Slovenský Hlas z Ríma
Časopis o živote Slovákov vo Večnom meste

Milí krajania,
13. marca sme si pripomenuli prvé
výročie zvolenia Svätého Otca Františka. On sám v tento deň rozposlal
do sveta cez sociálnu sieť Twitter
prosbu: „Modlite sa za mňa”. Túto
prosbu Svätý Otec vyslovil po prvýkrát
ako biskup Ríma pred svojim ľudom
z balkóna Baziliky sv. Petra.
Máme pred sebou ďalšie vydanie
nášho časopisu Slovenský hlas z Ríma,
ktorým mapujeme dianie vo Večnom
meste za posledné obdobie. Okrem
mnohých duchovných, či kultúrnych
podujatí, ktoré sme spoločne prežili,
sa do našej pozornosti dostávajú aj
veselé a spoločenské akcie. Cez všetko
toto sa snažíme zjednotiť nás, Slovákov, aktuálne žijúcich v Ríme, aby sme
nezabudli, kde je naša vlasť.
Nezabudnuteľným zážitkom posledných mesiacov bolo svätorčenie
pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II.,
na ktoré sme sa veľmi tešili. Zúčastnili
sme sa aj duchovných cvičení, ktoré
viedol otec arcibiskup Cyril Vasiľ.
Využijúc pekné počasie navštívili
sme známe talianske mestečko Assisi
a pomodlili sa pri hrobe sv. Františka
Assiského. Nechýbali ani ďalšie aktivity, najmä duchovného zamerania:
biskupská synoda o rodine, osobné
stretnutie so Svätým Otcom.
V mene tvorcov Slovenského hlasu
z Ríma vám prajem príjemné čítanie.
Ľubomír Majtán

December 2014

č. 6

Svätorečenie

Dvaja svätí pápeži

Jedným z najväčších podujatí, ktorými žilo mesto Rím na jar roku 2014,
bolo bez pochyby svätorečenie dvoch
pápežov. Účasť na obrade svätorečenia
pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II. potvrdilo 93 delegácií z celého sveta. Bolo
medzi nimi 24 najvyšších predstaviteľov
štátov, prezidentov, či kráľov. Slovenskú
republiku zastupoval vo Vatikáne vtedajší prezident Ivan Gašparovič.
Taliansko zastupoval prezident Giorgio Napolitano a premiér Matteo Renzi.
Za Poľsko prišiel na slávnosť nielen súčasný prezident Bronislaw Komorowski
a premiérka Ewa Kopaczova, ale aj bývalí
prezidenti Lech Walesa a Aleksander
Kwaśniewski.
Ako uviedol hovorca Vatikánu,
P. Lombardi, počas brífingu vo štvrtok
24. apríla, židovskí predstavitelia, ktorí
prišli „prejavili rozličnými spôsobmi úctu a
náklonnosť dvom pápežom, ktorí boli obzvlášť
2

dôležití pre vzťah so židovským národom“. Čo
sa týka ďalších náboženstiev a vyznaní, zúčastnil sa tiež veľký počet pravoslávnych
veriacich, anglikánov, ale aj moslimov.
Oficiálny odhad Tlačovej kancelárie
Svätej stolice o účasti veriacich na kanonizácii hovoril o celkovom počte 800-tisíc
ľudí, pričom priamo vo Vatikáne a bezprostrednom okolí bolo 500-tisíc pútnikov. Zvyšok sledoval obrad kanonizácie
na iných miestach v centre Ríma, kde boli
rozmiestnené veľkoplošné obrazovky.
Pár dní pred samotným svätorečením
prebiehali mnohé sprievodné akcie.
Medzi nimi možno spomenúť napríklad
muzikál o pápežovi Karolovi Wojtylovi
s názvom „Nemajte strach!“. Muzikál,
inšpirovaný známymi slovami Jána Pavla
II. počas jeho homílie na začiatku pontifikátu v októbri 1978 bol pripravovaný
pod záštitou Pápežskej rady pre kultúru.

Nový rektor PIB

Divadelnému dielu o postave pápeža
Wojtylu sa dostalo aj oficiálne cirkevné
ocenenie za verné podanie charizmy Jána
Pavla II. Záujemcovia si mohli hudobné
predstavenie pripravené pri príležitosti
jeho kanonizácie pozrieť v dňoch 21. až
24. apríla v budove Auditória na ulici Via
della Conciliazione, neďaleko Vatikánu.
Pri príležitosti prezentácie muzikálu
zaslal pápež František autorovi pôvodného textu k muzikálu, kňazovi Giuseppemu Spedicatovi, telegram podpísaný
substitútom vatikánskeho sekretariátu,
ktorým je Angelo Becciu. Ako sa v ňom
uvádza, „pápež vo svojom poďakovaní
za významné podujatie, vyjadruje prianie,
aby sa stalo momentom intenzívneho
uvažovania nad dielom, ktoré Boh koná pro-

stredníctvom svojich verných služobníkov“.
Svätý Otec zaslal všetkým tým, ktorí sa
aktívne podieľali na spolupráci na tomto
diele apoštolské požehnanie. (Zdroj: RV /
TKKBS) – lm –

Nový rektor
Pápežského Biblického Inštitútu
Svätý
Otec
František
menoval
P. Michaela Kolarčíka SJ za rektora Pápežského biblického inštitútu (Biblikum).
Do trojročného funkčného obdobia nastúpil 17. septembra. P. Michael Kolarčík sa
narodil v roku 1950 v Britskej Kolumbii.
Popri iných jazykoch ovláda aj slovenčinu.
Je Kanaďan slovenského pôvodu, jeho rodičia sa do Kanady prisťahovali zo Spiša.

