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Rok 2015 bude patriť zasväteným

Vatikán 29. novembra (TK KBS) Rok 2015 bude venovaný zasvätenému životu. Svätý Otec František to v piatok
29. novembra 2013 oznámil členom Únie generálnych
predstavených mužských reholí, s ktorými sa dopoludnia stretol vo Vatikáne pri príležitosti ich 82. valného
zhromaždenia v Ríme. Stretnutie malo podobu bratského
a srdečného rozhovoru, počas ktorého Svätý Otec odpovedal na otázky predstavených bez vopred pripraveného príhovoru. Venoval sa témam povolaní, vzdelávania,
bratského dialógu či poslaniu zasvätených osôb.
„Muži a ženy, ktorí môžu prebudiť svet,“ takto pápež
František označil rehoľníkov. Ako povedal, hoci sa radikálnosť vyžaduje od všetkých kresťanov, práve rehoľníci sú povolaní nasledovať Pána osobitným spôsobom.
„Boh od nás žiada, aby sme opustili hniezdo, ktoré nás
drží, a aby sme boli vyslaní na hranice sveta, vyhýbajúc sa pokušeniu, že sa tam udomácnime. Toto je najúčinnejší spôsob, ako napodobniť Pána,“ povedal Svätý
Otec. V súvislosti s otázkou povolaní pripomenul nové
plody, ktoré prinášajú mladé cirkvi. Toto prirodzene núti
aj k novému prístupu k inkulturácii charizmy. Cirkev
by podľa pápeža mala žiadať o odpustenie a hľadieť so
zahanbením na apoštolské zlyhania v dôsledku nepochopenia na tomto poli, ako to bolo v prípade Mattea
Ricciho. Medzikultúrny dialóg, povedal Svätý Otec, je
výzvou k tomu, aby sa vo vedení náboženských inštitútov dal priestor osobám z rozličných kultúr, ktoré vyjadrujú rozličné spôsoby napĺňania charizmy.

Pápež František rehoľným predstaveným veľmi
zdôraznil formáciu, ktorá stojí na štyroch základných
pilieroch: duchovnom, intelektuálnom, komunitnom
a apoštolskom. Upozornil na nevyhnutnosť vyhýbať sa
akýmkoľvek formám pokrytectva a klerikalizmu, a to
prostredníctvom úprimného dialógu, otvoreného pre
každú stránku života. „Formácia je záležitosťou umenia,
nie policajného prístupu. Cieľom je formovať takých rehoľníkov, ktorí budú mať srdce nežné, a nie kyslé ako
ocot. Všetci sme hriešnici, ale nie sme skazení. Treba
akceptovať hriešnikov, nie však skazených,“ povedal
Svätý Otec. V odpovedi na otázku týkajúcu sa bratského života v spoločenstve, vyzdvihol jeho obrovskú
príťažlivú silu. Predpokladá si to však prijatie rozdielov
a konﬂiktov. Žiť v bratstve často nie je jednoduché, no
bez neho sa stratí naša plodnosť. V každom prípade, „pri
konﬂikte s bratom sa nikdy nesmieme správať ako manažéri, konﬂikt musíme riešiť citlivo,“ pripomenul pápež generálnym predstaveným reholí.
Svätý Otec si vypočul aj niekoľko otázok týkajúcich
sa vzájomných vzťahov medzi rehoľníkmi a miestnymi
cirkvami v oblastiach, kde sa nachádzajú. Ako podotkol,
sám si je na základe vlastnej skúsenosti vedomý možných problémov. „My biskupi si musíme uvedomiť, že
zasvätené osoby nie sú materiálom na pomoc, ale predstavujú charizmy, ktoré obohacujú diecézy,“ povedal.
Posledné otázky predstavených reholí sa týkali hraníc v poslaní zasvätených osôb. „Tie vychádzajú z chariziem,“ reagoval pápež František a pripomenul, že realita
vylúčenia ostáva aj naďalej najvýznamnejšou prioritou.
Ďalšie výzvy podľa neho súvisia s kultúrou a vzdelávaním na školách a univerzitách. Svätý Otec tak naznačil tri
základné piliere nevyhnutné pre vzdelávanie: „odovzdávanie poznatkov, odovzdávanie zručností a odovzdávať
hodnôt“. Cez vzdelávanie založené na týchto pilieroch sa
odovzdáva viera. „Pedagóg musí byť na výške zodpovedajúcej tým, ktorých vzdeláva, a musí si klásť otázku,
ako ohlasovať Ježiša Krista generácii, ktorá sa mení,“
pripomenul pápež František. V závere poďakoval generálnym predstaveným za „ducha viery a vynaliezavosť
v službe“: „Ďakujem za vaše svedectvo a tiež za poníženia, ktorými musíte často prechádzať.“
RV/mf/foto pz

V Bazilike sv. Pavla pribudne nová podobizeň - Svätého Otca Františka
Rím 5. decembra (RV) Svätému Otcovi Františkovi
uplynulú stredu pred generálnou audienciou predstavili okrúhlu mozaiku s jeho podobizňou, ktorú v pondelok 9. decembra umiestnia do galérie pápežov v Bazilike sv. Pavla za hradbami na 266. miesto v poradí.
Dielo Svätému Otcovi predstavili za prítomnosti jeho
tvorcov kardinál James Harvey, benediktínsky opát
komunity pri Bazilike sv. Pavla Edmund Power, kardinál Angelo Comastri a biskup Vittorio Lanzani, ria49/2013

diteľ umeleckej dielne „Fabbrica di San Pietro“, kde
bola mozaika vytvorená. Z tejto dielne pochádzajú
všetky mozaiky, ktoré návštevníci Baziliky sv. Pavla
dnes môžu vidieť, keďže po požiari baziliky v roku
1823 bolo potrebné všetky mozaiky vyhotoviť nanovo. Kruhová podobizeň s priemerom približne jedného metra zobrazuje usmiateho pápeža Františka na
zlatom pozadí v červenom liturgickom rúchu, s bielym solideom na hlave a páliom na pleciach. RV/ar
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Odkaz Svätého Otca univerzitným študentom: Žiť, nie živoriť
Vatikán 30. novembra (RV) Katolícka cirkev vstúpila
do adventného obdobia. Svätý Otec František pri tejto
príležitosti v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne predsedal
vešperám Prvej adventnej nedele, na ktorých sa rovnako
ako po iné roky zúčastnili študenti a vyučujúci rímskych
univerzít.
Krátko pred ich začiatkom privítal kardinál Agostini
Vallini, vikár Svätého Otca, spolu s mladými, ikonu Panny Márie Sedes Sapientiae, ktorá je patrónkou študentov
vysokých škôl. V úvode slávnosti sa pápežovi Františkovi v mene prítomných vyučujúcich prihovoril rektor
rímskej univerzity La Sapienza Luigi Frati a za študentov rímskych univerzít Simona Piccirilliová, študentka
komunikácie na spomínanej univerzite.
Pápež František vychádzal v dnešnej homílii z prorockých slov sv. Pavla kresťanom v Solúne, aby ich Boh
posväcoval až do dokonalej miery: „Na jednej strane
ukázal svoju ustarostenosť o ich svätosť života, ktorá je
ohrozená, a na druhej strane svoju veľkú dôveru v Pánov
zásah. Táto ustarostenosť apoštola sa týka aj nás, kresťanov dneška. Plnosť kresťanského života, ako výsledok
Božieho konania v človeku, je v skutočnosti stále ohrozovaná pokušením podľahnúť duchu svetskosti. Z tohto
dôvodu nám Boh dáva svoju pomoc, prostredníctvom
ktorej môžeme vytrvať a uchovať si dary Ducha Svätého, ktoré sme dostali, nový život v Duchu, ktorý nám
dáva,“ povedal pápež František.
Z dôvodu našej slabosti sme na pomoc z Božej strany
neustále odkázaní a musíme si uvedomovať, že jeho dary
si udržiavame ako v „hlinených nádobách“ (2 Kor 4,7).
Svätý Otec ďalej poukázal na Božiu vernosť. „Je to
ako dialóg medzi našou slabosťou a jeho vernosťou. On
je silný vo svojej vernosti. A Pavol o sebe na inom mieste
povie, že je silný vo svojej slabosti. Prečo? Pretože zotrváva v dialógu s touto vernosťou Boha. A táto Božia
vernosť nikdy nesklame.“
Boh svoje dielo, ktoré v nás začal, privedie k zavŕšeniu, povedal ďalej Svätý Otec a svojich poslucháčov vyzval k aktívnemu postoju: „Toto nám dáva istotu a veľkú dôveru: dôveru, ktorá sa opiera o Boha a vyžaduje si
našu aktívnu a odvážnu spoluprácu, zoči-voči výzvam
súčasnosti. Vy viete, drahí univerzitní študenti, že nemožno žiť bez toho, aby sme si všímali výzvy, bez toho, aby
sme na ne odpovedali. Ten, kto ich nesleduje a na ne neodpovedá, nežije. Vaša vôľa a vaše schopnosti, spojené
s mocou Ducha Svätého, ktorý prebýva v každom z vás
odo dňa vášho krstu, vám umožňujú byť nie divákmi, ale

protagonistami
udalostí súčasnosti. Prosím
vás, nesledujte
život z balkóna! Zapájajte
sa tam, kde sú
výzvy, ktoré si
žiadajú
vašu
pomoc pri udržiavaní života, pri rozvoji, pri zápase o ľudskú dôstojnosť, zápase s chudobou, v boji o hodnoty a v mnohých
zápasoch, v ktorých sa denne ocitáme. Existuje mnoho
výziev, ktorým ste vy, študenti univerzít, pozývaní čeliť
s vnútornou istotou a evanjeliovou odvahou. Sociálno-kultúrny kontext, v ktorom sa nachádzate, je niekedy
zaťažený priemernosťou a nudou. Netreba sa zmierovať
s jednotvárnosťou každodenného života, ale rozvíjať rozsiahle plány, prekračovať bežný rámec: nedajte si ukradnúť vaše mladistvé nadšenie!“
Ďalej pápež František upozornil mladých na nebezpečenstvá súvisiace s nesprávnym chápaním prebiehajúcej globalizácie: „Bolo by rovnako chybou nechať sa
uväzniť chabým a uniformným myslením, takým, ktoré
všetko dáva na jednu úroveň, ako tiež globalizáciou chápanou ako homologizácia, potretie rozdielnosti. Vhodným modelom na prekonanie týchto rizík tak nepredstavuje guľa, na ktorej je každý výčnelok zahladený a stráca
sa tak každý rozdiel; naopak, ako model nám poslúži
mnohosten, ktorý zahrnie celý rad prvkov a rešpektuje
jednotu v rozmanitosti. Pri obhajovaní jednoty obhajujme aj rozmanitosť. V opačnom prípade tá jednota nebude
ľudská.“
Svätý Otec ďalej pripomenul, že „takého uvažovanie prináša ovocie, ak je výrazom otvorenej mysle, ktorá
vie rozlišovať, a ktorá je vždy osvietená pravdou, dobrom a krásou. Ak sa nenecháte ovplyvniť prevládajúcim
názorom, ale ostanete verní etickým princípom a tiež
princípom veriacich kresťanov, nájdete odvahu ísť proti prúdu.“ Na záver dal za vzor univerzitným študentom
postoj bl. Piergiorgia Frassatiho, vyjadrený v tomto jeho
výroku: „Žiť bez toho, aby sme niečomu verili, bez dedičstva, ktoré by sme bránili, bez neustávajúceho zápasu
za pravdu - to nie je žiť, ale živoriť“ (List adresovaný
I. Bonini z 27. 2. 1925). Svoj príhovor pápež František
zakončil adventným prianím: „Šťastnú cestu smerom
k Betlehemu!“
RV mf, jb

