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SVÄTÝ OTEC BOL NA SLOVENSKU
PRIŠIEL SVEDČIŤ O PRAVDE, ABY SME AJ MY VYDALI SVEDECTVO O PRAVDE

Štyri dni, ktoré obrátili oči celého sveta aspoň na chvíľočku na Slovensko.
Nikdy nebolo Slovensko tak zviditeľnené ako po tieto dni, keď Svätý Otec
kráčal po našej zemi.
Jedinečná udalosť v našej histórii.
Vari len preto prišiel, aby sa hovorilo o nás, aby stúpalo naše sebavedomie —
niekedy aj tak trochu hriešne?
Nie. Láska Kristova ho priviedla, aby aj on, ako jeho Majster, vydal svedectvo
o Pravde. Medzi prvými slovami na bratislavskom letisku povedal: «... budovať... na
pevných základoch pravdy.»
Vari je pravda taká dôležitá? — Kristus ju považoval za tak
významnú, že krvou o životom vydal svedectvo o nej a označil
ju za zmysel svojho príchodu na zem.
Lebo len cez Pravdu vedie Cesta k Životu, v ktorom sa
splní odveká túžba každého človeka po úplnom a trvalom
šťastí. Pre také šťastie nás Boh stvoril a dal nám možnosť
dosiahnuť ho, ak svojím životom vyslovíme to rozhodujúce
«ÁNO» Bohu.
Tento náš súhlas môže však vychádzať len zo slobodného
poznávania pravdy. Len z nej vyplynie správne rozhodnutie a
z neho plne zodpovedné konanie. Takto skutkami vyslovený
súhlas s nekonečným Dobrom nám potom otvorí bránu k dokonalému šťastiu.
Práve preto viedla cesta Svätého Otca k nám, aby vydal
svedectvo o tejto Pravde a dokonalom Dobre. Prišiel otvoriť
svoje srdce každému a všetkým, aby sa podelil s nimi o svoj
zážitok Boha a aby ho všetci mohli precítiť s nim.
Pri tom stretnutí sa otvárali i naše srdcia a rodilo sa spoločenstvo, v ktorom sa
Kristov námestník delil o prítomnosť Pána vo svojej duši s Božim ľuďom na Slovensku.
Podeliť sa o Boha vo svojom vnútri znamená sprístupniť blížnemu jedinečný
zážitok. Pravé v tom spočíva podstata apoštolátu a mimoriadny význam pastoračnej cesty Svätého Otca.
Pápež prišiel vyzvať nás k apoštolátu šťastia, a to nie len slovom, ale aj
hlbokým spoločným zážitkom, aby sme aj my vydávali svedectvo o Pravde, ktorá
stojí na počiatku každého šťastia. Šťastia, ktoré je zmyslom života a aj cieľom
každého ľudského spoločenstva, napr. rodiny, národa i štátu.
Práve túto cestu cez Pravdu k Dobru nám prišiel ukázať Svätý Otec, aby mohol
aj slovenský národ a jeho štát spolu so všetkými svojimi obyvateľmi splniť svoje
dejinné poslanie tak medzi svojimi, ako aj v celom ľudskom spoločenstve.
«... BUDOVAŤ NOVÝ ŠTÁT NA PEVNÝCH ZÁKLADOCH PRAVDY, SOLIDÁRNOSTI A
PRAVEJ DEMOKRACIE...» povedal Ján Pavol II. na bratislavskom letisku pri prílete.
Len v uskutočňovaní týchto slov pretrvá apoštolská cesta Jána Pavla II. v histórii
nášho národa viac ako štyri dni.
ANTON NEUWIRTH
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ĎAKUJEME VAM - SVATY OTCE
SVÄTÝ OTEC VSTÚPIL NA SLOVENSKÚ PÔDU PRVÝ RAZ SYMBOLICKY. KEĎ ô.

NOVEMBRA 1901 NAVŠTÍVIL SLOVENSKÝ ÚSTAV SVATÉHO CYRILA A METODA V RÍME.
DRUHY RAZ POBOZKAL SLOVENSKÚ ZEM V BRATISLAVE-VAJNOROCH 22. APRÍLA 1990
A BOL U NÁS NIEKOĽKO HODÍN.
TRETÍ RAZ VENOVAL SLOVENSKU ŠTYRI DNI. ĎAKUJEME PÁNU BOHU ZA TIETO
VELKÉ CELONÁRODNÉ OBNOVNÉ MISIE. ĎAKUJEME JÁNOVI PAVLOVI II. ZA VŠETKY

SLOVÁ POVEDANÉ PRE SLOVÁKOV NA SLOVENSKU. CHCEME SI ICH VPÍSAŤ DO
PAMATI A DO SŔDC. V ICH SVETLE CHCEME S PÁNOM BUDOVAŤ SPOLOČNÝ
DOM VŠETKÝCH OBYVATEĽOV SLOVENSKA. ABY SME SA NENAMÁHALI ZBYTOČNE.
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BRATISLAVA 30.06.1995

S POCITMI RADOSTI VSTUPUJEM
NA SLOVENSKÚ ZEM
Svätý Otec po pristátí lietadla na bratislavskom letisku takto odpovedal na srdečné prijatie

Pán prezident Slovenskej republiky,
pán predseda vlády,
ctihodní bratia biskupi,
vážení občianski, politickí a vojenskí predstavitelia,
bratia a sestry!

1. S. pocitmi veľkej radosti vstupujem už po
druhý raz na slovenskú zem. Ďakujem vám za
srdečné prijatie. S úctou pozdravujem predovšetkým pána prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča, ktorému úprimne ďakujem za láskavé pozvanie na túto návštevu, ako aj za milé slová privítania, ktorými ma prijal. Zároveň
chcem srdečne pozdraviť pána predsedu vlády
Vladimíra Mečiara, ako aj členov vlády a pariamentu i tu prítomných občianskych a vojenských
predstaviteľov.
S veľkou úctou pozdravujem kardinála Jána
Chryzostoma Korca, symbolickú postavu slovenského svedectva v ťažkých časoch, a kardinála
Jozefa Tomka, ktorý pochádza z tejto krajiny a je
mojím verným spolupracovníkom. Môj srdečný
pozdrav patrí miestnemu metropolitovi, arcibiskupovi Jánovi Sokolovi, a predsedovi Biskupskej
konferencie Slovenska biskupovi Rudolfovi Balážovi i všetkým ctihodným pastierom tejto partikulárnej cirkvi, ktorá vo svojich stáročných dejinách vedela dať žiarivé príklady vernosti Kristovi a evanjeliu.
S bratským pozdravom sa obraciam na členov
rozličných kresťanských vierovyznaní a iných náboženských spoločenstiev tejto krajiny; s ich reprezentantmi budem mať zajtra osobitné stretnutie. Napokon s hlbokou úctou pozdravujem
všetkých katolíkov a celý slovenský ľud, ako aj
príslušníkov iných národných spoločenstiev žijúcich na Slovensku, najmä Maďarov.
2. Keď som sa s vami pred piatimi rokmi
lúčil, vyslovil som túžbu ešte raz vás uvidieť.
Krátko predtým sa skončila revolúcia, ktorú
vtedy výstižne nazvali «nežná» či «zamatová».
Dnes, keď sa uskutočňuje túžba, ktorú som vy
4

slovil, vaša krajina dosiahla ďalší cieľ: Slovensko
je samostatné a nezávislé. Vážnym a pokojným
rokovaním sa v roku tisíc deväťsto deväťdesiattri
dva národy, český a slovenský, pokojne rozdelili.
Dali ste svetu znamenitý príklad, ako možno
dialógom a rešpektovaním obojstranných práv
riešiť problémy, ktoré môžu vzniknúť vo vzťahoch medzi národmi a štátmi.
Úloha, pred ktorou dnes stojí slovenská pospolitosť, je vážna a náročná: budovať nový štát
na pevných základoch pravdy, solidárnosti a pravej
demokracie svorným prispením všetkých jeho
zložiek. Ovzdušie znovunadobudnutej slobody
možno upevniť dialógom a rozšírenou spoluprácou aj s inými krajinami strednej a východnej
Európy. Významným príkladom tohto úsilia je
dohoda s Maďarskom o spolupráci a pokojnom
riešení sporov, ktoré by mohli v budúcnosti
vzniknúť.
3. Drahí Slováci! Dobre poznáme bolestné
následky tvrdých rokov totalitného režimu, ktoré
v minulosti spôsobili ozajstné spustošenie v oblasti sociálnej a politickej, kultúrnej a náboženskej. Dnes k vám prichádzam ako pútnik Ježiša
Krista povzbudiť vás, aby ste pokračovali na
ceste, ktorú ste nastúpili. Sloboda a pokoj sú
výdobytky, ktoré treba deň čo deň chrániť a
rozvíjať účinnou spoluprácou všetkých občanov.
Prichádzam vydať svedectvo o základnom
príspevku, ktorým sa chcú veriaci zapojiť do
budovania štátu, aby mu zabezpečili budúcnosť
založenú na hodnotách pravdy a solidarity. Prichádzam najmä preto, aby som svojich bratov
posilnil vo viere a všetkým opätovne zvestoval
Ježiša Krista, jediného pravého Spasiteľa sveta.
4. Slovenské dejiny svedčia o tom, aká dôležitá je kresťanská tradícia. Ona je pevným základom, na ktorom možno postaviť život a rozvoj celej spoločnosti. Táto krajina je už od svojej
prvej evanjelizácie zásluhou svätého Cyrila a Metoda hlboko poznačená ohlasovaným evanjeliom.

A sama ústava vašej republiky uznáva a predklada bohaté občianske i duchovné dedičstvo
kresťanstva ako program pre život v súčasnosti.
Posolstvo svätých solúnskych bratov zostáva
vždy platným orientačným bodom pre novú
evanjelizáciu, ktorá má obrodiť všetky oblasti
ľudskej existencie.
Odvolávajúc sa na tieto pevné kresťanské korene, toľkí odvážni synovia a dcéry tejto krajiny
odolávali v ťažkých rokoch skúšok a vytrvali,
keď totalitný režim udúšal každú formu slobody,
najmä slobody náboženskej. Vedomie takého bohatého dedičstva posilňovalo vieru a nádej všetkých tých — biskupov, kňazov, rehoľníkov a
veriacich laikov —, ktorí znášali nespravodlivé
násilie, ba aj prenasledovanie, len aby zostali
verní Kristovi a Cirkvi.

5. Keď som odchádzal po skončení návštevy
v roku tisíc deväťsto deväťdesiat z Vajnor, zanechal som vám tento odkaz: «Nebojte sa! Nemajte strach!».
«Nebojte sa! » opakujem vám dnes pri svojom
príchode k vám. V čase budovania slobodného,
samostatného a demokratického Slovenska treba
dôverovať v Božiu pomoc a bez výhrad sa venovať upevňovaniu toho, čo ste už dosiahli.
Je nevyhnutné usilovať sa, aby všetci mali
prístup k dobrám, ktoré sú potrebné pre čestný a
činný život. Každému treba zabezpečiť možnosť
trvalej práce, podporovať formy sociálnej solidarity voči najviac postihnutým vrstvám a chrániť
základné demokratické práva všetkých občanov.
Okrem toho treba varovať mladšie generácie
pred vidinami ľahkých úspechov, pred ziskom
z nečestných podujatí, pred konzumizmom a
hedonizmom, ktorým chýbajú ideály a hodnoty.
Treba tiež posilňovať demokratické ustanovizne
podporovaním účasti všetkých občanov na verejnom živote štátu v správnej výmene názorov a
plánov zameraných na zveľadenie spoločného
dobra. Udalosti, ktoré sa odohrali v posledných
rokoch tohto storočia, sú poučením, že proces
obnovy spoločnosti môže vyznieť ako veľmi prechodný jav, ak nespočíva na solídnych mravných
a kultúrnych základoch. A práve v tomto smere
prispieva Cirkev k úplnému rozvoju štátu.
Kresťanská kultúra, ktorá osvetľovala dejinnú
cestu vášho ľudu, má aj dnes pomáhať Slovákom
na ceste k svornému spolužitiu v spoločenstve
európskych národov.

Vitajte nám, Svätý Otec. Dávame vám tradičné dary: chlieb,
soľ, kvety, Obnovte svojím slovom našu tradičnú vieru, aby
prinášala krásne kvety čnostného života.

6. «Nebojte sa!» Takto nás povzbudzuje aj
žiarivé svedectvo Košických mučeníkov, ktorí
zostali verní Kristovi až po preliatie krvi. Týchto
troch mučeníkov s radosťou vyhlásim za svätých
počas tejto pastoračnej návštevy. Marek Križín,
Štefan Pongrácz a Melichar Grodziecký prišli na
Slovensko ohlasovať evanjelium a ponúknuť
svoju veľkodušnú pomoc tunajšiemu obyvateľstvu. Ich obeta zúrodnila túto zem a pripravila ju
na prijatie evanjeliového semena, aby prinieslo
úrodu.
Drahí bratia a sestry, pozývam vás na stretnútie na budúcu nedeľu, keď ich s radosťou pripojím k slávnemu zástupu svätých. Budeme tak
spoločne ďakovať Pánovi za dar, že uvidíme
týchto bratov zapísaných do Martyrologia Cirkvi,
ktorá je na Slovensku.
7. V týchto dňoch budem mať možnosť navštíviť dve slávne mariánske svätyne: baziliku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne a baziliku
Navštívenia v Levoči, kam každý rok putujú vo
veľkom počte veriaci z celého Slovenska. Budem
sa môcť spolu s vami poďakovať preblahoslavenej Panne Márii za jej neprestajnú ochranu slovenského národa počas toľkých storočí jeho dejín. A práve Panne Márii, ktorú vzývate ako
Sedembolestnú a ktorá je hlavnou patrónkou
Slovenska, chcem už teraz zveriť dni svojho
pobytu medzi vami, aby priniesli milosť a dobro
pre všetkých.
S týmto želaním udeľujem vám a vašim
drahým apoštolské požehnanie.
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BRATISLAVA 30.06.1995
V KONKATEDRÁLE BRATISLAVSKO-TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZY

STE STÁLE VZÁCNI PRE CIRKEV I PRE SVET
Stretnutie s kňazmi, rehoľníkmi a rehoľníčkami

1. «Vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva víťazstvo v Kristovi a naším prostredníctvom zjavuje
na každom mieste vôňu jeho poznania» (2 Kor
2,14).
Týmito slovami apoštola Pavla vyjadrujem
vďačnosť Pánovi za to, že mi dožičil byť dnes
v tomto nádhernom Dóme svätého Martina,
ktorý bol nedávno vyhlásený za konkatedrálu
Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Predovšetkým
mám radosť z toho, že som s vami, drahí kňazi,
rehoľníci, rehoľníčky a mladí seminaristi. Všetkých vás srdečne pozdravujem.
Bratsky objímam arcibiskupa tejto arcidiecézy
monsignora Jána Sokola a ďakujem mu za milé
privítanie a za prejavenie duchovnej oddanosti.
Pozdravujem ctihodných kardinálov Jána Chryzostoma Korca a Jozefa Tomka, ako aj pomocných biskupov miestneho arcibiskupa a ostatných prítomných biskupov, — pána arcibiskupa
Bukovského z Moskvy, ako aj pána arcibiskupa

Kňazi, rehoľníci a rehoľníčky sa modlia v Konkatedrále sv.
Martina spolu so Svätým Otcom. Je to ideálny obraz živej
Cirkvi.
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McCarryho zo Spojených Štátov, pána ambasádora.
V tomto pôsobivom duchovnom ovzduší nemôžem nespomenúť diecézneho kňaza a kanonika Marka Križína a rehoľníkov zo Spoločnosti
Ježišovej Štefana Pongrácza a Melichara Grodzieckého, ktorých budem mať česť vyhlásiť za
svätých práve počas tejto mojej pastoračnej návštevy. Nech sa vzdáva vďaka Bohu, ktorý nikdy
nenecháva svoj ľud bez svätých vodcov a pastierov! Vôňa svätosti týchto vašich patrónov sa šíri
do celého spoločenstva Cirkvi a prostredníctvom
neho do celého sveta.
2. Drahí bratia a sestry, počas štyridsať rokov
komunistickej diktatúry mnohí z vás hrdinsky
dokazovali svoju vernosť Kristovi. Pápež vám
dnes v mene Cirkvi vyslovuje svoje uznanie. Predlžili ste v sebe utrpenie Ježiša Krista: s ním ste
trpeli, s ním ste úspešne odolávali nespravodlivosti a násiliu, s ním sa teraz môžete tešiť, že ste
víťazne obstáli v skúškach; a toto je viem, pretože som bol biskup z druhej strany Tatier. Viem
tiež dobre, ako bolo tam a ako bolo tu. Tu bolo
trudno. Dúfam, že z toho bude ovocie. A títo
seminaristi sú duchovné ovocie.
Vzdávam vďaky Bohu za tento obdivuhodný
príklad vernosti. Dnes možno povedať, že vaše
utrpenie prežívané v spojení s ukrižovaným Kristom nebolo márne, ale prinieslo a ešte prinesie
bohaté ovocie svätosti a množstvo Božích milostí.

3. Drahí kňazi, ak ste v minulosti boli hatení
v riadnom vykonávaní pastorácie, ak ste nemali
knihy a učebnice na štúdium a hlbšie poznanie
Božieho slova a dokumentov Učiteľského úradu
Cirkvi, dnes môžete žiť svoje kňazské povolanie
v slobode, po ktorej ste tak veľmi túžili. Nik
nemôže lepšie oceniť toto šťastie ako vy. To by
vás malo pobádať, aby ste si dopĺňali a skvalitňovali duchovnú a kultúrnu formáciu, a tak
získali to, o čo ste prišli v čase tvrdej skúsenosti
s diktátorským režimom, a zároveň naplno zodpovedali súčasným požiadavkám kňazskej služby.
So zrakom upretým na Ježiša Krista prehĺbte
si vedomie svojej kňazskej identity: ste pre Cir-

kev a v Cirkvi sviatostnými reprezentantmi jediného a večného Kňaza. S autoritou Pána Ježiša,
Hlavy a Pastiera, ohlasujete slovo, opakujete
úkony odpúšťania a obety a prejavujete láskavú
starostlivosť, keď sa obetujete v službe Božiemu
ľudu.
Kristovi kňazi naveky! Ste stále vzácni pre
Cirkev i pre svet: dnes v slobode, tak ako včera
v nanútenej skrytosti. Cirkev, ktorá sa pripravuje
na slávenie tretieho kresťanského tisícročia, si
uvedomuje nevyhnutnosť novej evanjelizácie,
ktorá je úlohou celého spoločenstva Cirkvi. Samozrejme, že v tomto rozsiahlom a záväznom
poslaní je váš príspevok prvoradý a nenahradíteľný.
4. Práve preto, aby ste boli nositeľmi radostnej evanjeliovej zvesti s láskou Dobrého Pastiera,
usilovne pestujte duchovný život a využívajte
všetky prostriedky «všeobecné i osobité, tradičné i nové, ktoré Duch Svätý neprestajne dáva
Božiemu ľudu a ktoré Cirkev odporúča, ba niekedy aj predpisuje na posvätenie svojich členov»
(Presbyterorum ordinis, č. 18). Takýmito prostriedkami sú: zodpovedné plnenie kňazskej
služby, pestovanie čností čistoty, chudoby a poslušnosti, náležité slávenie svätej omše, dôsledná
modlitba liturgie hodín, svätý ruženec, rozjímanie a pravidelné prijímanie sviatosti pokánia.
Toto je nevyhnutný asketický program, ak chcete
dosiahnuť svätosť života, ktorú vyžaduje účasť
na Kristovom kňazstve.
Veľmi užitočné a účinné sú aj duchovné cvičenia. Odporúčam vám dať si ich do programu
pravidelne každý rok. Povzbudzujem a nabádam
vás, aby ste si ich nielen konali, ale aby ste sa
z presvedčenia stali apoštolmi týchto chvíľ uvažovania a modlitby, ktoré sú užitočné nielen pre
zasvätené osoby, ale aj pre veriacich laikov. Tu je
pán Krčméry, on to dobre vie.

5. V tejto veci Druhý vatikánsky koncil pripomíňa, že všetci veriaci majú právo očakávať
z úst kňazov slovo živého Boha (porov. tamže, č.
4). Keď sa toto slovo denne číta, modlí a medituje vo svetle cirkevných Otcov a dokumentov
Učiteľského úradu, je jedinečným prameňom,
z ktorého vás pozývam čerpať bohaté a zdravé
učenie. Ono je ako «duchovný liek pre Boží
ľud » (Pont. Rom., De Ordinatione Presbyterorum).
Nezanedbávajte ani študium sociálnej náuky
Cirkvi, aby ste mohli veriacim ponúknuť zásady
a hodnoty, ktorými sa budú inšpirovať v úsilí
slúžiť spoločnému dobru svojej krajiny.

Drahí bratia v kňazstve, usilujte sa vytvoriť
harmonickú jednotu medzi kňazskou službou,
modlitbou a štúdiom. Buďte hlboko presvedcení, že tak ako modlitba robí účinným vaše
pastoračné úsilie, podobne aj čas venovaný štúdiu a pastoračnej i kultúrnej obnove posilňuje
váš duchovný život a skvalitňuje vašu kňazskú
službu.
6. Teraz sa chcem osobitne prihovoriť vám,
rehoľníci a rehoľníčky. Vaša prítomnosť v Cirkvi
je dar, ktorého sa nemožno vzdať. Záväzkom
zachovávať evanjeliové rady ste pre všetkých —
uprostred pominuteľných časných skutočností
— dôrazným upozornením na nehynúce hodnoty
Božieho kráľovstva.
Aké výrečné svedectvo o viere v Boha a o
láske k blížnemu ste vedeli vydávať v skrytosti
v temných rokoch totality. Viera v Boha a láska
k blížnemu nadobudli podobu odpustenia a modlitby za tých, čo boli zodpovední za prenasledovanie, ktoré vás malo zničiť; nadobudli podobu
vytrvalej trpezlivosti, aby nové generácie nezostali
bez daru Bohu zasväteného života; nadobudli
podobu prorockého svedectva \ temnotách skúšky, že svitnú lepšie časy. Kto by to bol čakal, že
pápež príde na Slovensko do Bratislavy do tohto
kostola?
Pán bol s vami v tých ťažkých rokoch. Jeho
láska vás posilňovala, rozširovala vám srdce a
učila vás ochotne brať na plecia Kristov kríž a
kráčať úzkou cestou, ktorá vedie k pravému
životu. Vaše svedectvo bolo velké a Cirkev je
vám zaň vďačná.
V myšlienkach sa obraciam aj na drahé klauzúrne sestry. Ich tichá prítomnosť uprostred Božieho ľudu je dar, ktorý treba prijať a stále viac si
vážiť. Preto vás povzbudzujem, drahé sestry, aby
ste svojím životom naplneným modlitbou odporúčali Pánovi potreby, obavy a nádeje súčasného
ľudstva. Vyprosujte preň najmä najvyššie dobro
spásneho stretnutia s Vykupiteľom.
Tento trvalý záväzok modliť sa za bratov a
sestry vám pomôže rýchle napredovať v asketickom úsilí. Tak budete v skrytosti a v tichu
kláštora služobnicami Pána v službe jeho Cirkvi.

7. Drahí bratia a sestry, všetci spolu v rozmanitosti chariziem a služieb, ktoré vzbudzuje
Duch Svätý, pozerajte do budúcnosti s nádejou.
Posilňovaní Pánovou milosťou vytrvajte radostne
a pokojne v úsilí o osobné posvätenie a apoštolskú horlivosť.
Vaša pastoračná láska, kňazi, vaše radostné
bratstvo, rehoľníci a rehoľníčky, a vaša ustavičná
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modlitba, klauzúrne sestry, nech sú oporou a
povzbudením pre tých z novej generácie, ktorých
Pán volá, aby sa plne zasvätili iba jeho službe.
Cirkev, ktorá je na Slovensku, očakáva od vás
veľa, drahí seminaristi, novici a novicky. Odpovedajte veľkodušne Pánovi, ktorý vás volá, aby
ste ho nasledovali. Pripravte sa, aby ste boli
odvážnymi svedkami jeho evanjelia, pohotovými
odolávať ťažkostiam a protivenstvám, a by ste
zostali verní tomu, ktorý si vás vyvolil za sprostredkovateľov svojej milosrdnej lásky.

8. Na všetkých zvolávam nebeskú ochranu
preblahoslavenej Panny Márie. Nech vás Božia
Matka sprevádza a nech urobí vašu každodennú

službu bohatou na ovocie najmä pri posilňovaní
tých, čo trpia a sú opustení. Nech vám pomáhajú
svätí patróni Slovenska.
Nech vás povzbudzuje aj uistenie, že budem
na vás pamätať v modlitbe. To potvrdzujem aj
svojím osobitným apoštolským požehnaním,
ktoré s radosťou udeľujem vám tu prítomným a
všetkým vašim drahým v Pánovi.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Všetkých vás i vaše úlohy a predsavzatia zverujem Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Tieto svoje želania sprevádzam uistením
o neprestajnej spomienke pred Pánom a osobitným apoštolským požehnaním.

NITRA 30.06.1995
STRETNUTIE SO ZÁSTUPMI MLÁDEŽE

KRISTUS, BOŽÍ SYN A VYKUPITEĽ ČLOVEKA,
NAPLNO ODPOVEDÁ NAJRÝDZEJŠÍM TÚŽBAM
ĽUDSKÉHO SRDCA
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Zdravím pána prezidenta Slovenskej republiky
Kováča, zdravím pána predsedu slovenského
parlamentu Gašparoviča, zdravím pána predsedu
slovenskej vlády Mečiara a všetkých vzácnych
hostí. Zdravím vás vzácni mladí priatelia.
1. Drahí mladí priatelia! V evanjeliovom
úryvku, ktorý sme práve dočítali, sme počuli o
istých Grékoch, ktorí chceli vidieť Ježiša. Grékmi
boli aj svätí solúnski bratia Cyril a Metod. Vďaka
ich apoštolskej horlivosti Duch Svätý zavial semeno evanjelia do tejto vašej zeme, kde vaši
predkovia prejavili túžbu poznať Krista. Túto
túžbu vyjadril knieža Rastislav prostredníctvom
poslov vyslaných do Konštantínopolu. Svätí bratia potom siali do tejto brázdy, zasvätiac svoj
život sadeniu a rastu Božieho kráľovstva.
Vy, mládež tejto krajiny, ste novou úrodou na
Božom poli. Tou úrodou, ktorej korene siahajú
do čias evanjelizácie svätých solúnskych bratov.
Buďte ich dôstojnými pokračovateľmi! Prijmite
túto výzvu a zasväťte sa veľkodušne dielu novej
evanjelizácie. Budujte most medzi druhým a tretím kresťanským tisícročím.
Nitra nám hovorí o prvom tisícročí. Tu neďaleko stál prvý kresťanský kostol v celej středovýchodnej Európe. Tu sa od roku osemsto dva
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dsaťosem pšeničné zrno stáva v Eucharistii telom
Krista, ktorý v sebe zjednocuje všetkých, čo ho
s vierou prijímajú. Preto som túžil navštíviť Nitru. Ešte za života svätého Metoda tu bola zriadená diecéza. Katedrálny chrám, ktorý sa vypína
nad mestom, je jedným z najstarších biskupských
sídel medzi slovanskými národmi. Tu sa narodil
Gorazd, «muž vašej krajiny, vzdelaný... a pravoverný», spoľahlivý učeník, ktorého si Metod
vyvolil za svojho nástupcu.
S pohnutím hľadím na obrysy Zobora. Na
jeho úpätí stál okolo roku tisíc kláštor svätého
Hypolita, kde sa formoval môj krajan svätý Andrej-Svorad a jeho žiak svätý Benedikt, nebeskí
patróni tohto mesta a tejto diecézy. Títo a mnohí
iní menej známi hrdinovia viery — myslím napríklad na svätého biskupa Bystríka — sú akoby
semená, ktoré padli do úrodnej nitrianskej pôdy,
do pôdy Kristových ohlasovateľov a odvážnych
apoštolov.

2. Na tejto požehnanej pôde sa dnes stretám
s vami, drahí chlapci a dievčatá zo slovenských
diecéz. S láskou vás všetkých pozdravujem spolu
s nitrianskym biskupom, kardinálom Jánom
Chryzostomom Korcom a jeho pomocným biskupom Františkom Rábekom. Pozdravujem aj
všetkých prítomných biskupov a všetkých vašich

kňazov. Pozdravujem mládež zo susedných krajín: Čiech a Moravy, Rakúska, Maďarska, Poľska,
ako aj mladých Rómov. Som rád, že sú tu medzi
vami aj tí, čo si konajú vojenskú službu. Osobitný pozdrav posielam tým, čo pre rozličné
dôvody nemohli prísť a sú duchovne s nami
spojení.
Drahí chlapci a dievčatá. Aj vy túžite «vidieť
Krista» ako Gréci z prečítaného evanjelia. Kristus, Boží Syn a Vykupiteľ človeka, naplno odpoveda najrýdzejším túžbam ľudského srdca. On
prišiel, aby sme «mali život v hojnosti» (porov.
Jn 10,10). On má «slová večného života» (Jn
6,68). On je «cesta, pravda a život» (Jn 14,6).
Mnohí z vás sú o tom presvedčení. Mnohí aj
osobne draho platili za vernosť Kristovi. Iní azda
nemohli bližšie poznať Krista a Cirkev, lebo im
v tom prekážali, a dnes si kladú veľa otázok o
viere. Iní zostávajú naďalej nerozhodní, neistí a
riskujú, že podľahnú klamlivému vábeniu chvíľkových a nestálych náuk.

3. V evanjeliu čítame, že Gréci sa obrátili na
Filipa, jedného z Dvanástich, lebo chceli poznať
Krista. Pán Ježiš zveril autentické svedectvo o
svojom učení apoštolom. Pamätáte si, čo sa stalo,
keď počuli jeho slová? Mnohí učeníci ho zanechali. On sa pýtal Dvanástich: «Aj vy chcete

V Nitre viera postavila prvý kostol na Slovensku. Tá istá viera
postavila moderný oltár pre Jána Pavla II. S ním ideme do
tretieho kresťanského tisícročia.

odísť?» Odpovedal mu Šimon Peter: «Pane, a
ku komu by sme išli? Ty máš slová večného
života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží
Svätý» (Jn 6,68-69) čiže Mesiáš. Pán Ježiš sám
zdôraznil, že toto Petrovo vyznanie viery bolo
darom nebeského Otca. A práve na tejto viere
bola postavená Cirkev (porov. M t 16,16-18). Za
Petrovu vieru sa Pán Ježiš modlil, aby mohol
posilňovať svojich bratov (porov. Lk 22,32).
Práve preto Petrov nástupca navštevuje cirkvi
v rôznych častiach sveta. Dnes je tu medzi vami.
A vy ste prišli ku mne s túžbou podobnou túžbe
oných Grékov, ktorí sa obrátili na apoštola Filipa
slovami: «Chceme vidieť Ježiša.» Áno, drahí
moji, opravdivé poznanie Ježiša je možné iba
v spoločenstve s nástupcami apoštolov, zjednotenými v tej istej viere s Petrovým nástupcom.
«Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky»
(Plehr 13,8). Osvojte si apoštolskú vieru Cirkvi!
Zotrvajte v jednote s vašimi duchovnými pastiermi. Počúvajte ich, stretajte sa s kňazmi vo
farnosti i v škole. Pod ich vedením hlbšie poznávajte Ježiša Krista. Buďte vytrvalí v počúvaní
Božieho slova, v modlitbe, v prijímaní sviatostí,
predovšetkým sviatostí Eucharistie a pokánia.
Toto opakujem mladým v každej krajine, najmä
na svetových stretnutiach mládeže, a dnes to
opakujem vám, slovenskí priatelia.

4. Keď je viera autentickým osobným prijatím
Ježiša Krista a jeho evanjelia, nutne sa vteľuje do
Života. Hovorí to sám Pán Ježiš: «Kto ma miluje,
bude zachovávať moje slovo» (J/7 14,23). Zachovávať Pánovo slovo značí uskutočňovať poslanie,
ktoré sme dostali. O tejto skutočnosti sme meditovali v Manile s mladými, ktorí prišli z celého
sveta. Viedli nás pri tom slová, ktoré povedal
vzkriesený Pán apoštolom: «Ako mňa poslal
Otec, aj ja posielam vás» (Jn 20,21). Toto poslanie sa týka každého kresťana, každého z vás.
Nitra bola strediskom silného misijného hnutia.
Vám, drahí mladí priatelia, dávam za úlohu oživiť to niekdajšie nadšenie. Pán Ježiš vám dôveruje. Cez vás chce prísť do každého spoločenského prostredia a premeniť ho mocou svojej
pravdy a svojej lásky. V tomto poslaní nie ste
sami. Je s vami Duch Svätý. Svätý Cyril pred
svojou smrťou prosil pre kresťanov tejto krajiny
dar Ducha Svätého slovami: «Vlej im do sŕdc
slovo tvojho synovstva.» Iba ten, koho vnútorne
oživuje Duch Svätý a správa sa ako Božie dieťa,
môže byť semenom nového života. Otvorte sa
teda, drahá mládež, tomuto Božiemu dychu, tejto účasti na Božom živote a na Božej láske!
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Duch Svätý je Kristov Duch, ktorý oživuje
Tajomné telo Cirkvi. Kto chce, aby ho Duch
oživoval, musí zostať spojený s Cirkvou. Klame
sám seba, kto by sa chcel v mene Ducha postaviť
proti Cirkvi. Len toho pohýna Boží Duch, kto
miluje Cirkev a pracuje na jej jednote; len ten
kráča podľa evanjelia.

ktoré dávajú životu zmysel. Podobne ani na
sociálnej rovine neslobodno zamieňať slobodu
s nacionalizmom. Rozdielnosť kultúr je bohatstvo, ktoré treba spravovať vo veľkej vzájomnej úcte a v opravdivej spolupráci. Odvrhnite
každé pokušenie násilia a rasizmu. Buďte tvorcami pokoja, dialógu a solidarity.

