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Byť priateľom
Ak sa nepostavíš na moju stranu, nie si mojim
priateľom... Aj vy ste už počuli, drahí poslucháči, tento argument? Priateľstvo nie je založené na
slepote a hluchote. Skôr naopak. Priateľ dokáže
a mal by byť opozíciou v okamihu, keď sme presvedčení, že náš priateľ koná zlo. Priateľstvo sa
líši zásadne od známosti. Známych máme veľa,
priateľov len zopár. Priateľstvo vzniká úplne
zvláštnym spôsobom. Nie je to ani náklonnosť,
ani vzťah vznikajúci na základe gréckeho pojmu
„eros“. Ako píše známy anglický spisovateľ C.
S. Lewis, priateľstvo vzniká v okamihu, keď
s prekvapením zvoláme v prítomnosti iného vetu
„tak aj ty...?“. Je založené na spoločnom záujme. Tí, čo nič nemajú, sa nemajú o čo podeliť.
Tí, čo nikam nejdú, nemôžu mať spolupútnikov.
A na púti zvanej život je množstvo skutočností,
či zážitkov, ktoré sa priam núkajú ako spoločný
menovateľ vzťahu, ktorý neskôr nazveme priateľstvom.
Priateľom nemôžeme byť so všetkými. Priateľstvo je v istom zmysle exkluzivita. Nie preto,
že by sme sa dištancovali od iných, alebo ich
považovali za menejcenných. Ako som čítal, pre
striebro nie je nič znevažujúce, že ho odlišujeme
od zlata. Ako hovorí jeden anglický vtipný postreh, človek z doby kamennej nemusel mať nutne cez plece prehodený kyjak, anglicky club, ale
svoj klub mal určite. A z ﬁlmov dobre poznáme
rôzne druhy klubov, svoriek, partií, skupín, ktoré
veľmi blízko zdieľajú niečo, čo im je blízke. Tak,
ako nás dokážu takéto spolky a priateľstvá fascinovať k dobru, je tu i vážne riziko opaku. Dôkazom toho sú nenávistné strety fanúšikov rôznych
športových klubov. Veľkým rizikom súčasnosti

je strata súdnosti a kritického rozlišovania. Videl
som to veľmi pekne vyjadrené v jednom kreslenom vtipe. Bol situovaný do domu smútku,
v ktorom pri rakve nebožtíka sedeli traja ľudia.
Manželka zosnulého si polohlasne povzdychla „myslela som, že ich príde viac, veď na facebooku mal viac ako 2-tisíc priateľov...“
Všetkých svätých. To je výzva patriť do exkluzívneho klubu. Práve tento klub porušuje zásadu, že priateľov je len zopár, ostatní sú známi.
Radosť svätých z toho, že našli a to deﬁnitívne,
Boha, že na neho pozerajú z tváre do tváre, sa
neustále zväčšuje a rozširuje práve tým, že sa
o túto radosť majú s kým deliť. Ako opätovne
poznamenáva C. S. Lewis, dôkazom toho je aj
citát z proroka Izaiáša, keď vo svojom videní počul serafov, ktorí volajú jeden druhému - „svätý,
svätý, svätý...“- túžba vykričať radosť a podeliť
sa o ňu je svedectvom toho, že človek nie je samotár.
Spája nás viera. Viera v osobného Boha, ktorý
chce večné šťastie pre človeka. Teda aj pre mňa.
Viera nie je subjektivizmus, vysnívaný obraz o Bohu „podľa mňa“. Boh sa človeku zjavil a ponúka
mu cestu do večnosti. Mnohí ňou už prešli a napriek istým škrabancom už cieľ života dosiahli.
My ďalší sme na ceste. Nebolo by naše priateľstvo
voči iným úprimné, ak by sme im niekedy o tejto
ceste a našej viere vo večnosť neporozprávali. Ibaže by nás to nenapĺňalo a večnosť by bola pre nás
strašiakom. Ale to je už úplne iná téma. Svätosť
vyžaduje prirodzenosť a tá je posilňovaná Božou
milosťou. A takáto svätosť nie je ani smutná, ani
odpudivá. Pozrime sa napríklad do tváre pápeža
Františka.
RV, Komentár Jozefa Kováčika

Svätý Otec schválil štyri dekréty kandidátov blahorečenia
Vatikán 31. októbra (TK KBS) Pápež František pri
stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých, kardinálom Angelom Amatom 31. októbra
schválil štyri dekréty kandidátov blahorečenia
Ide o jeden dekrét o mučeníctve a tri o hrdinských cnostiach. Mučeníctvo pre vieru podstúpil
Boží služobník Anton Durcovici, biskup rumunskej
diecézy Jaši. Narodil sa v roku 1888 v rakúskom
Altenburgu a vo väzení Sighet v Bukurešti bol zabitý z nenávisti voči viere 10. decembra 1951.
Hrdinské cnosti boli priznané trom členkám
rehoľných kongregácií, pôvodom z Írska, USA
a Talianska. Božia služobníčka Onoria „Nano“ Nagle, rehoľným menom Jana od Boha, sa narodila
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v Írsku, v Ballygrifﬁne pri Corku, v r. 1718. Stala
sa zakladateľkou Kongregácie Sestier Obetovania Prebl. Panny Márie. Zomrela 26. apríla 1784
v Corku.
Božia služobníčka Celestina Bòttego, zakladateľka Misijnej spoločnosti Panny Márie, sa narodila v USA v Glendale (Ohio) v r. 1895, zomrela 20.
augusta 1980 v Taliansku v San Lazzaro di Parma.
Posledný dekrét o hrdinských cnostiach sa týka
Oľgy od Matky Božej (rodným menom Olga Maria
Fortunata Gugelmo), profesnej sestry Kongregácie
Dcér Cirkvi, narodenej v r. 1910 v Pojana Maggiore pri Vicenze. Zomrela 11. apríla 1943 v Mestre
pri Benátkach.
RV/jb
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Púť rodín v znamení svedectiev a povzbudenia Svätým Otcom
Vatikán 26. októbra (RV) Námestie
sv. Petra vo Vatikáne v sobotu zaplavili rodiny zo 70 krajín sveta. Prišli
na púť k hrobu sv. Petra, ktorú pri
príležitosti Roku viery organizuje
Pápežská rada pre rodinu. Hostiteľom podujatia bol jej predseda
Mons. Vincenzo Paglia. Popoludňajší program pozostával z pásma
svedectiev, hudobných vystúpení,
prezentácie výtvarných prác detí
a premietania krátkych videoﬁlmov.
Na pódium prichádzali celé rodiny
aj so starými rodičmi a ponúkli svoje svedectvá.
Celým podujatím, rozdeleným
do štyroch blokov, sa niesla postava
Petra ako prvého Otca Cirkvi. Práve jemu boli venované aj čítania zo Svätého písma na
témy: Petrovo povolanie, Peter v rodine, Peter ako robotník, Peter apoštol. Svoje svedectvá počas dňa ponúkli štyri rodiny, ktorých spoločný život nebol vždy ľahký,
no vďaka miestu, ktoré v rodine dokázali prenechať Ježišovi, prekonali aj tie najťažšie krízy. Išlo tiež o rodiny,
ktoré medzi seba neváhali prijať deti či mladých s osobnými a rodinnými problémami, či deti postihnuté, ktoré
svet odmieta.
Svedectvo predniesli nielen kompletné rodiny, ale
aj 54-ročný Talian Gianni, ktorému sa rodina rozpadla
pred siedmimi rokmi. Na veľkoplošných obrazovkách
sa tiež objavili videá mladých umelcov z celého sveta,
ktorí sa zúčastnili na konkurze s názvom „Predstav svoju
rodinu pápežovi Františkovi“. Vystúpilo viacero spevákov, vrátane Liberateura, utečenca z Konga. V podvečer
nasledovali ďalšie dva bloky s názvom: Pokoj vám zanechávam a Svedok viery. Starí rodičia spolu s malými
deťmi, vnukmi, predniesli spoločnú modlitbu za všetky
rodiny na svete.
K rodinám sa krátko po 17:00 h pripojil aj Svätý
Otec, ktorý v džípe prechádzal pomedzi pútnikov a udeľoval im požehnanie. Pred Bazilikou sv. Petra ho privítalo desať detí a prihovorila sa mu aj malá Federica,
sprevádzaná babičkou, ktorá mu odovzdala svoju kresbu. Potom nasledoval príhovor predsedu Pápežskej rady
pre rodinu Mons. Vincenza Pagliu.
Svätému Otcovi sa predstavilo niekoľko párov
snúbencov, mladých či starších manželov, každý so
svojou osobitnou rodinnou situáciou, a prijali od neho
slová povzbudenia. Počas večera sa veľa hovorilo aj
o problémoch rodín v konﬂiktných oblastiach sveta,
predovšetkým v Sýrii. Predstavila sa aj rodina, ktorá
kvôli nepokojom a vojne utiekla do Jordánska, kde sa
v súčasnosti venuje charitatívnej službe ďalším utečencom. Práve pri príležitosti Púte rodín k hrobu sv. Petra
zorganizovala Pápežská rada pre rodinu v spolupráci
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s Charitou Talianska ﬁnančnú zbierku, ktorej výnos bude
venovaný na podporu pobočky Caritasu v Sýrii.
Okolo pol siedmej večer Svätý Otec predniesol príhovor, v ktorom na úvod položil otázku: „Ako môže
súčasná rodina prežívať radosť z viery?“ Táto otázka
priamo súvisela s mottom Púte rodín: „Rodina, prežívaj radosť z viery“. Vo svojej odpovedi pápež František
poukázal na Ježišove slová z Matúšovho evanjelia: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste obťažení, a ja
vás posilním!“ (Mt 11,28) Pán pozná naše námahy a dáva nám svoju posilu, ktorej cieľom je „aby vaša radosť
bola úplná“ (Jn 15,11). V druhom bode pápež poukázal
na manželstvo a jeho sviatostný význam pre každodenný život manželov, aj uprostred ťažkostí a chýb. Celé
zhromaždenie vyzval spoločne si zopakovať tri slová,
ktoré sú základom rodinného života: „prosím, ďakujem
a prepáč“.
V treťom bode príhovoru sa pápež František sústredil na vzájomný vzťah generácií v rámci rodiny. Ako
viditeľný symbol mu k tomu poslúžila veľká byzantská
ikona Obetovania Pána v chráme, kde sa mladá Svätá
rodina stretla so starcom Simeonom a prorokyňou Annou. „Každá rodina, ako tá Nazaretská, je začlenená do
dejín svojho ľudu a nemôže existovať bez predchádzajúcich generácií. A preto tu dnes máme starých rodičov
a deti. Deti sa učia od starých rodičov, od predchádzajúcej generácie.“ – týmito slovami Svätý Otec zároveň
poukázal na bohaté zastúpenie viacgeneračných rodín
v rámci Púte rodiny.
Dôležitým bodom na záver stretnutia bolo slávnostné vyznanie viery všetkých rodín pod vedením Svätého
Otca.
Púť rodín vyvrcholíla v nedeľu 27. októbra slávením
eucharistie so Svätým Otcom na Námestí sv. Petra.
Motto podujatia znelo: „Rodina, prežívaj radosť
z viery!“ Už od 9. hodiny boli v priestore pred Bazilikou
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veriacim k dispozícii spovedníci. O 10. hod. sa zaplnené
Námestie sv. Petra zjednotilo v modlitbe slávnostných
tajomstiev ruženca. O 10.30 sa príchodom Svätého Otca
začalo slávenie svätej omše. Medzi hlavnými koncelebrantmi bol aj kardinál Jozef Tomko.
Pápež František svoju homíliu sústredil do troch otázok: o modlitbe v rodine, o uchovávaní pokladu viery
v rodine a o prežívaní radosti v rodine.
V prvom bode, venovanom modlitbe v rodine, Svätý
Otec čerpal z evanjeliového úryvku 30. nedele obdobia Cez rok (Lk 18,9-14) o modlitbe farizeja a mýtnika
v chráme:
„Vo svetle tohto slova sa vás chcem opýtať, drahé rodiny: modlíte sa občas v rodine? Niektorí áno, to
viem. No mnohí sa ma pýtajú: Ale ako sa to robí? - Nuž,
tak ako ten mýtnik, to je jasné: ponížene, pred Bohom.
Každý ponížene nechá na sebe spočinúť Pánov pohľad
a prosí jeho dobrotivosť, aby prišiel k nám. - No ako
sa to robí v rodine? Zdá sa totiž, že modlitba je niečo
osobné. A potom, uprostred rodiny niet takej chvíle, čo
by bola vhodná, pokojná... - Áno, je to pravda, ale je
to aj otázka pokory, priznania si, že potrebujeme Boha,
tak ako ten mýtnik! A všetky rodiny, všetci potrebujeme Boha, všetci, všetci! Potrebujeme jeho pomoc, jeho
silu, jeho požehnanie, jeho milosrdenstvo, jeho odpustenie. A to si žiada jednoduchosť. Modlitba v rodine si
vyžaduje jednoduchosť! Pomodliť sa spoločne Otče náš
okolo stola, to nie je nejaká mimoriadna vec, je to ľahké.
A pomodliť sa spolu v rodine ruženec, to je ozaj krásne,
dodáva to mnoho sily! A tiež modliť sa jeden za druhého: manžel za manželku, obaja za deti, deti za rodičov,
za starých rodičov... Modliť sa za seba navzájom. Toto
znamená modliť sa v rodine a toto robí rodinu pevnou:
modlitba.“
V druhom bode Svätý Otec na príklade sv. Pavla
z jeho Druhého listu Timotejovi (2 Tim 4,7) vysvetlil,
ako rodina uchováva vieru: „Svätý Pavol uchoval vieru, pretože tak ako ju prijal, ju aj ďalej daroval, ochotne
idúc na periférie bez zaujímania obranných pozícií. Aj
tu sa môžeme opýtať: Akým spôsobom v našej rodine
udržiavame našu vieru? Držíme si ju pre seba, pre našu
rodinu, ako súkromné imanie, ako bankové konto, alebo
sa s ňou dokážeme podeliť, pohostinnosťou, otvorenosťou voči iným? Všetci vieme, že rodiny sú ‚v jednom
behu‘, sú veľmi zavalené povinnosťami, no myslíte niekedy aj na to, že tento ‚beh‘ môže byť aj behom viery?
Kresťanské rodiny sú rodinami misionárskymi. Včera
sme tu na námestí počuli svedectvo misionárskych rodín. Sú misionárskymi aj uprostred každodenného života, vo svojich každodenných povinnostiach, keď do toho
všetkého vkladajú soľ a kvas viery! Udržiavajme vieru
v rodinách, pridávajme soľ a kvas viery do našich každodenných vecí.“
V treťom bode sa pápež František sústredil na rodinu,
ktorá prežíva radosť. Nadviazal pri tom na slová z responzóriového žalmu: «nechže to počujú pokorní a nech
sa tešia» (Ž 34, 3). Pripomenul tiež slová sv. Pavla Filipa-
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nom: «Ustavične sa radujte ... Pán je blízko!» (Flp 4, 4-5)
a všetkým položil otázku, ktorú si majú zodpovedať na
domácu úlohu: „Ako je to s radosťou v tvojej rodine?“
Rodinám pripomenul ich skúsenosť s radosťou v rodine, ktorá nie je povrchná, nevyplýva iba „z vecí alebo
z priaznivých okolností“, ale z „hlbokého súladu medzi
osobami, ktorý všetci cítia v srdci“. Poukázal pritom na
základ takejto radosti: „Základom tohto pocitu hlbokej
radosti je prítomnosť Boha. Prítomnosť Boha v rodine,
prítomnosť jeho lásky, ktorá je prijímajúca, milosrdná
a všetkých si váži. A predovšetkým, je to láska trpezlivá. Trpezlivosť je cnosť od Boha, ktorý nás v rodine učí
mať túto trpezlivú lásku voči sebe navzájom.“
„Iba Boh dokáže vytvárať harmóniu uprostred rozdielností,“ povedal ďalej Svätý Otec a svoju homíliu
uzavrel slovami: „Ak chýba Božia láska, aj rodina stráca
harmóniu, prevládne individualizmus a radosť uhasína.
Avšak rodina, ktorá prežíva radosť z viery, spontánne ju komunikuje a je soľou zeme a svetlom sveta, je
kvasom pre celú spoločnosť. Radostné rodiny... Drahé
rodiny, žite vždy vo viere a jednoduchosti, tak ako Svätá
nazaretská rodina. Pánova radosť a pokoj nech sú vždy
s vami!“
Predseda Pápežskej rady pre rodinu arcibiskup Vincenzo Paglia v závere svätej omše poďakoval Svätému
Otcovi za povzbudenie, ktoré dal rodinám počas dvojdňovej Púte rodín. Osobitne pripomenul tri základné
slová rodinného života, ktoré pápež zdôraznil rodinám,
a na ktoré rodiny nikdy nezabudnú: „prosím, ďakujem,
prepáč“.
Svätý Otec potom pred ikonou Obetovania Ježiša
v chráme všetkých zveril Svätej nazaretskej rodine nasledujúcou modlitbu:
Ježiš, Mária a Jozef,k vám, Svätá nazaretská rodina,
obraciame dnes svoj pohľad
s obdivom a dôverou.
Vo vás kontemplujeme
krásu spoločenstva pravej lásky,
vám odporúčame všetky naše rodiny,
aby sa v nich obnovili úžasné dobrodenia milosti.
Svätá nazaretská rodina,
príťažlivá škola svätého evanjelia,
nauč nás napodobňovať tvoje čnosti
s múdrou duchovnou disciplínou,
udeľ nám čistotu pohľadu,
ktorý dokáže spoznať dielo Prozreteľnosti,
v každodenných životných situáciách.
Svätá nazaretská rodina,
verná opatrovateľka tajomstva spásy,
daj, nech sa v nás nanovo zrodí úcta k mlčaniu,
urob naše rodiny večeradlami modlitby
a pretvor ich na malé domáce cirkvi,
obnovuj túžbu po svätosti,
buď posilou v šľachetných námahách práce, výchovy,
načúvania, vzájomného porozumenia a odpúšťania.
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Svätá nazaretská rodina,
nanovo prebuď v našej spoločnosti vedomie
posvätnosti a nedotknuteľnosti rodiny,
ako neoceniteľného a ničím nenahraditeľného dobra.
Nech je každá rodina pohostinným príbytkom dobroty
a pokoja
pre deti i starších ľudí,
pre chorých a osamelých,
pre toho, kto je chudobný a odkázaný na pomoc.
Ježiš, Mária a Jozef,k vám sa s dôverou modlíme,
vám sa s radosťou zverujeme.
Pred modlitbou Anjel Pána pápež osobitne pozdravil biskupov a veriacich z Rovníkovej Guiney, krajiny, ktorá v uplynulom týždni ratiﬁkovala dohodu so
Svätou stolicou. Spolu s veriacimi na námestí potom
na príhovor Božej Matky vyprosoval Božiu pomoc
pre tie časti sveta, kde sú ľudia ťažko skúšaní: „Mária,
Kráľovná rodiny, oroduj za nás!“ Po modlitbe Anjel
Pána všetkým udelil apoštolské požehnanie. S veriacimi sa Svätý Otec rozlúčil prianím požehnanej nedele s obľúbeným záverom „Dobrú chuť k obedu!“
Po skončení slávnosti pápež František hodnú chvíľu
pobudol na námestí uprostred 300-člennej skupiny
kňazov, ktorí spolu s ním koncelebrovali. Následne
z bieleho pápežského džípu pozdravil pútnikov v celom priestore Svätopeterského námestia a pozdĺž celej
ulice Via della Conciliazione až k Anjelskému hradu.
Počet prítomných na závere Púte rodín vysoko prevýšil 100-tisíc.
RV/jb, mf / snímka RV

