Slovenský Hlas z Ríma
Časopis o živote Slovákov vo Večnom meste
Drahí naši krajania,
som veľmi rád, že sa vám už po tretíkrát
môžeme prihovoriť Slovenským hlasom
z Ríma. Posledné mesiace sa vo Večnom
meste niesli v duchu osláv svätých Cyrila
a Metoda, ktorí pred 1150 rokmi prišli na
Veľkú Moravu, aby hlásali vieru a ponúkli
Slovanom písmo. V Ríme sme tak ešte vo
februári mohli zažiť národnú púť Slovákov
a viacero ďalších podujatí, ktoré pripomínali toto významé jubileum. Bol to pre nás
čas na konkrétnejšie spoznanie života a
diela našich vierozvestov a tiež príležitosť
hlbšie preniknúť do ich duchovného a kultúrneho odkazu, ktorý zostáva neustále v
platnosti.
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Máj 2013

Celkom neočávaným pre nás naopak
bolo odstúpenie pápeža Benedikta a
následné konkláve, ktorého atmosféru
sme zažili z bezprostrednej blízkosti: s
napätím sme sledovali dym z komína
Sixtínskej kaplnky a s veľkým nadšením
počúvali latinské “Habemus Papam”,
ohlásenie nového pápeža. Svätý otec
František nám neustále dáva najavo svoju
otcovskú dobrosrdečnosť, je pre nás ale
aj výzvou k tomu, aby sme prehlbovali a
lepšie žili kresťanskú vieru. Nasledujúce
stránky vám ponúkajú pohľad do nášho
života v Ríme: budeme radi, ak povzbudia ducha Slovákov žijúcich doma alebo
na ktoromkoľvek mieste v zahraničí.
Martin Kramara

Národná púť

do Ríma

Národná púť Slovákov do Večného mesta
Obnoviť svoje korene, posilniť vieru
a osláviť vierozvestcov - taký bol cieľ
Národnej púte pri príležitosti 1150.
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na
naše územie, ktorú v dňoch 26.-28. februára organizovala Konferencia biskupov
Slovenska (KBS). Viac ako 600 účastníkov z celého Slovenska sa v utorok 26.
februára zúčastnilo na svätej omši, ktorú
v Bazilike sv. Klementa celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard
Bober. Slováci boli aj na poslednej generálnej audiencii s pápežom Benediktom
XVI. na Námestí sv. Petra v stredu 27.
februára 2013.
Slávnostnou svätou omšou v Bazilike
sv. Petra vo Vatikáne vyvrcholil druhý
deň Národnej púte Slovákov v Ríme. Celebroval ju emeritný prefekt Kongregácie
pre evanjelizáciu národov kardinál Jozef
Tomko. Koncelebrovali biskupi Sloven2

ska, členovia KBS a niekoľko desiatok
kňazov. Zúčastnil sa na nej aj prezident
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič
spolu s veľvyslancom Slovenskej republiky pri Svätej stolici Jozefom Draveckým.
Kardinál Tomko sa v homílii zameral na
solúnskych bratov a ich misijný úspech,
za ktorým stála znalosť reči predkov
a obsah ich hlásania, teda viera. Ako
povedal, „viera je o pravde a o veciach,
ktoré si osobne nemôžeme overiť“, ale
„náboženská viera je o Bohu a o Božích
veciach. My veríme Bohu, ktorý k nám
prehovoril“. „Viera nás učí, odkiaľ pochádzame, kam ideme, čo nás čaká po smrti.
Viera teda rozširuje hranice nášho
rozumového poznania. Kto odmieta
vieru zbavuje sa možnosti rozšíriť svoje
rozumové horizonty aj poza hranice
vedy, ktorá nás napríklad nemôže poučiť
o posmrtnom živote. Preto prijať vieru

je veľmi rozumné. Ona dáva zmysel
životu, ona nám dáva pevnú nádej na
večný život,“ uviedol kardinál Tomko.
Ako kardinál dodal, kresťanstvo je súhrn
vzácnych hodnôt, ktoré dvíhajú človeka
a sú potrebné aj pre spoločnosť. Prináša
jednotlivcovi a spoločnosti spoľahlivú
oporu v mravnosti a etike založenej na
Desatore a na Príkaze lásky. Nevyhnutnosťou tak podľa neho ostáva hájiť túto
mravnú, etickú kultúru - ako cyrilo-metodské dedičstvo a ako kresťanský
humanizmus: „Nech teda v živote našich
rodín a nášho národa ešte mohutnejšie
zaznie cyrilo-metodská hymnická pieseň:
,Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane´.
Amen.“
V posledný deň cesty navštívili pútnici Pápežské slovenské kolégium sv.
Cyrila a Metoda, ktoré tento rok oslávi
50. výročie vzniku. Časť z nich sa zúčastnila na svätej omši, ktorú v kaplnke
kolégia slávil Mons. Stanislav Zvolenský,
bratislavský arcibiskup a predseda KBS.
Druhá časť navštívila Baziliku Santa
Maria Maggiore, kde svätú omšu celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.
Homíliu predniesol arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné
cirkvi. Prostredníctvom nej sa prihovoril
„oslávencom“, svätému Cyrilovi a Metodovi, s ktorými spája slovanské národy
jedenásť a pol storočia: „– tak dlho sú vaše
osudy a osudy slovanských národov,
i nášho národa, vzájomne prepletené,
tak dlho sme navzájom spojení v láske,
obete, vernosti, úcte a inšpirácii“.
Ako ďalej povedal arcibiskup Vasiľ,
„národná púť je prejavom národného povedomia“ a vedie k zamysleniu sa Slovákov nad „národným prežívaním vzťahu“
k dielu sv. Cyrila a Metoda: „Vy ste svoj
život z lásky k Bohu obetovali ohlasovaniu evanjeliovej pravdy a tomuto vášmu
darovaniu ste ostali verní. Kvôli Kristovi
ste sa zriekli nielen kariéry, bohatstva, ale
i svojej rodiny a domoviny.“ Poukázal aj
na lásku solúnskych bratov k vlasti, ktorá
dnešnej spoločnosti chýba. „Za vlasť sa