5. Drahí priatelia, uvedomte si, aký neoceníteľný je dar, ktorý ste dostali od Boha. Dostal sa
k vám po dlhej ceste generácií od čias svätého
Cyrila a Metoda. Prijmite ho v zodpovednej slobode a usilovne ho zveľaďujte. Necúvajte pred
radikálnymi požiadavkami evanjelia! Pamätajte,
že Boží Duch, ktorý je vo vás, je mocnejší ako
duch sveta (porov. / Jn 4,4). S jeho pomocou je
možné zachovávať Božie prikázania s radosťou.
Nezamieňajte si slobodu s individualizmom.
Nejestvuje opravdivá sloboda bez lásky k iným.
Kresťania žijú slobodu ako službu v presvedčení,
že od toho závisí rozvoj pravej civilizácie v Europe a na celom svete. Svätý Cyril a Metod
s nasadením života odmietli podriadiť vieru
mocenským záujmom. Viera vždy chráni pravú
slobodu a odsudzuje fyzické i morálne otroctvo.
Fyzické otroctvo je viditeľnejšie ako morálne, ale
morálne otroctvo nie je o nič menej nebezpečné.
Jestvuje totiž otroctvo spôsobené inými a otroctvo, ktoré si človek zapríčiňuje sám. Mládež
Slovenska, majte vždy otvorené oči! Nedajte sa
opantať ideológiou falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus a tým pozbavuje svedomie hodnôt,

6. Pohotovo a veľkodušne odpovedajte na Kristovo volanie. Buďte pohotoví predovšetkým vy,
mladí priatelia, ktorí ste dostali dar povolania na
kňazský alebo rehoľný život. Drahí seminaristi,
drahí novici a novicky, svedomité sa pripravujte
na službu Pánovi a bratom podľa príkladu svätého Cyrila a Metoda.
Pripravujte sa aj vy, chlapci a dievčatá, povolaní na manželstvo a rodinný život. Aj toto povolanie je nádherné. Učte sa od Krista pravej láske; je to láska náročná, nehľadá sebecký pôžitok,
ale je otvorená pre sebadarovanie. S takouto
vnútornou dispozíciou budete schopní vytvoriť
rodiny, ktoré budú opravdivými svätyňami lásky.
Rodiny, ktoré prijímajú ľudský život a chránia ho
od jeho počiatku až po prirodzené ukončenie.
Mnohí z vás sa pripravujú na prácu a na určitú
úlohu v spoločnosti. Iní už pracujú. Pracujte
vždy usilovne a na odbornej úrovni. Zostaňte
pritom verní kresťanskej morálke. Ochotne poslúžte aj v občianskej i politickej oblasti a nikdy
nestraťte zo zreteľa spoločné dobro. Ako možno
v tejto chvíli nespomenúť tých mladých ľudí, na
ktorých doliehajú všelijaké ťarchy: nezamestnánosť, choroba, invalidita, znechutenie?! Kristus,
ktorý vzal na seba kríž, aby nás oslobodil od
hriechu, je mimoriadne blízko tomu, kto nesie
ťarchu kríža, a posilňuje ho v skúškach svojím
Duchom.
Moji drahí, Kristus sa nám aj dnes prihovára:
«Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje» (Jn
12,26). A na našu útechu dodáva: «Kto bude
mne slúžiť, toho poctí Otec» (Jn 12,26). Toto sa
už splnilo na svätom Cyrilovi a Metodovi a na
toľkých iných svätých aj v slovanskej jazykovej
oblasti: Otec ich poctil. A o dva dni sa to splní
na troch Košických mučeníkoch, keď ich vyhlásim za svätých pre celú Cirkev. Nasledovali Krista a nebeský Otec ich poctí pred celým svetom.
Sme schopní uveriť Kristovmu slovu? Sme
schopní prijať jeho požiadavky, ísť za ním a
slúžiť mu? Hej, dobre vieme, že je to možné iba
v Duchu Svätom. Prosím všemohúceho Boha za
každého z vás a za všetkých mladých ľudí, ktorí
bývajú v tejto krajine pod Tatrami: «Vlej do
nich, Pane, slovo tvojho synovstva.»
Zo srdca požehnávam vás a vaše rodiny.

NITRA: Tisíce mladých ľudí, «nová úroda na Božom poli»,
sticícnásobňujú nádeje Cirkvi na Slovensku.
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ŠAŠTÍN 01.07.1995
HOMÍLIA PRI SVÄTEJ OMŠI

TU CHCE PANNA MÁRIA, KRISTOVA MATKA,
BYŤ PRE VÁS MATKOU
1. «Ty si mať dobrotivá, patrónka ľútostivá,
oroduj vždy za náš národ u svojho Syna» (JKS
394).
Takto spievajú pútnici, keď prichádzajú do
Šaštína z celého Slovenska a pozdravujú Božiu
Matku, svoju patrónku. Podobne ju pozdravujú
aj poľskí pútnici v Czenstochowej: «Ty si veľká
sláva nášho národa!»
Drahí bratia a sestry, tu v Šaštíne je národná
svätyňa Slovenska. Dnes do tejto baziliky prichádza pápež ako pútnik hneď na začiatku svojej
apoštolskej návštevy.
Táto svätyňa si pamätá veľa pokolení pútnikov, ktorí sem prichádzali zo všetkých končín
vašej krajiny, a uchováva spomienku na všetko,
čo úzko súvisí s ich životom: na radosť, na
smútok a utrpenie, ktoré nechýbali vo vašich
dejinách, ako nechýbajú v živote nijakého človeka a nijakého národa na zemi, je dobre, keď
má človek niekoho, s kým sa môže podeliť o
radosti a žiale. Je dobre, keď máte vo vašej veľkej
slovenskej rodine Matku, ktorej možno dôverovať a zveriť jej všetky bolesti a nádeje. Na tomto
mieste ju uctievate ako Sedembolestnú, ako
Matku, ktorej srdce bolo pod krížom prebodnuté siedmimi mečmi bolesti, ako to zdôrazňuje
tradícia.
Je prozreteľnostné, že práve toto je mariánska
svätyňa vášho národa, chrám, do ktorého putuje
celé Slovensko. Vaši predkovia tu hľadali posilu,
v životných ťažkostiach. Hľadali tu posilu
v časoch poznačených utrpením.
2. Šaštínsku svätyňu môžeme vo svetle dnešnej liturgie pripodobniť k jeruzalemskému večeradlu. Večeřadlo bolo miestom, kde Pán Ježiš
ustanovil Eucharistiu. Bolo aj miestom, kde apoštoli po nanebovstúpení zotrvávali na modlitbách
spolu s Pannou Máriou, Ježišovou matkou. Táto
dnešná liturgia nám chce povedať, že tu, na
tomto mieste sa Panna Mária modlí s nami. Tu jej
nepredkladáme iba my svoje modlitby, prosby,

« Tie šaštínske zvony k sebe nás volajú.» Do baziliky by sa
nevmestili tisícové zástupy, ktoré sa prišli modliť so Svätým
Otcom. Bolo treba postaviť oltár mimo baziliky.

vďaky a odprosenia, ale predovšetkým ona sa
modlí s nami, ako sa modlila s apoštolmi
v očakávaní Turíc. A toto očakávanie v modlitbe
bolo zavŕšené zoslaním Ducha Svätého, ktorý
spočinul na apoštoloch zhromaždených vo Večeradle a premenil im srdcia. V sile tejto premeny
sa z ustráchaných ľudí stávajú odvážni svedkovia,
odhodlaní plniť úlohu, ktorú im zveril Kristus. A
hneď na Turíce začínajú v Jeruzaleme plniť svoje
apoštolské poslanie.
Čo to znamená pre nás tu zhromaždených, pre
vás, ktorí ste prišli do Šaštína z rozličných častí
Slovenska?
Panna Mária nás tu prijíma do toho istého
spoločenstva modlitby, ktoré spolu s ňou vytvorili
apoštoli v jeruzalemskom Večeřadle, a v tomto
spoločenstve sa modlí s nami za obrátenie našich
sŕdc. Veď mariánske svätyne sú naozaj miestami
duchovnej premeny, miestami obrátenia. Skúsenosť ukazuje, že sú to miesta, kde sa ľudia
najčastejšie vracajú k sviatosti pokánia, aby začali
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v matkinom dome nový život a vrátili sa duchovne obnovení.
Ako pastier celej Cirkvi chcel by som sa dnes
v Šaštíne osobitne poďakovať Sedembolestnej
Panne Márii za túto premenu ľudských sŕdc. A
súčasne so zreteľom na nové časy a nové duchovné potreby ľudí, ktorí obývajú túto krajinu,
chcem v tejto svätyni poprosiť Pannu Máriu, aby
aj naďalej poskytovala materskú pomoc pri premene sŕdc. Prosím ju, aby bdela nad celým duchovným životom Slovenska. Zvlášť jej odporůčam mladú generáciu, všetkých trpiacich a všetkých, čo hľadajú pravdu. Odporúčam jej celý váš
národ, ktorý nedávno prekročil prah samostatnosti, po ktorej ste tak dlho túžili. Ako nezávislý
národ môžete pri vstupe do šaštínskej mariánskej
svätyne ešte s väčšou radosťou spievať: «Ty si
Mať dobrotivá, patrónka ľútostivá, oroduj vždy
za náš národ u svojho Syna.»

3. Na mnohých miestach sveta a veľa ráz cez
rok sa ohlasuje stať Evanjelia svätého Jána, ktorá
predstavuje Pannu Máriu pod krížom. Takýmito
miestami sú hlavne mariánske svätyne, kde sa
vždy znova aktualizuje toto evanjelium. Keď Ježiš z výšky kríža videl svoju matku a pri nej
učeníka, ktorého miloval, povedal matke: «Žena,
hľa, tvoj syn.» Potom povedal učeníkovi: «Hľa,
tvoja matka.» K od tej chvíle si ju učeník vzal
k sebe (porov. jn 19,25-27).
Ježiš Kristus nás učil volať Boha: «Otec», ako
to robil on. Týmto spôsobom sa obraciame na
Neviditeľného, ktorý je na nebesiach a súčasne
objíma celé stvorenie: «Otče náš, ktorý si na
nebesiach, posväť sa meno tvoje.» Túto modlitbu nás naučil Ježiš Kristus, jednorodený Syn
nebeského Otca, pravý Boh. A zhrnul do nej to
najdôležitejšie, čo človek môže a má povedať
nebeskému Otcovi.
Podobne nás ten istý Kristus ako pravý človek
naučil obracať sa 11a jeho pozemskú matku slovami, ktoré našli svoje definitívne potvrdenie vo
chvíli jeho smrti na kríži: «Žena, hľa, tvoj syn.»
Panna Mária ich prijíma z hlasu a zo srdca ukrižovaného Ježiša. Vzťahujú sa priamo na apoštola

a evanjelistu Jána, ktorý je tam spolu s ňou pod
krížom. Jemu Kristus hovorí: «Hľa, tvoja matka.» Ale tie slová majú aj širšiu platnosť. Kristus,
Syn Boží a syn Panny Márie, zjavuje v hodine
svojej smrti pravdu o všeobecnom materstve svojej
matky ako matky všetkých ľudí. Apoštol Ján stojí
pod krížom, aby zastupoval nás všetkých. A my
môžeme v slovách, ktoré Kristus povedal Jánovi,
nájsť tú istú pravdu o Máriinom materstve, ako
bola odovzdaná jemu. Odvtedy jej môžeme vravieť «Matka moja» a «Matka naša». «Matka
moja » — ako jednotlivci; « Matka naša » — ako
spoločenstvo. Celé národy ju môžu volať Matka,
tak ako to robíte vy, keď jej zverujete každý svoj
deň.

4. Potvrdením toho sú záverečné slová dnešného evanjelia: «Učeník si ju vzal k sebe» ako
vlastnú matku (porov. jn 19,27). Ona bude
bývať s ním ako matka so synom. Tento detail,
zachytený v Evanjeliu podľa svätého Jána je
dôležitý aj pre vás, ktorí voláte Pannu Máriu:
«Matka!» Ona túži, aby ste ju prijali do svojho
domu, do každého slovenského domu, do celého
Života vášho národa.
Veď čo predstavuje táto šaštínska svätyňa, ak
nie skutočnosť, že Panna Mária, matka Slovákov,
býva v tomto jedinečnom dome, v ktorom sa
všetci synovia a dcéry vášho národa cítia ako
v matkinom dome? Tu chce Panna Mária, Kristova matka, «byť pre vás matkou». Chce, aby
ste boli voči nej veľmi úprimní a jednoduchí. Tu
je jej príbytok a vďaka tomu, že na vašej slovenskej zemi stojí dom Božej Matky, nik z vás nie
je bez domova. Sem môže prísť každý a môže sa
cítiť ako v matkinom dome.
Dnešnou návštevou šaštínskej svätyne sa pápež
chce osobitne poďakovať Božej Matke za tento
rodinný domov, v ktorom sa môžu všetci obývatelia Slovenska, všetci veriaci, bez ohľadu na ich
národnú príslušnosť, cítiť ako doma a zveriť sa
láske Matky, ktorá ich tu stále čaká, aby ich
vypočula, pochopila a posilnila.
Mária, Matka Kristova a Matka Cirkvi i naša
Matka, oroduj za nás.

MY, SLOVÁCI, TEBA, MATKA, ČO PATRÓNKU VZÝVAME,
TVOJE PREVELIKÉ BÔLE ČASTO V SRDCI MÁVAME

Zlátený nápis v Bazilke Sedembolestnej
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Svätý Otec kladie na hlavu Sedembolestnej Panny Márie
zlatú korunu.

Svätý Otec sa modlí pred Sedembolestnou po úkone kôrunovácie.

ŠAŠTÍN 01.07.1995
STRETNUTIE RÍMSKEHO PÁPEŽA SO SLOVENSKÝMI BISKUPMI

JE NEVYHNUTNE POTREBNÉ
OBNOVIŤ VŠADE KRESŤANSKÝ PODKLAD
ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI
Ctihodní bratia biskupi!

1. Pozdravujem vás s veľkou radosťou a láskou pri tomto mojom prvom stretnutí s novou
Konferenciou biskupov Slovenska, zriadenou po
udalostiach, ktoré pomohli vášmu národu k samostatnosti. Ide o skutočnosť, na ktorú s údivorn hľadí svet, lebo Česi a Slováci vedeli vyriešiť svoje problémy cestou dialógu a demokracie,
a tak sa stali vzorom pre mnohé národy trápené
krvavými konfliktmi.
V tisícročných dejinách vašej krajiny sa tak začala nová etapa, v ktorej má Konferencia biskupov Slovenska dôležitú úlohu. Má prostředníctvom obnoveného evanjelizačného úsilia a podporovania pravých ľudských hodnôt konkrétnym
spôsobom svedčiť o láske Cirkvi k národu.
«Keďže Cirkev má» — ako nám pripomína
Druhý vatikánsky koncil — «nadviazať dialóg

s ľudskou spoločnosťou, uprostred ktorej žije, je
predovšetkým úlohou biskupov isť medzi ľudí,
nadviazať s nimi dialóg a rozvíjať ho. Aby však
pri týchto blahodarných rozhovoroch bola vždy
pravda spojená s láskou a rozum s láskavosťou,
musia vynikať jasnosťou reči spojenou s poniženosťou, vľúdnosťou a potrebnou obozretnosťou,
ktorú však má sprevádzať dôvera, lebo ňou sa
buduje priateľstvo a zbližujú sa srdcia» {Christus
Dominus, č. 13).
Podľa príkladu svätých bratov Cyrila a Metoda, evanjelizátorov slovenského národa, je vaša
biskupská konferencia povolaná byť hybnou silou jednoty celého kresťanského spoločenstva.
V tomto citlivom štádiu upevňovania a rastu
vašej vlasti, ktorá vždy nachádzala základný prvok svojej identity v kresťanských hodnotách,
čakajú vašu cirkev nové a náročné úlohy. Má sa
ukázať ako jasný a príkladný vzor nezištnej
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služby, dialógu, lásky k najbiednejším a silného
morálneho vplyvu, aby tak prispela k utváraniu
budúcnosti dôstojnej človeka.
2. Otvorenie hraníc, nové podmienky slobody
a demokracie, rozšírená možnosť výmeny a informácií prinášajú k vám spolu s nepochybnými
výhodami aj nové ťažkosti pre veriacich ľudí a
pre usporiadané občianske spolužitie. Preto ako
ste pomáhali svojmu ľudu odrážať útoky ateistického komunizmu, tak sa teraz usilujte poskytovať mu primerané prostriedky, ktoré by ho
posilnili proti nepriateľom dneška: proti prehnanému subjektivizmu, praktickému materializmu,
náboženskej indiferentnosti, konzumizmu, sekularizmu a hedonizmu.
Aj pre vaše cirkevné spoločenstvá «nadišla
hodina začať novú evanjelizáciu » (Christifideles
laici, č. 34). Tá spočíva predovšetkým v ohlasovaní Krista, Vykupiteľa človeka, a jeho «nepochopiteľného bohatstva, ktoré nemôže nijaká
kultúra a nijaká epocha vyčerpať a ku ktorému
môžeme my ľudia vždy prichádzať, aby sme sa
obohatili» (Insegnamenti di Giovanni Paolo II,
XV/2, s. 318). Lebo «niet opravdivej evanjelizácie, ak sa neohlasuje meno, učenie, život, prisľúbenia, kráľovstvo a tajomstvo Ježiša z Nazarcta,
Božieho Syna (Evangelii nun tian di, č. 22).
Vzhľadom na nové požiadavky súčasného
sveta je však potrebné, aby ohlasovanie evanjelia
oživoval a podporoval nový zápal ducha. Tento
zápal má viesť k hodnovernejšiemu kresťanskému štýlu života a k trvalému úsiliu podávať
vhodnými metódami a spôsobmi vyjadrenia
večnú mladosť spásneho posolstva v úplnej vernosti pokladu viery. Tak sa evanjelium stane pre
váš ľud orientačným bodom, opravdivou dušou
jeho kultúry a rozhodujúcim faktorom jeho civilizácie.
Konkrétne «je nevyhnutne potrebné», ako
som spomenul v apoštolskej exhortácii Christifideles laici, «obnoviť všade kresťanský podklad
ľudskej spoločnosti. Podmienkou toho však je
obnovenie kresťanského podkladu samotných
cirkevných spoločenstiev» (č. 34).
Nová evanjelizácia sa teda týka aj života vašej
cirkvi, ktorá je povolaná v zmenených okolnostiach k novej vernosti a k obnovenej láske ku
Kristovi. Ako pripomína apoštolská exhortácia
Evangelii nuntiandi, aby Cirkev bola «evanjeližujúcou, začína evanjelizovať samu seba... Potrebuje stále načúvať tomu, čo má veriť, dôvodom
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svojej nádeje a novému prikázaniu lásky. Ako
Boží ľud, ponorený do sveta a často pokúšaný
modlami, potrebuje stále počúvať o “veľkých
Božích skutkoch”, ktoré ju obrátili k Pánovi, a
potrebuje, aby ju Pán znova zvolával a zhromažďoval. Jednoducho to znamená, že potrebuje byť stále evanjelizovaná, ak si má zachovať
sviežosť, zápal a silu na ohlasovanie evanjelia»
(č. 15).
Nová evanjelizácia vyžaduje obnovu úsilia o
svätosť, nový štýl spoločenstva, intenzívnejšiu
lásku k evanjeliu a zreteľnejšiu prítomnosť v živote vášho ľudu.
3. Obnovené ohlasovanie evanjelia — dielo
celého Božieho ľudu — má svoje ťažisko v miestnej cirkvi a vo farnosti, ktorá je jej «bezprostredným a viditeľným prejavom» a «posledným
vymedzením» (Christifideles laici, Č. 26).
Preto treba aj vo vašej krajine vynaložiť všetko
úsilie na to, aby táto «starobylá a dôstojná Štruktúra» — farnosť — bola podnietená k «rozhodnejšej obnove». Prijaté, slávené a dosvědčované
Božie slovo sa tak zameria s obnoveným misionárskym nadšením na svet mladých, rodinu,
školu i celú spoločnosť a všetko prekvasí a oživí
silou a svetlom evanjelia.
Okrem farnosti treba povzbudzovať a podporovať laické hnutia a združenia uznané cirkevnou autoritou a rozšírené aj v iných častiach
sveta. Keďže pôsobia predovšetkým v prostredí,
ktoré je ťažko prístupné riadnej pastorácii,
prispievajú svojou charizmou, svojou živosťou a
svojou horlivosťou k čoraz konkrétnejšiemu a
živšiemu ohlasovaniu evanjelia a k obnove pastoračnej činnosti miestnej cirkvi.
4. Ctihodní bratia biskupi, pre dobrý výsledok novej evanjelizácie budú rozhodujúce dve
pastoračné úlohy, ktoré sa už úspešne rozbiehajú
vo vašich diecézach: formácia kléru a príprava
laikov.
Po rokoch izolácie a nemožnosti dostať sa
k normálnym prostriedkom a nástrojom obnovy,
ktoré ťažko doliehali na mnohých kňazov, treba
dať absolútnu prednosť ich trvalej formácii nielen preto, aby si vyplnili niektoré medzery, ale
predovšetkým preto, aby ste ich pripravili na
nové pastoračné úlohy, a tak nasmerovali ich
energie a duchovné bohatstvo, nahromadené
v rokoch prenasledovania, na nové misionárske
ciele.

Na prvom mieste im treba pomôcť poznať
dôležité dokumenty Druhého ekumenického vatikánskeho koncilu, ktorý bol centrálnou udalosťou kresťanských dejín v našom storočí, aby
naplno prijali veľké koncilové intuície ako milosť
a ako nenahraditeľný nástroj na ohlasovanie
evanjelia v súčasnej spoločnosti.
Na dosiahnutie týchto cieľov treba zamerať
normálne formačné prostriedky, ako sú duchovné cvičenia a duchovné obnovy, obnovné stretnútia na štúdium teológie a pastorálky, porovnávanie skúseností získaných inde na podnietenie
spirituality spoločenstva a štýlu pastoračnej spoluzodpovednosti.
Nie menej dôležitá je príprava budúcich knazov. S veľkou radosťou konštatujem, že vo vašej
krajine vzrastá počet seminaristov: svedčí to o
životnosti a mladistvosti vašich cirkví a je to
sľubný znak nádeje do budúcnosti.
Tento rozkvet povolaní vás zaväzuje prispôsobiť formáciu a štruktúru seminárov smerniciam
Koncilu a neskorších dokumentov Cirkvi, aby sa
potrebná pedagogická citlivosť spájala s vernosťou základným zásadám každej seminárskej formácie, ktorými sú správna náuka, solídna spiritualita a pastoračné zameranie.

5. Nová evanjelizácia ako dielo celého krešťanského spoločenstva vyžaduje aj veľké úsilie
pri formovaní laikov. Keďže boli vylúčení zo
sľubného obdobia zaangažovanosti laikov, ktoré
otvoril v celej Cirkvi Druhý vatikánsky koncil,
čakajú na pomoc, aby dohonili stratený čas.
Starostlivosť o nich musí byť stredobodom vašej
pastoračnej starostlivosti. Keďže sú na základe
krstu a birmovania plnoprávnymi členmi Božieho ľudu, treba ich stále viac zapájať do
prorockého, kňazského a kráľovského poslania
celej Cirkvi, aby účinne prispievali k inkulturácii
viery v rámci nových perspektív, ktoré sa otvárajú vo vašej krajine.
Treba im poskytnúť všestranné možnosti formácie, aby si plne uvedomili evanjeliové požiadávky vďaka čoraz živšiemu vedomiu svojej zodpovednosti. Veď formácia laikov privádza ku
kresťanskej obnove rodín, kultúry, školy, sveta
práce, politiky a celej spoločnosti. Základom
kresťanskej formácie laikov je život modlitby,
duchovné vedenie a nadovšetko organická a
systematická katechéza, ktorá musí sprevádzať
každý vek ľudského života, počnúc obdobím
školskej výchovy, ktoré je základom každého

nasledujúceho rozvoja. V tomto smere bude veľkou pomôckou Katechizmus Katolíckej cirkvi,
«bezpečný, autentický a smerodajný text na vyučovanie katolíckej náuky a predovšetkým na
zostavovanie miestnych katechizmov» (apoštolská konštitúcia Fidei depositum, č. 4).
Osobitnú pozornosť treba venovať katechéze
dospelých, ktorá je ústredným problémom súčasnej pastorácie a «hlavnou formou katechézy,
lebo sa obracia na osoby, ktoré majú najväčšiu
zodpovednosť a schopnosť žiť kresťanské posolstvo v jeho naplno rozvinutej podobe» (Čatechesi trader!dae, č. 43). Je potrebné, aby krešťanské spoločenstvo vedelo na tento cieľ zriadiť
miesta uspôsobené na katechézu a systematickým ohlasovaním Božieho slova obnoviť tradičné náboženské prejavy ľudu.
Netreba zabúdať, že prvým a najdôležitejším
miestom katechézy je rodina a že jej treba dať
privilegované miesto v pastoračnej starostlivosti.

6. Mojim slovám o formácii laikov by niečo
chýbalo, keby som sa nezastavil a nepovedal, aká
dôležitá je formácia vzdelaných kresťanských laikov. Posilňovaní hlbokou vierou majú si doklad-'
ne osvojiť bohatstvo tradície, v ktorom je obsiahnutá akoby duša národa, aby boli schopní
otvoriť sa súčasným požiadavkám a začleniť ich
do nových syntéz univerzálnych hodnôt, ktoré sú
základom autentického humanizmu. To je úloha

Slovenskí biskupi pri stolovaní s Jánom Pavlom II. v Saleziánskom ústave v Šaštine. To bolo miesto úradného stretnútia KBS so Svätým Otcom.
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opravdivej kultúry. A preto možno povedať, že
kultúra vytvára národ. Budúcnosť národa sa pripravuje vo vyhni dialógu v oblasti kultúry medzi
jeho najlepšími synmi. Preto je veľmi dôležité
vytvoriť vhodné podmienky na postavenie mosta
medzi bohatstvom ľudskej a kresťanskej tradície
a perspektívami, ktoré sa otvorili výdobytkami
nášho veku, ako aj — v súčasnosti — medzi
antickou klasickou kultúrou a novou vedeckou
kultúrou, medzi prínosom modernej kultúry a
večným posolstvom evanjelia. To je požiadavka,
pred ktorou Cirkev nemôže zostať indiferentná.
V súvislosti s kvalifikáciou laikov netreba napokon zabudnúť ani na ich formáciu pre sociálno-politické úlohy vhodným šírením a štúdiom sociálnej náuky Cirkvi. Náležíte formovaní katolícki laici majú totiž vniesť evanjeliové posolstvo
do každého spoločenského prostredia, vrátane
politickej sféry. Biskupi sú zasa povolaní vnášať
svetlo do svedomia veriacich a ľudí dobrej vôle
tak, že im predkladajú etické zásady, ktoré sú
základom pravej demokracie, ktorá rešpektuje
dôstojnosť človeka a jeho ľudské i kresťanské
povolanie. Je tiež úlohou biskupov pričiňovať sa,
aby v živote spoločnosti prevládalo úsilie o spoločné dobro, o svornosť a o zmierenie.

7. Vo vašej republike žijú okrem Slovákov aj
katolíci iných národnostných skupín: Česi, Rómovia a vo veľkom počte Maďari. Viem o tom,
ako horlivo sa staráte o zaistenie podmienok pre
primeranú duchovnú službu týmto veriacim, aby
každý z nich mohol chváliť Pána vo vlastnom
jazyku.
Vo vašich seminároch sa aj slovenskí kandidáti
kňazstva učia maďarský jazyk, aby mohli pastoračne poslúžiť týmto spoločenstvám. Niektorí biskupi dobre poznajú maďarskú kultúru a
ovládajú maďarskú reč. Som si istý, že toto úsilie
bude pokračovať, aby rástla zhoda a vzájomné
porozumenie.
Rozdielnosť jazykov a kultúr nesmie byť nikdy
príčinou nesvornosti, ale má sa stať príležitosťou
na vzájomné obohatenie. V úsilí, s akým sa
Cirkev otvára oprávneným požiadavkám menšinových spoločenstiev, sa ešte zrejmejšie javí rozmer jej katolíckosti. Cirkev sa samozrejme nemôže prepožičať nárokom ani manipulácii nijakého nacionalizmu, ale na základe svojej tisícročnej skúsenosti cíti povinnosť rešpektovať práva a
povinnosti tak väčšinového spoločenstva, ako aj
menšinových spoločenstiev žijúcich v štáte.
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8. Milovaní a ctihodní bratia biskupi! Príchod
tretieho kresťanského tisícročia volá celú Cirkev,
aby s novou silou vyznala vieru v jediného Pána
a dala súčasnému svetu výraznejšie a konkrétnejšie svedectvo lásky a jednoty.
Vyslovujem spokojnosť s úsilím o obnovu vašich spoločenstiev — ktorého hlavným nástrojom
je Desaťročný pastoračný plán a hybnou silou
príprava na Veľké jubileum roku dvetisíc — a
zároveň vás povzbudzujem, aby ste s veľkou
odvahou pokračovali v začatom diele.
Nech vám svedectvo a príklad vašich svätých
patrónov Cyrila a Metoda i žiarivý príklad Košických mučeníkov, ktorých zajtra s radosťou
vyhlásim za svätých, pomáhajú aby sa každý váš
úmysel a každý váš čin zakladal na čoraz väčšej
láske ku Kristovi a na úplnej a nezištnej oddánosti záujmom evanjelia.
Všetkých vás i vaše úlohy a predsavzatia zverujem Sedcmbolestnej Panne Márii, patrónke
Slovenska. Tieto svoje želania sprevádzam uistením o neprestajnej spomienke pred Pánom a
osobitným apoštolským požehnaním.

Po svätej omši sa Svätý Otec pomodlil v «Matkinom dome»
pred Sedembolestnou, ktorú slávnostne korunoval.

BRATISLAVA 01.07.1995
RUŽENCOVÁ MODLITBA SO SVÄTÝM OTCOM V URŠULÍNSKOM KOSTOLE S TISÍCAMI
VERIACICH V PRIĽAHLÝCH ULICIACH BRATISLAVY

PANNA SLÁVNA, OŽIVUJ V NÁS NÁDEJ
NA OBLAŽUJÚCE STRETNUTIE S BOHOM
1. «Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.»
Túto chválu na Pannu Máriu, ktorá je pokračovaním Alžbetinho pozdravu, opakujeme dnes
večer aj my pri ružencovej modlitbe.
Vzdávame hold Panne Márii s mysľou upriamenou na početné mariánske svätyne tejto krajiny, najmä na obraz Sedembolestnej Panny Márie, hlavnej Patrónky Slovenska.
Plodom Máriinho života je Slovo, ktoré sa
stalo telom, Ježiš Kristus, ktorý nás vykúpil tým,
že vzal na seba kríž (porov. Hebr 12,2). V ňom
Boh Otec zmieril všetko so sebou.
Panna Mária nosí v lone Vykupiteľa sveta a
predstavuje ho v chráme ako «znamenie, ktorému budú odporovať» a ako výkupnú obetu za
celé ľudstvo. Pri kríži Panna Mária, živá ikona
Cirkvi, znova objíma Kristovo telo. Aj Cirkev
predstavuje svetu Krista Vykupiteľa a vždy je
pozornou svedkyňou toho, ktorý pretrpel také
veľké nepriateľstvo ľudí.
2. Panna Mária, ktorá je prvým a najkrajším
ovocím vykúpenia, predchádza nás vo viere a
všetkým ohlasuje tajomstvá nádeje a slávy. Ona,
zatônená Duchom Svätým, počala a porodila vtelené Slovo a znova sa objavuje uprostred spoločenstva apoštolov v deň Turíc ako Matka Cirkvi.
V nanebovzatí vyvýšená s telom i dušou do neba
žiari svetu ako vzor obnoveného ľudstva.
Spolu s ňou hľadíme aj my do neba, kam už
naša ľudská prirodzenosť vstúpila s Kristom,
ktorý vystúpil do neba a sedí po pravici Otca,
aby nám pripravil miesto vedľa seba v sláve
(porov. Jn 14,2-3).
3. Dnes večer vzývame Pannu Máriu, aby nás
ochraňovala a ako Matka Vykupiteľa nám vyprosovala Kristov pokoj. Pokoj trvácny a osožný,
zdroj pokroku pre celú slovenskú spoločnosť.
Každý nech znova nájde radosť z toho, že môže
žiť v priateľstve — s dôverou a aktívnou účasťou
— uprostred bratov a sestier svojho národa vo
svojej vlasti.
Nech Panna Mária, Kráľovná pokoja, daruje
celému spoločenstvu národov Európy a štátom,
ktoré ju tvoria, schopnosť navzájom sa chápať,

Svätý Otec v Bratislave kľačal počas celej modlitby ruženca.
«Sedembolestná Panna, pomôž nám osvojiť si zmýšľanie
Ježiša Krista.»

rešpektovať a posilňovať vzájomnú dôveru, aby
mohli spoločne vytvárať budúcnosť založenú na
solidarite a pokroku.
Nech Matka ukrižovaného Vykupiteľa vyprosí
pokoj národom, ktoré trpia a sú obeťou neznášanlivosti a násilia. Nech čím skôr nadíde aj pre
nich úsvit pokoja a nového života.

4. Svätá Panva, my nazývame požehnaným
plod tvojho života. Pomôž nám pochopiť Ježišovo slovo, ktoré je náročné, ale pravdivé a ako
také môže v srdci vzbudiť opravdivú radosť.
Sedembolestná Panna, pomôž nám osvojiť si
zmýšľanie Ježiša Krista, tvojho Syna. Pomôž nám
nasledovať ho na strmej kalvárskej ceste, aby sme
v kríži objavili tajomstvo nového života, ktorý už
viac nepodlieha smrti. Panna slávna, v ťažkých
chvíľach života oživuj v nás nádej na oblažujúce
stretnutie s Bohom, keď «mu budeme podobní,
lebo ho budeme vidieť takého, aký je» (1 ]n 3,2).
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KOŠICE 02.07.1995
SVÄTOREČENIE TROCH KOŠICKÝCH MUČENÍKOV

KTO NÁS ODLÚČI OD KRISTOVEJ LÁSKY?
1. «Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur. Te aeternum Patrem omnis terra veneratur...»
Drahí bratia a sestry, túžim spievať toto «Te
Deum» spolu s vami na slovenskej pôde tu
v Košiciach. Veď k tomuto mestu a k tejto cirkvi
sa už niekoľko storočí viaže úcta ku Košickým
mučeníkom. Tak sa vraciame k hymnu «Te
Deum laudamus», v ktorom vyznávame: «Teba
oslavuje slávny zbor apoštolov, teba velebí veľký
počet prorokov; teba chváli vznešený zástup mučeníkov.»
Liturgická spomienka na mučeníkov sa nám
zvyčajne spája s červenou farbou. Ambroziánsky
hymnus však hovorí o «bielom — candidatus —
zástupe mučeníkov». To má svoj pôvod v Knihe
zjavenia, kde apoštol Ján tvrdí, že mučeníci
«oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi»
VZjv 7,14). Ide o jedinečný odblesk tajomstva
vykúpenia, na ktorom má Cirkev účasť prostredníctvom všetkých svätých, ktorí chvália Božie
meno.