Prezident Panamskej republiky
u Svätého Otca
Vatikán 26. októbra (RV) Svätý Otec prijal v Apoštolskom paláci vo Vatikáne panamského prezidenta
Ricarda Alberta Martinelli Berrocala s manželkou
a sprievodom. Delegáciu prijal na audiencii pápež
František, nasledovalo stretnutie so sekretárom pre
vzťahy so štátmi Mons. Dominiquem Mambertim.
Počas srdečných rozhovorov sa dotkli niektorých otázok týkajúcich sa súčasnej situácie v krajine, najmä
pokiaľ ide o sociálnu politiku iniciovanú vládou, ako
aj projektov rozvoja národa. Potom pripomenuli dlhú
kresťanskú tradíciu krajiny a zamerali sa na historické
bilaterálne vzťahy, so zvláštnym zreteľom na vzťahy
medzi Cirkvou a štátom. Zvyšná časť rozhovorov bola
panoramatickým pohľadom na regionálnu situáciu
– uvádza komuniké zo stretnutia. Zo strany Vatikánu
bola prezidentovi Panamskej republiky vyjadrená tiež
vďačnosť za vzácny dar. Ide o sochu národnej patrónky Panamy „Santa María La Antigua“, ktorá bola
umiestnená vo Vatikánskych záhradách.
RV/jak
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Svätý Otec so skupinou študentov
jezuitských škôl z Uruguaja
Vatikán 26. októbra (RV) Svätý Otec František prijal
na audiencii tridsať bývalých žiakov jezuitských škôl
v Uruguaji. Stretnutie v Sále pápežov, za prítomnosti
mnohých detí, bolo veľmi srdečné. Najmladších účastníkov audiencie Svätý Otec označil za „prísľub a nádej“.
Pozastavil sa pri spomienkach, ktoré ho spájajú s Uruguajom a k možnej budúcej návšteve krajiny susediacej
s jeho rodnou Argentínou povedal: „Neviem, kedy tam
bude naplánovaná cesta, rozhodne nie pred rokom 2016,
ale isté je, že keď budem na návšteve Argentíny, budem
musieť navštíviť aj Čile aj Uruguaj, všetky tri.“ Potom
ich poprosil, aby sa za neho modlili: „Tunajší ľudia sú
veľmi dobrí“ – povedal – „sú dobrí spoločníci a všetci
pracujú na spoločnom diele. Avšak práce je veľa. Tak
teda modlite sa za mňa, za spolupracovníkov, aby sme sa
mohli pohnúť dopredu. Ďakujem vám.“
RV/jak

