohľadom na aktívnu účasť na všeobecnom dobre.
5. Povýšiť spoluprácu a solidaritu nad každú formu
konkurenčného egoizmu.
6. Aplikovať vedu a techniku v prospech výchovy
a vzdelávania.
7. Podporovať povedomie zodpovednosti za životné
prostredie, udržateľný rozvoj, spravodlivosť a pokoj.
V pozadí iniciatívy vytvorenia „Svetovej siete škôl
stretnutia“ stojí myšlienka budovania kultúry stretnutia
a vzťahu ako procesu, ktorý napomáha rastu integrálnej humanizácie. Pápež František túto ideu predostrel
a azda najlepšie vysvetlil počas návštevy Brazílie vo
svojom príhovore čelným predstaviteľom politického,
kultúrneho, akademického a náboženského života 27.
júla 2013.
Všetky školy, ktoré sa chcú do tejto „Svetovej
siete škôl stretnutia“ zapojiť, sa môžu bezplatne zapísať na internetovej stránke „www.scholasoccurrentes.org“. Pri realizácii vyššie uvedených ideálov
sa budú môcť oprieť o usmernenie a pomoc z ústredia iniciatívy. Koordináciou projektu inkluzívneho školstva boli poverení profesori José María del
Corral a Enrique Palmeyro, s podporou profesora
Antonia M. Battra, člena Pápežskej akadémie vied.
RV/jak, jb

Benedikt XVI. navštívil
Castel Gandolfo
Benedikt XVI. navštívil Castel Gandolfo, letné sídlo
pápežov. Vila v Castel Gandolfe obklopená veľkou
záhradou bola vždy obľúbeným miestom pápeža.
Napriek pozvaniu Svätého Otca Františka, ktorý
sám zostal v Ríme, aby mohol pokračovať v práci,
Benedikt XVI. pred časom odmietol ponuku stráviť
obdobie leta vo vile: rozhodol sa pokračovať v skrytom živote v kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikáne.
Podľa správ, ktoré priniesli tlačové agentúry, však
emeritný pápež včera popoludní predsa len zavítal do
Castel Gandolfa, i keď len na tri hodiny. Ratzingera
sprevádzali memores domini, zasvätené ženy z hnutia
Comunione e Liberazione, ktoré sa starajú o jeho byt.
Benedikt XVI. sa prešiel po záhradách vily v Castel Gandolfe, ako zvyčajne sa pomodlil ruženec,
zúčastnil sa krátkeho klavírneho koncertu klasickej
hudby a večer sa vrátil späť do Vatikánu.
Vatican Insider, mk
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Mladí hľadajú cestu k pokoju
NOVÝ SAD - V meste Nový Sad sa tento týždeň koná
ekumenický seminár na tému „Buďte generáciou pokoja“, ktorý organizuje Európska ekumenická rada
mladých (EYCE). Ide o súčasť iniciatív, ktorých cieľom je budovať kultúru pokoja v Európe prostredníctvom kresťanských hodnôt a prekonávať predsudky či
obavy, brániace odstráneniu akejkoľvek formy násilia.
Účastníci stretnutia sa zameriavajú na situáciu v Európe, osobitne na zahraničnú politiku, venujú sa čítaniam náboženských textov o pokoji a skúmajú koncept
pokoja v rozličných súčasných kultúrach. Vychádzajú
pritom z predošlých skúseností Cirkvi a cirkevných
spoločenstiev, ktoré sa zapojili do procesov zmierenia
a častokrát v nich zohrávali hlavnú úlohu.
Mladí spolupracujú na základe vlastných skúseností
v oblasti ekumenizmu. Výsledkom týždňového stretnutia, ktoré potrvá do nedele 25. augusta 2013 má byť vymedzenie takých nástrojov, pomocou ktorých by bolo
možné stanoviť metódu vzdelávania k pokoju. RV/mf

Kirche in Not: Kresťania utekajú
zo Svätej zeme
JERUZALEM - O stále pokračujúcom „kresťanskom
exode zo Svätej zeme“ hovorí katolícka organizácia
„Kirche in Not“ - Cirkev v núdzi. Jej predstavitelia
nedávno navštívili katolícku farnosť Bir Zait v oblasti
Západného brehu Jordánu, ktorá je obsadená Izraelom.
Židovské osídľovanie a nové kontrolné miesta obmedzujú slobodu pohybu a autonómiu kresťanov v Palestíne, často tiež odrezávajú prístup k základným potrebám ako voda a elektrina, povedal „Kirche in Not“
miestny katolícky farár Lous Hazboun.
Z hospodárskeho hľadiska trpia kresťania vo Svätej
zemi chýbajúcou autonómiou. Cenovú a obchodnú politiku určuje Izrael, bez ohľadu na kresťanské záujmy.
Keď je nadbytok olív, sú ním „naše trhy zaplavené, a to
poľnohospodárom celkom kazí ceny,“ hovorí farár zo
Západného brehu Jordánu, ktorý dúfa v úspech mierových rozhovorov medzi Izraelom a Palestínou: „Slobodný ľud potrebuje vlastný štát.“
Budovanie múrov tiež spôsobilo problémy obyvateľom Západného brehu Jordánu, ktorí predtým pracovali v Jeruzaleme. Obmedzenie mobility znamenalo pre
mnohých stratu zamestnania a zničenie rodinných plánov do budúcnosti. Dôsledkom je narastajúci počet mladých, ktorí odchádzajú preč, hovorí „Kirche in Not“.
Kirche in Not navštívila ekumenické „Inter-religiózne centrum“, ktoré sa z Jeruzalema zasadzuje za práva kresťanov vo Svätej zemi. Z milióna palestínskych
kresťanov žije len 20 percent na ploche dnešného
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Izraela a na obsadených územiach, zvyšok je roztrúsený po svete“, hovorí Yusef Daher z „Inter-religiózneho
centra“. Okolo 150 tisíc kresťanov žije v Izraeli, ďalších 50 tisíc vo východnom Jeruzaleme, na Západnom
brehu Jordánu a v Pásme Gazy.
Kathpress, mk