2. Keď mám dnes radosť z toho, že môžem tu
v Košiciach na Slovensku sláviť liturgiu svätorečenia vašich mučeníkov, chcem spomenúť všetkých svätých, ktorých vaša milovaná krajina poznala za dvanásť storočí svojich kresťanských dejín. Prví v tomto veľkom zástupe sú apoštoli
Slovanov svätý Cyril a Metod, ktorí plnili svoje
evanjelizačné poslanie predovšetkým na Veľkej
Morave a tým dali vznik kresťanstvu tak na
Slovensku, ako aj v Čechách. Presvedčivo to
potvrdzuje založenie najstaršieho biskupského
sídla v Nitre, na ktoré sa viaže spomienka na
svätého biskupa Bystríka. Solúnski bratia mali
mnoho žiakov, medzi ktorými bol aj svätý Gorazd, syn slovenskej krajiny.
Koniec desiateho storočia je ožiarený pustovniekým životom svätých Andreja-Svorada a Benedikta. Oni pôsobili aj na území južného Poľska,
najmä v dnešnej Tarnovskej diecéze. Napokon sa
usadili v údolí Váhu na Skalke pri Trenčíne. Ich
relikvie sú uložené v Nitre.
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Treba tiež pripomenúť, že svätý Vojtech a
svätý Ján Nepomucký, hoci sa priamo viažu na
českú krajinu, sú veľmi známi aj na Slovensku.
To isté možno povedať aj o svätej Zdislave a
svätom jánovi Sarkandrovi, ktorých som nedávno
s radosťou kanonizoval v Olomouci na Morave.
A isto sú vám drahí aj svätí z blízkeho Maďarska,
najmä svätý Štefan a svätá Alžbeta Uhorská.

y. V širšej perspektíve, ktorú pred nami otvára spoločenstvo svätých, chceme sa dnes zastaviť
a osobitne uvažovať o troch Košických mučeníkoch. Oni v zložitých okolnostiach na začiatku
sedemnásteho storočia položili spolu s mnohými
inými obeťami vražedného násilia svoj život za
Krista a za evanjelium.
Na prvom mieste sa tu stretáme s ostrihomským kanonikom Markom Križínom. Prišiel na
Slovensko z rodného Chorvátska, aby ponúkol
svoju veľkodušnú pastoračnú službu cirkvi, ktorá
sa nachádzala v ťažkostiach pre nedostatok kňazov. Marek Križín podľa príkladu Dobrého pastiera neopustil svoje stádo, keď mu hrozilo nebezpečenstvo, ako by to urobil nájomník (porov.
Jn 10,11-15), ale zostal v službe Božieho ľudu a
vydal žiarivý príklad vernosti Kristovi a svojmu
poslaniu. Dnes aj naďalej bdie z neba nad vami
a vyzýva každého z vás na odvážne evanjeliové
svedectvo a na veľkodušnú službu Cirkvi.
4. Nie menšie hrdinstvo preukázal jezuitský
kňaz maďarskej národnosti Štefan Pongrácz.
Obetovaním života spečatil svoje rozhodnutie
úplne sa zasvätiť službe Bohu a bratom. Štefan
prišiel z blízkej Transylvánie. Zriekol sa výhodnej
svetskej kariéry a prišiel ohlasovať evanjelium na
východné Slovensko. Tu v Košiciach s odvahou
plnil ťažkú apoštolskú úlohu, ktorou ho poverili.
A Pán odmenil jeho ochotu a obetavého ducha
víťaznou palmou mučeníctva. Dnes ho zapisujeme do Martyrologia Cirkvi, ktorá je na Slovensku.
Aj Melichar Grodziecký bol jezuita a bol poľskej národnosti. Pochádzal zo Sliezska. Sem pri

šiel po rokoch kňazskej služby v Prahe, kde
pôsobil ako vychovávateľ mládeže. Keď vypukla
tridsaťročná vojna, musel spolu s inými jezuitmi
opustiť Prahu, prešiel Moravou a Slovenskom a
napokon sa usadil v Košiciach. Tu potom spečatil krvou svoje úplné zasvätenie Kristovi a
službe bratom.
Dnes si s vďačným obdivom pripomíname
týchto troch odvážnych svedkov evanjelia. Oni
v čase skúšky odolali lákaniam i mukám a radšej
podstúpili smrť, ako by mali zaprieť vieru a
vernosť Kristovi a Cirkvi. Toto ich vrcholné
svedectvo svieti pred nami ako žiarivý príklad
evanjeliovej dôslednosti, ktorý treba mať pred
očami v ťažkých a riskantných chvíľach voľby,
ktoré nechýbajú ani dnes.

5. Drahí bratia a sestry, dnešná liturgia nás
vyzýva zamyslieť sa nad tragickými udalosťami
zo začiatku sedemnásteho storočia. Na jednej
strane upozorňuje na nezmyselnosť násilia, ktoré
sa rozpútalo proti nevinným obetiam. Na druhej
strane poukazuje na vynikajúci príklad toľkých
Kristových učeníkov, ktorí vedeli podstúpiť akékoľvek utrpenie, len aby nekonali proti svojmu
svedomiu. Veď okrem troch Košických mučeníkov mnohé iné osoby, a to aj z iných kresťanských vierovyznaní, museli podstúpiť mučenie a
znášať ťažké tresty. Niektorých z nich aj zabili.
Ako neuznať napríklad duchovnú veľkosť
dvadsiatich štyroch evanjelických veriacich,
ktorých usmrtili v Prešove?! Im a všetkým, ktorí
znášali utrpenie a smrť pre vernosť svojmu presvedčeniu a svedomiu, Cirkev vzdáva chválu a
vyjadruje svoj obdiv.
V tomto duchu pevného cirkevného spoločenstva pozdravujem všetkých vás, drahí bratia a
sestry. Osobitne pozdravujem kardinálov Jána
Chryzostoma Korca a Jozefa Tomka i všetkých
kardinálov celej Cirkvi, arcibiskupa Alojza Tkáča, pastiera tejto arcidiecézy, s jeho pomocným
biskupom Bernardom Boberom a všetkých pritomných biskupov. Z hĺbky srdca pozdravujem
kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, cirkevné ústanovizne a náboženské hnutia a všetok Boží ľud.
Úctivo pozdravujem pána prezidenta Slovenskej
republiky Michala Kováča a pána predsedu
vlády Vladimíra Mečiara a zo srdca ďakujem za
účasť na tejto slávnosti. Môj úctivý pozdrav patrí
aj občianskym politickým a vojenským predstaviteľom, ako aj členom úradných delegácií

Sv. Marek Križín, sv. Štefan Pongrácz a sv. Melichar Grodziecký, nech vaše vrcholné svedectvo svieti pred nami ako
príklad evanjeliovej dôslednosti.

z Chorvátska, Poľska a Maďarska, ktorým
ďakujem za prítomnosť na tomto slávnostnom
úkone. Cítim osobitnú duchovnú účasť chorých,
ktorí sa združujú vo veľkej a zaslúžilej Rodine
Nepoškvrnenej, a všetkých trpiacich, ktorí sú
v tejto chvíli spojení s nami prostredníctvom
rozhlasu a televízie. Všetkým ďakujem za modlitbu, ktorú spolu s obetovaním svojho utrpenia
vznášajú k Bohu. Služba pápeža, biskupov a
kňazov vďačí za veľa tejto naozaj vzácnej duchovnej spolupráci.

6. Zdá sa nám, akoby sme dnes z úst svätých
mučeníkov počuli slová, ktorými sa nám prihovorila liturgia. So svätým Pavlom hovoria: «Kto
nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota,
nebezpečenstvo alebo meč?... Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.
A som si istý — píše Apoštol —, že ani smrť, ani
život... ani prítomnosť, ani budúcnosť... ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od
Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom
Pánovi» (Rim 8,35-39). Mučeníctvo je najplnší a
najradikálnejší prejav takejto lásky, a to podľa
slov samého Ježiša: «Nik nemá väčšiu lásku ako
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ten, kto položí svoj život za svojich priateľov»
(Jn 15,13).
S radosťou zapisujeme troch Košických mučeníkov do Martyrologia Cirkvi. Tento vznešený
album nás v úzkom spoločenstve so svätými
celých dejín spája s obdobím apoštolov. K starodávnym mučeníkom kresťanského Západu i
Východu, k mučeníkom neskorších storočí a
najmä sedemnásteho storočia pridáva naša doba
nový zástup skvelých Kristových svedkov, ktorí
svojou smrťou ohlasujú vernosť zmluve lásky,
ktorú Boh uzavrel s ľudstvom. Toto Martyrológium som mal na mysli aj vo svojom apoštolskom
liste Tertio millennio adveniente, keď som napisal, aby ho po hrozných skúsenostiach nášho
storočia doplnili menami mučeníkov, ktorí nám
otvorili cestu do nového tisícročia kresťanstva
(porov. č. 37). Mučeníctvo nás spája so všetkými
veriacimi v Krista — tak na Východe, ako aj na
Západe —, s ktorými ešte stále očakávame plné
cirkevné spoločenstvo (porov. č. 34).
Chcem teda vyjadriť svoju radosť nad tým, že
som mohol pridať tieto nové mená do Martyrologla Cirkvi, ktorá je na Slovensku, a dúfam, že
to bude na povzbudenie pre všetky sesterské
cirkvi, najmä tie, čo sú v strednej a východnej
Európe. Traja noví svätci pochádzali z troch
rozdielnych národností, ale vyznávali tú istú
vieru a s jej pomocou dokázali spoločne podstú

Ján Pavol II. pred zástupmi veriacich v Košiciach. Zhromaždíli sa na slávenie svätej omše, na svätorečenie troch Košických mučeníkov a na odovzdanie pália novému košickému arcibiskupovi.
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piť smrť. Nech ich príklad oživuje dnes v ich
krajanoch úsilie o vzájomné porozumenie a nech
posilní zväzky priateľstva a spolupráce najmä
medzi Slovákmi a maďarskou menšinou na Slovensku. Pluralistický a demokratický štát môže
žiť a prosperovať iba na základe vzájomného
rešpektovania práv a povinností väčšiny a menšín.
7. «Salvum fac populum Tuurn Domine et benedic haereditati tuae» — «Zachráň, Pane, svoj
ľud a žehnaj svojich dedičov.»
Ambroziánsky hymnus nadobúda po ohlásení
najväčších tajomstiev viery tón veľkej prosebnej
modlitby. Boh, ktorý je «Otec milosrdenstva a
Boh všetkej útechy» (2 Kor 1,3), Kristus, ktorý je
Vykupiteľ sveta, a Duch Svätý, ktorý je Tešiteľ,
nech vyslyšia túto prosbu, ktorú dnes prednášame v srdci slovenskej krajiny.
«Zachráň, Pane, svoj ľud.» Tento ľud, Kriste,
je tvojím dedičstvom v dejinách bohatých na
mnohé slávne udalosti. Tento ľud žije z viery vo
vykúpenie skrze tvoj kríž a zmŕtvychvstanie.
Tento milovaný ľud v krásnej vlasti pod Tatrami
je na pochode k spoločnému cieľu všetkých
veriacich — do večnej vlasti.
«Rege eos et extolle illos usque in aeternum»
— «Spravuj ich a vyvýš ich až na veky.» Tento
ľud ti chce dobrorečiť každý deň, Bože nekonečnej velebnosti: «In singulos dies benedicimus
Te et laudamus nomen Tuum in saeculum et in
saeculum saeculi» — «po všetky dni dobrořečíme
tebe a chválime tvoje meno naveky.» — Takto ti
dnes Slovensko mojím hlasom ďakuje za všetkých
svätých, ktorí vtlačili svetlé stopy do cesty dejín
spásy v tejto krajine.
Velebí ťa za svätých Marka Križína, Štefana
Pongrácza a Melichara Grodzieckého. Chváli ťa
za biskupa Jána Vojtaššáka zo Spiša a za prešovského biskupa Pavla Gojdiča. Oslavuje ťa aj
za všetkých iných synov a dcéry z rôznych krešťanských vierovyznaní tejto krajiny, ktorí vydali
hrdinské svedectvo o Kristovi až po najvyššiu
obetu života.
«Benedicamus Patrem et Pilium et Sanctum
Spiritum, laudemus et exaltemus eum in saecula»
— «Dobrořečme Otcovi i Synovi so Svätým
Duchom, chváľme ho a vyvyšujme ho naveky.»
Amen.

KOŠICE 02.07.1995
MODLITBA ANJEL PÁNA VYSIELANÁ CEZ VATIKÁNSKY ROZHLAS

PÁN V SLABÝCH A KREHKÝCH ĽUĎOCH
ZJAVIL VÍŤAZNÚ SILU SVOJEJ MILOSTI
Drahí bratia a sestry!

1. Po liturgickej slávnosti kanonizácie svätých
Košických mučeníkov sa chceme poďakovať Pánovi za «veľké veci» (porov. Lk 1,49), ktoré im
urobil, keď v slabých a krehkých ľuďoch zjavil
víťaznú silu svojej milosti.
V nich sa uskutočnili tieto Kristove slová:
«Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od
Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku»
{]n 15,26-27).
Apoštoli vydali toto svedectvo o Ježišovi slovorn, príkladom a krvou. Po nich v priebehu
storočí nespočetní ľudia naplnili tieto Ježišove
slová až po najväčšiu obetu života. Do tohto
vznešeného zástupu patria svätí Košickí mučeníci.

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, nech je svojou materinskou ochranou pri
každom z vás, ako bola pri svätom Markovi, Štefanovi a Melicharovi vo chvíli najťažšej skúšky.
Kráľovná apoštolov a mučeníkov, oroduj za nás.

2. V týchto chvíľach radosti v spojení s celou
Cirkvou pozdravujem vás všetkých, drahí bratia
a sestry na Slovensku, ktorí sa dnes radujete, že
ste dostali ako dar týchto troch nových svätých.
Spolu s vami pozdravujem aj všetkých, čo prišli
sem do Košíc zo susedných krajín, najmä z tých,
z ktorých pochádzajú traja mučeníci, aby si ich
uctili ako odvážnych svedkov.

[Tu Svätý Otec povedal pozdravné slová po
maďarsky, po chorvátsky a po poľsky].
3. Príklad mučeníkov, ktorí dnes boli vyhlásení za svätých, nás vyzýva aj k úprimnej úcte
voči Božej Matke. Oni vynikali vrúcnou láskou
k Panne Márii,
Panna Mária, ktorá bola pod krížom tichou
svedkyňou vykupiteľskej smrti Pána Ježiša a
duchovne sa zúčastnila na jeho utrpení, nech sa
prihovára za nás všetkých a nech nás urobí
odvážnymi apoštolmi evanjelia a ohlasovateľmi
pravdy v každej situácii.

Obrázok, ktorý
Ján Pavol II.
nechal na
Slovensku
na pamiatku
svätorečenia
Košických
mučeníkov.
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PREŠOV 02.07.1995
STRETNUTIE SO SLOVENSKÝMI GRÉCKOKATOLÍKMI

SOM TU, ABY SOM S VAMI CHVÁLIL PANA
A TEŠIL SA Z VEĽKÝCH VECÍ,
KTORÉ VÁM A PRE VÁS UROBIL PÁN
Slava Isusu Christu!
Ctihodní bratia biskupi,
milovaní veriaci tejto gréckokatolíckej eparchie,
drahí Prešovčania!

1. « Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a
sväté je jeho meno» (Lk 1,49). Magnifikat, ktorý
odznel v tejto krásnej byzantskej liturgii, je radostný chválospev Panny Márie, poníženej Pánovej služobnice, ktorá obdivuje veľké veci,
ktoré jej urobil Všemohúci. Týmito slovami
Panny Márie sa vyjadruje Cirkev, keď ďakuje
Pánovi za prijaté dobrodenia. Zvlášť sa nimi
vyjadruje gréckokatolícka Cirkev na Slovensku,
ktorá môže po rokoch tvrdého útlaku znova
slobodne dýchať.
Dnes sa k vám, drahí bratia a sestry, tými
istými slovami presvätej Panny pridáva Petrov
nástupca. Srdečne pozdravujem vášho biskupa
Jána Hirku a jeho pomocného biskupa Milana
Chautura, prítomných biskupov, občianskych
predstaviteľov a všetkých vás, čo sa zúčastňujete
na tejto slávnostnej molehni. Pozdravujem pána
prezidenta a pána prvého ministra [premiéra].
Som tu, aby som s vami chválil Pána a tešil sa
z veľkých vecí, ktoré vám a pre vás urobil Pán.
Zo srdca pozdravujem aj veriacich Pravoslávnej cirkvi a ich pastierov. Ešte cítim živú radosť
zo stretnutia s ekumenickým patriarchom Bartolomejom Prvým v Ríme na sviatok svätého Petra
a Pavla. Modlím sa za odstránenie všetkých napätí, ktroré vznikli z historických dôvodov, aby
sme mohli kráčať vo vzájomnom porozumení
k plnej jednote.
Chcem sa prihovoriť aj všetkým tu prítomným
Rusínom. Drahí bratia a sestry, ďakujem vám za
vašu účasť. Nech Pán daruje pokoj a šťastný
kresťanský život vašim spoločenstvám a vašim
rodinám.
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2. Prichádzajú mi na myseľ slová svätého
Pavla Efezanom: «Jedno je telo a jeden Duch,
ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst.
Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad
všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých» (E/
4,4-6).
Pri tejto mojej návšteve Slovenska, najmä v tejto jeho východnej časti mohol som osobne poznať zvláštnosti, ktoré charakterizujú náboženský
život a tradície tohto kraja, Tu sa Západ stretá
s Východom, latinský obrad s východným. Takmer
hmatateľne tu možno cítiť stopy dedičstva a
posolstva svätého Cyrila a Metoda, apoštolov
Slovanov a spolupatrónov Európy.
Svätí solúnski bratia vypracovali svojou evanjelizačnou činnosťou model cirkevného života,
ktorý v sebe spája bohatstvo východnej tradície
v oblasti práva, liturgie, teológie a spirituality
s princípom jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej
Cirkvi v spoločenstve s rímskym biskupom.
3. V dejinách boli chvíle, keď sa zdalo veľmi
ťažké zachovať tento model, ktorý spájal rozdielnosť tradícií s požiadavkou jednoty, akú chcel
Kristus pre svoju Cirkev. Ale vaša prítomnosť tu
je výrečným svedectvom o tom, ako možno byť
po stáročia a napriek všetkým ťažkostiam vernými pôvodnému modelu, ktorý uskutočnili svätí
Cyril a Metod, a pritom zachovať jednotu so
všeobecnou Cirkvou a Rímskou Stolicou, ktorá
je z Božej vôle jej stredom.
Buďte hrdí na túto svoju pradávnu tradíciu,
uchovajte si jednotu medzi sebou a chráňte ju
pred každým zárodkom nesvornosti a rozdelenia.
Vašou silou je duchovná jednota, ktorá sa prejavuje vo svornom konaní.
Všetci si pamätáte dramatickú situáciu v nedávnej minulosti, keď sily ideológie, ktorá je
v rozpore so slobodou a dôstojnosťou človeka,
odsúdili vaše cirkevné spoločenstvo na zánik. Ale

Boh «zosadil mocnárov z trónov a povýšil ponížených» (Lk 1,52), pretože boli medzi sebou
solidárni v Kristovej láske.

4. «Blahoslavení tí, čo uverili, že sa splnia
Pánove slová» (porov. Lk 1,45). Gréckokatolícke
spoločenstvo vyšlo z tejto skúšky obnovené a
posilnené aj vďaka svedectvu a krvi početných
mučeníkov. Živým dôkazom toho je viera veľkého počtu laikov, rehoľníkov, rehoľníčok, kňazov a duchovných pastierov. Stačí spomenúť
utrpenie biskupa Vasiľa Hopku a mučeníctvo
biskupa Pavla Gojdiča. Na prahu tretieho krešťanského tisícročia je to vzácny príspevok, ktorý
vaše spoločenstvo dáva do pokladnice Cirkvi a
najmä v prospech ekumenizmu.
Cesta k plnej jednote všetkých Pánových učeníkov je úloha, ktorá záväzuje každého. Vykonáva sa modlitbou, apoštolskou prácou, každodenným svedectvom, očisťovaním historickej pamäti a nadovšetko obrátením srdca. V poslednej
encyklike o ekumenizme som napísal, že «sa
vyžaduje pokojný a jasný pohľad pravdy, oživovaný Božím milosrdenstvom, schopný oslobodiť ducha a vzbudiť v každom novú ochotu
ohlasovať evanjelium človekovi z každého ľudu a
národa» (Ut unum siní, č. 2).
Pán Ježiš v predvečer svojho umučenia prosil
Otca, «aby všetci boli jedno», aby «svet uveril»
(]n 17,21), a hneď potom dodal: «Aby boli
jedno, ako sme my jedno» {Jn 17,22). Hľa, Boží
plán s Cirkvou: ona «nie je skutočnosťou uzavretou do seba, ale je ustavične otvorená misionárskej a ekumenickej dynamike», je povolaná
«zhromaždiť všetkých a všetko v Kristovi; byť
pre všetkých “neoddeliteľnou sviatosťou jednoty” » (Kongregácia pre vieroučné otázky, deklarácia Communionis notio, 4). Touto cestou
musíme kráčať všetci, pohýnaní láskou k pravde,
ale bez zanedbávania požiadaviek vzájomnej
lásky.

5. «Jedno telo, jeden Duch» (Ef 4,4). Jednotu
Kristovej Cirkvi ozdobuje prijatie zákonitých odlisností. Ony v priebehu dejín umožnili, že sa
živé ohlasovanie evanjelia stalo osobitným vlastníctvom a tradíciou každého ľudu.
Bratia a sestry východného obradu, po stáročia
ste si zachovali svoju liturgiu a nahromadili bohaté duchovné dedičstvo, ktoré charakterizuje
vašu cirkev. Hovoria o ňom posvätné budovy,
ikony, spevy a pobožnosti. Buďte vďační Bohu za

Dvestotisícový zástup v Prešove vytrval pri pápežskom oltári
napriek silnému dažďu. Je to obraz vernosti tohoto ľudu
rímskemu pápežovi v časoch prenasledovania.

bohatstvo, ktorým vás obdaroval a zostaňte verní
darom, ktorými vás zahrnul.
6. Casto som od slovenských pútnikov, ktorí
prišli do Ríma, počul pozvanie: «Svätý Otče,
príďte si pozrieť Tatry aj z ich južnej strany!»
Dnes sa napĺňa táto vaša i moja túžba. Tatry,
naše spoločné Tatry, také drahé Poliakom i Slovakom, skrývajú v sebe množstvo malých jazier
zvaných «plesá». V ich priezračných vodách sa
zrkadlí majestátna výška končiarov. Tento kraj
jedinečný v rozmanitosti stvorenia hovorí nám o
kráse a dobrote Stvoriteľa.
Od južných svahov Tatier až po zemplínsku
rovinu už stáročia žijú popri bratoch a sestrách latinského obradu spoločenstvá východného obradu. Aj ony sú ako malé jazierka-plesá povolané
predstavovať priezračnú a žiarivú Božiu dobrotu.
To sám Pán obdarúva svoju Cirkev bohatstvom
foriem a jednotlivých tradícií. Preto kdekoľvek
žijú katolíci byzantského obradu medzi veriacimi
iného obradu, je povinnosťou všetkých usilovať
sa o to, aby sa ani jedno z týchto «plies»
neumenšovalo alebo dokonca zmizlo.

7. V nedávnom apoštolskom liste Orientale
lumen som zdôraznil, že v pivom tisícročí krešťanstva «rozvoj rozdielnych skúseností cirkevného života neprekážal kresťanom, aby vďaka
vzájomným vzťahom poznali a prežívali istotu, že
sú doma v ktorejkoľvek cirkvi, pretože sa v kaž23

žiť. Aj toto je vaša úloha, ktorú máte plniť spolu
so svojimi rodičmi, katechétmi, kňazmi a v plnej
jednote s vaším biskupom.

Ján Pavol II v Prešove pri hrobe biskupa mučeníka Pavla
Gojdiča. Tento gréckokatolícky biskup zomrel ako verný
Kristov svedok vo väzení.

dej z nich vznáša v obdivuhodnej rozmanitosti
jazykov a tónov chvála jedinému Otcovi skrze
Krista v Duchu Svätom. Všetci sa zhromažďovali
na slávení Eucharistie, ktorá je srdcom a vzorom
spoločenstva nielen v oblasti duchovnosti a morálneho života, ale aj keď ide o rôzne úlohy a
služby pod vedením biskupa, nástupcu apoštolov» (č. 24).
Práve toto mal na zreteli Druhý vatikánsky
koncil, keď žiadal, aby sa všade dbalo na ochranu a vzrast partikulárnych cirkví východného
obradu (porov. dekrét Orientalium ecclesiarum,
4). Stretnutie rozličných kresťanských tradícií má
viesť k opravdivému dialógu, ktorý je vždy vzájomnou výmenou duchovných darov (porov. Lumen gentium, č. 13). A to tvorí základ pre vzrast
jednoty.

8. Toto dedičstvo, ktoré vaši otcovia úzkostlivo a odvážne chránili, sa zveruje vám mladým.
Znovu objavte svoje korene! Sú to kresťanské
korene, ktoré priniesli hodnoty a civilizáciu celej
Euré)pe tak na Východe, ako aj na Západe. Ony
čerpajú silu zo svedectva vašich otcov, ktorí
hrdinsky zostali verní Kristovi aj napriek ťažkostiam a skúškam, ktoré museli podstúpiť v priebehu dejín.
Tým, ktorí z rozličných dôvodov stratili zmysei pre toto dedičstvo, pomôžte na ceste k znovuobjaveniu viery, aby ju dobre poznali, aby ju
mohli milovať a usilovali sa podľa nej každý deň
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9. Drahí veriaci! Dnes spievame hymnus akatist, ten krásny spev, ktorý byzantská liturgia zložila na počesť Bohorodičky Márie vždy Panny,
Theotokos, ktorá dala svetu Vykupiteľa človeka.
Rád by som sa odtiaľto vybral na duchovnú púť
po všetkých miestach, kde sa od stáročí schádzajú veriaci tejto eparchie na modlitbu k Panne
Márii: do Lutiny, Klokočová, Krásneho Brodu a
Bukovej Hôrky, a v duchu sa zastavil v mnohých
iných kostoloch zasvätených Panne Márii.
Matka je osoba, ktorá v každej rodine spája
všetkých jej členov. Je to práve ona, ktorá vie
svojou láskou urovnať spory a odstrániť nedorozumenia. Kiež sa Mária vždy Panna, Matka
Pána a Matka Cirkvi, prihovára za nás všetkých
u svojho Syna. Nech vyprosí najmä jednotu pre
členov vašej cirkvi, pre všetkých kresťanov a
pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí žijú v tejto
krásnej časti Slovenska. K týmto žičeniam s veľkou radosťou pripájam a všetkým vám udeľujem
apoštolské požehnanie.

Ján Pavol II zotrval v modlitbe pri pomníku 24 umučených
kresťanov z Reformy. Ev. biskup Ján Midriak povedal: «Ako
dážď zvlažil rozhorúčenú zem, tak pápežovo gesto osvieži
ekumenické vzťahy medzi evanjelikmi a Katolíckou cirkvou.»

LEVOČA 03.07.1995
HOMÍLIA PRI SVÄTEJ OMŠI NA MARIÁNSKEJ HORE

NA TOMTO MIESTE SA OSOBITNÝM
SPÔSOBOM PRIPRAVUJETE VSTÚPIŤ
DO TRETIEHO TISÍCROČIA KRESŤANSTVA
1. «Blahoslavená je tá, ktorá uverila» (Lk
1,45).
Levočská svätyňa je zasvätená tajomstvu Návštevy, druhému tajomstvu radostného ruženca, o
ktorom dnes rozjímame poučení Evanjeliom podľa svätého Lukáša. Panna Mária išla po zvestovaní navštíviť Alžbetu, svoju príbuznú, do Zachariášovho domu. Alžbeta bola vyvolená za
matku Jána Krstiteľa, ktorý mal pripraviť prichod Mesiáša. Stretnutie v tom dome nie je teda
iba stretnutím dvoch matiek, ale v istom zmysle aj
stretnutím dvoch synov. Jasne to vyjadruje svätá
Alžbeta vo chvíli pozdravu pri stretnutí: «Čím
som si zaslúžila — hovorí —, že matka môjho
Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj
pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo
dieťa v mojom lone» {Lk 1,43-44). A tak nielen
Alžbeta pozdravuje Máriu, ale v nej aj Ján pozdravuje Ježiša, ktorého Mária nosí od chvíle
zvestovania vo svojom lone.
«Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je
plod tvojho života» {Lk 1,42). Tieto Alžbetine
slová poznáme veľmi dobre. Vyslovujeme ich
veľa ráz v Anjelskom pozdravení: «Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si
medzi ženami a požehnaný je plod života
tvojho.» Možno povedať, že tieto slová obsahujú
celé evanjelium Návštevy, ktoré je jedinečným
obsahom našej viery. Dnes prichádzam do Levoče práve v duchu tajomstva Návštevy. A vy,
ktorí ste sem prišli na púť zo Spiša a z celého
Slovenska, skláňate sa k nohám Panny Márie
práve v duchu evanjelia Návštevy.

2. Dobre sa pamätám, čo znamenalo toto evanjelium Návštevy pre moju vlasť v časoch hrdinského odporu proti marxisticko-materialistickému systému. Vtedy na podnet poľského episkopátu, povzbudzovaného kardinálom Wyszynským, odišiel z Jasnej Gory z Czenstochowej
veľmi známy a uctievaný obraz svätej Božej Rodičky, aby navštívil všetky poľské farnosti a spoločenstvá veriacich. Toto putovanie Panny Márie
trvalo takmer dvadsaťpäť rokov.

Počas putovania boli rozličné pokusy prekaziť
túto « návštevu » zhabaním obrazu a jeho zadržaním na Jasnej Gore. A tak potom pri putovaní
nosili iba rám bez obrazu. Ale tento prázdny rám
bol v istom zmysle ešte výřečnější, lebo povedal
oveľa viac všetkým, ktorí ho videli. Zreteľne
hovoril, že chýba náboženská sloboda; tá slobodá, na ktorú mal národ naozaj právo. Tak sa
evanjelium Návštevy vpísalo do mojej pamäti i
do môjho srdca a dnes som prišiel vydať vám o
ňom svedectvo práve tu v Levoči, lebo aj vy máte
v pamäti tie časy útlaku. Starší z vás sa zaiste
pamätajú na úctyhodnú postavu biskupa Jána
Vojtaššáka a bratia gréckokatolíci na postavu
biskupa Pavla Gojdiča. Obidvaja boli uväznení
v žalári na základe pseudoprocesov. Dnes si
zasluhujú, aby sa konal cirkevný proces ich
blahorečenia, pretože vydali svedectvo o vernej
službe Cirkvi na Slovensku.
3. «A blahoslavená je tá, ktorá uverila.»
Prv, než Mária stihne vyrozprávať udalosť zvestovania, Alžbeta ju predíde a zvolá: «Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej
povedal Pán» (Lk 1,45). Áno, Alžbeta myslela na
zvestovanie. Mária prišla vyrozprávať svojej staršej príbuznej, čo tajomne zažila v Nazarete. Ale
Alžbeta, osvietená Duchom Svätým, ešte prv než
začne Mária hovoriť, oceňuje jej úkon viery a
nazýva ju «blahoslavenou» pre «fiat», ktoré
vyslovila.
Vo zvestovaní je v istom zmysle obsiahnuté celé
evanjelium. Keď Mária počuje Alžbetin pozdrav,
iste má pred sebou udalosť, ktorá sa odohrala
v Nazarete: udalosť, ktorá dáva počiatok novej
zmluve Boha s ľuďmi. «Zdravas’, milosti plná.
Pán s tebou» (Lk 1,28). Každé slovo nebeského
posla prinášalo zvesť o tom, že sa začína nový
vzťah medzi Bohom a ľuďmi. A jeho slová boli aj
úvodom k tomu, čo Mária teraz počuje od svojej
príbuznej: «Požehnaná si medzi ženami» (Lk
1,42).
Mária, snúbenica tesára Jozefa, zostáva podľa
Svätého písma pannou s predsavzatím zachovať
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toto panenstvo spolu so svojím ženíchom. Preto
sa pýta anjela: «Ako sa to stane, veď ja muža
nepoznám» (LZľ 1,34). Boží posol jej vysvetľuje:
«Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho
ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým,
bude to Boží Syn» (Lk 1,35). Anjel vysvetľuje
Márii, akým spôsobom sa stane matkou, pričom
zostane aj pannou. Stane sa to pôsobením Ducha
Svätého. Vďaka tejto nadprirodzenej Božej plodnosti sa Boží Syn jednej podstaty s Otcom, Boh
z Boha, Svetlo zo Svetla, večné Slovo Otca, stane
v jej lone Synom človeka.
Kedysi Abrahám uveril Bobu a prijal jeho
výzvu, čím dal počiatok veľkému bohatstvu zjavenej viery. Teraz, vo chvíli zvestovania, Mária
verí slovám Božieho posla a dáva počiatok novému bohatstvu viery, v ktorom je staré prevzaté
a privedené k plnosti.