Svätý Otec s nositeľkou
Nobelovej ceny za mier
Aung San Suu Kyiovou
Vatikán 28. októbra (RV) V pondelok 28. októbra predpoludním Svätý Otec prijal na osobitnej audiencii nositeľku Nobelovej ceny za mier Aung San Suu Kyiovú z Mjanmarska. Pri stretnutí, ktoré charakterizovala
mimoriadna srdečnosť a porozumenie, pápež František vysoko ocenil príspevok tejto významnej ázijskej
osobnosti pre rozvoj demokracie a pre pokoj. Hovorca
Svätej stolice P. Federico Lombardi zdôraznil skutočnosť, že Svätý Otec sa o ázijský kontinent intenzívne
zaujíma a plánuje ho v budúcnosti navštíviť. Ako ďalej
povedal, pápež František pri stretnutí ubezpečil Aung
San Suu Kyiovú o úsilí Cirkvi o odstránenie akejkoľvek diskriminácie a vyslovil želanie, aby Cirkev mohla
svojou charitatívnou činnosťou slúžiť všetkým.
Mjanmarská opozičná líderka, ktorá svoj politický
program stavia na nenásilí, absolvovala aj návštevu Talianska. Prijali ju prezident Giorgio Napolitano a premiér Enrico Letta. V nedeľu si prevzala čestné občianstvo mesta Rím, ktoré jej bolo oﬁciálne udelené už pred
19 rokmi. Podobne aj Nobelovu cenu za mier z roku
1991 si mohla osobne prevziať až v roku 2012, keďže ako politická disidentka bola vo svojej krajine dlhé
roky nútená znášať obmedzovanie osobnej slobody zo
strany autoritatívneho režimu.
Mjanmarsko je 50-miliónová krajina s 89-percentnou prevahou budhistov. Katolíci predstavujú 1,3 percenta populácie a počet kresťanov celkovo tvorí takmer
8 percent.
RV/jb
44/2013
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Svätý Otec v katechéze: Naša viera potrebuje podporu druhých
Vatikán 30. októbra (TK KBS) Pri generálnej audiencii na Námestí sv. Petra Svätý Otec pokračoval v katechézach venovaných Roku viery. Tentoraz sa aktuálne zameral na pravdu viery, ktorú
si Cirkev pripomenie a bude ju liturgicky sláviť
v prvých novembrových dňoch. V úvodnom čítaní zaznela nasledujúca myšlienka z Listu sv.
Pavla Rimanom: «Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme
modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás
nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma
srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za
svätých, ako sa páči Bohu.» (Rim 8,26-27) Potom
sa Svätý Otec prihovoril veriacim v katechéze:
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes chcem
hovoriť o jednej krásnej skutočnosti našej viery,
ktorou je „spoločenstvo svätých“. Katechizmus
Katolíckej cirkvi nám pripomína, že toto vyjadrenie má dva významy: „spoločenstvo, čiže spoločná účasť na svätých veciach“ a „spoločenstvo
medzi svätými osobami“ (KKC 948). Zastavím
sa pri druhom význame. Ide o jednu z najpotešujúcejších právd našej viery, pretože nám pripomína, že nie sme osamelí, ale existuje spoločenstvo
života medzi všetkými, ktorí patria Kristovi. Toto
spoločenstvo sa rodí z viery. Výraz „svätí“ sa
totiž vzťahuje na tých, ktorí veria v Pána Ježiša
a sú do neho začlenení v Cirkvi prostredníctvom
krstu. Z toho dôvodu boli aj prví kresťania nazývaní „svätými“ (porov. Sk 9,13.32.41; Rim 8,27;
1 Kor 6,1).
1. Jánovo evanjelium dosvedčuje, že Ježiš sa
ešte pred svojím umučením modlil k Otcovi za
spoločenstvo medzi učeníkmi týmito slovami:
«aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja
v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že
si ma ty poslal» (Jn 17,21). Cirkev je vo svojej
najhlbšej podstate spoločenstvom s Bohom, dôvernosťou s ním, spoločenstvom lásky s Kristom
a s Otcom v Duchu Svätom, ktoré sa rozširuje na
bratské spoločenstvo. Tento vzťah medzi Ježišom
a Otcom je matricou, vzorom pre vzťah medzi
nami kresťanmi. Iba ak sme intímne včlenení do
tohto vzoru, do tejto horiacej vyhne lásky, môžeme sa stať naozaj jedným srdcom a jednou dušou
medzi nami navzájom, pretože Božia láska spaľuje naše sebectvo, naše predsudky, naše vnútorné i vonkajšie rozdelenia. Božia láska spaľuje aj
naše hriechy.
2. Ak je tu toto zakorenenie v prameni lásky,
ktorým je Boh, dochádza aj k opačnému pohybu:
od bratov k Bohu. Skúsenosť bratského spoločenstva ma privádza k spoločenstvu s Bohom.
Zjednotenie sa medzi sebou nás vedie k zjednoteniu sa s Bohom, privádza nás k tomuto vzťahu
44/2013

s Bohom, ktorý je naším Otcom. Toto je druhý
aspekt spoločenstva svätých, ktorý chcem zdôrazniť: naša viera potrebuje podporu druhých,
osobitne v ťažkých chvíľach. Ak sme zjednotení,
viera sa stáva silnou. Aké nádherné je podporovať sa navzájom v obdivuhodnom dobrodružstve
viery! Hovorím to preto, lebo sklon uzatvárať sa
do súkromia ovplyvnil aj náboženské prostredie, takže veľakrát nám padne zaťažko požiadať
o duchovnú pomoc tých, ktorí s nami zdieľajú
kresťanskú skúsenosť. Kto z nás nezažil neistotu, obavy a dokonca pochybnosti na ceste viery?
Všetci sme to zažili, aj ja. Je to súčasťou cesty
viery, súčasťou nášho života. Nemá nás to udivovať, pretože sme ľudia, poznačení krehkosťou
a obmedzeniami. Všetci sme krehkí, všetci máme
limity. Predsa však, v takýchto ťažkých chvíľach je nevyhnutné dôverovať v Božiu pomoc
prostredníctvom synovskej modlitby a zároveň je
dôležité nájsť v sebe odvahu a pokoru zdôveriť
sa druhým s prosbou o pomoc, požiadať ich, aby
nám pomohli. Koľkokrát sme to tak už urobili
a dokázali sa tak dostať von z problému a opäť
nájsť Boha?! V tomto spoločenstve, v zmysle
spoločného zjednotenia, sme jedna veľká rodina,
v ktorej si všetky jej zložky navzájom pomáhajú
a podporujú sa.
3. Pristúpme k ďalšiemu aspektu: spoločenstvo svätých presahuje tento pozemský život,
prekračuje smrť a trvá navždy. Toto spojenie medzi nami siaha až za smrť a pokračuje v budúcom
živote. Je to duchovné spojenie, ktoré vzniká pri
krste a smrťou sa nerozpadne, ale vďaka zmŕtvychvstalému Kristovi smeruje k svojmu naplneniu vo večnom živote. Jestvuje hlboké a nerozlučiteľné puto medzi tými, ktorí ešte putujú v tomto
svete, teda medzi nami, a tými, ktorí prekročili
prah smrti, aby vstúpili do večnosti. Všetci pokrstení tu dole na zemi, duše v očistci a všetci
blažení, ktorí sú už v raji, tvoria jednu veľkú rodinu. Toto spoločenstvo medzi zemou a nebom
sa uskutočňuje zvlášť prostredníctvom modlitby
príhovoru.
Drahí priatelia, máme túto nádheru! Táto skutočnosť, ktorá je vlastná všetkým nám, z nás robí
bratov, sprevádza nás na ceste života a dáva sa
nám opäť stretnúť v nebi. Kráčajme po tejto ceste
s dôverou a radosťou. Kresťan musí byť radostný, musí mať radosť z toho, že má toľko pokrstených bratov a sestier, ktorí kráčajú spolu s ním.
Posilňuje ho pomoc bratov a sestier, ktorí idú tou
istou cestou smerom k nebu a aj pomoc bratov
a sestier, ktorí sú v nebi a prosia Ježiša za nás.
Kráčajme vpred po tejto ceste s radosťou!
Preklad: sr. Agnes Jenčíková CJ

6

SPRÁVY Z VATIKÁNU

Svätý Otec František odovzdal
Ratzingerovu cenu za teológiu
Vatikán 26. októbra (RV) Svätý Otec sa v Klementínskej
sále Apoštolského paláca vo Vatikáne zúčastnil na odovzdávaní Ratzingerovej ceny za teológiu, ktorú od roku
2011 udeľuje vatikánska Nadácia Josepha Ratzingera
– Benedikta XVI. Ocenenie si tento rok z rúk pápeža
Františka prevzali dvaja teológovia. Po prvýkrát sa stal
jeho nositeľom nekatolícky teológ, ktorým je profesor
Richard Burridge, anglikánsky kňaz a dekan Kráľovského kolégia (King’s College) v Londýne. Druhým oceneným je nemecký laik a teológ Christian Schaller, docent
dogmatickej teológie a vicerektor Inštitútu pápeža Benedikta XVI. v Regensburgu.
Svätý Otec zablahoželal obom oceneným aj v mene emeritného pápeža. V príhovore ocenil dielo svojho
predchodcu a vyzdvihol predovšetkým Benediktov dar
Cirkvi v podobe kníh o Ježišovi z Nazaretu:
„Týmito knihami nevytvoril učenie magistéria v pravom slova zmysle, ani nejakú akademickú štúdiu. Daroval Cirkvi a všetkým ľuďom z toho najcennejšieho, čo
mal: zo svojho poznania Ježiša, ako výsledok mnohých
rokov štúdia, teologickej diskusie a modlitby. Pretože,
ako všetci vieme, Benedikt XVI. tvoril teológiu na kolenách. A takto ju dal k dispozícii v oveľa prístupnejšej
forme.“
„Nikto nedokáže ani len odhadnúť, koľko dobra priniesol týmto darom. Vie to iba Pán,“ uviedol pápež František. Pripomenul tak, v koľkých ľuďoch práve Benediktove knihy o Ježišovi oživili vieru, prehĺbili ju alebo ich
dokonca po prvýkrát v živote priblížili k Ježišovi, a to
zrelým spôsobom, „spájajúc požiadavky rozumu s hľadaním Božej tváre“. Ako dodal na záver, dielo Benedikta
XVI. sa stalo podnetom aj pre novú fázu skúmania evanjelií z kristologického a dejinného pohľadu.
RV/mf

Svätý Otec CTV: Buďte tímom,
ktorý prináša vôňu a nádej evanjelia
Vatikán 28. októbra (RV) Svätý Otec František prijal
v Klementínskej sále vedenie, zamestnancov a spolupracovníkov Vatikánskeho televízneho centra, ktoré
vzniklo z rozhodnutia bl. Jána Pavla II. 22. októbra
1983. „Ďakujme Pánovi za mnohé aktivity na ceste
týchto troch desaťročí,“ povedal Svätý Otec vo svojom
príhovore a poukázal na nové výzvy, ktoré sa otvárajú
rýchlym rozvojom nových technológií: „Sú to výzvy,
pred ktorými nesmieme cúvnuť, aby sme udržali evanjeliovú perspektívu tohto druhu globálnej komunikačnej diaľnice“.
7
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Prítomným televíznym pracovníkom sa poďakoval
nielen za ich kvaliﬁkovanosť, ale aj za disponovanosť
a rozvážnosť, ktorú dosvedčujú svojím prístupom.
Ubezpečil ich o svojej modlitbe za nich samých a za
ich rodiny a dodal: „Pracujte spolu ako tím. Účinnosť
mediálnej pastorácie je možná cez vytváranie kontaktov, sústreďovaním jednotlivých projektov celého radu
tém do jedného celku, «jednotou zámerov a síl» (dekrét
Inter Miriﬁca, 21). Vieme, že to nie je ľahké, ale ak si
pomôžete navzájom ako tím, všetko sa stáva ľahší a nadovšetko, aj štýl vašej práce bude svedkom spoločenstva. Buďte profesionálmi v službe Cirkvi. Vaša práca je
vysoko kvalitná, a tak to musí byť vzhľadom na úlohy,
ktorými ste poverení. Ale profesionalita nech je pre vás
vždy službou Cirkvi, vo všetkom: v nakrúcaní, režírovaní, v redakčnom rozhodovaní, vo vedení... Všetko sa
dá urobiť v jednom štýle, s jednou perspektívou, a to
perspektívou Cirkvi, Svätej stolice. Je nevyhnutné, aby
komunikácia CTV dokázala prinášať divákom, veriacim
i ‚vzdialeným‘, vôňu a nádej evanjelia.“
Svätý Otec osobitne poďakoval členom predstavenstva, ktorí pomáhajú múdro riadiť a viesť CTV v jeho
práci a v závere príhovoru zopakoval: „Sami nemôžeme
urobiť veľa, ale spoločne môžeme byť v službe celému
svetu, šírením pravdy a krásy evanjelia až do končín
zeme.”
RV/jak