Na charitu sa obracia viac
domácich ako prisťahovalcov
ALMERIA - ŠPANIELSKO. „Naša činnosť smeruje
k novým skupinám chudobných, ktorí po tom, čo stratili
prácu, prichádzajú klopať na dvere charity, aby dokázali
uspokojiť aspoň základné potreby svojej rodiny. Našou
misiou je im pomáhať, predovšetkým vtedy, keď štátne
autority odvracajú zrak“, povedal riaditeľ charity Andres
Asensio Martinez počas prezentácie správy o činnosti
v oblasti Almeria za rok 2012.
38-stranový dokument zaslaný agentúre Fides informuje o 95.593 prípadoch pomoci poskytnutej rodinám
aj jednotlivcom.
Presne 62 108 rodín a 31 485 jednotlivcov sa obrátilo na charitu so žiadosťou o pomoc: predovšetkým
prosili o stravu, oblečenie, lieky a starostlivosť o deti.
V správe sa píše, „že počet španielskych rodín prekročil
počet prisťahovalcov, ktorí požiadali o pomoc“. charita
za minulý rok dohromady rozdala viac než milión kilogramov potravín.
„Práca, ktorú charita v danej zóne vykonala, je zásluhou 764 dobrovoľníkov, z ktorých 727 ponúklo svoju
pomoc vo farnostiach,“ uzatvára správa.
Fides, mk

Mesiac a pol po záplavách
sa v Lurdoch koná národná púť
Lurdy sú po záplavách opäť plné pútnikov. V tomto
týždni od 11. do 16. augusta 2013 sa vo francúzskej
národnej mariánskej svätyni koná 140. národná púť.
„Lurdy, brána k viere“ – je jej téma, odrážajúca aktuálny kontext Roku viery. Púť vedie Mons. Jean-Luc
Brunin, biskup diecézy Le Havre, ktorý je aj predsedom Rady pre rodinu pri Konferencii biskupov
Francúzska, a očakáva sa na nej účasť 10-tisíc veriacich. Na programe dní bude okrem svätých omší,
procesií, modlitby posvätného ruženca aj tzv. Škola
viery. Umožní pútnikom individuálne alebo v skupinách prežívať momenty, ktoré môžu byť prehĺbením
v niektorej vybranej téme. Ako každý rok, aj teraz
sa 15. augusta obnoví tradícia zasvätenia Francúzska
Panne Márii, siahajúca do roku 1638.
RV/jak
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Kardinál Ortega podporuje
svätorečenie Mons. Oscara Romera
LA TECLA, EL SALVADOR - Kubánsky kardinál
Jaime Ortega, zvláštny vyslanec pápeža Františka na
5. Národný eucharistický kongres v El Salvadore, volá
po kanonizácii Mons. Oscara Romera. „Prosme zaňho
u Pána, aby sa mu dostalo úcty na oltári“, povedal havanský arcibiskup počas homílie pri svätej omši, ktorá
sa konala v športovom areáli v Santa Tecla za účasti tisícov veriacich. Toto slávenie uzatváralo nielen Národný eucharistický kongres, ale aj storočnicu arcidiecézy
San Salvador, ako aj diecéz Santa Ana a San Miguel.
Podľa agentúry Fides, boli na slávnosti účastní arcibiskup Tegucigalpy kardinál Oscar Rodriguez, miestni
ako aj biskupi iných diecéz Strednej Ameriky a desiatky kňazov a seminaristov. Spolu s nimi tisíce veriacich vyjadrilo svoju radosť a účasť veľkým potleskom
v momente, keď počuli o Mons. Romerovi. Arcibiskup
San Salvadoru Mons. Oscar Romero, ktorý sa angažoval za ochranu práv chudobných, bol zavraždený 24.
marca 1980 uprostred slávenia svätej omše. SIR, mk

Americké rehoľníčky zasadali
v prítomnosti pápežského delegáta
USA - Zajtra sa v Orlande na Floride končí výročné
zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských reholí (Leadership Conference of Women Religious). Zhromaždenie za účasti 825 sestier je predovšetkým príležitosťou pre uskutočnenie reforiem
vyplývajúcich z Doktrinálnej hodnotiacej správy
publikovanej v apríli 2012 Kongregáciou pre náuku
viery, ktorou sa Svätá stolica vyjadrila k niektorým
problematickým aktivitám Konferencie. Prítomný
bol aj Mons. James Peter Sartain, arcibiskup Seattlu, delegát Svätého Otca Františka pre dohľad
nad reformou organizácie, zastrešujúcej približne
80 percent z celkového počtu 57-tisíc rehoľných
sestier v USA. Mons. Sartain, ktorý v uplynulých
mesiacoch absolvoval sériu stretnutí s jednotlivými
predstaviteľkami konferencie, tentoraz k sestrám
prehovoril aj v pléne. Okrem voľby nového vedenia sa účastníčky zamerali najmä na úlohu zasvätených osôb v americkej spoločnosti podliehajúcej
veľkým zmenám. Hovorili tiež o otázke prisťahovalcov a imigračnej politiky, ktorá je v súčasnosti
predmetom verejnej diskusie v americkom Kongrese, a vydali vyhlásenie o nepoužívaní násilia. Novozvolená prezidentka Konferencie, sestra Carol
Zinnová z kongregácie Sestier sv. Jozefa, vystriedala v úrade sestru Florence Deaconovú z kongregácie
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Sestier sv. Františka Assiského. Otváracieho zasadnutia sa zúčastnil aj apoštolský nuncius vo
Washingtone Mons. Carlo Maria Viganó.
RV/jb

Bieloruská opozícia žiada
prepustenie katolíckeho kňaza
MINSK - Predstavitelia bieloruskej opozície žiadajú
okamžité prepustenie katolíckeho kňaza, ktorého zatkli
pred dvomi mesiacmi. Kresťanskodemokratická strana doručila na najvyššie štátne zastupiteľstvo petíciu
s viac ako tisíc podpismi. Podľa nemeckej spravodajskej agentúry KNA signatári petície zatknutie farára
Uladzislawa Lazara z mesta Borissow pri Minsku vnímajú ako pokus o zastrašovanie Cirkvi a spoločnosti.
Bieloruské úrady zatiaľ nedali nič vedieť ani o dôvodoch zatknutia, ani o mieste pobytu duchovného. Nezávislé bieloruské médiá tvrdia, že Lazar bol pravdepodobne obvinený zo špionáže pre zahraničie. Predstavitelia
Katolíckej cirkvi to označujú za absurdné. Hovorca Bieloruskej biskupskej konferencie povedal, že vatikánske
zastupiteľstvo v Bielorusku sa prípadom už zaoberá.
Prezident Alexander Lukašenko koncom júla oznámil, že zatkli jedného člena bieloruskej tajnej polície,
pretože s pomocou Katolíckej cirkvi získaval špionážne informácie pre zahraničie. Medzi Bielorusmi je približne jeden a pol milióna katolíkov. Po Pravoslávnej
cirkvi je Katolícka cirkev druhou najväčšou denomináciou v tejto bývalej sovietskej republike. Kathpress, mk