4. Nové bohatstvo viery, nové a večné bohatstvo veľkonočného tajomstva, bohatstvo Krista ukrižovaného a zmŕtvychvstalého, ukazuje
novú hĺbku viery. Keď apoštoli zhromaždení vo
Večeřadle vidia Ježiša Krista po jeho zmŕtvychvstání, spoznávajú ho a uveria v neho. Ale Tomáš, jeden z nich, nie je s nimi. A nechce veriť
svojim bratom, ktorí ho uisťujú, že videli Pána.
«Ak neuvidím — neuverím» (porov. ]n 20,25).
O osem dní sa Zmŕtvychvstalý vrátil medzi nich
a rozkázal Tomášovi dotknúť sa jeho rán. Až
vtedy Tomáš padá na kolená a vyznáva: «Pán
môj a Boh môj» (J/z 20,28). Ježiš mu na to
hovorí: «Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili» (J n 20,29).
Blahoslavením Máriinej viery sa otvára perspektíva vyjadrená v Kristových slovách, ktoré
povedal apoštolovi Tomášovi: «Blahoslavení tí,
čo nevideli a uverili.» Nevideli, ale prijali svedectvo tých, čo videli — čiže svedectvo apoštolov a Cirkvi. A neprestajne ho prijímajú. Prijímajú aj svedectvo Kristovej matky, ktorá aj dnes
ohlasuje veľké Božie skutky tým, že zvestuje
Ježiša Krista ľuďom všetkých čias. Jedným
z miest na Slovensku, kde Mária vydáva toto
svedectvo, je zaiste táto svätyňa v Levoči.
Sme generáciou dvadsiateho storočia, ktoré sa
chýli ku koncu. Musíme priznať, že pretrvanie
viery v tejto krajine treba pripísať aj svedectvu
tejto svätyne. O mužoch a ženách súčasnej generácie by sme mohli povedať ešte viac. Nielenže
«nevideli a uverili», ale zostali pevní vo viere aj
napriek tomu, že sa podnikalo všetko, aby ich od
nej odviedli. Táto generácia si pamätá, akými
rozličnými, často ponižujúcimi prostriedkami sa
pokúšali obrať ľudí o ich vieru, nanútiť im
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ateizmus, odviesť ich od Cirkvi a od náboženského života.
5. Môže človek prijať pravdu o jestvovaní neviditeľného Boha? To je stále aktuálna otázka,
zvlášť naliehavá v časoch, keď sa ateizmus stal
programom verejného života, výchovy a masových komunikačných prostriedkov. Vtedy sa
musí človek znova a ešte hlbšie zamyslieť nad
otázkou jestvovania Boha. Musí znova prejsť rozumovým uvažovaním, o ktorom hovorí v Novorn zákone List svätého spoštola Pavla Rimanom: « Veď to, čo je v ňom (v Bohu) neviditeľné — jeho večnú moc a božstvo —, možno od
stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených
vecí» (Rim 1,20). Človek môže dospieť k poznániu neviditeľného Stvoriteľa pozorovaním viditeľného stvorenia. Starozákonná Kniha Múdrosti
ohlasuje tú istú pravdu, keď robí výčitky ľuďom,
«ktorí z viditeľných dobier nevládali poznať
toho, ktorý je, a čo nepoznali Tvorcu pri pohľade na jeho diela» (Múd 13,1).
Dnešnému človeku sa niekedy stáva, že diela
stvorenia a ešte viac diela vytvorené jeho rukami
namiesto toho, aby mu pomáhali v tomto výstupe k Stvoriteľovi, prekážajú mu v ňom, privádzajú ho k naviazanosti iba na pozemské
dobrá a spôsobujú, že zabúda na Boha: «Žijeme,
ako keby Boh nejestvoval.» Toto nebezpečenstvo hrozí predovšetkým bohatej a sekularizovanej spoločnosti.
Proti všetkým formám starého i nového ateizmu
stojí Kristus, ktorý vydáva najvernejšie svedectvo o
Bohu ako Otcovi: Otcovi, ktorý tak miloval svet,
že dal svojho jednorodeného Syna (porov. ]n
3,16). Mariánske svätyne sú miesta, kde sa Kristovo svedectvo stáva mimoriadne účinným.
Istotne mnohí synovia a dcéry Slovenska vďačia
tejto levočskej svätyni za to, že sa pravda o Bohu
a viera v neho zachovali živé v ich srdciach.
6. Preto treba, aby sme tu spolu s Božou
Matkou predniesli ten vznešený hymnus chvály,
ktorý spieva celá Cirkev každý deň: « Velebí moja
duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom
Spasiteľovi [...] lebo veľké veci mi urobil ten,
ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho
milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými,
čo sa ho boja» (Lk 1,46-50). Ak všetky pokolenia blahoslavia Máriu, blahoslavenie jej osoby sa
vždy mení na oslavný hymnus na Stvoriteľa.
Mária je najkrajšie stvorenie, aké vôbec žilo na
zemi. Ak ohlasujú Božiu slávu všetky stvorenia, o
čo viac ju ohlasuje tá, ktorú Cirkev nazýva Královnou neba i zeme. Prostredníctvom nej, jej

ústami a jej srdcom ohlasuje Božiu slávu celé
stvorenie. Jej chválospev je Magnijikat. A tu v Levoči, ako aj v Saštíne spieva tento chválospev
celé Slovensko. Toto je miesto, kde možno «čerpať vodu z prameňov spásy» (Iz 12,3). Toto je
miesto, kde sa môžete duchovne znovuzrodit’.
Sem prichádzate obnovovať svoju lásku k Bohu
a k ľuďom. A okrem toho sa na tomto mieste
osobitným spôsobom pripravujete vstúpiť do tretieho tisícročia kresťanstva. Vo vianočnú noc
roku dvetisíc sa budú všade ozývať radostné
spevy. Pozdravíte Krista narodeného v Betleheme, ako ho kedysi pozdravili pastieri a mudrci
od východu: «Buď pozdravený, Ježišu, Syn
Panny Márie.»
Nech vás preblahoslavená Panna vedie k tomuto historickému cieľu.
Nech oživuje vo vašich srdciach vieru, aby
každý syn a každá dcéra tejto krajiny spoznali
v Kristovi svojho Vykupiteľa a našli v ňom spásu.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Bratia a sestry, Tu ste boli vždy silní, a to je
sila Božia, proti ktorej ľudia nič nemôžu. Vďaka
tejto viere, vďaka tomuto presvedčeniu ste tým,
čím ste. To je základ vašej identity a vašej vytrvalosti. Spolu s vašimi biskupmi zverujem celé
vaše drahé Slovensko Bohu. Vašu minulosť, vašu
reč, vaše dejiny. V Bohu bola vždy zakotvená
vaša istota. Tu je aj cesta, ktorou máte hráčať
v budúcnosti a to na každom poli vášho života a
vašej činnosti. V osobnom úsilí, v rodinách, v
menších spoločenstvách, v celom národnom ži-

Stretnutie Svätého Otca so Slovákmi vyvrcholilo v Levoči.
600 000 veriacich sa modlilo s pápežom. 283 307 veriacich
sa zúčastnilo na príprave duchovnej kytice pre Svätého
Otca. A zaujímavá maličkosť: bol medzi veriacimi aj 13ročný Karol Vojtyla z Chraste nad Hornádom.

vote, v práci o hmotné dobro, v hospodárskom,
sociálnom i politickom diani. Moja púť na Slovensku sa končí, ďakujem vám za svedectvo
viery, ktoré ste mi dali. Odnášam si ho v srdci do
Ríma. Ďakujem biskupom kňazom, rehoľným
osobám, všetkým veriacim. Ďakujem verejným
činiteľom na čele s pánom prezidentom a s pánom predsedom vlády. Ďakujem všetkým, ktorí
ste sa pričinili o úspech tejto cesty. Pán Boh
zaplať.

VYSOKÉ TATRY 03.07.1995

»V posledný deň som mohol znova
uvidieť Vysoké Tatry, ku ktorým som
bol veľmi viazaný vo svojej mladosti
(a v celom svojom živote).»
Ján Pavol II. na audiencii 5. júla

Svätý Otec počas niekoľkohodinového odpočinku
pri Velickom plese vo Vysokých Tatrách.
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POPRAD 03.07.1995
ROZLÚČKOVÝ PREJAV PRED ODLETOM DO RÍMA

NECH VLÁDNE POKOJ VO VAŠICH DOMOCH,
NECH VLÁDNE POKOJ VO VAŠICH SRDCIACH
Pán prezident Slovenskej republiky,
pán predseda vlády,
ctihodní bratia biskupi a kňazi,
drahí bratia a sestry.
1. Na konci svojej pastoračnej návštevy Slovenska pokladám si za povinnosť vyjadriť vám
všetkým svoju vďaku za vrelé prijatie, ktorého sa
mi dostalo, a za mnohé šľachetné prejavy dobroprajnosti, ktorými ste ma zahŕňali deň čo deň pri
stretnutiach s cirkevnými a občianskymi predstaviteľmi a so zástupmi veriacich.
Predovšetkým ďakujem Pánovi, že mi doprial
stretnúť sa s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi,
rehoľníčkami a s veriacimi Katolíckej cirkvi pri
významných chvíľach modlitby a uvažovania.
Vždy budem spomínať na silné a dojímavé prejavy bratstva a jednoty vo viere, ktorými bol
poznačený každý úsek mojej púte medzi vami.
Osobitná vďaka patrí občianskym predstavíteľom: primátorom miest, ktoré som navštívil,
príslušníkom poriadkovej služby, vojsku a polícii, zdravotníckemu personálu, pracovníkom televízie i rozhlasu a novinárom za ich náročnú
prácu, ako aj početným dobrovoľníkom, ktorí
pripravili vhodné prostredie a služby pre ľudí, čo
sa zhromaždili na rôzne slávenia, ktoré sa postupne konali v tieto dni.
2. A teraz sa obraciam na celý slovenský národ, ktorý chcem v tejto chvíli lúčenia privinúť
k svojmu srdcu jediným veľkým objatím.
Drahí Slováci, ako by som mohol nespomenúť
v tejto chvíli, že vaša viera má hlboké korene,
dobre zasadené medzi vami ohlasovaním svätých
misionárov slovanských národov Cyrila a Metoda?! Prosím vás, aby ste sa v duchu vždy
vracali k týmto slávnym a príkladným postavám,
k týmto veľkodušným a neúnavným vzorom.
Svätý Cyril a Metod ukazujú vám a celej Cirkvi,
ako priviesť národy ku Kristovi a ako hlásať
dobrú zvesť spásy.
Oni vám svojím životom hovoria, ako sa dá aj
dnes kráčať cestou novej evanjelizácie a ako
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treba žiť, aby láska, ktorú hlásal Kristus, prekonala všetky možné prekážky a ťažkosti. Nikdy
nechýbali protivenstvá a odpor proti autentickému životu viery, ale evanjelium má v sebe
moc premeniť prekážky na prozretel’nostnú príležitosť na ohlasovanie spásy.
3. Svedčia o tom svätí Cyril a Metod, tak
hlboko zapísaní do počiatkov kresťanského spoločenstva na Slovensku. Ich posolstvo je aj dnes
platné pre život viery vo vašej krajine. Svedčia o
tom traja mučeníci, ktorých som včera ráno počas
nezabudnuteľnej liturgickej slávnosti v Košiciach
s radosťou vyhlásil za svätých. Svedčia o tom
príklady hrdinskej vernosti Kristovi, ktoré dali
nespočetní mužovia a ženy cez dlhé roky tvrdej
komunistickej diktatúry. Sú medzi nimi veriaci
z rôznych kresťanských vierovyznaní, ktorým militantný ateizmus pripravil podobný údel útlaku
a likvidácie. Oni všetci nám ukazujú, že prijatie
evanjelia je cesta k vybudovaniu spoločnosti,
ktorá sa vyznačuje opravdivou slobodou, rešpektovaním druhého a solidaritou bez predsudkov.
Je to cesta opravdivého pokroku, ktorý čerpá
silu a trvanlivosť z evanjeliového posolstva a
uskutočňuje sa v čoraz dokonalejšom a sociálne
širšom nadobúdaní hodnôt, na ktorých sa zakladá spoločné dobro všetkých.
Ako veľmi je dôležité nájsť pravú slobodu! Nie
všetko, čo jednotlivé osoby alebo aj celé systémy
ponúkajú ako prejav slobody, je opravdivou slobodou. Treba vedieť brániť pravú slobodu človeka a každodenne ju budovať v pravde.
Podporujte bratstvo a svornosť v spoločnosti,
ktorú tvoria ľudia rozličnej kultúry a rôzneho
ideologického pôvodu. Dbajte viac o to, čo spája,
ako o to, čo rozdeľuje, a čoraz usilovnejšie hľadajte pravdu: tak nájdete väčší priestor pre priateľstvo, otvoria sa vám možnosti spolupráce a
dialógu, budete sa môcť viac venovať chudobným a vzrastie vo vás túžba po spoločných
duchovných i hmotných dobrách. Len bratská
láska môže spôsobiť, že ten, kto niečo má, ne

uzavrie sa egoisticky do seba, a kto je chudobný,
nebude sa cítiť ponížený vo svojom nedostatku.
4. Vraciam sa do Ríma s obrazom vašich hôr
— našich hôr, ktorý sa mi vtlačil do pamäti.
Vysoké Tatry, také drahé srdcu Slovákov i Poliakov! Ony nerozdeľujú, ale spájajú dva národy
zblížené toľkými udalosťami. Obraz «našich»
hôr nech je vždy výzvou vystúpiť v duchu k Pánovi, lebo od Boha zostupuje k nám každé dobro
a každý dokonalý dar (porov. ]ak 1,17).
Odchádzam od vás s pozdravom a žičením
pokoja. Je to pozdrav vzkrieseného Pána svojim
milovaným učeníkom. Nech vládne pokoj vnútri
vašich múrov, čiže vo vašich domoch a v občianskych spoločenstvách celého Slovenska. Nech
vládne pokoj vo vašich srdciach. Nech pokoj nájde svoj počiatok a svoj základ vo vašom vnútri,
vo vašom duchu, rozhodnutom zachovať vernosť
Kristovi a jeho učeniu.
Touto návštevou som mohol splniť jeden sľub.
Pred piatimi rokmi som vám povedal: «Do videnia!» A prišiel som. Teraz znova zverujem
svoju nádej a svoju túžbu Božej vôli a plánom
jeho prozreteľnosti.

Ján Pavol II na letisku v Poprade počúva slová prezidenta
Slovenskej republiky na rozlúčku.

Všetkých vás uisťujem, že si zachovám hlbokú
a milú spomienku na tieto požehnané dni a zo
srdca vás žehnám v mene Otca i Syna i Ducha
Svätého.
Nech Boh ochraňuje Slovensko a jeho obývateľov. Do videnia!
Pochválený buď Ježiš Kristus.

EŠTE JEDEN POZDRAV SLOVENSKU

KEĎ LIETADLO OPÚŠŤALO SLOVENSKÝ VZDUŠNÝ
PRIESTOR, SVÄTÝ OTEC JÁN PAVOL II. POSLAL

PREZIDENTOVI SLOVENSKEJ REPUBLIKY MICHALOVI
KOVÁČOVI TENTO TELEGRAM:
Po skončení pastoračnej návštevy, opúšťajúc územie Slovenskej republiky, posielam vám, pán prezident, srdečný pozdrav plný vďaky za
pohostinstvo, ktorého sa mi dostalo v tomto dobrom národe, kde som
prežíval chvíle spoločenstva s ľudom Slovenska, ktorý verný svojim
kresťanským koreňom sa usiluje dnes v slobode a v demokracii o občiansku
a náboženskú obrodu. So živými spomienkami na viaceré stretnutia,
vďačný Bohu za nezabudnuteľné zážitky a zvolávajúc ochranu Sedembolestnej Panny Márie, so želaním, aby proces integrácie do spoločenstva
národov pokračoval s úspechom,
posielam Vám a celej
Slovenskej
republike osobitné apoštolské požehnanie.
JÁN PAVOL II.
(3.

júla 1995)
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PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ĎAKUJE SVÄTÉMU OTCOVI
ZA NÁVŠTEVU SLOVENSKA
Vaša Svätosť,
štvordňová návšteva, ktorou ste poctili našu
vlasť, sa chýli k záveru. Pre milióny našich veriacich aj pre mňa osobne je to po toľkých
duchovných zážitkoch počas stretnutí s vami
trochu smutná, no predovšetkým vážna a vzácna
chvíľa. Slovensko vás prijalo v celej hľbke vašej
osobnosti ako rodného. O to väčšmi a v našich
očiach zvýraznila mravná autorita vášho úradu,
ktorý tak neopakovateľne napĺňate skutkami
lásky a porozumenia.
Svätý Otec! Vy viac ako mnohí iní vidíte
bolesť tohto sveta. Počas štyroch dní ste videli aj
nás takých, akí sme. Hľadajúcich, túžiacich, veriacich, ale aj tápajúcich a maloverných. Oslovili
ste nás s Kristovou láskou a pokorou.
Dnes je veľmi dôležité ukázať, že skutočnou
láskou nie je cit, ktorý sa vzťahuje iba na blížkých, na príbuzných a verných, na jediné, vlastné
spoločenstvo, ktoré je nám prirodzeným spôsobom najbližšie. Kresťanská láska siaha omnoho
ďalej, za horizont nášho egoizmu a úzkoprsosti,
a zahŕňa všetkých a všetko, teda aj tých, ktorí sú
inak zmýšľajúci, tých, ktorí sú nám naprijemní,
ba dokonca tých, ktorí sú našimi napriateľmi.
Svätý Otec! Vaša pastoračná návšteva Slovenska má pre nás veľký význam. Veľmi dobre si
totiž uvedomujeme, že skutočne slobodní bu

Svätý Otec sa počas návštevy Slovenska viackrát stretol
s prezidentom SR Michalom Kováčom a s predsedom vlády
Vladimírom Mečiarom.
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deme len vtedy, ak budeme žiť vo vzájomnej
úcte a solidarite, ak prijmeme nadzmyslovú pravdu v poslušnosti, v ktorej človek dosahuje svoju
plnú identitu. Ako verejný činiteľ si uvedomujem
hlboký význam vašich myšlienok vyjadrených
v Encyklike Veritatis splendor i v Encyklike
Centesimus Annus.
Svätý Otec, sme vám veľmi vďační, že ste
toľko síl venovali našej krajine. Osobne som
presvedčený, že slová, ktoré ste nám adresovali
na všetkých navštívených miestach, nájdu v srdciach slovenských ľudí, ale aj tých, ktorí tu
pobudli s nami, prípadne sa s nami spojili
duchovne, úrodnú pôdu, vyklíčia a prinesú dobrú úrodu. Spoliehame sa spolu s vami predovšetkým na mládež, ktorá vás tak nádherne privítala. Ale spoliehame sa aj na jej rodičov, na
duchovných, na učiteľov, kňazov a rehoľníkov,
že jej odovzdajú posolstvo skutočného zmyslu
života. Oslovili ste a povzbudili k dobru a pokóju všetkých — biskupov, kňazov, rehoľníkov,
ale aj laikov, ba aj úprimne hľadajúcich či neveriacich. V srdciach mnohých mladých ľudí sa
zaiste práve v týchto ozvalo alebo dozrelo rozhodnutie pre duchovné poslanie. Oslovili ste aj
nás, verejných činiteľov, a dodali: ste nám silu a
odvahu znášť svoje slabosti a vzájomne si pomáhať niesť svoje bremená. Aj to je veľký dar vo
chvíľach, keď hľadáme spôsoby rozumnej spolupráce a vzájomnej úcty.
Svätý Otec! Slovensko vás nerado prepúšťa zo
svojho náručia. Ak to tak už musí byť, je krásne,
že sa tak deje práve tu, pod Tatrami. Ony sú
symbolom našej identity, nášho zápasu o samých
seba, o prežitie, o svoj rozvoj a rast. Básnici by
ich nazvali oltárom, pred ktorým sa slovenský
národ po stáročia modlil na tejto ťažko skúšanej
zemi k Bohu.
Slovensko je a zostáva kresťanské. Je odhodlané spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle budovať civilizáciu pravdy a lásky. Aj keď ho teraz
opúšťate, duchovne sme vždy boli a zostávame
spojení s vami. Slováci vždy boli a sú verní Rímu,
boli a sú verní pápežovi. Naše myšlienky, modlitby a dobročinné skutky azda budú aj pre vás
pomocou a posilnením vo vašom neľahkom poslaní. Zo srdca vám želáme zdravie, silu a dary
Svätého Ducha. Slovensko na vás nikdy nezabudne, ponechajte si ho aj vy vo svojom srdci.
Laudetur Jesus Kristus! Pochválený buď Ježiš
Kristus!
(Skrátené. Podľa Katolíckych novín)

JÁN PAVOL II

DNES SA CHCEM POĎAKOVAŤ
BOHU ZA NÁVŠTEVU SLOVENSKA
(Príhovor na všeobecnej audiencii 5. júla 1995)

1. Dnes sa chcem poďakovať Bohu za návštevu Slovenska, ktorú som začal hneď po sviatku
sv. Petra a Pavla a pokračoval v nej v nasledujúcich dňoch až do 3. júla.
Ďakujem slovenským biskupom za pozvanie a
pastoračnú prípravu tejto návštevy. Ďakujem aj
občianskym autoritám — prezidentovi Slovenskej republiky, ministerskému predsedovi, vláde,
zástupcom parlamentu a miestnym autoritám.
Moja púť bola sprevádzaná s veľkou srdečnosťou, ktorá vyplývala z historickej chvíle: bolo to po
prvý raz, že pápež navštívil slovenský samostatný
štát.
Slovenský národ má svoju dlhú minulosť, ktorá
siaha do čias sv. Cyrila a Metoda a ich misie na
území veľkomoravského kráľovstva. Do tých čias
zapadá aj biskupské sídlo Nitra, jedno z najstarších v celej strednej Európe.
V priebehu svojich dejín Slováci žili najprv v
rámci Veľkej Moravy a potom sa stali časťou
Uhorského kráľovstva; to trvalo až do konca prvej
svetovej vojny.
Roku 1918 sa zrodila Československá republika, v ktorej Slováci — okrem obdobia druhej
svetovej vojny — postupne stvárňovali svoju
štátnú existenciu až do roku 1993. So živým obdivom treba uznať, že dve republiky teraz nezávislé, Česká i Slovenská, sa vedeli oddeliť pokojným spôsobom, bez konfliktov a prelievania
krvi, na rozdiel od toho, čo sa — žiaľ — stalo
v bývalej Juhoslávii. K rozdeleniu prišlo na základe mnohorakých odlišností dvoch národov, aj
keď sú si veľmi podobné z mnohých iných hľa-

disk, osobitne z hľadiska jazykového. A tak slovenský národ má teraz svoj štát, ktorý zahrnuje
širokú a úrodnú rovinu južne ad Karpat a od Vysokých Tatier.
Návšteva Slovenska mi umožnila lepšie poznať
túto krajinu a jej obyvateľov najmä v hlavných
strediskách národného a náboženského života.
Tak v prvý deň som bol v Bratislave, hlavnom
meste štátu, potom som šiel na stretnutie s mládežou do Nitry. Druhý deň som navštívil mariánsku svätyňu v Šaštíne severne od Bratislavy na
západnom Slovensku. Nedeľné predpoludnie 2.
júla bolo venované svätorečeniu troch mučeníkov
v Košiciach — v meste, v ktorom boli umučení
v sedemnástom storočí. Na svätorečení sa zúčastnili reprezentanti biskupov z celej strednej
Európy. Popoludní som išiel do Prešova a večer
toho istého dňa na Spiš, odkiaľ som potom išiel
do mariánskej svätyne v Levoči. Spiš je tá oblasť
Slovenska, čo sa rozprestiera na úpätí Tatier,
takže v posledný deň som mohol znova uvidieť
tieto vrchy, ku ktorým som bol veľmi viazaný vo
svojej mladosti [a v celom svojom živote]. Posledným miestom mojej cesty bolo mesto Poprad, odkiaľ som sa vrátil do Ríma.

2. Prvoradým cieľom mojej návštevy Slovenska bolo svätorečenie troch Košických mučeníkov a tejto udalosti chcem dnes venovať osobitnú pozornosť. Tými mučeníkmi sú: Marek Križín, Chorvát, kanonik ostrihomskej katedrály a
dvaja jezuiti Melichar Grodziecký zo Sliezska —
Poliak a Štefan Pongrácz, Maďar. Podstúpili mu31

čeníctvo v tom istom období európskych dejín,
v ktorom bol v Olomouci na Morave umučený
svätý Ján Sarkander, ktorého som nedávno s radosťou zapísal do zoznamu svätých. Košickí mučeníci obetovali život za vernosť Cirkvi. Nepodľahli brutálnemu nátlaku občianskych vrchností,
ktoré ich chceli prinútiť k apostáze. Všetci traja
prijali mučeníctvo v duchu viery a lásky voči prenasledovateľom. Hneď po smrti sa na Slovensku
rozšírila ich úcta a na začiatku nášho storočia, po
patričnom dôkladnom kanonickom procese ich
Cirkev vyhlásila za blahoslavených. Teraz, keď už
dozrela kauza ich kanonizácie, vyhlásil som ich
v Košiciach za svätých, a to za veľkej účasti tamojších katolíckych veriacich.
Toto svätorečenie bolo aj dôležitou ekumenickou udalosťou, ako sa to ukázalo pri stretnutí
s predstaviteľmi protestantských vierovyznaní a
pri návšteve miesta, ktoré pripomína smrť skupiny veriacich z Reformy, odsúdených v sedemnástom storočí v mene zásady «cuius regio eius
religio». Túto skutočnosť pripomína pomník
postavený v Prešove, pred ktorým som zotrval
v modlitbe.
3. V Prešove má svoju rezidenciu aj gréckokatolícky biskup. Východná cirkev, ktorá má svojich
veriacich z oboch strán Karpat, sa zrodila z Užhorodskej únie pred 350 rokmi na území, ktoré
patrilo najprv do Maďarska, potom do Československej republiky a dnes je časťou Ukrajiny. Prešovská eparchia je v istom zmysle časťou tejto
Cirkvi v najzápadnejšej oblasti, ktorá sústreďuje
v sebe gréckokatolíckych Slovákov a Rusinov
spoza Karpat. Ak celá Katolícka cirkev bola za
komunistickej vlády v Československu ťažko prenasledovaná, toto prenasledovanie mimoriadnym
spôsobom doľahlo na slovenských gréckokatolíkov Prešovskej eparchie.
4. Neslobodno zabúdať, že celá Cirkev na Slovensku, ktoré sa nachádzalo v rámci vtedajšej
komunistickej Československej republiky, prešla
bolestným prenasledovaním. Skoro všetkým biskupom bola odňatá možnosť vykonávať pastoračnú službu. Mnohí prešli ťažkým väzením v ža
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lároch. Niektorí z nich skončili svoj život ako praví
mučeníci — myslím tu najmä na biskupa Vojtaššáka zo Spišskej diecézy a na gréckokatolíckeho
biskupa Pavla Gojdiča z Prešova. Jedným mimoriadnym svedkom tejto generácie biskupov väznených za vieru je kardinál Ján Chryzostom Korec, terajší nitriansky biskup.
Cirkev na Slovensku sa iba niekoľko rokov teší
náboženskej slobode a možno táto skutočnosť
vysvetľuje veľkú vitalitu, ktorú som mohol počas
tejto svojej návštevy všade vidieť a počuť. Problém prenasledovania Cirkvi na Slovensku a otázka
jej mučeníkov si vyžadujú dôkladnejšie štúdium a
nie je možné nepojať ho do duchovnej prípravy na
jubilejný rok druhého tisícročia.
Ak sa pýtame, odkiaľ Slováci čerpali silu v čase
prenasledovania, odpoveď nájdeme najmä ak
navštívime mariánske svätyne. V tom ťažkom období pre národ a pre Cirkev na Slovensku pútnické miesta sa stali veľkým oporným bodom pre
vieru Božieho ľudu. Tam nemohol zvíťaziť nijaký
policajný alebo administratívny zákaz. Z mariánskych svätýň, ako sú Šaštín a Levoča, sa táto sila
šírila na veriacich, na rodiny, na farnosti, na celé
Slovensko.
5. Ako vysvitá z toho, čo som povedal, pastoračná návšteva Cirkvi na Slovensku sa vpisuje
do širokých dejín spásy nášho storočia. A zároveň sa vpisuje do dejín slovenského národa a jeho
umiestenia v Európe. Slovenský národ dosiahol
samostatnosť — a to v nemalej miere aj zásluhou
pôsobenia Cirkvi; a ako štát, ktorého občania sú
v prevažnej väčšine katolíci, vstúpil do veľkého
spoločenstva národov celého sveta a najmä Europy. Slovensko dáva tomuto spoločenstvu prinos svojej kultúrnej identity, ako aj vôľu budovať
vlastné i európske dedičstvo na princípoch, ktoré
vyplývajú z práv národov náležíte uznaných a
chránených na medzinárodnom fóre, vrátane, samozrejme, práv menšín.
Apoštolská Stolica a pápež vyjadrujú uznanie
dedičstvu samostatného Slovenska a tým vyzdvihujú aj právo tohto národa na jeho miesto
v rodine európskych národov ako plnoprávneho
člena.

Kardinál JOZEF TOMKO
O APOŠTOLSKEJ CESTE JÁNA PAVLA II. NA SLOVENSKO

JEHO NÁVŠTEVA - NÁŠ PROGRAM

Kard. Jozef Tomko, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov
sprevádzal Svätého Otca na jeho ceste po Slovensku.

Svätý Otec svojou štvordňovou návštevou
spravil Slovensku nesmiernu službu. Azda
nikdy predtým nebolo toľko reflektorov namierených na túto malú krajinu. Televízne

správy v rôznych krájinách priniesli pekné
zábery z rôznych stretnutí, ba talianska
«Telepace» prenášala celý program Svätého
Otca na Slovensku v Euróvízii v priamom
prenose. Svetová tlač naraz akoby objavila
Slovensko, jeho krásy, ale najmä pohostinnosť a hlbokú nábožnosť jeho ľudu, očividný pokrok aj napriek rôznym ťažkostiam,
no zároveň aj rozvadenosť politických činiteľov, ktorá nám škodí vovnútri a navonok.
Slovensko sa naraz našlo pred zrkadlom
svetovej pozornosti. Treba však povedať, že
posudok sveta je celkove pozitívny. I Svätý
Otec vyjadril hlboké uspokojenie so svojou

cestou v prejave k tisícom veriacich na generálnej audiencii v stredu 5. júla, ktorý bol
celý venovaný Slovensku. Aj cudzí kardináli, biskupi, členovia sprievodu, novinári a
všetci, ktorých som stretol, vyslovili nadšený obdiv Slovákom, ich viere, priateľstvu,
otvorenosti, pohostinnosti a organizácii slávnostných stretnutí, ako aj masovej účasti
na rôznych oslavách. A naozaj, voľba miest,
originálne oltáre, prírodné scenérie a k tomu celkove dobrá pohoda a povetrie, to
všetko prispelo k veľkému úspechu cesty.
No najviac k tomu prispeli ľudia, obyvatelia
Slovenska, od západu až po východ.
Dá sa teda povedať, že Svätý Otec pornohol svetu objaviť Slovensko. Pomohol však
veľa aj Slovákom a iným národnostiam našej vlasti objaviť seba samých, svoje vlastné
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korene, svoju identitu, hybné sily našej histórie a prítomnosti, zdroje energie i nástrahy pre budúci vývoj. Ukázal nám nádej
a dodal odvahu na cestu, viac ráz pochválil
pokojné získanie samostatnosti. Ako priateľ, čo nás dobre pozná a má nás rád, ako
prajný sused, ako otec. Za to mu patrí veľká

vďaka.
Myslím však, že ovocie jeho historickej
cesty sa už ukázalo, alebo začína už vyrážať
zo semena, ktoré naširoko rozsial svojimi
prejavmi a svojou osobnosťou. Chcel by
som zozbierať niekoľko pozorovaní:
1. Ukázal nám. že cyrilometodské krešťanské korene sú čosi konkrétne pre Slovákov oboch obradov.

2. Veriaci obyvatelia Slovenska vyšli akoby z ulity a zistili, že je ich veľa. Naraz znovu objavili, že prežívať vieru je čosi krásne a velké, za čo sa netreba hanbiť ani

skrývať.
3. Najmä naša mládež, ktorá vyšla spod
vplyvu ateistickej ideológie a nachádza sa
pred zvodmi západného liberalizmu, obja-

vuje istoty a bohatstvá Ježiša Krista ako
svetla, cesty, pravdy. Ukrižovaný Kristus,
vytesaný zo stromu lipy, zasadený v slo-

venskej zemi práve v starodávnej Nitre, je
toho symbolom.
4. Ekumenické stretnutia môžu byť začiatkom nového ducha a dialógu.

5. Cirkev sa ešte raz ukázala zrastená
s ľudom a s jeho najhlbšími túžbami po
slobode, spravodlivosti a pokoji.
6. Kanonizácia troch Košických mučení kov z troch rôznych národností, ktorých
spojila viera v Ježiša Krista, ukázala práve
v kresťanskom duchu cestu k zmiereniu a
riešeniu národnostných napätí. Prítomnosť
piatich vládnych delegácií akoby zdôraznila možnosť pokojného spolužitia v oblasti
strednej Európy — Mitteleuropa.

Dali by sa spomenúť mnohé iné výsledky,
ktoré sú a budú ovocím pamätnej návštevy
Jána Pavla II. na Slovensku. Treba však
vpísať do pamäti a analyzovať jeho prejavy,
jemné narážky, povzbudenia a uvádzať ich
do života. Ján Pavol II. naširoko sial, všetci
obyvatelia Slovenska majú teraz dať vzrast
a usilovne žať z tohoto bohatstva.
Jedno je isté, ide i historickú udalosť pre
Slovensko...!
(Prednesené v slovenskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu 10. júla a na vlnách Slovenského rozhlasu Slovensko I 13. júla 1995.)

Obraz Ukrižovaného,

vtesaný do stromu,

ktorý rástol v slovenskej zemi,

nech je symbolom
mladej slovenskej generácie.
Nech mladí čerpajú silu

a inšpiráciu

zo slovenských

kresťanských tradícií
a nech sa každý a každá

snažia zvýrazniť v sebe

obraz živého Krista.
(Nitra 30.06.1995)
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SVETOVÁ TLAČ O CESTE SVÄTÉHO
OTCA NA SLOVENSKO
Pripravil RUDOLF BLATNICKÝ, SDB

Vcelku možno povedať, že zahraničná tlač na
Západe sledovala pastoračnú návštevu Svätého
Otca na Slovensku so stále rastúcim záujmom a
vyslovila úprimný obdiv Petrovmu nástupcovi i
slovenským veriacim. Uvádzame správy najmä
z denníka ĽOsservatore Romano, neoficiálneho
orgánu Svätej Stolice, a z talianskeho katolíckeho
denníka Avvenire, ale spomenieme aj hodnotenia
iných západných denníkov, ako ich denne prinášal
ĽOsservatore Romano v prehľade talianskej a
zahraničnej tlače. Denník Svätej Stolice podával
nielen obšírne správy o návšteve, ale deň čo deň
publikoval aj prejavy Svätého Otca v taliančine a
v stredu 5. júla uverejnil osobitnú prílohu so všetkými prejavmi Jána Pavla II. v ich slovenskom
znení. Z toho istého denníka sa bolo možné medziiným dozvedieť, že v úradnom sprievode Svätého Otca bol aj kard. Angelo Sodano, štátny
sekretár Svätej Stolice, a kard. Jozef Tomko, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a Dr.
Anton Neuwirth, veľvyslanec SR pri Svätej Stolici.