O morálke hovoril Svätý Otec
s prezidentom Svetovej banky
Vatikán 28. októbra (RV) Pondelkové predpoludnie
bolo mimoriadne bohaté na stretnutia pre Svätého Otca
Františka. Navštívil ho aj prezident Svetovej banky
Jim Yong Kim. Americký lekár kórejského pôvodu po
stretnutí informoval, že nehovoril o hospodárstve, ale
o morálke. Naliehanie Svätého Otca, aby sa chudobní
zúčastnili na hospodárskom raste, sa zhoduje s úsilím
Svetovej banky, uviedol Kim. Prezident Svetovej banky tiež pápežovi vysvetlil, že táto inštitúcia sa zásadne
zmenila: „Skôr nás zaujíma iba nárast, teraz sa zameriavame na hľadanie práce pre chudobných a investícii do
ľudí, bez ktorých nie je hospodársky rast možný.“ Kim,
ktorý sám pred 20 rokmi manifestoval proti existencii
Svetovej banky, pápeža vyzval k spolupráci pri potieraní chudoby a pozval ho na návštevu washingtonského
sídla tejto inštitúcie.
Pápeža Františka dopoludnia navštívil aj nový veľvyslanec Japonska Teruaki Nagasaki, po ňom kardinál
William Joseph Levada, emeritný prefekt Kongregácie
pre náuku viery. Prijal i posledného veľvyslanca Albánska Rroka Logua, a to pri príležitosti ukončenia jeho
misie vo Vatikáne.
RV/ml
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Svätý Otec František slávil svätú
omšu nad hrobom bl. Jána Pavla II.
Vatikán 31. októbra (TK KBS) Vo štvrtok 31. októbra
2013, v kaplnke sv. Šebastiána na pravej strane Baziliky sv. Petra, celebroval svätú omšu pápež František.
Vychádzajúc z liturgických čítaní dňa, z Listu sv. Pavla
Rimanom (Rim 8, 31b-39) a z Evanjelia podľa Lukáša
(Lk 13, 31-35), Svätý Otec predniesol homíliu:
„V týchto čítaniach sú dve veci, ktoré sa ma dotýkajú. Po prvé Pavlova istota: Nič ma nemôže odlúčiť od
Kristovej lásky. Veľmi miloval Pána, pretože ho videl,
stretol sa s ním, Pán zmenil jeho život. Miloval ho natoľko, že povedal, že nič ho nemôže odlúčiť od neho.
Práve táto Pánova láska bola stredobodom, skutočným
centrom Pavlovho života. Prenasledovanie, choroby,
zrady, všetko, čo zažil, všetko, čo sa stalo v jeho živote,
nič z tohto ho nemohlo odlúčiť od Kristovej lásky. To
bolo centrum jeho vlastného života, stredobod: Kristova láska. A bez Kristovej lásky, bez prežívania tejto
lásky, bez jej poznania, bez sýtenia sa ňou, nemožno
byť kresťanom. Kresťan, ktorý cíti pohľad Pána, taký
krásny pohľad, cíti sa byť milovaný Pánom a milovaný
až do konca. Cíti... Kresťan cíti, že jeho život bol zachránený krvou Krista. To je láska, to je vzťah lásky.
Toto je prvá vec, ktorá sa ma veľmi dotýka. Ďalšia
vec, ktorá ma oslovuje, je Ježišov zármutok, keď hľadí
na Jeruzalem. „A ty, Jeruzalem, ktorý si neporozumel
tejto láske“. Nerozumel Božej nehe v tom krásnom obraze, ktorý predkladá Ježiš. Nerozumieť Božej láske,
opak toho, čo cítil Pavol. - Ale áno, Boh ma miluje,
Boh nás miluje, ale je to čosi abstraktné, niečo, čo sa
nedotýka môjho srdca a ja sa zariadim v živote, ako sa
bude dať. - Niet tam vernosti. Plač Ježišovho srdca nad
Jeruzalemom je toto: „Jeruzalem, nie si verný, nedovolil si, aby som ťa milovať, a spoľahol si sa na množstvo
modiel, ktoré ti sľubujú všetko, hovoria ti, že ti dajú
všetko, a potom ťa nechajú opusteného.“ Ježišovo srdce, utrpenie Ježišovej lásky. To je láska neprijatá.
Tieto dva obrazy dnes: Pavol, ktorý zostáva verný
Ježišovej láske až do konca, odtiaľ čerpá silu ísť ďalej,
znášať všetko. Cíti sa slabý, cíti sa hriešny, ale má silu
v Božej láske, v tom stretnutí s Ježišom Kristom. Na
druhej strane, mesto a neverný ľud, ktorý neprijíma lásku Ježiša, alebo dokonca ešte horšie, žije túto lásku tak
spolovice. Trochu áno, trochu nie, v závislosti na svojom pohodlí. Hľaďme na Pavla s jeho odvahou, ktorá
pochádza z tejto lásky a pozerajme sa na Ježiša plačúceho nad mestom, ktoré nie je verné. Pozerajme na
Pavlovu vernosť a neveru mesta Jeruzalem a uprostred
vidíme Ježiša, jeho srdce, ktoré nás tak miluje. Čo tu
môžeme robiť? Pýtať sa: Podobám sa viac na Pavla,
alebo na Jeruzalem? Je moja láska k Bohu taká silná,
ako tá Pavlova, alebo je moje srdce chladné ako srdce
Jeruzalema ?
Pane, na príhovor bl. Jána Pavla II. nám pomôž nájsť
odpoveď na túto otázku. Nech sa tak stane!“ RV/jak
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Svätý Otec František si uctil hroby
svojich predchodcov - pápežov
Vatikán 3. novembra (RV) V deň Spomienky na
všetkých zosnulých veriacich sa v podvečerných
hodinách Svätý Otec v krypte pod Vatikánskou bazilikou pomodlil za duše zosnulých pápežov. Návšteva hrobov jeho zosnulých predchodcov mala
súkromný charakter.
Z pápežov minulého storočia sú v krypte pod
bazilikou pochovaní Benedikt XV., Pius XI., Pius
XII., Pavol VI. a Ján Pavol I. Telesné pozostatky
blahoslavených pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla
II. sa nachádzajú priamo v Bazilike sv. Petra.
Pápež František si už krátko po svojom zvolení,
1. apríla tohto roku, osobitne uctil miesto pochovania sv. Petra, keď navštívil archeológmi sprístupnenú vatikánsku nekropolu. Hrob prvého pápeža je
lokalizovaný presne pod hlavným oltárom Baziliky
sv. Petra.
RV/jb/ snímka RV