treba modliť a pracovať pre ňu,“ ako to
učili oni sami. Pozastavil sa rovnako
nad problémami súčasnosti: chýbajúca
politická korektnosť, potraty, utláčanie
migrantov, stieranie rozdielov medzi
mužmi a ženami, redefinovaním pojmu
partnerstva, manželstva i rodiny, ktoré
nazval „antropologickým guľášom“.
V závere homílie predniesol nasledovnú modlitbu: „Zo strašnej hmly a
nevedomosti vyveďte nás, veď vy milujete zverené vám stádo i našu krajinu, a
svojím príhovorom doprajte nám nájsť
svetlo pre náš život a nasledovať ho s
verným srdcom. (...) Zakončujúc našu
národnú púť, chceme vám znova zveriť
náš národ a tvojimi slovami, svätý Cyril,
modliť sa za neho: , (...) všetkých spoj do
jednoty, učiň ho ľudom znamenitým,
jednomyseľným v pravej viere a správnom vyznávaní a vnukni im do sŕdc
slovo tvojho usynovlenija. (...) schovaj ich
pod ochranou tvojich krídel, aby všetci
chválili a slávili meno tvoje Otca i Syna i
Svätého Ducha.´“ – mf –
3

Jubileum

sv. Cyril a Metod

Prezident Ivan Gašparovič
o národnej púti Slovákov do Ríma
Na Národnej púti
Slovákov sa zúčastnil
aj prezident republiky
Ivan Gašparovič, ktorý
do Ríma priletel v stredu 27. februára. Po
slovenskej svätej omši
v Bazilike sv. Petra vo
Vatikáne komentoval
svoju prítomnosť na
slávnosti nasledovne:
„Bol som poctený,
že som mohol byť na
tomto mieste s pútnikmi zo Slovenska
pri príležitosti osláv
1150. výročia príchodu
sv. Cyrila a Metoda.
Nejde tu len o toto
výročie, ale aj 20.
výročie samostatnej Slovenskej republiky.
Potešiteľné je, že to môžeme spojiť aj s 20.
výročím podpísania diplomatických vzťahov s Vatikánom.“
Prezident sa ešte dopoludnia zúčastnil na poslednej generálnej audiencii
s pápežom Benediktom XVI., ktorý ho po
jej skončení prijal na súkromnej audiencii. „Povedal mi, že sa modlí za všetkých
Slovákov, za občanov Slovenska, a že si
váži ich oddanosť viere. Toto predstavuje veľký odkaz pre Slovensko,“ uviedol
Ivan Gašparovič. Krátko na to sa stretol
aj s vatikánskym štátnym sekretárom
kardinálom Tarcisiom Bertonem. Ako
povedal, hovorili spolu predovšetkým
o dobrých vzťahoch oboch strán. „Vzťahy medzi Slovenskom a Svätou stolicou
sú naozaj veľmi dobré, pretože sa dokážeme navzájom rešpektovať, dokážeme
spolu komunikovať o problémoch, ktoré
ešte nie sú vyriešené, a komunikovať
so vzájomným pochopením,“ dodal
prezident. – mf –
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Vladyka Peter Rusnák
„Fascinuje ma ich
svätosť a spojenie
s Duchom Svätým.
Benedikt XVI. povedal, že je dobré
robiť malé skutky,
ale s láskou. Ale
na prvom mieste je
vnútorná príprava,
aby to, čo človek
povie, Duch Svätý
potvrdzoval.“
Poslankyňa Anna Záborská

O svätých Cyrilovi
a Metodovi nám
v Ríme povedali

„Svätí Cyril
a Metod sú spolupatrónmi Európy,
teda aj Európskej
únie.
My ako Slovenská
katolícka misia
v Belgicku si ich
pripomíname
a prosíme ich aj za
politicky aktívnych
ľudí, pretože v istom slova zmysle aj
oni boli zainteresovaní do politiky tej doby,
v ktorej žili. “
Kardinál Miloslav Vlk

Kardinál Jozef Tomko
„Za upevnenie
viery vďačíme
našim patrónom,
sv. Cyrilovi a Metodovi. Je veľmi
vzácne, že sme
ich mohli osláviť
v bazilike, kde sa
nachádza relikvia
sv. Cyrila a zároveň aj hrob.“

„Evanjelizácia slovanských národov
sa stala moderným
spôsobom a modernou metódou.
Dnes je moderná
evanjelizácia
a inkulturácia
a toto robili už naši
vierozvestcovia:
prišli k slovanským
národom a hovorili
našou rečou, rečou zrozumiteľnou.“