foto: www.biblico.it

Páter Michael Kolarčík je členom
anglofónnej kanadskej jezuitskej provincie Canada Anglica. Od roku 1989, keď
dosiahol doktorát na Bibliku, je profesorom Teologickej fakulty na Regis College
v rámci Torontskej univerzity. Ako hosťujúci profesor vyučoval okrem iného aj
na teologických fakultách Spoločnosti
Ježišovej v Bratislave a Nairobi. Jeho
odbornou doménou je biblická exegéza
Starého zákona, najmä Žalmov a sapienciálnych kníh. (Zdroj: TKKBS)
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Púť ozbrojených síl

Národná púť Ordinariátu ozbrojených síl
a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
V dňoch 7.-13. septembra 2014, sa
pod vedením ordinára Ordinariátu
Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
Slovenskej republiky Mons. Františka
Rábeka, uskutočnila už deviata národná vojenská púť OS a OZ SR v Ríme.

foto: www.ordinariat.sk

Počas národnej púte sa stretlo
takmer 200 profesionálnych vojakov
OS SR, príslušníci Policajného zboru,
Hasičského záchranného zboru a Zboru
väzenskej a justičnej stráže, s rodinnými
príslušníkmi a jednotkou Čestnej stráže
OS Slovenskej republiky. Vojenských

pútnikov
sprevádzal
veľvyslanec
Slovenskej republiky pri Svätej Stolici,
Peter Sopko, spolu s veľvyslankyňou
Slovenskej republiky v Taliansku, Máriou Krasnohorskou, a policajnou pridelenkyňou v Ríme, Dášou Mackovou.
Púť ozbrojených síl zahájil ordinár
Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
Slovenskej republiky Mons. František Rábek na svätej omši v Bazilike
sv. Petra vo Vatikáne. V rámci oficiálneho programu mali účastníci možnosť
navštíviť Vatikánske záhrady s Lurdskou jaskyňou, hlavné patriarchálne ba4

ziliky v Ríme - Baziliku sv. Šebastiána,
patróna vojakov a patróna Ordinariátu
OS a OZ SR, a Baziliku sv. Klementa.
Vyvrcholením púte, 10. septembra
2014, bola účasť na generálnej audiencii
u pápeža Františka na Námestí sv. Petra, ktorý prítomných pozdravil slovami: „Zo srdca vítam slovenských veriacich.
Osobitne pozdravujem účastníkov Púte
Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených
zborov, vedených vojenským ordinárom
biskupom Františkom Rábekom. Bratia
a sestry, prajem vám, aby ste boli odvážnymi svedkami Krista v špecifickom
prostredí, v ktorom žijete a pracujete. Ochotne žehnám vás, vašu
službu i vašich drahých!“
Na záver audiencie odovzdala slovenská delegácia
Sv. Otcovi dar: tanier s obrazom Sedembolestnej Panny
Márie z modranskej majoliky
s drevorezbou Betlehema,
ktorú vyhotovili odsúdení
z Ústavu výkonu trestu
a odňatia slobody v Dubnici
nad Váhom.
Neskôr sa
v rezidencii slovenského veľvyslanca pri
Svätej Stolici, Petra Sopka, uskutočnilo
stretnutie ordinariátu a predstaviteľov
Rímskej kúrie.
Ordinariát OS a OZ SR si týmto
uctil tých, ktorí slúžia pokoju, mieru
a spravodlivosti vo svete. Cestou do
Ríma navštívila delegácia aj mesto
Assisi, spojené so životom sv. Františka
a na ceste späť do vlasti si pútnici urobili krátku zastávku na mieste vojenského
pamätníka v Redipuglii. (Zdroj: ordinariat.sk) –ač–

Rádio Lumen v Ríme

Rozhlasové duchovné cvičenia
Rádia Lumen v Ríme
Slovenské katolícke Rádio Lumen,
v zastúpení programového riaditeľa
o. Jána Krupu, náboženského redaktora
o. Pavla Jurčagu, technického riaditeľa
Jána Krausa a hlavného technika Pavla
Horňáka, prenieslo na pár dní svoje
vysielacie zariadenie z Banskej Bystrice
do Večného mesta a z dočasného štúdia
v priestoroch Kongregácie pre východné
cirkvi vysielalo v priamom prenose svoje
siedme rozhlasové duchovné cvičenia,
ako prípravu na slávenie Veľkej noci pre
poslucháčov.

