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Nie triumfovať, ale byť svedkom
Pápež František ešte ako arcibiskup Buenos Aires poskytol dvom novinárom sériu rozhovorov, z ktorých nakoniec vznikla úspešná kniha. Osobitne oslovujúcou je
časť venovaná trpezlivosti. Opisuje príbeh, ktorý zažil na
letisku. Pri doručovaní kufrov sa pre technickú chybu pomiešali kufre cestujúcich prvej a druhej triedy. Zvlášť si
všímal pomerne známeho podnikateľa, ktorý letel prvou
triedou. Chodil netrpezlivo hore dole pri páse s batožinou a každému dával okázalo najavo, kým je a aká sa mu
stala krivda. „Namiesto kvalitného vína z jeho života zostalo len zlé skysnuté víno“- uzavrel svoju skúsenosť arcibiskup Bergoglio. Ďalší príklad netrpezlivosti spojenou
s ľudskou ješitnosťou potom opisuje o niekoľko strán.
Jej protagonistom bol on sám. Mal odísť na vlak, aby
sa dostal na miesto, kde bude dávať rehoľným sestrám
duchovné cvičenia. Ako bolo jeho zvykom, pred cestou
sa ešte zastavil v katedrále, aby sa pomodlil. Stretol tam
chlapca pod vplyvom návykovej látky. Ten ho poprosil
o spoveď. Keďže sa ponáhľal na vlak, povedal mu, že
onedlho príde kňaz z katedrály a on ho iste vyspovedá.
Po niekoľkých krokoch sa však otočil a chlapca vyspovedal. Na stanicu šiel s vedomím, že vlak už je preč. Ten
však výnimočne meškal. „Bola to pre mňa skúsenosť,
ktorá ma priviedla najskôr ku spovedi a potom k hlbokému premýšľaniu o tom, čo sa deje, ak má Boh dejiny vo
svojich rukách.“ -spomínal neskôr arcibiskup Bergoglio.
Ten tretí príklad bolo jeho nedávne stretnutie s kňazmi
svojej diecézy. Ako rímsky biskup sa s nimi stretol v Lateránskej bazilike. Nabádal kňazov, aby boli trpezliví
a preukazovali milosrdenstvo. Teda aby neboli iba vykonávateľmi zákona, ale aby s veľkou trpezlivosťou pristupovali k tým, ktorí nenapĺňajú evanjeliové ideály.
Pápež ďalej v rozhovore s kňazmi pripustil, že
v Cirkvi sú prítomné pohoršenia, no ako povedal, je v nej

aj veľa svätosti, a tá je väčšia. Pripomenul, že je tu aj nenápadná „každodenná svätosť“. Je tu „svätosť toľkých
matiek a toľkých žien i mužov, ktorí celé dni pracujú pre
rodinu.“ S plnou rozhodnosťou vyjadril presvedčenie, že
Cirkev sa nerúca: „Odvážim sa povedať, že Cirkev nikdy
nebola na tom tak dobre, ako je dnes. Cirkev sa nerúca.
V tomto som si istý. Som si v tom istý!“
Aj my prežívame v týchto dňoch chvíle kvasenia. Na
jednej strane 80 tisíc ľudí v Košiciach, ktorí vyrazili dych
médiám, politikom a možno i samotnej Cirkvi na Slovensku. Pokojným a kultivovaným spôsobom svedčili
o hodnotách, ktoré nemôžu byť predmetom politických
bojov a manipulovaných hlasovaní parlamentov. Signál,
ktorí sa síce viacerí snažili oslabiť a spochybniť, no samotný hlas desaťtisícov, ktorí boli postavení do kontrastu
k niekoľko sto zástancov rozbitia rodiny je apelom, ktorý nemožno zahrabať pod zem. Osudovou chybou tzv.
LGBTI lobby bolo, že svoj pochod naplánovali na ten
istý víkend ako pochod za život. Hoci sa snažili o podsúvanie informácií, že Cirkev reaguje na ich aktivitu, dopadli ako pred niekoľkými rokmi v Taliansku- ﬁaskom
v priamom prenose. A to sa neodpúšťa. Už prvé dni po
pochode tomu dali za pravdu. Načasovanými informáciami, ktoré podľa všetkého boli v rukách redakcií oveľa
skôr, ako boli zverejnené. Čo robiť? Nebáť sa i vlastnej
zraniteľnosti. S pokorou prijať i ťažké skutočnosti vo
vnútri samotnej Cirkvi a snažiť sa ich riešiť tak, ako je
potrebné. Pokorenie vedúce k pokániu môže byť nakoniec oveľa viac účinné, ako túžba triumfovať. Pochod
za život nebol totiž o túžbe vyvyšovania, či zatracovania
človeka s iným názorom, ale o snahe, aby si každý z nás
uvedomil zlo, ktorého sa v živote môžeme dopustiť. Ale
ešte viac o sile života, ktorý nám Boh daroval.
RV, Jozef Kováčik

Vatikánske televízne centrum oslávi 30 rokov svojej existencie
Vatikánske televízne centrum (CTV) si tento rok pripomenie 30 rokov od spustenia vysielania. Svoju činnosť
začalo 22. októbra 1983 na podnet Jána Pavla II. Výsledkom niekoľkoročných inovácií v CTV je dnes zdigitalizovaný vzácny archív, nová internetová stránka či moderná platforma pre správu obsahu. Pri príležitosti svojho
výročia pripravilo televízne centrum niekoľko iniciatív,
vrátane knihy s názvom „TV s pápežom“. Obsahuje analýzy posolstiev pápežov, ale aj päť DVD, na ktorých sa
nachádzajú najdôležitejšie televízne prenosy za posledné
roky. CTV vysiela v HD kvalite už dlhší čas a nezľakla sa
ani vysielania v Ultra HD kvalite, v ktorej vysielala prvú
svätú omšu pápeža Františka,“ uviedol riaditeľ televízie
Mons. Dario Edoardo Viganò, odborník v oblasti médií
a komunikácie, ktorého do funkcie vymenoval pápež
Benedikt XVI. v januári 2013. „Veľký záujem zo strany
národných a medzinárodných televíznych sietí prebudil
pontiﬁkát pápeža Františka. Musíme držať krok s mnohými požiadavkami, ktoré sa k nám dostávajú, a to aj čo
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sa týka internetovej stránky,“ dodal Mons. Viganò. Hlavným cieľom Vatikánskeho televízneho centra je „prispieť
k univerzálnemu ohlasovaniu evanjelia, dokumentovať
pomocou televízneho obrazu pastoračnú službu pápeža
a činnosť Apoštolskej stolice“. CTV každoročne uskutoční približne 130 živých prenosov z Vatikánu, medzi
ktoré patrí nedeľná modlitba Anjel Pána, generálne audiencie, či ďalšie slávnosti, ako aj prenosy z návštev Svätého Otca v Taliansku a vo svete.
Televízia sa venuje aj vlastnej dokumentárnej tvorbe:
za posledných desať rokov to boli predovšetkým ﬁlmy
o pontiﬁkáte Jána Pavla II., o Vatikáne a rímskych bazilikách. Od roku 1998 vysiela aj 25-minútový týždenný
magazín Octava Dies, ktoré preberajú viaceré katolícke
televízie či agentúry vo svete. Videotéka CTV obsahuje
viac ako 10-tisíc kaziet, na ktorých sa nachádza približne 4-tisíc hodín obrazových záznamov z pontiﬁkátu Jána
Pavla II. (od roku 1984). Čerpajú z nej producenti dokumentárnych ﬁlmov na celom svete.
RV/mf
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Svätý Otec počas svojej cesty na Sardínii vyzdvihol hodnotu práce
Cagliari 23. septembra 2013 (TK KBS) Svoju v poradí
druhú pastoračnú cestu v rámci Talianska začal pápež
František v prístavnom meste Cagliari, ktoré je hlavným ekonomickým centrom
ostrova Sardínia.
Po prílete tesne pred 9.
hod. ráno ho privítal arcibiskup Cagliari Mons. Arrigo
Miglio spolu s cirkevnými
a občianskymi predstaviteľmi.
Prvým bodom jeho programu
bolo stretnutie s ľuďmi práce.
Na námestí neďaleko prístavu si Svätý Otec vypočul tri
svedectvá tých, ktorí sa živia
prácou svojich rúk a na svojich pleciach znášajú ťarchu zložitej ekonomickej situácie, ktorá v posledných rokoch priniesla talianskemu
ostrovu vysokú nezamestnanosť.
František sa potom prihovoril prítomným. Pripomenul svoju predchádzajúcu pastoračnú cestu na ostrov
Lampedusa a opäť zdôraznil, že žiť na ostrove neznamená nutne žiť v izolácii. Rozhodujúca je otvorenosť
voči druhým. Ďalej poukázal na hodnotu práce, ktorá
je úzko spojená s dôstojnosťou človeka a na tragický
dopad prevrátenia hodnôt v ekonomickej oblasti, keď
sa do centra záujmu stavajú peniaze a nie človek. Tento postoj, ktorý je v pozadí šíriacej sa mentality zbavovania sa neproduktívnych osôb, tzv. „kultúry odpisu“,
nazval modlárstvom, uctievaním peňazí:
„Boh chcel, aby stredobodom sveta nebola nejaká
modla, ale človek, muž a žena, ktorí budú svet udržiavať svojou prácou. No teraz, v tomto systéme bez etiky, stojí v centre modla a svet sa stal uctievačom tohto
«bôžika peňazí». Peniaze komandujú! Rozkazuje tu
všetko, čo slúži tomuto bôžikovi. A čo sa deje? Na obranu tohto bôžika sa všetci hrnú do stredu a za obeť
padajú všetci, čo sú na okraji. Padajú za obeť starí, pretože v tomto svete nie je pre nich miesto! Niektorí hovoria o tomto rozšírenom zvyku „skrytej eutanázie“:
nechať ich bez opatery, nechať ich tak, «vykašľať sa
na nich». A padajú za obeť mladí, ktorí nenachádzajú
prácu a svoju dôstojnosť. No pomyslite, svet, v ktorom
dve mladé generácie nemajú prácu. Tento svet nemá
budúcnosť. Prečo? Pretože nemajú dôstojnosť! Je ťažké mať dôstojnosť bez práce. Toto je vaše tunajšie utrpenie. Toto je vaša modlitba, ktorá odtiaľto zaznievala
vo vašom volaní: «Prácu! Prácu! Prácu!» Je to nevyhnutne potrebná modlitba. Práca znamená dôstojnosť,
práca znamená priniesť domov chlieb, práca znamená
milovať! Na obranu tohto modlárskeho ekonomického
systému sa vytvára «kultúra odpisu»: odpisujú sa starí
rodičia a odpisuje sa mládež. A my tejto «kultúre odpisu» musíme povedať «nie». Musíme povedať: «Chceme spravodlivý systém! Systém, ktorý umožní ísť
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dopredu všetkým.» Musíme povedať: «Nechceme tento ekonomický globalizovaný systém, ktorý nám tak
veľmi škodí!» Stredobodom musí byť muž a žena, ako
to chce Boh, a nie peniaze!“
Po úvodnej časti pápež odovzdal pripravený text miestnemu biskupovi a rozhodol sa
ďalej pokračovať bez papiera.
Pred zaplneným námestím
predniesol mimoriadne emotívne svedectvo o osobnej
skúsenosti s ťažkým dopadom
hospodárskej krízy v 30. rokov
v Argentíne, pri ktorej jeho rodičia prišli o celý majetok. Zamestnaných i nezamestnaných
ľudí povzbudil, aby nikdy nestrácali nádej a vytrvali
v zápase o dôstojnosť, o ktorú ich nik nesmie obrať.
V závere Svätý Otec vyzval prítomných, aby sa
k nemu v tichosti pripojili v modlitbe, ktorú predniesol vlastnými slovami. Mnohí prítomní neskrývali
dojatie. František potom prijal osobné pozdravy troch
desiatok zástupcov sveta práce, medzi ktorými boli aj
robotníci, ktorí mu symbolicky podarovali svoje prilby. Pápež nasadol do otvoreného džípu a prechádzal
ulicami lemovanými obyvateľmi mesta, medzi ktorými bolo vidieť aj tradičné kroje.
Pred mariánskou svätyňou Našej Panej z Bonarie
na otvorenom priestranstve v blízkosti pobrežia Svätý Otec celebroval o 10.30 svätú omšu za prítomnosti
vyše 350-tisíc veriacich. Svoju homíliu zameral na náš
vzťah k nebeskej Matke, ktorá nás sprevádza nežným
pohľadom. Spolu s prítomnými opakovane vzýval
Pannu Máriu: „Matka, zhliadni na nás svojím pohľadom.“ Znova vyzval k odvahe všetkých, ktorí zápasia
s ťažkosťami, s nezamestnanosťou či chorobou, a vyzval prítomných, aby sa nenechali nalákať na lacné
odpovede, ktoré v skutočnosti nie sú riešením. Na
záver svätej omše predniesol pred sochou Panny Márie s Ježiškom zasväcujúcu modlitbu. Po svätej omši
v krátkom príhovore poďakoval organizátorom a pripomenul, že v sobotu v Bergame dostalo Taliansko
nového blahoslaveného, ktorým je kapucín Tommaso
Acerbis da Olera, osobnosť z prelomu 16. a 17. storočia. František sa potom spolu s prítomnými pomodlil
Anjel Pána.
Stretnutie s chudobnými
Po spoločnom obede s biskupmi pastoračná návšteva pápeža Františka v Cagliari pokračovala v miestnej
katedrále, kde sa Svätý Otec stretol s chudobnými.
V prítomnosti 130 mužov a žien, medzi ktorými bolo
aj 27 väzňov z neďalekej väznice, povedal, že sa cíti
ako doma a vyjadril túžbu, aby sa katedrála stala aj pre
nich ozajstným domovom. „Pred Božím pohľadom
sme si všetci rovní“, povedal a poukázal na Ježiša
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Krista, ktorý sa dobrovoľne stal chudobným. Práve
v tom spočíva skutočná láska, vzťah, ktorý má k nám
Boh, ktorý poslal vlastného Syna pre našu záchranu.
Pápež pripomenul, že lásku nemožno zužovať na
sociálnu podporu. „Cestou lásky je solidarita“, povedal František a poukázal aj na ďalšiu charakteristiku
lásky, ktorou je poníženosť. „Kristova poníženosť nie
je ani moralizmus, ani sentiment“, ale spočíva v jeho
stotožnení sa s chudobnými, v jeho blízkosti k núdznym. „Poníženosť, solidárnosť, služba – niet inej
cesty“, zhrnul svoje myšlienky Svätý Otec. Dodal, že
sa nestačí pozerať, treba Ježiša nasledovať. Ježiš neprišiel, aby sme ho sledovali zo zástupu, ale aby sme
ho nasledovali. Pápež František vzápätí ostro odsúdil
konanie tých, ktorí zneužívajú chudobných na dosahovanie vlastných cieľov. Spoločne s prítomnými sa
pomodlil Otče náš, udelil im požehnanie a poprosil
ich, aby sa za neho modlili.
Následne Svätý Otec pozdravil klauzúrne sestry
z viacerých kongregácií, ktorým poďakoval za ich
„modlitby, ktorými držia Cirkev“ a udelil im požehnanie.
Program pokračoval stretnutím Svätého Otca
s predstaviteľmi sveta kultúry vo Veľkej aule Pápežskej teologickej fakulty v Cagliari. Činnosť tejto inštitúcie pápežovi priblížili vo svojich príhovoroch viacerí akademickí predstavitelia, pričom poukázali na
nezanedbateľnú úlohu Sardínie a jej univerzity v dejinách Cirkvi. Pápež František následne vo svojom príhovore poukázal na úlohu univerzity ako miesta intelektuálneho a duchovného rozlišovania, ktoré dokáže
s múdrosťou pristupovať aj ku krízovým momentom
a nachádzať východiská, ktoré predstavujú nádej.
Ďalšou úlohou univerzity je podľa Františka vytváranie priestoru pre pestovanie kultúry ľudskej blízkosti,
kultúry stretnutia. Do tretice má byť univerzita podľa
Svätého Otca miestom výchovy k solidárnosti.
Podujatie pod názvom „Spusti siete“
Pred odletom ešte čakalo Svätého Otca stretnutie
s mladými na priestranstve Largo Carlo Felice. Ich
podujatie pod názvom „Spusti siete“ so stotisícovou
účasťou tak vyvrcholilo za prítomnosti pápeža Františka. Svätý Otec v príhovore k mladým nadviazal na
motto ich stretnutia „Spustite siete“. V troch bodoch
sa zameral na umenie vedieť vyťažiť aj zo skúsenosti
vlastného zlyhania, pričom sa dotkol otázky sviatosti
birmovania, ktoré nezriedka predstavuje rozlúčku so
životom viery. V druhom bode František poukázal na
potrebu dôverovať Ježišovi, keď nás vyzýva zatiahnuť
na hlbinu a spustiť siete. V treťom bode sa zameral na
povolanie byť rybármi ľudí a podelil sa s osobným
svedectvom o svojich 60-tich rokoch kňazského života počnúc chvíľou, keď vo svojich 17-tich rokoch zachytil vo svojom vnútri Boží hlas. Ako povedal, svoje
rozhodnutie pre kňazstvo nikdy neoľutoval.
V závere stretnutia s mladými Svätý Otec predniesol výzvu k modlitbe za pokoj v Pakistane, čím
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reagoval na tragickú správu o samovražednom bombovom útoku na kresťanov v Pešavare v kostole počas slávenia svätej omše, s minimálne 70 obeťami na
životoch a 120 zranenými.
Vo večerných hodinách sa Svätý otec vrátil z pastoračnej cesty domov do Vatikánu.
RV/jb