Táto 66. apoštolská cesta Jána Pavla II. mimo
hraníc Talianska prekvapila mnohých západných
pozorovateľov. Veľmi na nich zapôsobili nielen obrovské zástupy veriacich, ktoré sa zhromaždili na
jednotlivých stretnutiach, ale aj veľké nadšenie,
s akým Slováci prijali Petrovho nástupcu. S obdivorn o tom píše aj taký triezvy denník, akým je
francúzsky Le Figaro, kým španielske noviny ABC
to opisujú priam hyperbolicky. Podľa talianskeho
denníka Avvenire obrovské zástupy Slovákov pripomíňali «oceánske« masy poľských veriacich,
ktorí v osemdesiatych rokoch vítali Svätého Otca,
a neopísateľné nadšenie slovenských veriacich
pripomínalo vraj vtedajšie nadšenie celého poľského národa. Denník uvádza zaujímavý postreh:
«Je ťažké stretnúť sa dnes v Európe s takými
oceánskymi masami.» Akoby na dôkaz svojho tvrdenia denník uvádza slová, ktorými sa Ján Pavol II.
obrátil na poľských veriacich počas audiencie
5. júla v Ríme: «Veľmi som vďačný (Slovákom) za
srdečné, veľmi srdečné prijatie. Môžu konkurovať
Poliakom. Teda dajte si pozor\»— dodal žartovne.

Prvý deň «pútnika pokoja» na Slovensku

Zahraničná tlač pozorne sledovala najmä prejavy Jána Pavla II. už od jeho príletu na Slovensko
v piatok 30. júna. Podľa nemeckého denníka
Frankfurter Allgemeine Ján Pavol II. začal svoju
návštevu Slovenskej republiky výzvou, aby sa v nej
upevnili demokratické štruktúry a nastolila rovnaká spoločenská zodpovednosť, pričom otvorene
poukázal na obrovské škody, ktoré spôsobil komunistický režim v oblasti sociálnej, politickej, kultúrnej a náboženskej. Ďalší nemecký denník Süddeutsche Zeitung vyzdvihol, že Ján Pavol II. vyzval Slovákov, aby upevnili svoju spoluprácu s inými krajinami strednej a východnej Európy, a ako
príklad tejto spolupráce uviedol základnú dohodu
s Maďarskom.
Denník ĽOsservatore Romano začína svoju
prvú správu o pastoračnej návšteve Svätého Otca
na Slovensku touto jeho výzvou: «Úloha, pred
ktorou dnes stojí slovenská pospolitosť, je vážna a
náročná: budovať nový štát na pevných základoch
pravdy, solidárnosti a pravej demokracie.»
Korešpondent vatikánskeho denníka komentuje, že Slovensko môže nájsť svoju najvlastnejšiu
politickú a náboženskú dimenziu, keď náležíte
splní úlohu, ktorá preň vyplýva z toho, že je « mostom» medzi Východom a Západom. Na vysvetlenie dodáva, že Slovenská republika musí v týchto
prvých rokoch svojho demokratického života —
takisto ako ostatné bývalé socialistické krajiny —
zvládnuť prechod od centralizovanej ekonómie
k voľnému trhu a zároveň čeliť najhorším západným modelom, ktoré majú silný vplyv najmä na
mladšie generácie. Ináč hrozí nebezpečenstvo, že
mnohí prejdú z vonkajšieho marxistického otroctva
do ešte horšieho otroctva praktického materializmu západného typu.
Dojímavý prejav Svätého Otca ku kňazom a
rehoľníkom v bratislavskej Konkatedrále sv. Martina si osobitne všíma taliansky denník Avvenire.
Poukazuje na pasáže, v ktorých Ján Pavol II. spomína tvrdé roky náboženského prenasledovania,
v ktorom slovenskí kňazi a rehoľníci víťazne obstáli. Denník uvádza aj slová, ktoré o tom Svätý
Otec pridal dc pripraveného textu: «Ja to viem,
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lebo som bol biskupom z druhej strany Tatier.
Viem dobre, ako bolo tam a ako bolo tu. Tu bolo
trudno.»

Mimoriadnu pozornosť venovali denníky na Zápáde stretnutiu mladých so Svätým Otcom v Nitre.
S obdivom vyzdvihli, že celé stretnutie sa nieslo
v ovzduší neopísateľného nadšenia. Viaceré noviny podotýkajú, že k nadšeniu mladých prispel aj
nitriansky biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec,
živý symbol odporu veriacich proti ateistickému
komunistickému režimu.
Západné denníky osobitne vyzdvihujú, že Ján
Pavol II. hovoril k mladým v Nitre s neobyčajným
zápalom. Pokiaľ ide o obsah jeho prejavu, ĽOsservatore Romano podčiarkuje, že Svätý Otec
zveril mladým generáciám Slovenska poslanie šíriť
evanjeliové posolstvo, pričom im dal za úlohu oživiť niekdajšie misionárske nadšenie, ktorého strediskom bola Nitra, a zároveň ich vyzval, aby sa
otvorili Božej láske. A čo iné oduševňovalo týchto
štyristo tisíc zväčša mladých ľudí, ak nie sila lásky?
— pýta sa korešpondent denníka a dodáva, že na
tribúne bol umiestnený veľký kríž, «ktorý v nasledujúcich desaťročiach bude pripomínať toto historické stretnutie slovenskej mládeže s Jánom Pavlom II.»
ĽOsservatore Romano ďalej tvrdí, že slovenských chlapcov a dievčatá spolu s mladými zo
susedných krajín spájala na stretnutí v Nitre túžba
zachovať neporušené dedičstvo kresťanskej viery
a kultúry. Dodáva, že dvaja z nich, mladí snúbenci,
v mene všetkých mladých «sľúbili Svätému Otcovi, že všetky problémy, s ktorými sa v živote
stretnú, budú sa usilovať riešiť tak, aby zostali
verní evanjeliu».
V tejto súvislosti denník Svätej Stolice pripomína, že problém ochrany života už od jeho počatia sa dnes na Slovensku živo pociťuje a že pred
nedávnom tu vzniklo veľké hnutie za život, na čele
ktorého sú predovšetkým mladí lekári. Potom významne dodáva: «Azda práve v tejto oblasti sa
rozhodne o budúcnosti národa.»
ĽOsservatore Romano ďalej uvádza, že Ján
Pavol II. povzbudil mladých, aby si uvedomili, aký
neoceniteľný je dar viery, ktorý dostali od Boha a
ktorý k nim prišiel po dlhej ceste generácii od čias
slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Meroda.
Nadväzujúc na túto myšlienku, ĽOsservatore
Romano — podobne ako iné denníky — kladie
osobitný dôraz na štyri aktuálne výzvy, ktorými sa
Ján Pavol II. obrátil na mladých v Nitre.
Prvá sa týka života podľa evanjelia: «Necúvajte
pred radikálnymi požiadavkami evanjelia. S pornocou Ducha Svätého je možné zachovávať Božie
prikázania s radosťou.» V druhej výzve Petrov ná
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stupca zdôrazňuje, čo značí pravá sloboda: « Nezamieňajte si slobodu s individualizmom. Nejestvuje opravdivá sloboda bez lásky k iným.»
Osobitnú ozvenu vzbudila u novinárov tretia
výzva. «Nedajte sa opantať ideológiou falošnej
slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus a tým pozbavuje svedomie hodnôt, ktoré dávajú životu zmysel.» Najväčšiu pozornosť venovala západná tlač švrtej výzve
Jána Pavla II.: «Odvrhnite každé pokušenie násilia
a rasizmu. Buďte tvorcami pokoja, dialógu a solidarity.»
Taliansky denník Avvenire komentuje: «Z krajiny, kde vykvitla najmladšia európska demokracia,
sa Ján Pavol II. obracia na mladých a vyzýva ich,
aby povedali rázne “nie” nacionalizmu a rasizmu.»
Na zdôraznenie tejto výzvy denník uvádza slová,
ktoré Svätý Otec pridal do pripraveného prejavu:
«Patriotizmus — áno! Nacionalizmus — nie! Pozrite sa, čo sa deje v bývalej Juhoslávii. »
Veľmi pozitívne komentuje výzvy Jána Pavla II.
taliansky denník ĽUnitá, orgán bývalej Komunistickej strany Talianska. Vychádzajúc z prejavu
Svätého Otca, denník tvrdí, že pre Slovensko, Europu a svet nejestvuje budúcnosť, ak sa národy
nepresvedčia, že neslobodno zamieňať slobodu
s individualizmom, že nejestvuje sloboda bez lásky
k iným, teda bez solidarity a že nemožno vybudovať pokojné spolužitie národov, založené na vzájomnej spolupráci, ak sa nevykorení nacionalizmus
a rasizmus. Bývalý komunistický denník konštatuje, že mladí na Slovensku vidia v Jánovi Pavlovi II.
pevný orientačný bod, a to aj napriek neistej sociálnej situácii.
Podobným pozitívnym tónom komentujú výzvy
Jána Pavla II. na mladých aj iné, nezávislé alebo
dokonca laicistické talianske denníky, ako je II
Messaggero, II Giorno alebo La Stampa.
Západných novinárov do istej miery prekvapilo,
že na Slovensku mnohí mladí zostali verní viere
otcov. Napríklad francúzsky denník Le Figaro
uverejňuje viacero fotografií mladých ľudí v istom
bratislavskom kostole a vyzdvihuje veľké duchovné nadšenie, ktoré sa zmocnilo mladých generácií
na Slovensku pred príchodom Svätého Otca do
ich vlasti.

« Mariánsky deň » Svätého Otca v Šaštíne
a Bratislave
Druhý deň pastoračnej návštevy v sobotu 1. júla
sa začal slávnostnou svätou omšou v Šaštíne.
ĽOsservatore Romano hneď na prvej strane
vyzdvihuje, že to bolo intenzívne duchovné stretnutie a silné svedectvo viery a mariánskej úcty.

Píše, že týmto stretnutím sa začal «mariánsky
deň» Svätého Otca, ktorý na začiatku svojej 66.
apoštolskej cesty mimo Talianska prišiel ako pútnik k Sedem bolestnej, Patrónke Slovenska.
Korešpondent vatikánskeho denníka s oduševnením píše: «Rozvodnená rieka — niet iného
vhodného výrazu na opísanie obrovskej masy veriacich, ktorí sa zhromaždili pri šaštínskej bazilike.»
Podotýka, že za oltárom postavenom na tribúne
sa videli veže šaštínskej svätyne, ktoré svojou majestátnosťou symbolizujú neprestajnú materinskú
prítomnosť Sedembolestnej Panny Márie v dejinách Slovenska. Na objasnenie uvádza tvrdenie
biskupa mons. Dominika Hrušovského, že slovenský národ sa najmä v ťažkých obdobiach svojich
dejín vždy utiekal k Sedembolestnej, či už v čase
tatárskeho vpádu, alebo keď hrozilo turecké nebezpečenstvo a naposledy počas náboženského
prenasledovania zo strany komunistického režimu.
Z homílie Svätého Otca vatikánsky denník vyzdvihuje najmä dve základné tvrdenia. Po prvé,
v šaštínskej svätyni sa už vystriedalo veľa generácií
pútnikov, a teda chrám zachováva pamiatku na
všetko, čo súvisí so životom obyvateľov slovenskej
krajiny: radosti i žiale, ktoré nikdy nechýbali v dejinách slovenského národa. Po druhé, v šaštínskej
bazilike Panna Mária chce byť pre všetkých matkou. Preto v tejto jej svätyni sa môže každý cítiť
ako v matkinom dome.
V tejto súvislosti ĽOsservatore Romano pripomína, že šaštínska bazilika duchovne spája veriacich nielen zo Slovenska, ale aj zo susedných krajín. Ako dôkaz uvádza, že svätú omšu v Šaštíne
koncelebrovali so Svätým Otcom aj kardináli arcibiskupi z okolitých štátov: z Prahy, Krakova,
Ostrihomu, Záhreba, Viedne, z Kôlňa nad Rýnom
a z iných krajín.

Druhou dôležitou udalosťou v sobotu 1. júla
bolo stretnutie Svätého Otca so všetkými pätnástimi slovenskými biskupmi v saleziánskom ústave
v Šaštíne. Západné denníky, dokonca aj laicistického razenia, osobitne vyzdvihli výzvu Jána Pavla
II., aby sa Slovensko nedalo zvábiť lákadlám zápádného hedonizmu.
Taliansky denník Avvenire uvažuje nad prejavorn Svätého Otca k členom Biskupskej konterencie Slovenska a prichádza k záveru, že kým v prvý
deň svojej pastoračnej návštevy sa Ján Pavol II.
pozastavil najmä nad hrdinským svedectvom,
ktoré Cirkev na Slovensku vydávala pod komunizmom, na druhý deň, zvlášť v prejave k biskupom,
sa zahľadel do budúcnosti a naznačil smernice pre
činnosť v období postkomunizmu.
Denník najprv uvádza tvrdenie Svätého Otca, že
pokojné oddelenie sa Slovákov a Čechov naplnilo

svet údivom. Potom prináša dôležitú výzvu, s ktorou sa Ján Pavol II. obrátil na slovenských biskupov: «Ako ste pomáhali svojmu ľudu odrážať
útoky ateistického komunizmu, tak sa teraz usilujte
poskytovať mu primerané prostriedky, ktoré by ho
posilnili proti nepriateľom dneška: proti prehnanému subjektivizmu, praktickému materializmu,
náboženskej indiferentnosti, konzumizmu, sekularizmu a hedonizmu. »
Korešpondent denníka pridáva k tejto výzve
Svätého Otca zaujímavý komentár: «Je to napomenutie povedané pokojným tónom, bez prísnosti
a výčitiek, ktorými sa vyznačovali jeho nedávne
prejavy k rodákom v Poľsku. Je to azda preto —
tvrdí so zrejmým optimizmom korešpondent —, že
Cirkev na Slovensku sa až doteraz javí ako ostrov
odporujúci dravému prúdu sekularizmu, ktorým sa
necháva unášať tak Západ, ako aj Východ.» Korešpondent uvádza dôvody svojho optimizmu:
účasť slovenských veriacich na bohoslužbách je
pomerne veľká, kňazské povolania sa v posledných piatich rokoch strojnásobnili, semináre sú
preplnené bohoslovcami a púte pokračujú za veľkej účasti mladých.
Denník Avvenire ďalej informuje, že Ján Pavol II.
v prejave k biskupom silno zdôraznil potrebu formovať vzdelaných kresťanských laikov, ktorých je
vo všetkých bývalých socialistických štátoch veľmi
málo, a to vinou komunistického režimu. Denník
osobitne vyzdvihuje tvrdenie Svätého Otca: «Kultúra vytvára národ. Budúcnosť národa sa pripravuje vo vyhni dialógu v oblasti kultúry medzi jeho
najlepšími synmi. » Treba dúfať, že Cirkev na Slovensku si uvedomí naliehavosť tohto závažného
tvrdenia Jána Pavla II.
Svätý Otec zakončil svoj«mariánsky deň » modlitbou svätého ruženca na prvú sobotu mesiaca
v Uršulínskom kostole, ktorú Vatikánsky rozhlas
vysielal do ceého sveta. Denník ĽOsservatore
Romano pridáva k tejto udalosti zaujímavý postreh: «Azda jeden z najvýznamnejších dojmov
z pastoračnej návštevy Svätého Otca na Slovensku zanechal pohľad na asi desaťtisíc mladých, ktorí sa v sobotu večer nezmestili do Uršulínskeho kostola na modlitbu vedenú Svätým Otcom, a preto raplnili ulice hlavného mesta, aby sa
spojili v modlitbe s Petrovým nástupcom.» Denník
konštatuje: «Im je zverená budúcnosť tejto nádhernej krajiny.»

«Ekumenický deň» Jána Pavla II.
v Košiciach a Prešove

Tretí deň pastoračnej návštevy Jána Pavla II. na
Slovensku bezpochyby najviac upútal pozornosť
zahraničných novinárov, najmä pre historické uda37

losti, ktoré sa v tú nedeľu 2. júla odohrali v Košiciach a v Prešove.
Denník ĽOsservatore Romano hneď na prvých riadkoch prvej strany svojho pondelňajšieho
vydania takto zhŕňa dojmy z tohto pamätného
dňa: «V srdci mladej Slovenskej republiky nadlho
zostane obraz nadšených prejavov lásky, ktorými
jej silný národ zahrnul Svätého Otca počas jeho
apoštolskej púte... A nadlho zostanú v pamäti veriacich slová, ktorými ich pápež vyzval, aby znovu
objavili kresťanské korene, ktoré spájajú všetky
národy Európy od Východu po Západ. Tieto korene sa javia vo svojej plnej sile v hrdinskom svedectve troch Košických mučeníkov, ktorí boli vyhlásení za svätých počas slávnostnej koncelebrovanej svätej omše. Kanonizácia týchto troch mučeníkov je mimoriadnou udalosťou, ktorá má historický dosah.»
V ústrednom článku venovanom tejto udalosti
denník Svätej Stolice uvádza, že Ján Pavol II. vyslovil vďačný obdiv týmto trom odvážnym svedkom evanjelia, lebo vo chvíľach skúšky odolali lákaniam i mukám a radšej podstúpili smrť, ako by
mali zradiť vernosť Kristovi a Cirkvi.
V denníku sa ďalej tvrdí, že svätorečením týchto
mladých kňazov, ktorí podstúpili mučeníctvo v období veľkých politických a náboženských otrasov,
Ján Pavol II. chcel predstaviť svetu a najmä Europe naliehavú potrebu úprimného zmierenia,
ktoré má vyrásť zo spoločných kresťanských koreňov. Svätý Otec v homílii poukázal na to —
pokračuje denník —, že noví svätci pochádzali
z troch rozličných národností — Márek Križín
z Chorvátska, Štefan Pongrácz z Maďarska a Melichar Grodziecký z Poľska —, ale posilňovala ich
sila a jednota, ktorú čerpali zo spoločnej viery v Ježiša Krista. Takto zanechali posolstvo a príklad
solidarity nielen pre demokratické Slovensko, ale
aj pre všetky národy strednej Európy — tvrdí sa
v denníku.
Akoby na potvrdenie aktuálnosti tohto ich posolstva prišli na svätorečenie do Košíc početní
kardináli a biskupi z rôznych európskych krajín.
Státisíce veriacich zo Slovenska a zo susedných
štátov sa zúčastnili na slávnostnej svätej omši —
pokračuje denník — a ani horúčava, ani dážď
neboli prekážkou pre tento ľud odvždy navyknutý
na ťažkosti.
ĽOsservatore Romano — podobne ako iné
noviny — sa dlho zastavuje na ekumenickej stránke veľkej slávnosti v Košiciach, ktoré sa vraj na
jeden deň stali «hlavným mestom ekumenizmu»
pre všetkých, ktorí túžia po jednote kresťanov.
Ako dôkaz denník uvádza tvrdenie Svätého Otca
počas homílie:«Mučeníctvo nás spája so všetkými
veriacimi v Krista — tak na Východe, ako aj na
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Západe —, s ktorými ešte stále očakávame plné
cirkevné spoločenstvo. »
Denník Svätej Stolice potom uvádza dva hlavné
ekumenické činy, ktorými Ján Pavol II. chcel poukázať na hlboké zväzky, ktoré spájajú všetkých
kresťanov, čo položili život za svoje náboženské
presvedčenie: Počas homílie v Košiciach vzdal
hold dvadsiatim štyrom nekatolíkom, ktorých
usmrtili v Prešove, a popoludní sa pomodlil pri
pomníku, ktorý pripomína ich hrdinskú obetu života.
Všetky západné denníky pripisujú týmto dvom
gestám Jána Pavla II. historický význam. Veľmi
pútavo o tom píše nezávislý denník II Messaggero, vychádzajúci v Ríme: «Tento čin zostane
zapísaný v histórii pontifikátu. A bude sa naň spomíňať ako na jednu z ekumenických intuícií pápeža Wojtylu. >> Potom dodáva: «A tak nedeľa,
ktorá bola predurčená znovu roznietiť polemiky, sa
zakľúčila modlitbou Otče náš, ktorú sa Ján Pavol
II. modlil na počesť umučených protestantov
spolu s evanjelickým biskupom Jánom Midriakom,
ktorý potom verejne ocenil tento pápežov čin.»
Korešpondent spomínaného denníka vysvetľuje
talianskym čitateľom, že Košice a Prešov sa nachádzajú vo východnej časti Slovenska, ktorá je
vklinená medzi Poľsko, Ukrajinu a Maďarsko,
takže tu žijú príslušníci rôznych národností a náboženských vyznaní, z čoho v priebehu dejín vznikali vždy nové tragédie. A práve tu — pokračuje
korešpondent — Ján Pavol II. vykonal odvážny
čin. V nedeľu ráno vyhlásil za svätých troch Košických mučeníkov, ktorých zabili kalvíni počas
tridsaťročnej vojny. Potom však vyvážili oslavu katolíckeho mučeníctva významným činom «ekumenickej lásky», keď sa počas kázne v Košiciach
sklonil pred nekatolíckymi mučeníkmi a uznal ich
duchovnú veľkosť. Logickým dôsledkom tohto
uznania bola jeho modlitba pri pomníku protestantských mučeníkov v Prešove.
Veľmi rozšírený taliansky denník Corriere delia
Sera takto komentuje modlitbu Jána Pavla II. pri
pomníku v Prešove: «Je to najponíženejší a najneočakávanejší ekumenický čin tohto pápeža. Nebol
v programe, rozhodol o ňom osobne v sobotu a
vykonal ho v nedeľu popoludní, päť hodín po tom,
čo vyhlásil za svätých troch katolíckych kňazov.
Toto gesto by malo prispieť k “očisteniu pamäti”, o
ktoré sa pápež Wojtyla snaží už od minulého
roku.»
Výslovne laicistický taliansky denník La Repubblica takto komentuje «ekumenické gesto» Jána
Pavla II. v Prešove: «Na svojich cestách po stredovýchodnej Európe Ján Pavol II. neúnavne povzbudzuje k dialógu a k jednote kresťanov. To, čo
mohlo rozdúchať staré nevraživosti, sa javí ako
šťastná príležitosť na nadviazanie bratských vzťa-

hov a na trvalé pochovanie náboženskej nenávisti.»
Taliansky nezávislý denník II Mattino uvažuje:
«Aby ľútosť bola vierohodná, vyžaduje činy. A to,
čo v nedeľu vykonal pápež Wojtyla, má historický
dosah. Ani jeden pápež sa doteraz nepoklonil pamiatke kresťanov iných vyznaní, ktorých zabili katolíci... Je to znamenie čias, znamenie čohosi nového.»
Aj španielsky denník ABC pripisuje mimoriadny
význam ekumenickému gestu Svätého Otca a
vyzdvihuje, že vzbudilo veľký ohlas medzi protestantskými veriacimi v Prešove i na celom Slovensku. Mimoriadnu pozornosť venovali «ekumenickému dňu»v Košiciach a Prešove aj francúzske
denníky Le Monde, La Croix a Le Figaro.
Katolícky denník Avvenire venuje tejto ekumenickej udalosti viaceré články. V úvodníku píše:
«Niektoré činy sú vo svojej jednoduchosti účinnejšie ako slová. Ján Pavol II. sa vie obrátiť na
Cirkev a na celý svet s veľkými výzvami, ale dáva
prednosť jednoduchým gestám, aby všetkých
presvedčil nasledovať ho... Minulú nedeľu v Prešove na Slovensku vzdal poctu kalvínom, ktorých zabili katolíci počas náboženských vojen. Je
to dojímavé a úplne neočakávané gesto, ktoré
zostane zapísané v análoch tohto pontifikátu ako
jedna z najgeniálnejších ekumenických intuícií
dejín.»
« Nikdy nebolo vidieť — pokračuje denník —, že
by si rímsky pápež uctil pamiatku tých, čo v minulých storočiach radšej zomreli, ako by sa mali podrobiť pápežovi. S láskou a pravdou chce Ján Pavol
II. vyliečiť staré rany, aby zjednotená Cirkev mohla
rezkým krokom vykročiť na cestu na úsvite tretieho tisícročia.»

Zahraničná tlač zaznamenala aj stretnutie Jána
Pavla II. so slovenskými gréckokatolíkmi. Podľa
katolíckeho denníka Avvenire Svätý Otec vzdal
v Prešove úctu hrdinskej Gréckokatolíckej cirkvi,
ktorú komunistický režim v r. 1950 úradne zrušil a
veriacich nútil začleniť sa do Pravoslávnej cirkvi.
ĽOsservatore Romano poukazuje na to, že
pod komunistickým režimom boli gréckokatolíci
prenasledovaní viac ako iní veriaci, ale nepoddali
sa násiliu. Denník pripomína, že najviac si vytrpeli
niektorí hrdinskí gréckokatolícki kňazi a biskupi,
napríklad biskup Pavol Gojdič, ktorý zomrel v žalári
v r. 1960. Denník potom uvádza slová gréckokatolíckeho eparchu mons. Jána Hirku z jeho uvítacieho prejavu: « Naši biskupi zvolili väzenie a smrt׳,
ale nikdy sa nezriekli jednoty s Petrom.»
Západné denníky si všimli, že Svätý Otec sa šiel
pomodliť na hrob biskupa Gojdiča. Španielsky
denník ABC tvrdí, že uctením si pamiatky tohto

mučeníckeho biskupa Svätý Otec chcel pripomenúť všetkých mučeníkov 20. storočia, ktorí boli
obeťami marxizmu a nacizmu.
ĽOsservatore Romano opisuje masovú a nadšenú účasť gréckokatolíckych veriacich na stretnutí so Svätým Otcom a s obdivom komentuje ich
spev starobylého hymnu Akathistos, ktorý je zostavený za základe 24 písmen gréckej abecedy a
slávi tajomstvo vtelenia. Korešpondent sa o ňom
vyslovuje takto: « Je to spev starodávny a mohutný
ako viera tohto ľudu. Jeho tóny, najprv ľahké a
tiché, sa stávajú čoraz odvážnejšími a slávnostnejšími. Tento spev sa vznáša vo vzduchu s priebojnou silou, schopnou zlomiť akékoľvek okovy.
Prepočítali satí, čo si mysleli, že si podrobia vôľu
a ducha veriacich, ktorí takto vedia spievať svoje
vyznanie viery׳.»
Viaceré denníky poukazujú aj na ekumenický ráz
stretnutia, lebo Ján Pavol II. srdečne pozdravil veriacich Pravoslávnej cirkvi a vyslovil túžbu, aby katolíci a pravoslávni «mohli kráčať vo vzájomnom
porozumení k plnej jednote».

Na Mariánskej hore a v Tatrách

Štvrtý a posledný deň pastoračnej návštevy
Svätého Otca v pondelok 3. júla sa začal slávnostnou svätou omšou na Mariánskej hore v Levoči.
Denník Avvenire pripomenul, že v Levoči sa každý
rok zhromažďovali tisíce mladých ľudí aj napriek
prekážkam zc strany komunistického režimu a že
pondelok 3. júla sa tam zhromaždilo asi pol milióna
veriacich okolo Svätého Otca, ktorý sa nezdal
unavený zo štvordňovej cesty z jedného konca
Slovenska na druhý.
Korešpondent denníka ĽOsservatore Romano sa prekonáva v opisovaní masovej účasti veriacich. Výstižný je už nadpis jeho článku: Celý
národ zhromaždený na modlitbu. V úvode článku
vysvetľuje: « Celé Slovensko bolo prítomné pri mariánskej svätyni v Levoči na Mariánskej hore.» Potom opisuje obrovské nadšenie, s akým slovenskí
veriaci prijali v Levoči Petrovho nástupcu. Z homílie
Svätého Otca denník vyzdvihuje najmä tú časť,
kde sa prihovára Slovákom: « Toto je miesto, kde
sa môžete duchovne znovuzrodit’... Na tomto
mieste sa osobitne pripravujete vstúpiť do tretieho
tisícročia kresťanstva.»
Denník Svätej Stolice sa pochvalne vyslovuje aj
o úcte slovenských katolíkov k Panne Márii. O
zhromaždení v Levoči tvrdí: «V Levoči Slováci
najsilnejšie vyjadrili svoju hlbokú vieru, ako aj skalopevnú úctu k Panne Márii.»Aj vo svojom ďalšom
čísle sa ĽOsservatore Romano vracia k tejto
charakteristickej črte slovenských katolíkov a pýta
sa: « Ako si mohol niekto myslieť, že pozbaví viery
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národ, ktorý v Panne Márii nachádzal prvotný zdroj
útechy a nádeje? »

Západné denníky opisujú takmer patetickým tónom «návrat»Jána Pavla II. do Tatier, i keď iba na
niekoľko hodín, pričom prízvukujú jeho silný citový
vzťah k «nádherným tatranským štítom«.
Denníky sa upriamili najmä na jeho prejav v Poprade pred odletom zo Slovenska. ĽOsservatore
Romano začína prvú stranu svojho stredajšieho
vydania slovami Svätého Otca: «Vraciam sa do
Ríma s obrazom vašich hôr — našich hôr, ktorý sa
mi vtlačil do pamäti.»
Denník Avvenire pripomína, že v období nadvlády komunizmu Tatry boli miestom tajných stretaní medzi slovenskými a poľskými disidentmi, a
dodáva, citujúc z prejavu Jána Pavla II., že Tatry už
«nerozdeľujú, ale spájajú dvá národy zblížené toľkými udalosťami».
ĽOsservatore Romano píše, že na letisku
v Poprade Slováci chceli ešte raz srdečne pozdraviť «svojho Svätého Otca«, a vysvetľuje: «Slováci
cítia, že Ján Pavol II. je im zvlášť blízky nielen pre
spoločný slovanský pôvod, ale najmä preto, že
v ich hospodárskej a politickej situácii, v ktorej sa
javí viac tieňov ako svetla, vedel bezprostredne
hovoriť k srdcu ľudí, pričom jednoznačne poukázal na najdôležitejšie problémy života národa a
vyznačil cestu, ktorou sa treba uberať, aby sa tieto
problémy vyriešili.«
Z prejavu Jána Pavla II. v Poprade denník Svätej
Stolice osobitne vyzdvihol pasáž, v ktorej Svätý
Otec nástojí na tom, že treba brániť pravú slobodu
človeka a denne ju budovať v pravde. Pridáva
k tomu svoj komentár: «Iba táto pravda môže
zabezpečiť Slovenskej republike vývoj k pravej demokracii, v ktorej svornosť bude spájať ľudí, ktorí
patria k rozličným kultúram a ideológiám.» Keďže
na Slovensku — pokračuje denník — sa Východ a
Západ spájajú na kultúrnej i náboženskej rovine,
mladý slovenský štát musí nájsť svoju identitu
v tom, že náležíte vyhodnotí rozličné zložky, ktoré
tvoria jeho životný podklad. Svätý Otec — zdôrazňuje denník — viac ráz položil dôraz na dôležitosť východných i západných tradícií, ktoré majú
svoje korene v diele svätého Cyrila a Metoda.

Celková bilancia pastoračnej návštevy
Jána Pavla II. na Slovensku

Bez nadsádzky možno povedať, že západná
tlač hodnotí výsledky pastoračnej návštevy Jána
Pavla II. na Slovensku vysoko pozitívne, pričom
naznačuje aj niektoré perspektívy do nasledujúcich rokov.
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Napríklad taliansky denník ĽUnitá sa pokúša o
celkovú bilanciu tejto 66. cesty Svätého Otca
mimo Talianska a píše: «Aj touto apoštolskou
cestou na malom Slovensku sa Ján Pavol II. obrátil
so silnou výzvou na národy, ktoré dnes obývajú
rozsiahlu podunajskú oblasť Európy, aby zanechali staré spory, a všetkým — najmä národom
bývalej Juhoslávie a iným národom zmietaným vojnou — jasne poukázal na to, že naozaj nový svet
sa buduje iba pomocou dialógu. A táto výzva, platí
aj pre sociálne a politické kruhy, ba i pre Cirkev.»
Zaujímavý postreh uvádza taliansky denník II
Mattino: «Významný úspech zaznamenalo publikum pri prechode Jána Pavla II. cez mestá. To
naznačuje, že Katolícka cirkev môže ešte zohrať
hlavnú úlohu.»
Pri spätnom pohľade na pastoračnú návštevu
denník ĽOsservatore Romano charakterizuje
najprv súčasnú slovenskú situáciu:«Na Slovensku
sú veľmi viditeľné škody, ktoré spôsobil komunistický režim počas štyridsiatich rokov. Pre mnohých bude ťažké zahnať prízrak chudoby, zatiaľ
čo z blízkych priemyselných západných krajín prenikajú falošné životné modely, ktoré sľubujú zdaňlivý blahobyt a zdanlivú slobodu. Nebude ľahké
odolať týmto protirečivým vplyvom. Je však nevyhnutne potrebné odolať im, aby sa krajine zabezpečil vývoj, ktorý by bol naozaj verný jej vzácnemu
historickému, kultúrnemu a náboženskému dedičstvu.»
V inom čísle denník Svätej Stolice spresňuje:
«S priblížením sa nového storočia a nového tisícročia Slovensko je povolané odpovedať na
mnohé a odvážne výzvy. Bude preň rozhodujúce
vstúpiť plným titulom do spoločenstva národov a
pritom sa nezriecť vlastného kultúrneho dedičstva
a svojej náboženskej identity.»
Aký je postoj Slovákov k týmto výzvam? ĽOsservatore Romano píše: «Slovensko sa chystá
prežiť tieto posledné roky, ktoré ho delia od nového tisícročia, s obnovenou dôverou a nádejou.
Apoštolská cesta Jána Pavla II. vzpružila najlepšie
sily tohto národa, snažiaceho sa nájsť svoj zástoj
v rámci európskeho kontinentu. Vyše 5 miliónov
Slovákov, ktorí “sprevádzali” Jána Pavla II. počas
jeho návštevy, sú ochotní osvojiť si jeho mnohé a
náročné výzvy.»
Na záver možno oprávnene povedať, že pastoračná návšteva Svätého Otca na Slovensku
mala okrem nepopierateľných duchovných účinkov aj iný pozitívny výsledok. Jej zásluhou a vďaka
zahraničnej tlači i ostatným masmédiám si Cirkev
na Slovensku získala veľmi dobré meno vo svete i
v univerzálnej Cirkvi a Slovenská republika definitívne vstúpila na scénu svetovej verejnej mienky
ako suverénny a rovnocenný partner iných kultúrnych európskych krajín.