Moslimi chcú zakázať kresťanom
používanie slova „Alah“
PERKASA - Malajzia. Militantná etnická moslimská
organizácia vyzýva miestnych moslimov, aby prišli
protestovať vo veľkom počte, ak sa vysoký predstaviteľ cirkvi v Malajzii dostaví na súd svedčiť v prospech
katolíkov, aby mohli používať slovo „Alah“, keď hovoria o Bohu - píše sa v správe Malay Mail Online.
Kresťania v Malajzii používali slovo „Alah“ na
označenie Boha už od sedemnásteho storočia, avšak
vláda pred časom zakázala miestnym katolíckym novinám tento termín publikovať, čo vyvolalo štyri roky
trvajúci právny spor.
Arcibiskup Murphy Nicholas Xavier Pakiam z Kuala Lumpur by mal svedčiť pred súdom 22. augusta.
V krajine, ktorá má 29,2 milióna obyvateľov, je
60% moslimov, 19% budhistov, 6% hinduistov, 6%
protestantov a 3% katolíkov.
Fides, mk
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V Číne zatkli ďalšieho kňaza
„podzemnej“ cirkvi
PEKING - Čínske bezpečnostné sily zatkli v severnej
provincii Hebei katolíckeho kňaza pôsobiaceho v „podzemnej“ cirkvi. 39-ročný duchovný Song Wanjun bol
v stredu ráno minulý týždeň vo svojom aute zatknutý
desiatimi policajtami; kňaza vzápätí odviezli na neznáme miesto. Správu priniesla nemecká katolícka tlačová
agentára KNA s odvolaním sa na americkú Nadáciu
kardinála Künga.
Song je kňazom diecézy Xiwanzi, v ktorej čínske
úrady už pred niekoľkými rokmi nasadili tvrdý kurz
proti „podzemnej“ cirkvi. Mnohí biskupi a kňazi tam
boli zatknutí, poslaní do domáceho väzenia alebo prinútení absolvovať „prevýchovné“ kurzy, informuje nadácia.
Katolíci sú v Číne od päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia rozdelení na dve skupiny: na tzv. „Patriotské združenie“ verné režimu a podzemnú cirkev
vernú Svätému Otcovi. Druhá skupina je však neustále
vystavená prenasledovaniu zo strany štátu. Podľa oﬁciálnych správ má Katolícka cirkev v Číne 5,7 milióna
členov, podľa neoﬁciálnych údajov okolo 12 miliónov.
Do podzemnej cirkvi patrí podľa odhadov ďalších okolo desať miliónov členov.
Kathpress, mk

Kardinál z Hong Kongu verí
na zlepšenie vzťahov
Číny a Vatikánu
HONG KONG -. Čínske média informujú o pápežovi Františkovi a o štyroch mesiacoch jeho pontiﬁkátu
tak „poctivým a objektívnym“ spôsobom, že je to až
nezvyčajné, povedal kardinál John Tong Hon, biskup
Hong Kongu v rozhovore pre Vatican Insider.
Správy sú prinajmenšom „neutrálne“, podotkol kardinál počas svojej poslednej návštevy Ríma. Za dôležité Tong Hon pokladá, že médiá na pápežovi zámerne
nehľadajú chyby.
Pápež František „urobil dobrý dojem“ na čínskych
katolíkov, vyjadril sa kardinál. Spomenul si aj na to,
že keď sa v marci po konkláve vrátil do Hong Kongu
„mnoho ľudí prišlo do kostola a viacerí ma zastavili
na ulici, aby „vyjadrili vďaku Bohu za to, že kardináli
zvolili takého dobrého pápeža“. „Je to pre nás Božie
požehnanie“, hovorili čínsky veriaci.
Tong Hon bol jediným kardinálom, ktorý dal v Sixtínskej kaplnke Svätému Otcovi darček po jeho zvolení.
Tong Hon spomína ako si 13. marca počas obeda uvedomil, že už popoludní by mohol byť zvolený pápež,
a tak si do vrecka vložil bronzovú sošku Našej Pani zo
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Sheshanu, ktorú si so sebou priniesol z Hong Kongu.
Soška bola pôvodne v krabici, ale tá bola priveľká na
to, aby ju so sebou mohol niesť do kaplnky, preto ju
z krabice vytiahol.
Keď prišiel na rad, aby pozdravil nového Svätého
Otca, vybral sošku z vrecka a dal ju pápežovi so slovami: „Cirkev v Hong Kongu a v Číne vás miluje!“ Potom pobozkal pápežovu ruku a pápež urobil na oplátku
to isté. „Bol som šokovaný“, povedal kardinál. Pokračoval, že pápež to spravil znova, keď sa s ním prišiel
rozlúčiť pred odchodom z Vatikánu do Hong Kongu.
Svätý Otec mu vtedy povedal, že „cirkev v Číne je
v mojom srdci“.
Čínsky kardinál si myslí, že pápež František začal
svoj pontiﬁkát veľmi dobre - vďaka svojej spontánnosti, ľudskému prístupu a pozornosti pre chudobných.
Veľmi sa tiež teší tomu akým spôsobom sa pápež už
niekoľko krát vyjadril o Číne a o cirkvi v Číne - veľmi
otvoreným a priateľským spôsobom.
Napriek súčasnej patovej situácii v čínsko-vatikánskych vzťahoch je kardinál optimistický, čo sa budúcnosti týka. „Som stále optimista. Niektorí by povedali,
že som naivný, mám však nádej, že nové vedenie vo
Vatikáne a v Pekingu postupne dospeje k pozitívnemu
rozvoju vzťahov medzi Čínou a Svätou Stolicou.“ Kardinál vraví, že „obe strany by sa mohli vrátiť k pragmatickému spôsobu riešenia problémov; k tomu je však
potrebný vzájomný dialóg.“
Na otázku, či si myslí, že existuje pragmatické riešenie pre šanghajského biskupa Thaddeusa Ma Daquina,
kardinál takú možnosť nevylúčil. Situácia je delikátna
a veľa sa už o nej uvažovalo. „Myslím si, že Peking
vie, že súčasný stav vecí pre nich nie je vyhovujúci, nie
je dobrý ani pre cirkev v Číne a takisto nie je dobrý pre
vzťahy medzi Čínou a Svätou stolicou, povedal.
Napokon kardinál dodal, že prerušenie dialógu medzi Svätou stolicou a Čínou nie je v nikoho záujme. „Je
nevyhnutné, aby sme sa spolu rozprávali.“
Zdroj: GERARD O CONNELL, Vatican Insider