Svätý Otec vymenoval troch nových biskupov pre Bielorusko
Vatikán 29. novembra (TK KBS) Bielorusko má od štvrtka 28. novembra troch nových biskupov. Za biskupa diecézy
Vitebsk vymenoval Svätý Otec František Aleha Butkeviča, ktorý doteraz pôsobil ako duchovný správca farnosti sv.
Antona Paduánskeho vo Vitebsku. Pápež zároveň vymenoval aj dvoch pomocných biskupov: pre diecézu Grodno je
to Mons. Iosif Staneuski s titulárnym sídlom v Tabaicare, rektor tamojšieho vyššieho seminára, a pre diecézu Minsk-Mohilev zasa Yuri Kasabutski s titulárnym sídlom v Sciliu, doteraz kancelár arcidiecéznej kúrie.
RV/mf
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Svätý Otec pred Anjel Pána: Deň, keď sa rozmontujú všetky zbrane
Vatikán 1. decembra (RV) V nedeľu 1. decembra,
ktorou sa začal Advent, sa ako zvyčajne Svätý Otec
František napoludnie prihovoril z otvoreného okna
Apoštolského paláca veriacim, zhromaždeným
na Námestí sv. Petra. Hoci v chladnejšom počasí
a s občasnými kvapkami dažďa, veriaci zaplnili
námestie. Pápež František sa im prihovoril týmito
slovami:
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes, v Prvú
adventnú nedeľu, začíname nový liturgický rok, to
znamená nové putovanie Božieho ľudu s Ježišom
Kristom, naším Pastierom, ktorý nás vedie v dejinách smerom k zavŕšeniu v Božom kráľovstve.
Tento deň má preto osobitné čaro, dáva nám zakúsiť hlboký pocit zmyslu dejín. Znovuobjavme krásu
toho, že sme všetci na ceste: Cirkev, s jej povolaním a poslaním, a celé ľudstvo národy, civilizácie,
kultúry, všetci sme na púti po chodníkoch času.
Sme na púti, ale kam? Je tu nejaký spoločný cieľ?
A aký je tento cieľ? Pán nám odpovedá cez proroka
Izaiáša, hovorí takto: «Stane sa v ostatných dňoch:
Vrch s Pánovým domom bude stáť pevne na temene hôr a bude vyčnievať nad pahorky. Budú k nemu
prúdiť všetky národy, prídu k nemu mnohé kmene
a povedia: „Poďme, vystúpme na Pánov vrch, do
domu Jakubovho Boha! Nech nás poučí o svojich
cestách a my budeme kráčať po jeho chodníkoch.“»
(Iz 2,2-3). Toto hovorí Izaiáš o cieli, ku ktorému
ideme. Je to všeobecné putovanie smerom k spoločnému cieľu, ktorý v Starom zákone predstavuje
Jeruzalem, kde sa týči Pánov chrám, pretože odtiaľ,
z Jeruzalema, prišlo zjavenie Božej tváre a jeho zákona. Zjavenie dospelo v Ježišovi Kristovi k vojmu
naplneniu a „Pánovým chrámom“ sa stal on sám,
Slovo, ktoré sa stalo telom: on je vodcom a súčasne aj cieľom našej púte, púte celého Božieho ľudu,
a v jeho svetle aj iné národy môžu kráčať smerom
ku Kráľovstvu spravodlivosti, ku Kráľovstvu pokoja. Prorok ešte ďalej hovorí: «Zo svojich mečov si
ukujú radlice a zo svojich kopijí kosáky. Národ proti
národu nezodvihne meč a nebudú sa priúčať boju»
(Iz 2,4). Dovolím si zopakovať to, čo hovorí prorok,

dobre počúvajte: «Zo svojich mečov si ukujú radlice
a zo svojich kopijí kosáky. Národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa priúčať boju.» No kedy
to nastane? Aký krásny to bude deň, keď sa zbrane
rozmontujú, aby sa premenili na pracovné nástroje!
Aký nádherný to bude deň! A toto je možné! Vsaďme na nádej, na nádej pokoja, a bude to možné!
Toto putovanie sa nikdy neuzatvára. Tak ako
v živote každého z nás je stále potrebné znova začínať, vždy vstať a znovu nabrať smer k cieľu našej vlastnej existencie, rovnako aj v prípade veľkej ľudskej rodiny je nevyhnutné vždy obnovovať
spoločný horizont, ku ktorému kráčame. Horizont
nádeje! Toto je horizont dobrého putovania. Adventné obdobie, ktoré dnes znova začíname, nám
prinavracia horizont nádeje, nádej, ktorá neklame,
pretože má základ v Božom slove. Nádej, ktorá
neklame, jednoducho preto, lebo Pán nikdy neklame! On je verný! On neklame! Premýšľajme o tejto kráse a precíťme ju. Vzorom tohto duchovného
postoja, tohto spôsobu bytia a putovania životom,
je Panna Mária. Jednoduché dedinské dievča, ktoré
nosí v srdci celú Božiu nádej. Z jej lona si Božia
nádej vzala telo, stala sa človekom, vstúpila do dejín: Ježiš Kristus. Jej Magniﬁcat je spevom putujúceho Božieho ľudu a všetkých mužov a žien, ktorí
dúfajú v Pána, v moc jeho milosrdenstva. Dajme sa
ňou viesť, ona je matka, je mama a vie ako nás má
viesť. Nechajme sa ňou viesť v tomto čase očakávania a činorodej bdelosti.“
Po modlitbe Anjel Pána zakončenej apoštolským požehnaním Svätý Otec pripomenul, že na
dnes pripadá Svetový deň boja proti AIDS. V tejto
súvislosti ďalej povedal:
„Vyjadrujeme našu blízkosť tým, ktorí naň trpia,
osobitne deťom. Je to blízkosť veľmi konkrétne sa
prejavujúca v diskrétnej službe misionárov a iných
pracovníkov. Modlime sa za všetkých, aj za lekárov
a výskumníkov. Kiež by sa každému chorému bez
výnimky dostal prístup k liečebnej starostlivosti,
akú potrebuje.“
RV/jb

Svätý Otec František požehnal deti trpiace leukémiou
Vatikán 30. novembra (RV) Svätý Otec sa stretol
s deťmi trpiacimi leukémiou a ďalšími onkologickými chorobami, ktoré do Ríma pricestovali z poľskej
Wroclawi v sprievode rodičov, lekárov a dobrovoľníkov. Svätý Otec každé z nich požehnal a všetkých
uistil o veľkom význame utrpenia a modlitieb obetovaných pre dobro Cirkvi.

49/2013

Viaceré deti odovzdali pápežovi ručne vyrobené
ružence. Stretnutie sa uskutočnilo v Sále konzistória
a predchádzala mu svätá omša pri hrobe bl. pápeža Jána
Pavla II., ktorú celebroval Mons. Zygmunt Zimowski,
predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve.
RV/jb
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Pápež prijal pútnikov Melchitskej
gréckokatolíckej cirkvi

Svätý Otec navštívil
farnosť sv. Cyrila Alexandrijského
Rím 1. decembra (RV) Svätý Otec František ako rímsky biskup navštívil 1. decembra v Prvú adventnú nedeľu farnosť sv. Cyrila Alexandrijského na východnom
predmestí Ríma. Po svojom príchode sa stretol s prvoprijímajúcimi deťmi, s chorými a tiež tými, čo prijali
krst v uplynulom roku a s ich rodičmi. Pohovoril si aj
s kandidátmi sviatosti birmovania. Potom zasadol do
spovednice a vyspovedal niekoľkých veriacich. O pol
šiestej večer sa začalo slávenie svätej omše spojenej
s vysluhovaním sviatosti birmovania.
V homílii Svätý Otec vychádzajúc z čítania z proroka Izaiáša (Iz 2,1-5) prirovnal ľudský život k ceste,
vedúcej na vysoký vrch, k cieľu, ktorým je stretnutie
s Ježišom. Pána však stretávame už teraz, počas našej
každodenne cesty rozličnými spôsobmi. Birmovancov
povzbudil, aby zostali tejto ceste verní a aby o nich
neplatilo, že birmovka je ich poslednou návštevou
kostola. Sviatosť birmovania z jeho rúk prijalo deväť
mládencov.
Medzi koncelebrantmi boli okrem súčasného duchovného otca farnosti Marca Ridolfa a jeho predchodcu
P. Marca Benazeta SCJ aj vikár pre rímsku diecézu kardinál Agostino Vallini a pomocný biskup pre východnú
časť Ríma Mons. Giuseppe Marciante.
Na záver sa Svätý Otec porozprával s členmi pastoračnej rady a v jednotlivých miestnostiach farského centra sa stretol aj s malými spoločenstvami aktívnymi vo
farnosti.
Farnosť sv. Cyrila Alexandrijského má 7-tisíc farníkov. Vznikla pred päťdesiatimi rokmi a od minulého
roku má nové farské centrum. Štvrť Tor Sapienza na
východnom predmestí Ríma, kde sa farnosť nachádza,
sa v súčasnosti potýka s nezamestnanosťou. Farnosť pomáha potravinami a oblečením pre ľudí v núdzi. Náročnej úlohe sociálneho začlenenia migrantov sa venuje poradenské centrum sestier vincentiek. Svätý Otec pobudol
na návšteve takmer štyri hodiny.
RV/jb/snímka RV
5

Vatikán 30. novembra (RV) „Prichádzate ako svedkovia apoštolských počiatkov našej viery,“ takto sa Svätý
Otec prihovoril približne tristo pútnikom Melchitskej
gréckokatolíckej cirkvi, s ktorými sa stretol v Klementínskej sále Apoštolského paláca. Korene tejto cirkvi sa
historicky vzťahujú na patriarchát v Antiochii a najmä
na oblasť Svätej zeme.
Myšlienky pápeža preto v úvode príhovoru smerovali k obyvateľom Sýrie, ktorí dlhodobo zažívajú veľké súženie. Opätovne uistil o svojich modlitbách za tých, ktorí prišli o život, či o svojich blízkych. „Nech Pán zotrie
slzy týchto svojich detí; nech je pre nich blízkosť celej
Cirkvi útechou v ich žiali a ochranou pred zúfalstvom,“
povedal Svätý Otec a pokračoval: „Pevne veríme v silu
modlitby a zmierenia, a poznačení smútkom obnovujeme apel zodpovedným, aby zastavili všetko násilie
a prostredníctvom dialógu našli správne a trvalé riešenia
konﬂiktu, ktorý už spôsobil tak veľa škôd. Osobitne povzbudzujem k vzájomnej úcte medzi rôznymi náboženskými denomináciami, aby bola všetkým zabezpečená
budúcnosť založená na neodňateľných právach človeka,
vrátane náboženskej slobody. Vaša Cirkev vedela po stáročia žiť v mieri s ostatnými náboženstvami a je povolaná, aby na Blízkom východe zastávala bratskú úlohu.“
Svätý Otec ďalej prítomných vyzval, aby sa nezmierili s predstavou Blízkeho východu bez kresťanov, pričom pripomenul mnohých kresťanov, ktorí už museli
svoju krajinu opustiť.
Pri príležitosti sviatku sv. Ondreja apoštola, brata
svätého Petra, si pápež v príhovore spomenul aj na Bartolomeja I., patriarchu Konštantínopolu a sesterských
pravoslávnych cirkví.
RV/mf/ snímka RV