čnosti“, zamerajúc sa vo svojich úvahách
na rozvážnosť, spravodlivosť, miernosť
a mravnú silu.
Vladyka Cyril Vasiľ pútavým spôsobom vysvetlil charakteristiku jednotlivých
kardinálnych čností, ich význam pre život
veriaceho človeka, dôsledky ich absencie
v duchovnom živote a na základe svojich
bohatých pastoračných skúseností medzi
mladými ľuďmi, predovšetkým medzi
skautmi, uviedol praktické príklady ich
prejavov a možnej realizácie.
Program každého dňa duchovných
cvičení sa začínal sv. omšou, ktorú celebroval vladyka Cyril spolu s ostatnými
kňazmi, medzi ktorými bol prítomný aj
duchovný správca Slovenskej katolíckej
misie (SKM) v Ríme, o. Ľubomír Majtán.
Členovia SKM prispeli svojim dielom
k príprave liturgických spevov a čítaní
vo sv. omšiach. V posledný deň sa slávila
božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho, na
ktorej sa zúčastnili v Ríme žijúci slovenskí
gréckokatolíci. Potom nasledovala eucharistická adorácia, blok venovaný úvahám
o jednotlivých čnostiach a záver patril
odpovediam vladyku Cyrila na mnohé
otázky poslucháčov, ktoré posielali prostredníctvom sms správ a elektronickej
pošty na adresu Rádia Lumen.

foto: www.magnificat.sk

Exercitátor, vladyka Cyril Vasiľ, sekretár spomínanej Kongregácie, v dňoch
3. – 5. apríla 2014 priblížil poslucháčom
i v štúdiu prítomným Slovákom, ktorí
žijú a pôsobia v Ríme, tému „Základné

Duchovné cvičenia sa skončili v sobotu, 5. apríla pred polnocou, záverečným
požehnaním. O ich aktuálnosti a obohatení, ktoré priniesli počas prípravy na Veľkú
noc, svedčia mnohé odozvy poslucháčov.
Členovia SKM sú vďační vladykovi Cyrilovi Vasiľovi a katolíckemu Rádiu Lumen
za možnosť podieľať sa na ich príprave
a uskutočnení. – aj –
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Festa dei popoli

Festa dei popoli
V nedeľu 18. mája 2014 sa pred Bazilikou San Giovanni in Laterano konalo už
tradičné podujatie Festa dei popoli, ktoré
je každoročným stretnutím a prezentáciou
kresťanských spoločenstiev rozličných
národov, ktorých príslušníci žijú, študujú
alebo pracujú v meste Rím. Svätú omšu
o 12.00 h celebroval J. Em. kardinál Peter
Kodwo Appiah Turkson, predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, ktorý
prednedávnom navštívil aj Slovensko.
Vo svojej homílii povzbudil prítomných aj
týmito slovami:
„Navzdory našej rôznosti a našim rozdielom, prišli sme spolu ako katolícka komunita migrantov
tohto mesta. Z tohto dôvodu, jedinou vecou, ktorú navzájom zdieľame, ktorá nás charakterizuje
a ktorú dávame do spoločenstva je, že sme migranti, čiže osoby, ktoré zanechali vlastné domovy
a rodné krajiny a vybrali si toto mesto ako svoj
domov, alebo sa snažia o to, aby nim bol.“
Tohtoročné podujatie
začalo už ráno
minútou uctenia si kríža
z Lampedusy.
Kríž na počesť
migrantov,
ktorí zomreli
pri
brehoch
ostrova Lampedusa, vyrobený z vrakov
lodí,
hovorí
o emigrácii vo svetle slov pápeža Františka:
„<Globalizácia ľahostajnosti vytvára kultúru
odpadu, ktorá produkuje obchodovanie s ľuďmi>
a kladie nám otázku <Kde je tvoj brat?>“. Kríž
z Lampedusy sa dnes uchováva v múzeu
„Nových mučeníkov 20. a 21. storočia“,
založenom v roku 1999 sv. pápežom Jánom
Pavlom II. Nachádza sa v kostole sv. Bartolomeja na Tiberskom ostrove a je zverený
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Komunite sv. Egídia. Kríž z Lampedusy si
uctil aj pápež František, keď mu ho 9. apríla
predstavili v rámci generálnej audiencie.
Festa dei popoli, alebo po slovensky
Sviatok národov, je už tradičná aktivita, ktorá
sa koná za účasti i podpory Rímskeho vikariátu, konkrétne Úradu pre migrantov. Keď
sa povie úrad pre migrantov, častokrát nás
prenikne strach: migranti, utečenci, ľudia,
ktorí utekajú, sú bez domova, bezpečia...
Práve naopak, v Ríme sa tento úrad stará
o týchto ľudí. A v istom zmysle migranti
v Ríme sme aj my Slováci, slovenská komunita, teda ľudia, ktorí sú ďaleko od svojho národa, od svojej krajiny a žijú v určitej opatere
v Ríme. Ak chceme zobrať posledné štatistiky
a hovoriť najmä o kresťanských komunitách,
za rok 2013 sa udáva 100-tisíc katolíckych
veriacich cudzincov, ktorí sa nachádzajú
v Ríme. Hovoríme asi o 150 rôznych komunitách z rôznych štátov a národností.
V istom zmysle sa jedná o
akúsi výmenu
kultúr. Tým,
že žijeme, študujeme, či pracujeme v Ríme,
máme účasť na
spoznávaní talianskej kultúry, so všetkými jej krásami,
aj s tými menej
peknými vecami, v rôznych
ťažkostiach s dopravou a podobne. Festa dei
popoli slúži ako akási vďačnosť týchto národov voči Taliansku. (Zdroj: RV / TKKBS)
– lm –