V Sýrii zničili kresťanský kostol
Sýrski rebeli zničili grécky pravoslávny kostol v Al-Thawrah, v meste so 70,000 obyvateľmi ležiacom
na severe Sýrie. Informovala o tom Asýrska Medzinárodná tlačová agentúra (AINA). „Slobodná Sýrska
Armáda zničila kostol sv. Sergia a Bakcha,“ povedal
svedok, ktorému sa podarilo z mesta uniknúť. „Strhli
závesy v sanktuáriu, roztrhali Biblie a ďalšie posvätné knihy, polámali všetky kríže a stoličky ako aj ikony
Ježiša Krista a svätých. Ukradli elektrické zariadenia
ako ventilátory, lampy a svietidlá. Zobrali všetko, čo
malo v kostole nejakú cenu, a predali to. Nič tam nezostalo.“
Catholic World News, mk

13

SPRÁVY ZO SVETA

Výzva k modlitbe za pokoj
v centre Afriky
Náboženskí predstavitelia Stredoafrickej republiky
vyhlásili dnešný 12. august za deň modlitieb za pokoj.
Štvormiliónová krajina ležiaca medzi Sudánom, Čadom, Kamerunom a Konžskou demokratickou republikou je ťažko skúšaná ozbrojenými konﬂiktmi. Násilie,
chaos a absencia bezpečia sa stali dennou realitou najmä pre vyčíňanie skupín rebelov zoskupenia „Seleka“,
ktoré 24. marca zvrhlo vládu, prezident sa zachránil
útekom z krajiny. OSN potvrdilo, že v Stredoafrickej
republike skolaboval justičný systém, polícia a verejné služby. Generálny tajomník Ban Ki-moon požiadal
Bezpečnostnú radu, aby na rebelov uvalila sankcie.
O naliehavosti výzvy k modlitbe za pokoj pre Vatikánsky rozhlas hovorí Mons. Dieudonné Nzapalainga, arcibiskup Bangui, hlavného mesta krajiny:
„Veľké obavy v humanitárnej oblasti sa týkajú
hlavne zdravotníctva. Už mnoho mesiacov sa mnohí
utečenci ukrývajú v lesoch. Niektorí z nich sú chorí na
AIDS... Uštipnutí hadmi sa boja prísť dať sa ošetriť do
nemocnice v meste, ale aj keby prišli, našli by lekárov,
no žiadne lieky. Ďalším problémom je školstvo, mnoho
detí nemôže navštevovať školu.“
Humanitárnu krízu prehlbuje aj prítomnosť utečencov z Konga a Sudánu, bojujúci o prežitie pred hrozbou
hladu a smädu. Donedávna mohli ako tak prežiť vďaka
pomoci mimovládnych organizácií, no nebezpečná situácia všetky organizácie donútila opustiť krajinu. Vážnym problémom sú aj detskí vojaci: „Dnes sa tu mnoho
chlapcov pohybuje so zbraňami v rukách, je potrebné
ich odzbrojiť! Príliš veľa ľudí sa bojí ísť pracovať do
polí, zostávajú doma, ponevierajú sa... a tak je neúroda
pascou pre nás všetkých“, hovorí arcibiskup hlavného
mesta Stredoafrickej republiky.
RV/jb

Cirkev vyzýva na prijatie
prisťahovalcov
AUSTRÁLIA - Prisťahovalci a utečenci by pre štát
nemali predstavovať len záležitosť týkajúcu sa ekonomiky a národnej bezpečnosti, ale tiež etiky. Uvádza to
Konferencia biskupov Austrálie v posolstve pri príležitosti Národného týždňa migrantov a utečencov. Témou
podujatia v dňoch od 19. do 25. augusta je „Migrácia:
púť viery a nádeje“. Zhoduje sa s názvom témy pápeža
Benedikta XVI. pre 99. svetový deň migrantov a utečencov, ktorý si Cirkev pripomenula v januári.
V posolstve biskupov podpísanom Mons. Gerardom Hannom, povereným pastoráciou migrantov, sa
píše: „Je povinnosťou katolíckeho spoločenstva zvyšovať úroveň diskusie o migrantoch a utečencoch,
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nevenovať sa len debate výhradne ekonomickej alebo
spojenej s národnou bezpečnosťou, ale sústrediť sa
namiesto toho na etický rozmer, dobro človeka a jeho
neodnímateľné práva.“ S osvetovými programami by
podľa biskupov mali začať jednotlivci, farnosti, ale aj
katolícke inštitúcie. Ich cieľom by malo byť ozrejmenie
príčiny migrácie, ktorými sú zvyčajne vojny, chudoba,
nezamestnanosť, hlad, epidémie, utláčanie.
Cirkev v Austrálii, v snahe zlepšiť situáciu migrantov na kontinente, ponúka dve riešenia: poveriť zodpovednosťou vládne a medzinárodné organizácie, čo by
viedlo k spolupráci medzi krajinami pôvodu a prijímateľskými krajinami; a povzbudiť kresťanov, aby sa zapájali do pomoci utečencom a dokázali tak pochopiť ich
ťažkosti, ale aj nádeje. Podľa Mons. Hannu prichádzajú mnohí migranti práve z katolíckych spoločenstiev,
pričom viacerí z nich pôsobili vo vlastných krajinách
aj ako katechéti. Biskupský delegát preto obyvateľov
Austrálie vyzval, aby umožnili migrantom podeliť sa
o bohatstvo vlastnej viery.
RV/mf