Svätý Otec súcití
s obyvateľmi Glasgowa
po tragickej nehode vrtuľníka
Vatikán 2. decembra (RV) Svätý Otec František
dnes prostredníctvom apoštolského nuncia v Škótsku Antonia Menniniho vyjadril svoju blízkosť
všetkým obyvateľom Glasgowa, ktorých poznačila
štvrtková nehoda vrtuľníka. Stroj sa zrútil na strechu
preplneného podniku v centre mesta. O život prišlo
najmenej osem ľudí a desiatky utrpeli zranenia.
Apoštolský nuncius v telegrame adresovanom arcibiskupovi Philipovi Tartagliovi uisťuje o blízkosti
Svätého Otca a vyslovuje svoju najúprimnejšiu sústrasť. Uisťuje ich tiež o modlitbách za obete tragédie, za zranených, ako aj ich príbuzných.
RV/mf
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Svätý Otec v katechéze: Kristus vstal z mŕtvych, preto aj my vstaneme
Vatikán 4. decembra (RV) Na zaplnenom Námestí sv.
Petra Svätý Otec František vo svojej dnešnej katechéze
pokračoval v téme z minulého týždňa, venovanej tajomstvu smrti a vzkriesenia z mŕtvych. Tentoraz sa zameral
na tajomstvo vzťahu Kristovho a nášho vzkriesenia.
V závere generálnej audiencie predniesol mimoriadnu výzvu k modlitbe za oslobodenie piatich rehoľných
sestier unesených v pondelok v Sýrii.
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes sa opäť vrátim k výrazu: „Verím vo vzkriesenie
tela“. Ide o pravdu, ktorá nie je jednoduchá a už vôbec
nie zrejmá, pretože žijúc ponorení v tomto svete nedokážeme ľahko chápať budúce skutočnosti. Avšak evanjelium nás osvecuje: naše vzkriesenie je úzko spojené
s Ježišovým zmŕtvychvstaním. Skutočnosť, že je vzkriesený, je dôkazom toho, že existuje vzkriesenie mŕtvych.
Rád by som predstavil tri aspekty, ktoré sa týkajú vzťahu
medzi Kristovým zmŕtvychvstaním a naším vzkriesením. On vstal z mŕtvych! A pretože on je vzkriesený, aj
my vstaneme z mŕtvych.
Predovšetkým, Sväté písmo samo osebe obsahuje
cestu smerom k plnej viere vo vzkriesenie mŕtvych. Táto
viera sa prejavuje ako viera v Boha, stvoriteľa celého
človeka – duše i tela –, a potom ako Boha osloboditeľa,
Boha, ktorý je verný zmluve so svojím ľudom. Prorok
Ezechiel v jednej vízii hľadí na hroby zajatcov, ktoré sa
otvárajú, a na suché kosti, ktoré ožívajú vďaka životodarnému duchu, ktorý do nich vstúpil. Toto videnie je
vyjadrením nádeje v budúce „vzkriesenie Izraela“, či
inak povedané, znovuzrodenie porazeného a pokoreného ľudu (porov. Ez 37,1-14).
Ježiš v Novom zákone uskutočňuje naplnenie tejto
vízie, prepája ju s vierou v zmŕtvychvstanie vo svojej
vlastnej osobe a hovorí: „Ja som vzkriesenie a život“ (Jn
11,25). Bude to práve Ježiš, Pán, ktorý vzkriesi v posledný deň tých, ktorí v neho uverili. Ježiš prišiel medzi nás,
stal sa človekom ako my vo všetkom okrem hriechu,
a týmto spôsobom nás zobral so sebou na cestu návratu
k Otcovi. On, vtelené Slovo, ktoré pre nás umrelo a vstalo z mŕtvych, dáva svojim učeníkom Ducha Svätého ako
preddavok plného spoločenstva v jeho slávnom Kráľovstve, ktoré bdelo očakávame. Toto očakávanie je prameňom a dôvodom našej nádeje. Takej nádeje, ktorá ak je
zveľaďovaná a chránená, stáva sa svetlom osvetľujúcim
naše osobné dejiny ako aj dejiny spoločenstva. Vždy
pamätajme na to, že sme učeníkmi toho, ktorý prišiel,
prichádza každý deň a príde na konci. Ak si dokážeme
uvedomovať túto skutočnosť, bude nás menej ťažiť každodennosť, menej spútavať chvíľková pominuteľnosť,
a budeme odhodlanejšie kráčať s milosrdným srdcom
po ceste spásy.
Prejdime k ďalšiemu aspektu: čo znamená vstať
z mŕtvych? Vzkriesenie – zmŕtvychvstanie nás
všetkých – sa uskutoční v posledný deň, na konci sveta, všemohúcim pôsobením Boha, ktorý navráti život

49/2013

nášmu telu spojac ho s dušou v sile Ježišovho zmŕtvychvstania. Toto je vysvetlenie najzásadnejšieho významu: Pretože Ježiš vstal z mŕtvych, aj my budeme
vzkriesení. Máme nádej vo vzkriesenie, pretože on
nám otvoril dvere, otvoril nám dvere vzkriesenia. A táto premena v očakávaní prichádzajúceho vzkriesenia,
toto premenenie nášho tela, sa pripravuje v tomto živote prostredníctvom vzťahu s Ježišom vo sviatostiach,
osobitne v Eucharistii.
My, ktorí sa v tomto živote živíme jeho telom a krvou, vstaneme z mŕtvych tak ako on, s ním a skrze
neho. Tak, ako je Ježiš vzkriesený so svojím telom,
no nevrátil sa do pozemského života, tak budeme
vzkriesení s našimi telami, ktoré budú premenené na
telá oslávené, duchovné. Toto nie je lož, ale pravda!
Verím, že Ježiš je vzkriesený, živý v tejto chvíli. Vy veríte, že Ježiš je živý? Že žije? Veríte, či nie? [Odpovedajú: „Áno!“]. Veríte či neveríte? [„Áno!“] Ak je teda
Ježiš živý, myslíte si, že nás nechá zomrieť a nevstať
z mŕtvych spolu s ním? Nie! On nás očakáva. Pretože
je vzkriesený, všetkých nás vzkriesi silou svojho zmŕtvychvstania!
Už v tomto živote máme účasť na Kristovom zmŕtvychvstaní. Ak je pravda, že Ježiš nás vzkriesi na konci čias, je pravda aj to, že v istom zmysle sme s ním
už vzkriesení. Večný život sa začína už v tejto chvíli!
Začína počas tohto života, smerujúc k momentu konečného vzkriesenia. Sme už vzkriesení! Vskutku,
prostredníctvom krstu sme ponorení do Kristovej smrti a zmŕtvychvstania a máme účasť na novom živote,
ktorý je jeho životom. Práve preto máme pri očakávaní
posledného dňa v sebe semienko vzkriesenia ako závdavok plného zmŕtvychvstania, ktoré dostaneme ako
dedičstvo. Preto aj telo každého z nás je ozvenou večnosti, máme mať k nemu vždy úctu. Predovšetkým si
máme vážiť a milovať život tých, ktorí trpia, aby cítili
blízkosť Božieho kráľovstva a charakter večného života, v ústrety ktorému kráčame. Táto myšlienka nám dáva
nádej! Sme na ceste ku vzkrieseniu. Naša radosť spočíva
v tomto: jedného dňa sa stretnúť s Ježišom, stretnúť sa
s ním všetci spolu, – nie tu na námestí, inde – ale všetci
spolu, radostní s Ježišom. To je náš údel!“
Svätý Otec v závere dnešnej generálnej audiencie venoval pozornosť pondelkovému únosu piatich rehoľných sestier po násilnom vniknutí ozbrojencov do kláštora neďaleko Damasku. Vyzval,
aby sa ľudia za tieto sestry, ako aj za všetkých ľudí
zadržaných v dôsledku konﬂiktu v Sýrii modlili.
Unesené sestry, vrátane generálnej predstavenej,
pochádzajú zo Sýrie a Libanonu a v kláštore sa
starali o siroty. Hoci páchatelia zatiaľ nie sú známi,
s veľkou pravdepodobnosťou sa hovorí o organizácii Front Al Nusra, úzko spätej s al-Káidou.
Agnes Jenčíková CJ
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Svätý Otec sa stretol s izraelským premiérom i biskupmi Holandska
Vatikán 2. decembra (RV) Vo Vatikáne sa 2. decembra,
uskutočnilo prvé stretnutie súčasného Svätého Otca
Františka s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Ten sa už v minulosti stretol s Jánom Pavlom
II. vo Vatikáne (1997) a s Benediktom XVI. pri príležitosti jeho apoštolskej cesty vo Svätej zemi (2009).
Ako sa uvádza v komuniké Svätej stolice, predmetom dnešných rozhovorov, ktoré sa niesli v priateľskej
atmosfére, bola zložitá politická a sociálna situácia na
Blízkom východe. Osobitná pozornosť patrila predovšetkým „znovu začatým rokovaniam medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, s nádejou, že už čoskoro nájdu
spravodlivé a trvalé riešenie, ktoré bude rešpektovať
práva oboch strán“.
Okrem možnej pápežovej púti do Svätej zeme, sa
ďalej hovorilo aj o vzťahoch medzi štátnymi orgánmi
a miestnymi katolíckymi spoločenstvami, ako aj medzištátnych vzťahoch Izraela a Svätej stolice. Návšteva
izraelského politika pokračovala stretnutím so štátnym
sekretárom Mons. Pietrom Parolinom a podsekretárom
pre vzťahy so štátmi Mons. Antoinom Camillerim.
História vzťahov medzi Svätou stolicou a štátom Izrael sa začala písať bezprostredne po založení izraelského štátu (15. máj 1948). Ide však o pracovné styky, ktoré
doteraz neboli formalizované. Prvé známky záujmu Izraelčanov začať rokovania so Svätou stolicou sa objavili
v roku 1991. Ich cieľom bolo zadeﬁnovanie práv a slobôd Katolíckej cirkvi v krajine. Počas predbežných rokovaní v roku 1992 sa začalo hovoriť aj o vzniku obojstrannej pracovnej komisie. S názvom Stála bilaterálna
pracovná komisia pre vzťahy medzi Svätou stolicou
a štátom Izrael bola napokon vytvorená 29. júla 1993.
Po mesiacoch intenzívnej práce bola v decembri 1993
na izraelskom ministerstve zahraničných vecí podpísaná Základná dohoda medzi Svätou stolicou a štátom
Izrael, ktorá, okrem iného, stanovuje povinnosť štátu
rešpektovať právo na slobodu náboženského vyznania
a svedomia, a záruky spojené s posvätnými miestami
kresťanov. V júni 1994 krajiny nadviazali aj diplomatické vzťahy. V súčasnosti zastupuje Svätú stolicu v Izraeli
apoštolský nuncius Antonio Franco a štát Izrael veľvyslanec pri Svätej stolici Zion Evrony.
Zatiaľ posledné zasadanie bilaterálnej komisie sa
uskutočnilo v júni tohto roku. Počas neho sa venovali čl.
10 §2 Základnej zmluvy o ekonomických a daňových
otázkach týkajúcich sa Svätej stolice vo Svätej zemi.
Dohodli sa tiež na ďalšom plenárnom stretnutí, ktoré sa
uskutoční v Jeruzaleme v decembri 2013.
Vo Vatikáne sa začala i návšteva ad limina apostolorum biskupov Holandska. Svätý Otec v jej rámci prijal
početnú skupinu biskupov a pomocných biskupov na
čele s kardinálom Willemom Jacobusom Eijkom, arcibiskupom Utrechtu a predsedom Konferencie biskupov
Holandska.
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V príhovore 15 biskupom vrátane vojenského ordinára zazneli v prvom rade slová uznania zo strany
Svätého Otca. Vyzdvihol úsilie biskupov byť „v službe
Kristovi a evanjeliu”, ktorú vykonávajú v prospech „im
zverenému ľudu v okolnostiach neraz namáhavých”:
„Nie je ľahké udržiavať nádej uprostred ťažkostí,
ktorým čelíte! Kolegiálne vykonávanie vašej biskupskej
služby v spoločenstve s rímskym biskupom je nutnosťou
pre udržiavanie tejto nádeje prostredníctvom skutočného dialógu a efektívnej spolupráce. Bude pre vás osožné
pozerať s dôverou na prejavy vitality v kresťanských
spoločenstvách vašich diecéz. Sú to znamenia aktívnej
prítomnosti Pána uprostred ľudí vašej krajiny, ktorí očakávajú autentické svedectvo o nádeji, vlievajúcej život,
nádeji, ktorá pochádza od Krista.“
Svätý Otec v príhovore holandským biskupom ďalej pripomenul, že Cirkev s materinskou trpezlivosťou
pokračuje vo svojom úsilí, aby dala odpoveď na obavy
mnohých mužov a žien, ktorí majú obavy o budúcnosť
a strácajú odvahu. Povzbudil ich, aby so svojimi kňazmi
a spolupracovníkmi boli ľuďom nablízku, najmä tým,
ktorí trpia duchovnou prázdnotou a ktorí hľadajú zmysel svojho života, aj keď nie vždy vedia, ako to vyjadriť.
Zdôraznil význam bratského sprevádzania v tomto hľadaní, ochotu načúvať a sprostredkovať im nádej, radosť,
schopnosť ísť ďalej, ktoré nám dáva Ježiš Kristus. Ako
dodal, Cirkev sa snaží prezentovať vieru autentickým,
zrozumiteľným a pastoračným spôsobom. Rok viery bol
k tomu šťastnou príležitosťou.
„Kresťanská antropológia a sociálna náuka Cirkvi
sú súčasťou dedičstva skúseností ľudstva, na ktorých
sa zakladá európska civilizácia a obe môžu skutočne
pomôcť, aby bola znovu potvrdená nadradenosť človeka nad technológiou a štruktúrami. A táto nadradenosť predpokladá otvorenosť k transcendencii. Naopak
potlačením transcendentného rozmeru sa kultúra stáva
ochudobnenou, pričom by práve ona mala poukázať
na možnosť spätosti a neustáleho súladu medzi vierou
a rozumom, pravdou a slobodou. To znamená, že Cirkev
nielen predkladá nemenné morálne pravdy a postoje proti prúdu sveta, ale ponúka ich ako kľúč k dobru človeka
a sociálnemu rozvoju. Kresťania majú osobitné poslanie
splniť túto výzvu. Výchova svedomia sa stáva prioritou,
najmä prostredníctvom vytvorenia kritického úsudku,
a zároveň pozitívne ovplyvňuje sociálne skutočnosti.
Tak sa predchádza povrchnosti uvažovania, rezignácii
a ľahostajnosti. Toto si teda vyžaduje, aby katolíci, kňazi, zasvätené osoby a laici získavali solídne a kvalitné
vzdelanie. Veľmi vás povzbudzujem, aby ste spojili vaše
úsilie v odpovedi na túto požiadavku a umožnili tak lepšie ohlasovanie evanjelia. V tejto súvislosti svedectvo
a nasadenie laikov v Cirkvi a v spoločnosti zohrávajú
dôležitú úlohu a mali by byť silne podporované.
My všetci pokrstení kresťania sme vyzvaní, aby sme
boli učeníkmi misionármi tam, kde sme!“
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Svätý Otec ďalej vzhľadom na aktuálny spoločenský
kontext Holandska, silne poznačený sekularizáciou, biskupov povzbudil, aby boli prítomní vo verejnej diskusii
vo všetkých oblastiach, v ktorých ide o človeka, aby sa
zviditeľnilo Božie milosrdenstvo a jeho láskavá pozornosť voči každému stvoreniu.
„V dnešnom svete má Cirkev povinnosť neúnavne
opakovať Ježišove slová: «Poďte ku mne všetci , ktorí sa
namáhate a ste preťažení a ja vás posilním» (Mt 11,28).
Ale pýtajme sa sami seba: Zakúsi ten, kto sa stretne s nami, kto stretne nejakého kresťana niečo z Božej dobroty, radosti, že stretol Krista? Ako som už často povedal,
vychádzajúc zo skúsenosti autentickej biskupskej služby, Cirkev sa rozrastá nie prozelytizmom, ale svojou
príťažlivosťou. Cirkev na celom svete je pozvaná, aby
sa prebudila, znovu povstala a uchovávala nádej! Preto
je dôležité podporovať vašich veriacich, aby sa chopili
príležitosti k dialógu tým, že budú prítomní na miestach,
kde sa rozhoduje o budúcnosti. Tak budú môcť prispieť
svojím dielom k diskusii o dôležitých spoločenských
otázkach týkajúcich sa napríklad rodiny, manželstva,
ukončenia života.“
Svätý Otec poukázal aj na aktuálnu potrebu ekumenizmu v duchu dialógu, ktorý hľadá pravdu a odpovede
„inšpirované evanjeliom“. Vzhľadom na rastúci počet
chudobných odporučil podnecovať vo veriacich veľkodušnosť voči tým, ktorí sú vysúvaní na okraj spoločnosti. V tomto, ako povedal, má nezastupiteľnú úlohu
katolícka výchova v školách, ktorá v mladých podporuje ducha solidarity a ich ľudskú a duchovnú formáciu,
vedie ich k bratskému dialógu s tými, čo nevyznávajú
vieru. V závere príhovoru sa pápež František pozastavil
pri pastorácii povolaní, pri nevyhnutnosti sprevádzania
ľudského a duchovného dozrievania seminaristov a pri
potrebe podpory kňazov. Uistil o svojej blízkosti a modlitbe za každú z obetí zneužívania a za ich rodiny a zdôraznil nezastupiteľný vplyv vytrvalej podpory zo strany
Cirkvi a cirkevného spoločenstva „na ich bolestnej ceste
uzdravovania“.
RV/mf, jak