Posolstvo Svätého Otca
Svetovej rade cirkví
Vatikán 31. októbra (TK KBS) Pozornosť voči najnaliehavejším potrebám našich čias a modlitba – sú v centre
posolstva pápeža Františka Svetovej rade cirkví so sídlom v Ženeve (World Council of Churches, WCC), ktorá
od 30. októbra do 8. novembra zasadá v Busane v Kórejskej republike na svojom 10. generálnom zhromaždení.
Téma stretnutia znie: „Boh života, priveď nás k spravodlivosti a mieru“. Generálne zhromaždenie, ktoré je
najdôležitejším riadiacim orgánom Svetovej rady cirkví,
sa zvoláva každých sedem rokov. Zúčastňuje sa na ňom
spolu viac ako 3000 oﬁciálnych delegátov reprezentujúcich 345 cirkví a cirkevných spoločenstiev, ktoré patria
k tomuto ženevskému zoskupeniu, ale i cirkví, ktoré nie
sú členom rady a nečlenských organizácií.
RV, jak
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Svätý Otec pred Anjel Pána: Svätosť nie je len pre niektorých
Vatikán 1. novembra (RV) Približne 100 tisíc veriacich sa zišlo na Svätopeterskom námestí, aby si
pri príležitosti slávnosti Všetkých svätých vypočuli
poludňajší príhovor Svätého
Otca, pred modlitbou Anjel
Pána.
„Drahí bratia a sestry,
dobrý deň! Sviatok Všetkých
svätých, ktorý dnes slávime,
nám pripomína, že cieľom
našej existencie nie je smrť,
ale je ním raj! Píše to apoštol
Ján: «Ešte sa neukázalo, čím
budeme. Vieme však, že keď
sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je» (1 Jn
3,2). Svätí, Boží priatelia, nás ubezpečujú, že tento
prísľub nás neklame. Vo svojom pozemskom živote
totiž prežívali hlboké spoločenstvo s Bohom. V tvárach najmenších a opovrhovaných bratov videli tvár
Boha, a teraz na ňu hľadia tvárou v tvár v kráse jeho
slávy.
Svätí nie sú nadľuďmi, ani sa nenarodili ako dokonalí. Sú ako my, ako každý z nás. Sú to ľudia, ktorí
skôr než dosiahli nebeskú slávu, žili normálny život,
s radosťami a bolesťami, námahami a nádejami. Čo
ale zmenilo ich život? Keď spoznali Božiu lásku, nasledovali ho s celým srdcom bez kladenia si podmienok či pokrytectva, svoj život vynaložili na službu
druhým, znášali utrpenia a protivenstvá bez nenávisti a na zlo odpovedali dobrom, šíriac radosť a pokoj.
Toto je život svätých: oni si z lásky k Bohu vo svojom živote nevyhradzovali žiadne podmienky, neboli
pokrytcami, svoj život vložili do služby druhým, aby
slúžili blížnym, a pretrpeli mnoho strádania, avšak
bez nenávisti. Svätí neprechovávali nenávisť. Pretože – ale toto dobre pochopte: láska je z Boha, no
od koho pochádza nenávisť? Pochádza nenávisť od
Boha? Nie, pochádza od diabla! A svätí sa od diabla
dištancovali. Svätí sú mužovia a ženy, ktorí majú radosť v srdci a odovzdávajú ju druhým. Nikdy nemať
v sebe nenávisť, slúžiť druhým, tým najnúdznejším,
modliť sa a mať radosť: toto je cesta svätosti.
Byť svätými nie je privilégiom niekoľkých, ako
keď niekomu pripadne obrovské dedičstvo. V krste
sme všetci dostali do dedičstva schopnosť stať sa
svätými. Je to povolanie pre všetkých. Všetci sme
preto pozvaní kráčať cestou svätosti a táto cesta má
svoje meno. Cesta, ktorá privádza ku svätosti má
svoje meno a má svoju tvár: je to Ježišova tvár. On
nás učí, ako sa stať svätými, Ježiš Kristus. On nám
v evanjeliu ukazuje cestu: je to cesta Blahoslavenstiev (porov. Mt 5,1-12). Nebeské kráľovstvo je totiž
pre všetkých, ktorí svoju istotu nevkladajú do vecí,
ale do Božej lásky. Pre všetkých, ktorí majú srdce
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jednoduché, pokorné, nemyslia si o sebe, že sú spravodliví a nepohŕdajú druhými, všetci, ktorí dokážu
trpieť spolu s trpiacimi a radovať sa s tými, čo sa radujú, nie sú násilnícki, ale milosrdní a usilujú sa byť tvorcami zmierenia a pokoja. Toto
posledné si všimnime: svätý,
či svätá, je tvorcom zmierenia a pokoja. Vždy pomáha
ľudí zmierovať, vždy napomáha tomu, aby vládol pokoj.
A týmto je svätosť krásna. Je
to krásna cesta.
Dnes, v tento sviatok, majú
svätí pre nás odkaz. Hovoria
nám: dôverujte Pánovi, pretože Pán nesklame! Pán
nikdy nesklame! Je to dobrý priateľ, ktorý je vždy
po našom boku. Nikdy nesklame! Svätci nás svojím
svedectvom povzbudzujú, aby sme sa nebáli ísť proti
prúdu, nebáli sa nepochopenia či výsmechu vtedy,
keď rozprávame o Pánovi a o evanjeliu. Ukazujú nám
svojím životom, že ten, kto zostáva verný Bohu a jeho slovu, zakusuje útechu jeho lásky už na tejto zemi
a potom „v stonásobnej miere“ vo večnosti. To je to,
v čo dúfame a čo vyprosujeme od Pána pre našich
zosnulých bratov a sestry. Vo svojej múdrosti Cirkev zaradila bezprostredne po sebe sviatok Všetkých
svätých a Spomienku všetkých verných zosnulých.
K našej modlitbe vzdávania chvály Bohu a uctievania blažených, sa pripája modlitba príhovoru za tých,
ktorí nás predišli na ceste prechodu z tohto sveta do
večného života. Zverme našu modlitbu do príhovoru
Panny Márie, Kráľovnej všetkých svätých.“
Pápež František sa potom ako zvyčajne pomodlil
spolu s veriacimi modlitbu Anjel Pána po latinsky
a po nej modlitbu za duše v očistci. Po požehnaní
sa ešte krátko prihovoril. Pozdravil prítomné rodiny,
skupiny z farností a rozličných združení, osobitne
športovcov, ktorí počas dopoludnia absolvovali vytrvalostný beh v uliciach neďaleko Vatikánu: „Srdečne pozdravujem všetkých, čo sa dnes ráno zúčastnili
„Behu svätých“, organizovaného nadáciou „Don
Bosco vo svete“. Svätý Pavol by povedal, že celý
život kresťana je behom pre získanie ceny svätosti.
Dávate nám dobrý príklad! Vďaka za tento beh!“
Pápež pripojil ešte niekoľko myšlienok venovaných spomienke zosnulých: „Dnes popoludní sa
vyberiem na cintorín Verano a budem sláviť svätú
omšu. Duchovne budem spojený so všetkými, ktorí v týchto dňoch navštevujú cintoríny, kde odpočívajú tí, čo nás predišli v znamení viery a očakávajú
deň vzkriesenia. Osobitne sa budem modliť za obete
násilia, zvlášť za kresťanov, ktorí prišli o život z dôvodu prenasledovania. Špeciálnym spôsobom sa budem modliť za všetkých tých našich bratov a sestry,
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mužov, ženy a deti, ktorí zomreli smädom, hladom
a vyčerpanosťou pri svojom putovaní za dosiahnutím
lepších podmienok pre život. V týchto dňoch sme videli v novinách tie zábery ukrutnej púšte. V tichu sa
všetci modlime za týchto našich bratov a sestry.“
Námestie sv. Petra sa na minútu ponorilo do ticha. Na záver pápež František zaželal prítomným
požehnaný sviatok Všetkých svätých a ako je jeho
zvykom, aj dobrú chuť k obedu.
Svätý Otec na cintoríne Campo Verano:
Nádej, ktorá nesklame
V deň slávnosti Všetkých svätých a v predvečer Pamiatky všetkých verných zosnulých 1. novembra 2013
slávil pápež František svätú omšu na rímskom cintoríne
Campo Verano, ktorý sa nachádza neďaleko Baziliky
sv. Vavrinca. Eucharistická slávnosť sa začala za účasti veľkého počtu veriacich. S pápežom koncelebrovali
vikár pre Rímsku diecézu kardinál Agostino Vallini, vikárov zástupca arcibiskup Filippo Iannone a ďalší pomocní biskupi, spolu so správcom Farnosti sv. Vavrinca
za hradbami pátrom Armandom Ambrosim. Svätý Otec
sa v homílii prihovoril prítomným týmito slovami:
„Teraz, pred západom slnka, stretávame sa na tomto cintoríne a premýšľame o našej budúcnosti, myslíme na tých, ktorí už odišli, predišli nás v živote a sú
u Pána. Taká krásna je vízia neba, ktorú sme počuli
v prvom čítaní: Pán Boh, krása, dobrota, pravda, nežnosť, plná láska. Toto všetko nás čaká. Tí, ktorí nás
predišli a zomreli v Pánovi sú tam. Títo ozrejmujú, že
boli spasení nie pre svoje skutky – hoci vykonali dobré
skutky – ale sú spasení Pánom: «Spása nášmu Bohu,
ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!» (Zjv 7, 10). Je to
on, kto nás zachraňuje, je to on, kto nás na konci nášho
života privádza za ruku ako otec do toho neba, kde sú
naši predkovia. Jeden zo starcov sa pýta: «Kto sú títo
oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?» (v. 13). Kto
sú títo spravodliví, títo svätí, ktorí sú v nebi? Odpoveď:
«To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si
rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi» (v. 14).
Do neba môžeme vojsť jedine vďaka Baránkovej
krvi, vďaka Kristovej krvi. Je to práve Kristova krv,
ktorá nás urobila spravodlivými, ktorá nám otvorila
brány neba. A ak si dnes pripomíname týchto našich
bratov a sestry, ktorí nás v živote predišli a sú v nebi,
je to tak preto, že boli obmytí Kristovou krvou. Toto
je naša nádej: nádej Kristovej krvi! Nádej, ktorá nesklame. Ak kráčame životom spolu s Pánom, on nás
nikdy nesklame!
Počuli sme v druhom čítaní, čo apoštol Ján hovoril svojim učeníkom: «Pozrite, akú veľkú lásku nám
daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.
Preto nás svet nepozná... Sme Božími deťmi, a ešte
sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa
on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.» (1 Jn 3,1-2) Vidieť Boha, byť
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podobnými Bohu: toto je naša nádej. A dnes, práve
v deň svätých a pred dňom zosnulých, je nevyhnutné
myslieť trochu na nádej: túto nádej, ktorá nás sprevádza v živote. Prví kresťania vyobrazovali nádej ako
kotvu, akoby život bol kotvou hodenou na nebeský
breh a my všetci kráčajúci smerom k tomu brehu,
pridŕžajúc sa lana tej kotvy. Toto je pekný obraz nádeje: mať srdce ukotvené tam, kde sú naši predkovia,
kde sú svätí, kde je Ježiš, kde je Boh. Toto je nádej,
ktorá nesklame; dnes a zajtra sú dni nádeje.
Nádej je tak trochu ako kvas, ktorý rozširuje dušu;
v živote sú ťažké chvíle, ale s nádejou duša kráča
vpred a hľadí na to, čo nás čaká. Dnes je deň nádeje.
Naši bratia a sestry sú v Božej prítomnosti a aj my
tam budeme, z čistej Pánovej milosti, ak budeme kráčať Ježišovou cestou. Apoštol Ján uzatvára: «Každý,
kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý» (v. 3)
Aj nádej nás očisťuje, nadľahčuje nás. Toto očisťovanie v nádeji v Ježiša Krista nás núti kráčať rezko
a ochotne. Vo chvíli tesne pred dnešným súmrakom
môže každý z nás trochu premýšľať o sklonku svojho života: „Aký bude súmrak môjho života?“ Všetci
máme svoj súmrak, všetci! Hľadím naň s nádejou?
Hľadím naň s radosťou z toho, že budem prijatý Pánom? Toto je kresťanská myšlienka, ktorá nám prináša pokoj. Dnes je deň radosti, ale radosti tichej,
spokojnej, radosti pokoja. Myslime na súmrak tých
mnohých bratov a sestier, ktorí nás predišli, myslime na náš súmrak, keď príde. A myslime na naše
srdce a spytujme sa: „Kde je ukotvené moje srdce?“
Ak azda nie je dobre ukotvené, ukotvime ho tam na
onom brehu, vo vedomí, že tá nádej nesklame, pretože Pán Ježiš nesklame.“
Na záver svätej omše Svätý Otec predniesol modlitbu za zosnulých a podľa miestneho zvyku požehnal hroby na cintoríne. Na záver vyzval veriacich,
aby pamätali v modlitbe osobitne na obete tragédií
migrantov, ktorí zahynuli či už na mori alebo na suchej zemi, a aby sa modlili aj za budúcnosť tých, ktorým sa podarilo uniknúť smrti, ale ako prisťahovalci
sa nachádzajú v ťažkých podmienkach.
„Chcem sa tiež pomodliť osobitným spôsobom
za tých našich bratov a sestry, ktorí zahynuli v týchto
dňoch v snahe o vyslobodenie a dôstojnejší život. Videli sme fotograﬁe, krutosť púšte, videli sme more,
v ktorom sa toľkí potopili. Modlime sa za nich. A tiež
sa modlime za tých, čo sa zachránili a v tejto chvíli sú
v mnohých útulkoch, natlačení, s nádejou, že sa urýchlia zákonné postupy, aby sa mohli presunúť do ďalších,
lepšie vyhovujúcich miest, do iných centier prijatia.“
Návšteva pápeža Františka na cintoríne Campo
Verano sa uskutočnila 20 rokov od ostatnej návštevy
pápeža na tomto mieste. Pápež Ján Pavol II. tu slávil svätú omšu 1. novembra spolu 12-krát, naposledy
v roku 1993. V neskorších rokoch slávnosti predsedal spravidla vikár pre Rímsku diecézu.
RV/jb/ snímka RV
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Pozitívne hodnotenie ratingovej
agentúry štátu Vatikán
Londýn 28. októbra (RV) Nezávislá ratingová agentúra Standard Ethics Rating, ktorá posudzuje krajiny
Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
(OBSE) a ďalšie štáty (Brazíliu, Čínu a od 21. februára
2013 i Vatikán) dnes publikovala ratingové hodnotenie
mestského štátu Vatikán. Podľa tohto posudku sa Vatikán posúva z nižšieho poľa hodnotiacej stupnice (EE-)
na vyššiu úroveň (EE). Ocitol sa tak vedľa Talianska,
Grécka, Českej či Slovenskej republiky a ešte viac sa
priblížil medzinárodným štandardom v oblasti ﬁnančnej transparentnosti.
Ako vyplýva z tlačového vyhlásenia, hlavným dôvodom k pokroku bolo prijatie októbrového zákona č.
18 o dohľade nad ﬁnančnými operáciami a informáciami. Tento zákon rozširuje dozornú funkciu vatikánskeho Finančného dozorného úradu (AIF) na všetky
vatikánske inštitúcie. Ratingová agentúra tiež kladne
hodnotí publikáciu výročnej správy vatikánskej banky
na začiatku tohto mesiaca. Predmetom ďalšieho sledovania zostávajú prechodné prvky v internej legislatíve,
týkajúce sa trestného činu zneužívania mladistvých,
uzatvára tlačové vyhlásenie agentúry, ktorá okrem ekonomických ukazovateľov sleduje aj indikátory trvale
udržateľného rozvoja.
RV/ml

Prípad Datagate: Páter Lombardi
nepotvrdil odpočúvanie Vatikánu
Vatikán 31. októbra (TK KBS) Prípad „Datagate” sa
komplikuje po posledných odhaleniach šéfa americkej Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA), podľa ktorého boli informácie o európskych občanoch
získavané priamo od krajín Európskej únie. Riaditeľ
Tlačového strediska Svätej stolice páter Lombardi
reagoval na správy o údajnom americkom odpočúvaní pápeža a Svätej stolice odpoveďou: nič také sa
nepreukázalo a ničím takým sa neznepokojujeme.
„Nezhromažďovali sme informácie o európskych
občanoch, ale dostávali sme ich priamo od našich
európskych partnerov.” Šéf americkej NSA Keith
Alexander svojimi vyjadreniami znovu zamiešal
karty v škandále Datagate. Pod drobnohľadom sú
teraz najmä Rím, Štokholm a Paríž: podľa denníka
Le Monde dohody o zdieľaní údajov s americkou
agentúrou majú existovať už od roku 2011. Predstaviteľ americkej špionáže pridal obvinenie, že aj
európski spojenci vyvíjajú systematickú špionážnu
činnosť voči americkej tajnej službe. Po odhaleniach
časopisu Panorama, podľa ktorých NSA počúvala
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aj konverzácie vo Vatikáne, vrátane rozhovorov kardinála Bergoglia medzi 10. decembrom 2012 a 8.
januárom 2013, však prišlo vyjadrenie riaditeľa vatikánskeho Tlačového strediska pátra Lombardiho,
ktorý zdôraznil: “nič také sa nepreukázalo a v každom prípade sa v tomto ohľade nijako neznepokojujeme.” Napokon sa o upokojenie situácie pokúsil
aj prezident Obama, ktorý povedal, že Organizácia
spojených národov nikdy nebola a ani nebude odpočúvaná.
Cecilia Seppia, Vatikánsky rozhlas

Obchodovanie s ľudskými orgánmi
témou konferencie vo Vatikáne
Vatikán 2. novembra (RV) Vo Vatikáne sa 2. novembra
začal program dvojdňovej konferencie venovanej naliehavému problému obchodovania s ľudskými bytosťami.
Zaoberá sa závažnými otázkami zločinov proti ľudskosti, kam patrí obchodovanie s ľudskými orgánmi, nútená
práca a iné formy moderného otroctva.
Napoludnie sa s účastníkmi konferencie stretol pápež
František. Práve na jeho podnet totiž konferenciu zorganizovala Pápežská akadémia vied v spolupráci s Pápežskou akadémiou sociálnych vied a Svetovou federáciou
katolíckych zdravotníckych združení (FIAMC). Kancelár Pápežskej akadémie vied Mons. Marcelo Sánchez
Sorondo pri tejto príležitosti pripomenul, že pápež Bergoglio už ako kardinál neúnavne pracoval na boji proti
zločinu obchodovania s ľuďmi v prostredí metropoly
Buenos Aires.
Na potrebu vytrvalej duchovnej podpory pri boji so
zlom upozornil pápež František aj rozoslanou výzvoucez
sociálnu sieť: „Boj so zlom je ťažký a dlhotrvajúci, je
preto nevyhnutné modliť sa vytrvalo a trpezlivo.“ RV/jb