Kolumbijský biskup: Vydieranie
obchodníkov musí prestať
BUENAVENTURA - Kolumbia. Biskup Buenaventury, Mons. Hector Epalza Quintero, P.S.S., upozorňuje
na zhoršujúcu sa situáciu v prístave, kde mnohí pracujúci žijú v strachu a napätí kvôli „výpalníkom“.
Podľa biskupa už vyhrážky neobchádzajú ani tých
najposlednejších - napríklad pouličných predavačov ovocia a zeleniny - a vytvárajú enormný tlak na
všetkých predajcov a majiteľov obchodov. Každý musí
platiť výpalné - v prepočte od 2 Euro na deň až do 50
Euro na týždeň. „V Buenaventura sú kartely na všetko,
sú tam takí, čo vyberajú výpalné od každého, ešte aj
od predavačov hydiny a zemiakov; všetci musia platiť
týmto darebákom, ktorí žijú na úkor druhých - a to ma
veľmi trápi“, povedal biskup.
Nie je to prvý raz, čo Mons. Epalza kritizuje ťažkú
situáciu, v ktorej žije obyvateľstvo Buenaventury. Už
v júni hovoril o domoch, do ktorých vodia ľudí na zabitie. „Nemôžeme zostať ticho a nič nerobiť, keď vieme
o týchto veciach, musíme reagovať a žiadať spravodlivosť, musíme byť realisti a nemôžme sa hrať na pštrosov, čo strkajú hlavu do zeme,“ povedal Mons. Epalza.
Biskup tiež odsúdil kriminalitu pri pohrebe miestnej učiteľky Estely Cortez, ktorú zavraždili 13. augusta.
Vtedy povedal: „Vieme, že verejné autority a polícia si
konajú svoje povinnosti, ale násilie neprestáva, ľudia
majú strach a tí najchudobnejší len ticho trpia.“
Podľa iagentúry Fides zločiny na polícii nikto neohlási. „Chceli by sme zasiahnuť, avšak nemáme informácie.
Prosíme obete trestných činov, aby prišli podať trestné
oznámenia,“ vyzval riaditeľ miestnej polície. Fides, mk
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Putovanie relikvie sv. Cyrila:
Z Pensylvánie do Toronta
DANVILLE - Putovanie relikvie svätého Cyrila vo
východnej časti USA vyvrcholilo slávnostnou svätou
omšou v meste Danville v americkej Pensylvánii, kde
pôsobí vyše tridsať členná komunita Sestier siatych
Cyrila a Metoda. V bazilike zasvätenej solúnskym bratom Cyrilovi a Metodovi koncelebrovali s biskupom
Jozefom Haľkom emeritný biskup z Altoona-Johnstown Jozef Adamec a ďalší kňazi slovenského pôvodu pôsobiaci v Pensylvánii. Po svätej omši nasledovali
litánie k vierozvestom, potom stretnutie s komunitou
cyrilometodských sestier, návšteva pôsobiska spoluzakladateľa ich rehole Jozefa Murgaša vo Wilkes- Barre
a jeho hrobu v blízkom Dallase.
Slávnosťou v Danville sa zavŕšilo týždňové putovanie relikvie po viacerých slovenských komunitách:
okrem Oratória svatého Filipa Neriho v meste Tappan
pri New Yorku si ju Slováci uctili aj v rámci osláv storočnice slovenskej farnosti v Cliftone, potom na mariánskom pútnickom mieste Marian Shrine of Our Lady
Help of Christians v meste West Haverstraw, tiež v slovensko americkej Farnosti Svätej rodiny v meste Linden. Slávenie sprevádzali modlitby, stretnutia a besedy
s veriacimi, počas ktorých biskup Haľko odovzdal pamätnú cyrilometodskú mincu aj emeritnému biskupovi
Jozefovi Adamcovi, generálnej konzulke Slovenskej
republiky v New Yorku Jane Trnovcovej, generálnej
tajomníčke Slovenskej ligy v Amerike Nine Holej
a generálnej predstavenej Sestier sv. Cyrila a Metoda
Michaele Orlik.
V stredu 14. augusta prechádza relikvia do slovenskej farnosti v kanadskej Missisague pri Toronte.
Cyrilometodská slávnosť v Toronte
TORONTO - V nedeľu 18. augusta sa v Kostole
svätých Cyrila a Metoda v Toronte uskutočnila slávnostná svätá omša, ktorou vyvrcholil duchovný program v súvislosti s prítomnosťou relikvie svätého Cyrila. Svätú omšu za prítomnosti
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slovenských komunít z Toronta, Hamiltonu
a Cambridge koncelebrovali s biskupom Jozefom
Haľkom miestny farár Jozef Vaňo, kňazi Spoločnosti Ježišovej Michael Kolarčík S.J. a Luboš
Rojka S.J., kňazi Pavol Hancko, Miroslav Michalik a Jozef Mucha za asistencie diakona Milana
Popíka. Prítomný bol veľvyslanec Slovenskej republiky v Kanade Milan Kollár a honorárny konzul v Toronte Michael Martinček.
V homílii biskup Haľko zdôraznil dôležitosť prežívania Kristovej živej prítomnosti posilňujúcej ku
každodennému uskutočňovaniu cyrilometodského
dedičstva.
Nedeľné slávenie bolo súčasťou širšieho duchovného programu v podobe katechéz o eucharistii,
spovedi a modlitbe, či skupinových aj individuálnych
rozhovorov biskupa s veriacimi.
V stredu 21. augusta sa relikvia presúva na jeden deň do slovenskej komunity v meste Sarnia,
odkiaľ pokračuje na územie USA ku Slovákom
v Detroite.
Elena Burešová