Slávnosť v Bazilike
sv. Klimenta
Stovky zástupcov slovanských
národov sa vo štvrtok 14. februára zišli
v Bazilike svätého Klementa v Ríme,
aby oslávili spomienku vierozvestcov
svätých Cyrila a Metoda. Svätú omšu
v chráme, pod ktorým sa nachádza
hrob svätého Cyrila, celebroval kardinál Jozef Tomko, spolu s pražským
emeritným arcibiskupom kardinálom
Miloslavom
Vlkom,
sekretárom
Kongregácie pre východné Cirkvi
arcibiskupom Cyrilom Vasiľom a bratislavským eparchom vladykom Petrom
Rusnákom.
Kardinál Tomko v homílii predstavil historické, náboženské i kultúrne
pozadie misie solúnskych bratov
medzi slovanskými národmi a zdôraznil význam ich apoštolskej práce,
pre ktorú si ich dodnes vážia veriaci
po celom svete. Kardinál pripomenul,
že za pôsobenia sv. Metoda bola na
dnešnom území Slovenska, konkrétne
v Nitre, založená prvá diecéza v strednej Európe (r. 880). Práca sv. Cyrila a
Metoda však podľa kardinála priniesla
svoje ovocie aj v Čechách a na Morave,
tak isto v Macedónsku a Bulharsku, v
Slovinsku a Chorvátsku.
Bývalý prefekt Kongregácie pre
evanjelizáciu národov pokračoval,
že úcta k týmto svätcom sa postupne
rozšírila do ďalekých končín, o čom
svedčia ich pamätníky v Moskve
alebo v Mukačeve, ale aj v Austrálii či
v Spojených štátoch amerických, kde
je im zasvätených množstvo kostolov.
Existujú tiež rehoľné spoločenstvá,
ktoré prebrali ich odkaz a vydávajú
svedectvo o viere, ktorú túto svätci
hlásali. Kardinál Tomko pripomenul,
že pre význam ich misijnej činnosti
boli sv. Cyril a Metod vyhlásení bl.
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Slávnosť

Jánom Pavlom II. za Spolupatrónov
Európy. Veriacich prítomných na slávnosti kardinál na záver homílie vyzval,
aby sa im - podľa vzoru svätých Cyrila
a Metoda - život viery a jej hlásanie stali
opravdivou vášňou.
Na slávnosti boli prítomní aj rektori slovanských kolégií v Ríme, čelní
predstavitelia pápežských univerzít i
veľvyslanci slovanských národov pri
Svätej stolici a Talianskej republike. Za
Slovensko sa na slávnosti zúčastnili veľvyslanci Jozef Dravecký a Mária Krásnohorská, ako aj poslankyňa Európskeho
parlamentu Anna Záborská.
Tradičnú slávnosť tento rok pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu organizovalo Pápežské slovenské kolégium
sv. Cyrila a Metoda v Ríme, na čele s
rektorom Mons. Vladimírom Stahovcom
a vicerektorom Marekom Haratimom.
Liturgiu spevom doprevádzali členovia
Scholy Cantorum Kňazského seminára
sv. Karla Boromejského v Košiciach, ktorí prišli do Ríma pod vedením rektora

K úcte Vierozvestov

Františka Katriňáka. Veľkú časť veriacich
prítomných na slávnosti tvorili účastníci
púte, ktorú pri tejto príležitosti do Ríma
zorganizovali Fórum kresťanských inštitúcií, Rada pre laické a apoštolské hnutia
a Matica Slovenská.
Po svätej omši za spevu litánií ku
všetkým svätým sa celé zhromaždenie
premiestnilo do podzemia baziliky, aby
si uctilo hrob, kde bol sv. Cyril pochovaný v roku 869. Pri veľkej pamätnej doske, ktorú na tomto mieste v roku 1952
umiestnili vďaka iniciatíve amerických
Slovákov, si veriaci vypočuli čítanie z
encykliky Leva XIII. Grande Munus:
prostredníctvom nej tento pápež už v
roku 1880 ustanovil slávenie sviatku sv.
Cyrila a Metoda pre Cirkev na celom
svete.
Po skončení liturgického slávenia nasledovalo v átriu baziliky sv. Klementa
tradičné agapé, ktoré pripravili sestry
sv. Vincenta de Paul, Satmárky, spolu so
zamestnancami a študentmi Pápežského
slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda
v Ríme. –mk –

Konferencia - 1150 rokov od začiatku misie

V dňoch 25. a 26. februára 2013 sa na
Pápežskom Východnom Inštitúte a na Pápežskej Gregorovej Univerzite z iniciatívy
slovenských biskupov a kňazov žijúcich v
Ríme uskutočnila medzinárodná vedecká
konferencia Svätí Cyril a Metod medzi
slovanskými národmi: 1150 rokov od
začiatku misie.
Garantom konferencie boli emeritný
prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Jozef Tomko a sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi arcibiskup
Cyril Vasiľ. V spolupráci s desaťčlenným
organizačným výborom kňazov, medzi
ktorými boli aj rektor Pápežskej Univerzity
sv. Tomáša Akvinského Miroslav Konštanc
Adam, OP a rektor Pápežského kolégia sv.
Cyrila a Metoda Mons. Vladimír Stahovec,
pripravili dvojdňové podujatie plné odborných príspevkov týkajúcich sa života a
diela Slovanských vierozvestov.
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Organizátorom sa podarilo do konferencie aktívne zapojiť šesť kardinálov,
desať biskupov a arcibiskupov a množstvo
profesorov, medzinárodných odborníkov
na danú tému. Zúčastnili sa na ňom významí predstavitelia zo Slovenska, Českej
republiky, Poľska, Slovinska, Chorvátska,
Bulharska, Grécka, Talianska a viacerých
ďalších krajín. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo s podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky, počas dvoch dní
analyzovalo cyrilometodskú misiu z náboženského, historického, kultúrneho, politického i jazykovedného hľadiska a vyvolalo
pozitívny ohlas v akademickom svete aj v
masmediálnej oblasti. Na úvod zasadaní
konferencie sa účastníci stretli pri liturgických sláveniach - v Santa Maria Maggiore a
v kostole Jezuitov na Gregoriánskej univerzite: na ich príprave aktívne spolupracovala
aj Slovenská katolícka misia. -mk7