ŠESŤDESIATA ŠIESTA CESTA
Jána Pavla II. mimo hraníc Talianska viedla na Slovensko

1. Dominikánska republika, Mexiko, Bahamy - 25.01.1979

33. Uruguay, Čile, Argentína - 31.03.1987

2. Poľsko - 02.06.1979

34. Západné Nemecko - 30.04.1987

3. Írsko, Spojené štáty americké - 20.09.1979

35. Poľsko - 08.06.1987

4. Turecko - 28.11.1979

36. Spojené štáty americké. Kanada - 10.09.1987

5. Zaire, Kongo, Keňa, Ghána, Horná Volta - 02.05.1980

37. Uruguay, Bolívia, Perú, Paraguay - 07.05.1988

6. Francúzsko - 30.05.1980

38. Rakúsko - 23.06.1988

7. Brazília - 30.06.1980

39. Zimbabwe, Botswana, Lesotho. Mozambik - 10.09.1988

8. Západné Nemecko - 15.11.1980

40. Francúzsko - 08.10.1989

9. Pakistan, Filipíny, Japonsko - 16.02.1981

41. Madagaskar. Réunion, Zambia - 28.04.1989

10. Nigéria, Benin, Gabun, Rovníková Guinea - 12.02.1982

42. Nórsko. Island, Fínsko, Dánsko, Švédsko - 01.06.1989

11. Portugalsko - 12.05.1982.

43. Španielsko - 19.08.1989

12. Veľká Británia - 28.08.1982

44. Kórea, Indonézia, Ostrovy Maurícius - 06.10.1989

13. Argentína - 10.06.1982

45. Kapverde, Guinea Bissau, Malí, Burkina Fasso, Čad 26.01.1990

14. Švajčiarsko - 15.06.1982
15. San Marino - 29.08.1982

16. Španielsko - 31.10.1982
17. Portugalsko, Kostarika, Nicaragua, Haiti, Panama, Salvador, Guatemala, Honduras, Belize - 02.03.1983

18. Poľsko - 16.06.1983

19. Francúzsko -14.08.1983
20. Rakúsko -10.09.1983
21. Kórea, Papua, Šalamúnske ostrovy, Thajsko - 02.05.1984
22. Švajčiarsko - 13.06.1984

23. Kanada - 09.09.1984
24. Španielsko, Portorico, Santo Domingo - 10.11.1984
25. Venezuela, Ecuádor, Perú Trinidad, Tobago - 26.06.1985
26. Holandsko, Belgicko, Luxemburg - 11.05.1985
27. Togo, Pobrežie Slonoviny, Kamerun, Stredná Afrika,
Zaire. Keňa, Maroko - 08.08.1985

46. Česko-Slovensko - 21.04.1990
47. Mexiko - 06.05.1990

48. Malta - 25.05.1990
49. Tanzánia - 01.09.1990
50. Portugalsko - 10.05.1991
51. Poľsko - 01.06.1991
52. Poľsko, Maďarsko - 13.08.1991
53. Brazília - 12.10.1991

54. Senagal, Gambia, Guinea - 19.02.1992
55. Angola - Sao Tomé a Principe - 04.02.1992
56. Dominikánska republika - 09.10.1992
57. Benin, Uganda, Sudan - 03.02.1993
58. Albánia - 25.04.1993
59. Španielsko - 12.06.1993

60. Jamajka, Mexiko, Spojené štáty americké - 09.08.1993

28. Švajčiarsko, Lichtenštajnsko - 08.09.1985

61. Litva, Lotyšsko, Estónsko - 04.09.1993

29. India - 31.01.1986

62. Chorvátsko - 10.09.1994

30. Kolumbia, Santa Lucia - 01.07.1986

63. Filipíny - 11.01.1995

31. Francúzsko - 04-19-1986

64. Česká republika, Poľsko - 20.05.1995

32. Bangladéš, Singapúr, Fidži, Nový Zéland, Austrália,
Sechelské ostrovy - 18.11.1986

65. Belgicko- 03.06.1995
66. SLOVENSKÁ REPUBLIKA - 30. júna - 3. júla 1995
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A KAMENE RASTÚ
Viem si predstaviť radosť Otca arcibiskupa
mons. Tkáča, ktorú pociťoval pri písaní úvodného slova do neobyčajnej knihy A KAMENE
RASTÚ: «Je v nej zachytené nadšenie veriacich našej arcidiecézy, ktoré vytvorilo za krátkých päť rokov slobody také množstvo nových stánkov.»
Je takmer samozrejmé, keď sa komentujú mimoriadne slávnostné chvíle, ako je napr.
návšteva Svätého Otca na
Slovensku, že sa povie:
«Len aby to nadšenie vydržalo!» alebo: «Len aby
to nebolo chvíľkové zbíknutie slamy!»
V prípade Košickej arcidiecézy máme evidentný
dôkaz, že 22. apríla 1990,
keď aj košický kraj pozdravoval Jána Pavla II.,
že to nadšenie malo podklad v obetavých srdciach
veriaceho ľudu.
Keď som si prezeral
publikáciu o ktorej hovoríme, som si povedal,
že tu nejde len o obetavú svojpomoc a príspevky
predstavujúce hodnotu 750 milión korún, ako
to uvádza na 8. str. Ing. arch. M. Sitárčik, ale
ide tu predovšetkým o lásku k Bohu, ktorý
chce prebývať medzi ľuďmi aj v hmotnom
chráme, aby vybudoval z ľudí živé Božie
chrámy.
Všimol som si, že nových kostolov je 71
a prestavieb je 11. Teda spolu 82 Božích
stánkov.
A všimol som si aj tajomstvá, akým sú tie
kostoly zasvätené. 24 z týchto kostolov je
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zasvätených tajomstvám Trojjediného Boha
(7 Najsvätejšej Trojici, 8 Najsv. Srdcu Ježišovmu, 3 tajomstvu Nanebovstúpenia, 2 Duchu Svätému a po jednom: Kristu Kráľovi,
Božiemu Telu, Premeneniu Pána a Povýšeniu
sv. kríža).
26 chrámov je zasvätených tajomstvám zo
života Panny Márie: (5 narodeniu P. Márie, 4
nanebovzatiu, 3 ružencovej Panne Márii, 3 Sedembolestnej, 2 Panne Márii
Pomocnici, 2 Panne Márii kráľovnej, 2 Návšteve
Panny Márie, 2 Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a po jednom: Panne
Márii matke ustavičnej
pomoci, Nepoškvrnenému počatiu, Panne Márii
de Mercede).
Ku cti svätých sú zasvätené kostoly: 4. sv.
Anne, 3 sv. Košickým mučeníkom, po 2: sv. Jánovi
Krstiteľovi, sv. Martinovi,
sv. Petrovi a Pavlovi, sv.
Michalovi, sv. Alžbete
Uhorskej a Všetkým svätým.

Po jednom: sv. Piovi X., anjelom strážcom,
sv. Márii Magdaléne, sv. Cyrilovi a Metodovi,
sv. Joachymovi a Anne, sv. Marte, sv. Gorazdovi, sv. Františkovi Assiskému, sv. Jánovi Nepomuckému, sv. Imrichovi, sv. Kataríne
Alexandrijskej a sv. Barbore.

Všetky tieto tajomstvá a všetci títo svätí
budú svojím duchovným bohatstvom obohacovať ľud a udržovať nadšenie a lásku veriacich, ktorí sa vedeli obetovať.

A KAMENE BUDÚ RÁSŤ
Môžeme čakať v blízkej budúcnosti ďalšiu publikáciu o nových
kostoloch na Slovensku.
Svätý Otec pri svojej návšteve
v Košiciach posvätil ďalších 40 základných kameňov pre nové kostoly v Košickej arcidiecéze a v Levoči posvätil 14 základných kämeňov pre nové kostoly v Spišskej
diecéze.
Je to radostná skutočnosť, za ktorú treba Bohu ďakovať.
Nech tie kamene čím skôr vyrastú
a nech sa v nich stávajú z našich veriacich čoraz živšie Božie
chrámy.

Ján Drobný:

UNE ORAISON DE MESSE:
MONUMENT CULTUREL EUROPÉEN
Strán 24. — Cena neudaná.

Je to publikácia, ktorá vyšla na Slovensku pri príležitosti druhej návštevy Jána Pavla II. na Slovensku 30.
júna - 3. júla 1995.

Publikácia vyšla vo francúzštine. Rozoberá 20.
omšovú modlitbu z Kyjevských listov vo svetle
dnešnej slovenskej a európskej problematiky. Vydánie pripravil J.M. Rydlo, člen Slovenského ústavu.
Publikácia, práve preto, že je vo francúzštine, môže
urobiť dobrú službu slovenskej veci na medzinárodnom fóre.
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DVE OKRÚHLE VÝROČIA PROF. DR. JOZEFA HERIBANA
V týchto mesiacoch zavŕšil Prof. Dr. Jozef
Heriban 70 rokov života a oslávil 40. výročie
svojej kňazskej vysviacky. Náš jubilant je jedným z mála Slovákov, ktorí sú vedcami svetového formátu. Za dlhých rokov totality sa
však o ňom nevedelo na Slovensku takmer
nič len preto, že Prof. Heriban je kňaz, salezián, katolícky biblista a — utečenec z nábožensko-politických dôvodov. Iba v posledných rokoch sa jeho meno stáva čoraz známejším aj v jeho vlasti. Doteraz však nebol
v slovenčine publikovaný
ani opis jeho životných osudov, ani prehľad jeho vedeckej činnosti.
Preto je v záujme Cirkvi
na Slovensku i slovenskej
kultúry priam potrebné pokúsiť sa o krátky životopisný náčrt tohto nášho významného krajana pri príležitosti jeho dvoch okrúhlych výročí. Ak v nasledujúcich riadkoch spomenieme
aj iné známe osobnosti, tak
iba preto, aby si čitatelia
urobili jasnejšiu predstavu o
prostredí, v ktorom žil a pôsobil.

Nádejné roky v rodnej vlasti
Náš jubilant sa narodil 7. mája 1925 v Šelpiciach pri Trnave, v malej, ale nie bezvýznamnej obci, ktorá sa už r. 1249 spomína
v úradných listinách. Jeho otec Ignác a matka
Mária (rod. Bohovičová) sa usilovali dať svojim trom deťom dôkladnú kresťanskú výchovu. Najmä matka im už od útleho veku
vštepovala do sŕdc dobrotu a lásku. Jej najstarší syn Jozef bohato zúročil túto matkinu
školu vo svojom ďalšom živote.
Jeho mimoriadna inteligencia sa prejavila
už na základnej škole v rodnej obci i v mimoškolskej činnosti, napríklad v miestnom
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Združení katolíckej mládeže. Roku 1939 začal
študovať na Biskupskom gymnáziu v Trnave. Aj tu vynikal nielen svojím nevšedným
nadaním, ale aj mimoriadnou svedomitosťou
v štúdiu. Tieto vlastnosti ho budú sprevádzať po celý život. Jeho spolužiakmi na gymnáziu boli známi básnici «trnavskej trojky»:
V. Mihálik, M. Válek a V. Turčany, ďalej hudobný skladateľ Ladislav Burlas, mons. Štefan Vrablec, terajší riaditeľ Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, mons. Jozef
Medový, zodpovedný redaktor Slovenských hlasov
z Ríma, a ďalší.
Keď mal náš jubilant pätnásť rokov, doľahol na neho tvrdý životný úder: náhle mu zomrela matka. Jej
smrť ho hlboko poznačila a
prinútila ho hlbšie sa zamýšľať nad zmyslom života. Táto udalosť podmienila aj inú dôležitú udalosť,
ktorá mala rozhodujúci
vplyv na jeho ďalšie životné
osudy. Keďže mu otec chcel
aj naďalej zaistiť dobrú výchovu, náš jubilant opúšťa
rodný dom a je prijatý do
saleziánskeho domova pre študentov v Trnave. O jeho prijatie sa pričinil známy salezián
dp. Ján Hlubík, «slovenský Don Bosco» a
veľký «rybár» duchovných a kňazských povolaní. V saleziánskom domove našiel náš
jubilant rodinného ducha, ktorý mu pomohol
vyrovnať sa so svojím ťažkým životným údelom. Na rozdiel od svojich neraz bezstarostných vrstovníkov sa stal rozvážnym, hĺbavým, ale zároveň spoločensky veľmi otvoreným mladíkom, ktorý bral život veľmi zodpoved ne.
Preto sa nik nečudoval, keď r. 1943 vstúpil
do saleziánskeho noviciátu v Hronskom Beňadiku. Tu v r. 1944 skladá prvé rehoľné
sľuby s úmyslom zostať navždy s Don Boscom. V nasledujúcich troch rokoch sa venuje
štúdiu v saleziánskon Pedagogickom študen-

táte v Trnave a r. 1947 maturuje s vyznámena ním na Trnavskom gymnáziu.
Povinnú pedagogickú prax si koná v r.
1947-1950 v spomínanom Pedagogickom študentáte v Trnave a v Hodoch (okres Galanta).
Vyniká nielen ako profesor cudzích jazykov,
ktoré boli vždy jeho « koníčkom», ale aj ako
obľúbený predstavený svojich mladších spolubratov.

Na štúdiách v cudzine — «hnaný žitia
nevoľou...»

V roku 1950 zastihla aj jeho «barbarská
noc» z 13. na 14. apríla, keď komunistický
režim ozbrojeným prepadom polície a milície
zlikvidoval všetky rehoľné domy na Slovensku i v českých zemiach. Vyše 500 slovenských rehoľníkov sústredili v Podolínci.
Spolu s naším jubilantom tam boli zatvorení
viacerí dôležití činitelia súčasného cirkevného života, napr. kardinál Ján Chryzostom
Korec, biskupi Pavol Hnilica, Peter Dubovský a Dominik Kaľata, saleziánsky provinciál O. Ernest Macák, docent Dr. Anton
Hlinka, SDB a iní. Cieľom režimu bolo postupne zlikvidovať rehole. Preto mladších čoskoro odsunuli na preškoľovanie pri stavbe
Priehrady mládeže pri Púchove.
Zdalo sa, že cesta nášho jubilanta k životnému cieľu je zahataná. On sa však nevzdáva, ale s malou skupinou saleziánskych
klerikov prekračuje 1. septembra 1950 s veľkým rizikom hranice Slovenska a po rôznych
dobrodružstvách prichádza do Turína, kolísky Don Boscovho diela, aby mohol pokračovať v saleziánskom rehoľnom živote a
v kňazských štúdiách.
Tu sa 1. novembra 1950, v deň vyhlásenia
dogmy nanebovzatia Panny Márie, navždy
zasväcuje Pánovi doživotnými rehoľnými
sľubmi v Saleziánskej spoločnosti.
V r. 1950-1955 si koná základné filozofické
a teologické štúdiá na Pápežskej saleziánskej
univerzite v Turíne. Denný styk s profesormi
a študentmi z celého sveta mu pomáha otvárať sa univerzálnym rozmerom Cirkvi i Saleziánskej spoločnosti a zároveň mu umožňuje zdokonaliť sa v mnohých cudzích jazykoch. O vysokej kultúrnej a duchovnej úrovni prostredia, v ktorom sa pohyboval počas
štúdií, svedčí aj to, že o jednom z jeho pro-

fesorov (Don Giuseppe Quadrio) prebieha
proces blahorečenia, dvaja jeho profesori a
jeden spolužiak sú dnes kardinálmi (A. Stickler, A.M. Javierre a R. Castillo Lara) a viacerí
ďalší spolužiaci sú biskupmi alebo profešormi na rôznych univerzitách, napr. Prof.
Dr. Milan St. Durica, profesor dejín na Pádovskej univerzite.
Štúdiá v Turíne zakončil náš jubilant r.
1955 licenciátom z teológie. Súčasne dosiahol
aj ďalší životný cieľ: 1. júla 1955, teda pred 40
rokmi bol v turínskej Bazilike Panny Márie
Pomocnice kresťanov, ktorú postavil Don
Bosco, vysvätený za kňaza. Prvú svätú omšu
slávil v tej istej bazilike iba v úzkom kruhu
spolubratov. A príbuzní? Náš jubilant spomína:
« Päť rokov po svojom úteku som nedostal
nijakú správu o svojich príbuzných. Listy,
ktoré som im písal pod iným menom, boli
manipulované. Vraj ťažko pracujem v baniach, som vážne chorý a otec nakoniec dostal správu, že som zomrel. Dali za mňa
slúžiť zádušné sväté omše... U jednej rehoľnej sestry z našej obce, žijúcej vo Francúzsku
sa moji príbuzní dopytovali o okolnostiach
mojej smrti. Ona mi poslala ich listy a mesiac
pred vysviackou som im otvorene napísal, že
som živý a zdravý a že čoskoro budem kňazom. List prešiel cenzúrou, ale príbuzní ho
dostali.»
Na vysviacku, prirodzene, nemohli prísť.
Otec Heriban mal primičnú svätú omšu
v rodnej obci až o štrnásť rokov neskôr 10.
augusta 1969. Napriek prekážkam zo strany
komunistických vrchností primície vyzneli
veľmi slávnostne, lebo O. Heriban bol od
nepamäti prvým kňazom zo Šelpíc.
Postgraduálne štúdiá si náš jubilant konal
na svetoznámom Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme v r. 19551957־. Na toto náročné
štúdium ho v istom zmysle predurčovalo
nielen jeho mimoriadne nadanie a osobné
sklony, ale aj výborná znalosť všetkých moděrných jazykov, ktorá je v biblických vedách
neodmysliteľnou požiadavkou. Medzi jeho
vynikajúcimi profesormi na Biblickom inštitúte bol aj budúci kardinál Augustín Bea,
veľký priekopník ekumenizmu v pokoncilovorn období. Náš jubilant skončil štúdiá na
«Bibliku» licenciátom z biblických vied a
krátko nato, v auguste r. 1957 sa zúčastnil na
archeologickej študijnej výprave v Qumráne
a Jerichu.
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V ríši vychádzajúceho slnka
O nového profesora biblických vied bol,
prirodzene, veľký záujem. Saleziánski predstavení ho poslali vyučovať do saleziánskeho
Teologického študentátu v Tokiu, hlavnom
meste Japonska. Pôvodne plánovaných päť
rokov sa premenilo na takmer dvadsať rokov
veľmi úspešného pôsobenia v krajine vychádzajúceho slnka.
Keď O. Jozef Heriban prišiel r. 1957 do
Japonska, našiel tam štyroch známych slovenských saleziánskych misionárov: O. Jozefa Figuru, O. Štefana Foltína, O. Ľudovíta
Suchána a rehoľného brata Jozefa Fornera.
V Japonsku sa O. Heriban — ako každý
misionár — musel boriť s mimoriadnymi
ťažkosťami, ako je horúce a vlhké podnebie,
zvláštna strava, ťažká japonská reč, najmä
ideogramy («obrázkové písmo»), ale predovšetkým rozdielna, Európanom úplne cudzia
mentalita a kultúra. O všetkých týchto ťažkostiach podrobne informovali slovenských
čitateľov spomínaní slovenskí misionári, najmä O. Jozef Figura vo svojej knihe Spod Tatier
pod Fudžijamu.
Aby mohol naplno účinkovať v novom
prostredí, začal O. Heriban seriózne študovať v poradí už trinásty (a najťažší) cudzí
jazyk. Vďaka svojim mimoriadnym vlohám
na cudzie reči, ale aj neúnavnej húževnatosti
čoskoro ovládal japončinu slovom i písmom.
Dôkladne to využil vo svojej mnohostrannej
činnosti.
V rokoch 1957-1967 bol profesorom bibliekých vied v saleziánskom Teologickom študentáte v Chôfu (Tokio). Zároveň zastával aj
funkciu špirituála bohoslovcov. Jeho bezprostredným predstaveným bol zakladateľ saleziánskeho misijného diela v Japonsku mons.
Vincenzo Cimatti, «japonský Don Bosco»,
ktorého proces blahorečenia prebieha veľmi
sľubne. Pre vynikajúce kňazské kvality vymenovali O. Heribana za duchovného pri
obrovskej škole Seibi Gakuen College v Akabane (Tokio) s 2 500 študentkami a žiačkami.
Pôsobil tam v r. 1965-1973 ako profesor a
najmä ako kňaz.
Medzitým si jeho odbornosť v biblických
vedách všimli vedecké kruhy na univerzite a
požiadali ho o spoluprácu. A tak v r. 19681973 pôsobil ako docent exegézy Nového zákoná na teologickej fakulte Otcov jezuitov na
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Sophia University v Tokiu, uznanej aj štátom,
a zároveň prednášal aj na Shirayuri Women's
University v Tokiu, ktorú spravujú rehoľné
sestry.
V r. 1973 sa začína nová etapa činnosti
nášho jubilanta v Japonsku — v meste Osaka.
V rokoch 1973-1976 tam zastáva viaceré dôležité úlohy. Je direktorom saleziánskej komunity pri strednom a vyššom gymnáziu
Seikô Gakuin a zároveň aj správcom tamojšej
farnosti. Popri tejto náročnej práci prednáša
biblické vedy na teologickej fakulte Sapientia
University, patriacej do miestnej arcidiecézy,
a je profesorom na dvoch ďalších vyšších
školách: na Shin'ai Women's College v Osake
a na Obayashi Seishin Gakuin v neďalekom
meste Takarazuke.
Popri vedecko-didaktickej činnosti v Japonsku sa náš jubilant venuje aj písaniu náboženských kníh a článkov s biblickou ternatikou v japončine. Celú svoju činnosť v krajine vychádzajúceho slnka chápe ako kňazský
a misionársky apoštolát. Tu treba pripomenúť, že misionári sa v kultúrnej japonskej
krajine stretajú s mimoriadnymi ťažkosťami.
Právom sa hovorí, že sú rybármi duší, ktorí
nechytajú do sietí, ale iba na udicu. Výrečne
o tom svedčí skutočnosť, že zo 127 miliónov
Japoncov je iba okolo pol milióna katolíkov.
Napriek týmto ťažkostiam sa O. Heriban
nadšene venoval kňazskej a misionárskej činnosti, najmä vo farnosti. Horlivo kázal v perfektnej japončine, viedol biblické krúžky, organizoval farské združenia, pripravoval dospelých na krst a birmovanie a potom im
tieto sviatosti aj vysluhoval atď. Vcelku udelil okolo 400 krstov a zosobášil asi 150 manželských párov, čo je na japonské pomery
úctyhodný počet. Počas jeho dlhého pobytu
v Japonsku ho mnohí vyhľadávali ako skúseného spovedníka a duchovného vodcu, najmä mladí ľudia a Bohu zasvätené osoby. Na
ilustráciu stačí spomenúť, že v Osake bol
spovedníkom až v šiestich komunitách rôznych reholí.
Bez nadsádzky možno povedať, že Prof.
Jozef Heriban si získal sympatie študentov na
japonských univerzitách a školách, ale najmä
srdcia japonských veriacich, a to nielen
svojou odbornou prípravou, ale najmä svojimi ľudskými a kňazskými vlastnosťami.
Svedčí o tom aj fakt, že cez letné prázdniny
ho už viac ráz pozvali do Japonska. Náš

jubilant pozvania ochotne prijal, aby tam mohol pokračovať vo svojom kňazskom a bibliekom apoštoláte. Veď Japonsko mu prirástlo k srdcu ako jeho druhá vlasť.
Na dokreslenie situácie, v akej žil Prof.
Heriban ako exulant, uvedieme jeden výrečný fakt. Kým študoval v Taliansku, mal
ako utečenec právo azylu. Keď však prišiel
do Japonska, mal neprestajné ťažkosti s povolením pobytu v krajine, lebo japonský štát
právo azylu neuznáva. Treba dodať, že
česko-slovenské úrady neprejavili o neho nijaký záujem, ba netajili sa so svojím nepriateľským postojom voči nemu. Keď sa veci
dostali na mŕtvy bod, zasiahla Prozreteľnosť,
a to zaujímavým spôsobom. Keď sa náš jubilant pri návšteve Európy r. 1966 zdržal istý
čas v Rakúsku, tamojší saleziáni rozpovedali
jeho prípad na príslušnom mieste. Rakúske
úrady si najprv dôkladne preskúmali jeho
vedeckú činnosť s príslušnými publikáciami
v Japonsku, pričom vzali do úvahy, že ovláda nielen nemčinu, ale aj iné svetové jazyky,
a potom mu r. 1969 na základe mimoriadneho zákona osobitným dekrétom udelili rakúske štátne občianstvo za «mimoriadne výkony» («ausserordentliche Leistungen») v oblasti vedy.
Takto náš jubilant získal potrebné dokumenty, aby sa mohol pohybovať vo svete, a
Rakúsko získalo nového občana, ktorý ho
dôstojne reprezentoval na Ďalekom východe.
Aj tento prípad poukazuje na paradoxnú situáciu, keď komunistický režim zaznával
mnohých najlepších synov slovenského národa, kým v cudzine si ich vedeli náležíte
oceniť.

Návrat do Európy a vstup na
medzinárodné fórum
Po takmer dvadsaťročnej kňazskej a vedeckej činnosti v Japonsku sa Prof. Jozef Heriban r. 1976 vrátil do Európy, aby sa špecializoval vo svojom odbore biblických štúdií
v rámci pokoncilovej obnovy. V rokoch 19771980 vypracoval a obhájil vysoko odbornú
dizertačnú doktorskú prácu z biblickej teológie na Pápežskej saleziánskej univerzite (Universitas Pontificia Salesiana) v Ríme. Až doteraz tu prednáša novozákonnú exegézu, biblickú teológiu a novozákonnú gréčtinu. Jeho

kolegami na spomínanej univerzite sú ďalší
dvaja Slováci: docent Dr. Klement Poláček,
profesor pedagogickej psychológie, a docent
Dr. Rudolf Blatnický, profesor dogmatickej
teológie, spolužiak nášho jubilanta už od čias
gymnaziálnych štúdií v Trnave.
Menovaním Prof. Heribana za docenta Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme sa zaČína úplne nové obdobie jeho života a práce.
Kvôli kronike bude vhodné naznačiť dôvody,
pre ktoré sa nevrátil do Japonska — ako bolo
pôvodne plánované —, ale zakotvil v Ríme.
Koncom roka 1978 sa rozhodovalo, či sa
má Prof. Heriban po skončení dizertačnej
práce vrátiť do Japonska, alebo zostať v Europe. Vtedy slovenskí saleziáni v Ríme na
čele s terajším provinciálom slovenských saleziánov O. Ernestom Macákom predložili
vtedajšiemu riaditeľovi Slovenského ústavu
sv. Cyrila a Metoda v Ríme mons. Dominikovi Hrušovskému zaujímavý návrh: úradne
požiadať hlavného predstaveného Saleziánskej spoločnosti, ktorým bol Don Egidio Viganó, aby Prof. Heriban mohol pracovať aj
pre Cirkev na Slovensku. V písomnej žiadosti, ktorú mons. Hrušovský predložil hlavnému predstavenému saleziánov, sa uvádzali
najmä tieto dôvody:
Na Slovensku od konca štyridsiatych rokov, teda za čias totalitného režimu nesmela
vychádzať náboženská literatúra. V snahe
aspoň čiastočne zaplniť túto medzeru začal
Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme
od šesdesiatych rokov vydávať náboženské
knihy určené najmä pre Slovensko. Boli
medzi nimi aj učebnice filozofie, teológie a
iných cirkevných disciplín. Ale sektor bibliekých vied — najmä po predčasnej smrti O.
Štefana Porúbčana (1919-1969), ktorý pripravil nový slovenský preklad Nového zákona
— bol opustený. Prof. Jozef Heriban mal
všetky predpoklady na to, aby vyšiel v ústrety potrebám Cirkvi na Slovensku v tejto oblasti.
Hlavný predstavený saleziánov pochopil
situáciu a rozhodol, že Prof. Heriban zostane
v Ríme ako docent na Pápežskej saleziánskej
univerzite a zároveň bude pripravovať najpotrebnejšie knihy z odboru biblických vied
pre Slovensko, najmä so zreteľom na potreby
kňazov a študentov teológie. Pri osobnom
rozhovore s naším jubilantom typicky saleziánskym rodinným spôsobom podotkol: «Do
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Japonska môžem namiesto teba poslať iného,
ale publikácie z odboru Biblie v tvojej materčine môžeš písať iba ty!»
Náš jubilant to neskôr komentoval takto:
«Prijal som toto poverenie ako jasný prejav
Božej vôle a odvtedy som sa cítil vo svedomí
viazaný venovať sa tejto službe svojim prenasledovaným bratom.» Treba uznať, že
Prof. Heriban koná túto « službu » nielen ako
povinnosť, ale ako vec svojho srdca, takže sa
doslovne spaľuje v práci pre Cirkev na Slovensku.
A tak popri inojazyčných vedeckých práeach publikoval náš jubilant za posledných
desať rokov veľmi cenné práce aj v slovenčine. Nateraz stačí spomenúť jeho vynikajúce
úvody do spisov Nového zákona (r. 1988) a
neskôr do všetkých kníh Svätého písma (r.
1995), ale najmä jeho monumentálne dielo
Príručný lexikón biblických vied, ktorý už vyšiel
v dvoch vydaniach (r. 1992 v Ríme a r. 1994
v Bratislave) a stále je po ňom dopyt.
Je zrejmé, že o početných vedeckých a
iných publikáciách nášho jubilanta bude
potrebné napísať osobitnú správu a vyplniť
tak veľkú medzeru v bibliografii prác slovenských autorov.
Nemožno nespomenúť, že Prof. Heriban sa
stal známym na medzinárodnom vedeckom
fóre najmä publikáciou svojej vynikajúcej dizertačnej práce (r. 1983) o kristologickom
hymne v Liste Filipanom 2,6-11, ktorú medzinárodná kritika vysoko ocenila.
Mimoriadneho medzinárodného uznania
sa Prof. Heribanovi dostalo, keď ho na základe jeho vedeckých prác v r. 1989 v Dublině (Írsko) zvolili za člena svetoznámej organizácie Studiorum Novi Testamenti Societas
(Spoločnosť pre štúdium Nového zákona),
ktorá zhromažďuje špičkových protestantských a katolíckych vedcov v odbore Nového
zákona. Prof. Heriban je v tejto Spoločnosti
jediným Slovákom a jedným z nepatrného
počtu Slovanov. Každý rok sa zúčastňuje na
vedeckom stretnutí Spoločnosti, takže je
v kontakte so svetovými kapacitami, svojimi
kolegami v oblasti biblických vied. Toho
roku sa stretnú v Prahe.
Prof. Heriban je uvedený aj medzi poprednými biblickými vedcami z rôznych kresťanských vyznaní v knihe Who's Wo in Biblical
Studies and Archaeology (Kto je kto v bibliekých štúdiách a biblickej archeológii), ktorá
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vyšla vo Washingtone (USA) v r. 1993.
V knihe sa uvádza aj jeho krátky životopis a
prehľad jeho hlavných vedeckých prác.
Okrem toho sa náš jubilant zúčastňuje na
svetových kongresoch biblistov, ktoré sa už
postupne konali vo Vatikáne, v Ríme, v Izraeli, Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Mexiku, Škótsku a Belgicku.
Ako docent biblických vied prednášal aj
mimo Talianska: r. 1984 ako «visiting professor» v Don Bosco Center of Studies v Manile
na Filipínach a v r. 1990 na teologickej fakulte
v Benediktbeuern (Nemecko). V posledných
rokoch organizoval a viedol niekoľko vedeckých výprav do Svätej zeme. Takmer
každý rok vedie biblické kurzy a exercície
v Taliansku, Nemecku, Japonsku a už niekoľko rokov aj na Slovensku. Viac ráz hovoril
na biblickú tému vo Vatikánskom rozhlase (v
slovenskom a japonskom vysielaní) a v rozhlase Voice of America (Washington).
Jeho mnohostranná činnosť sa vyznačuje
vrúcnou láskou k Božiemu slovu, ktoré hlboko prežíva a oduševnene predkladá svojim
poslucháčom a čitateľom. Treba tiež vyzdvihnúť, že Prof. Heriban sa hrdo hlási za Slováka a rodáka zo šelpíc. Takto svojou mimoriadnou osobnosťou a svojím vedeckým dielom jedinečne «zviditeľňuje» vo svete nielen
Slovensko a svoj národ, ale aj rodnú obec.