Svätý Otec si pripomenul
60. výročie kňazského povolania
Vatikán 22. septembra (RV) Svätý Otec si v sobotu
pripomenul 60. výročie svojho kňazského povolania. Výročie pripadlo na sviatok sv. Matúša, apoštola
a evanjelistu. Bolo to presne 21. septembra 1953, keď
Jorge Bergoglio nemal ani 17 rokov.
O tomto rozhodujúcom okamihu vo svojom živote
hovoril František na Námestí sv. Petra počas turíčnej
vigílie (18. mája tohto roku) na stretnutí s cirkevnými hnutiami a združeniami. Ako spomína, v ten deň
cítil, že má ísť na spoveď: „Išiel som na faru. Stretol
som tam kňaza, ktorého som nepoznal a pocítil som,
že sa musím vyspovedať. Bola to pre mňa skúsenosť
stretnutia. Zakúsil som, že niekto na mňa čakal. Neviem, čo sa stalo, nepamätám si to, neviem, prečo tam
bol ten kňaz, ktorého som nepoznal, prečo som zacítil
nutkanie pristúpiť k sviatosti zmierenia, ale pravdou
je, že niekto na mňa čakal. A čakal na mňa dlhú dobu.
Po spovedi som cítil, že sa niečo zmenilo. Nebol som
tým istým, čo predtým. Počul som akoby hlas, volanie: bol som presvedčený, že sa mám stať kňazom.
Táto skúsenosť je pre vieru dôležitá. Hovoríme, že my
musíme hľadať Boha, ísť k nemu a poprosiť o odpustenie, ale keď ideme, on na nás čaká, on je prvý! (...)
Ideš ako hriešnik, ale on čaká, aby ti odpustil.“
S postavou svätca Matúša sa spája aj motto Františka. „Miserando atque eligendo“, slová z kázne sv.
Bédu Ctihodného, kňaza z 8. storočia, hovoria: „Ježiš
vidiac vyberača daní zadíval sa na neho pohľadom
lásky a povolal ho“. V nedávnom rozhovore pre jezuitský časopis Civiltà Cattolica vysvetľuje pápež svoj
vzťah k sv. Matúšovi takto: „Som hriešnik, na ktorého sa Pán zadíval” a dodáva, že m «Miserando atque
eligendo» sa mu vždy zdalo pre neho veľmi pravdivé.
Spomína, že pri cestách do Ríma často navštevoval
kostol sv. Ľudovíta, francúzskeho kráľa, a chodieval
tam kontemplovať Caravaggiov obraz Povolanie Matúša: «Ten Ježišov prst, ukazujúci na Matúša. To som
ja. Takto sa cítim. Ako Matúš»,“ povedal Svätý Otec
pre Civiltà Cattolica. Aj v závere stretnutia s kňazmi
Rímskej diecézy, ktoré sa konalo v pondelok 16. septembra v Lateránskej bazilike, pripomenul toto výročie a dodal: „Prosím vás, modlite sa za mňa v tento
deň...“
RV/jak
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Pre Cirkev komunikovať znamená vedieť zapáliť srdcia
Vatikán 22. septembra (RV) František v sobotu prijal
na audiencii účastníkov plenárneho zasadnutia Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky.
Osobitné poďakovanie za prácu dikastéria patrilo
v úvode jeho predsedovi, ktorým je Mons. Claudio
Maria Celli. Aj počas dnešného stretnutia vychádzal
Svätý Otec v príhovore z troch bodov. Prvým z nich
bola „dôležitosť komunikácie pre Cirkev“, a to aj
v kontexte 50. výročia schválenia koncilového dekrétu Inter miriﬁca.
„Tento dokument je vyjadrením pozornosti, ktorú
Cirkev prejavuje komunikácii a jej nástrojom, dôležitým aj pre ich evanjelizačný rozmer. Hoci prostriedky
komunikácie zaznamenali za posledné desaťročia veľký pokrok, tento záujem tu aj naďalej ostáva, preberajúc nové vnemy a formy. Komunikačný rozhľad sa pre
mnohých stal postupne «životným prostredím», sieťou,
kde ľudia komunikujú, rozširujú hranice svojich znalostí a svojich vzťahov (porov. Posolstvo Benedikta
XVI. k Svetovému dňu spoločenských komunikačných
prostriedkov, 2013). Zdôrazňujem predovšetkým tieto
pozitívne aspekty, i keď sme si všetci vedomí aj existujúcich obmedzení a škodlivých faktorov.“
František potom prítomným položil otázku: „Akú
úlohu musí v tomto smere zohrávať Cirkev?“ Jej hlavným cieľom by podľa neho malo byť vedieť sa zapojiť
do dialógu s ľuďmi súčasnosti:
„Sú to muži a ženy občas sklamaní z kresťanstva,
ktoré sa im zdá byť sterilné, a ktoré má podľa nich
problém výraznejším spôsobom komunikovať hlboký zmysel, ktorý ponúka viera. Práve dnes, v dobe
globalizácie, v skutočnosti napomáhame rastu dezorientácie, osamelosti; sledujeme ako sa šíri zmätok
ohľadom zmyslu života, neschopnosť patriť do určitého «hniezda», ťažkosti s vytváraním hlbokých pút. Je
preto dôležité vedieť viesť dialóg, s rozvahou vstupujúc aj do priestorov vytvorených novou technikou, do
sociálnych sietí, nechať zaznieť našu prítomnosť, prítomnosť toho, kto počúva, rozpráva sa, povzbudzuje.
Nebojte sa tejto prítomnosti, vnášajúc vašu kresťanskú
identitu do tohto prostredia, aby ste sa stali občanmi.
Cirkev, ktorá sprevádza na ceste, sa vie vydať na túto
cestu s každým!“
Podľa Františka ide o výzvu, ktorej musia čeliť všetci
spoločne. Primárnym problémom však nie je technika.
„Musíme sa pýtať, či sme schopní aj v tejto oblasti prinášať Krista, viesť k stretnutiu s ním? Sme schopní komunikovať tvár tej Cirkvi, ktorá by bola «hniezdom»
pre všetkých?,“ opäť sa pýta Svätý Otec. Ako tvrdí, aj
v oblasti komunikácie je potrebná Cirkev, ktorá by bola
schopná zapáliť srdcia. Toto všetko si však „vyžaduje
pozorné a kvaliﬁkované vzdelávanie kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok, laikov, a to aj v tejto oblasti. Veľký digitálny kontinent nie je len o technológii, ale tvoria ho
reálni muži a ženy, ktorí so sebou prinášajú to, čo majú
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vo svojom vnútri, svoje nádeje,
svoje utrpenie,
úzkosť, hľadanie pravdivého, krásneho
a dobrého. Je
potrebné vedieť
ukázať na Krista a prinášať ho, vzájomným delením sa o tieto radosti
a nádeje, ako v prípade Márie, ktorá priniesla Krista
do srdca človeka. Je potrebné vedieť vstúpiť do hmly
ľahostajnosti bez toho, aby sme sa stratili. Je potrebné
zísť do najtemnejšej noci bez toho, aby nás tma zaplavila a aby sme zablúdili. Vypočuť si ilúzie mnohých bez
toho, aby sme sa nechali zviesť, prijať sklamanie bez
toho, aby sme upadli do trpkosti, dotknúť sa osobnej
dezintegrácie ostatných, bez toho, aby sme sa nechali
roztrieštiť alebo zmiasť vlastnou identitou“ (porov. Príhovor biskupom Brazílie, 27. júl 2013, 4).
„Pozornosť a prítomnosť Cirkvi vo svete komunikácie je dôležitá pre rozhovor so súčasným človekom,
aby sme ho viedli k stretnutiu s Kristom,“ povedal
Svätý Otec. V závere stretnutia tiež upozornil, že našu
najzákladnejšiu otázku v oblasti komunikácie nepredstavuje získanie najmodernejšej techniky, hoci aj tá je
potrebná. Prítomných vyzval, aby nezabúdali, že pre
Boha sú prostriedkami pre komunikáciu s človekom,
„pretože je to On, kto koná, je to On, kto mení a je to
On, ktorý zachraňuje život človeka“. Následne udelil
účastníkom plenárneho zasadnutia Pápežskej rady pre
spoločenské komunikačné prostriedky svoje apoštolské
požehnanie.
RV/mf/ snímka RV