zo života Misie

Konferencia

O misii sv. Cyrila a
Metoda cez Proglas
Slová Slovanov – Rím a Veľká Morava:
vzťahy a historicko-kultúrne prepojenie
je názov podujatia, ktoré sa 31. januára
uskutočnilo v budove talianskeho senátu
pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv.
Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Za iniciatívou stojí Veľvyslanectvo
Slovenskej republiky v Taliansku, Literárne informačné centrum v Bratislave a
Taliansko-slovenská parlamentná skupina
priateľstva.
„Spolu s Literárnym informačným
centrom, s profesorkou Vallovou, sme
dali dokopy slovenských a talianskych
vedcov, ktorí sa zamýšľali, a ktorí približovali predovšetkým talianskemu
publiku posolstvo a celú škálu myšlienok,
ale hlavne povolanie svätých Cyrila a Metoda. Očakávame, ale aj dúfame, že sme
cez toto podujatie priblížili vzťahy medzi
Slovenskou republikou a Talianskom,
osobitne Rímom,“ uviedla veľvyslankyňa
SR v Taliansku Mária Krásnohorská.
Podujatie pokračovalo večerným
programom s názvom Proglas. V priestoroch veľvyslanectva sa predstavili slovenskí poeti Dana Podracká, Ján Zambor
a Daniel Pastirčák. Prítomným ponúkli
ukážky vlastných prepracovaní Proglasu,
ktorý oni sami považujú za druh inšpirácie.
Daniel Pastirčák, slovenský básnik,
prozaik, esejista, zhodnotil prvú slovanskú báseň nasledovne: „Celá téma Proglasu odkazuje k dvom hlavným témam,
ktoré sú spolu prepojené. Tou prvou je
tajomstvo toho, že človek je človekom a od
všetkých ostatných sa odlišuje hlavne tým
- mohli by sme v slovnej hračke povedať
-, že je Slov-ák. Máme v sebe jazyk. Jazyk,
ktorý sme sa naučili od svojich rodičov,
ktorý rozvíjame, no a časť z tohto veľkého
úchvatného tajomstva je, že práve to nás
odkazuje k Bohu.“ – mf –
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Sabinovské združenie
umelcov v Ríme
Vo februári navštívilo Rím Združenie
mladých umelcov zo Sabinova, sláčikové
kvarteto pod vedením Vladimíra Pirchalu. V nedeľu 10. februára sa tri huslistky
(Kamila Dujavová, Viktória a Nikola
Urdzíkové) a violončelistka (Terézia
Dzuriková) predstavili aj v kostole San
Girolamo della Caritá, kde po svätej omši
predviedli niekoľko známych klasických
a moderných skladieb. Ide o zoskupenie,
ktoré vzniklo len v auguste 2011. Už
teraz má však za sebou niekoľké koncertné podujatia a hudobno-dramatické
popoludnia nielen na Slovensku, ale
aj vo svete. Koncertovali už v Drážďanoch, vrátane chránenej dielne a zámku
Moritzburg, ako aj v írskom Dubline
počas 4. plesu Slovenskej komunity, či
v dublinskej nemocnici pre postihnuté
deti. – mf –

Koncom februára sa Slovenská
katolícka misia vybrala na návštevu
pútnického miesta Loreto, do San Marina a do Forlì blízko Bologne, kam nás
pozval honorárny konzul Slovenskej
republiky pre región Emilia Romagna
Alvaro Ravaglioli a tiež Slováci, ktorí
vo Forlì žijú a pracujú. V Lorete sme
strávili príjemné sobotňajšie odpoludnie
spojené s prehliadkou domu Nazaretskej
rodiny a spoločnou modlitbou v miestnej
katedrále. Nasledujúci deň ráno vo Forlì,
v kaplnke konzulátu, Slovenská katolícka
misia slávila svätú omšu, na ktorej boli
prítomní aj talianski študenti fakulty

Ku sv. Františkovi

Víkend Slovákov
v Lorete a vo Forlì
prekladateľov Bolonskej univerzity. Boli
to študenti lektorky Renáty Kamenárováej, ktorá ich vyučuje Slovenský jazyk.
Spoločne s nami nacvičili a zaspievali
viacero slovenských pesničiek, prečítali
liturgické čítania a zapojili sa do slávenia sv. omše. Slovenská misia srdečne
ďakuje konzulovi Ravagliolimu, rodine
Kamenárovcov i talianskym priateľom za
priateľské a srdečné prijatie. Hugo Gloss
V rámci misijných potuliek po Taliansku sme sa v máji vybrali po stopách
sv. Františka. Keďže Assisi už dobre
poznáme, zamierili sme do Speco di San
Francesco pri Narni, ktoré sa nazýva
aj františkánska Kána: sv. František tu
podľa legendy premenil vodu na víno. V
miestnom kláštore nás privítal a posprevádzal náš priateľ páter Milan Bubák,
SVD, ktorý tam bol na dlhšej návšteve. V
Specu sme si urobili aj krátku duchovnú
obnovu na tému osobnej životnej misie.
Popoludní sme ešte navštívili Greccio,
kde sv. František v roku 1223 postavil
prvý vianočný „Betlehem“. -mk9