Cyril a Metod

Svätí Cyril a Metod
medzi slovanskými národmi

V Ríme sa na pôde Veľvyslanectva
Slovenskej republiky pri Svätej stolici
v utorok 10. júna, v spolupráci s Pápežským východným inštitútom, konala
slávnostná prezentácia publikácie s názvom „Sv. Cyril a Metod medzi slovanskými
národmi. 1150 rokov od počiatku ich misie“.
Zostavovateľmi 256-stranového zborníka
z medzinárodného kongresu, konaného
25. - 26. februára 2013 v Ríme, sú kardinál
Jozef Tomko a arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.
Knižnú novinku predstavili v talianskom jazyku. Predstavuje význam
cyrilometodskej misie z viacerých uhlov
pohľadu prostredníctvom príspevkov
autorov ako Mons. Viliam Judák, Mons.
Cyril Vasiľ SJ, kard. Gianfranco Ravasi,
prof. Christian Hannick, prof. Richard
Čemus, Dr. Andrej Škoviera, Dr. Šimon
Marinčák, Mons. Dimitrios Salachas,
kard. Dominik Duka OP, prof. Gianni
Colzani, Mons. Salvatore Fisichella, prof.
Samir Khalil Samir SJ, prof. Stjepan Krasić
OP. Autorom úvodu je emeritný prefekt
Kongregácie pre evanjelizáciu národov,
kardinál Jozef Tomko.

Slovenský veľvyslanec
pri Svätej stolici, Peter Sopko, na prezentácii privítal
aj prefekta kongregácie pre
východné cirkvi, kardinála
Leonarda Sandriho; predsedu Pápežskej rady pre
spoločenské komunikačné
prostriedky, Mons. Claudia
Mariu Celliho; profesora
Pápežského
východného
inštitútu,
pátra
Samira
Khalila Samira SJ; rektora
Slovenského
pápežského
kolégia sv. Cyrila a Metoda
v Ríme, Mons. Vladimíra
Stahovca a archimandritu Melchitskej
cirkvi Antiochie, Stephana Kostera.
(Zdroj: RV / TKKBS) – lm –

foto: www.mzv.sk
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Assisi

Misia v Assisi
Talianský región Umbria je lákadlom
pre mnohých pútnikov, najmä z dôvodu
neprehliadnuteľného mestečka Assisi.
Členovia misie sa 17. mája 2014 zúčastnili púte do miest spätých so životom sv.
Františka, Kláry a ďalších svätých, ktorí
v 12. stor. stáli pri zrode nového spôsobu
zasväteného života.
Prvou zastávkou bola Bazilika
Santa Maria degli Angeli, ktorá vo
svojom vnútri chráni malý kostolík,
nazývaný Porciunkula – miesto úzko
prepojené so začiatkom pôsobenia
sv. Františka. Keďže 17. máj je zároveň sviatkom Festa della gioia, sv.
omši, na ktorej sa misia zúčastnila,
predsedal kadrinál J. Em. Angelo Comastri. Vo svojej homílii sa zameral
na moment návštevy anjela Gabriela
v dome Márie.
„Všemohúci by nás v skutočnosti mohol vykúpiť aj sám akýmkoľvek spôsobom, ale Boh
miluje spoluprácu... Nazaretský dom nám
pripomína, že rodina je prvým evanjeliom,
ktoré deti môžu prelistovať, ale častokrát,
bohužiaľ, to tak už nie je. Archanjel Gabriel,
počas svojho príchodu do domu, akoby chcel
povedať: <Vráťte Boha do domov!>“, vysvetľoval kardinál Comastri.

8

Po sv. omši dostala priestor samotná
prehliadka historickej časti mesta Assisi.
Bazilika sv. Františka, ktorá pozostáva
z hornej a dolnej baziliky ponúka možnosť
„prečítať“ životopis tohto svätca vďaka
maľbám a freskám na stenách chrámu.
V podzemí sa nachádza hrob tohto

veľkého a Talianmi obľúbeného svätca.
Mnoho pútnikov vyhľadáva práve toto
miesto pokoja, aby tam v tichej modlitbe
pamätali na tých, ktorým to prisľúbili.
Už počas života bola vernou Františkovou spoločníčkou sv. Klára. V Bazilike
zasvätenej tejto svätici sa nachádzajú
výjavy z jej života i samotný hrob, ktorý
je uctievaný mnohými pútnikmi.
Mesto Assisi ponúka okrem duchovného programu aj rôzne kultúrne podujatia, folklór, gastronomické pochutiny,
či hudobné aktivity, ktoré prebiehajú
na uliciach. S vďačnosťou za pekné počasie sa členovia misie tešia podobným
aktivitám, ktoré sú zároveň vhodnou
príležitosťou, ako obetovať spoločnú
modlitbu za všetkých tých, ktorí nás o ňu
prosili. – lm –

Synoda o rodine

Synoda biskupov o rodine
V októbri sa v Ríme uskutočnilo dlho
očakávané stretnutie biskupov, zvolané
Svätým Otcom Františkom, za účelom
otvorenia a prehodnotenia rôznych otázok
o rodine, spojené s nastolením niektorých
rozhodnutí a podaním pomocnej ruky
súčasnej rodine.

foto: www.famigliacristiana.it

Synode biskupov predchádzali už
v nedeľu, 28. septembra, modlitby na úrovni partikulárnej Cirkvi a farských spoločenstiev. Veriaci sa zhromažďovali i v kaplnke
Salus Populi Romani v Bazilike Santa Maria
Maggiore. V predvečer synody, v sobotu
4. októbra, sa Svätý Otec stretol
so zástupom zhromaždeným na Námestí
sv. Petra. V tom čase tam totiž prebiehala
modlitbová vigília. V spoločnej modlitbe
prosili najmä Svätú rodinu – Ježiša, Máriu
a Jozefa – za rodiny sveta, ktoré sú miestami stretnutia i večeradlami modlitby.
Tlačové stredisko Svätej stolice oznámilo mená 253 účastníkov tretieho mimoriadneho generálneho zhromaždenia Synody
biskupov, na ktorom sa rokovalo o pastoračných výzvach stojacich pred rodinou
v kontexte evanjelizácie. Okrem 191 synodálnych otcov sa na synode zúčastnilo
tiež 14 manželských párov, 16 expertov, 38
audítorov a 8 bratských delegátov z iných
cirkví a cirkevných spoločností.