Svätý Otec vymenoval
nového vedúceho úradu
Kongregácie pre náuku viery
Vatikán 4. decembra (RV) Svätý Otec 4. decembra,
vymenoval nového vedúceho úradu na Kongregácii
pre náuku viery, ktorým sa stal Mons. Alejandro Cifres Giménez, doterajší pomocný pracovník tohto dikastéria. Pápež František dnes zároveň vymenoval za
členku Pápežského výboru pre historické vedy profesorku Mariu de Lurdes Correia Fernandesovú, ktorá je
vicerektorkou univerzity v portugalskom Porte a docentkou na tamojšej Fakulte humanitných vied. RV/mf
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Petrov nástupca na zasadnutí
komisie chystajúcej reformu kúrie
Vatikán 3. decembra (RV) Rada ôsmich kardinálov, ktorú Svätý Otec František zriadil 30. septembra s úlohou
pomáhať mu pri spravovaní Cirkvi a pri revízii Apoštolskej konštitúcie Pastor bonus o Rímskej kúrii, sa po
októbrovom stretnutí vo Vatikáne stretáva po druhýkrát
v dňoch, od 3. do 5. decembra.
„Súčasťou pracovnej metódy, s ktorou sa začalo
od dnešného rána, je prehľadné rozoberanie jednotlivých dikastérií Rímskej kúrie. Prvá konzultácia bola
dnes ráno venovaná Kongregácii pre Boží kult a disciplínu sviatostí“ – uviedol na dnešnom bríﬁngu páter
Lombardi a dodal, že Rada kardinálov počas stretnutia
pokračuje v skúmaní Rímskej kúrie s ohľadom na jej
reformu na základe požiadaviek kongregácií kardinálov pred konkláve. „Je potrebné poznamenať, že podľa
smerovania, vyjadreného už v októbri, nejde iba o jednoduché zmeny alebo úpravy konštitúcie Pastor Bonus, ale o prípravu novej konštitúcie“, dodal hovorca
Vatikánu.
Na utorkovom zasadnutí rady bol popoludní prítomný aj Svätý Otec. Pozdraviť ich na malú chvíľu zavítal tiež vatikánsky štátny sekretár Mons. Pietro Parolin,
ktorý sa však na samotných prácach Rady kardinálov
nezúčastnil.
P. Lombardi dnes poukázal na veľký pokoj, srdečnosť
a otvorenosť, ktoré sprevádzajú zasadnutie. „Účastníci
počas neho hovoria veľmi otvorene, čo je tiež výhodou
úzkej skupiny, ktorá tak môže rozvíjať dialóg s veľkou
ľahkosťou,“ povedal hovorca Svätej stolice. Kardináli sa
dnes venovali preberaniu problematiky viacerých kongregácií, a to postupne bez nejakého uprednostnenia poradia. Neskôr prídu na rad aj jednotlivé pápežské rady či
ďalšie dikastériá. Podľa slov P. Lombardiho sa hovorilo
o kongregáciách pre kauzy svätých, katolícku výchovu
či evanjelizáciu národov. „Pokračujú rýchlym tempom,
nie však preto, že by hodnotenie malo byť vykonané jednoducho či povrchne, ale preto, že ide zatiaľ o prvé kolo
úvah, po ktorom sa prirodzene vrátia k ich komplexnejšiemu prehĺbeniu,“ dodal P. Lombardi.
Ďalšie stretnutie je naplánované na 17. - 18. februára 2014, tesne pred konzistóriom kardinálov.
Aktuálne radu tvoria kardináli Giuseppe Bertello, predseda Governatorátu Mestského štátu Vatikán,
Francisco Javier Errazuriz Ossa, emeritný arcibiskup
Santiaga de Chile (Čile), Oswald Gracias, arcibiskup
Bombaja (India), Reinhard Marx, arcibiskup Mníchova-Freisingu (Nemecko), Laurent Monswengo Pasinya,
arcibiskup Kinshasy (Demokratická republika Kongo),
Sean Patrick O’Malley OFM Cap., arcibiskup Bostonu (USA), George Pell, arcibiskup Sydney (Austrália)
a Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga SDB, arcibiskup
Tegucigalpy (Honduras). Na zasadnutiach rady sa ako
sekretár zúčastňuje aj biskup Albana Mons. Marcello
Semararo.
RV/jak
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Inštitút náboženských diel
má nového riaditeľa - Marranciho
Vatikán 30. november (RV) Dozorná rada Inštitútu náboženských diel (IOR), známeho aj ako
Vatikánska banka, dnes vymenovala nového
generálneho riaditeľa inštitútu. Stal sa ním Rolando Marranci, ktorý sa funkcie ujal v dnešný
deň. Inštitút náboženských diel je talianskemu
bankárovi dobre známy, od 1. júla 2013 v ňom
na základe schválenia Komisie kardinálov pôsobil ako zástupca generálneho riaditeľa. Funkciu
dočasného výkonného riaditeľa vatikánskej banky doteraz vykonával Ernst von Freyberg, a to
na základe poverenia Dozornej rady a Komisie
kardinálov. Povinnosti spojené s touto funkciou
prevzal v júli tohto roka po odstúpení riaditeľa
banky Paola Ciprianiho a jeho zástupcu Massima Tulliho.
RV/mf

Štátny sekretár arcibiskup Parolin:
Súzvučím so Svätým Otcom
Vatikán 5. decembra
(RV) Prajem si, aby Cirkev stále viac zjavovala Krista. Toto prianie
vyslovil štátny sekretár
Svätej stolice pri svojom
prvom stretnutí s novinármi. Arcibiskup Pietro
Parolin sa zúčastnil na
prezentácii knižného vydania rozhovoru pápeža
Františka s o. Antoniom Spadarom.
Pápežov najbližší spolupracovník podotkol, že
medzi ním a jeho nadriadeným panuje súlad, umožňujúci hladkú spoluprácu. Všetky začaté reformy
podľa neho majú zmysel iba vtedy, ak ukážu autentickú tvár Cirkvi. „Naozaj dúfam, že nastane reforma
ducha. Je samozrejme nutne reformovať štruktúry,
aby stále viac vyžarovali evanjelium a tiež boli účinnejšie v konkrétnom vykonávaní svojej služby. Najdôležitejšie však je, aby všetci zaujali postoj osobnej
obnovy, či - povedané kresťanským slovníkom - neustálej konverzie. Tak, ako to požaduje pápež.“
Mons. Parolin reagoval tiež na otázku, čo pre
Cirkev znamená pontiﬁkát pápeža Františka a aké
nádeje do neho vkladá.
„Myslím, že je tu nádej, aby evanjelium dospelo naozaj ku každému človeku. Táto misionárska
9
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dimenzia je skutočná zásadná v slovách a štýle
pápeža Františka. Na nutnosť ísť na okraj, prinášať radostné bohatstvo evanjelia, upozornila konferencia latinskoamerických biskupov v Aparecide. Tento krásny ton prevažuje tiež v exhortácii
Evangelii gaudium. Evangelium je radosť a my
sme povolaní k tomu, aby sme svet potešili touto
radostnou zvesťou.“
RV/ml

Kongregácia pre katolícku výchovu
pod doterajším vedením
Vatikán 30. novembra (RV) Kongregácia pre katolícku výchovu pokračuje naďalej pod doterajším vedením. Vyplýva to z dnešného rozhodnutia Svätého
Otca Františka. V úrade prefekta kongregácie pápež
František potvrdil poľského kardinála Zenona Grocholewského a na poste sekretára Mons. Angela Vincenza Zaniho. Svätý Otec do Kongregácie pre katolícku výchovu zároveň vymenoval 11 nových členov
a potvrdil 23 z jej doterajších členov.
RV/jb

Vatikán neodmieta spoluprácu
s Výborom pre práva detí OSN
Vatikán 4. decembra (RV) Na dnešnom bríﬁngu
odpovedal P. Federico Lombardi okrem iného i na
otázku týkajúcu sa postoja Svätej stolice na dotaz
Výboru pre práva detí OSN v Ženene. Niektoré
médiá totiž uviedli, že „Vatikán odmietol poskytnúť Výboru OSN pre práva dieťaťa (CRC) informácie o cirkevnom vyšetrovaní sexuálneho zneužívania detí duchovnými“. P. Lombardi uviedol,
že Svätá stolica zaslala do Ženevy odpovede týkajúce sa predchádzajúcej správy spomínaného Výboru. „Zaslané odpovede i predchádzajúca správa
sú zverejnené na internetových stránkach Výboru
pre práva detí. Pokiaľ ide napríklad o otázky týkajúce sa skutkov, ku ktorým došlo v Írsku, potom
vzhľadom na to, že Výbor rokuje na teritoriálnom
základe, Svätá stolica vyhlasuje, že kompetencia
k spomínaným faktom náleží Írsku, írskej vláde
a írskym zákonom, ktoré sa vyšetrovaním týchto
faktov zaoberajú.“ Svätá stolica má právomoc iba
nad vatikánskym územím. V jednotlivých krajinách potom v prípade potreby miestne cirkvi so
štátnymi orgánmi spolupracujú.
RV/ml
49/2013
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Plenárne zasadnutie
Pápežskej rady pre laikov
opäť so slovenskou účasťou
Vatikán 4. decembra (RV) „Ohlasovanie Krista v digitálnej ére“ bude hlavnou témou plenárneho zasadania Pápežskej rady pre laikov, ktoré sa začne vo
štvrtok 5. decembra 2013. Pracovný program otvorí
kardinál Stanislav Ryłko úvodnou správou a jeho
vyvrcholením bude sobotná audiencia u Svätého
Otca Františka. Na tohtoročnom 26. zasadaní rady
sa zúčastní aj Slovenka Katarína Hulmanová, ktorú za členku rady vymenoval pápež Benedikt XVI.
v roku 2008.
Kardinál Ryłko sa v správe zameria na ohlasovanie evanjelia v globalizovanom svete, so zvláštnym
zreteľom na učiteľský úrad Cirkvi. Ďalší prednášajúci tento kontext rozšíria o pohľad na virtuálny svet
a jeho vývoj, a tiež o štúdiu psychológie a identity
súčasného človeka používajúceho nové komunikačné prostriedky. Prvý deň plenárneho zasadania ukončí páter Antonio Spadaro SJ prednáškou o evanjelizácii prostredníctvom internetu.
Dvom diskusiám pri okrúhlom stole bude patriť
nasledujúci deň. Prvá, za účasti odborníkov z oblasti
psychiatrie, psychológie, spoločenskej komunikácie,
sa bude dotýkať problémov, ktoré vznikli rozšírením
internetu, vrátane násilia a závislostí. Druhá diskusia predstaví nové technológie v pozitívnom svetle.
Relátori ponúknu širokú škálu možností využitia
internetovej siete. Pôjde najmä o oblasť informácií,
inštitucionálnej prítomnosti na internete, iniciatív
solidarity, ktoré vznikli vďaka internetu, o výchovno-vzelávací sektor a ďalšie.
Druhý deň zasadnutí pléna Pápežskej rady pre
laikov uzavrie Mons. Claudio Maria Celli, predseda Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné
prostriedky, ktorý bude hovoriť o prítomnosti kresťanov na internete z pohľadu perspektívy. Záverečný tretí deň bude venovaný prezentácii internetovej
stránky Pápežskej rady pre laikov a stretnutiu so
Svätým Otcom.
RV/jak