Rozhovor

Prezentácia knihy

Voľby pápežov v 20. a v 21. storočí

So Španielom po Slovensky

V pondelok 18. marca sa na Veľvyslanectve Slovenskej republiky pri Svätej
stolici uskutočnila prezentácia knihy
Marcela Šefčíka s názvom Konkláve –
Voľby pápežov v 20. a 21. storočí. Autor
vyučuje teológiu v Kňazskom seminári
Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule. V
knihe predstavuje voľbu pápeža nie ako
výsledok demokracie či priamu voľbu
všetkých katolíkov, ale ako otázku duchovnú: „Cieľom bolo predstaviť voľbu
pápeža nie ako
politickú voľbu,
ale ako duchovnú
voľbu, ktorá má
presné pravidlá,
ale
zároveň
v duchu tradície
a v duchu viery.
Myslím si, že to
rezonuje v celej
knihe:
rozmer
viery a rozmer
tradície. S tým sa
nestretávame pri
politickej voľbe,
kde každému ide
o to, aby obsiahol
prvé priečky. Pri
tejto voľbe zisťujeme, že voľba pápeža
je o niečom inom. Je to o službe, nie
o volebnej kampani.“ Kniha vznikala
niekoľko rokov a inšpirácie prichádzali
z rôznych zdrojov. „Z počiatku to bol len
archív, ktorý je za Sixtínskou kaplnkou,
čítal som si archívne záznamy z L´Osservatore Romano. Táto história ma začala
zaujímať. Zhromažďoval som si pravé
dokumenty,“ tvrdí Marcel Šefčík. Konkláve nazýva posvätným aktom, kde sa
prelínajú skutočné nariadenia s liturgickými sláveniami. Podľa veľvyslanca SR
pri Svätej stolici Jozefa Draveckého má
kniha veľký význam aj pre vzťahy medzi

Slovenskom a Svätou stolicou: „Ak by
sme sa na Svätú stolicu pozerali ako na
štát, tak konkláve predstavuje vrcholnú
udalosť. Je to voľba hlavy štátu. Z tohto
hľadiska má veľký význam poznať túto
jedinečnú procedúru v štáte, s ktorým
rozvíjame svoje vzťahy. Poznať túto
procedúru je zaujímavé nielen pre tých,
ktorí majú profesionálnu povinnosť na
vzťahoch pracovať, ale aj pre občanov
Slovenska.“

V nedeľu 17. marca sa členovia
Slovenskej katolíckej misie vybrali na
Námestie sv. Petra, aby si vypočuli
prvý príhovor novozvoleného pápeža
Františka a pomodlili sa s ním modlitbu
Anjel Pána. Medzi stotisícami ľudí
bol aj Španiel Alfonso Rióbo, riaditeľ
španielskeho
katolíckeho
časopisu
Palabra (Slovo), ktorý hovorí plynule po
slovensky. V minulosti pomáhal stavať
kostol vo Svite pri Poprade. Ako novi-

So záujmom a nadšením si knihu
prečítal aj Cyril Hišem, dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku: „Zaujala ma svojou
aktuálnosťou pre súčasný svet, Katolícku cirkev, ale aj pre ľudí, ktorí do nej
nepatria.“ Kniha podľa neho pomôže
pochopiť čitateľovi voľbu pápeža od samotného konkláve až po vymenovanie.
„Počas posledného konkláve poslúžila
mnohým médiám, ktoré vďaka nej
mohli odovzdávať svojim poslucháčom
či čitateľom správne informácie, ktoré
k takejto voľbe patria,“ dodal dekan
Teologickej fakulty. – mf –

nár navštívili Rím pracovne, aby mohol
lepšie sledovať prípravu na konkláve,
samotné konkláve, ale aj prvé kroky
pápeža Františka. Pri tejto príležitosti
nám poskytol krátky rozhovor: „Bolo
to veľmi pekné, že sme mohli vidieť
toľko vlajok, toľko ľudí z iných krajín, aj
z veľmi ďaleka, napríklad z Pakistanu,
Bangladéša, Kolumbie, Nikaraguy či
Sýrie. Týmto spôsobom sme mohli
cítiť novým spôsobom všeobecnosť
Katolíckej cirkvi. Možno aj tým, že nový
pápež prichádza z Južnej Ameriky, tak
táto všeobecnosť sa zdá byť navonok
jasnejšia ako inokedy.“

10

Ako tvrdí, Taliani, aj Španieli, sú
s voľbou pápeža - Argentínčana veľmi
spokojní. „Hovorí po španielsky, takže
máme spoločný jazyk, a dokonca, keď
rozpráva po taliansky, je to so španielskym prízvukom. Aj jeho voľba je veľmi
zaujímavá z hľadiska, že reprezentuje
Cirkev v južných častiach sveta. To je
asi aj nový krok, pretože práve tam,
v Južnej Amerike je najviac katolíkov
vo svete. Rovnako v Afrike rastie počet katolíkov veľmi
rýchlo.
Strategické
rozhodnutie pápežov
tak bolo veľmi trefné.“
Dejiny sa podľa
neho menia. Kým
v
minulosti
bola
Európa kontinentom,
ktorý vysielal svojich
misionárov na iné
kontinenty, naopak,
teraz aj ona sama
potrebuje misionárov.
„Európa však opäť
objavuje vlastnú silu,
vlastnú vieru, a začína exportovať. Aj
v Európe sú krajiny,
v ktorých sa viera udržuje veľmi živým
spôsobom.“ Páter Rióbo sa nazdáva,
že dôležitý je príspevok krajín strednej
a východnej Európy, ktoré majú v tomto
svoju historickú úlohu. Páter však upozornil aj na to že pre každého kresťana
dôležité snažiť sa rásť vo svojej viere.
Nový pápež František to podľa
neho nebude mať o nič ťažšie ako jeho
predchodcovia. „Musíme byť vždy
optimistickí, pretože nekonáme len
našimi vlastnými silami, ale je tam aj
pôsobenie Pána a Ducha Svätého, ktorý
dáva účinnosť našim námahám,“ dodal
riaditeľ španielskeho časopisu. – mf –
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Americkí Slováci