Zo Slovenska sa na synode, ktorá sa
uskutočnila vo Vatikáne od 5. do 19. októbra, zúčastnili predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup
Mons. Stanislav Zvolenský; a prešovský
arcibiskup Mons. Ján Babjak.
Počas dvojtýždňových prác účastníci
zhromaždenia reflektovali nad pracovným
dokumentom Instrumentum laboris, vydaným v júni. Ako povedal kardinál Lorenzo
Baldisseri, generálny tajomník synody,
cieľom je „priniesť tomuto dnešnému svetu
krásu a hodnoty rodiny, vychádzajúce z učenia
Ježiša Krista, ktoré udržuje nádej.“ Toto
mimoriadne zasadanie synody bolo prvou
etapou cesty, ktorá vyvrcholí v roku 2015,
keď sa od 4. do 25. októbra bude konať
14. riadne zasadnutie synody na tému
„Ježiš Kristus zjavuje tajomstvo a poslanie
rodiny“. (Zdroj: TKKB) – lm –
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Výročie pontifikátu

Pripomeňme si 1. výročie pontifikátu
Svätého Otca Františka
13. marca 2013 sa nad Sixtínskou
kaplnkou objavil dlho očakávaný biely
dym, oznamujúci príchod nového pápeža. Stal sa ním bývalý argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio, ktorý si osvojil
meno skromného svätca z Assisi - František. Zástanca jednoduchého a skromného
spôsobu života. Aj napriek prvotnému
označeniu pápež „z konca sveta“,
od prvého dňa svojho pontifikátu prekvapuje odvahou a bojovnosťou za pravdu
a spravodlivosť. Vyznačuje sa povzbudzovaním, nielen kňazov ale i laikov,
nebáť sa otvoriť svetu, vyjsť zo seba
samých, stretávať sa s ľuďmi a byť misionármi, ktorí do dnes predstavujú jednu
z mnohých výziev pre Cirkev.
Prvý rok v úrade
Svoj pontifikát začal jednoduchým
pozdravom: „Fratelli e sorelle buonasera!“
(Bratia a sestry, dobrý večer!) V úvodnej reči
spomenul úlohu rímskokatolíckej Cirkvi,
ktorá presedá v láske všetkým cirkvám,
zdôraznil silu bratstva ako aj vzájomnej dôvery a vyzval ľud k modlitbám
za jeho požehnanie. Neskôr, počas svätej
omše 17. marca 2013, veriacim pripomenul,
že Boh sa nikdy neunaví odpúšťaním, ale
my sme niekedy unavení prosiť o odpustenie. Toto posolstvo zaniesol aj mladistvým
do jednej z rímskych väzníc Casa del Marmo. V rovnakom duchu sa niesla aj slávnosť
Kvetnej nedele kedy veriacich podporil
slovami: „A prosím vás, nenechajte si kradnúť
nádej! Nenechajte si ukradnúť nádej, ktorú nám
dáva Ježiš!“
„Prineste vašim rodinám, vašim krajinám
posolstvo radosti, nádeje a pokoja, ktoré sa
každoročne v tento deň mocne obnovuje.
Vzkriesený Pán, víťaz nad hriechom a smrťou,
nech je oporou pre všetkých, najmä pre tých
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najslabších a najnúdznejších“. (Posolstvo
Urbi et Orbi na Veľkonočnú nedeľu 2013).
Sv. Otec František plní, čo oznámil
keď zasadal na Petrov stolec. Snaží
sa bojovať proti netransparentnému
financovaniu v Cirkvi, nekalým aktivitám členov mafie, pokorne a úprimne
pristupuje aj k otázkam homosexuality.
Ešte ako arcibiskup v Buenos Aires býval
v jednoduchom byte a cestoval hromadnou autobusovou dopravou. Jeho
skromnosť ho neopustila ani po zvolení
za pápeža. Svojím úsmevom, ochotou
a empatiou s chudobnými, trpiacimi a slabými, si pápež František vzbudil rešpekt
ľudí na celom svete. Je pokorný zástanca
nekatolíkov a prisťahovalcov. Na Zelený
štvrtok umyl nohy dvom mladým ženám a moslimským väzňom. Ako sám
povedal, praje si Cirkev chudobnú a pre
chudobných.
Výročie zvolenia
Rovnako ako Argentína aj zvyšok sveta si pripomínal túto dôležitú a významnú udalosť. V Buenos Aires si v tento
deň sv. Otca pripomínali prednáškami
a diskusiami, ktoré zorganizovala Argentínska katolícka univerzita. V miestnej
katedrále odslúžil kardinál Mario Aurelio
Popoli svätú omšu vďakyvzdania. Farníci
mali vďaka veľkoplošným obrazovkám
možnosť sledovať exkluzívny rozhovor
s pápežom Františkom.
Gratulácie sv. Otcovi prišli do Vatikánu z celého sveta, a nielen od kresťanov.
Výnimkou teda neboli ani hlavy štátov
a predstavitelia iných cirkví. Predseda
Komunity arabského sveta v Taliansku
(COMAI), profesor Foad Aodi, v mene komunity pápežovi zablahoželal a uplynulé

Futbal

obdobie označil za historický a konkrétny
zlom v otvorení sa Cirkvi arabskému
a moslimskému svetu. V nemeckom mestečku Freiberg sa k výročiu pontifikátu
konala ekumenická konferencia.