Dni európskeho kultúrneho
dedičstva vo Vatikáne
Vatikán 24. septembra (TK KBS) Svätá stolica sa aj
tento rok zapojí do slávnosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva, významného celoeurópskeho
podujatia, ktoré organizuje Rada Európy a Európska komisia. Pápežská rada pre kultúru v spolupráci s Vatikánskymi múzeami tak na nedeľu 29. septembra pripravila podujatie, ktorého hlavná téma
znie Obrazy viery európskeho kultúrneho dedičstva.
Súčasťou toho je bezplatný vstup do Vatikánskych
múzeí po celý deň.
Dni európskeho kultúrneho dedičstva sa každoročne konajú v septembri. Ich cieľom je zvýšiť povedomie Európanov o miestnom dedičstve a prebudiť
v nich záujem o jeho ochranu.
RV/mf
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Svätý Otec v katechéze: Motorom jednoty Cirkvi je Duch Svätý
Vatikán 25. septembra (TK KBS) Katechéza Svätého
Otca Františka, ktorú predniesol pri generálnej audiencii
25. septembra 2013 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
V Kréde vyslovujeme: „Verím v jednu Cirkev“. Vyznávame teda, že Cirkev je jediná a táto Cirkev je sama
v sebe jednota. Pri pohľade na Katolícku cirkev vo svete vidíme, že ju tvorí takmer tritisíc diecéz rozšírených
na všetkých kontinentoch: toľko jazykov a kultúr! Sú tu
medzi nami prítomní biskupi z mnohých rozličných kultúr, z mnohých krajín. Je tu aj biskup zo Srí Lanky, biskup z Južnej Afriky, jeden biskup z Indie. Sú tu mnohí
z Latinskej Ameriky. Cirkev je rozšírená po celom svete.
Tisíce katolíckych komunít vytvárajú jednotu. Ako je to
možné?
1. Súhrnnú odpoveď nachádzame v Katechizme Katolíckej cirkvi, ktorý potvrdzuje: Katolícka cirkev rozšírená vo svete „má len jednu vieru, jeden sviatostný život, jedno apoštolské nástupníctvo, spoločnú nádej a tú
istú lásku“ (Kompendium KKC, 161). Pekná deﬁnícia,
však? Jasná! Správne nás usmerňuje. Jednota vo viere,
v nádeji, v láske, jednota vo sviatostiach, v Magistériu:
tieto skutočnosti sú ako oporné stĺpy, ktoré podporujú
a spájajú veľkú budovu Cirkvi. Kamkoľvek ideme, aj
do najmenšej farnosti, do najvzdialenejšieho kúta tejto zeme, je tu jediná Cirkev: sme doma, sme v rodine,
sme bratmi a sestrami. Toto je veľký Boží dar! Cirkev
je jedna pre všetkých. Nie je jedna Cirkev pre Európanov, jedna pre Afričanov, jedna pre Američanov, ďalšia
pre Ázijcov, iná pre tých, ktorí žijú v Oceánii, ale všade
je jedna. Podobne ako v rodine: môžeme byť vzdialení, roztratení po svete, ale hlboké putá, ktoré zjednocujú
všetkých členov rodiny zostávajú pevné napriek diaľke.
Myslím napríklad na skúsenosť Svetových dní mládeže
v Riu de Janeiro: v tom nedohľadnom zástupe mladých
na pláži Copacabana bolo počuť toľko jazykov, vidieť
toľko tvárí medzi sebou veľmi odlišných, stretli sa tam
rôzne kultúry a jednako tam bola hlboká jednota, vytvárala sa jediná Cirkev, boli sme zjednotení a bolo to cítiť.
Položme si otázku: Ja, ako katolík, cítim túto jednotu? Ja, ako katolík, prežívam túto jednotu Cirkvi? Alebo
ma nezaujíma, pretože som sa uzavrel do svojho malého spoločenstva či do seba samého? Som jeden z tých,
ktorí „privatizujú“ Cirkev pre vlastnú skupinu, pre svoj
národ, vlastných priateľov? Je smutné vidieť sprivatizovanú Cirkev kvôli sebectvu a nedostatku viery, však? Je
to smutné! Keď počujem o tom, že mnohí kresťania vo
svete trpia, som ľahostajný alebo sa cítim tak, akoby trpel
niekto z mojej rodiny? Keď si pomyslím alebo počujem
o tom, že mnohí kresťania sú prenasledovaní a dokonca
položia život za svoju vieru, dotýka sa to môjho srdca
alebo to ku mne neprenikne? Som otvorený voči bratovi
alebo sestre tejto rodiny, ktorí vydávajú svoj život pre Ježiša Krista? Modlíme sa jedni za druhých? Položím vám
jednu otázku, neodpovedajte však nahlas, iba v srdci.
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Koľkí z vás sa modlia za prenasledovaných kresťanov?
Koľkí? Každý nech si odpovie v srdci. „Modlím sa za
toho brata, za túto sestru, ktorí sú v ťažkostiach, pretože vyznávajú a bránia svoju vieru?“ Je dôležité hľadieť
poza hranice vlastného ovčinca, cítiť sa Cirkvou, jedinou Božou rodinou!
2. Urobme ďalší krok a opýtajme sa: Aké sú zranenia
tejto jednoty? Môžeme túto jednotu raniť? Žiaľ, z dejín
poznáme a aj dnes vidíme skutočnosť, že jednotu vždy
neprežívame. Niekedy vznikajú nepochopenia, konﬂikty, napätia, rozdelenia, ktoré jej spôsobujú rany a Cirkev
nemá tvár, akú by sme si priali, aby mala, neprejavuje
lásku - to, čo od nej chce Boh. Tie roztržky spôsobujeme
my! Pri pohľade na rozdelenia, ktoré sú doteraz prítomné medzi kresťanmi, katolíkmi, pravoslávnymi, protestantmi... cítime, že dosiahnuť plne viditeľnú jednotu je
namáhavé. Je potrebné hľadať, vytvárať spoločenstvo,
vychovávať sa k spoločenstvu, aby sme prekonali nepochopenia a rozdelenia, počnúc od rodiny, cirkevných
spoločenstiev, v ekumenickom dialógu.
Náš svet potrebuje jednotu. Žijeme v období, v ktorom potrebujeme zmierenie, spoločenstvo a Cirkev je
domom spoločenstva. Sv. Pavol kresťanom v Efeze povedal: „Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili
dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so
všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja” (Ef 4,1-3). Pokora, prívetivosť, veľkodušnosť, láska kvôli zachovaniu jednoty!
Toto sú pravé cesty Cirkvi! Vypočujme si ich ešte raz:
pokora – oproti márnivosti, oproti pýche – pokora, prívetivosť, veľkodušnosť, láska kvôli zachovaniu jednoty.
Pavol pokračuje: jedno telo, Kristovo telo, ktoré prijímame v Eucharistii; jeden Duch, Duch Svätý, ktorý oživuje
a neprestajne vytvára Cirkev; jediná nádej, večný život;
jedna viera, jeden krst, jeden Boh, Otec všetkých (porov. Ef 4, 4-6). Bohatstvo, ktoré nás zjednocuje! Pravým
bohatstvom je to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje.
Toto je bohatstvo Cirkvi.
Každý nech sa dnes opýta: Pričiňujem sa o rast jednoty v rodine, vo farnosti, v spoločenstve, alebo som klebetník, klebetnica, som príčinou rozdelenia a nesúladu?
Neviete si predstaviť zlo, ktoré v Cirkvi, vo farnostiach,
v spoločenstvách zapríčiňujú klebety! Ubližujú. Klebety
zraňujú. Kresťan by si mal pred klebetením zahryznúť
do jazyka! To prospeje, pretože jazyk napuchne a nie je
schopný rozprávať ani klebetiť! Áno či nie? Mám toľko
pokory, že s trpezlivosťou a obetou zahladím rany spoločenstva?
3. Nakoniec posledný krok viac do hĺbky. Jedna pekná otázka: Kto je motorom tejto jednoty Cirkvi? Je ním
Duch Svätý, ktorého sme všetci prijali v krste a vo sviatosti birmovania. Naša jednota nie je v prvom rade ovocím nášho súhlasu či demokracie vnútri Cirkvi či našej
snahy o vzájomný súlad, ale prichádza od neho, pretože
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on vytvára jednotu v mnohorakosti. Duch Svätý je súlad, vždy vytvára súzvuk v Cirkvi a tá je harmonickou
jednotou rozličnosti kultúr, jazykov a myšlienok. Duch
Svätý je tým motorom. Preto je dôležitá modlitba, ktorá
je dušou nášho úsilia ako mužov a žien v spoločenstve,
v jednote. Modlitba k Duchu Svätému, aby prišiel a vytvoril v Cirkvi jednotu.
Prosme Pána: Pane, daj, aby sme boli čoraz viac zjednotení, aby sme neboli nástrojmi rozdelenia; daj, nech
sa usilujeme, podľa slov jednej peknej františkánskej
modlitby, prinášať lásku tam, kde je nenávisť, odpustenie tam, kde sú urážky, jednotu tam, kde je nesvornosť.
Nech sa tak stane!
RV/aj

Vo Vatikáne sa začal medzinárodný
katechetický kongres
Vatikán 26. septembra (TK KBS) Do Vatikánu prišlo
1600 katechétov, pastoračných pracovníkov, učiteľov
a odborníkov rôznych formačných inštitúcií na Medzinárodný kongres katechétov. „Katechéta, svedok
viery” – je téma podujatia, ktoré sa koná v Aule Pavla
VI. a vyvrcholí v nedeľu 29. septembra svätou omšou
s pápežom Františkom na Námestí sv. Petra. Mons. Octavio Ruiz Arenas, sekretár Pápežskej rady na podporu
novej evanjelizácie k cieľu podujatia – lepšie spoznať
Katechizmus Katolíckej cirkvi – dodal: „Tento kongres
chce prehĺbiť najmä to, čo je v jeho prvej časti. Celé
tajomstvo Zjavenia Boha, pravá obeta, ktorú nám darúva Pán pre našu spásu a naša odpoveď. Tu sa hovorí aj
o nevyhnutnosti oddane odovzdávať vieru.“
RV/jak