Maďarsko sa podľa novej zmluvy
zaviazalo ﬁnancovať
katolícke vysoké školy
Maďarsko 4. decembra (RV) Päť maďarských cirkevných vysokých škôl bude môcť v budúcnosti
počítať s trvalým štátnym príspevkom na platy
svojich vyučujúcich. I to - okrem iného - zaručuje
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nová zmluva medzi Maďarskou republikou a Svätou stolicou. Zmluva vychádza z doteraz platnej
základnej dvojstrannej dohody, uzatvorenej v roku
1997 (20. 6. 1997), ktorú rozširuje a aktualizuje
v súlade s novou maďarskou ústavou. V Budapešti ju 21. októbra podpísali apoštolský nuncius
v Maďarsku, arcibiskup Bottari de Castello, a vicepremiér Zsolt Semjén. V pondelok novú zmluvu s Vatikánom schválil maďarský parlament, a to
prevažnou väčšinou hlasov, informovali dnes maďarské médiá. Proti zmluve sa vyslovili opoziční
socialisti, ktorí však v budúcnosti nevylučujú svoj
súhlas a chcú v tejto súvislosti rokovať s biskupskou konferenciou.
Podľa dohody budú katolícke univerzity dostávať
štátnu podporu na maximálne 2 500 platov, zatiaľ čo
študujúci na týchto školách budú mať rovnaké výhody ako v štátnom vzdelávacom systéme. Zmeny
v zmluve sa týkajú tiež vyučovania náboženstva na
školách, kde štát preberá ﬁnančné zaistenie učiteľov. Podľa typu školy budú dostávať priemerný plat
štátneho učiteľa. Zmluva i naďalej zaisťuje ekonomickú rovnoprávnosť cirkevných, sociálnych a výchovných inštitúcii s podobnými štátnymi subjektami. Týka sa to tiež investícii do prevádzky, údržby
a obnovy cirkevných stavebných pamiatok, múzeí,
archívov a knižníc. Maďarský štát na tento „cirkevný balíček“ vyčlení najmenej 7,5 mld. forintov, teda
asi 25 miliónov eur.
RV/ml

Poľska iniciatíva pripravená
na advent slúži ako príprava
na SDM v Krakove
Poľsko 4. decembra (SIR) Ľudia ľuďom, modlitbou
za modlitbu alebo P2P (v anglickom origináli People
to peole, prayer to prayer) je poľskou iniciatívou pripravenou pre advent ako príprava na SDM v Krakove.
P2P predstavuje každodennú modlitbu ruženca. „Ak
niekomu venujete ruženec, povedzte mu, čo mu prajete a proste o modlitbu. Ak prijmete niekoho ruženec,
prisľúbte mu modlitbu na oplátku,“ vraví Zuzana Marek, jedna z hlavných predstaviteľov iniciatívy. „Teraz,
spýtajme sa, čo máme, čo môžeme zdieľať s ostatnými,
pretože o 3 roky sa stretneme ako živá cirkev a budeme
zdieľať našu vieru,“ dodáva. Organizátori P2P sú si istí
že, „ak chceme, aby sa v roku 2016 udialo niečo výnimočné, musíme na tom pracovať už teraz a nejestvuje
lepší spôsob, ako sa spoločne modliť. Kiežby sa k nám
pridali aj mladí z iných krajín.“ Preto kampaň spustili
aj on-line a objavila sa na oﬁciálnej stránke SDM Krakov 2016 – www.Krakow2016.com.
SIR/jh
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Cirkev na Ukrajine vyzýva
k nenásilnému vyriešeniu
napätej situácie
Ukrajina 2. decembra (RV) Vyšší arcibiskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Sviatoslav Ševčuk
odsúdil násilný zásah ukrajinských poriadkových síl
proti manifestáciám v hlavnom meste, ktoré vypukli
po odmietnutí prezidenta Viktora Janukoviča podpísať prístupovú dohodu s Európskou úniou. „Nemáme
odpovedať na násilie násilím,“ povedal podľa správy
agentúry Risu gréckokatolícky arcibiskup, ktorý zároveň vyzval k zastaveniu stupňovania napätia, ktoré
„by mohlo viesť k ešte tragickejším dôsledkom“.
Podobným tónom sa vyjadrili aj predstavitelia pravoslávia. Patriarcha Filaret, hlava Ukrajinskej pravoslávnej
cirkvi, apeloval na „políciu, ale i manifestantov, aby sa
vyhli ďalším prejavom násilia“. Predstaviteľ Ukrajinskej
pravoslávnej cirkvi spojenej s Moskovským patriarchátom metropolita Volodymir Sabodan vyzval „nerozdeľovať ukrajinskú spoločnosť“, modliť sa za pokoj a „neuchyľovať sa k použitiu násilia na riešenie nezhôd.“
Otázkou nedôvery vláde vyjadrenej zo strany opozície
sa má Ukrajinský parlament zaoberať na svojom zajtrajšom zasadnutí.
RV/jb

Konferencia o mládeži ČBK:
Ísť za mladými ľuďmi, nečakať,
než prídu sami
Praha 3. decembra (TS ČBK) Od 28. do 29. novembra 2013 sa v Prahe konala už devätnásta Konferencia
o mládeži organizovaná Sekciou pre mládež ČBK. Zišli
sa zástupcoia 35 rôznych hnutí a skupín, ktoré pracujú
s mládežou a zástupcovia z diecéznych centier pre mládež. „Zachovajme si úctu k pestrosti Cirkvi a akceptujme duchovný rozmer toho, čo robíme,“ vyzval prítomných Mons. Tomáš Holub, generálny sekretár ČBK.
V diskusiách sa zástupcovia jednotlivých skupín najviac zaoberali otázkou, ako komunikovať
s dnešnými mladými ľuďmi, ako k nim hľadať nové
cesty. Účastníci sa zhodli i na dôležitosti kvalitného
duchovného sprevádzania mladých ľudí. „Sprevádzajúci nesmú nikdy hovoriť sami za seba, ale vždy menom Cirkvi,“ zdôraznil vo svojom príspevku P. Pavel
Stuška, ktorý pôsobil sedem rokov na Arcibiskupskom
gymnáziu v Kroměříži. Na diskusiách sa medzi inými
zúčastnil i biskup Pavel Posád, delegát ČBK pre mládež. „Cirkevné školy sú prostredím stretnutia s rôznorodou mládežou, hľadajme teda spoločne cesty škôl
a Cirkvi,“ vyzval prítomných Martin Čech zo Sekcie
cirkevného školstva ČBK.
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Jednou z tém bolo i ďalšie rozvíjanie komunitného webu signaly.cz a jeho väčšie využitie pre katechézu mládeže. „Youcat poskytuje odpovede na základné
otázky viery. Ponúkneme teda mladým ľuďom i e-learning Youcatu a ďalších cirkevných dokumentov na signaly.cz,“ navrhla vedúca projektu Vendula
Krůlová.
TS ČBK/jba

Sekretár Slovinskej biskupskej
konferencie o referende:
Je to odkaz Európe
Slovinsko 4. decembra (SIR) „Výsledok referenda
v Chorvátsku dokazuje, že manželstvo muža a ženy je dôležitou hodnotou a štát má povinnosť ho
rešpektovať.“ Týmito slovami komentoval výsledky chorvátskeho referenda pre agentúru SIR Tadej
Strehovec, generálny sekretár Slovinskej biskupskej konferencie.
„Toto referendum bolo tiež dôležitou príležitosťou podporiť hodnotu rodiny v zmysle demokracie,
pretože umožnilo všetkým občanom vyjadriť svoj
názor a tak podstatnej veci”. “Veľmi dôležitým
pre Chorvátsko ako aj pre celú Európu,” pokračoval ďalej Strehovec, “je nové ocenenie manželstva
muža a ženy, ako aj úlohy rodičov pri výchove ich
detí”. Väčšina členských štátov Európskej únie sa
už konfrontuje alebo v blízkej budúcnosti bude
konfrontovať s “demograﬁckou zimou a poklesom
pôrodnosti”, zdôraznil generálny sekretár Slovinskej biskupskej konferencie. “Riešenie tohto problému je jedine v podpore hodnôt tradičnej rodiny,
ktorá v spoločnosti prináša adekvátne vysokú pôrodnosť”. Veľmi dôležitými sú v tomto smere podľa Strehovca aj “vzdelávací systém a náboženské
spoločenstvá; v súčasnosti sa totiž zmysel pre vieru
veľmi často spája so zmyslom pre rodinný život.
Verím, že podpora pre rodinu, ktorú nám ukázalo
Chorvátsko, sa môže stať príkladom aj pre ďalšie
európske krajiny,” dodal Strehovec.
V nedeľnom referende Chorváti rozhodli, že
manželstvo bude ústavou deﬁnované ako výlučné spojenie medzi jedným mužom a jednou ženou. Ohľadom otázky týkajúcej sa zmeny ústavy
dosiahli organizátori referenda jasné víťazstvo:
65,77% voličov povedalo áno na exkluzívnu deﬁníciu manželstva ako heterosexuálneho zväzku, proti
bolo 33,62%. K urnám však prišiel pomerne nízky
počet hlasujúcich - len 38% z približne 3,8 milióna
Chorvátov, ktorí majú volebné právo. To však na
platnosti referenda nič nemení, pretože v Chorvátsku neexistuje kvórum povinnej minimálnej účasti.
SIR / Vatikánsky rozhlas/mk

49/2013

SPRÁVY ZO SLOVENSKA

V košickom Dóme vyvrcholilo
Svätoondrejské tríduum
Košice 30.
novembra
(TK KBS)
V
košickom Dóme
svätej Alžbety
sa
skončilo
Svätoondrejské
tríduum.
Konalo sa
od štvrtka.
Slávnosť,
na
ktorú
prišlo
okolo 800
veriacich,
bola vyvrcholením
predchádzajúcich dvoch dní, počas ktorých sa
uskutočnili modlitby ruženca siedmych dekanátov, svätými omšami, ktoré v štvrtok celebroval
košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik a v piatok emeritný košický biskup Mons.
Alojz Tkáč. Počas trojdnia po svätých omšiach si
veriaci mohli uctiť relikvie sv. Ondreja.
Slávnostnú svätú omšu celebroval košický
arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober,
ktorý zároveň viedol aj celodiecézne rekolekcie.
Krátko pred koncom liturgie poďakoval všetkým
dekanátom, ktoré sa zapojili počas jednotlivých
dní do svätoondrejského trojdnia. Povzbudil tiež
k tomu, aby sa v Košickej arcidiecéze aj naďalej pokračovalo v modlitbe Deviatnika k sv. Ondrejovi. Práve jeho relikviu venoval Arcidiecéze
pred dvomi rokmi biskup z Amalﬁ, v ktorej je aj
ich patrónom.
Janka Pavelová/ snímka ABÚKE