Vatikánske knižné vydavateľstvo LEV
vydalo publikáciu pod názvom: „Haló? Tu
je František. Pápež a komunikačná revolúcia po roku“. Kniha predstavuje súhrn
príspevkov pápeža Františka žurnalistom o úlohe a zodpovednosti médií.
Vatikánske oddelenie tiež pripravilo tzv.
online knihu s fotografiami a výrokmi
z príhovorov sv. Otca, ktorá je na vatikánskej webovej stránke prístupná v šiestich
svetových jazykoch .
On samotný prežíval výročie svojho
zvolenia v tichosti a v duchu pôstneho
obdobia. Na spôsob, ktorým sv. Otec prežíval toto obdobie, prezident Konferencie
biskupov Talianska kardinál Angelo
Bagnasco, arcibiskup Janova, poukázal
svojím vyjadrením: „Aj týmto spôsobom
Svätý Otec svedčí o prvenstve modlitby
v živote každého veriaceho“. „Ako pastieri,
ktorí cítia zvláštny a jedinečný vzťah, ktorý
nás spája s biskupom Ríma“ – pokračuje
kardinál Bagnasco – „obnovujeme našu
úplnú disponibilitu a ako som povedal v marci
minulého roka, naše srdce túži pulzovať spolu
so srdcom pápeža Františka.“
(Zdroj: TKKBS) – ač –

foto: www.fotografiafelici.com

Benefičný futbalový zápas
Na pozvanie Českého veľvyslanectva
pri Svätej stolici sa 2.mája 2014 uskutočnil v Ríme benefičný futbalový zápas.
Počas kultúrno-športového podujatia
sa proti sebe postavili tímy Pápežského
českého kolégia sv. Jána Nepomuckého, zastúpený aj slovenskými kňazmi
a futbalové družstvo Amfora, zložené
z členov pražského združenia osobností
spoločenského života.

Práve Pražská Amfora pricestovala
do Ríma pri príležitosti 40.výročia svojho
založenia. Spoločenské stretnutie sa začalo v popoludňajších hodinách svätou
omšou, ktorú v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne celebroval kardinál Miloslav Vlk.
Počas omše bola venovaná aj spomienka
a modlitba zosnulej speváčke Ivete Bartošovej. Spomínaný futbalový duel sa tak
neskôr uskutočnil na ihrisku Oratorio
San Pietro. (Zdroj: TKKBS) – ač –
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Stretnutie so Svätým Otcom

Mám vlastnoručný podpis Františka
symbolicky obetovali svojho
dvanásťročného syna Jozefa
ako poďakovanie Pánu Bohu
za život, trpezlivosť i potrebnú silu.
Čo sa dialo priamo počas audiencie?

V stredu 8. októbra sa na generálnej
audiencii zúčastnila i desaťčlenná rodina
Prašnických zo Slovenska. Mama Mária
sa so svojim najmladším synom Jozefom
osobne stretli aj so Svätým Otcom. Ona
sama to komentuje takto: „Moja túžba bola
dostať sa do Ríma, na audienciu. Noc v aute
sme obetovali za Svätého Otca. V noci som sa
pomodlila dva ružence.“

„Samotná audiencia bola
úžasný zážitok. Počas nej som
držala veľké metrové papierove
srdce, kde bolo napísané „Slovakia“, cez ktoré som prosila za celé
Slovensko. Keď Svätý Otec prišiel k nám, povedala som mu, že toto sú všetci
moji drahí a on všetkých požehnal a podpísal
sa na toto srdce. Mám tam jeho vlastnoručný
podpis František.“ (Zdroj: RV) – lm –

Čo bolo dôvodom ich audiencie?
„Najmladší Jožko sa nám narodil s rázštepom chrbtice. Bola to ťažká skúška lebo doktori
povedali, že nebude... Za každú cenu ho chceli
zničiť. Nikdy sme sa ako rodina toľko nemodlili, ako cez prázdniny, keď sa narodil náš Jožko. A Pán Boh ho nechal... Keď sme prišli na
kontrolu, tak to nechápal nikto. Za tých 12 rokov nám Pán Boh tých skúšok dal veľmi veľa.“
Manželia Prašnickí sú vo svojom
okolí známi svojou dobrosrdečnosťou
a otvorenou pomocnou rukou. Tento ich
životný kríž ich nezlomil. Možno hovoriť
o opaku, posilnil ich rodinu. Tak, ako Mária priniesla dvanásťročného syna Ježiša
do chrámu, tak aj oni prišli do Ríma, aby
12