Nová kniha kardinála Stanisława
Dziwisza: Žil som so svätcom
Rím 29. októbra (TK KBS) V pondelok 4. novembra
sa bude v Ríme konať prezentácia novej knihy kardinála Stanisława Dziwisza „Žil som so svätcom“.
Po knihe spred šiestich rokov s titulom „Život s Karolom“ je to ďalšia kniha osobných spomienok krakovského arcibiskupa na blahoslaveného pápeža
Jána Pavla II., ktorý bude kanonizovaný 27. apríla
2014. Kniha vychádza v talianskom vydavateľstve
Rizzoli na 220 stranách.
RV/jb
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Pápežská rada
pre medzináboženský dialóg
k hinduistickému sviatku
Vatikán 28. októbra (RV) „Kresťania a hinduisti: podporovanie medziľudských vzťahov cez solidaritu
a priateľstvo“ – toto je téma posolstva, ktoré zverejnila
Pápežská rada pre medzináboženský dialóg k hinduistického sviatku Deepavali, ktorý pripadne na 3. novembra. Ide o jeden z najstarších a najvýznamnejších
sviatkov hinduistického sveta, ktorý oslavuje víťazstvo
dobra nad zlom, života nad smrťou.
Svetlo sviečok, lámp a ohňostrojov počas jeho
slávenia symbolizuje, že svetlo je silnejšie ako tma.
V severnej Indii je Sviatok svetiel aj začiatkom nového
roku a znamená výzvu k zmiereniu v rodinách. V Indii
hinduistov pri príležitosti sviatku Deepavali tradične
pozdravujú a obdarúvajú darčekmi aj kresťania a príslušníci iných náboženstiev.
Posolstvo Svätej stolice, ktoré podpísal predseda
Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg kardinál
Jean-Louis Tauran, vyzýva k spolupráci pri podporovaní „kultúry stretnutia“ a „kultúry solidárnosti“, pričom
cituje slová pápeža Františka z jeho návštevy favely
v Riu de Janeiro: „Kultúra solidárnosti znamená vidieť v druhom nie konkurenta alebo iba číslo, ale brata.
A my všetci sme bratia!“
RV/jak

Páter Peter Dušička SVD
koordinátorom európskych provincií
Traian 31. októbra (TK KBS) P. Peter Dušička SVD,
bývalý slovenský provinciál, sa stal novým koordinátorom európskych provincií Spoločnosti Božieho
Slova (SVD). Rozhodli o tom provinciáli verbistov,
ktorí sa zišli 13. - 19. októbra v rumunskom meste
Traian. P. Dušička je momentálne člen Centra spirituality Spoločnosti Božieho Slova v holanskom meste
Steyl.
Provinciáli počas stretnutia hodnotili priority jednotlivých provincií na základe dokumentu 17. Generálnej kapituly z roku 2012. Táto stanovila priority
pre celú Spoločnosť na nasledujúce obdobie 6 rokov.
Každá provincia si má, na základe dokumentu, zvoliť
dve-tri priority pre ďalšie obdobie. Najčastejšie priority, ktoré sa objavujú v správach provinciálov sú
primárna a nová evanjelizácia, rodina a mládež. Na
stretnutí bol prítomný aj generálny predstavený Spoločnosti Božieho Slova P. Heinz Kulüke SVD a koordinátori za jednotlivé oblasti.
Zo Slovenskej provincie sa na stretnutí zúčastnili P. Ján Halama, provinciál a P. Martin Štefanec,
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európsky koordinátor pre masmédiá. Na stretnutí je
prítomná aj zástupkyňa misijných sestier Služobníc
Ducha Svätého sr. Krystyna Szweda SSpS. Počas
zhromaždenia delegáti navštívili aj historické mesto
Iasi, kde navštívili miestneho biskupa. Stretli sa aj
s misijnými sestrami SSpS.
Počiatky pôsobenia misionárov verbistov v Rumunsku treba vidieť v iniciatíve blahej pamäti arcibiskupa Mons. Jána Bukovského SVD, ktorý začiatkom deväťdesiatych rokov pôsobil v Rumunsku ako
nuncius. Verbisti vybudovali v Rumunsku dva domy,
jeden slúži ako formačný dom na prípravu budúcich
misionárov a druhý dom sa používa na exercície, teda
duchovné cvičenia pre miestnych kňazov, rehoľníkov
i veriacich. V tomto dome sa koná stretnutie skupiny 28 verbistov, zastupujúcich jednotlivé provincie
a úrady v Európskej zóne.
Martin Štefanec, SVD

Iránski kresťania odsúdení
na bičovanie kvôli vínu
na bohoslužbách
Teherán 29. októbra (TK KBS) Štyria iránski kresťania
boli minulý týždeň odsúdení na 40 rán bičom za to, že
počas bohoslužby v protestantskom kostole pili víno.
Štyroch mužov obvinili na súde z pitia alkoholu
a tiež z vlastníctva prijímača a satelitnej antény v meste Rasht, približne 300 kilometrov severozápadne od
Teheránu. Verdikt vyniesli 20. októbra s tým, že na odvolanie majú muži desať dní, informovala organizácia
Christian Solidarity Worldwide.
Irán je islamskou republikou, v ktorej je zakázaná
konzumácia alkoholu. Ľudia iného ako moslimského
vyznania tvoria v krajine menej ako jedno percento populácie.
Obvinení muži sú členmi iránskej cirkvi (Church of
Iran), protestantského cirkevného spoločenstva. Dvoch
z týchto mužov zatkli už aj 31. decembra 2012 počas
vládnej razie v tzv. domácich kostoloch.
Mervyn Thomas, vedúci predstaviteľ organizácie
Christian Solidarity Worldwide, kritizoval súdne rozhodnutie. “Rozsudok, ktorý vyniesli nad členmi iránskej cirkvi v praxi kriminalizuje kresťanskú účasť na
Pánovej večeri a predstavuje neprijateľné porušenie
práva na slobodné a pokojné praktizovanie svojej viery,“ povedal.
Thomas žiada iránsku vládu, aby zabezpečila, že
iránske zákony nebudú porušovať Medzinárodný pakt
o občianskych a politických právach, ktorého je Irán
signatárom. Dodal, že vláda by mala zaistiť “úplnú
ochranu slobody vyznania pre všetky náboženské spoločenstvá”.
CNA/mk
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Apoštolský nuncius na Slovensku
posvätil obnovený kostol
v Ražňanoch
Ražňany 28. októbra (TK KBS/Rádio LUMEN) Vo farnosti Ražňany sa uskutočnila odpustová slávnosť ku
cti svätého Demetra. Počas nej hlavný celebrant, apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana,
posvätil obnovený kostol. V úvodom sprievode boli
prinesené relikvie patróna kostola svätého Demetra,
ktoré farnosť pred časom získala z Viedne a tak k relikviám svätého Mateja apoštola a svätého Pia X. pribudol i patrón kostola, ktorého hrob je v Solúne.
Vo svojej homílii arcibiskup Giordana pripomenul
slová svätého Pavla apoštola o tom, že sme Božím
chrámom a že v nás prebýva Boží duch. „Tieto slová
apoštola Pavla aj nás pozývajú k tomu, aby sme si boli
dobre vedomí akého veľkého povolania sa nám vo
sviatosti krstu od Boha dostalo. Vtedy nám bolo totiž
do srdca zasiate semienko večného života. Áno, sviatosťou krstu sme sa stali chrámom, v ktorom na zemi
prebýva sám Boh. Taká veľká je naša dôstojnosť,“ povedal apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario
Giordana.
V závere slávnosti sa prihovoril aj ražňanský farár
Pavol Bugoš, pod vedením ktorého sa podarila dnešné
obnova kostola. „Chcel by som dnes spolu s vami
Bohu ďakovať za to, že stále v každom čase dáva Boh
človeku túžbu ho oslavovať a nielen hocijako, ale chce
pre Pána vytvoriť to najkrajšie. Ďakujem všetkým tým,
ktorí vstúpili do tohto projektu, kde chcú, aby kostol
bol najkrajší dom v Ražňanoch, lebo tu býva Boh,“ povedal farár Bugoš.
Jaroslav Fabián

Farnosť Bratislava - Blumentál
oslávila 125. výročie
posviacky chrámu
Bratislava 28. októbra (TK KBS) Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský predsedal
v nedeľu 27. októbra 2013 slávnostnej liturgii pri príležitosti 125. výročia posviacky chrámu Nanebovzatia
Panny Márie v Bratislave - Blumentáli. Zároveň počas
slávnosti posvätil aj zreštaurovaný orgán. Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi, ktorí pôsobili v tejto farnosti
v minulosti a kňazi z okolia.
Arcibiskup Zvolenský vo svojom príhovore poďakoval všetkým, ktorí sa aj dnes starajú o tento chrám
a pripomenul, že chrám je predovšetkým miestom
stretnutia človeka s Bohom. A že my sami sme živými chrámami Ducha Svätého. Taktiež pripomenul
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nevyhnutnosť vnútorného očistenia nášho srdca pred
stretnutím so živým Bohom.
Výročie vo farnosti si pripomenuli aj v pondelok,
v deň výročia posviacky chrámu. S kňazmi – rodákmi
z blumentálskej farnosti slávil svätú omšu pomocný
biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko.
Prišiel ako by domov, lebo kostol, ktorý veriaci farnosti jednoducho nazývajú Blumentál, dobre pozná
z predchádzajúcich rokov svojej pastorácie.
Vo svojom príhovore poukázal biskup Haľko na
ikonograﬁu tohto neorománskeho chrámu postaveného v tvare kríža. Pripomenul, že deň konsekrácie
Blumentálu bol veľkou slávnosťou nielen pre miestnu, vtedy ešte periférnu časť Bratislavy, ale pre celú
Bratislavu. Na slávnosti sa vtedy zúčastnilo okolo
30 tisíc veriacich, pričom mesto malo v tom čase
len 70 tisíc obyvateľov. Chrám za prítomnosti mnohých cirkevných hodnostárov posvätil ostrihomský
kardinál Ján Simor, ktorého kázeň sa zachovala
dodnes v archíve. Biskup Haľko z nej aj časť odcitoval, lebo jej odkaz je viac ako aktuálny aj dnes.
V príhovore spomenul i vtedajšieho dlhoročného
farára Jozefa Poecka, ktorého zásluhou tento chrám
dodnes slúži nielen veriacim tejto lokality.
Farnosť Bratislava - Nové Mesto (nazývaná Blumentál) bola ustanovená v roku 1770. pre potreby
kostoal bola vtedy prestavaná obilná sýpka. Pôvodný
kostol vybudovali na mieste dnešnej fary v roku 1783.
Nakoľko však obyvateľov stále pribúdalo, začalo sa
v roku 1885 s výstavbou dnešného neorománskeho
kostola. O vybudovanie blumentálskeho chrámu sa
najviac zaslúžil vtedajší pán farár Jozef Poeck, ktorý
tomuto dielu zasvätil celý svoj život.
Martin Majda

Oslávili výročie posviacky Katedrály
sv. Martina v Spišskej Kapitule
Spišská Kapitula 26. októbra (TK KBS) Spišská diecéza
si 25. októbra pripomína výročie posviacky svojej katedrály, ktorá je zasvätená sv. Martinovi z Tours. Z tohto
dôvodu celebroval v piatok podvečer v spomínanej katedrále slávnostnú svätú omšu spišský diecézny biskup
Mons. Štefan Sečka. Hneď v úvode svätej omše vyzval
všetkých prítomných kňazov a laikov, aby vo svojich
modlitbách pamätali najmä na tých, ktorí sa o tento
chrám starali v minulosti, súčasnosti alebo sa oň ešte len
budú starať. V homílii spišský pomocný biskup Mons.
Andrej Imrich vyzdvihol dôležitosť kostola. K úplnosti si však sám kostol nestačí. Je veľmi potrebné , aby
v ňom vždy boli ľudia, ktorí sa budú modliť a hlavne,
aby sa v ňom slúžila svätá omša. Toto všetko nás má privádzať k tomu, aby sme sa my sami stávali duchovnými
chrámami na slávu Božiu.
Lukáš Stolárik
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Nové stanoviská
Subkomisie pre bioetiku
Teologickej komisie KBS
Bratislava 31. októbra (TK KBS) Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vydala na svojom zasadaní 26. októbra 2013
dve nové stanoviská. KBS ich plné znení zverejnila na
svojej internetovej stránke www.kbs.sk. Ide o stanovisko k predaju a výdaju prípravkov hormonálnej antikoncepcie a iných prípravkov zameraných proti ľudskému
životu v lekárňach a stanovisko k niektorým etickým
aspektom povinného očkovania.
TK KBS
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ideál sa darí pavnovníkovi, ktorého srdce patrí Bohu.
Takým bol aj bl. Karol Habsburský, ktorý v roku 1919
v sprievode svojej manželky Zity Burbonskej navštívil
Dóm sv. Martina v Bratislave. Panovník zomrel v exile
na ostrove Madeira 1. apríla 1922. Pozvanie zúčastniť
sa eucharistického slávenia prijal aj pokrvný príbuzný
bl. Karola Habsburského - jeho vnuk Georg Habsburg.
Po svätej omši mali všetci prítomní veriaci možnosť
osobitne si uctiť relikviu - teda malú čiastku z tela bl. panovníka Karola Habsburského uchovávanú v bratislavskom katedrálnom chráme.
Lukáš Uváčik / snímka pz