Patróna Banskobystrickej diecézy
oslávili v Katedrále
i v Kňazskom seminári
Banská Bystrica 4. decembra (TK KBS) Na slávnosť patróna Banskobystrickej diecézy sv. Františka Xaverského
3. decembra 2013 poprial diecézny biskup Marián Chovanec diecézanom v Katedrále v Banskej Bystrici zápal
pre ohlasovanie a Kristovu evanjeliovú radosť. Nezištná
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služba súvisí s láskou, pripomenul diecézny biskup seminaristom, ktorí na slávnosť sv. Františka Xaverského
v Kňazskom seminári v Badíne prijali ministériá lektorátu a akolytátu.
Sviatok patróna Kňazského seminára sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne 3. decembra
2013 vrcholil spoločným slávením Eucharistie s diecéznym biskupom Mons. Chovancom. Počas tejto večernej
slávnostnej svätej omše prijali seminaristi z rúk diecézneho biskupa služby lektorátu a akolytátu. Knihu Svätého písma, na znak ministéria lektorátu, odovzdal diecézny biskup Tomášovi Jendruchovi, Jurajovi Kissovi,
Martinovi Mihálovi, Jurajovi Ondrušovi, Dominikovi
Sňahničanovi a Patrikovi Špánikovi. Dvom akolytom,
Mariánovi Juhaniakovi a Rudolfovi Kamenskému, diecézny biskup Marián Chovanec symbolicky zveril nádobu s hostiami na slávenie Eucharistie.
Na slávnosti boli prítomní aj rodičia, priatelia a príbuzní bohoslovcov, nechýbali kňazi vyučujúci a predstavení, zamestnanci a rehoľné sestry z Kongregácie
sestier Božského Vykupiteľa, ktoré sa starajú o chod
seminárnej domácnosti. Diecézny biskup Marián Chovanec im v príhovore i homílii priblížil patróna Františka Xaverského ako príklad služobníka, ktorý na prvé
miesto kladie dobro Boha a dobro jeho Cirkvi. Biskup
uviedol, ako sa František stal kňazom vo veku 31 rokov, keď v roku 1537 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej.
Následne povedal Bohu svoje „hľa, tu som,“ keď mal
vycestovať do misií na Ďalekom východe. Biskup podčiarkol rozmer nezištnej služby. Ako dodal Chovanec,
„ak by sme neboli motivovaní láskou k Bohu, nestali by
sme sa dobrými služobníkmi.“
So slovami vďaky na záver slávnosti za nových lektorov a akolytov vystúpil Marián Juhaniak. Poďakoval
predstaveným, rodičom a príbuzným, kňazom a rehoľníkom a neposledne diecéznemu biskupovi. Ten sa
k slovám vďaky voči všetkým spomenutým tiež aj za
seba rád pripojil.
Banskobystrický diecézny biskup Mons. Chovanec slávil dopoludňajšiu svätú omšu aj v Katedrále sv.
Františka Xaverského v Banskej Bystrici, pri príležitosti
patróna Katedrálneho chrámu a celej diecézy. V homílii
sa zameral na samotnú osobnosť Františka Xaverského,
jedného z najvýznamnejších misionárov. Biskup Chovanec pripomenul, že Františkove misijné pôsobenie bolo
veľmi plodné, pokrstil tisíce osôb, a pritom bol v misiách len 11 rokov zo svojho 46 ročného života. Zomrel
v roku 1552 na ostrove Sancian pri čínskom pobreží. Tu
diecézny biskup zdôraznil, že misijné poslanie, poslanie
svedčiť o Pánu Bohu je aktuálne aj v súčasnom 21. storočí. Poslanie ohlasovať Ježiša Krista sa rovnako viaže
na každého pokrsteného človeka, spôsobom adekvátnym jeho životnému postaveniu.
V závere slávenia Eucharistie diecézny biskup Marián Chovanec poprial zídeným veriacim radosť z prežívania kresťanského povolania a poslania vo svete.
Zuzana Juhaniaková
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Pri Kostole Svätej rodiny
v Petržalke otvorili
pastoračné centrum
Bratislava 29. novembra (TK KBS) Prestrihnutím
pásky bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav
Zvolenský 28. novembra symbolicky otvoril a následne požehnal novovybudované Pastoračné centrum pri
Kostole Svätej rodiny v bratislavskej Petržalke. Pri
tejto príležitosti slávil svätú omšu, počas ktorej pripomenul, že pastoračné strediská sú miestom na rozvoj
aktivít, službu a prehlbovanie kresťanskej identity.
Pastoračné centrum ako moderný multifunkčný objekt
sa nachádza v sídliskovej zóne, preto ponúka aktivity
s evanjelizačným nábojom. Jeho priestory sú určené
na výchovno-vzdelávacie, športové a spoločenské aktivity pre veriacich i hľadajúcich, ako aj na účely farského úradu. Miestny farár Jozef Dúc vyslovil želanie,
aby do pastoračného centra prichádzali deti, mládež,
mladé rodiny i starší ľudia, aby v ňom pulzoval život,
upevňovali sa medziľudské vzťahy a aby bolo novým
zázemím na praktizovanie viery. V novom objekte priľahlom ku kostolu, ktorý 14. septembra 2003 navštívil
bl. Ján Pavol II., chcú pripomínať jeho posolstvo: „Nehanbite sa za evanjelium!“
Marta Majerčáková

Do Kňazského seminára
sv. Cyrila a Metoda
prišlo takmer sto miništrantov
Bratislava/Nitra 3. decembra (TK KBS) Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave v spolupráci
s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre otvoril
svoje dvere v dňoch 30. novembra až 1.decembra 2013
pre takmer sto miništrantov, ktorí si prišli zaspomínať
na letný miništrantský tábor MINFA 2013 a opäť sa
stretnúť s ostatnými miništrantmi a bohoslovcami, aby
sa navzájom povzbudili vo viere.
Seminaristi si pre miništrantov pripravili zaujímavé
aktivity, nechýbal šport, zábava, hry, ale predovšetkým
duchovný program. Medzi miništrantov zavítal aj bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský a bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorí
svojou prítomnosťou i milým slovom počas slávení
svätých omší povzbudili miništrantov k cnostnému životu aj k službe pri Pánovom oltári.
MINištrantská FAra (MINFA) je projekt pre miništrantov štyroch diecéz (Bratislavská, Trnavská, Nitrianska a Žilinská), ktorý organizuje Kňazský seminár
sv. Cyrila a Metoda v Bratislave spolu s Kňazským
seminárom sv. Gorazda v Nitre. Seminaristi pripravujú
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pre chlapcov týždňové letné tábory s duchovným
programom, športom, zábavou i oddychom, kde môžu
miništranti načerpať duchovnú posilu a radosť. Tento
rok sa konal už osemnásty ročník na farách v Klátovej
Novej Vsi, Bošanoch, Hornej Súči a Hornej Breznici,
na ktorom sa zúčastnilo 358 chlapcov – minfákov.
Organizačný tím MINFA

Konferencia o spišskom
kapitulnom vikárovi Ligošovi
Spišská Kapitula 30. novembra (TK KBS) Na pôde
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí sa v piatok 29.
novembra 2013 uskutočnila vedecká konferencia pri
príležitosti 100. výročia narodenia a 40. výročia smrti
Jozefa Ligoša, ktorý sa do dejín Spišskej diecézy zapísal ako jej významný ordinár.
Biograﬁcký proﬁl Jozefa Ligoša (1914-1973)
prítomným priblížil Ľuboslav Hromják, ktorý bol
zároveň aj vedeckým garantom tejto konferencie.
Obdobím Ligošových úspešných teologických štúdií
v Olomouci v rokoch 1934-1939 sa zaoberala Jitka
Jonová. Bolo to obdobie veľkých obmien v tamojšom profesorskom zbore. Keď aktivity ordinára Jozefa Ligoša vtedajšia moc vyhodnotila ako „nepriateľský a spoločensky škodlivý postup“, začala o ňom
v roku 1970 viesť spis s krycím menom ORDINÁR,
ktorý bol v roku 1982 skartovaný. O týchto udalostiach predniesol príspevok Pavol Jakubčin z Ústavu
pamäti národa.
Mons. František Dlugoš predniesol prednášku
o Jozefovi Ligošovi - kapitulnom vikárovi a ordinárovi Spišskej diecézy, za ktorého bol menovaný
14.11.1968 na 90. výročie narodenia biskupa Jána
Vojtaššáka. Liturgické aktivity Jozefa Ligoša rozobral Amantius Akimjak, ktorý zdôraznil jeho prácu
predsedu Slovenskej liturgickej komisie a zásluhy pri
preklade liturgických kníh, propagovaní gregoriánskeho chorálu a liturgickej obnovy. Ďalší prednášajúci, Mons. Anton Tyrol vyzdvihol katechetickú horlivosť a časovo aktuálne a obsahovo príťažlivé homílie
Jozefa Ligoša, ktoré predniesol vo farnostiach.
Milan Ligoš prítomným priblížil svoje spomienky
na svojho strýka Jozefa Ligoša, u ktorého na fare vo
Veľkom Borovom prežil aj časť detstva. Historik doc.
Ivan Chalupecký vo svojich spomienkach na Jozefa
Ligoša vyzdvihol jeho vysokú učenosť, hlbokú vieru
a pokoru. Na záver predniesol svoje spomienky aj
Mons. Jozef Jarab. Opísal pôsobenie Jozefa Ligoša
ako kaplána v Bijacovciach, roky vo vedení diecézy
a posledné okamihy jeho života.
Tomáš Tomusko
49/2013
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Prešovský arcibiskup Babjak
vo svojom rodisku
Hažín nad Cirochou 2. decembra (TK KBS) Nedeľa 1. decembra 2013 sa trvalo zapíše nielen do
hažínskych kroník, ale aj do sŕdc Hažínčanov. Do
tamojšieho farského spoločenstva zavítal vladyka
Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita,
aby spolu s ním poďakovali Bohu za dar jeho života a povolania. Po úvodnom privítaní starostom
obce Františkom Bližinským pred dverami chrámu
chlebom a soľou začala slávnostná archijerejská
svätá liturgia.
V homílii vladyka Ján povzbudil všetkých k dobrej predvianočnej svätej spovedi, k úprimnému rodinnému kresťanskému životu a prečítal aj pastiersky list
biskupov Slovenska. Upozornil na nebezpečenstvo
„chaosu smrti,“ ktorý sa protiví kultúre života a vyzval všetkých, aby boli ostražití a nepodliehali nátlaku médií a spoločnosti. Po svätej liturgii bola pre
všetkých pripravená hostina lásky – agapé v priestoroch ZŠ v Hažíne nad Cirochou. Spestrením krásneho
popoludnia bolo premietanie ﬁlmu, ktorý ako darček
pre vladyku Jána pripravili jeho rodáci, spolužiaci
a priatelia.
Katarína Nastišinová

Trnavská arcidiecéza
má dvoch nových novokňazov
Komárno 4. decembra (TK KBS) Počas víkendovej
slávnosti svätého apoštola Ondreja prijali dvaja maďarsky hovoriaci diakoni Trnavskej arcidiecézy Erich
Gábor Jelencsics a Peter Nagy vo farskom Kostole
sv. Ondreja v Komárne kňazské svätenie z rúk bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka.
Na kňazskej vysviacke sa zúčastnilo vyše 60 kňazov.
Asistovali pri nej bohoslovci z bratislavského, győrskeho a budapeštianského seminára.
Na záver slávnosti sa biskupský vikár Róbert
Kiss poďakoval v mene trnavského arcibiskupa Jána
Oroscha biskupovi Jozefovi Haľkovi za jeho potrebnú bratskú službu. Vvyjadril tiež vďačnosť rodinám
a principálom novokňazov za ich doterajšiu pomoc.
Nakoniec poprosil všetkých prítomných, aby novokňazov aj naďalej sprevádzali bratskou láskou na ceste kňazstva. Novokňazi vyjadrili svoju vďaku otcovi
biskupovi, svojim príbuzným, priateľom a známym.
Sľúbili, že sa budú zo všetkých svojich síl snažiť, aby
boli verní svojmu kňazskému povolaniu.
Peter Nagy už slávil svoju primičnú svätú omšu
1. decembra v Pribete, Erich Gábor Jelencsics ju
bude slúžiť v sobotu 7. decembra v Nesvadoch.
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Novokňazov odo dňa vysviacky dekrétom poverili
vykonávať kňazskú službu vo farnostiach Dunajská
Streda a Komárno.
ABÚ v Trnave