foto: www.fotografiafelici.com

Študenti u Svätého Otca

Svätý Otec a študenti Pápežských kolégií
V máji 2014 sa pápež František stretol
so študentmi Pápežských kolégií a konviktov. Stretnutie sa uskutočnilo v Aule
Pavla VI. a medzi prítomnými boli aj slovenskí kňazi z Pápežského slovenského
kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
Na stretnutí sa zúčastnilo aj takmer
150 študentov, kňazov a bohoslovcov
z Blízkeho východu a Ukrajiny, ktorých
sv. Otec ubezpečil o svojom spolucítení
s trpiacimi v mnohých častiach sveta.
Svoju oporu vyjadril slovami: „Chcem vám
povedať, že som vám veľmi blízko v tomto čase
utrpenia, naozaj veľmi blízko v modlitbe. Veľa
sa trpí v Cirkvi a trpiaca Cirkev je aj Cirkev
prenasledovaná v niektorých častiach. Som
vám blízko.“
Viac ako hodinu bol Svätý Otec študentom k dispozícií so svojím pohľadom
a odpoveďami na rôzne otázky. Poukázal
na nebezpečenstvo „akademizmu“ a odpoveďou na otázku diakona zo Severoamerického kolégia zároveň pripomenul,
aké dôležité je stáť súčasne na štyroch
pilieroch
počas kňazskej formácie:
„Duchovná formácia, akademická formácia,
komunitná a apoštolská formácia. Je pravda,
že tu v Ríme sa zdôrazňuje intelektuálna formácia, preto ste sem boli poslaní, ale aj ostatné
tri piliere treba kultivovať a všetky štyri sa
vzájomne podmieňujú. Ja by som nechápal
kňaza, ktorý príde aby tu v Ríme získal titul,
a nežil by v spoločenstve, alebo by nedbal
o duchovný život, každodennú svätú omšu,
každodennú modlitbu, čítanie Svätého písma,
osobnú modlitbu s Pánom, alebo apoštolský
život.“ Svoje tvrdenie dokončil slovami:
„Pán vás povolal, aby ste boli kňazmi. To je
základné pravidlo.“
Ďalším zaujímavým postrehom bola
aj otázka položená seminaristom z Číny,
ktorý poprosil sv. Otca o radu. Zaujímal
ho spôsob, akým urobiť z komunity miesto

ľudského rastu a dozrievania v kňazskej
láske. Odpoveď na otázku bola zodpovedaná hlbokou myšlienkou, ale veľmi
jednoducho. Život v komunite je dôležitý.
Delíme sa tam s bratmi, ktorí kráčajú ku
kňazstvu, stretávame sa s problémami,
zápasmi a objavia sa aj hriechy. No sú
tam aj dobré veci ako priateľstvo, a to
je dôležitou súčasťou spoločenského
života. Pokračoval: „Som presvedčený,
že musíme pokročiť v komunitnom živote.
Je zopár vecí, ktoré nám v tom veľmi môžu
pomôcť. Nikdy neohovárať druhých. Nikdy!
Ak mám niečo proti niekomu, alebo mám
iný názor, tak z tváre do tváre! Klebety sú
v komunite ako mor. Je potrebné hovoriť do očí,
a to vždy. A ak nemáš odvahu hovoriť otvorene,
povedz to predstavenému alebo spirituálovi,
aby ti pomohol. Ale nechodievaj z izby do izby
a neohováraj svojich spoločníkov. Hovorí sa,
že ženy klebetia; ale aj muži, je to tak? Aj my
dosť klebetíme, všakže? A to ničí komunitu.“
Na záver zdôraznil potrebu počúvania,
diskutovania a modlitieb, najmä za tých,
s ktorými máme problémy.

Tretím v poradí bol Mexičan z Kolégia Mater Ecclesiae, ktorého otázka
hovorila o bdelosti a osobnej disciplíne.
Svätý otec prirovnal turbulenciu v srdci
k rozbúrenému moru, v ktorom nevidieť
ryby. Spomenul tiež Svätú Matku Božiu, na ktorú by kňazi nemali zabúdať
a obrátiť sa na ňu tak, ako sa každé dieťa
v ťažkých chvíľach obracia na svoju matku.
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Počas stretnutia sa o názor pápeža
Františka zaujímal aj Filipínčan z Pápežského filipínskeho kolégia. Vo svojej
otázke sa zameral na komunikatívnosť
a schopnosť vodcovstva. Svätý otec
za jediný spôsob vodcovstva určil službu.
Otázka mladého kňaza z Mexického
kolégia sa týkala profilu kňaza pre novú
evanjelizáciu. Reakcia sv. Otca bola jednoznačná a priama: „Vyjsť zo seba! Podľa
mňa toto je jadro evanjelizácie. Vyjsť zo seba
znamená ísť k niekomu, teda blízkosť. Keď
nevyjdeš zo seba, nikdy nebudeš blízko iným.“

Posledná otázka kňaza z Poľského
kolégia uzavrela kruh diskusie medzi
Svätým Otcom a študentmi. Otázka smerovala k ľudským kvalitám potrebným
na to, aby kňaz podľa vzoru Dobrého
pastiera dokázal žiť „mystiku stretnutia“.
„Stretnutie... Schopnosť stretnúť sa, schopnosť vnímať, načúvať iným ľuďom. Schopnosť spoločne hľadať cestu, spôsob a iné veci.
Toto je stretnutie. A znamená to aj nedesiť sa,
nebáť sa vecí. Dobrý pastier sa nemá ľakať.
Môže snáď pociťovať strach, ale nikdy nemá
byť prestrašený. Vie, že mu pomáha Pán.
Toto znamená stretnutie s ľuďmi, ktorým
pastoračne slúžiš“, týmito slovami pápež
František ukončil svoje stretnutie. (Zdroj:
TKKBS) – ač –