Mons. Fisichella: Katechéza
má mať misijný rozmer
Vatikán 27. septembra (RV) Je potrebné vyhnúť sa
nebezpečenstvu, žeby sa Cirkev vydala na cestu novej evanjelizácie a katechéza by si pritom ponechala
charakteristiky z minulosti, uviedol arcibiskup Rino
Fisichella na Medzinárodnom katechetickom kongrese organizovanom Pápežskou radou pre novú
evanjelizáciu. Kongres predchádza Dňu katechétov,
ktorý sa bude v rámci Roka viery sláviť v nedeľu 29.
septembra 2013. Mons. Fisichella poukázal na vzťah
medzi „novou evanjelizáciou“ a „katechézou“. Pre
ich priblíženie vidí ako „nevyhnutné interpretačné
zmeny v katechetickom procese“.
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Aby bola katechéza „nástrojom v službe kresťanskej komunity“, musí byť „stretnutím s veriacimi
a tými, ktorí hľadajú zmysel života“. Ako konkrétny
návrh uviedol „potrebu katechézy, ktorá sa vyvíja
na misijnom základe, aby v tých, ktorí sú aktívnou
súčasťou kresťanského spoločenstva, vzbudila povedomie, že je potrebné obnoviť silu ohlasovania.
Pre tých druhých sa môže stať skutočným nástrojom
ohlasovania, v niektorých prípadoch prvého ohlasovania, aby prijímali postupne novosť viery a jej
význam pre život.“
Následne naznačil obraz súčasného kultúrneho
kontextu, v ktorom je zrejmé odlúčenie od krstnej
viery v mnohých ohľadoch: „Náboženská negramotnosť, ktorá sa vzťahuje aj na veriacich, ktorí
v profesionálnom živote zastávajú pozície kultúrneho významu. Nedostatok identity veriaceho, čo sa
odráža v správaní, ktoré je často v rozpore s vierou.
Ľahostajnosť k účasti na živote spoločnosti s následnou stratou pocitu spolupatričnosti k samotnej
Cirkvi. Relativistický pohľad na obsah viery a morálky a ignorovanie pohľadu viery.“
Podľa slov
predsedu Pápežskej
rady
pre novú evanjelizáciu je tento jav rozšírený
najmä v tradične kresťanských
krajinách. Z toho vyplýva, že
„jednou z úloh
novej evanjelizácie je“ práve
„oživiť vieru
kresťanov, ktorí
majú ku komunite najbližšie“.
Často sa „ich
viera javí ako
žeravé uhlíky ohňa, ktorý horí, ale nie je to živý
plameň, schopný poskytnúť v živote oporu. Viera
oslabla, pre mnohých je často irelevantnou pre ich
život a potrebuje nový impulz“.
Cirkev aj prostredníctvom katechézy ponúka veriacim možnosť posilniť kresťanskú identitu, ktorá
sa musí vysporiadať s tým, čo prináša kultúra a duchom doby. Zdá sa, že potreba novej evanjelizácie
vyplýva zo skutočnosti, že sa pozastavilo odovzdávanie viery v rodine. Pochopenie príčiny tohto javu,
ktorý predstavuje vážnu krízu vo viere, je úlohou,
ktorú nemožno odkladať, poznamenal Mons. Rino
Fisichella pred dvoma tisíckami katechétov z celého sveta, zhromaždenými v Aule Pavla VI. vo Vatikáne.
RV/jak / snímka archív
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Svätý Otec urobil ďalšie zmeny
vo vedení Rímskej kúrie
Vatikán 22. septembra (RV) Svätý Otec uskutočnil
ďalšiu sériu rozhodnutí o personálnom obsadení vedenia Rímskej kúrie. Týkajú sa troch kongregácií: pre
klerikov, pre náuku viery a pre evanjelizáciu národov,
rovnako aj úradov hlavného penitenciára, generálneho
sekretára Biskupskej synody a delegáta Správy dedičstva Apoštolskej stolice. Menovania sa týkajú aj vedenia niekoľkých nunciatúr.
Rozhodnutia Františka k 21. septembru 2013:
Za hlavného penitenciára Svätý Otec vymenoval kardinála Maura Piacenzu, doterajšieho prefekta
Kongregácie pre klerikov. Predtým prijal zrieknutie sa
úradu pre dosiahnutý kánonický vek predložené doterajším hlavným penitenciárom kardinálom Manuelom
Monteirom de Castro.
František vymenoval nového prefekta Kongregácie
pre klerikov, ktorým sa stal Mons. Beniamino Stella,
titulárny arcibiskup Midily, doterajší prezident Pápežskej cirkevnej akadémie. Pápež potvrdil v úrade sekretára kongregácie, arcibiskupa Celsa Morgu Iruzubietu.
Svätý Otec vymenoval aj sekretára pre semináre, ktorým sa stal Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, doterajší
biskup Papantly, zároveň s povýšením do arcibiskupskej hodnosti.
Vo vedení Kongregácie pre náuku viery Svätý Otec
potvrdil Mons. Gerharda Ludwiga Müllera, emeritného
arcibiskupa Regensburgu, spolu so sekretárom kongregácie, ktorým je arcibiskup Luis Francisco Ladaria Ferrer.
Do funkcie pridaného sekretára kongregácie vymenoval Mons. Josepha Augustina Di Noiu, titulárneho
arcibiskupa Oregon City, doterajšieho vicepredsedu
Pápežskej komisie «Ecclesia Dei».
V doterajších funkciách potvrdil členov a konzultorov kongregácie a za konzultora vymenoval Mons.
Giuseppeho Sciaccu, titulárneho biskupa Fondi, pridaného sekretára Najvyššieho tribunálu Apoštolskej
signatúry.
Svätý Otec potvrdil v úrade doterajšie vedenie Kongregácie pre evanjelizáciu národov: jej prefekta kardinála Fernanda Filoniho, sekretára kongregácie Mons. Savia Hon Tai-Faia, pridaného sekretára Mons. Protaseho
Rugambwu a tiež členov a konzultorov kongregácie.
Do funkcie delegáta základnej sekcie Správy dedičstva Apoštolskej stolice Svätý Otec vymenoval Mons.
Maura Rivellu, kňaza Turínskej arcidiecézy.
Na post generálneho sekretára Biskupskej synody
František vymenoval Mons. Lorenza Baldisseriho, titulárneho biskupa Diokleciany, doterajšieho sekretára
Kongregácie pre biskupov. Jeho predchodcu v úrade
Mons. Nikolu Eterovića menoval za apoštolského nuncia v Nemecku.
Svätý Otec tiež vymenoval za apoštolského nuncia v Sierra Leone Mons. Mirosława Adamczyka,
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titolárneho arcibiskupa Otricoli, apoštolského nuncia
v Libérii a Gambii.
Posledné dnešné menovanie sa týka apoštolského
nuncia a prezidenta Pápežskej cirkevnej akadémie. Do
tejto služby Svätý Otec vymenoval Mons. Giampiera
Glodera, poradcu nunciatúry a vedúceho Úradu pre
osobitné úlohy v rámci Štátneho sekretariátu, pričom
ho zároveň menoval za titulárneho arcibiskupa. RV/jb

Svätý Otec potvrdil v úrade
predsedov a tajomníkov dikastérií
Vatikán 24. septembra (TK KBS) Svätý Otec dnes potvrdil v úrade predsedu Pápežskej rady pre laikov kardinála Stanislawa Ryłka a sekretára rady, arcibiskupa
Josefa Clemensa až do ukončenia ich päťročného obdobia. Rovnako potvrdil aj členov a poradcov tohto
dikastéria, a to do 31. decembra 2013. Ďalšie potvrdenie sa týka kardinála Petra Kodwu Appiaha Turksona
ako predsedu Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, ďalej sekretára dikastéria, ktorým je arcibiskup
Mario Toso, ako aj členov a poradcov až do konca
päťročného obdobia.
RV/mf

Nové menovania Svätého Otca
Vatikán 26. septembra (TK KBS) Svätý Otec vymenoval
konzultorov Úradu pre liturgické slávenia.
P. Silvano Maria Maggiani OSM, kňaz z rádu servítov a docent sakramentálnej teológie a liturgiky na Pápežskej teologickej fakulte Marianum a na Pápežskom
liturgickom inštitúte sv. Anzelma,
P. Corrado Maggioni SMM, kňaz z kongregácie
monfortánov a vedúci úradu na Kongregácii pre Boží
kult a disciplínu sviatostí,
P. Giuseppe Midili OCarm kňaz z rehole karmelitánov, riaditeľ Liturgického úradu pre rímsku diecézu
a docent pastorálnej liturgiky na Pápežskom liturgickom
inštitúte sv. Anzelma,
Mons. Angelo Lameri, kňaz diecézy Crema, docent
liturgie na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme,
P. Manuel Nin OSB, benediktín východného obradu
a rektor Pápežského gréckeho kolégia v Ríme.
Svätý Otec vymenoval aj novú riadnu členku Pápežskej akadémie vied, ktorou sa stala profesorka Erna
Möllerová, docentka imunológie na Karolínskom inštitúte (Karolinska Institutet) vo švédskom Štokholme, ktorá je od r. 2007 aj predsedníčkou Výboru pre
Nobelovu cenu.
RV/mf
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Prvé Nádvorie novinárov
aj o novom jazyku Cirkvi
Vatikán 25. septembra (TK KBS) V priestoroch starovekého Hadriánovho chrámu na námestí Piazza di Pietra v centre Ríma sa uskutočnilo vôbec prvé „Nádvorie
novinárov“. Cieľom tejto iniciatívy Pápežskej rady pre
kultúru je podnietiť veriacich i neveriacich k vzájomnému dialógu na aktuálne spoločenské a kultúrne témy.
Na podujatí sa zúčastnili šéfredaktori najvýznamnejších talianskych periodík. Stretnutie otvoril predseda
Pápežskej rady pre kultúru kardinál Gianfranco Ravasi
verejnou diskusiou s novinárom Eugeniom Scalfarim,
zakladateľom denníka La Repubblica, ktorý sa označuje
za neveriaceho, a ktorému pápež František ešte začiatkom septembra listom odpovedal na jeho články, týkajúce sa encykliky Lumen ﬁdei. Scalfari sa priznal, že
v minulosti absolvoval aj duchovné cvičenia. Ako povedal, bolo to však z prinútenia, v čase, keď ako člen protifašistického odboja našiel úkryt v Dome Najsvätejšieho
Srdca v Ríme. „Dlhujem veľa jezuitom, ktorí ma naučili
uvažovať, ale milujem františkánov,“ uviedol neveriaci
intelektuál, ktorý takto vysvetlil svoj záujem o dialóg
s katolíkmi. Ako povedal, Kristova smrť na kríži pre
neho predstavuje vrchol vtelenia a kresťanského posolstva. A práve v tejto voľbe dať prednosť láske pred sebectvom vidí Scalfari posolstvo pre súčasnú spoločnosť,
v ktorej sa „miera narcizmu stala priam patologickou“.
Predseda Pápežskej rady pre kultúru sa v rozhovore
s novinárom venoval aj úlohe Cirkvi v revolúcii komunikácie v digitálnej ére. Pripomenul, že Ježiš v evanjeliách
ponúka istý návod, systematicky používa stručný jazyk
podobný „tweetu“, či akoby televízny scenár s „podobenstvami“. „Ak sa dnes nejaký kňaz – pastier nezaujíma o komunikáciu, zmýlil sa vo svojej službe,“ uviedol
kardinál. Jazyk Cirkvi musí podľa kardinála začať používať „novú gramatiku“, ktorá je priamejšia. Ako príklad
ponúka listy pápeža Františka a emeritného pápeža Benedikta uverejnené v denníku La Repubblica a rozhovor
pápeža Františka pre časopis Civiltà Cattolica. Scalfari
s kardinálom súhlasí, úloha odovzdávať novej civilizácii
nezmazateľné dedičstvo hodnôt minulosti podľa neho
spočíva práve v náboženstve. Na margo konfrontácie
s kardinálom Ravasim v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedol: „Je pre mňa veľkým potešením diskutovať
s človekom ako je on, pretože je jedným z tých, ktorí,
ako hovoril kardinál Martini, stráca každý deň vieru,
aby ju mohol v ďalší deň opätovne získať naspäť. Chcem tým povedať: viera sa prežíva dennodenne a je stále
ohrozovaná; zaslúžila by si nepretržitý výskum, nepretržité načúvanie hlasov, ktoré nás obklopujú.“ Stretnutie
malo charakter ohľaduplného dialógu. „Nie sme tu preto, aby sme snažili jeden druhého obrátiť, spája nás však
presvedčenie, že naše rozdielne pozície by sa mali stať
kvasom pre istú živnú pôdu, ktorá potrebuje byť zúrodnená“, skonštatoval v závere rozhovoru Scalfari.
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V rámci dnešného „Nádvoria novinárov“ viedli dialóg aj šéfredaktori denníkov Corriere della Sera a La
Stampa spolu s kolegami z katolíckych denníkov Avvenire a Osservatore Romano.
RV/mf, jb

Od vydania encykliky
Pacem in Terris uplynulo 50 rokov
Vatikán 26. septembra (TK KBS) V roku 2013 uplynulo 50 rokov od vydania encykliky blahoslaveného Jána
XXIII. Pacem in terris. Na tlačovej konferencii 26. septembra bol predstavený program osláv tohto jubilea.
Uskutočnia sa vo Vatikáne formou trojdňového pracovného stretnutia od 2. do 4. októbra. Vrcholom podujatia
bude audiencia u pápeža Františka vo štvrtok 3. októbra.
Kardinál Peter Kodwo Appiah Turkson, predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, novinárom na tlačovej konferencii pripomenul encykliku Pacem in terris
v perspektíve jej aktuálnosti a tiež jej aktualizácie vzhľadom na nové skutočnosti. Súčasne poukázal na potrebu
preveriť, ako sa premietlo do praxe jej základné učenie
v oblasti ľudských práv, všeobecného dobra a politiky.
Zdôraznil skutočnosť, že pápež Ján XXIII. pre dosiahnutie mieru ponúkol nielen teóriu, ale najmä konkrétne
apeloval na človeka a na jeho dôstojnosť.
Trojdňový program bude podľa kardinála Turksona
zameraný na niekoľko dôležitých aspektov: „Prvým je
otázka politických inštitúcií a globálnej politiky, ktoré
sú nevyhnutné pri riešení globálnych otázok. Encyklika
Pacem in terris už pred päťdesiatimi rokmi s jasnosťou
a prezieravosťou konštatovala nedostatočnú pozornosť
národných štátov voči požiadavkám univerzálneho spoločného dobra. Druhým bodom, ktorý chce Pápežská rada
predložiť na uvažovanie, sú nové hranice mieru. Tretím
je vzdelávací aspekt, na ktorom Cirkvi obzvlášť záleží,
pretože sa spája s jej poslaním formovania svedomia.“
Medzi otázkami, ktoré zazneli na tlačovej konferencii bola aj nutnosť reformy OSN, ktorú kardinál Turkson
odôvodnil slovami: „Táto reforma by mohla dať hlas
všetkým členom, aby mohli mať účasť na uskutočňovaní
spoločného dobra pre všetkých.“
K prenasledovaniu kresťanov po nedávnych prejavoch násilia v Keni a Pakistane kardinál Turkson vyslovil výzvu, aby sa OSN zaoberalo vytvorením právnych
predpisov na ochranu kresťanov a náboženských menšín:
„Žiaľ, o týchto perzekúciách médiá síce informujú, ale
potom sa na ne zabudne. Svätý Otec povedal, že Cirkev
je jedna, a preto nás vyzýva, aby sme sa aj my cítili prenasledovaní ako tí, ktorí sú skutočne prenasledovaní.“
Zvláštnu starosť vyjadril kardinál Turkson ohľadom
podmienok kresťanov v krajinách Blízkeho východu,
keď povedal: „Nezdá sa, že ide len o vzburu proti diktátorovi, ale o odboj ovplyvnený do značnej miery snahou
o rozšírenie istého druhu islamu.“
RV/jak
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CCEE zverejnila list zdôrazňujúci
užitočnosť viery pre život Európy
St. Gallen 24. septembra (TK KBS) Vedenie Rady
európskych biskupských konferencií (CCEE)
zverejnilo list pripomínajúci 1700. výročie Milánskeho ediktu, ktorým cisár Konštantín uznal
právo kresťanov na náboženskú slobodu.
List poslala CCEE Mons. Stanislavovi Hočevarovi, belehradskému arcibiskupovi, pri príležitosti púte veriacich do mesta Niš. „Milánsky
edikt nesmie zostať len historickou udalosťou,
ktorá viedla k uznaniu práva ľudí na náboženskú slobodu a k slobode verejného vyznávania kresťanskej viery“, napísali predstavitelia
CCEE vedení maďarským kardinálom Petrom
Erdöm. „Význam ediktu zostáva aj pre dnešok,
pretože nám umožňuje oceniť spoločenský
význam viery pre celú Európu.“
„Viera má schopnosť vytvárať pokoj v srdciach a medzi národmi a tiež dokáže učiť ľudí,
a to nielen slobode svedomia - lebo náboženská
sloboda nemôže byť zredukovaná na toto jediné
právo - ale aj slobode, ktorá chce žiť a prispievať k dobru druhých, či už individuálne alebo
spolu s ostatnými,“ dodali biskupi.
CatholicCulture, mk

nových seminaristov, ktorých tento rok do neokatechumenátnych seminárov nastúpi vyše tristopäťdesiat.