Predvianočné stretnutie
vo vojenskej farnosti
Sedembolestnej Panny Márie
Trenčín 4. decembra (TK KBS) Členovia Vojenskej farnosti Sedembolestnej Panny Márie trenčianskeho Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR sa už tradične v adventnom čase 3. decembra stretli v Kostole Svätej rodiny
na trenčianskom sídlisku Juh. Vojenský dekan veliteľstva
Síl výcviku a podpory Stanislav Lipka privítal spoločne
s veliteľom trenčianskeho veliteľstva Síl výcviku a podpory Martinom Stoklasom profesionálnych vojakov, občianskych zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.
Stretli sa v spoločenských priestoroch kostola na pravej
vojenskej predvianočnej kapustnici a mnohých ďalších
dobrotách, ktoré každá z rodín priniesla na stretnutie so
sebou. Najväčšiu radosť mali najmä deti vojakov, ktoré
sa tešili na drobné mikulášske darčeky. Zaujímavé stretnutie pomohlo vojenské rodiny naladiť na tú správnu
adventnú náladu. Zavítal medzi nich aj farár miestnej
civilnej farnosti Svätej Rodiny vdp. Jozef Varhaník so
svojim kaplánom.
Jozef Žiak

Železničiari si pripomenuli svoju
patrónku sv. Katarínu Alexandrijskú
Zvolen 2. decembra (TK KBS) Celkom 6 zástav a 18
železničiarov si pripomenuli svoju patrónku, svätú Katarínu Alexandrijskú. Tú oﬁciálne vyhlásili za patrónku slovenských železničiarov pred štyrmi rokmi. Nuž
a práve za rodiny železničiarov bola slávená ďakovná
svätá omša vo zvolenskom Kostole svätej Alžbety.
Úcta k svätej Kataríne Alexandrijskej sa začala šíriť
najskôr na poľských železniciach a to koncom 19. storočia. Ich slovenskí kolegovia si ju za patrónku zvolili len
pred štyrmi rokmi. Tradícia železničiarskych pútí, akou
bola aj tá ostatná vo Zvolene, začala v poľskej Čenstochovej, kde sa naposledy stretlo 6000 železničiarov. Medzi nimi aj Slováci.
Do Zvolena putovali železničiari z celkom šiestich
miest Slovenska a priniesli si so sebou zástavy a štandardy železničiarskych spolkov. Železničiari a ich rodiny sa
v závere svätej omše zverili Panne Márii a prosili o pomoc v ich povolaní.
Jana Graňáková
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Nedožité sté narodeniny
arcibiskupa Júliusa Gábriša
Tesársky Mlyňany 6. decembra (TK KBS) Mons. Júliusa
Gábriša, ktorého nedožité sté narodeniny sme si pripomenuli vo štvrtok, si uctili vo farskom kostole V Tesárskych Mlyňanoch, kde sa konala spomienková svätá
omša. Predchádzal jej spomienkový akt pri hrobe arcibiskupa, kde jeho rodina položila veniec, zapálila sviece
a v tichej modlitbe spomínali na svojho predka.
Na úvod svätej omše, nitriansky biskup Mons. Viliam
Judák privítal asi desiatku kňazov, kanonikov nitrianskej
kapituly a osobitne dekana Jozefa Gábriša, ktorý je synovcom arcibiskupa Gábriša. V homílii sa biskup Judák
zameral na životopis zosnulého arcibiskupa. Vyzdvihol
jeho neúnavný zápas s komunistickým režim na obranu
vtedy tak skúšanej Cirkvi. Pripomenul ako biskup Gábriš odmietal akúkoľvek spoluprácu s hnutím Pacem in
Terris. Poukázal na jeho veľkú zásluhu pri zriadení samostatnej cirkevnej provincie. Aj sám biskup Judák si
zaspomínal na arcibiskupa Gábriša, ktorý ho vysvätil na
diakona. Kňazom pripomenul, že je dôležité spomenúť
si na svojho svätiteľa, keďže veľká väčšina prítomných
kňazov prijala kňazskú vysviacku práve z rúk arcibiskupa Gábriša. „Je potrebné si vážiť a nezabúdať na svojho
svätiteľa, pretože vďaka vkladaniu jeho rúk ste dostali
kňazskú moc od Krista“, povedal biskup Judák.
Na pohrebe zosnulého arcibiskupa sa zúčastnilo
veľmi veľa významných a vysokých cirkevných hodnostárov z okolitých štátov ale aj priamo z Vatikánu,
čo svedčilo o veľkej úcte voči arcibiskupovi Gábrišovi.
Bolo to zároveň ocenenie jeho neúnavnej práce a boju
proti komunistickému režimu na obranu ťažko skúšanej
Cirkvi. Na pohrebe vyvolal veľký dojem osobný list pápeža Jána Pavla II., ktorý tiež vyjadril svoj hlboký prejav
úcty zosnulému arcibiskupovi. Pri pohrebných obradoch
bolo zároveň oﬁciálne oznámené, že biskup Gábriš bol
pápežom povýšený do hodnosti arcibiskupa.
Záver svätej omše patril poklone Eucharistickému
Kristovi a modlitbe za duchovné povolania. Michal Hnát

Dcéry kresťanskej lásky oslávili
výročie založenia ich spoločnosti
Nitra 30. novembra (TK KBS) - V Dome Dcér kresťanskej lásky v Nitre sa 30. novembra 2013 konala oslava 380. výročia založenia ich spoločnosti svätým Vincentom de Paul a svätou Lujzou de Marillac. Slávnostnú
svätú omšu celebroval apoštolský nuncius na Slovensku
Mons. Mario Giordana spolu s nitrianskym biskupom
Mons. Viliamom Judákom a niekoľkými kňazmi.
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Mons. Mario Giordana v súvislosti s charizmou
Dcér kresťanskej lásky pripomenul ich aktuálnu
úlohu v spoločnosti, ktorá „produkuje veľa chudobných po materiálnej stránke, či už ide o rodiny alebo
o opustených ľudí, ale bohužiaľ aj po tej duchovnej
stránke, keď ľudia nevedia, kde sa nachádza pravda“. Povzbudil sestry jednak k materiálnej pomoci
núdznym, ale aj k duchovnej pomoci ľuďom objaviť
hodnotu ich vlastného života, pomôcť týmto ľuďom
„objaviť v nich samých človeka a predovšetkým, aby
hľadali aj Boha“, dodal apoštolský nuncius.
Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák Dcéram
kresťanskej lásky počas slávnosti poďakoval za ich
prácu v Nitrianskej diecéze, ktorá sa začala pred viac
ako deväťdesiatimi rokmi. V Nitre mali podľa jeho
slov „celý systém škôl – od materskej školy, cez základné až po vyššiu dievčenskú školu, kde vychovávali budúce učiteľky. Starali sa o chudobných a biednych, mali tu založený Mestský chudobinec, pôsobili
tiež v Kňazskom seminári, v biskupskom internáte.
Dalo by sa povedať, že pokrývali celú škálu sociálnych a charitatívnych služieb“, povedal.
Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sa na Slovensku aj naďalej venuje núdznym rôzneho druhu, chorým a zomierajúcim v nemocniciach a hospicoch.
Angažuje sa v každoročnej celoslovenskej zbierke
Boj proti hladu, pracuje s mládežou v Mariánskych
družinách.
-ml-

SSV pred sto rokmi vytlačil
prvý zväzok Svätého písma
Bratislava 6. decembra (TK KBS) V dnešný deň si pripomíname sté výročie od toho, keď vyšiel prvý zväzok
Svätého písma, ktorý pripravil Spolok svätého Vojtecha.
Táto kniha vyšla 6. decembra 1913. Bolo to po viac než
štyridsiatich rokov od prvého valného zhromaždenia
Spolku, ktoré sa konalo v Trnave (14. septembra 1870).
Myšlienka založiť celonárodný spolok so širokou účasťou členov z ľudových vrstiev dozrievala v slovenskom
národe už od bernolákovského hnutia. Jej realizácia
mala viacero podôb, z ktorých ako vyvrcholenie jednoznačne treba považovať založenie Matice slovenskej a o
čosi neskoršie Spolku sv. Vojtecha, informuje webstránka Spolku sv. Vojtecha.
Spolok sv. Vojtecha od roku 1870 vydal viac ako 33
miliónov kusov kníh a vyše 200 miliónov čísiel novín
a časopisov. V súčasnosti ho vedieVendelín Pleva. Od
1. januára 2014 bude mať nového predsedu. Povedie ho
Ivan Šulík, ktorý doteraz pôsobil ako šéfredaktor Katolíckych novín. Do funkcie ho zvolil Výbor Spolku svätého Vojtecha na obdobie štyroch rokov.
TK KBS/sp
49/2013
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Polstoročie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda oslavujú v Bratislave
Bratislava 5. decembra (TK KBS)
V Bratislave sa dnes koná vedecká
konferencia o 50. výročí založenia Slovenského ústavu sv. Cyrila
a Metoda v Ríme. Vystupujú na nej
viacerí hostia, ktorí stáli pri jeho zrode i v súčasnosti. Jedným z kľúčových hostí bol slovenský kardinál
Jozef Tomko. Jeden z pôvodných
zakladateľov priblížil, čo založeniu
ústavu predchádzalo. Na sympóziu,
ktoré potrvá do večera, vystúpia
s príspevkami, ktoré mapujú históriu a aktivity ústavu, aj ďalší rečníci
pôsobiaci doma i vo svete. Konferencia nadväzuje na podujatie, ktoré
sa konalo v polovici mája v Ríme.
Hlavných hostí a ďalších prítomných, medzi ktorými nechýbali predstavitelia duchovného a politického života, zástupcovia
akademickej obce, privítala profesorka Emília
Hrabovec z Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave. Nechýba medzi nimi kardinál Tomko, bratislavský arcibiskup metropolita Mons.
Stanislav Zvolenský, trnavský emeritný biskup
Mons. Štefan Vrablec, nitriansky biskup Mons.
Viliam Judák, bratislavský pomocný biskup Mons.
Jozef Haľko, podpredseda Národnej rady SR Ján
Figeľ, poslanci parlamentu a iní hostia.
„Slávenie polstoročnice existencie dnes už Pápežského kolégia svätých Cyrila a Metoda je výbornou príležitosťou nielen rekapitulovať dejiny
tejto inštitúcie, ale spoločne prežiť a konštatovať,
že tieto dejiny dnes, tu a teraz, kontinuálne pokračujú v podobe aktuálneho diania a s nádejným výhľadom do budúcnosti,“ povedal arcibiskup Zvolenský. „Tieto dejiny pokračujú tu a teraz aj preto,
lebo mnohí z nás sme boli obdarení možnosťou
patriť medzi študentov, ktorí požívali dobrá Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda,“ dodal
predseda Konferencie biskupov Slovenska.
Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme
bol založený v roku 1961 z iniciatívy kňazov,
ktorí prišli do Ríma študovať po skončení II. svetovej vojny, a po udalostiach vo februári 1948 sa
nemohli slobodne vrátiť do vlasti, ako aj z generácie kňazov, ktorí po apríli 1950 boli nútení
odísť z vlasti, pretože boli doma prenasledovaní
pre svoju náboženskú aktivitu. Základný kameň
posvätil pápež Ján XXIII. Na sviatok patrónky
Slovenska 15. septembra 1963 - a v roku, keď sa
slávilo 1100. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu - Ústav posvätil kardinál
Eugenio Tisserant.
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V roku 1981 ústav navštívil pápež Ján Pavol
II., ktorý ho v roku 1998 povýšil Slovenský ústav
na Pápežský slovenský ústav a zriadil v ňom Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda,
čím ocenil jeho doterajšiu prácu. Tieto pápežské
inštitúcie v súčasných podmienkach (po roku
1989) dobrého, slobodného, častého a pravidelného kontaktu so Slovenskom, pokračujú v začatej
práci pri zveľaďovaní náboženského, duchovného, národného a kultúrneho dedičstva Slovákov
doma i v zahraničí.
Niektoré spomienky, ktoré predchádzali založeniu ústavu, priblížil kardinál Tomko. Myšlienka ústavu sa začala vytvárať už 15 rokov pred
tým, než oﬁciálne vznikol, uviedol jeden z jeho
spoluzakladateľov, ktorý zároveň priblížil i ťažkosti, ktoré s jeho výstavbou boli spojené. Ocenil tých, ktorí stáli pri tom, ako sa zrodil. V nadväznosti na jeho vystúpenie priblížili ďalšie
služby Ústavu ďalší rečníci. Tematicky sa týkali
napríklad Ústavu a Svätej stolice v cirkevno-politickom kontexte, duchovnej služby Ústavu
pre Slovákov v zahraničí, vydavateľského diela
a ďalších tém.
Pred sálou, kde vystupovali rečníci, nechýbala
ponuka rôznych kníh. Konferenciu organizujú Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
a Rada pre históriu KBS a Slovenskú ústav v Ríme. Predstavuje ďalšiu zo série spomienok na 50.
výročie založenia Ústavu. To si pripomenuli slovenskí i talianski veriaci aj v novembri vo Večnom
meste. K výročiu vznikol tento rok aj 30 minútový
dokumentárny ﬁlm „Srdce Slovákov v Ríme“, ktorý vyrobil tím štúdia LUX communication.
TK KBS/ml
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Členovia FKI sa zišli
na novembrovom fóre v Žiline
Žilina 4. decembra (TK KBS) Zástupcovia členských
organizácií Fóra kresťanských inštitúcií (FKI), ktoré
sa v tomto roku rozšírilo o štyroch nových členov,
sa v dňoch 22. a 23. novembra stretli na pôde Žilinskej diecézy na tradičnom novembrovom valnom
zhromaždení. Na úvod predniesol správu o činnosti
FKI za rok 2013 František Neupauer, predseda FKI.
Informoval predovšetkým o aktivitách smerujúcich
k budovaniu spoločenstva, „nových témach“ a angažovanosti. Zároveň prítomných informoval, že v marci 2014 nebude kandidovať na post predsedu FKI.
„Angažovanosť v pamäťových témach i rozrastajúca
sa rodina sú jedným z hlavných dôvodov,“ uviedol
František Neupauer.
Novembrové fórum nebolo len o hodnotení, ale aj
víziách a odbornosti. V piatok dopoludnia mohli zástupcovia členských organizácií využiť školenie Veroniky Remišovej z konzultačnej spoločnosti Papageno
s.r.o zamerané na komunikačné zručnosti a efektívne
počúvanie. Popoludní sa prítomným prihovoril vladyka Mons. Peter Rusnák. Hovoril o potrebe novej evanjelizácie; snahe spoločnosti eliminovať Boha (aby sa
nám nestaval do cesty materiálneho blahobytu a vášni); aby sme boli ľuďmi viery a modlitby. Nezabúdali,
že radosť rozdávaním rastie. „Majme odvahu hľadať
človeka, ktorý trpí v akejkoľvek forme a v tomu pomáhajme,“ uviedol eparcha Rusnák. Rovnako sa prítomným prihovoril aj žilinský biskup Mons. Tomáš
Galis, ktorý poukázal na náboženskú negramotnosť,
„kultúru vytesňovania“ (starých ľudí, no rovnako aj
mladých cez odstrihnutie koreňov – znemravnenie).
Po úvodných príhovoroch sa prítomní presunuli
do katedrálneho chrámu, kde za účasti kňazov a veriacich slávili svätú omšu. V homílii sa prítomným
prihovoril vladyka Rusnák. Na konci svätej omše
bolo udelené čestné členstvo FKI Rudolfovi Fibymu.
Laudatio predniesol podpredseda FKI Pavol Kossey.
Dekrét odovzdal predstavenému bratov Spoločenstva
Fatima Dp. Danielovi Bédimu predseda FKI František Neupauer, ktorý sa na záver poďakoval prítomným za spoločné slávenie. Ako poďakovanie za službu cirkvi a Bohu členovia FKI odovzdali symbolický
ružu biskupom, kňazom a miništrantom. Po svätej
omši a spoločnej večeri nasledovala diskusia s oboma biskupmi v priestoroch biskupského úradu. Debatovali o Pochode za život, dobrovoľníctve, stálom
diakonáte, ako aj podnetoch, čo môžu laici priniesť
pre Žilinskú diecézu. Na záver uviedol biskup Galis
slová Matky Terezy: „Misionárka lásky povedala: „Ja
chcem žiť pre Ježiša 24 hodín denne. Ak chceš aj Ty,
budeme dvaja.“
Druhý deň Novembrového fóra otvorila prezentácia Jozefa Gálika, predsedu Slovenského orla
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z rokovania Pápežskej rady pre kultúru. Tá sa pod
vedením kardinála Ravasiho venovala v dňoch 20.
a 21. októbra téme Veriaci vo svete športu. Následne
Katarína Hulmanová oboznámila prítomných s výsledkami z rokovania Pápežskej rady pre laikov, ktorej je členkou a zasadaní Európskeho laického fóra,
ktorého je výkonnou tajomníčkou. Príspevky dostali
do popredia otázku vzájomnej informovanosti o dianí v zahraničí (čo sme priniesli z poza hraníc, čo sme
tam „expandovali“ – napr. „Adoptuj si politika“ do
Českej republiky). Z domácich tém viacerých zaujal
projekt ZKSM a FKI zameraní na modlitby za politikov a občiansku angažovanosť. Anna Záborská,
Anton Chromík, Renáta Ocilková sa vyjadrili k téme
rodovej rovnosti a ľudských práv.
FKI je platforma spolupráce, ktorá v súčasnosti združuje 36 členských organizácií. V roku 2013 organizovalo spomienku na 25. výročie Sviečkovej manifestácie,
Deň rodiny do ktorého sa zapojilo 26 miest a obcí Slovenska, či Veľtrh sociálnych aktivít. Iniciovalo stretnutia
k Stratégii ľudských práv na odbornej úrovni, stretnutia
s predstaviteľmi vlády a parlamentu. Počas púte k hrobu
sv. Cyrila sa zástupcovia FKI zúčastnili posledného verejného slávenia pápeža Benedikta XVI. a zorganizovalo „sprevádzanie Benedikta XVI“ modlitbou počas posledných deviatich dní jeho pontiﬁkátu.
Ján Fabičovic