«Zaslúžilý docent»

Pri príležitosti sedemdesiatych narodenín
vyznačil Prof. Jozefa Heribana hlavný predstavený Saleziánskej spoločnosti Don Egidio
Vigano vo svojej funkcii veľkého kancelára
Pápežskej saleziánskej univerzity titulom
«zaslúžilý docent teologickej fakulty». Menovací dekrét je datovaný 24. mája 1995 a je
bezpochyby jedným z posledných dokumentov, ktoré vlastnoručne podpísal Don
Egidio Vigano, lebo o mesiac nato (23. júna)
zomrel.
Menovací dekrét majstrovsky zachycuje
hlavné aspekty života a diela nášho jubilanta.
Niektoré state sú zvlášť výstižné. Napríklad
hneď v úvode dekrétu hlavný predstavený
podáva jedinečný pohľad viery na životné
osudy nového «zaslúžilého docenta»:
«Dôstojný a drahý Don Heriban, myslím,
že pri príležitosti sedemdesiatich rokov svoj-

ho života môžeš so žalmistom oprávnene
povedať: "Budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove" (Ž 118, 17) a konštatovať, že
Tvoj život naozaj napísala Božia ruka. Nebeský Otec Ťa viedol za ruku k tomuto významnému výročiu aj cez búrlivé udalosti a
súhru faktorov, ktoré by sa mohli zdať
náhodné.»
Pri spomienke na násilnú likvidáciu saleziánskeho diela na Slovensku r. 1950 veľký
kancelár dodáva: «Mnohí z vás mladších sa
pokúsili o dobrodružný útek za hranice...
Ako utečenci ste prišli do Turína s nádejou
na návrat, ktorý sa pre niektorých nikdy
neuskutočnil, a pre vás, ktorí ste prežili, sa
stal možným až v týchto deväťdesiatych rokoch. Keď ste však pokračovali v štúdiách a
dosiahli ste kňazstvo, mali ste na mysli
ďalekú vlasť a nádej znovu v nej vybudovať
saleziánske dielo.»
Po opísaní rozličných zodpovedných úloh,
ktoré zastával náš jubilant, a po vysokom
ocenení jeho vedeckej činnosti hlavný predstavený saleziánov uzatvára: «Preto mi pripadá milá povinnosť vysloviť Ti vďačnosť
našej Univerzity i Kongregácie a — smelo
môžem povedať — aj Cirkvi za príkladnú
oddanosť, s ktorou si sa počas všetkých
týchto rokov venoval svojmu poslaniu vedca
a profesora... A teda na základe svojej funkcie veľkého kancelára Pápežskej saleziánskej univerzity... Ťa vyznačujem titulom ZASLÚŽILÝ DOCENT TEOLOGICKEJ FAKULTY.»
Keďže dovŕšením sedemdesiateho roku života sa každý univerzitný profesor stáva aj
«vyslúžilým» docentom, veľký kancelár sa
obracia na nášho jubilanta takto: «Vyslovujem Ti svoje blahoželanie a zároveň Ťa prosím, aby si aj naďalej dal Univerzite k dispozícii svoju profesionálnu odbornosť...»
Prosba hlavného predstaveného je oprávnená aj preto, že Prof. Heriban je ešte plný síl
a elánu do práce, ako o tom svedčia aj jeho

publikácie v týchto rokoch v slovenčine. Pritom má hodnotné plány aj do budúcnosti,
pravda, vždy pod podmienkou: «Ak to bude
Božia vôľa.»
Pre tých, čo nepoznajú Prof. Heribana
osobne, treba dodať, že by sa mýlil, kto by si
ho predstavoval ako typického starého profesora, zahĺbeného do svojich vedeckých
úvah, ktorý sa stráni ľudí. Pravý opak je
pravda. Náš jubilant nielenže nedáva najavo
svoj úctyhodný vek, ale je hlboko spoločensky založený. Úprimne sa vie podeliť
s inými o ich ťažkosti i radosti a má veľké
porozumenie s každým.
Pri spoločenských stretnutiach je často dušou rozhovoru a tvorcom dobrej nálady, a to
nielen svojimi vybranými žartmi, ale aj
zvučným prednesom piesní v rozličných rečiach, najmä v japončine. Vyznačuje sa pritom príslovečnou «japonskou» zdvorilosťou.
Tieto vzácne ľudské vlastnosti sa spájajú u
nášho jubilanta do harmonickej jednoty s jeho znamenitými kňazskými kvalitami. Preto
nie div, že si ľahko získava priateľstvo a
dôveru iných. Výborne mu to slúži v jeho
vedecko-pedagogickej praxi medzi študentmi, ale najmä v kňazskej službe, zvlášť pri
duchovnom vedení univerzitných poslucháčov a Bohu zasvätených osôb z rozličných
krajín a kultúr.
Povedané inými slovami, náš jubilant je
nielen vysoko kvalifikovaný univerzitný profesor a medzinárodne uznávaný vedec, ale aj
dobrý a príjemný človek, zapálený rodoľub,
príkladný kňaz, typický salezián a veľký milovník a služobník Božieho slova.
Pri príležitosti jeho životného a kňazského
jubilea mu zo srdca želáme, aby ho nebeský
Otec a Božia Matka aj naďalej viedli za ruku
v ďalších rokoch života i v jeho kňazskom a
vedeckom poslaní v službách Božieho slova.
RUDOLF BLATNICKÝ, SDB

49

GIORGIO CAMPANINI

LITURGIA A RODINA
(Z taliančiny preložil a redakčne upravil ThLic. Anton Fabian)
V časopise «Orientamenti Pastorali»
(2/1995) bol uverejnený zaujímavý článok o
vzťahu medzi rodinou a liturgiou. Autor vychádza z predpokladu, že v súčasnom svete
vidíme okolo seba nielen ateizmus otvorene
vyhlasovaný (čiže problém náboženský), ale aj
ľahostajnosť voči základným otázkam o zmysle
života (ako problém rodinný)? Čím ďalej tým
viac narastá atmosféra náboženskej ľahostajnosti a iba časť úprimne veriacich zostáva
v pravom slova zmysle kresťanmi. Tento fenomén ovplyvňuje aj rodinu, ktorá je hlboko
zasiahnutá sekularizáciou.*2*45A hoci v súčasnom
svete pozorujeme aj prebúdzanie sa záujmu o
náboženský život, nie je to záujem o klasickú
katolícku liturgiu ako zvláštny spôsob úcty
k Bohu. V tomto zmysle sa môže hovoriť o
odcudzení sa medzi rodinou a liturgiou. Rozbor dôvodov, ktoré zapríčiňujú toto odcudzenie a pokus prekonať ho — aby sa znovu
objavil plný zmysel liturgie — je zámerom
autorovho článku.
V prvej časti autor píše o zatienení rodinného kozuba, ktorý prestal byť liturgickým
priestorom. Na začiatku kresťanstva — ako to
potvrdzujú Skutky apoštolov — rodina bola
prirodzeným miestom modlitebných stretnutí,
lebo nebolo možné používať ani židovské synagógy, ani pohanské chrámy. Až po Milánskom edikte sa začínajú stavať veľké kresťanské baziliky a liturgická úloha v rodinnom
dome sa stáva okrajovou. Krok za krokom sa
liturgia stáva slávnostnejšou a obradnejšou, čo
vyžaduje väčší priestor a väčšiu komunitu. A
tak grécky výraz ekklesía, — cirkev, zhromažďovanie sa v spoločenstve — stáva sa

1 Porov. G. CAMPANINI, Cattolici e societa fra dopoguerra e postconcilio, Ave, Roma 1990, str. 53.
2 Porov. C. Lanzetti - L. Mauri, Famiglia e religione. Aspetti di una transazione difficile, in «Vita e
Pensiero», Milano 1983; G. MILANESE Famiglia sacrale
o secolarizzata?, S.E.I., Torino 1973.
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synonymom posvätnej budovy. Tí, čo sa stretávajú v rodine, nevytvárajú viac ekklesía,
keďže výraz sa začal vzťahovať viac na označenie chrámu?
To, čo zapríčinilo odchod liturgie z rodiny
a presun do chrámu bola skutočnosť vzrastajúceho počtu kresťanov, pre ktorých už fyzicky nestačil malý rodinný dom. Ďalším dôvodom bola nedôvera k liturgii v rodine, pretože sa šírili bludy a biskupi nestačili na všetko
dozerať. Následne hlava rodiny stráca úlohu
«staršieho» a postupne ju preberá presbyter-kňaz, ktorý nie je viazaný na rodinný život, a
postupne sa orientuje na celibát?
V období reformácie vzniká polemika medzi katolíkmi a protestantmi, ktorí boli viac
protikultoví. Protestanti pôvodne chceli vrátiť
liturgiu do rodinných domov a zveriť kňazskú
službu otcovi rodiny na základe všeobecného
kňazstva veriacich. Takýmto spôsobom sa u
nich strácal význam a dôležitosť služobného
kňazstva, čo vyvolalo podozrenie zo strany
Katolíckej cirkvi.
V posledných storočiach nastalo oddelenie
súkromného života od verejno-spoločenského.
Začína sa pracovať mimo domu. Rodina prestáva byť miestom výrobných produktov a
zostáva iba privátnou sférou. Zánik rodiny
chápanej ako miesto, v ktorom sa prenáša
kultúra, je zároveň zánikom rodiny ako liturgického subjektu? Až Druhý, vatikánsky
koncil znova zdôraznil, že rodina je malou
cirkvou.
’ Porov. E. SCHILLEBEECKX, II matrimonio. Realtä
terrena e mistero di salvezza, Paoline, Roma 1971,
str. 265.
4 P. DaCQUINO, Storia del matrimonio Cristiano alia
luce della Bibbia, L.D.C., Torino 1984.
5 P. Donati, Pubblico/Privato, in E. Berti - G.
Campanini, Dizionario delle idee politiche, Ave, Roma 1993.

Po tomto krátkom historickom prehľade
v druhej časti článku autor ponúka zjednocujúci pohľad na vzťah medzi rodinou a
liturgiou, čím sa prekonáva klasický rozpor
medzi sakrálnym a profánnym. Aj rodinný
dom, aj kostol majú určitý vzťah k priestoru,
ktorý je pre obe posvätný. J. Pieper napísal:
« Kult má taký vzťah k času ako chrám k priestoru. Chrám (podľa pôvodného zmyslu slova)
je priestor, určitá časť zeme, vymedzená ohrádou a oddelená od ostatnej pôdy, ktorá má
poľnohospodárske a ekonomické využitie.
Tento vymedzený pozemok býva nazývaný
“vlastníctvo bohov”. Nie je to pôda na obývanie, ani na pestovanie produktov. Nie je
určená na profánně ciele.»6 Rodinný dom —
na rozdiel od chrámu — nemá túto separáciu,
pretože je to syntéza posvätného a profánneho.
Kresťanský kult — na rozdiel od pohanského, založeného na separácii — je bodom
v ktorom sa stretáva viera a život. To, čo bolo
predtým oddelené, je teraz znovu zjednotené.
Rodina, ktorá sa mohla javiť ako realita
svetská a nie sakrálna, v tejto novej perspektíve má posvätný charakter. Čas zjednocovania
a čas oddeľovania sakrálneho a profánneho sú
nevyhnutne prepojené. Isť na svätú omšu znamená prísť do kostola, ale zároveň odísť
z domu. Po ukončení obradov život pokračuje
v bežnom čase a priestore, a teda v každodennosti rodiny. Rodina je miestom, v ktorom
liturgia pokračuje a stáva sa všedným životom.7
Treba brať do úvahy aj neustálu dialektiku
medzi zjednocovaním sa a opúšťaním v rodinných vzťahoch. To je totiž najhlbším ľudským osudom rodiny, že sa jej členovia neustále stretávajú (nachádzajú) a opúšťajú. Prenatálny život a útle detstvo sú časom silného
zjednocovania sa s rodičmi. Nevyhnutné opustenie otca a matky v dospievaní je momentom
separácie. Z hlbokého zjednotenia sa v detstve
rodí sa opúšťanie. Iba ten, kto je schopný
prežívať hlbokú vnútornú jednotu rodinných

vzťahov, je zdravo schopný aj opustiť pôvodnú rodinu preto, aby si v novom partnerstve založil novú rodinu. Zo starej jednoty
sa rodí nová a plodná jednota.8
Vzťahujúc tieto skutočnosti na liturgiu, zisťujeme, že iba ten, kto je ochotný opustiť
pokojné istoty posvätného — či je to posvätné cirkevné alebo rodinné —, vie sa naplno
«včleniť» do dejín a cítiť v nich Božiu pritomnosť. Takto sa liturgia Cirkvi stáva veľkou
pedagogikou opúšťania (Ite, missa est...).
V správnom čase treba vedieť do chrámu
vstúpiť a tiež z neho odísť, opustiac tak pokojné istoty, nádheru svetiel, bohatstvo liturgických odevov a krásu spevov. Tou istou
mierou, ktorou sme schopní odpútať sa od
liturgie, sme ako veriaci pozývaní zaangažovať
sa v každodennom živote. Skúsenosť rodiny je
miestom zjednotenia liturgie a všedného života, ak domáca liturgia je pochopená ako
aktualizovanie Božej prítomnosti v rodine a
nie ako kopírovanie obradov a znakov z chrámu. V rodine sa majú používať liturgické gestá
a znaky vhodné pre každodenný život. Liturgia v rodine nemá opakovať chrámové modely, ale má byť tvorivá a originálna. V tomto zmysle sa deti aj rodičia zúčastňujú na
všeobecnom Kristovom kňazstve.
Základným problémom teda nie je rozmnožovať liturgické gestá v domácnosti, ale vytvárať vlastnú liturgiu každodenného života. Tá
sa vyjadruje nie v zbožnosti sústredenej na
špecifické momenty dňa, ale predovšetkým na
schopnosť dať zmysel udalostiam, ktoré vytvárajú všedný rytmus života. Osobitné miesto tu
má sviatok, chápaný ako «čas pre Boha» a
tým aj «čas pre človeka», ako čas spoluprežívania celej rodiny. Sabat — ako vysvetľuje
Heschel — «je dňom lásky a pokoja, pokoja
medzi človekom a človekom, pokoja v srdci
človeka a pokoja so všetkými vecami»; nielen
dňom akcie, ale skôr kontemplácie Božích
diel.9
Liturgia spĺňa svoju funkciu, ak má dvojaký
efekt: ak je prejavom vzdávania úcty voči

6J. PlEPER, Musse und Kult (taliansky preklad:
Otium e culto), Morcclliana, Brescia 1956, str. 55.
' T. G0FFI, Morale pasquale, Queriniana, Brescia
1963, str. 130.

8 Porov. JÁN Pavol II., Uo wo e donna lo creô,
Polyglotta Vaticana - Cittá Nuova, Roma 1984.
9 A. Heschel, II Sahato, Rusconi, Milano 1972,
str. 49.
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Bohu a zároveň službou ľuďom. Aj svätá omša
sa začína v chráme a má svoje pokračovanie vo
všednom živote. Veľký význam má znovuobjavenie modlitby, ktorá má rozmer spoločenstva a rodiny. Vzdávanie vďaky nie je nikdy
iba úkonom individuálnym, ale zahrňuje
v sebe — sledujúc rytmus každodenného života — rozmer vzájomných vzťahov a prostredníctvom skúseností otcovstva a materstva aj
rozmer vzťahov medzigeneračných. Vzdáva sa
radostná vďaka za spoluprežívanú lásku, za
dar života a detí, za malé i veľké udalosti
každodenného života. Ale rovnako sa musia
prijímať aj nepreskúmateľné Božie plány,
ktoré sa uskutočňujú aj v chorobe, bolesti a
smrti drahých osôb. Tak sa sám život stáva
liturgiou.

Svätý Pavol v Liste Rimanom (13,6) povzbudzuje kresťanov k statočnému plneniu
občianskych povinností. V takto chápanom
všednom živote s Pánom sa prejavuje osobitná
«laickosť» a charakteristická «posvätnosť»
rodiny. «Rodina žije v realite svetskej... táto
realita sa na jednej strane stáva nástrojom,
pomocou ktorého Duch neprestajne pozýva
manželov kráčať spolu k Láske; na druhej
strane táto svetská realita je matériou každodenného obetovania. V Kristovej osobe je totiž
vykúpená svetskosť udalostí a svetský charakter ľudských citov.»10
10Gianna Campanini - Giorgio Campanini, Farníglia, in S. De Fiores - T. Goffi, Nuovo dizionario di
spiritualita, Paoline, Roma 1979, str. 629-630.

PIATE SYMPÓZIUM
KANONICKÉHO PRÁVA
(Danie[ ýRaítin

Aktuálne problémy
z oblasti
kanonického práva

v dňoch 21.-25. augusta 1995
v Spišskom Podhradí
na tému
PLENITUDO LEGIS AMOR-PLNOSŤ ZÁKONA JE
LÁSKA
Prednášatelia a prednášky:

22. augusta:

J.E. arcibiskup Saraiva:
O výchove a formácii seminaristov.
23. augusta:

SPIŠSKÁ KAPITULA

1995

Mons. Jozef Huber:
Základné princípy administratívneho práva Cirkvi.
J.E. mons. Vladimír Filo:
Administratíva farnosti.

Mons. Daniel Faltin:
Administratíva diecézy.

Daniel Faltin:

AKTUÁLNE PROBLÉMY
Z OBLASTI KANONICKÉHO PRÁVA
Spišská Kapitula 1995 — Strán 160 — Cena neudaná.

Vydal Kňazský seminára biskupa Jána Vojtaššáka Spišská
Kapitula, Spišské Podhradie.
Kniha prináša dve práce odborníka v cirkevnom práve a
Auditora Rímskej Roty Mons. Daniela Faltina, ktoré boli
publikované v Taliansku roku 1990, o manželských a
ekologických problémoch z hľadiska cirkevnoprávneho.
K týmto dvom štúdiám autor chválitebne pridal ukážku
riešenia jednej manželskej kauzy z Montreálu v Kanade.
Vítame knihu ako prínos na poli cirkevnoprávnej literatúry
na Slovensku.
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24. augusta:

J.E. arcibiskup C. Sepe:
Hierarchický rekurz v praxi Rímskej kúrie.
J.E. arcibiskup Zenon Grocholewski:
Rekurz na Apoštolskú Signatúru.

25. augusta:
Prof. Mauro:
Správa majetku Cirkvi v Taliansku a v iných krajinách Európy.

Po prednáškach sa predvída diskusia. Sme radi,
že Sympóziá kanonického práva sa stávajú - tradíciou. Vďaka patrí ich iniciátorovi mons. Faltinovi.

« NEZOPAKUJ MÔJ OMYL!»
V tejto vete je zahrnutá naliehavá výstraha istej mladej ženy, ktorá sa obracia
na svoju dospievajúcu dcéru. O aký omyl
ide, že ju matka proti nemu tak dôrazne
vystríha? Ide o životný omyl niektorých
dievčat, ktoré sa stanú slobodnými matkami. Táto mladá žena vystríha svoju dcéru, aby sa aj ona nestala predčasne matkou
mimo manželstva. Za výstražnou vetou stojí
obava, že tento životný omyl sa ľahko prenáša z matky na dcéru, a teda tvorí akúsi
nepretržitú reťaz, ktorá spája generácie.
Keď sa v nedávnej minulosti dospievajúce
dievčatá stávali iba veľmi zriedkavo matkami, Arthur Campbell vyjadril ich osud
takto: «Ak sa dospievajúce dievča stane
matkou, tak 90% jej budúceho života je už
predurčené.»
Tieto Campbellové tvrdé slová, ktoré
prezrádzajú takmer bezhraničný fatalizmus, sú naozaj potvrdené dôkazmi, alebo sú
iba jeho povrchným záverom? Na túto
otázku chcem dať odpoveď na základe posledných psychologických výskumov. A keďže dieťa, ktoré sa narodí v podobnej situácii,
nie je včlenené do utvorenej rodiny, pokúsim sa dať odpoveď aj na otázku, či životný
osud týchto detí, ako aj ich psychický vývin,
je odlišný od detí, ktoré sa narodia v normálnej rodine. Odpoveď na obe otázky bude
podložená dlhoročným výskumom, ktorý vykonali traja americkí bádatelia v meste Baltimore. Sú to Frank Furstenberg, Jane Brooks-Gunnová a Filip Morgan.

Výskum
Výskum sa začal v roku 1972 s vyše tristo
slobodnými matkami. V rozhovore s týmito
osobami, ktorý trval vyše hodiny, autori
zistili ich ekonomickú, školskú a rodinnú
situáciu. Keď potom ich deti odrástli, aj oni
boli podrobené viac-menej hodinovému rozhovoru. Na základe týchto rozhovorov výskumníci dosiahli informácie o rozličných
psychologických, školských a sociálnych

zložkách života detí týchto matiek. Šlo o
306 dospievajúcich mladíkov a diev. Výskum sa skončil pred niekoľkými rokmi.

Výsledky výskumu

Pozrime najprv výsledky, ktoré sa vzťahujú na matky. Asi polovica z týchto slobodných matiek skončila základnú školu.
(Treba pripomenúť, že v Amerike mládež
končí povinnú školu v 17. roku života). Avšak iba 9% týchto dievčat pokračovalo
v štúdiách a takmer ani jedno percento
nezakončilo univerzitné štúdiá s doktorátom. Tie, čo skončili základnú školu, sa
dostali do zamestnania, ktoré však bolo na
nižšej platovej úrovni. Pred vstupom do zamestnania, čo je celkom pochopiteľné, sa
mnohé z nich nachádzali v ťažkej finančnej
situácii. Väčšina z nich úplne závisela od
rodičov. Kým prebiehala prvá fáza výskumu, 38% týchto dievčat bolo slobodných. Ale
v krátkom čase po narodení dieťaťa sa
z nich vydalo.
V nasledujúcej fáze výskumu, ktorú skúmatelia vykonali po odstupe 17. rokov sa
situácia týchto osôb veľmi zlepšila. Mnohé
z týchto žien pokračovali v štúdiách a 5%
zakončilo vyššie štúdiá aj s doktorátom.
Zlepšila sa aj ich situácia v zamestnaní.
Mnohé z nich sa medzitým vydali, ale 21%
nevstúpilo do manželského stavu ani za
tých 17. rokov. Bohužiaľ, manželstvo týchto
žien bolo veľmi nestále a spolunažívanie
s inými osobami bolo viac pravidlom než
výnimkou.
Celkove však situácia týchto mladých
žien nebola taká tragická, ako ju predpovedal Campbell. Ľudská prirodzenosť má
v sebe veľké možnosti rekonštruovať život
človeka a prekonať následky vlastných
omylov.
Všimnime si teraz následky na deťoch.
Neblahé následky na deťoch možno predvídať na celkom logickom základe. Slobodné
matky musia samy čeliť životným povinnos53

tiam, zaujaté ešte aj školskými, prípadne
pracovnými povinnosťami. Stávajú sa matkami bez akejkoľvek prípravy, psychicky
ešte nezrelé a nemajú žiadnu prípravu na
to, ako sa starať o dieťa. Dieťa je obyčajne
zverené rozličným osobám, ktoré s ním
zaobchádzajú rôznorodé; a preto si ani neformuje ucelené správanie k okolitému
svetu. Preto možno ľahko predvídať problémy v jeho vývine a ako dôsledok tohto
všetkého ťažkosti v škole a neskôr problémy v spoločenskom živote. Tieto neblahé
predpovede sú, bohužiaľ, potvrdené dátami.
Hoci sa tieto deti v ich útlom detstve nelíšia
veľmi od detí z usporiadaných rodín, v čase
dospievania prepuknú u nich početné problémy. Polovica týchto mladých, keď navštevovali základnú školu, prepadli. Neúspech
v škole bol smutným privilégiom chlapcov.
Oproti dievčatám, z ktorých prepadlo 38%,
chlapcov prepadlo 58%. Z tých, čo prešli, iba
štvrtina dosiahla priemerný úspech, hoci
podľa zákona pravdepodobnosti, priemerný
úspech mala dosiahnuť polovica. Okrem
toho takmer polovica zo všetkých týchto
mladých bola načas vylúčená zo školy, a to
presne 49% oproti 23% žiakov z usporiadaných rodín.
Školské problémy boli iba slabým odrazom spoločenských prečinov. Vyčíslime ich
v percentách: 23% utieklo z domu, 19%
prepadlo a prípadne poranilo iné osoby,
11% bolo pristihnutých pri krádeži, a ak sa
tieto priestupky spočítajú, tretina mala do
činenia s políciou. Vysoké percento týchto
mladých sa oddávalo alkoholizmu (presne
60%), a 46% požívalo ľahké drogy.

Priateľ Slovenského ústavu
sv. Cyrila a Metoda
PÁN TOMÁŠ KLIMEK WARD
bol menovaný za
HONORÁRNEHO KONZULA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
Gratulujeme mu k vyznamenaniu.
Sme radi, že má taký živý záujem
o Slovensko.
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Tento neradostný obraz nie je však ešte
ukončený. Títo mladí ľudia mali veľké
problémy v sexuálnej sfére. Väčšina z nich
(presne 78%), mala úplné pohlavné styky a
to už v útlom veku. V ich 14. roku života
dve tretiny mali úplné sexuálne vzťahy.
Toto percento bolo vyššie u mladíkov (84%)
než u dievčat (70%). Ako vidieť z týchto
vysokých percent, predpoklady na tragické
omyly sú u tejto mládeže veľmi veľké.

Záver

Túto tragickú reťaz možno iba ťažko
pretrhnúť čisto ľudskými prostriedkami.
V tomto fatálnom prenášaní omylov je
potrebná Božia pomoc. V tomto súvise je
vhodné uviesť príklad Lujzy de Marillac,
spolupracovníčky svätého Vincenta de Paul
a spoluzakladateľky rehole Dcér kresťanskej lásky. Aj ona sa narodila mimo rodiny.
Otec bol parížsky šľachtic a matka chudobné, neznáme parížske dievča. Lujza niesla
dlhý čas následky tejto nezriadenej situácie, ktoré sa prejavovali nadovšetko v úzkostlivosti a v pocite nehodnosti, ako dôsledok hriechu rodičov. Oslobodila sa od týchto
následkov iba po dlhom čase. Preto jej životopisná črta vyšla pod titulom «Slnko
prerazilo mrákavy». Dôležitejšie však než
nadobudnutie psychyckej rovnováhy bolo
to, že v týchto sťažených podmienkach sa
stala svätou. Pán Boh vie písať rovno aj na
krivé riadky!
KLEMENT POLÁČEK, SDB

Dr. JÁN HNILICA
oslávil 27. júna 1995
svoje
ŠESŤDESIATE NARODENINY.
Blahoželáme mu.
Ďakujeme mu za ochotnú spoluprácu
s Ústavom sv. Cyrila a Metoda v Ríme
a za šírenie dobrého mena Slovákov
v Taliansku.

FRANCESCO GLIGORA

BIAGIA CATANZARO

PÁPEŽI
V
DEJINÁCH
CIRKVI

20. FABIÁN (Svätý)

21. KORNÉLIUS (Svätý)

10.1.236 - 20.1.250
Pôvodom Riman, bol zvolený za pápeža mimoriadnym spôsobom. Počas voľby holubica si
sadla na jeho hlavu. Ĺud v tom videl znamenie
״zhora». Bol pápežom 14 rokov. Rozdelil Rím na
7 diakonií kvôli účinnejšej charitatívnej službe.
Zomrel mučeníckou smrťou za cisára Décia.
Pochovali ho v katakombách sv. Kalixta.

marec 251 - jún 253
Bol zvolený po ročnom uprázdnení Petrovho
stolca. Bol milosrdný k tým čo boli slabí v prenasledovaniach. Novacián, veľmi vzdelaný, bol
za prísnosť. Dal sa zvoliť za protipápeža. Nemal
stúpencov. Kornélius zvolal synodu 60 biskupov,
ktorá Novaciána odsúdila. Kornélius zomrel ako
mučeník v meste Civitavecchia.

22. LÚCIUS I. (Svätý)

23. ŠTEFAN I. (Svätý)

25.6.253 - 5.3.254
Bol zvolený za pápeža v čase prenasledovania a
hneď poslaný do vyhnanstva. Mohol sa vrátiť do
Ríma, keď zomrel prenasledovateľ cisár Gallo.
Vyznačoval sa prísnym mravným životom. Ale
voči ״padlým» alebo slabým v prenasledovaniach bol milosrdný ako jeho predchodca.

12.5.254 - 2.8.257
Za jeho pontifikátu sa pretriasali dve otázky: 1. Či
je platný krst vysluhovaný heretikmi. Rím bol za
jeho platnosť, kým v severnej Afrike bola odlišná
mienka. 2. Otázka tých, čo neobstáli v prenasledovaniach (tzv. »lapsi» — ״padlí»). V obidvoch
otázkach sa aj iné cirkvi obracali na Rím. Je tu
naznačené vykonávanie Petrovho prvenstva.

24. SIXTUS II. (Svätý)
30.8.257 - 6.8.258
Pôvodom Grék, žiak Aténskej akadémie. Zaujal
miernejší postoj k severoafrickým cirkvám, ktoré
neuznávali platnosť krstu heretikov. Zomrel ako
mučeník za cisára Valeriána. Vojaci ho prichytili
v katakombách sv. Kallixta počas bohoslužby.
Usmrtili ho aj s jeho diakonmi. V tom istom prenasledovaní zomreli aj sv. Cyprián v Afrike a sv.
diakon Vavřinec v Ríme.

25. DIONÝZ (Svätý)

26. FELIX I. (Svätý)
5.1.269 - 20.12.274
Pôvodom Riman. Má veľký podiel na ustálení
náuky o božskej a ľudskej prirodzenosti Ježiša
Krista — spojenej v jednej osobe. Zaviedol slávenie svätej omše na hroboch mučeníkov. Podľa
tradície aj svätý Félix zomrel mučeníckou smrťou.

20.7.259 - 26.12.268
Bol zvolený za pápeža asi rok po smrti predchodců. Jeho pontifikát sa vyznačuje dišputami o
tajomstve Najsv. Trojice a o tajomstve Vtelenia.
Zvolal tri antiochijské koncily, aby obránil vieru
proti bludu Pavla zo Samosaty, ktorý učil, že
v Ježišovi sú dve osoby. Vyvíjal veľkú charitatívnu
činnosť aj v prospech pohanov.

27. EUTICHIÁN (Svätý)
4.1.275 - 7.12.283
Pochádza z Luni v Etrúrii. Za jeho pontifikátu
nebolo prenasledovanie Cirkvi, ale musel bojovať
proti šíriacemu sa bludu manicheizmu. Nariadil,
aby mučeníkov pochovávali v červenej dalmatike.
Podľa Liber Pontificalis sám vystrojil pohreb 432
mučeníkom. Jeho náhrobný kameň našli v katakombách sv. Kalixta.
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28. KAIUS (Svätý)
17.12.283 - 22.4.296
Pochádzal z Dalmácie. Spravoval Cirkev 13 rokov. Nariadil, že laik, ktorého zvolia za biskupa,
musí prejsť k vysviacke všetkými ostatnými sväteniami. Cisár Dioklecián, ktorého bol vraj pribuzným, opätovne začal prenasledovať Cirkev,
pretože bola na prekážku jeho reformám. Začal
s čistkou vo vojsku. Z Tébskej légie dal usmrtiť
287 vojakov, pretože boli kresťanmi.

31. EUSÉBIUS (Svätý)
18.4.309 - 17.8.309
Bol gréckeho pôvodu. Pred zvolením na Petrov
stolec bol lekárom. Jeho pontifikát trval iba 4
mesiace. Musel odbíjať útoky svojho protivníka
Heraklia, ktorý chcel, aby ״lapsi», čiže tí, čo
v prenasledovaní zapreli vieru, boli pripustení do
cirkevného spoločenstva bez akéhokoľvek pokánia. Cisár Maxencius poslal obidvoch do vyhnanstva. Sv. Eusébius zomrel na Sicílii, odkiaľ
ho previezli do katakomb sv. Kalixta.

34. MAREK (Svätý)
18.1.336 - 7.10.336
Bol pôvodom Riman. Rozhodol, aby nového pápeža korunoval ostijský biskup. Vystavil v Ríme
baziliku sv. Marka evanjelistu. Za jeho pontifikátu
sa pokračovalo v stavbe svätopeterskej bazilky;
jej stavba trvala 30 rokov. Začal zostavovať Zoznám pápežov a Zoznam mučeníkov. Zaznamenal v nich zistené mená a dátumy ich smrti.
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29. MARCELÍN (Svätý)
30.6.296 -25.10.304
Bol pôvodom Riman. Prvých sedem rokov jeho
pontifikátu bolo pokojných; potom 25. februára
Dioklecián začal zúrivé prenasledovanie krešľanov. Toto obdobie sa označuje v dejinách Cirkvi ako ״obdobie mučeníkov». Za jeho pontifikátu sa slávil prvý ״národný ״koncil v Elvíre
v Španielsku. Na tomto koncile bol formulovaný
kánon o celibáte kňazov.

30. MARCEL I. (Svätý)
26.6.308 - 16.1.309
Po smrti sv. Marcelína bol Petrov stolec pre zúrivé prenasledovanie 4 roky neobsadený. Cirkev
vtedy pravdepodobne riadil Marcel, ktorého zvolili za biskupa až za nového cisára Maxencia.
Rozdelil Rím na 25 farností. Určil prísne pokánie
pre tých, čo v prenasledovaniach boli slabí tzv.
«lapsi». Zomrel vo vyhnanstve. Pochovali ho
v katakombách svätej Priscilly.

32. MELCHIADES (Svätý)
2.7.311 - 11.1.314
Rodom Afričan, stal sa rímskym biskupom po 2 rokoch uprázdnenia tejto katedry. Nariadil, aby sa pôst
nekonal vo štvrtky a v nedele. Za jeho pontifikátu
Konštantín, syn sv. Heleny, zvíťazil pri Ponte Milvio
nad Maxenciom (tam mal známe videnie kríža:
״V tomto znamení zvíťazíš»). Daroval Melchiadovi
Lateránský palác a postavil pri ňom baziliku, ktorá
bola katedrálnym chrámom rímskeho biskupa. Bol
posledným pápežom pochovaným v katakombách.

33. SILVESTER I. (Svätý)
31.1.314 - 31.12.335
Pôvodom Riman, bol na Petrovom stolci 21 rokov. Za jeho pontifikátu sa konal Prvý nicejský
ekumenický koncil (325) na odsúdenie ariánskeho bludu, ktorý popieral božstvo Ježiša Krista.
Na tom koncile bolo formulované vyznanie viery,
ktoré sa recituje vo svätej omši. Za pontifikátu sv.
Silvestra dal Konštantín raziť mince so znakom
kríža a ustanovil nedeľu za deň pracovného voľna. Jeho sviatok sa slávi 31. decembra.

35. JÚLIUS I. (Svätý)
6.2.337 - 12.4.352
Za jeho pontifikátu pokračovali diskusie s ariánmi. Rázne sa zastal sv. Atanáza. Potvrdil ho za
biskupa alexandrijského, pretože Rím má rozhodujúce slovo aj pri obsadzovaní biskupských
stolcov vo Východnej cirkvi. Postavil baziliku Svätých apoštolov a bazilku Panny Márie v Zátiberí.

Pôvodom Riman. Odprel podpísať odsúdenie
svätého Atanáza. Preto ho cisár Konštancius posial do vyhnanstva do Berey v Thrácku r. 355.
Vrátil sa do Ríma po určitom kompromise s cisárom vo veci sv. Atanáza roku 358. Protipápež
Felix dosadený cisárom, aby zastupoval vyhňaného pápeža, sa stiahol. Pápež Liberius položil
základy na postavenie mariánskej svätyne známej pod menom S. Maria Maggiore.

LADISLAV ŠVIHEL

NITRA - RÍM
Prinášame doslovný text prejavu p. Akad. arch. Ing.
Ladislava Švihela, keď odovzdával svoj obraz Nitry
ako dar Slovenskému ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Na slávnostnom kultúrnom večierku
v budove slovenského veľvyslanectva v Ríme bol
prítomný aj pán predseda vlády Vladimír Mečiar.
Akad. arch. fng. Ladislav Švihel odovzdáva obraz Nitry
riaditeľovi SÚSCM.