CatholicCulture, mk

Katolícka nemocnica v Írsku
súhlasila s vykonávaním potratov
Dublin 26. septembra (TK KBS) Katolícka Univerzitná nemocnica Mater Misericordiae v Dubline oznámila, že sa podriadi novému írskemu zákonu, ktorý za
niektorých okolností umožňuje potraty, informovali
viaceré írske médiá.
„Prioritou nemocnice je zostať vernou milosrdenstvu, záujmu a klinickej starostlivosti o všetkých našich pacientov,“ píše sa vo vyhlásení inštitúcie. „Keďže
chceme pokračovať v napĺňaní tejto našej povinnosti,
podriadime sa zákonu v tej forme, v akej sa na nás
vzťahuje.“
Zákon o ochrane života počas tehotenstva z roku
2013 vymenúva 25 „vhodných inštitúcií“ - vrátane
Univerzitnej nemocnice Mater Misericordiae - v ktorých bude možné vykonávať potraty. Ako informoval
denník Irish Independent, v diskusii o zákone írsky
minister zdravotníctva zdôraznil, že všetky nemocnice
ﬁnancované z peňazí daňových poplatníkov sa musia
zákonu podriadiť.
CatholicCulture/mk

Neokatechumenátna cesta
už má vo svete 100 seminárov
Rím 25. septembra (TK KBS) Otvorením seminárov
Redemptoris Mater vo Filadelﬁi, Vancouveri a v piatich ďalších mestách USA dosiahol počet seminárov
Neokatechumenátnej cesty vo svete už rovných sto.
Informovala o tom spravodajská agentúra Zenit.
„V roku 1987 bol prvý misijný seminár Redemptoris Mater otvorený v Ríme,“ píše sa na webovej stránke
hnutia. „V tomto seminári bývajú mladí, ktorí v sebe
objavili a nechali dozrieť povolanie do Neokatechumenátneho spoločenstva a odpovedali na výzvu ísť ohlasovať evanjelium do celého sveta.“ Viacero biskupov
následne aj vo svojich diecézach dovolilo zakladanie
neokatechumenátnych seminárov.
Hnutie existuje od roku 1964 a získalo pochvalu
viacerých pápežov za horlivú evanjelizačnú činnosti,
ale aj kritiku niektorých biskupov za rozdelenia vo farnostiach. V roku 2005 kardinál Francis Arinze, vtedajší
prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí,
hnutiu nariadil upustiť od niektorých liturgických praktík. Misijný zápal hnutia však neustále prináša nové povolania: v Ríme len prednedávnom skončilo stretnutie
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Kardinál Tauran na návšteve
v Kazachstane
Kazachstan 24. septembra (TK KBS) Predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg kardinál Jean-Louis Tauran odcestoval v piatok 20. septembra 2013
do Kazachstanu pri príležitosti 10. výročia Kongresu
svetových a tradičných náboženstiev. Ide o významnú
iniciatívu zameranú na podporu medzináboženského
dialógu, ktorá sa od roku 2003 koná každé tri roky za
účasti vatikánskej delegácie. Kardinál Tauran prijal pozvanie predsedu Senátu Kazašskej republiky a zároveň
vedúceho sekretariátu kongresu Kajrata Mamiho.
Kazachstan je prevažne moslimskou krajinou,
katolíci predstavujú len 2 % obyvateľstva. Krajina
nadviazala diplomatické vzťahy so Svätou stolicou
v roku 1992. O šesť rokov neskôr bola podpísaná
dohoda, ktorá zaručujú práva a povinnosti katolíkom
v krajine, ako aj práva a povinnosti štátu voči nim.
Kazachstan navštívil v septembri 2001 aj pápež Ján
Pavol II.
RV/mf
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Dialóg medzi Svätou stolicou
a Vietnamom napreduje
Vatikán 20. septembra (TK KBS) Vo Vatikáne sa
dnes končí návšteva delegácie Výboru pre náboženské záležitosti vietnamskej vlády. Dialóg
medzi Svätou stolicou a Vietnamom v súčasnosti charakterizujú dobré vzťahy a vzájomná
spolupráca. Delegácia sa počas uplynulých dní
stretla s podsekretárom Kongregácie pre evanjelizáciu národov Mons. Tadeuszom Wojdom
a podsekretárom pre vzťahy so štátmi Mons.
Antoinom Camillerim. V stredu sa zúčastnila
aj na generálnej audiencii, počas ktorej Svätý
Otec adresoval členom delegácie osobitný pozdrav.
Rozhovory tohto týždňa sa niesli v priateľskej
atmosfére. Delegácia verí, že veriaci vo Vietname
sa aktívne zapoja do budovania a rozvoja krajiny.
Svätá stolica zase poukázala „na pozitívny vývoj
bilaterálnych vzťahov“ a ocenila podporu Katolíckej cirkvi vo Vietname zo strany vlády. Potvrdzuje to aj prítomnosť nerezidentného zástupcu
Svätej stolice vo Vietname arcibiskupa Leopolda
Girelliho.
Cirkev chce aj naďalej pokračovať v činnosti
v prospech obyvateľov Vietnamu a zapojiť aj do
oblasti vzdelávania, a to otvorením škôl a vzdelávacích inštitúcií.
RV/ mf

V Pakistane spáchali mimoriadne
krvavý útok na kresťanov
Islamabad 23. septembra (TK KBS) Pakistan zažil včera historicky najhorší útok na kresťanskú
menšinu žijúcu v krajine. Pri samovražednom
útoku na kostol v meste Pešavar podľa miestnych
médií zahynulo najmenej 75 ľudí.
K útoku došlo po nedeľnej svätej omši. Dvaja
samovražední atentátnici sa odpálili v momente,
keď približne 600 veriacich vychádzalo z kostola
po skončení bohoslužby. Explózia poškodila aj
okolité budovy. Medzi obeťami bolo podľa policajnej správy najmenej 7 detí. Počet zranených sa
odhaduje na približne 130 ľudí.
K útoku sa podľa správ prihlásilo zoskupenie
radikálnych predstaviteľov hnutia Taliban. Išlo
vraj o pomstu za útoky USA. Mesto Pešavar leží
v blízkosti hraníc s Afganistanom. Celý okolitý región je pritom pokladaný za pevnosť Talibanu a útočište ďalších islamských extrémistov,
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napríklad Al-Kaidy. Po útoku kresťania na protest postavili v uliciach Pešavaru barikády.
Konferencia biskupov Pakistanu odsúdila
atentát ako „hanebný a zbabelý zločin“. Na prejav smútku a protestu voči násiliu kresťanské
školy a vzdelávacie inštitúcie v Pakistane zatvorené až do stredy. Biskupi sa zároveň obrátili na
kresťanov, aby zostali pokojní a vyhli sa akémukoľvek násiliu. Okolo 96 percent spomedzi 185
miliónov obyvateľov Pakistanu sú moslimovia.
Ku kresťanstvu sa v krajine hlásia približne
3 milióny obyvateľov.
kathpress/mk