Ukrajinskí gréckokatolíci
oslavujú 1025 rokov
V dňoch 17. – 18. augusta 2013, vrcholili v Kyjeve
oslavy 1025. výročia „krstu” Kyjevskej Rusi, ktorý sa
udial v roku 988 zásluhou kniežaťa sv. Vladimíra, vnuka ruskej kňažnej sv. Oľgy. Pri tejto príležitosti v predchádzajúcich dňoch zasadala osobitná synoda Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi a koná sa aj posviacka
novej patriarchálnej Katedrály Kristovho Vzkriesenia
v Kyjeve, spojená s veľkou púťou ukrajinských gréckokatolíkov z celého sveta. Na oslavy pricestovali mnohé skupiny veriacich zo zahraničia, osobitne
z Poľska, Slovenska, Litvy, Bieloruska a Kazachstanu,
ale aj z Nemecka, Argentíny, Brazílie, Kanady, USA
a Austrálie. Na oslavách, ktorým predsedá Kyjevsko-Haličský vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, ktorý
je hlavou Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, je prítomný aj legát Svätého Otca, litovský kardinál Audrys
Juozas Bačkis, emeritný arcibiskup Viľňusu.
Východných katolíkov na Ukrajine charakterizuje
okrem priameho spojenia s Rímskym pápežom aj tradičné ekumenické puto s Konštantinopolom, odkiaľ
pred 1025 rokmi prijali kresťanskú vieru v gréckej
liturgickej forme. Pripomenula to púť delegácie pod
vedením arcibiskupa Ševčuka v apríli tohto roku do
Turecka, ktorú prijal ekumenický partiarcha Bartolomej I. vo svojom sídle vo Fanare.
Ruská pravoslávna cirkev zorganizovala oslavy
1025. výročia prijatia kresťanskej viery už v závere
júla v Moskve.
RV, jb, jak
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V Ľutine si pútnici pripomenuli 25. výročie baziliky minor
ĽUTINA - Na najväčšom pútnickom mieste Prešovskej
gréckokatolíckej archieparchie v Ľutine sa cez víkend
17. a 18. augusta zišlo niekoľko tisíc pútnikov, aby oslávili sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky.
Program púte začal už v sobotu popoludní posvätením vody na Ľutinskej hore a pokračoval paralelne
na hore a v bazilike minor v obci. Tohtoročná púť bola
spojená so slávením 25. výročia vyhlásenia miestneho
chrámu pápežom Jánom Pavlom II. za baziliku minor.
Pri tejto príležitosti po večernej archijerejskej svätej liturgii posvätil prešovský arcibiskup a metropolita Ján
Babjak SJ nové rozmerné nástenné mozaiky v jej interiéri, ktoré znázorňujú bl. Jána Pavla II., bl. biskupov
mučeníkov Pavla Petra Gojdiča OSBM, Vasiľa Hopka,
Teodora Romžu, rehoľného kňaza mučeníka Metoda
Dominika Trčku CSsR, Božie milosrdenstvo, svadbu
v Káne Galilejskej, milosrdného Samaritána a sv. Faustínu Kowalskú. Ich autorom je otec Kamil Dráb CSsR.
Vladyka Ján Babjak SJ bol aj hlavným celebrantom tejto večernej svätej liturgie, pred ktorou v areáli
baziliky požehnal druhú etapu výstavby miniskanzenu
drevených chrámov, ktorá pozostáva z ďalších desiatich miniatúr týchto skvostov sakrálnej architektúry. Ide
o projekt realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce
s Poľskom. V homílii sa prihovoril košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR. Okrem iného v nej
povedal, že hriech zostáva hriechom, aj keby sme mu
dali akékoľvek pomenovanie. Preto si musíme dávať
pozor, aby sme nepodľahli kultúre smrti. Aj na našich
odpustoch preto nejde o nejaké folklórne slávnosti, ale
o vieru.
Prešovský arcibiskup a metropolita v závere liturgie
ocenil siedmich kňazov Prešovskej archieparchie zlatými krížmi za ich službu Cirkvi a povýšil ich tak do stavu
protojerejov.
Nočný program pokračoval ďalšími liturgiami a pobožnosťami. Na hore za účasti mnohých mladých ľudí
bohoslovecká gospelová kapela Anastasis odohrala ďalší z koncertov pod názvom Projekt Viera, počas ktorého
katechézu predniesol pomocný prešovský biskup Milan
Lach SJ. Zameral sa na Máriinu vieru a pekne predstavil tajomstvo jej zosnutia a nanebovzatia. Povedal, že
Božie slovo, hymnograﬁa Cirkvi a ikonograﬁa sú plné
dôvodov pre mariánsku úctu, ktorá má veľký význam
pre budovanie nášho vzťahu s Bohom.
Nočný program púte v Ľutine už tradične patrí
evanjelizácii skrze hnutia a spoločenstvá, ktoré pôsobia
v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
V nedeľu púť vyvrcholila slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorej hlavným slúžiacim bol bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák a slávnostným kazateľom kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt
Kongregácie pre evanjelizáciu národov. V homílii ponúkol prierez tajomstvom Zosnutia Presvätej Bohorodičky a predostrel tri posolstvá, ktoré nám prináša tento
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sviatok. Prvé posolstvo hovorí, že existuje život po smrti, že smrťou nie je našej bytosti koniec, lebo sme určení
pre večnosť. Ďalšie posolstvo sa tiež týka nášho šťastia.
Panna Mária bola oslávená v nebi. Aj my sme pozvaní
do neba, ale „existuje jedna prekážka, ktorá môže zabrániť našu spásu – hriech. Na nás je voľba, lebo naším
postojom k hriechu my rozhodujeme o svojej večnosti.“
A tretie posolstvo sa týka nášho tela, lebo aj naše telo
je určené k tomu, aby vstalo z mŕtvych. „Naše telo má
veľkú hodnotu a hodnosť. Nie je na to, aby sme z neho
spravili prostriedok hriechu a nášho zatratenia. Musíme
rešpektovať svoje telo i telo iných. Nesmieme ustúpiť
pred tlakom falošnej kultúry, ktorá zneužíva ľudské telo
necudnými obrazmi a inými prostriedkami, ktoré kazia
už aj nevinné detské duše a zmýšľanie ľudí, a to všetko
pre hanebný zisk.“ V tomto duchu apeloval aj na výchovu mladej generácie.
Liturgiu koncelebrovali aj vladyka Ján Babjak SJ,
vladyka Milan Chautur CSsR, vladyka John Pazak
CSsR, eparchiálny biskup v Toronte pre slovenských
gréckokatolíkov v Kanade, a vladyka Milan Lach SJ.
Pútnici zaslali pozdravný list Svätému Otcovi Františkovi a prijali jeho požehnanie, ktoré im udelil kardinál
Jozef Tomko.
Vladyka Ján Babjak sa poďakoval všetkým pútnikom, „lebo čím by bolo toto pútnické miesto bez vás?“
Vladyka John Pazak vyjadril radosť z púte na toto
miesto a všetkých srdečne pozdravil. Ľubomír Petrík