Ordinár Rábek navštívil väznicu
Banská Bystrica - Kráľová
Liturgická spomienka
na Karola I. Habsburského

Banská Bystrica 30. októbra (TK KBS) Ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. František
Rábek 27. októbra navštívil Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová. Pri svätej
omši pokrstil jedného odsúdeného a šiestim ďalším vyslúžil sviatosť birmovania. Do slávnosti bol zapojený
aj a ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica, z ktorého dvaja
odsúdení prijali sviatosť birmovania. Slávnostnú svätú
omšu spolu s ordinárom koncelebrovali väzenský dekan a kapláni banskobystrického väzenského dekanátu,
kancelár ordinára a provinciálny asistent Misijnej spoločnosti.
Marek Porubčan

Biskup Imrich posvätil v Prešove
sochu sv. Vendelína

Bratislava 28. októbra (TK KBS) V piatok 25. októbra 2013 sa v Katedrále sv. Martina konala slávnostná liturgická spomienka na blahoslaveného Karola I.
Habsburského, rakúskeho arcivojvodu a uhorského
kráľa z habsbursko-lotrinského rodu, ktorého bol vyhlásený za blahoslaveného pápežom Jánom Pavlom II. 3.
októbra 2004. Svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav
Zvolenský. Homíliu po evanjeliu predniesol bratislavský
pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý zdôraznil
túžbu vštekých ľudí dobrej vôle žiť na zemi v pokojnom
a bratskom spoločenstve. Uskutočňovať tento vznešený
44/2013

Prešov 29. októbra (TK KBS/Rádio LUMEN) Spišský
pomocný biskup Andrej Imrich posvätil uplynulú nedeľu sochu svätého Vendelína. Tá sa nachádza pri Pastoračnom centre na sídlisku Šváby v Prešove v solivarskej
farnosti. Budúcim generáciám pripomenie patróna nemeckých Švábčanov, ktorí sem prišli z Nemecka.
Švábčania prišli z Nemecka uctievajúc si svojho
patróna - svätého Vendelína. Úcta k tomuto svätcovi
v posledných rokoch tak trochu upadala do zabudnutia
aj z toho dôvodu, že pôvodní potomkovia Švábčanov sa
museli z rodinných domov odsťahovať a na tomto mieste vzniklo prešovské sídlisko. Aby sa obnovila tradícia
vzťahu k svätému Vendelínovi a na popud potomkov,
Švábčanov, ktorí tu žili do výstavby sídliska, dala Farnosť Solivar vytvoriť sochu svätého Vendelína, ktorá
bola posvätená. Autorsky prispel výtvarník Klesňák
z Levoče, ktorý už tvoril sochy aj do Ríma minoritom do
kláštora.
Mária Čigášová
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Posviacka vitráží v gréckokatolíckej
farnosti svätého Andreja v Nitre

Biskup Štefan Sečka konsekroval
obetný stôl vo farnosti Vydrník
Vydrník 28. októbra (TK KBS) V nedeľu 27. októbra
2013 boli veriaci vydrníckej farnosti svedkami historickej udalosti. Spišský biskup Mons. Štefan Sečka pri
svätej omši konsekroval nový obetný stôl.
Vo Vydrníku slúžil až do júna tohto roku drevený
obetný stôl a ambón, ktorý dal zhotoviť vtedajší duchovný otec farnosti vdp. František Žolondek. Aby však
mohol byť obetný stôl konsekrovaný, teda posvätený,
vyžaduje sa, aby bol zhotovený z prírodného kameňa.
Keď minulý rok prišiel do farnosti za farára Vdp. Jaroslav Kaník, spolu s Hospodárskou radou farnosti sa
podujali na to, aby aj vo vydrníckom kostole bol takýto obetný stôl a ambón. Projekt nového obetného stola
a ambóny aj s úpravou podlahy pripravil Marián Kohan.
Po následnom schválení liturgickou komisiou a Biskupským úradom v Spišskej Kapitule, výrobu obetného
stola a ambóny a osadenie vo svätyni zabezpečila ﬁrma
Eurokameň zo Spišského Podhradia v mesiacoch apríl
až jún tohto roku. Pri inštalácii obetného stola boli do
pripravenej schránky umiestnené aj relikvie svätej Aurélie, pochádzajúce z pôvodného oltára s textom S. Aurelii
kandidi et inocencie – Svätej Aurélie šľachetnej nevinnosti.
Koncom augusta sa podarilo kostol zvnútra vymaľovať, čo dalo tomuto priestoru nový nádych estetického vzhľadu. Pre úplnú kompozíciu liturgického
priestoru vo svätyni, boli zhotovené aj nový sedes pre
kňaza a lavičky pre miništrantov.
Jaroslav Kaník/ snímka Martin Valus
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Nitra 28. októbra (TK KBS) V nedeľu 27. októbra 2013
Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita, na
slávnostnej archijerejskej sv. liturgii v nitrianskej farnosti sv. Andreja posvätil vitráže. V úvodnom príhovore arcibiskup Ján pripomenul slová apoštola Pavla „Ani
oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca
nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ Vyzval správcu farnosti a veriacich, aby sme tak ako tento chrám zveľaďovali duchovný chrám každého z nás
a navzájom rozdávali lásku. Prejavil radosť z toho, že
vitráže boli zhotovené v Jubilejnom roku príchodu sv.
Cyrila a Metoda. Vyjadril presvedčenie a nádej, že budú
nielen skrášľovať chrám, ale napomáhať k modlitbe.
V homílii varoval veriacich pred pôsobením zlého
ducha, ktorý raﬁnovane pod rúškom slobody, voľnosti, bezuzdného správania, pôžitkárstva a kultivovaného
prejavu útočí na čistotu duše, ktorá upadá bez rozmyslu
do otroctva, pretože človek chce skúsiť všetko, čo sa mu
ponúka. „Začarovaný kruh zla v dnešnom svete svedčí
o triumfovaní zlého ducha.“ Poukázal, že téma dnešného evanjelia a zlého ducha je ťažká, pre mnohých možno nepríjemná o to však pálčivejšia na naliehavejšia. Na
záver vyzval arcibiskup Ján nás veriacich, aby sme otvorili svoje srdcia Ježišovi, pretože všetci máme otvorenú
cestu do večnosti, máme sa tešiť, že patríme Bohu, nájsť
pokoj, šťastie v službe Bohu a rozdávaní lásky.
Na záver sv. liturgie po pápežskej hymne veriaci zaspievali arcibiskupovi „Na mnoho rokov, šťastných rokov“ a zablahoželali k nedávnemu jubileu. Martin Pavúk

Svojho patróna si pripomenuli
v trnavskej gréckokatolíckej farnosti
Trnava 30. októbra (TK KBS) V Trnavskej gréckokatolíckej farnosti si posledný októbrový víkend pripomenuli
svojho patróna, sv. apoštola a evanjelistu Lukáša. Trojdnie
odpustovej slávnosti sa začalo už v piatok večer duchovnou obnovou, ktorú viedol protopresbyter trenčianskej
farnosti o. Igor Cingeľ. Ten bol slávnostným kazateľom
i celebrantom piatkovej sv. liturgie. V sobotný podvečer
sa slávením obradov veľkej večierne ponorili do vigílie
sviatku, ktorý vyvrcholil nedeľnou archijerejskou božskou liturgiou. Predsedal jej vladyka Peter Rusnák, ktorý
v homílii pripomenul význam Lukášovho evanjelia ako
evanjelia Božieho milosrdenstva a povzbudil nás k jeho
čítaniu a meditovaniu. Po skončení slávnostnej liturgie
nasledovalo myrovanie a sprievod okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií. V priestoroch jezuitského kláštora
slávnosť pokračovala budovaním bratského spoločenstva agapé a rozhovormi.
Lukáš Rabara
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Konferencia o posolstvách
misie svätých Cyrila a Metoda
Banská Bystrica - Badín 29. októbra (TK KBS/Rádio
LUMEN) Diskutovať o spolupráci spolkov, získať šíriteľov histórie našich predkov, budovať národnú hrdosť
a začať dialóg o jednotnom názve našich najstarších
predkov. Takéto ciele mala konferencia Duchovné
a kultúrne posolstvá misie svätých Konštantína, Cyrila
a Metoda a dejinné súvislosti pri počiatkoch slovenskej
štátnosti a evanjelizácie. Usporiadal ju Spolok svätých
Cyrila a Metoda Michalovce s Maticou slovenskou
v Kňazskom seminári v Badíne.
Na konferencii sa zišli prednášajúc z viacerých oblastí cirkevného a spoločenského života na Slovensku.
Cyrilo-metodskú tradíciu v dejinách Slovákov prítomným priblížil cirkevný historik Gabriel Brendza. „Úcta
k svätému Cyrilovi a Metodovi tu bola nepretržitá, ale
veľmi ožila ruka v ruke s národným prebudením,“ povedal Brendza. Vedúca Katedry etiky a morálnej ﬁlozoﬁe na Trnavskej univerzite Helena Herehová uvažovala
o misii solúnskych bratov z pohľadu spirituality. Za cyrilo-metodský odkaz by sme sa podľa nej nemali hanbiť. „Apelovala som možno na to aj, aby sme sa k tejto
tradícii vracali, aby sme o nej hovorili medzi mladými
ľuďmi a hlavne, aby sme sa nebáli tú cyrilo-metodskú
spiritualitu a tradíciu, to čo oni nám priniesli, nejako
prenášať do Európskej únie.“
Marián Bršeľ z Detvy doplnil, že hodnoty,ktoré tento národ mal, sa pomaly vytrácajú. Ľudia zabúdajú na
slávnu minulosť. Zmeniť by to podľa neho mohli aj aktivity, ktoré sa na Slovensku konali v rámci cyrilo-metodského jubilea. Podujatie podnietilo k diskusii nielen
prednášajúcich, ale i návštevníkov.
Jana Verešová

Pedagógovia na pôde KU
diskutovali o nástrahách
virtuálnej reality
Ružomberok 29. októbra (TK KBS) Aula Jána Pavla II.
v Ružomberku privítala v uplynulých dňoch konferenciu s názvom Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému v spoločnosti. Tretí
ročník podujatia určeného najmä pre pedagógov z Ružomberka bol venovaný téme Pobyt mladého človeka
vo virtuálnom svete a vplyv na hodnotovú orientáciu.
Na podujatie prijali pozvanie mnohí hostia, zväčša
odborníci z oblasti pedagogiky či psychológie. V aule
odzneli prednášky týkajúce sa virtuálnej reality, vplyvu
virtuálneho sveta na psychiku mládeže i komunikáciu
v dnešnej dobe.
44/2013
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Psychologička Daniela Kolibová vo svojej prednáške apelovala na učiteľov, aby sa viac venovali osobnosti rodiča: „Neničme deti, netrestajme dieťa, poďme
sa venovať rodičom.“ Pripomenula tiež, že vplyvom
internetu vzniká riziko nesprávneho vývoja sociálnych
zručností a dieťa stráca možnosť prejavovať emócie.
Téme vzťahov mladých ľudí vo virtuálnom svete sa
venoval Ivan Podmanický z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Podľa neho sa dá zhrnúť
problematika vzťahov a technológií vyjadrením Martina Heidegera: „Technika prekonala všetky vzdialenosti, avšak nevytvorila žiadnu blízkosť.“ Sériu prednášok
s následnými diskusiami ukončila prehliadka priestorov novej univerzitnej knižnice.
Prvé dva ročníky konferencie sa konali v Starej Ľubovni a Levoči. Tentoraz sa pedagógovia stretli v Ružomberku. Organizátorom akcie bolo Gymnázium sv.
Andreja v Ružomberku, Pedagogická fakulta KU, biskupstvo v Spišskom Podhradí, Fórum pre verejné otázky a Nadácia Konrada Adenauera. Mária Šumichrastová