V Sudáne narastá počet hrozieb
voči kresťanským misionárom
Khartoum 26. septembra (TK KBS) Zastrašovanie
katolíckych kňazov a misionárov zo strany verejných predstaviteľov Sudánu sa stáva čoraz častejším. Miestne zdroje z cirkevného prostredia,
ktoré si kvôli bezpečnosti neželali byť bližšie menované, o tom informovali agentúru Fides.
Tieto zdroje tvrdia, že počas septembra si sudánske bezpečnostné zložky niekoľkokrát predvolali na výsluch štyroch kňazov. Ide o pátra Georga
Jangaru Modiho, pátra Quintina Okenyho, pátra
Butrusa Trille Kuku a pátra Beppina Puttinata,
ktorý má talianske i sudánske občianstvo.
Jeden z kňazov povedal, že počas vypočúvaní
bezpečnostnými zložkami bol obvinený zo špionáže pre iné africké krajiny, vraj sa mal zúčastniť aj na zahraničných školeniach. Kňaz to podľa
vlastných slov pokojne odmietol, a ukázal vyšetrovateľom svoj pas, v ktorom nie sú nejaké záznamy o opustení krajiny alebo opätovnom vstupe do
nej. Pas aj mobilný telefón si vyšetrovatelia nechali kvôli „ďalšiemu zisťovaniu“.
Miestne zdroje tvrdia, že táto epizóda je len
jedným spomedzi viacerých príkladov zastrašovania, ku ktorému neustále dochádza voči predstaviteľom Katolíckej cirkvi zo strany sudánskych
autorít. V poslednej dobe zatvorili množstvo cirkevných centier a viacero kňazov a zahraničných
misionárov bolo nútených odísť z krajiny, ďalším
nebolo obnovené povolenie na pobyt alebo im bol
zamietnutý vstup do Sudánu. Cirkevné stretnutia
a hnutia veriacich sú kontrolované sieťou informátorov.
Vláda v Khartoume už vypovedala všetkých
zahraničných misionárov iných kresťanských
cirkví. Zdá sa, že teraz je v Sudáne ohrozená aj
budúcnosť Katolíckej cirkvi.
Fides/mk
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Národný pochod za život
Košice 22. septembra (TK KBS) Metropolou východu prešiel Národný pochod za život. Po mesiacoch
príprav a sérii sprievodných aktivít sa košické Hlavné
námestie zaplnilo vyše 70-tisíc ľudí zo všetkých regiónov Slovenska i zahraničia, ktorí prišli osláviť život.
Národnému pochodu za život predchádzal viacdňový
prípravný program.
Vyvrcholil predpoludňajšími pro-life bohoslužbami vo všetkých
kostoloch Košíc, ktoré
slávilo 16 biskupov
východného i západného obradu s miestnymi veriacimi, ako aj
s pútnikmi z vlastných
diecéz,
atrakciami
pre deti a programom
na hlavnom pódiu na
Hlavnom námestí.
Európske hlavné
mesto kultúry, Košice popoludní zaplavili slovenské
vlajky, transparenty a plagáty, ktorým všetci prítomní
oslavovali život. Nechýbala podobizeň Svätého Otca
Františka a tisícky bielych balónikov, portréty a obrázky rodín s deťmi. „Život je dar!“, „Sme tu spolu,
aby sa ochránili život od počatia“, „Žiadame zákaz
potratov“ - to boli iba niektoré z nápisov, ktoré držali
mladí i starší v rukách. Niektorí si pripli na svoje oblečenie i odznaky, ktorým vyjadrili k úctu k životu od
počatia po prirodzenú smrť.
Väčšinu z prítomných tvoril pestrofarebný zástup
rodičov s deťmi, mladí ľudia, zástupcovia rôznych združení, hnutí a spoločenstiev, rehoľné a kňazské spoločenstva, ako aj viaceré známe tváre zo spoločenského
a náboženského života. Medzi účastníkmi boli zástupcovia z ďalších krajín, v uliciach bolo počuť angličtinu,
nemčinu, jazyky susedných krajín. Z Poľska pricestoval
napríklad predstaviteľ poľského pochodu za život Tamasz Kancelarczik.
Pochod, ktorý sa pripravoval viac než jeden rok,
sa konal z iniciatívy Konferencie biskupov Slovenska.
Na jeho príprave pracovalo s hlavným tímom vyše 700
dobrovoľníkov. Jeho cieľom bolo mobilizovať verejnosť
a upozorniť mienkotvorcov a legislatívcov, že ochrana života a rodiny tvorenej manželstvom muža a ženy
ako nenahraditeľného priestoru pre vznik a rozvoj života majú na Slovensku podporu verejnosti. Trasa viedla
z Hlavnej ulici cez Šrobárovú po Námestie maratónu
mieru a späť na Hlavnú ulicu.
Masové podujatie, aké samotné mesto už niekoľko
rokov nezažilo, sa zaobišlo bez incidentov. Podobný
počet ľudí zaplnil ulice Košíc v júli 1995, keď metropolu východu navštívil pápež Ján Pavol II. Jeho slová
pripomínali aj niektoré transparenty a plagáty. Na nich
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nechýbali stovky rôznych námetov, ktoré sa venovali
hlavnej téme akcie. Unikát tiež zdobilo hlavné pódium súsošie kľačiacej matky s priehľadným dieťaťom, ktoré
jej odpúšťa.
Pochodom chceli organizátori upozorniť na dôstojnosť ľudského života a rodiny založenej manželstvom
muža a ženy ako najlepšie miesto pre život.
„Národný pochod za
život je vyvrcholením
dlhoročného úsilia za
presadenie kultúry života a reakcia na rastúce
spochybňovanie hodnoty ľudského života
a rodiny ako ideálneho
miesta pre prijatie života. Košice, európske
hlavné mesto kultúry sú
vhodným miestom na
národný apel ochrany života, ako základného kultúrneho prejavu,“ hovorí jeden
z nich Dušan Škurla.
Pochod sa niesol v duchu hesla „Poďme von a bojujme za život“. Medzi účastníkmi kráčali apoštolský
nuncius na Slovensku Mario Giordana, sekretár Kongregácie pre východne cirkvi Cyril Vasiľ, SJ a biskupi
Slovenska.
Pozdrav predsedu KBS k účastníkov pochodu
V mene Konferencie biskupov Slovenska sa účastníkom prihovoril jej súčasný predseda Mons. Stanislav
Zvolenský. Ocenil, že „mnohí“ z prítomných doputovali z menších i väčších vzdialeností a organizátorom
s dobrovoľníkmi poďakoval za ich nadšenie a obetavú
prípravu.
„Vaša prítomnosť ukazuje to, čo nosíte vo svojom
svedomí: obdiv, vďačnosť a absolútnu úctu voči daru
života. Vašu úctu a vďačnosť za dar života vyjadrujete však nielen týmto pochodom, ale aj vašou obetavou
starostlivosťou o vaše deti, o vašich starých rodičov,
o vašich dlhodobo či krátkodobo chorých, o vašich
zomierajúcich. Vaša každodenná obetavá úcta k životu z vás robí pravdivú a zdravú časť našej spoločnosti,
ktorá má budúcnosť, lebo je za život,“ povedal arcibiskup Zvolenský.
K životu podľa nevyhnutne patrí aj odpustenie. Boh
miluje všetko živé a aj preto je milosrdný. Boh si neželá
smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Naša úcta a radosť
zo života sa prejavujú aj radosťou z odpustenia, ktoré
dáva život. Pochod za život je cestou uzdravujúcej lásky
k životu, lásky k životu od počatia po prirodzenú smrť,
k životu, ktorý sa obnovuje odpustením. Láska k životu
uzdravuje. Vďaka vám všetkým, že ste prišli a vytvorili
príťažlivé spoločenstvo,“ dodal predseda KBS.
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Apoštolské požehnanie od Svätého Otca
Toto spoločenstvo si vypočulo i pozdrav apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Maria Giordanu. Biskupom, kňazom, zasväteným osobám, veriacim i všetkým
ľuďom dobrej vôle, ktorí sa zišli v Košiciach, priniesol
pozdrav, povzbudenie a apoštolské požehnanie Svätého
Otca Františka. Pripomenul jeho slová, keď bol ešte arcibiskupom v Buenos Aires v Argentíne: “Chráňte ľudský život! Nedajte sa od toho ničím a nikým odradiť.
Stojí to za to”.
Citoval ho z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že poukazujú na hodnotu ľudského života, ktorý je vždy božím
darom a ako taký si zaslúži, aby sme nad ním držali
ochrannú ruku v každej etape jeho vývoja a rastu. „A
druhý dôvod je ten, aby sa zdôraznilo, že každá iniciatíva, ktorá sa koná na ochranu ľudského života, okrem
toho, že je správna a legitímna, je predovšetkým dobro,
ktoré prináša svoje ovocie v živote jak jednotlivých ľudí,
tak rodín i celej spoločnosti,“ povedal otec nuncius.
Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana zdôraznil, že stojí za to - ako vraví Svätý Otec
- „nedať sa nikdy odradiť od šírenia kultúry života, od
jeho ochrany a od toho, aby sme v našej spoločnosti prispeli ku klíme, ktorá bude naklonená základným
ľudským a kresťanským hodnotám - tak potrebným pre
harmonický ľudský rozvoj i rozvoj spoločnosti, v ktorej
žije,“ povedal vo svojom príhovore, v závere ktorého
poďakoval všetkým, ktorí prispeli k organizácii pochodu a k jeho sprievodným aktivitám.
K rečníkom sa pridali i evanjelický farár Dušan
Havrila, poslankyňa Európskeho parlamentu Anna
Záborská, Mária Demeterová z Fóra života, novinár
Martin Hanus i jeden z hlavných organizátorov Marek
Michalčík s manželkou. Príhovory sa striedali s hudobnými vstupmi špeciálne zostavenej kapely Národného
pochodu za život, ktorého sa začal po prečítaní oﬁciálneho manifestu pochodu.
Manifest Národného pochodu za život
Manifestom Národného pochodu za život jeho organizátori verejne vyjadrili presvedčenie, že život každého
človeka je neoceniteľný. Preto má byť bezpodmienečne
chránený počas celej jeho dĺžky od počatia po prirodzenú smrť a má byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť.
Rovnako má byť chránená rodina založená manželstvom muža a ženy. Starostlivosť o deti a ich výchova
je právom rodičov.
„Ako členovia tejto spoločnosti sme si vedomí našej
spoluviny za súčasný stav, kedy sme pričasto ako súčasť
mlčiacej väčšiny nebránili právo na život a nevytvárali vhodné podmienky na jeho rozvoj. Súčasný stav je
natoľko vážny, že nás vyzýva ku konkrétnym činom,
vyzýva nás postaviť sa za ochranu každého jedného
človeka, aj toho nenarodeného,“ píše sa v manifeste,
v ktorom zároveň jeho tvorcovia vyzvali všetkých ľudí
dobrej vôle, aby sa zasadali o konkrétne veci.
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Prvou z nich je ochrana a úcta ku každému človeku
od jeho počatia po prirodzenú smrť. Požadujú tiež rešpektovať dôstojnosť každého človeka, pomáhať ľuďom
v núdzi, osobitne tehotným ženám, mnohopočetným rodinám a rodinám v ťažkej životnej situácii, ďalej žiadajú ukončiť zločiny na nevinných nenarodených deťoch
a násilie, ktoré je páchané na ženách v mene „možnosti
voľby“, ochrániť manželstvo muža a ženy a rešpektovať
právo rodičov na výchovu svojich detí.
Osobitným spôsobom vyzvali organizátori v manifeste všetkých verejných činiteľov. Chcú od nich, aby
vytvorili legislatívne podmienky na to, aby bol chránený
každý človek od počatia po prirodzenú smrť. Ďalej chcú,
aby legislatívnym spôsobom zabezpečili ochranu manželstva muža a ženy, vytvorili mechanizmy podmienky
na to, aby sa rodiny nebáli prijímať deti a aktívne podporili také inštitúcie, zamerané na pomoc rodinám v núdzi
a tehotným ženám, aby nemuseli uvažovať o potrate.
Po vypočutí manifestu pochod odštartovali žalmoví
bubeníci zo spoločenstva Maranatha z Prešova a 8-ročná
Anička. Jeho štart spustila po tom, ako vyslovila hlavné
heslo akcie „Poďme von a bojujme z život“ a zabubnovala na bubon. Účastníci pochodu sa potom za sprievodu
hudby s vlajkami a transparentmi, ako napríklad „Národ
za život“ či „Nádej pre život“ vydali na pochod po Hlavnej ulici, pokračovali po Alžbetinej, Kuzmányho, Strojárenskej a vrátili sa späť na Hlavnú ulicu.
Na Národnom pochode za život prepísali
encykliku bl. Jána Pavla II.
Medzi transparentmi bol aj unikát. Bol široký 1,5
metra a dlhý okolo 500 metrov. Napísané na ňom boli
slová encykliky pápeža Jána Pavla II. Evangelium vitae.
Tento symbol vytvorili špeciálne pre Národný pochod
za život desiatky mladých ľudí, najmä z východného
Slovenska. Projekt predstavili už na sobotnej otváracej
svätej omši. Ďalším je brožúrka, ktorá rozdávali medzi
ľuďmi. Má poslúžiť ako príručka pro-lifera. V náklade
10-tisíc kusov ju vydalo občianske združenie Deti sv.
Alžbety Aliancia za život.
Organizačný tím Národného pochodu za život v jeho
závere ocenil jeho priebeh. „Som veľmi spokojný, ale
to nielen z pohľadu na počtu, ale aj tomu všetkému, čo
tomu prechádzalo,“ povedal novinárom košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Pridal sa k nemu
aj Marek Michalčík. „Musím hodnotiť túto akciu ako
veľmi úspešnú, a ako tú, ktorá prekonala naše očakávania,“ dodal Michalčík, jeden z hlavných organizátorov.
Z bezpečnostného hľadiska prebehla celá akcia podľa
organizátorov podľa harmonogramu. „Mali sme zopár
strát detí, ktorí sa následne potom našli, menšie zranenia,
menšie zdravotné problémy, ktoré sme vyriešili rýchlymi zásahmi,“ uviedol pre médiá Fabián Novotný. „Elektrizujúcu atmosféru“ celého historicky prvého podujatia
vyzdvihol ďalší organizátor Dušan Škurla, podľa ktorého sa z Košíc skutočne stalo Európske hlavné mesto
kultúry života.
TK KBS, ml / snímka pz
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KU ocenila čestným titulom
doctor honoris causa
kardinála Grocholewskeho
Ružomberok 25. septembra (TK KBS) Slávnostnou
bohoslužbou Veni Sancte a zasadaním vedeckých
rád sa začal v poradí už štrnásty akademický rok
na Katolíckej univerzite (KU) v Ružomberku. Jej
rektor prof. Tadeusz Zasępa povzbudil študentov
a pedagógov nebáť sa nových dní a nových výziev,
ktoré pred nimi stoja: a teda aj nového akademického roka.
Katolícka univerzita v Ružomberku udelila
čestný titul doctor honoris causa Zenonovi kardinálovi Grocholewskému, ktorý je prefektom Kongregácie pre katolícku výchovu. „Ako Cirkev sme
tu pre chudobných, utrápených, zranených. Vy ich
stretávate, keď navštevujete školy a univerzity po
celom svete. Vy viete najlepšie, že okrem vzdelania
oni potrebujú lásku. Ukazujete nám to svojím postojom a spôsobom jednoduchého života a služby,“
vyhlásil o kardinálovi Grocholewskom rektor KU
prof. Tadeusz Zasępa.
Pápežský prelát a súdny vikár Košickej arcidiecézy Mons. Peter Holec vyzdvihuje na osobnosti
kardinála Grocholewského predovšetkým jeho pracovitosť, rozvoj náuky kanonického práva a službu
spravodlivosti a pokoja.
„Cítim sa vskutku poctený, že prijímam titul doctor honoris causa od vzdelávacej inštitúcie univerzitného typu v Ružomberku. Moja radosť je o to väčšia,
že hovoríme o prvej katolíckej univerzite vo vašej
nádhernej krajine, ktorej národ mi je tak drahý.“ Týmito slovami prevzal Zenon kardinál Grocholewski
najvyšší čestný titul. „Dnes pociťujem radosť z ocenenia Katolíckou univerzitou, ktorú som videl zrodiť sa a rásť, a ktorá má mimoriadne dôležitú úlohu
formovateľky nových generácií i tvorivého partnera
iných centier vyššieho vzdelávania.“
Kardinál Zenon Grocholewski sa narodil 11. októbra 1939 v Bródkach pri Poznani. V roku 1953
vstúpil do nižšieho seminára vo Wolsztynie a v roku
1957 začal ﬁlozoﬁcké a teologické štúdiá v Arcibiskupskom seminári v Poznani. Jeho doktorská dizertácia bola ocenená zlatou medailou Svätého Otca
Pavla VI. V roku 1972 prijal miesto notára v Najvyššom tribunáli Apoštolskej signatúry. Za biskupa
bol menovaný v roku 1982. Spolupracoval pri tvorbe Kódexu kanonického práva, ktorý bol promulgovaný v roku 1983. V roku 1999 ho vymenovali za
prefekta Kongregácie pre katolícku výchovu. O dva
roky nato – v roku 2001 – bol povýšený do kardinálskeho stavu. Okrem toho je členom Kongregácie pre
náuku viery, Kongregácie pre Boží kult a disciplínu
sviatostí, Kongregácie pre biskupov a Kongregácie
pre evanjelizáciu národov.
Matúš Demko
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V Ružomberku sprístupnili
novú univerzitnú knižnicu KU
Ružomberok 25. septembra (TK KBS) Katolícka univerzita v Ružomberku sprístupnila novú univerzitnú
knižnicu študentom, pedagógom i širokej verejnosti za
účasti kardinála Zenona Grocholewského a ďalších významných hostí. „Nová knižnica sa stáva srdcom univerzity, bude to symbol, ktorý ju bude reprezentovať,“
tvrdí rektor KU prof. Tadeusz Zasępa, ktorý do novej
budovy knižnice pozýva každého záujemcu.
Výstavbu sa podarilo dokončiť po 869 dňoch, od
posviacky základného kameňa 11. mája 2011 po dnešné
slávnostné otvorenie. Do nových priestorov sa presťahovala ružomberská akademická knižnica a jej pracovníci. Pokiaľ by sa využila celková kapacita novej budovy univerzitnej knižnice, ktorá umožňuje uložiť vo
voľnom výbere a v archíve až 790-tisíc kníh, vznikol
by rad dlhý viac ako 22 kilometrov. Z toho 5,4 kilometra vo voľnom výbere a 17,14 kilometrov v archíve.
Vzhľadom na kapacitu novej knižnice nebudeme mať
ani po piatich rokoch problém kde umiestniť knižničné
jednotky,“ približila iaditeľka Soňa Hlinková.
Architektonický návrh a štúdiu vypracovali Ján
Potoma, Stanislav Šutvaj a Matúš Bišťan. Železobetónový skelet nadväzuje na súčasný areál univerzity.
„Veľa prvkov v interiéri ostane z pohľadového betónu,
z nehrdzavejúcej ocele a zo skla. Pomerne asketická
konštrukcia má svoj význam. Tým, že knižnica má
otvorený charakter, nechceli sme reálne pravdivé materiály prekrývať náhradami, stierkami alebo obalovými
materiálmi“, vysvetlil Stanislav Šutvaj.
Myšlienka vybudovať novú univerzitnú knižnicu
vyplynula z nevyhnutnej potreby zabezpečiť pedagógom a študentom univerzity modernú knižnicu, ktorá
by zodpovedala požiadavkám doby. Jej súčasťou, okrem
rozsiahlych knižničných priestorov sústredených na štyroch podlažiach, bude univerzitný archív, prednáškové,
galerijné priestory, ktoré budú môcť využívať umelci na
prezentovanie svojej tvorby, priestory na organizovanie
kultúrnych a spoločenských podujatí, tiché študovne,
oddelenie vzácnych výtlačkov, ale aj kaviareň a kníhkupectvo.
Matúš Demko/snímka Martin Buzna
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V Kňazských seminároch slávnostne otvorili nový akademický rok
SPIŠSKÁ KAPITULA - V Katedrále sv. Martina
prosili 21. septembra 2013 o dary Ducha Svätého
v novom akademickom roku 2009/2010 študenti Teologického inštitútu v Spišskej Kapitule – Spišskom
Podhradí. Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons.
Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy. Koncelebrovali rektor Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku prof. Tadeusz Zasępa, dekan Teologickej
fakulty v Košiciach KU v Ružomberku prof. Cyril
Hišem, predstavení seminára, vyučujúci a ostatní prítomní kňazi. Na slávnosti sa zúčastnili aj predstavitelia akademickej obce z iných univerzít a fakúlt.
V homílii Mons. Tyrol vychádzal z výrokov emeritného pápeža Benedikta XVI.. Pre študentov pripravujúcich sa na kňazstvo zdôraznil potrebu postupného
vrastania do života s Bohom. To spočíva vo sviatostnom živote, v neustálom sýtení sa Božím slovom spolu so schopnosťou systematicky pracovať a teologicky
premyslieť každú zjavenú pravdu. Iba poctivé namáhanie ducha nám môže priniesť hlbokú satisfakciu
životného štýlu, ktorý sme si pod vplyvom Pánovho
povolania a vďaka jeho milosti zvolili. Pred pocitom
vyhorenia nás uchráni pokánie, posväcovanie a teológia,“ povedal Mons. Anton Tyrol.
Program pokračoval imatrikuláciou nových študentov na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule,
ktorých pribudne v tomto roku v rámci študijného
programu Katolícka teológia 13 a Sociálna práca 35.
So svojimi príhovormi vystúpili rektor Zasępa, dekan
Hišem, rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Mons. Jozef Jarab, ale aj riaditeľ Rádia LUMEN Juraj Spuchľák.
Lukáš Stolárik
BRATISLAVA - Slávnostným Veni Sancte - prosebnou modlitbou k Bohu o dar Ducha Svätého - 24.
septembra otvorili nový akademický rok na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Pri tejto príležitosti predsedal slávnostnej svätej omši v Katedrále
sv. Martina bratislavský arcibiskup metropolita Mons.
Stanislav Zvolenský.
Spolu s ním koncelebroval pomocný bratislavský
biskup Mons. Jozef Haľko, generálny vikár Trnavskej
arcidiecézy Mons. Ján Pavčír, dekan fakulty Mons.
Marian Šuráb, rektor kňazského seminára v Bratislave Mons. Daniel Ižold, rektor seminára v Badíne vdp.
Ján Viglaš a ďalší kňazi. Na svätej omši boli prítomní
pedagógovia, formátori, študenti i nepedagogickí zamestnanci fakulty.
Arcibiskup Zvolenský sa v príhovore venoval komentáru prvého čítania z Knihy Ezdrášovej o návrate
vyvoleného ľudu z babylonského zajatia a posviacke
nového chrámu. Všetkých prítomných pozval s radosťou a s Božou pomocou budovať stavbu svojho života
i stavbu Cirkvi.
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Slávnosť pokračovala zasadnutím akademickej
obce v Aule Bohosloveckej fakulty, počas ktorého
odovzdali novým študentom indexy a niektorým pedagógom nové kánonické poverenia vyučovať.
Lukáš Uváčik