na púti v Ríme

Púť amerických Slovákov - Rím a Slovensko
Mons. Philip Altavilla je národným
predsedom Združenia slovenských katolíkov, ktoré v roku 1911 založil kňaz Jozef
Murgaš v meste Wilkes-Barre v Pennsylvánii. Skupina 28 amerických Slovákov
absolvovala v apríli pod jeho vedením
Púť viery (Pilgrimage of Faith) do Ríma
a na Slovensko. Príležitosťou na púť sa

stal Rok viery, 1150. výročie príchodu
sv. Cyrila a Metoda na a tiež oslavy 50.
výročia založenia ústavu v Ríme, dnes
Slovenského pápežského kolégia sv.
Cyrila a Metoda. Aj vďaka podpore amerických Slovákov sa podarilo vybudovať
tento inštitút a to na naliehanie terajšieho
kardinála Jozefa Tomka a slovenského
duchovenstva. „Biskup Andrej Grutka,
ktorý bol biskupským moderátorom
Združenia slovenských katolíkov, získal
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finančnú podporu od štyroch slovenských
katolíckych bratských spolkov: Slovenského katolíckeho Sokola, Prvej katolíckej
slovenskej jednoty (First Catholic Slovak
Union), Prvého slovenského katolíckeho
spolku žien (First Catholic Slovak Ladies
Association) a Slovenskej katolíckej únie
žien Pennsylvánie (Ladies Pennsylvania

Slovak Catholic Union). Počas komunizmu bolo v ústave publikované veľké
množstvo náboženskej literatúry, ktorá
bola posielaná na Slovensko, aby oživila
a posilňovala katolícku viery Slovákov.
Prišli sme teda do Ríma osláviť to, čo
bolo v minulosti vedenie nášho združenia schopné dosiahnuť vďaka štedrosti
mnohých katolíkov slovenského pôvodu
žijúcich v USA a v Kanade,“ tvrdí Mons.
Altavilla.

Koľko pútnikov slovenského pôvodu sa zúčastnilo na tejto púti?
„Naša skupina má 28 ľudí, vrátane
troch kňazov, jednej rehoľníčky, spolu
s predstaviteľmi Združenia slovenských
katolíkov a štyrmi slovenskými katolíckymi bratskými spolkami. Niektorí
ľudia prišli na Slovensko, aby sa tam
stretli s rodinou, s priateľmi. Bola to
rôznorodá skupina pútnikov, ale všetci
sa tešili z návštevy Ríma a Slovenska.
Mnoho z nich predtým tieto miesta nikdy
nenavštívilo, preto to bol pre nich veľký
zážitok. V skupine boli ľudia vo veku od
10 do 80 rokov.“
Čo všetko ste stihli vidieť a navštíviť?
„Vďaka pomoci rektora Slovenského
pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda
Mons. Vladimíra Stahovca sme mohli
navštíviť kolégium a stretnúť sa s kňazmi,
ktorí žijú a študujú v Ríme. Práve študujúci kňazi sa raz vrátia na Slovensko,
budú vyučovať a stanú sa lídrami. Je
nám cťou pomáhať im pri ich vzdelávaní.
Zúčastnili sme sa aj na generálnej audiencii s pápežom Františkom v stredu 17.
apríla. V slovenskom kolégiu sme mali
sv. omšu s kardinálom Jozefom Tomkom.
V homílii vysvetlil, ako ústav vstúpil
do existencie a predstavil tiež mozaiku
sv. Cyrila a Metoda v tamojšej kaplnke.
Zdôraznil okamihy ich života a služby,
prostredníctvom ktorých poukázal aj na
výzvy súčasnosti k novej evanjelizácii.
Tiež sme slávili svätú omšu v Bazilike
sv. Klimenta a navštívili hrob sv. Cyrila,
zavítali sme aj do Baziliky Santa Maria
Maggiore, osobitne do baptistéria, navštívili sme Lateránsku baziliku, atď. Slávili
sme svätú omšu aj pri hrobe sv. Petra
a potvrdili sme našu vernosť nástupcovi
sv. Petra. Sľúbili sme mu, že budeme
pracovať na jednote Cirkvi, ako to urobili
sv. Cyril a Metod, keď navštívili Svätého
Otca v 9. storočí. Prostredníctvom ich orodovania sme sa zvlášť modlili za jednotu
Cirkvi, východnej i západnej.“