Teologická fakulta KU v Košiciach
privítala významných pedagógov
Košice 28. októbra (TK KBS) Predposledný októbrový
týždeň hostila Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku vzácnu návštevu. V rámci medzinárodného univerzitného výmenného programu CEEPUS - Politické hodnoty a etika pod vedením
prof. Ingebor Gabrielovej, prodekanky Teologickej fakulty Univerzity Viedeň, fakultu navštívil a prednášal
na nej prof. Sándor Fazakas, bývalý rektor z Univerzity Debrecín v Maďarsku.
Profesor Fazakas poslucháčom priblížil tematiku zmierenia sa s totalitnou minulosťou našich krajín. Ako sa môžeme vyrovnať s minulosťou, hrôzami
dvadsiateho storočia a totalitných režimov, genocídami v Afrike a podobnými negatívnymi udalosťami 20.
storočia? Profesor Fazakas ukázal, že dejiny je potrebné rekonštruovať a nie konštruovať. Musíme pravdivo
vykladať a hovoriť o minulosti, teda presne tak, ako sa
to v skutočnosti stalo, lebo pravda oslobodzuje. Práve
týmto spôsobom môžeme dospieť k zmiereniu. Avšak
dôležité je, aby sme sa naučili odpúšťať. V každom prípade však nesmieme na minulosť zabudnúť, ale musíme si ju priznať. V konečnom dôsledku - teologicky
videné - je aj liturgia Cirkvi stála spomienka na spásonosný čin Krista. V prednáške sa prof. Fazakas dotkol
aj falošných náboženstiev dvadsiateho storočia, medzi
ktoré radil nemecký protestantský teológ Dietrich Bonhoffer napríklad fašizmus, amerikanizmus a ruský komunizmus.
Teologická fakulta
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Fatimskú sobotu slávili
s modlitbou za zosnulých
v Michalovciach
Michalovce 2. novembra (TK KBS) Novembrová
fatimská sobota v Michalovciach pripadla na deň
Pamiatky na zosnulých. Veriaci sa zišli do rehoľnej Baziliky minor, kde po modlitbe tretej hodinky
predniesol pôsobivé zamyslenie o. Ladislav Praščák.
V ňom konštatoval, že pravdou o živote je aj nevyhnutnosť smrti, pri ktorej bez viery nemáme potrebné svetlo. Svet hľadá plnosť života v pominuteľnom
užívaní rozkoší a na večný život hľadí ako na prekážku. No pri správnom pochopení večnosti ako
totálneho objatia zo strany Boha, práve večný život
sa vyníma ako cieľ každého človeka. Ak človek pohrdne ponúkanou Božou láskou, bude to pre neho
najväčšia strata. Preto ako kresťania máme žiť v nádeji, že Boh nás chce všetkých voviesť do večného
domova v nebi.
Archijerejskú liturgiu slávil s prítomnými kňazmi
vladyka Milan Chautur, košický eparcha. V homílii
tematicky nadviazal na myšlienky o večnosti a prepojil ich s mariánskym motívom. „Len v prítomnosti matky sa dieťa cíti s istotou. Vo chvíli umierania
je podľa sv. Alfonza práve Panna Mária najlepšou
sprievodkyňou a orodovníčkou.“ Vladyka poukázal
na Božiu moc, ktorá sa prejavuje aj pri vzkriesení tiel
a dare večného života. Veriacich vyzval, aby v mariánskej úcte nachádzali silu hľadieť na nebo. Na záver stretnutia bol aj mariánsky moleben a zverenie sa
pod ochranu tej, ktorá nás s telom i dušou očakáva
v nebeskej sláve.
Michal Hospodár

Domka – Združenie saleziánskej
mládeže oslavuje 22. výročie
Bratislava 30. októbra (TK KBS) Domkári, ako sa
nazývajú členovia organizácie Domka – Združenie saleziánskej mládeže, oslavujú predposledný
októbrový deň roku 2013 už 22. výročie svojho
vzniku.
Pravidelné stretnutia rovesníckych skupín, rôzne krúžky, športové aktivity, celoslovenské turnaje, divadelné festivaly, letné tábory, zahraničné
ponuky, vzdelávacie kurzy pre animátorov na celoslovenskej úrovni, duchovný rast a mnoho ďalších
ponúk si deti a mladí už 22 rokov vyberajú ako štýl
svojho života. Domkári tak každodenne investujú
svoj čas a prikladajú svoju ruku k napĺňaniu diela
sv. Jána Bosca. Za uplynulý rok sa tak spoločnými
silami podarilo uskutočniť vyše 930 jednodňových
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a 260 viacdňových podujatí, 121 táborov pre viac
ako 9 900 účastníkov, celoslovenské vzdelávacie
kurzy pre 314 animátorov a mladých. Viac ako
2 000 mladých športovcov malo možnosť stretnúť
sa na 18-tich celoslovenských podujatí v rámci
rôznych športových aktivít. Domka kladie dôraz
predovšetkým na systematickú a pravidelnú činnosť a dôkazom je viac ako 720 kolektívov, ktoré
tvoria skupiny rovesníkov stretávajúcich sa zväčša
jedenkrát týždenne.
Martina Homoláková

O Svätom písme v dokumentoch
Cirkvi diskusie v Spišskej Kapitule
SPIŠSKÁ KAPITULA - Teologický inštitút TF KU
v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí usporiadal 25.
októbra 2013 vedeckú konferenciu so zameraním na biblikum. Stodvadsiate výročie encykliky Leva XIII. Providentissimus Deus predstavil cirkevný historik Ľuboslav
Hromják. Išlo o prvú biblickú encykliku, ktorá „pootvorila dvere“ biblistom pre hlbšie skúmanie posvätných
kníh. Tomáš Petráček z Univerzity v Hradci Králové
poukázal na encykliku Pia XII. Divino afﬂante Spiritu
(1943), ktorá dala stagnujúcemu biblickému hnutiu nový
impulz. Obsah, význam, ale hlavne metódy, ktoré sú obsiahnuté v dokumente Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v Cirkvi načrtol vo svojej prednáške prof.
Anton Tyrol. Na záver predniesol príspevok František
Trstenský, ktorý zosumarizoval vývoj biblickej exegézy
od Leva XIII. až po súčasnosť.
Lukáš Stolárik

Predstavili Bibliu s ilustráciami
110 slovenských a českých autorov
Bratislava 31. októbra (TK KBS) V stredu 30. októbra 2013 sa v koncertnej sieni Klarisky v Bratislave uskutočnilo slávnostné predstavenie nového
vydania Svätého písma, ktoré pripravilo Vydavateľstvo Ikar v spolupráci so Spolkom sv. Vojtecha.
Nové vydanie Biblie bolo pripravené pri príležitosti jubilejného roka 1150. výročia príchodu svätých
solúnskych bratov Cyrila a Metoda na naše územie
a je obohatené o 110 ilustrácií slovenských a českých autorov, ktorí súčasne pracovali na tomto mimoriadnom projekte. Na slávnostnom uvedení Biblie sa zúčastnili bratislavský arcibiskup metropolita
Mons. Stanislav Zvolenský a minister kultúry SR
Marek Maďarič.
Lukáš Uváčik
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STRUČNE Z DOMOVA
Ukončenie tohtoročnej sezóny na Mariánskej hore
LEVOČA - Baziliku Navštívenia Panny Márie na
Mariánskej hore v Levoči zaplnili v poslednú októbrovú nedeľu pútnici do posledného miesta. Celebrant
slávnostnej bohoslužby na záver tohtoročnej sezóny
na Levočskej hore, rektor levočskej baziliky Mons.
František Dlugoš vo svojej homílii poďakoval veriacim za modlitby a účasť na púťach. Poďakoval sa
svetovému pútnickému združeniu Worldpriest za posilnenie medzinárodného kreditu levočskej mariánskej svätyne.
Jozef Lapšanský
V Hrnčiarovciach nad Parnou zažili študenti
stužkovú slávnosť za mrežami
HRNČIAROVCE NAD PARNOU - V elokovanom
pracovisku Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Ústave na výkon trestu a odňatia slobody
v Hrnčiarovciach nad Parnou sa 28. októbra konala
stužková slávnosť. Slávnosť sa začala svätou omšou,
ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Po liturgickej slávnosti už nasledoval slávnostný
program. Nasledoval akt požehnania maturitných stužiek, ktorý vykonal arcibiskup Orosch.
Ľubos Hašan
V Gréckokatolíckom centre séria - Víkend v Bárke
PREŠOV - V Gréckokatolíckom mládežníckom centre (GMC) Bárka v Juskovej Voli začala séria podujatí
z názvom Víkend v Bárke. Deti a mládež z protopresbyteriátov Prešovskej archieparchie sa budú zamýšľať
nad témou: Eucharistia vo východnej liturgii. Posledný októbrový víkend ako prvých centrum privítalo
výpravu z protopresbyteriátov Stropkov a Giraltovce.
Pomocou katechéz, hier, dynamík, ﬁlmov a rôznych
iných nástrojov sa snažili kňazi i animátori asi päťdesiatim účastníkom sprostredkovať čo najviac informácií o tomto poklade, ktorý nám zanechal Ježiš
Kristu. Účastníci boli vedení k tomu, aby im liturgia
nezovšednela.
Erich Eštvan
Stretnutie Boh je verný v kláštore redemptoristiek
v Kežmarku
KEŽMAROK - „Boh je verný“ je názov stretnutia,
ktoré pripravili 27. októbra 2013 v Kežmarku. Určené
bolo pre mužov a ženy s nevyplnenou túžbou po životnom partnerovi. V pastoračných priestoroch kláštora
redemptoristiek 54 účastníci svoje srdcia nanovo odovzdali Pánovi pred Sviatosťou oltárnou aj symbolicky,
a to prinesením papierového srdiečka so svojim menom
pred sviatostného Ježiša. Po adorácii mnohí pristúpili
k sviatosti zmierenia a k modlitbám príhovoru za vnútorné uzdravenia účastníkov.
Martin Lojek

12. provinciálna kapitula misijných sestier
IVANKA PRI NITRE - Dvanásta provinciálna kapitula Misijných sestier služobníc Ducha Svätého sa
konala od 25. do 26. októbra 2013 v Ivanke pri Nitre.
Zvolila delegátku slovenskej provincie na 14. generálnu kapitulu - sr. Piu, Ľubomíru Michalicovú ,SSpS
. Jej náhradníčkou je sr. Katarína Florková, SSpS.
Sestry sa venovali i úprave teritoriálneho manuálu
provincie, stanoveniu priorít provincie a odsúhlaseniu uzáverov kapituly.
sr. Pavla Peštová SSpS
Tematika domu líniou provinciálnej kapituly
sestier saleziánok
SMIŽANY - Na III. provinciálnej kapitule sa zišli
v Smižanoch Dcéry Márie Pomocnice (saleziánky).
Vodiacou líniou bola tematika domu. Od čias sv.
Jána Bosca je saleziánsky dom rodinným prostredím. Od 22. do 27. októbra 2013 sa kapitulárky ďalej venovali aj faktograﬁi predchádzajúcich rokov,
oblasti investičných priorít provincie, vypracovaniu
interných usmernení pre život v provincii, voľbe
delegátky na generálnu kapitulu a projektu obnovy pastorácie v ďalšom šesťročí. Na celom priebehu sa zúčastnil aj provinciál saleziánov na Slovensku don Karol Maník. sr. Miroslava Tarajová FMA
Sestry dominikánky zo Slovenska a Ukrajiny
vstúpili do mediálneho sveta
KOŠICE - Sestry dominikánky zo Slovenska a Ukrajiny vstúpili do sveta mediálnej komunikácie. V priestoroch Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach
absolvovali posledný októbrový víkend kurz práve
na túto tému. Školiteľmi na kurze bola dvojica saleziánov Pavol Dzivý a Jozef Luscoň, spolu s novinárom
Jozefom Kotrisom. „Chceli sme, aby sa sestry naučili
správne chápať reč médií, efektívne písať správy pre
média a dobre fotografovať. A musím prehlásiť, že to
zvládli bravúrne,“ povedal don Luscoň. sr. Dominika
Novinka vo Vydavateľstvo Dobrá kniha
TRNAVA - Vydavateľstvo Dobrá kniha v Trnave prináša na knižný trh novú publikáciu, ktorej autorom je
Sophie Piperová - Tina Macnaughtonová: Modlitby
zvierat. Z tejto ilustrovanej knižky sa čitatelia dozvedia, ako asi by sa zvieratká modlili, keby to vedeli.
A zistia, že majú mnoho pekných vlastností a môžu sa
od nich všeličo naučiť. Je určená nielen malých ale aj
väčším deťom. Kniha chce pomôcť rodičom pri výchove detí k úcte Božieho stvoriteľského diela. Kniha
v pevnej väzbe má 60 strán a veľký počet farebných
ilustrácii.
František Sočufka SJ
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