NITRA - V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma sa
25. septembra 2013 konala svätá omša , Veni sancte
a potom sa akademická obec zišla v priestoroch kňazského seminára. Svätú omšu celebroval nitriansky
biskup Mons. Viliam Judák, prítomný bol aj generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. Ladislav Stromček
a dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave Mons. Marián Šuráb.
Očakávania biskupa Mons. Viliama Judáka od
kňazského seminára v novom akademickom roku súvisia s budúcim poslaním tých, ktorí sa chystajú na
kňazskú službu: „Začíname tento akademický rok
ešte v pokračujúcom Cyrilo-metodskom roku a v Roku viery, tak verím, že tieto hodnoty budú rezonovať a že aj prostredníctvom týchto hodnôt budeme
zodpovedne všetci – pedagógovia i študenti, ako aj
predstavení seminára, pristupovať k úlohám, ktoré sú
pred nami“, povedal nitriansky biskup Judák. Rektor
Kňazského seminára v Nitre Mons. Pavol Zahaltlan
chce, aby formácia budúcich kňazov zohľadňovala
výzvy dneška, ktoré „sú vždy nové; aj doba sa mení
a na to sa treba pripraviť a vnímať to takými Božími
očami“, dodal rektor.
Kňazský seminár v Nitre slúži pre Nitriansku i pre
Žilinskú diecézu. V súčasnosti má 53 bohoslovcov – 29
za Nitriansku a 24 za Žilinskú diecézu. Miroslav Lyko
BANSKÁ BYSTRICA - BADÍN - Spoločnou prosbou
pedagógov a študentov Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského
a vzývaním Ducha Svätého sa 26. septembra 2013 začal na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne
nový akademický rok 2013/2014. Hlavným celebrantom slávnostnej bohoslužby Veni Sancte bol generálny
vikár Banskobystrickej diecézy Branislav Koppal.
V homílii vychádzal kazateľ z myšlienky, že štúdium nie je len o teoretických poznatkoch a o povinnosti sa naučiť. Na prvom mieste by to mala byť
úprimná radosť zo štúdia, ako z jadra Božej pravdy.
Viera tu hrá samozrejme veľmi dôležitú úlohu ako
základ teologického štúdia – veď ináč by to bola len
suchá veda.
Po svätej omši si počas imatrikulácie v aule Kňazského seminára prevzali vysoko-školské indexy z rúk
dekana fakulty Mons. Mariana Šurába siedmi novoprijatí študenti denného štúdia.
Patrik Špánik
PREŠOV - Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove 25. septembra 2013
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začali nový akademický rok 2013/2014 slávnostnou
archijerejskou svätou liturgiou sv. Jána Zlatoústeho v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Vladyka Milan
Lach SJ sa v homílii povzbudil nielen prvákov,
ale všetkých študentov, aby rozvíjali svoje kritické
myslenie a kreativitu. Študent dnešnej modernej
doby má byť „dotieravý“, má využívať svoj čas,
pretože nikdy nevieme, kam nás Boh vyšle. „Cieľ
je stále ten istý, aby ste viac poznali Boha. Aby ste
cez študijné programy prišli na to, čo je zmyslom
života a ako ho preniesť do života. Ako do života
vniesť novosť evanjelia. Na záver homílie citoval
slová slovenskej populárnej skupiny Elán a vyzval
všetkých .... „oblečme si dresy, aby bolo jasné, kto
za koho kope.“
Slávnosť otvorenia akademického roka pokračovala imatrikuláciou prvákov, ktorých privítal
prodekan pre doktorandské štúdium a rozvoj doc.
Gabriel Paľa, Vyzval študenta 1. ročníka Katolíckej teológie Martina Tokára, aby zložil slávnostný
sľub. Nasledoval príhovor dekana Gréckokatolíckej
teologickej fakulty Mons. Petra Šturáka. Prodekan
pre vzdelávaciu činnosť a akreditáciu Jaroslav Coranič predstavil študijné programy, ktoré sa vyučujú
na fakulte v akademickom roku 2013/2014 a zverejnil počty študentov. Na záver celej slávnosti boli
odovzdané diplomy študentom, ktorí ukončili doktorandské štúdium v odbore Katolícka teológia.
Silvia Nováková

TRNAVA - V pondelok 23. septembra 2013 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka na pôde
Teologickej fakulty Trnavskej univerzity so sídlom
v Bratislave. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili pedagógovia a študenti Teologickej fakulty. Pozvanie prijali aj viacerí hostia - rektor Trnavskej univerzity Marek
Šmid, prorektori Trnavskej univerzity, dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave Ľubomír Batka,
viacerí poslanci Národnej rady a predstavitelia vlády SR,
provinciálni predstavení reholí, a tiež priatelia a podporovatelia TF TU.
Slávnostné zhromaždenie pozdravil dekan Teologickej fakulty Miloš Lichner SJ. Slávnostnú celofakultnú
prednášku mal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Venoval sa téme
„Ekleziologický a cirkevnoprávny rozmer misie svätých
Cyrila a Metoda!. V prednáške ozrejmil kontext misie
a zdôraznil viaceré doteraz nepoznané historické a teologické skutočnosti.
Záver programu patril slávnostnej svätej omši v jezuitskom kostole v Bratislave. Slávnostnej liturgii
predsedal zástupca viceprovinciála rehole Jezuitov na
Slovensku P. Jozef Kyselica SJ a v kázni sa prihovoril arcibiskup Vasiľ. Po svätej omši nasledovalo agapé
v priestoroch fakulty a po ňom bolo pracovné stretnutie
dekana Teologickej fakulty s pedagógmi fakulty.
Miloš Lichner SJ
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BRATISLAVA - Univerzitné pastoračné centrum
(UPeCe) sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave 26.
septembra slávnostné otvorilo akademický rok 2013/
2014 2013 vo Veľkej sále UPeCe. Začalo svätou
omšou, pokračovalo predstavením tímov, prvákov
a agapé.
UPeCe chystá novinku. Tento akademický rok
spúšťa katechézy, ktoré sú prípravou na prijatie tzv.
iniciačných sviatostí - krstu, svätého prijímania, svätej spovede a sviatosti birmovania. Katechézy budú
prebiehať od októbra vo večerných hodinách v utorok alebo v stredu. Sú určené pre vysokoškolských
študentov i pre pracujúcich. Príprava na sviatosť
krstu trvá 2 roky. Na ostatné sviatosti trvá príprava
rok.
Igor Kráľ