Vážený pán premiér, ctené Excelencie, milí
príslušníci mojej rodiny, milé dámy a vážení
páni,
Je len málo dní v živote človeka, na ktoré
sa osobitne spomína celý život. Tento deň je
pre mňa práve taký významný. Pretože mať
vernisáž vlastnej výstavy vo «večnom meste» Ríme a v kolíske umenia, sa každému
nepodarí.
Na tejto mojej vernisáži sa predstavujem
tematikou krajiny pod Ďumbierom, je to časť
stredného Slovenska. Táto oblasť Slovenska je
taká krásna, že nie som si istý, či sa mi na
mojej palete podarilo namiešať všetky krásne
farby tejto krajiny. Na posúdenie to nechám
vám. V druhej časti výstavy sa predstavujem
tematikou Nitry a Nitrianskeho hradu. Prečo
som si zvolil túto vzácnu tematiku? Nitriansky
hrad je mystériom ducha Slovákov. Preto som
pristupoval k jeho maľbe s úctou a hlavne
s realistickým pohľadom ako na vzácny dokument minulosti, súčasnosti a budúcnosti.
Nitriansky hrad je významný práve tým, že
v priestoroch hradiska žil slávny kráľ Svätopluk, ktorého nazývame tiež zakladateľom alebo otcom slovenskej štátnosti. Túto štátnosť

zakladal Svätopluk ostrým železným mečom.
Ale tu prítomnému slovenskému premiérovi sa
podarilo dovŕšiť slovenskú štátnosť bez meča.
Ďalej musím pripomenúť, že Nitriansky hrad
bol sídlom svätého Cyrila a Metoda, ktorých
považuje slovenský národ za krstných rodičov
nášho ducha a kultúry. Títo svätí muži vlastne
symbolicky žijú, pretože Slovensko má v súčasnosti dvoch kardinálov, a to Eminenciu kardinála Tomka, ktorý žije v Ríme ako svätý
Cyril, a Eminenciu kardinála Korca, ktorý žije
v Nitre ako svätý Metod. Je to náhoda? Toto sú
hlavné dôvody, že som sa venoval tejto ternatike. Tieto obrazy som namaľoval s veľkou
láskou a srdcom.
Veľký odkaz svätého Cyrila a Metoda plní
vyslanectvo ducha Slovákov v Ríme, Ústav svätého Cyrila a Metoda, na čele ktorého je rektor
mons. Vrablec a zhodou okolností jeho brat
pôsobí na Nitrianskom hrade. Vzácna zhoda
okolností. Dovoľte mi, aby som mnou namaľovaný obraz Nitrianskeho hradu odovzdal tu
prítomnému rektorovi mons. Vrablecovi. Pre
mňa je veľkou cťou, že tento obraz bude
umiestnený v duchovnom centre Slovákov
v Ríme.
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NAŠI PRIATELIA ODCHÁDZAJÚ
Pán ich povolal k sebe. Ale oni zostávajú s nami v spomienkach. Majú nám stále
niečo povedať:
Z KŇAZSKÝCH RADOV ODIŠLI:
Rev. JÁN FRED BACH
správu o jeho smrti sme sa dozvedeli s oneskorením. Priniesli nám ju Sestry Františkánky z Whitingu.
Zomrel 19. marca 1995 vo veku 77 rokov. Bol
veľmi činným farárom v slovenskej osade Panny
Márie Nepoškvrnení vo Whitingu, Ind. Spolu s Otcom biskupom mons. Andrejom Grutkom veľmi
horlil za vytvorenie pomocného fondu pre Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme.
Pohreb sa konal v chráme Nepoškvrnenej vo Whitingu. Svätú omšu celebroval miestny apoštolský
administrátor diecézy Gary, biskup mons. Dale
Jozef Melzczek.

Dr. MARTIN KONTRA

Mons. JÁN BALBERCHAK

zomrel 5. júna 1995 vo veku 81 rokov.

zastupoval Slovenskú republiku pri Talianskej
vláde. V tejto funkcii šiel do Bratislavy. Tam ho
na pracovnom poli zastihla smrť. Tam ho po-

Patrí k zakladateľom podporného fondu na udržovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda
v Ríme.

práce, nemal si rád nedorobené veci. Tak do-

Na pohrebnej svätej omši sa zúčastnilo do 100
kňazov. Hlavným celebrantom bol miestny biskup
Scrantonskej diecézy mons. James C. Timli. Rozlúčka sa konala v kostole sv. Jána Krstiteľa v Taylor, Pa.

konči to množstvo, čo si mal na pláne, až potom odpočívaj v matičke Zemi.

P. JÁN HUDEC, SVD

chovali do rodnej zeme.
Nad otvoreným hrobom odzneli tieto rodinné

verše: «Tak, Dedko, vstaň a chyť sa svojej

Hneval si sa na druhých, keď nerobili naplno
ako Ty, nemal si čas na oddych, márne sa Ti
vravelo: “Chvíľka kľudu nezaškodí Ti.”

Tak, Dedko, vstaň a poraď svojim zaťom,
dcéram a milovaným vnúčatám, že poctivý život
nevyvážiš zlatom a rodina je jednoliaty rám.»
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misionár na Florese v ďalekej Indonézii. Pracoval
tam 40 rokov. Zomrel 15. februára 1995. Pochovali ho v Mataloko. Nemôžeme mu povedať:
«Nech mu je zem slovenská ľahká» ale môžeme
mu sľúbiť, že modlitbou podporíme misijné dielo,
ktoré on vykonával, aby dal Pán Boh vzrast semenu, ktoré zasieval.

SVÄTÝ OTEC
POVEDAL
SLOVÁKOM
Ohlasujte evanjelium života.
Audiencia 5. apríla 1995
Slovákov prítomných 45

Srdečne vítam pútnikov z Kravian a Spišského Bystrého.
Drahí bratia a sestry. V Pôstnom období
s láskou uvažujeme o umučení Pána Ježiša. On
bol poslušný svojmu Otcovi až na smrť na
kríži, a tak nám zaslúžil plnosť života. Usilujte
sa aj vy byť poslušní nebeskému Otcovi vo
všetkom a milujte sa navzájom podľa Kristovho príkladu. Tým budete ohlasovať evanjelium
života, o ktorom hovorím vo svojej novej encyklike. Tak dosiahnete život v plnej miere pre
seba a budete chrániť a napomáhať aj život
každého iného človeka. S týmto želaním udeľujem vám a celému Slovensku svoje apoštolské požehnanie. — Pochválený buď Ježiš
Kristus.
Žite ako slobodné Božie deti.
Audiencia 12. apríla 1995
Slovákov prítomných 95

Srdečne vítam mládežnícku skupinu Katolíckej jednoty Slovenska.
Drahí bratia a sestry. Tento týždeň sa vo
vašej vlasti volá Veľký lýždeň. Je veľký, lebo
v ňom slávime najväčší úkon lásky v dejinách
ľudstva: Boží Syn sa nechal pribiť na kríž, aby
nás ľudí oslobodil od hriechu a pritiahol
k sebe. Je to veľký týždeň nášho duchovného
oslobodenia.
Ďakujte Pánu Ježišovi a sľúbte mu, že chcete žiť ako slobodné Božie deti. S pomocou
vzkrieseného Pána Ježiša sa vám to iste podarí.
S týmto želaním vám udeľujem apoštolské
požehnanie. Je to môj veľkonočný dar pre vás

a pre celé Slovensko. — Pochválený buď Ježiš
Kristus.
V týchto dňoch uplynulo 5 rokov od mojej návštevy v Bratislave-Vajnoroch. A už myslím na svoju
ďalšiu návštevu Slovenska...
Audiencia 26. apríla 1995
Slovákov prítomných 305

Srdečne vítam slovenských pútnikov z Bratislavy, Hlohovca a Piešťan, z Michaloviec,
Dvorník a Šalgočky, zo Zemianských Sadov,
Veliat a Bojničiek, zo Zlatých Klasov a Hrubého Šúra.
Drahí bratia a sestry. V týchto dňoch
uplynulo päť rokov od mojej návštevy v Bratislave-Vajnoroch. A už myslím na svoju ďalšiu
návštevu Slovenska, ktorú vykonám o dva mesiace. Rád idem do vašej vlasti pod Tatrami.
Budú to dni spoločnej modlitby Petrovho nástupcu, slovenských biskupov a kňazov, ako aj
veriaceho ľudu. Bude to silný zážitok Cirkvi,
ktorá je na Slovensku. Modlime sa, aby tento
zážitok mal trvalý vplyv na verejný i súkromný
život obyvateľov celého Slovenska. Nech vám
k tomu pomôže Sedembolestná, vaša Patrónka, i moje apoštolské požehnanie. — Pochválený buď Ježiš Kristus.
Nebojte sa verejne vyznávať Ježiša, nášho Spasiteľa.
Audiencia 3. mája 1995
Slovákov prítomných 240

Srdečne pozdravujem slovenských pútnikov
z Bratislavy, Trenčína a Banskej Bystrice, z Lopašova, Smrdák a Senice, z Nových Zámkov,
Lučenca a Vidinej.
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Dnes sa pri svätej omši v evanjeliu čítajú
tieto slová Pána Ježiša: Nik nepríde k Otcovi,
ak nejde cezo mňa. Pán Ježiš je jediný Spasiteľ
všetkých ľudí. Len On nás mohol zmieriť
s Otcom, ktorý je na nebesiach; a urobil to
svojou smrťou na kríži. — Drahí bratia a
sestry. Nebojte sa verejne vyznávať Ježiša,
nášho Spasiteľa, aby aj on mohol vyznať vás
pred svojím Otcom. — Pestujte vrúcnu úctu
k Panne Márii, najmä teraz v mesiaci máji.
Ona vás naučí milovať Pána Ježiša, ako ho
milovala ona. Nech vám v tom pomáha aj
moje apoštolské požehnanie. — Pochválený
buď Ježiš Kristus.
Nech je vaša vlasť pre všetkých obyvateľov domovom pokoja.
Audiencia 10. mája 1995
Slovákov prítomných 410

Srdečne vítam slovenských pútnikov z Bratislavy, Prešova, Čadce a zo Šale, z Nových
Zámkov, Starej Ľubovne, z Nitrianskeho Pravna a Nemčinian, ako aj gréckokatolíckych bohoslovcov z Prešova a žiakov školy svätého
Vojtecha z Vrábeľ.
Drahí bratia a sestry, vo vašej mariánskej
piesni — Tisíc ráz buď pozdravená — takto
spievate: Tvoja pomoc buď vždy s nami, ó
Mária, Mária. Chráň vlasť našu pred vojnami,
ó Matička premilá. Modlite sa spevom i srdcom ku Kráľovnej pokoja, aby vám pomáhala
nažívať vo svornosti a bratskom porozumení,
žeby vaša vlasť bola pre všetkých obyvateľov
domovom pokoja. A modlite sa aj za pokoj na
celom svete, najmä medzi slovanskými národmi. Tak budete Kristovými svedkami,
uctíte si Sedembolestnú, vašu Patrónku, a poslúžite aj vášmu národu. K tomu vám udeľujem apoštolské požehnanie. — Pochválený
buď Ježiš Kristus.
Keď sa modlíte za pápeža, máte účasť na diele,
ktoré pápež koná z Kristovej vôle.
Audiencia 17. mája 1995
Slovákov prítomných 525

Pozdravujem slovenských pútnikov z Trnavy, Bratislavy a Košíc-Barce, z Ružomberka,
Čadce a Vranova, z Novej Ľubovne, Trenčína
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a Banskej Bystrice, ako aj skupinu z Považia.
Drahí bratia a sestry, dnes je vás tu vyše
päťsto z rozličných krajov Slovenska. Viem o
vašej prítulnosti k Rímu a k rímskemu papežovi. Veľmi túžim po tom, aby vás toto stretnutie s Petrovým nástupcom utvrdilo vo viere
v Ježiša Krista, jediného Spasiteľa všetkých
ľudí. Ďakujem vám za modlitby, ktoré v tento
deň — a to v Ríme — prednášate za mňa
k Bohu. Vytrvajte v tejto modlitbe. Keď sa
modlíte za pápeža, máte účasť na diele, ktoré pápež koná z Kristovej vôle. Zo srdca a
s vďačnou láskou udeľujem apoštolské požehnanie vám i celému Slovensku. — Pochválený buď Ježiš Kristus.
Upierajte svoju pozornosť na nebo.
Audiencia 24. mája 1995
Slovákov prítomných 270

Srdečne pozdravujem slovenských pútnikov
z Topoľčian a Trnavy, z Nových Zámkov a
Palárikova, zo Senice a z Bobrovca.
Drahí bratia a sestry. Prišli ste na púť do
Ríma. Tu žil svätý Peter a tu bol aj ukrižovaný.
Kresťania nad jeho hrobom postavili nádhernú baziliku. Ale Pán Ježiš pripravil pre
svätého Petra viac než baziliku — pripravil
mu miesto v nebi. Aj my upierajme svoju
pozornosť na nebo. Zajtra na sviatok Nanebovstúpenia Pána si hlbšie uvedomíme, že Pán
Ježiš sa vrátil k Otcovi, aby nám pripravil
miesto v nebi. — Ako Petrov nástupca vás
chcem utvrdiť v tejto viere a posilniť vašu
nádej, že dosiahnete radosť večného života.
S túžbou v srdci, aby sa tak stalo, vám udeľujem svoje apoštolské požehnanie. — Pochválený buď Ježiš Kristus.
Milujte Cirkev a jej duchovných pastiero•.
Audiencia 31. mája 1995
Slovákov prítomných 70

S láskou vítam slovenských pútnikov z okolia Lučenca a z okolia Levíc.
Drahí bratia a sestry, konáte si púť do Ríma
práve v dňoch prípravy na sviatok Zoslania
Ducha Svätého. Veríme, že Duch Svätý vedie
Božiu Cirkev a cez ňu chce obnoviť celý svet.
Milujte teda Cirkev a jej duchovných pastie-

rov. Veríme však, že Duch Svätý chce obnoviť
aj náš osobný život, chce nás posvätiť. Dajte sa
viesť Duchu Svätému, buďte učenliví jeho
vnuknutiam. Nech je vám v tom príkladom
Panna Mária. A ja vás k tomu povzbudzujem
svojou modlitbou a apoštolským požehnaním.
— Pochválený buď Ježiš Kristus.

mom a vy budete odhodlanými pútnikmi do
nebeskej vlasti. S týmto úmyslom sa za vás
modlím a udeľujem vám svoje apoštolské požehnanie. — Pochválený buď Ježiš Kristus.

V Ríme si hlbšie uvedomte, že životodarným stredom kresťanstva je Pán Ježiš.

Slovákov prítomných 420

Audiencia 7. júna 1995

Srdečne pozdravujem slovenských pútnikov
z Košíc a Prešova, z Banskej Bystrice a Bošian,
z Leopoldova a Konskej, zo Senice a Veľkého
Krtíša, z Nových Sadov a Lúčnice pri Nitre.
Drahí bratia a sestry, prišli ste zo Slovenska
do Ríma pozdraviť nástupcu svätého Petra a
posilniť sa vo viere. Mám radosť z vašej pritomnosti. — O desať dní pôjde Petrov nástupca z Ríma na Slovensko. Teším sa na túto
návštevu. Modlite sa, aby moja návšteva upevnila jednotu medzi Slovákmi a rímskym pápežom a aby zaznamenala pokrok v duchovnej
obnove, ktorá prebieha vo vašej vlasti. V tejto
nádeji udeľujem svoje apoštolské požehnanie
vám a celému drahému Slovensku. — Pochválený buď Ježiš Kristus.

O desať dní pôjde Petrov nástupca na Slovensko.
Teším sa na túto návštevu.
Audiencia 21. júna 1995

Slovákov prítomných 230

Srdečne pozdravujem slovenských pútnikov
z Bratislavy, Prievidze a Palárikova, ako aj
skupinu mladých z Levíc.
Drahí bratia a sestry. Prišli ste na púť do
Ríma — do stredu kresťanstva. Buďte tu vítaní! Povzbudzujem vás, aby ste si v Ríme
hlbšie uvedomili, že životodarným stredom
kresťanstva je Pán Ježiš. On je Srdce sveta. On
poveril Petra, aby bol v Cirkvi trvalým princípom a základom jednoty. Buďte úzko spojení s Petrovým nástupcom a s Pánom Ježišom
— Srdcom sveta, aby ste mali v sebe stále
plnší život. Nech vás Panna Mária vedie stále
blíž k Ježišovmu Srdcu. K tomu vám zo srdca
udeľujem apoštolské požehnanie. — Pochválený buď Ježiš Kristus.

Pozajtra pôjdem na Slovensko povzbudiť k dôvere
všetkých Slovákov..
Audiencia 28. júna 1995

V Eucharistii je Pán Ježiš vašim posilňujúcim pokrmom, aby ste mohli byť odhodlanými pútnikmi
do nebeskej vlasti.
Audiencia 14. júna 1995
Slovákov prítomných 415

S láskou vítam slovenských pútnikov z Bratislavy, z Topoľčian a Trenčína, z Košíc, Malých Uheriec a z Prešova, z Banskej Bystrice,
zo Sabinova a zo Svidníka.
Drahí bratia a sestry. Zajtra slávime sviatok
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi — čiže
Božie Telo. My kresťania veríme, že Pán Ježiš
zomrel na kríži, aby nás vykúpil. Pamiatku
jeho výkupnej smrti slávime vo svätej omši.
Veríme tiež, že Pán Ježiš prebýva s nami
v Oltárnej sviatosti, aby nás posilňoval a posväcoval. Vážte si túto láskavú prítomnosť
Pána Ježiša, spájajte sa s ním často vo svätom
prijímaní. On bude vaším posilňujúcim pokr-

Slovákov prítomných 210

S láskou pozdravujem slovenských pútnikov
z Bratislavy a Hlohovca, zo Šelpíc a Považskej
Bystrice.
Drahí bratia a sestry, zajtra je sviatok svätého Petra a Pavla; vy ste prišli do Ríma uctiť
si ich pamiatku. Dobre viete, že Peter raz
zapochyboval vo viere, ale potom za vieru
zomrel. A Pavol, ktorý prenasledoval Cirkev,
sa potom stal jej horlivým apoštolom. Takéto
veľké veci môže urobiť iba Božia milosť! Aj
vás povzbudzujem, aby ste s dôverou spolupracovali s Božou milosťou. Pozajtra pôjdem na Slovensko povzbudiť k tejto dôvere
všetkých vašich krajanov. Modlite sa, aby som
našiel ich srdcia otvorené. S touto túžbou
udeľujem apoštolské požehnanie vám a celému slovenskému národu. — Pochválený
buď Ježiš Kristus.
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Z KRONIKY ÚSTAVU
1. apríla: Oslávili sme ustanovenie
Košického arcibiskupstva a východoslovenskej metropolie.
Odcestoval na Slovensko O. biskup
Dominik Hrušovský.
2. apríla: Prišiel medzi nás O. kardi-

nál Jozef Tomko. Oslávili sme jeho dve
vyznamenania, ktorých sa mu dostalo
na Slovensku: doktorát Honoris causa
na Bratislavskej univerzite a štátne vyznamenanie slovenského bieleho dvojkríža.

Pripomenuli sme si aj ustanovenie
Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy.

Zasadala komisia pre preklad Katechizmu katolíckej Cirkvi do slovenčiny:
mons. Jozef Zlatňanský, mons. Ferdinand Javor a Prof. Dr. Rudolf Blatnický, SDB.
3. apríla: Dostali sme správu, že
v Bratislave zomrel pán veľvyslanec dr.
Martin Kontra, ktorý zastupoval Slovenskú republiku pri talianskej vláde
v Ríme.

4. apríla: Komunita v SÚSCM si pri-

pomenula zosnulého pána veľvyslanca. Svätú omšu celebroval riaditeľ
Ústavu.
Bol našim hosťom prodekan CMBF
v Bratislave dr. Jozef Kutarňna. Prišiel
do Ríma kvôli úradným veciam.
9. apríla: Obrady Kvetnej nedele vykonal O. kardinál Jozef Tomko.
10. apríla: S. Katarína Ondrušová
spadla, pričom si zlomila nohu v krčku.
Odviezli sme ju sanitkou na kliniku.
Navštívila nás rodina Michlových
z Kanady.

12. apríla: S. Katarína Ondrušová
bola operovaná. Chirurgický zákrok sa
podaril.

13. apríla: Svätú omšu na Zelený
štvrtok sme slávili v tých najredukovanejších dimenziách. Bolo nás 6 kňazov koncelebrantov (prišiel medzi nás
mons. Jozef Zlatňanský) a sestričky.
15. apríla: Na Veľkonočnú vigíliu prišlo do Ústavu 12 autobusov — teda do
500 pútnikov. Liturgickému sláveniu
predsedal Otec kardinál Jozef Tomko.
Obrady prebiehali nádherne.
16. apríla: Poslali sme faxom blahoprajný pozdrav k meninám Banskobystrickému biskupovi mons. Rudolfovi
Balážovi, predsedovi Konferencie biskupov Slovenska.
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17. apríla: Zišla sa na celodenné pracovné zasadanie komisia pre slovenský
preklad nového katechizmu.
Navštíl nás O. Štefan Tribuljak, ktorý
bude koordinovať ubytovanie slovenských pútnikov v saleziánskom ústave
v Genzano.

20. apríla: Kultúrny večierok na slo-

venskom veľvyslanectve za pritomnosti pána premiéra Vladimíra Mečiara,
ktorý vo svojom krátkom príhovore medziiným povedal, že pri morálnej obrode Slovenska počíta so spoluprácou
Cirkvi. Pri otvorení svojej výstavy akad.
architekt-maliar L. Švihel daroval jeden
svoj obraz predstavujúci Nitru Slovenskému ústavu sv. Cyrila a Metoda. Celú
slávnosť viedol namiesto zosnulého
pána veľvyslanca, ktorý ju plánoval, Dr.
Hruška, chargé d'affaires. — Za Ústav
sa na slávnosti zúčastnili riaditeľ mons.
Vrablec a ekonóm Ing. Pavol Stanko.
22. apríla: Riaditeľ Ústavu poslal

pozdravný a ďakovný fax O. biskupovi mons. J. Adamcovi do Ameriky,
s prosbou, aby tlmočil vďaku Ústavu
na zasadaní Združenia Slovenských
katolíkov za ich pomoc.
Navštívili nás Dr. Marsina a dr. Sedlák zo Slovenského historického ústavu. Hovorilo sa o možnosti vytvorenia
Cyrilometodského študijného centra
v spolupráci so Slovenským historickým ústavom v Ríme.
23. apríla: Navštívil ústav známy slovenský tenor Jozef Kundlak v sprievode pána radcu z veľvyslanectva Dr.
Valu.
Prišiel nás navštíviť aj s manželkou
pán Jozef Polák, ktorý dlhé roky žije
ako emigrant v Belgicku.
26. apríla: S. Petra Bulvasňaková
odcestovala na Slovensko na duchovné cvičenia a návštevu príbuzných.
Sestra Katarína Ondrušová sa vrátila
z nemocnice do komunity. Celkove sa
jej prípad dobre vyriešil.

27. apríla: Navštívili náš Ústav pán
veľvyslanec pri Svätej stolici Dr. Anton
Neuwirth a štyria páni poslanci KDH:
Dr. Čarnogurský, Dr. Mikloško, Dr.
Dzurinda a Dr. Brocka.
30. apríla: Bol u nás Otec kardinál
Jozef Tomko a mala svoje zasadanie
komisia pre prípravu slovenského vydania Katechizmu Katolíckej cirkvi.

1. mája: Prišiel do Ústavu rev. Viliam
Litavec, kňaz Rožňavskej diecézy, ktorý počas svojich vyšších štúdií bude
bývať v SÚSCM.

Bratia Šášikovci z Nitry prišli do
Ústavu na dlhší čas pomôcť pri údržbe
Ústavu.
3. mája: Oslávili sme 55. narodeniny

mons. Ferdinanda Javora.
4. mája: Naše sestričky prijali na po-

hostinstvo skupinu detí z rímskej farnosti Otcov lazaristov, ktoré si robili
duchovnú prípravu na prvé sväté prijímánie.
6. mája: Asi 80 detí z farnosti sv. Andreja na Via Cassia si konalo v našom
ústave duchovnú prípravu na prvé sväté prijímanie.

7. mája: Bola vyhlásená za blahoslavenú zakladateľka Sestier kamiliánok
Maria Domenica Brun Barbantini, podľa ktorej pomenovali aj ulicu, na ktorej
je náš ústav.
10. mája: Na slovenskú svätú omšu
pre pútnikov v Ústave (bolo ich do 250)
prišiel aj pán veľvyslanec dr. Neuwirth a
mal k ním kratší príhovor.
Navštívil nás trnavský p. dekan vdp.
Jozef Slamka, ktorý sa ako predseda
Charity na Slovensku zúčastnil na stretnutí medzinárodnej charity v Ríme.
14. mája: Prišla sa rozlúčiť pani Marta Kontrová. Po smrti mnžela — pána
veľvyslanca Dr. Martina Kontru — sa
vracia do Bratislavy.
Oslávili sme sedemdesiate národeniny Prof. Dr. Jozefa Heribana, SDB.
Pridali sa k nám i jeho priatelia Prof.
Rudolf Blatnický a Prof. Klement Poláček.
Prišli zo Slovenska mons. Anton
Konečný z Košíc a rev. Jozef Ďaško
z Nitry vo veci prípravy liturgických textov, ktoré sa použijú pri návšteve Svätého Otca na Slovensku.
15. mája: Priiel 6-členný televízny tím
z Košíc zbierať informačný materiál pre
dni návštevy Svätého Otca na Slovensku.
17. mája: Na audiencii sa zúčastnilo
do 500 Slovákov. Večer prišli do Ústavu. Modlili sme sa za Svätého Otca a
prv než sme začali svätú omšu, poslali
sme mu k jeho 75. narodeninám pozdravný fax. Svätý Otec na pozdrav odpovedal.
Sestra Veronika Suchanovská odcestovala na Slovensko na duchovné
cvičenia a na návštevu svojich príbuzných.

18. mája: Deň duchovnej obnovy pre
kňazov-študentov bývajúcich v Ústave.

Moderátorom bol O. Michal Lapšanský, SVD.
21. mája: 8 autobusov s fokolarínmi

prišlo do Ústavu. Mali svätú omšu.
Medzinárodný Genfest zakončili na
slovenskej pôde. Boli medzi nimi aj
Česi, Venezuelčania, Filipínci, Kórejčania a Ukrajinci.
22. mája: ThLic. Anton Fabián mal

«pred-diskusiu» tézy. Zagratulovali
sme mu a v októbri — ako dúfame —
oslávime jeho doktorát.
23. mája: Prišiel do Ústavu O. biskup

mons. Rudolf Baláž, preseda KBS, aby
sa ako hosť zúčastnil na zasadaní Talianskej biskupskej konferencie. Sprevádzal ho mons. František Škoda.
Navštívi[ nás Dr. Ludwig Richter
z Berlína. Študuje slavistiku. Naučil sa
výborne po slovensky. Teraz sa venuje
štúdiu slovenskej katolíckej moderny.
Preto prišiel do našej knižnice.
24. mája: Otec kardinál J. Tomko prijal naše pozvanie celebrovať svätú
omšu pre slovenských pútnikov, hoci
zajtra už musí odcestovať do Ghany
svätiť nových biskupov a zriaďovať
nové diecézy. Chceli sme ho mať
medzi nami, lebo si pripomína 10. výročie kardinalátu a 10 rokov služby ako
prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu
národov. Pred svätou omšou mu odovzdali kyticu a pozdrav pán veľvyslanec
pri Svätej Stolici Dr. A. Neuwirth a zástupkyňa pútnikov.
Pri tej istej svätej omši ďakoval panu
Bohu za 25 rokov kňazstva ThDr. Štefan Vragaš, dekan Cyrilometodskej fakulty Komenského univerzity v Bratislave. Aj jemu dali pútnici kyticu. Pred
záverečným požehnaním povedali gratulačné slová dvom jubilantom O. biskup mons. Rudolf Baláž, predseda
KBS, a riaditeľ SÚSCM mons. Štefan
Vrablec.

4. júna: Boli v Ústave dve Slovenky

z Argentiny — sestry Šefčíkové. Jedna
je rehoľná sestra, druhá apoštolsky zaangažovaná laička. Bolo prekvapujúce,
ako pekne hovoria po slovensky.

Dokončievali

5. júna: Prišiel do Ústavu O. biskup

Bernard Bober z Košíc. On aj s trojčlennou delegáciou sa budú zúčasmovať na medzinárodnom kongrese o
pastorácii migrantov.
8. júna: Schôdzka Správnej rady ú-

stavu. Hovorilo sa najmä o probléme
spojenom s konzorciom, ktoré začalo
urbanizačné práce.
11. júna: Bol medzi nami O. kardinál
J. Tomko.
Vo večerných hodinách sme mali
ďakovnú pobožnosť — Te Deum. —
Ďakovali sme Pánu Bohu za dar akademického roku 1994/95, za dvoch
kňazov-študentov, ktorí skončili študijný pobyt a vracajú sa na Slovensko
(ThLic. Anton Fabián z Košickej arcidiecézy a ThLic. Marián Bublincec z Banskobystrickej diecézy), a za službu Sestře Nikodéme Chochuľovej, ktorá sa
vracia na Slovensko na nové pôsobisko.

mu Dossenovi, apoštolskému nunciovi
v Bratislave, i košickému O. arcibiskupovi mons. Alojzovi Tkáčovi.
Začali sme so Svätým Otcom (lebo
vyzýval pútnikov, aby sa modlili za jeho
pastoračnú návštevu na Slovensku)
prípravnú novému. Pútnici sa modlili
s precítením.
22. júna: Naše Sestry vincentky si

urobili spoločnú púť-výlet do Assisi,
Cascie a Norcie. Navštívili miesta svätého Františka, svätej Ríty a svätého
Benedikta.
23. júna: Rjaditeľ Ústavu navštívil

don Andreja Šándora. Jeho zdravotný
stav sa značne zhoršil.
Prišli do Ústavu don Rafael Černý,
SDB a don Ján Tocký, SDB. Budú na
zajtrajšej diakonskej vysviacke Tibora
Reimera a v pondelok na pohrebe hlavného predstaveného saleziánov don
Egídia Viganôa.
25. júna: Prišiel do Ústavu don Er-

13. júna: Oslávili sme meniny nášho
Antona Fabiána a poslali sme pozdravy
pánu veľvyslancovi Dr. Antonovi Nauwirthovi, Antonovi Baníkovi, misionárovi medzi Slovákmi v Zürichu, a ThDr.
Antonovi Babiakovi do Tridentskej arcidiecézy.

nest Macák, provinciál saleziánov na
Slovensku so svojim vikárom. V pondelok sa zúčastnia na pohrebe don Egídia
Viganôa.
Bol v Ústave na obede s Otcom kardinálom J. Tomkom pán veľvyslanec
Dr. A. Neuwirth.

14. júna: Odišla z Ústavu na nové pôsobisko na Slovensku S. Nikodéma
Chochuľová. Vďaka jej za vykonané
služby a prianie, aby ju Pán naplnil radosťou na novom pôsobisku.
Prišli nás navštíviť dve slovenské
františkánky z Whitingu, Indiana, USA,
a priniesli nám správu o úmrtí nášho
dobrodinců rev. J. Freda Bacha.

26. júna: Na pohrebe don Egídia Viganôa sa za Ústav zúčastnili rev. Marián Bublinec a mons. Ferdinand Javor.

15. júna: Prišiel do Ústavu O. biskup
Dominik Hrušovský vo veci pastoračnej
návštevy Svätého Otca na Slovensku.
19. júna: Preniesol sa do Ústavu rev.
Anton Solčiansky, ktorý bude v nasledujúcom akademickom roku bývať
v Ústave.

21. júna: Poslali sme k meninám bla-

hoprajný fax O. arcibiskupovi Luigi-

sme toto číslo

27. júna: Presťahoval sa do Ústavu
JuDr. Bartolomej Balún, ktorý bude u
nás bývať v nasledujúcom akadémiekom roku.
28. júna: Vyšla špeciálna príloha vatikánskeho denníka ĽOsservatore Romano venovaná Slovensku pri príležitosti príchodu Svätého Otca na Slovensko. Nechýbala ani krátka informácia o
Ústave.
ThLic. Marián Bublinec odišiel na
Slovensko po skončení štúdií v Ríme.
30. júna: Svätý Otec Ján Pavol II. za-

čal svoju pastoračnú návštevu Slovenska. — Živ, Bože, Otca Svätého,
námestníka Kristovho!

Slovenských hlasov z Ríma.

KEĎ SME DOSTALI SPRÁVU. ŽE
DON ANDREJ SANDOR, SDB ----- BÁSNICKÝM MENOM GORAZD ZVONIČKY
ZOMREL VO ŠTVRTOK 27. JÚLA 1995 O 5,30. HODINE.

V TEN DEŇ SA NA SLOVENSKU SLÁVI LITURGICKÁ SPOMIENKA SV. GORAZDA.
Riaditeľ SÚSCM obetoval za zosnulého priateľa svätú omšu 2ô. júla.
NECH HO PÁN PRIJME DO VEČNEJ SLÁVY.
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ČO SVÄTÝ OTEC PODČIARKUJE
(Z jeho pastoračnej návštevy Slovenska 30. júna - 3. júla 1995)

« Proces obnovy spoločnosti môže vyznieť ako veľmi prechodný jav, ak nespočíva na
solídnych mravných a kultúrnych základoch.»
(Bratislava, na letisku, č. 5)

«(Drahí kňazi) ste pre Cirkev a v Cirkvi sviatostnými reprezentantmi jediného a večného
Kňaza. S autoritou Pána Ježiša, Hlavy a Pastiera, ohlasujete slovo, opakujete úkony odpúšťania a obety a prejavujete láskavú starostlivosť; keď sa obetujete v službe Božiemu ľudu.»
(Bratislava, kňazom v Konkatedrále, č. 3)

«Drahí moji, opravdivé poznanie Ježiša je možné iba v spoločenstve s nástupcami
apoštolov, zjednotených v tej istej viere s Petrovým nástupcom. “Ježiš Kristus je ten istý
včera, dnes a naveky.” Osvojte si apoštolskú vieru Cirkvi! Zotrvajte v jednote s vašimi
duchovnými pastiermi!»
(Nitra, mladým, č. 3)

«(Panna Mária) túži, aby ste ju prijali do svojho domu, do každého slovenského domu, do
celého života vášho národa.»

(Saštín, homília, č. 4)

«Náležíte formovaní katolícki laici majú... vniesť evanjeliové posolstvo do každého spoločenského prostredia, vrátane politickej sféry. Biskupi sú zasa povolaní vnášať svetlo do
svedomia veriacich a ľudí dobrej vôle tak, že im predkladajú etické zásady, ktoré sú základom pravej demokracie, ktorá rešpektuje dôstojnosť človeka i jeho ľudské a kresťanské
povolanie.»
(Saštín, na zasadaní BKS, č. 6)

«Vrcholné svedectvo “troch svätých mučeníkov” svieti stále pred nami ako žiarivý
príklad evanjeliovej dôslednosti, ktorý treba mať pred očami v ťažkých a riskantných chvíľach voľby, ktoré nechýbajú ani dnes.»
(Košice, pri svätorečení, č. 4)

«Cesta k plnej jednote všetkých Pánových učeníkov je úloha, ktorá zaväzuje každého.
Vykonáva sa modlitbou, apoštolskou prácou, každodeným svedectvom, očisťovaním historickej pamäti a nadovšetko obrátením srdca.»
(Prešov, homília, c. 4)

«Mariánske svätyne sú miesta, kde sa Kristovo svedectvo stáva mimoriadne účinným.
Istotne mnohí synovia a dcéry Slovenska vďačia tejto levočskej svätyni za to, že sa pravda
o Bohu a viera v neho zachovali živé v ich srdciach.»
(Levoča, homília, č. 5)

« Nikdy nechýbali protivenstvá a odpor proti autentickému životu viery, ale evanjelium má
v sebe moc premeniť prekážky na prozreteľnostnú príležitosť na ohlasovanie spásy.»
(Poprad, na letisku, č. 2)
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