Slováci v Rímskych katakombách
V sobotu, 1. novembra 2014, sa v Domitiliiných katakombách stretli slovenskí
veriaci žijúci v Ríme. Svätou omšou, ktorú
celebroval otec Marek Vaňuš, si tak pripomenuli sviatok všetkých svätých. Svätá
omša prebiehala v úzkych priestoroch
v podzemí, ktoré zanechávali dojmy
z prostredia dýchajúceho históriou. Sviatočnú atmosféru dopĺňala krátka exkurzia
po samotných katakombách.
Katakomby sv. Domitily tvorí viac než
17 kilometrov podzemných chodieb ktoré
siahajú až do hĺbky 30 metrov. Tvoria ich tri
podlažia a svojou rozlohou patria k dvom
najväčším v Ríme. Katakomby Večného
mesta ponúkajú jeden z najucelenejších
a najvýrečnejších obrazov o kresťanskej
komunite v imperiálnom Ríme. Až do
2. storočia nemali prvotní kresťania vlastné pohrebiská. Boli tak pochovávaní spolu
s pohanmi, na miesta vyhradené mimo
mesta pozdĺž hlavných ciest. Napríklad sv.
Pavol bol pochovaný vedľa cesty vedúcej
do Ostie. Pochovávanie do podzemia bolo
najskôr považované za lacnejší variant
a preto sa na určitý čas stali katakomby
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pohrebiskom chudobnejšej komunity.
Neskôr sa však tento názor zmenil a hlavným dôvodom budovania katakomb bola
túžba odpočívať v blízkosti mučeníkov.
Zaujímavosťou je aj zobrazovanie malieb
a citátov vytesaných na hroboch, vyjadrujúcich očakávanie vo vzkriesenie a spásu.
Katakomby boli znovu objavené v roku
1593 prvým moderným bádateľom kresťanských pohrebísk, Antoniom Bosiom.
Súčasťou katakomb sv. Domitily je aj
Bazilika mučeníkov Nerea a Achilea. – ač –

Siena

Siena a Orvieto odhalili svoje tajomstvá

Ani vysoká pravdepodobnosť dažďa
nezabránila pätnástim odhodlaným Slovákom vyraziť v sobotu, 15. novembra,
na celodenný výlet do Sieny a Orvieta.
Po približne trojhodinovej ceste dorazila
skupina výletníkov do prvého cieľa – stredovekého mestečka Siena.
Ako prvá prišla na rad Bazilika
Cateriana di San Domenico. Okrem obdivovania umeleckých diel a architektúry
sa mohli Slováci pomodliť aj pri pozostatkoch sv. Kataríny Sienskej. Ťažké mračná
neveštili nič dobré, ale aj do rodného
domu patrónky Európy prišli ešte pútnici suchí. V ,,kuchynskom sanktuáriu“
sa zastavili pri krbe z pôvodnej stavby
a vďaka freskám a obrazom sa dozvedeli
aj úryvky zo života tejto patrónky tých,
ktorí trpia bolesťami hlavy.

Neodmysliteľnou dominantou Sieny
je ale miestna katedrála zasvätená Panne
Márii Nanebovzatej. Postavená z čierno-bieleho mramoru, ktorý podľa legendy
symbolizuje farbu koní zakladateľov
mesta, neunikne pozornosti žiadneho
návštevníka. Bohato zdobená západná fasáda, nesúca prvky románskeho aj gotického štýlu, je dielom autora Giovanniho
Pisana. Na výzdobe interiéru sa podieľali
aj takí majstri ako Donatello, Bernini či
Michelangelo.
Po „suchom obede“ na sienskom
námestí pokračovali výletníci do Orvieta.
V miestnej katedrále, ktorá sa nápadne
podobá na tú v Siene, je dodnes uchovávaná
relikvia
z eucharistického
zázraku v Bolsene,
ktorý sa odohral
pred 750 rokmi.
V bočnej kaplnke
majú veriaci možnosť pomodliť sa
pred korporálom,
na ktorý počas
slávenia
svätej
omše vystrekla krv
z hostie, premenenej pochybujúcim
českým kňazom Petrom. Po tomto zázraku pápež Urban IV. definitívne ustanovil
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
pre celú Cirkev.
Deň zakončili pútnici svätou omšou
v kostole sv. Ondreja v Orviete. Až do posledných chvíľ sa zdalo, že dážď predsa
ušetrí týchto odhodlancov, no opak bol
pravdou. A hoci návrat do Ríma vo večerných hodinách sprevádzal hustý dážď,
nezmyl ani trochu dobrý pocit a zážitky
z návštevy týchto dvoch historických
miest. – ah –
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Oznamy

Rozpis liturgických slávení
Svätého Otca počas decembra
8. decembra 2014 o 16:00 (Piazza di Spagna) – uctenie si sochy Madony a modlitba
na Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
24. decembra 2014 o 21:30 (Vatikán) – omša v noci na Slávnosť Narodenia Pána
25. decembra 2014 o 12:00 (Vatikán) – slávnostné požehnanie Mestu a svetu (Urbi et Orbi)
31. decembra 2014 o 17:00 (Vatikán) – vešpery a Te Deum z príležitosti poďakovania
za uplynulý rok 2014 (Zdroj: vatican.va)

Svetový deň migrantov
18. januára 2015 (Vatikán) – uskutoční sa stretnutie zahraničných národov a národností pri príležitosti
Svetového dňa migrantov na tému
„Cirkev bez hraníc, Matka všetkých“

foto: www.radiovaticana.va
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