Vladyka Babjak posvätil
nový baziliánsky monastier
BUKOVÁ HÔRKA - V nedeľu 11. augusta 2013 sa konala na starodávnom pútnickom mieste Buková Hôrka
pri Bukovciach (okres Stropkov) odpustová slávnosť
Prešovskej archieparchie pri príležitosti sviatku Premenenia Pána.
Odpust začal už v sobotu poobede Molebenom
k Božskému Srdcu. Večerný program vyvrcholil slávením sväte liturgie, ktorú slávil igumen krásnobrodského baziliánskeho monastiera (monastýra) otec Vladimír
Juraj Sedláček OSBM, ktorý zároveň ohlásil duchovné
slovo. Na záver liturgie sa konal tradičný obrad požehnania nových plodov zeme ako aj nového medu.
V nedeľu zavítal na Bukovú Hirku prešovský arcibiskup a metropolita, vladyka Ján Babjak SJ, ktorý
slávil slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu. Ešte pred
ňou však slávnostne požehnal novovybudovanú cestu
na toto pútnické miesto. Vladyka Ján po svätej liturgii
posvätil na tomto pútnickom mieste aj nový monastier
otcov baziliánov a vyjadril veľkú radosť z toho, že sa tu
vracia opäť mníšsky život.
Peter Haľko
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Mons. Marián Chovanec
na púti v Starých Horách
STARÉ HORY - Slávnostnou svätou omšou s banskobystrickým diecéznym biskupom Mons. Mariánom
Chovancom v Starých Horách vrcholila 18. augusta
2013 dvojdňová púť k slávnosti Nanebovzatia Panny
Márie.
Diecézny biskup slávil nedeľnú Eucharistiu s pútnikmi
na milostivom mieste Studnička.
Medzi rôznymi skupinami pútnikov vynikali veriaci z Krupiny, ktorí s dekanom Emilom Gallom MIC
do Starých Hôr putovali približne stovku kilometrov
pešo.
Spolu s diecéznym biskupom sa pri oltári zjednotili aj dekan domáceho dekanátu Mons. Jaroslav Pecha
a ďalší kňazi.
Biskup Chovanec v homílii objasnil dogmu o Nanebovzatí Panny Márie, ktorú vyhlásil pápež Pius XII.
v roku 1950.
Skutočnosť, že Matka Božia bola vzatá a je oslávená v nebi so svojim vzkrieseným ľudským telom, má
kresťanov povzbudzovať vo viere v pokračovanie ľudského života vo večnosti.
Biskup Marián Chovanec okrem iného tiež pripomenul, že Matka Božia je prvou kresťankou aj čo sa
týka kvality jej kresťanského života. Ako pokračoval,
ona je príkladom pre kresťanský život, je vzorom, ako
zvládnuť život podľa Božieho poriadku. “Spoznávajme hlbšie a hlbšie Máriin život; nájdeme príklad, ako
žiť ako kresťania,” dodal Mons. Chovanec.
Zuzana Juhaniaková

Pietna spomienka na 75. výročie
smrti Andreja Hlinku
BRATISLAVA - V piatok 16. augusta 2013 uplynulo 75
rokov od smrti Mons. Andreja Hlinku (1864 – 1938),
katolíckeho kňaza a politika – jednej z najvýznamnejších postáv našej novodobej histórie. Pri tejto príležitosti
sa v Bratislave-Ružinove konala spomienková slávnosť.
Zásluhy Andreja Hlinku a jeho odkaz pre dnešok v krátkom príhovore zhodnotil Martin Lacko, historik Ústavu
pamäti národa. Poukázal na jeho kňazské pôsobenie zamerané na všestranné duchovné a sociálne pozdvihnutie
ľudu i na jeho verejnú a politickú angažovanosť, ktorej
cieľom bolo dosiahnutie všeobecnej spravodlivosti i zabezpečenie práva na svojbytný život slovenského národa. Svätú omšu, ktorá bezprostredne nasledovala v kostole sv. Vincenta de Paul celebroval spolu s viacerými
kňazmi emeritný biskup Mons. Dominik Tóth.
MOČENOK - V Kultúrnom dome v Močenku,
v Nitrianskej diecéze, sa v piatok 16. augusta 2013
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uskutočnila Spomienková oslava 75. výročia úmrtia
Andreja Hlinku.
Vzácny hosť podujatia Mons. ThDr. Ladislav Belás,
titulárny zoborský opát a kanonik nitrianskej kapituly
priblížil Andreja Hlinku, ako najväčšieho syna slovenského národa.
Prítomní si mali možnosť pozrieť krátku videoprojekciu z rozprávania Hlinku o svojom živote, fotodokumentáciu z prenesenia telesných pozostatkov Hlinku do
mauzólea, knižné vydanie Starého zákona, ktoré vo väzení Andrej Hlinka so svojimi spolupracovníkmi preložil do slovenčiny, započúvať sa do krásnych národných
a hymnických piesní v podaní Močenských spevákov,
zakúpiť si dobré slovenské knihy, no v neposlednom
rade získať poštovú príležitostnú pečiatku vydanú na
túto príležitosť, či zhliadnuť ﬁlatelistickú výstavu venovanú živým spomienkam na otca národa. Juraj Lenický
RUŽOMBEROK - Výročie smrti Andreja Hlinku si
v nedeľu predpoludním pripomenuli aj v Ružomberku,
kde slávnostnú svätú omšu slúžil spišský pomocný biskup Mons Andrej Imrich, ktorý v pozoruhodnej homílii
aktualizoval odkaz Andreja Hlinku na dnešné spoločensko-politické pomery i na individuálny život každého
jednotlivca. Následne si pamiatku miestneho černovského rodáka a dlhoročného ružomberského farára pri
jeho soche na námestí pred kostolom uctili predstavitelia mesta.
Pavol Stano