Stanovisko Nitrianskeho biskupstva
k prípadu údajného
sexuálneho zneužívania
Nitra 25. septembra (TK KBS) Nitrianske biskupstvo
vydalo stanovisko k prípadu údajného sexuálneho zneužívania. Toto stanovisko prinášame v plnom znení:
Stanovisko Nitrianskeho biskupstva k prípadu údajného sexuálneho zneužívania
Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák s bolesťou
prijal oznámenie o údajnom zneužití maloletého dievčaťa v jednej z farností, ktoré patria do Nitrianskej
diecézy. Vedenie diecézy na čele s jej biskupom chce
tento prípad veľmi zodpovedne riešiť, tak ako sa o to
usiluje aj terajší Svätý Otec František i jeho predchodca Benedikt XVI.
Biskup Judák hodlá v blízkom čase navštíviť rodinu, ktorej sa to týka a zistiť, nakoľko sa toto obvinenie
zakladá na pravde. Zároveň je pripravený sa tejto rodine ospravedlniť a byť nápomocný, ak sa stalo niečo,
čo nie je v súlade s kresťanskou morálkou a s kresťanskými hodnotami.
Vyšetrovanie zo strany polície pokračuje. Hoci platí prezumpcia neviny, a teda je nutné počkať na právoplatné rozhodnutie súdu, pre dobro údajnej obete,
Cirkvi i farnosti i pre dobré meno obvineného kňaza,
nitriansky biskup rozhodol o jeho uvoľnení z vedenia
farnosti a to až do právoplatného rozhodnutia súdu.
Dňa 25. septembra 2013 sa Mons. Viliam Judák
stretol s obvineným a stretol sa aj so starostami troch
obcí, ktoré patria do farnosti, ktorú dotyčný kňaz doteraz spravoval. Starostovia vyjadrili - za seba i za väčšinu obyvateľov obcí - kňazovi svoju podporu.
Nitriansky biskup sa bude pridŕžať príslušných
smerníc Katolíckej cirkvi, ktoré pamätajú aj na takéto
prípady.
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V Bratislave vytvorili rekord
v živej reťazi, ktorú spájali
deti a rodičia
Bratislava 21. septembra (TK KBS) V Bratislave
dnes vytvorili nový slovenský rekord v živej reťazi, pospájanej rukami detí, rodičov a ďalšími
prítomnými. Zišlo sa ich vyše 1 000, aby aktívne
podporili druhý ročník tohto podujatia s názvom
Hrdí na rodinu. Viacerým nechýbali červené tričká s rozličnými nápismi, ako napríklad „Rodina je
úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť“,
„Mama a tato navždy, nie je nič lepšie pre deti. Hrdí
na rodinu“, „Mama a tato navždy!“ či „Mum and
dad forever!“.
„Reťaz symbolizovala všetky doterajšie generácie rodín, naše mamy a tatov, staré mamy a starých
otcov, ako aj prastarých rodičov vďaka ktorým sme
tu my všetci. Deti boli nadšené z červených balónikov, ktoré boli pre nich pripravené ako prekvapenie. Zažili sme veľkú radosť a bolo skvelé vidieť
prechádzať mestom v nádhernom počasí toľko mladých ľudí, rodiniek, nádherných detí, ktorých tam
bolo akoby viac ako dospelých. Napriek tomu, že
ich nestrážilo 200 policajtov sa deti cítili bezpečne a boli úplne úžasné. S deťmi sme si zahrali tri
krásne pesničkové ukazovačky a vytvorili sme živý
vláčik „Hrdí na rodinu“,“ informovali organizátori
podujatia.
Anton Chromík a Marek Nikolov

Kampaň Mladí za rodinu vyvrcholila
adoráciou v Košiciach
Bratislava/Košice 25. septembra (TK KBS) Na Slovensku vyvrcholila deväťdňová modlitbová kampaň Mladí
za rodinu. Išlo o iniciatívu, ktorej cieľom bolo opäť podporiť tradičný model rodiny. Záver kampane bol spojený s adoráciou, ktorú sprevádzal mládežnícky spevokol
a požehnanie účastníkov. Uskutočnila sa v nedeľu krátko
pred nedeľným Národným pochodom za život v Dóme
sv. Alžbety v Košiciach. Nadväzovala na celonočné modlitbové bdenie v Uršulínskom kostole v Košiciach, ktoré
bolo súčasťou sprievodného programu pred Národným
pochodom za život.
„Chceme vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa vo
svojich farnostiach i akýmkoľvek spôsobom zapojili do
kampane Mladí za rodinu a za život 2013 a tak prispeli k zdarnému priebehu Národného pochodu za život
v Košiciach,“ hodnotí jeden z iniciátorov vdp. Ondrej
Šmidriak. „Celkovo hodnotíme kampaň ako úspešnú nielen na počet účastníkov, ktorých prišli na pochod, ale aj
vzhľadom na veľké množstvo farností, ktoré sa vytrvalo
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modlili za kampa¨a Národný pochod za život,“ dodala
pridáva Lucia Klučárová, ďalšia iniciátorka kampane.
„Uvedomujeme si, že dôležité bude ovocie kampane, ktoré - ako dúfame - sa prejaví v odvahe praktickým
spôsobom napomáhať prijatiu „nepohodlných“ členov
do starostlivosti rodiny a rozširovaniu mentality nie odsudzovania, ale podržania tých, ktorí sú kvôli nečakanému tehotenstvu či kríze v rodine pod veľkým tlakom
a potrebujú zázemie v miestnom spoločenstve. Kampaň
i samotný pochod ukázal, že aj na Slovensku zo vzájomnej spolupráce biskupov, kňazov a laikov, ako aj rôznorodých cirkevných združení a hnutí, môže vzísť veľmi
dobré ovocie a že sila nášho evanjelizačného svedectva
je podmienená našou vzájomnou láskou,“ dodáva Ondrej
Šmidriak.
Kampaň, ktorá trvala od 14. do 22. septembra, prebiehala na Slovensku už po druhýkrát. Záujemcovia ju
tento rok mohli podporiť rôznymi spôsobmi, napríklad
modlitbami či nosením hnedého gombíka. Kampaň
vznikla z iniciatívy mladých vysokoškolákov z celého
Slovenska.
Lucia Klučárová

V Jasove zrekonštruovali dom,
rodinám v núdzi bude slúžiť
ako sociálny dom
Jasov 27. septembra (TK KBS) Po trojročnej rekonštrukcii objektu v Jasove v okrese Košice okolie začal rodinám v núdzi slúžiť Sociálny dom svätého Norberta.
Filozoﬁou Sociálneho domu svätého Norberta je
možnosť poskytnúť dlhodobejšie bývanie osamelým
rodičom s deťmi alebo uceleným rodinám s deťmi po
skončení krízovej intervencie poskytovanej v niektorom
z krízových centier Úsmevu ako dar. V súčasnosti žijú
v tomto sociálnom bývaní s piatimi bytmi dve rodiny,
ktoré si hradia náklady spojené s užívaním. „Tieto rodiny
počas nepriaznivej životnej situácie si nazbierali mnoho
problémov z dôvodu, že riešili akútny problém ako je
dať deťom jesť. Neriešili také tie bežné veci, ktoré súvisia napríklad inkaso, nájomné uhrádzanie, ale riešili boj
o prežitie. Dostali sa do tých krízových centier a nakoľko vlastne tí ľudia už majú prácu a splácajú si dlhy z minulosti, sa posunuli do toho Domu svätého Norberta, kde
možno menej na nich vyvíjaný tlak v zmysle opustenia
toho zariadenia,“ informuje Miroslava Žihalová.
Premonštráti a združenie Úsmev ako dar spolupracujú na sociálnych projektoch už 10 rokov a ako povedal
opát Kláštora premonštrátov v Jasove Martin Ambróz
Štrbák, v Jasove pripravujú ešte jeden projekt. „Chceli
by sme otvoriť spoločnú pekáreň. Jedným slovom, kde
by sme sa snažili o to, aby sme okrem týchto základných
vecí priniesli aj ľuďom nejakým spôsobom prácu, lebo
to je problém dnešnej doby.
RL/ Mária Čigášová
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STRUČNE Z DOMOVA
Požehnanie sochy sv. Konštantína – Cyrila
pred budovou UKF v Nitre
NITRA - Pred budovou rektorátu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bola 23. septembra 2013,
v rámci otvorenia nového akademického roka, požehnaná socha svätého Konštantína – Cyrila. Obrad
požehnania vykonal nitriansky biskup Mons. Viliam
Judák. Podľa jeho slov „je to veľmi historická chvíľa, keď škola sa priznáva k tomuto veľkému vzdelancovi (...) a dnes chce napĺňať jeho odkaz“, povedal
biskup Judák. Bronzová socha Konštantína Filozofa,
ktorej autorom je sochár Juraj Brišák, stojí na podstavci v nadživotnej veľkosti – vysoká je 2,50 m, jej
hmotnosť je približne 500 kg.
Miroslav Lyko
Na 5. metropolitnej púti v Ľutine ďakovali
za blahorečenie Vasiľa Hopka
ĽUTINA - Gréckokatolícki kňazi spolu so svojimi
biskupmi, sa 23. septembra stretli na pútnickom
mieste v Ľutine na 5. metropolitnej púti kňazov
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorej tradícia začala v roku 2009 počas Roka kňazov. Na
tohtoročnej púti ďakovali Bohu za blahorečenie biskupa mučeníka Vasiľa Hopka, ktoré sa uskutočnilo
pred desiatimi rokmi 14. septembra 2003 v Bratislave-Petržalke. Hlavným slúžiacim archijerejskej
svätej liturgie bol košický eparchiálny biskup Milan
Chautur CSsR a homíliu mal bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák.
Ľubomír Petrík
Deväťsto rokov prvej písomnej zmienky oslávili
v Kláštor pod Znievom
KLÁŠTOR POD ZNIEVOM - Uplynulý víkend 21. až 22. septembra 2013 vyvvrcholili oslavy 900
rokov prvej písomnej zmienky obce Kláštor pod
Znievom. Súčasťou Znievskych dní bol program
spojený s viacerými duchovnými aktivitami. V sobotu popoludní posvätili v obci zreštaurovanú sochu sv. Trojice, ktorá bola postavená ešte v roku
1837. Nedeľný program vyvrcholil na slávnostnej
svätej omši, ktorú celebroval Mons. Ladislav Belás,
titulárny opát zoborský.
Elena Majtánová
Rodina a farnosť: perspektívy novej evanjelizácie
témou konferencie
KOŠICE - V aule Teologickej fakulty Katolíckej
univerzity na Hlavnej ulici v Košiciach sa v piatok 20. septembra uskutočnila interdisciplinárna
konferencia Rodina a farnosť: perspektívy novej
evanjelizácie. Približne stovka účastníkov si postupne vypočula príspevky pozvaných domácich

i zahraničných odborníkov. Vrcholom konferencie
bolo vystúpenie rektora rímskeho Angelica Miroslava Konštanca Adama, ktorý vo svojej prednáške
predstavil kánonicko-právne aspekty novej evanjelizácie.
Štefan Novotný
Dobrovoľnícka škola združenia Prameň radosti
rozbehla činnosť
VYSOKÁ NAD UHOM - Dobrovoľnícka škola občianskeho združenia Prameň radosti rozbehla svoju
činnosť uplynulý víkend v Domčeku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Názov dobrovoľníckej
školy Poď a konaj zároveň vystihuje jej poslanie:
Príťažlivou formou osloviť mladých ľudí, vzbudiť
v nich záujem o pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú,
naučiť ich ako konkrétne postupovať v dobrovoľníckych aktivitách a súčasne im dať príležitosť pre
vlastný osobnostný rast.
Jaroslava Kmecová
Festival duchovnej piesne pripravili
vo Vranove n./Topľou – Čemernom
Vranov nad Topľou - Združenie, šíriace kresťanskú
kultúru a gréckokatolícka farnosť Vranov Čemerné pripravilo v uplynulých dňoch desiaty ročník
medzinárodného festivalu duchovnej piesne Boh
je láska. Zbory z Poľska, Maďarska, Ukrajiny
a Slovenska sa v priebehu troch festivalových dní
predstavili vo vranovských chrámoch i v kostoloch
v blízkom okolí.
Rádio LUMEN / Mária Čigášová
Dobrá kniha vydá celý preklad rozhovoru
so Svätým Otcom Františkom
TRNAVA - Jezuitské vydavateľstvo Dobrá kniha v Trnave pripravuje do tlače rozhovor so Svätým Otcom Františkom. Pápež poskytol svoj prvý rozhovor šéfredaktorovi prestížneho talianskeho časopisu La Civiltá cattolica,
pátrovi A. Spadarovi SJ. Slovenský preklad rozhovoru so
Svätým Otcom Františkom vyjde ako špeciálne číslo časopisu Viera a Život, číslo 5/2013. P. František Sočufka SJ
K Roku viery vytvorili mladí hudobníci originálnu hymnu
PREŠOV/KOŠICE - Štvoricu mladých hudobníkov
z Prešova a Košíc (Peter Debnár, Pavol Jakab, Peter
Jakab a Michal Lörinc), ktorí sú aktívni v oblasti gospelovej i populárnej hudby, spojila myšlienka vytvoriť
Hymnu k Roku viery 2013. Hymna je inšpirovaná textom Svätého písma, konkrétne žalmom 115. Text hymny
hovorí o Bohu, ktorý koná a vedie nás. Záštitu nad hymnou k Roku viery 2013 prevzal Mons. Bernard Bober,
košický arcibiskup metropolita.
Silvia Kaščáková
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