Zrekonštruovali oltárny nadstavec
na Hlavnom oltári Majstra Pavla
Levoča 6. decembra (TK KBS) Rekonštrukčné práce
na architektonickej a sochárskej výzdobe oltárneho
nadstavca Hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba v Levoči, ktorého autorom je Majster Pavol z Levoče, vo
štvrtok po roku ukončili. Na budúci týždeň by mali
odinštalovať aj lešenie, ktoré bolo potrebné pri práci
reštaurátorov. Pri rekonštrukčných prácach pracovníci
ORA neobjavili žiadne väčšie zaujímavosti, jedinou
záhadou ostávajú písmená a obrazce na zadnej strane
oltára. „Doteraz sa nám nepodarilo zistiť, čo znamenajú, ostáva to záhadou pre ďalšie generácie,“ konštatoval Tkáč. Prvá etapa sa začala prieskumnými reštaurátorskými prácami v decembri minulého roka, pričom
náklady sa doposiaľ vyšplhali na viac ako 123.000
eur. Obnovu ﬁnancoval Rímskokatolícky farský úrad
v Levoči sumou viac ako 80.000 eur a Messerschmittova nadácia, ktorá prispela viac ako 40.000 eurami.
Na najbližších 100 rokov by mala byť väčšia vrchná
časť oltára podľa Tkáča zachránená.
Naposledy Hlavný oltár Majstra Pavla z Levoče
v Chráme sv. Jakuba rekonštruovali začiatkom 50. rokov 20. storočia bratia Kotrbovci. Tí ho v podstate zachránili pred úplným zničením.
TK KBS/tasr
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STRUČNE Z DOMOVA
V Komjaticiach oslávili výročie narodenia
kňaza a národovca Andreja Cabana
Komjatice 4. decembra (TK KBS) Vo farnosti Komjatice
pri Nových Zámkoch si veriaci spolu s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom v nedeľu 1. decembra
2013 pripomenuli 200 rokov od narodenia významného
kňaza a národovca Andreja Cabana, ktorý v tejto farnosti pôsobil viac ako dve desaťročia.
biskupstvo Nitra
Dobrovoľníci so sestrami saleziánkami
oslavovali 20. výročie združenia Laura
BRATISLAVA - Mladí i starší dobrovoľníci spolu s niekoľkými sestrami saleziánkami oslavovali 20. výročie
založenia Laury, združenia mladých. Na narodeninovej
recepcii, ktorá sa konala 3. decembra, v predvečer výročia, sa zúčastnila aj sestra Jana Kurkinová, provinciálna
predstavená sestier saleziánok.
Združenie vzniklo v Prešove ako malé stredisko, ktorého cieľom bolo venovať sa dievčatám po 1. svätom
prijímaní. Neskôr sa rozrastalo a dnes s počtom vyše
1500 členov pôsobí v 15-tich mestách. Ročne v Laure
pomáha približne 250 dobrovoľníkov. Ich práca je veľkým prínosom nielen pre nich, ale najmä pre všetky deti
a mladých, ktorým sa vo svojom voľnom čase venujú,“
povedala Júlia Čižmárová, predsedníčka združenia. Počas večerného programu bola hosťom predstavená história združenia a taktiež aj nová kniha, ktorá mapuje jej
rast. Autori dúfajú, že aj o ďalších 20 rokov bude príležitosť vytvoriť podobnú knihu.
Monika Čižmárová
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom
oslávilo 15. výročie založenia
HUMENNÉ - V stredu 27. novembra, v deň sviatku svojho patróna, Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho
v Humennom oslávilo 15. výročie svojho založenia.
V Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ
slávil archijerejskú svätú liturgiu na poďakovanie Bohu
za 15 rokov doterajšej existencie školy.
Po svätej liturgii oslavy pokračovali v Mestskom kultúrnom stredisku slávnostnou akadémiou. V prvej časti bola prezentovaná spomienková kniha doterajších
úspechov školy a následne potom žiaci Gymnázia sv.
Jána Zlatoústeho dramatickou formou predstavili život
Františka z Assisi, podľa ktorého si meno vybral aj terajší Svätý Otec.
Jana Pencáková
V Žiline vyvrcholil už siedmy ročník celoslovenskej
kampane Červené stužky
ŽILINA - V predvečer Svetového dňa boja proti AIDS, vyvrcholil 29. novembra 2013 v Žiline

siedmy ročník celoslovenskej kampane Červené
stužky, ktorú organizovalo Gymnázium sv. Františka
z Assisi v Žiline.
Program stretnutia začal prednáškou Zuzany Chabadovej (absolventky gymnázia) z NRC pre prevenciu
HIV/AIDS v Bratislave, pokračoval videorozhovorom
so sestrou Františkou Olexovou z Misie sv. Jána v Barbertone, kde sa školské sestry sv. Františka venujú deťom
nakazeným HIV a chorým na AIDS. Program vyvrcholil
vyhlásením výsledkov celoslovenskej súťaže pre stredné školy v tvorbe SPOTU a obľúbenej celoslovenskej
výtvarnej súťaže v troch kategóriách. Počas stretnutia si
mohli účastníci pozrieť GIFT box o obchodovaní s ľuďmi, ktorí účastníkom predstavila Mgr. Andrea Bezáková
zo Slovenskej katolíckej charity.
Anna Poláčková
Trnavská arcidiecéza otvorila v Galérii
novú expozíciu Arcibiskup Július Gábriš
TRNAVA - Trnavská arcidiecéza otvorila 2. decembra 2013 v priestoroch výstavnej miestnosti Galéria
expozíciu s názvom Arcibiskup Július Gábriš. Výstavu pripravila pri príležitosti stého výročia narodenia
niekdajšieho trnavského apoštolského administrátora
Júliusa Gábriša, ktoré si pripomenieme vo štvrtok. Výstava potrvá do 20. decembra 2013.
ABÚ v Trnave
Dawn Edenová predstavila svoju knihu v Kňazskom seminári v Badíne
BADÍN - Prednáška americkej konvertitky Dawn Edenovej v aule kňazského seminára 27. novembra bola
spojená s prezentáciou knihy Uzdravenie sexuálnych
zranení s pomocou svätých. Po prednáške bolo možné
položiť autorke otázky v rámci diskusie. Večer zakončila autogramiáda knihy a neformálne agapé. Knihu
Uzdravenie sexuálnych zranení s pomocou svätých do
slovenčiny preložil Štefan Murárik a vydalo ju vydavateľstvo Lúč.
Tomáš Jendruch
V Čadci vystavili vyše sto betlehemov z 30 štátov
ČADCA - Vyše sto betlehemov z tridsiatich štátov
sveta môžu do 31. januára 2014 obdivovať návštevníci výstavy Svet betlehemov – betlehemy sveta
v Kysuckom múzeu (KM) v Čadci. Súčasťou výstavy je premietanie krátkeho ﬁlmu o betlehemoch
sveta. Autorom výstavy je etnograf KM v Čadci
Alojz Kontrik. Betlehemy sú vyrobené z rôznych
materiálov, hlavne dreva, pálenej hliny, porcelánu,
šúpolia a cesta. Každá krajina si upravuje postavy
do betlehema – tradičné remeslá, tradičný odev, ako
môžeme vidieť z Mexika, z Bolívie,“ dodal autor
výstavy.
TK KBS/tasr
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