Ako vyzerala púť na Slovensku?
„Vybrali sme sa na Slovensko, do
zeme našich predkov a mám na počesť
ich pamiatky, a tiež pamiatky našich
svätých bratov, ktorí priniesli vieru
našim predkom. Na Slovensku sme mali
svätú omšu v Šaštíne, ktorú pre nás slávil
biskup Jozef Haľko a v Nitre, ktorú slávil
biskup Viliam Judák. Navštívili sme aj
Velehrad v Českej republike. Táto púť
je tiež príležitosťou spojiť sa v našich
náboženských a kultúrnych koreňoch.
Odnášame si domov pocit spolupatričnosti univerzálnej Cirkvi a zmysel pre
hrdosť a vďačnosť za katolícku vieru,
ktorú sme prijali prostredníctvom našich
slovenských predkov. Hoci organizácia
programu, aký sme mali, bola náročná,
bol to pre každého inšpirujúci zážitok.
Táto púť posilnila našu vieru a našu
hrdosť na ňu, ako aj na našich Slovákov.
Verím, že pútnici sa po návrate domov
budú deliť o svoje zážitky, skúsenosti
a podnietia tak záujem u iných, aby sa
dozvedeli viac o katolíckej viere a našom
slovenskom dedičstve.“
Ako to vyzerá so Slovákmi v Amerike, udržujú si svoj jazyk či tradície?
„V Amerike sa mnohí snažia vypátrať
svoje korene z čias prvých vĺn migrácie.
Vieme, že do Ameriky prichádza mnoho Slovákov a snažíme sa byť s nimi
v kontakte. Je to však neustály boj.
Rodiny starých Slovákov z čias migrácie
prenikli do hlavného prúdu amerického
života a kultúry, a to duchovne a etnicky. Veľa starších slovenských farností
a kostolov bolo zatvorených. Mnohí
ľudia tvrdia, že sú Slováci, ale nevedia
nič o jazyku, tradíciách a pod. Taká je
smutná realita. Organizácie ako napr.
Združenie slovenských katolíkov sa pokúša vyvíjať spôsoby, ako osloviť novú
generáciu. Najmä prostredníctvom
využitia moderných sociálnych médií
sa im snažíme poskytovať informácie.
Vyžaduje si to však čas a kreativitu.
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Modlitba

Slovenská komunita v Amerike je veľmi
rôznorodá a veľa závisí od regiónu či
oblasti pokiaľ ide o činnosť. Som zo
severovýchodnej Pennsylvánie a naše
aktivity sú obmedzené len na letné
farské pikniky, aktivity počas prázdnin
na Vianoce a Veľkú noc. Ostatné oblasti
krajiny majú slovenské omše, jazykové
kurzy, púte a semináre. Chcelo by to
veľa času a priestoru na to, aby sme toho
mohli organizovať viac. “
Napriek tomu je činnosť amerických Slovákov podnecujúca, je to tak?
„Každý rok okolo sviatku sv. Cyrila
a Metoda, ktorý pripadá na 14. február,

Zamyslenie

organizujeme zbierky nielen v slovenských farnostiach v USA, ale tiež v iných
za pomoci ďalších slovenských organizácií a spolkov, pričom neustále rastie
počet individuálnych darcov. Tento rok
sme si pripomenuli 35. výročie zbierky.
Istú finančnú čiastku potom posielame aj
na pomoc slovenskému kolégiu v Ríme,
ale aj slovenským kongregáciám na
Slovensku. Združenie slovenských katolíkov sa nezaujíma len o minulosť, ale je
rovnako odhodlané pomáhať Cirkvi na
Slovensku aj v súčasnosti a budúcnosti.
Toto je dôležitým poslaním združenia
a vždy bude. Toto nás udržuje pri viere
a pri krajine našich predkov.“ – mf –

Cirkev chudobná a pre chudobných

Ruženec spája Slovákov aj v zahraničí
Medzinárodný ruženec. Aj takto
možno nazvať spoločnú modlitbu posvätného ruženca, pri ktorej sa cez Skype členovia Slovenskej katolíckej misie
stretávajú počas mariánskeho mesiaca
mája s biskupom Mons. Jozefom Haľkom, ktorý má na starosti pastoráciu
Slovákov žijúcich v zahraničí. Pridali sa
tak k ďalším Slovákom, ktorí už takúto
skúsenosť „skypového ruženca“ majú.
Ide o novú iniciatívu, ktorú biskup Haľko podnecuje u viacerých slovenských
spoločenstiev v zahraničí. Rímska misia
sa tiež rozhodla využiť túto možnosť
spojiť sa duchovne s krajanmi na diaľku
a pomodliť sa za seba navzájom, za celú
Cirkev vo svete, ako aj za Svätého Otca.
K modlitbe ruženca pozval všetkých
veriacich aj pápež František. V sobotu
4. mája navštívil Baziliku Santa Maria
Maggiore, už po druhýkrát od svojej
voľby, aby sa s prítomnými pomodlil
modlitbu ruženca. „Dnes tu stojíme
pred Pannou Máriou. Modlili sme sa,
aby nás svojim materinským vedením
priviedla k stále väčšej jednote s jej
synom Ježišom. Priniesli sme jej naše
radosti, utrpenia, naše nádeje a naše
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ťažkosti,“ povedal po modlitbe Svätý
Otec. V krátkom príhovore k veriacim
pripomenul tri aspekty pomoci Nebeskej Matky: pomoc rásť, čeliť životu
a stávať sa slobodnými. „Salus Populi
Romani je mamou, ktorá nám pomáha
rásť v zdraví, v konfrontovaní a prekonávaní problémov, v stávaní sa slobodnými pri životných rozhodnutiach.
Je mamou, ktorá nás učí byť plodnými,
otvorenými voči životu a vždy naplnenými dobrom, radosťou, nádejou, byť
schopnými darovať život iným, život
fyzický aj duchovný,“ dodal v závere
pápež František. – mf –