Kardinál Puljic na návšteve
vo Višňovom pri Žiline
Sarajevský arcibiskup kardinál Vinko Puljic navštívil
minulú nedeľu farnosť Višňové pri Žiline. Kardinál
pricestoval na Slovensko na pozvanie žilinského
diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa a do Višňového prišiel vyjadriť svoju vďačnosť za miestneho
rodáka - kňaza, ktorý pastoračne pôsobí v jeho arcidiecéze. Vinko Puljic ocenil srdečné prijatie višňovskej starostky Marty Brezovskej i farára Jozefa Bagina, ktorý v úvodnom príhovore spomenul zvláštnu
okolnosť: farnosť Višňové vo svojom chráme uchováva relikviu blahoslaveného pápeža Jána Pavla II.,
ktorý kardinála Puljica v roku 1991 vysvätil za biskupa pre Sarajevo.
Kardinál sa vo svätej omši veriacim z úcty k ich
rodnej reči prihovoril v slovenskom jazyku. Vo svojej
homílii spomenul, že pre každého kresťana je dôležité
pamätať na svoje štyri matky: predovšetkým na rodnú mamu, ale aj na materinskú vlasť, matku Cirkev
a nebeskú matku, Pannu Máriu. Veriacich povzbudil,
aby vnášali do Európy úctu ku všetkým týmto matkám. „Nech vás drží vaša nábožnosť k Panne Márii
na tomto pútnickom mieste pevne vo viere,“ dodal na
záver.
Jozef Bagin
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STRUČNE Z DOMOVA
Mariánska púť v Kláštore pod Znievom
KLÁŠTOR POD ZNIEVOM - V dňoch 15. augusta až
18. augusta 2013 sa vo Farnosti Kláštor pod Znievom
konala mariánska púť, ktorá má už 376 ročnú tradíciu.
Program púte rozvrhnutý do viacerých dní vyvrcholil
17. a 18. augusta. Večernú svätú omšu v sobotu celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián
Chovanec, čím nadviazal na tradíciu účasti nebohého
biskupa Mons. Rudolfa Baláža.
Program púte osviežili mladí z Turčianskych Teplíc,
Oravy ako aj prednáška o histórii púte.
V nedeľu svätú omšu celebroval Mons. Ján Krajčík,
dekan z Banskej Bystrice, ktorý pôsobil v Kláštore pod
Znievom.
Elena Majtánová
Dni pátra Mikuláša Lexmanna v Košiciach
KOŠICE - Pátra Mikuláša Jozefa Lexmanna si v týchto dňoch v Košiciach pripomenuli na viacerých akciách
pri príležitosti 90. výročia jeho kňazskej vysviacky a 80.
výročia vymenovania za priora košického dominikánskeho konventu. Od štvrtka si návštevníci kultúrneho
centra Veritas mohli pozrieť dokumentárny ﬁlm o živote a diele dominikána Mikuláša Jozefa Lexmanna
(1899-1952) a zostrih zo slávnosti, ktorá sa konala pri
60. výročí jeho mučeníckej smrti (17. júla 1952) v jeho rodnej obci Bobot v Trenčianskom okrese. Program
vyvrcholil slávnostnou svätou omšou ktorú spoločne
celebrovali český kardinál Dominik Duka, OP a košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Po sv.
omši nasledovalo požehnanie pamätnej tabule umiestnenej na kultúrnom centre Veritas, ktoré je samotné
dielom rúk pátra Mikuláša a slúžilo ako prostriedok
jeho veľmi nadčasovej evanielizácie. Mirial Lexmann
FKI rokovalo v národnom stredisku
pre ľudské práva
V pondelok 12. augusta 2013 sa stretli zástupcovia Fóra
kresťanských inštitúcií (FKI) s lektorom Slovenského
národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) Tomášom Földesom, ktorý počas stretnutia informoval o projektoch a činnosti strediska od jeho vzniku po súčasnosť:
„V našej agende sa zaoberáme monitoringom a vzdelávaním o ľudských právach. Venujeme sa oblasti rovnosti príležitostí, práv zdravotne postihnutých a detí.“ Tiež
podotkol, že v súčasnosti nejestvuje na Slovensku inštitucionálna ochrana práv detí.
František Neupauer, predseda FKI, predstavil činnosť
a ciele fóra a to aj v oblasti ľudských práv.Zástupcovia
z FKI otvorili aj aktuálnu problematiku pripravovanej Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských
práv. So zástupcom SNSĽP sa zhodli, že skúsenosti

a status, ktorý má stredisko v tejto oblasti, neboli dostatočne využité pri príprave dokumentu. V návrhu stratégie takmer vôbec nie sú zaradené práva zdravotne postihnutých ako aj práva detí, či migrantov. Ján Fabičovic
V Sučanoch evanjelizačný koncert
SUČANY - V nedeľu 18. augusta 2013, na Slávnosť
Nanebovzatia Panny Márie, sa vo farnosti Sučany konala hodová slávnosť. Pri svätých omšiach, sa veriacim prihovoril hosť Ján Flajžík-Manašovský, spevák
a skladateľ, farár z Ladomerskej Viesky, ktorý upriamil
duchovný pohľad na Máriu, ako na ženu odetú slnkom
a ktorý veriacich povzbudil k tomu, aby podľa príkladu
Panny Márie kráčali životom k výšinám svätosti.
Po svätých omšiach sa konal evanjelizačný koncert,
pri ktorom Ján Flajžík-Manašovský zaspieval niekoľko
piesní zo svojej tvorby a povedal aj zopár duchovných
slov na povzbudenie a obohatenie.
Pavol Pečko
Zomrel páter Alexej Strýček
V piatok 8. augusta zomrel o. Alexej (Alojz) Strýček,
SJ. Bol posledným žijúcim z prvej generácie Slovákov,
ktorí prišli do Russica (Pápežského ruského kolégia) do
Ríma a prijali byzantský obrad, aby mohli ako kňazi pôsobiť v Sovietskom zväze v čase komunistickej totality.
P. Alexej Strýček, SJ sa narodil 21. júna 1916 v dedinke
Čierne pri Čadci. Keď mal 19 rokov odišiel do Ríma.
V Russicu sa naučil po rusky a spoznal byzantský obrad,
ale do Ruska sa nemohol dostať, preto pôsobil medzi
ruskými utečencami a zajatcami v Belgicku. Neskôr odišiel do Francúzska a prijal francúzske štátne občianstvo.
Do Ruska, ktoré nesmierne miloval, sa nakoniec dostal
až v roku 1993 (ako 77-ročný) a pôsobil tam vyše 15 rokov. Keďže bol členom francúzskej provincie jezuitov,
bude pochovaný vo Francúzsku.
Andrej Škoviera
Zomrel P. Štefan Ištvaník CSsR
V pondelok 12. augusta 2013 zomrel vo veku nedožitých
84 rokov gréckokatolícky redemptorista o. Štefan Ištvaník. Pohrebné obrady spojené s Božskou svätou liturgiou
vykonal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha
15. augusta 2013 v Bazilike Zoslania Svätého Ducha
v Michalovciach. Telesné pozostatky boli uložené na
Mestskom cintoríne v Michalovciach.
Metod Lukačik
Zomrel kňaz Štefan Koromház
V pondelok 12. augusta 2013 vo veku 92 rokov zomrel
kňaz košickej arcidiecézy Štefan Koromház. Pohrebné
obrady so svätou omšou za zomrelého kňaza celebroval
arcibiskup Bernard Bober vo štvrtok 15.augusta 2013
v kostole v Udavskom.
František Mariňák
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