Dva mesiace s pápežom Františkom.
Minimálne jedna istota: Boh vedie Cirkev
s nepredvídateľnou fantáziou. Jeho posolstvo je veľmi jasné: zotrieť trochu svetského prachu pre znovuobjavenie očarujúcej
vône Betlehema. To je pastoračný štýl
gest, ktoré prenikli do sŕdc všetkých.
Takto v rozhovore pre vatikánsky denník
L´Osservatore Romano kardinál Angelo
Ravasi, generálny vikár Svätého Otca pre
Mestský štát Vatikán, komentoval prvé
týždne pápeža Františka v úrade.
Od prvého momentu si pápež František získal veriacich i neveriacich svojou
jednoduchosťou, nežnosťou a spontánnosťou. „Predovšetkým by som zdôraznil,
že pontifikát pápeža Františka sa začal už
úžasom, a dôkazom toho, že Boh vedie
Cirkev s nepredvídateľnou fantáziou. Po
prvýkrát v histórii pochádza pápež z Latinskej Ameriky, objavil sa na lodžii pri
požehnaní, žiada svoj ľud, aby sa modlil
za Božie požehnanie pre neho a hlboko
sa skláňa v náhlom tichu na námestí, aby
prijal toto požehnanie. Bol to bez pochýb
moment mimoriadne duchovnej intenzity,“ uvádza generálny vikár.

Pápež František nezabúda na opustených, ľudí v utrpení, chudobných,
bezvládnych. Cirkevných predstaviteľov
prosí, aby neupadali do pesimizmu, pretože je to „Duch Svätý, ktorý Cirkvi dáva
odvahu vo vytrvalosti a hľadaní nových
spôsobov evanjelizácie“. Počas audiencie
s novinármi zase vyslovil nasledovné
želanie: „Ach, ako veľmi by som si želal
Cirkev chudobnú a pre chudobných!“ Aj
týmto si pápež získal ľudí. „Nepochybne
sa medzi pápežom Františkom a ľuďmi
okamžite vytvoril akýsi prúd spravodlivosti, ktorý nie je iba čímsi emotívnym,
vznetlivým, ale je to o vzájomnom uznaní. Ľudia sa spoznávajú v jednoduchosti
pápeža a pápež sa spoznáva v radosti
byť služobníkom ľudí, aby ohlasoval
krásu a bohatstvo evanjelia. A vo svete,
kde chýbajú hodnoty, je transparentnosť
pastiera základom pre potvrdenie svojho
svedectva u tých, ktorí sa mu približujú,“
uvádza kardinál Ravasi.
Svätý Otec sám seba nazýva v prvom
rade rímskym biskupom. Ostáva bývať
v Dome svätej Marty, slávi omše pre
zamestnancov Vatikánu, osobitne pre
tých, na ktorých prácu sa často zabúda
a prehliada: upratovačov, zametačov,
smetiarov. Pristavuje sa pri ľuďoch, objíma ich. A nezabúda pripomínať, že Boh je
milujúci a odpúšťa. „Pri príležitosti Veľkej
noci zaznamenali kostoly na celom svete
zvýšený počet ľudí v spovedniciach. Sú
to plody prvého posolstva pápeža, keď
povedal, že Boh sa nikdy neunaví v odpúšťaní. Jeho slová sprevádzané gestami
prenikli do sŕdc všetkých ako svetlo, ktoré
osvetľuje noc,“ povedal kardinál Ravasi.
„Verím teda, že pápež nám dáva jasné
znamenia, aby sme opustili prázdnotu
našej existencie a znovu objavili pekný
a fascinujúci zmysel života,“ dodal na
záver. – mf –
(zdroj: L´Osservatore Romano, Radio Vaticana)
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Oznamy

50. výročie ústavu

Pápežské slovenské kolégium sv.
Cyrila a Metoda v Ríme (PSKSCM) v
spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou
Univerzity Komenského v Bratislave
organizuje pri príležitosti 50. výročia
svojho založenia medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Pápežský

slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v
Ríme 1963 – 2013. Na podujatí, ktoré
sa uskutoční v dňoch 17. a 18. mája v
priestoroch kolégia, vystúpia viaceré
osobnosti zo Slovenska i zahraničia. Navštívia ju biskupi, ako aj predstavitelia
spoločenského života. Vedeckým garantom konferencie je členka Pápežskej
rady pre historické vedy prof. Emília
Hrabovec. Prejav o zrode Slovenského
ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a
jeho mieste v slovenských dejinách
prednesie kardinál Jozef Tomko. Ako
pre TK KBS uviedol rektor pápežského
kolégia Vladimír Stahovec, konferencia
si okrem iného kladie za cieľ zmapovať
50-ročnú históriu kolégia.
Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda
v Ríme (SÚSCM) vznikol na základe
iniciatívy kňazov. Jeho základný kameň
posvätil pápež Ján XXIII. 13. mája 1963
a posviacku vykonal kardinál Eugenio
Tisserand 15. septembra 1963. (Zdroj:
SÚSCM, TK KBS) – mf –

Festa dei Popoli
19. mája 2013 sa na námestí pred
Lateránskou bazilikou v Ríme uskutoční
tradičná rímska Festa dei Popoli, sviatok
národov, pri ktorom sa kreatívnym spôsobom prezentujú rozličné národy žijúce v
Ríme. Aj Slovenská katolícka misia bude
mať na podujatí celý deň otvorený stánok
s ukážkami slovenských tradícií a zvykov.
Pozvaní sú všetci, pokúsime sa návštevníkov naučiť slovenské ľudové tance a ukážeme im tiež ako sa zdobia medovníky.
Centrom podujatia je svätá omša: bude ju
celebrovať o 12.00 v Lateránskej bazilike
biskup Mons. Matteo Zuppi.
Vedúca vydania: Mária Fábryová
Zodpovedný redaktor: Martin Kramara,
duchovný správca Slovenskej katolíckej
misie v Ríme.
Vychádza s podporou Pápežského Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
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