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Nová apoštolská exhortácia pápeža Františka o svätosti v súčasnom svete Gaudete et exsultate –
Radujte sa a jasajte – bola hlavnou správou uplynulého týždňa. Svätý Otec okrem toho uzavrel
cyklus katechéz o svätej omši a začal nový cyklus venovaný krstu. Významným momentom
uplynulých dní v Ríme bolo stretnutie misionárov milosrdenstva z celého sveta, a to aj našich
deviatich zo Slovenska. Stretnutie slovenských a českých biskupov v Nitre pri viacnásobných
okrúhlych výročiach potvrdilo bratské vzťahy na základe spoločných duchovných hodnôt a vo
vedomí styčných bodov histórie oboch národov, ako aj vôľu k spolupráci.
P. Jozef Bartkovjak SJ
________________________________________________________________________________

Vyšla exhortácia Gaudete et exsultate o svätosti v dnešnej dobe
V deň slávnosti Zvestovania Pána, ktorá bola tento rok preložená na 9. apríl, bola
zverejnená nová apoštolská exhortácia pápeža Františka o povolaní k svätosti v súčasnom
svete Gaudete et exsultate – Radujte sa
a jasajte. Svätý Otec v nej predstavuje
svätosť
ako
jedinečné
osobné
povolanie od Boha pre každého
človeka. Cestu ku svätosti vysvetľuje
slovami samotného Ježiša: výkladom
jeho blahoslavenstiev a kritérií, podľa
ktorých budeme súdení.
Rad
radom
predstavuje
charakteristiky svätosti u kresťana
súčasnosti:
trpezlivosť,
odvaha,
radosť, zmysel pre humor, stála
modlitba, spojenie so spoločenstvom.
O svätosti hovorí v zmysle „logiky
daru a logiky kríža“ ako o
duchovnom zápase, ktorý si vyžaduje
bdelosť a rozlišovanie za pomoci
Ducha Svätého. Upozorňuje aj na
pomýlené tendencie, ktoré namiesto
pravej svätosti vytvárajú ideológiu a v
skutočnosti odďaľujú od Boha.
Slovenský preklad od duch. otca Martina Kramaru je momentálne v redakčnej fáze
(ukážky z textu v slovenčine) a mal by sa objaviť zanedlho. Dostupný je pracovný
preklad v češtine od pátra Milana Glasera SJ.
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Svätý Otec začal cyklus katechéz o krste
Pri stredajšej generálnej audiencii 11. apríla začal Svätý Otec František nový cyklus
katechéz venovaný téme sviatosti krstu. Pripomenul, že krst predstavuje základ
kresťanského života a vysvetlil prečo Cirkev krstí aj malé deti. Veriacim kládol na srdce,
aby vždy dali dieťa riadne pokrstiť. Zdôraznil tiež potrebu mať na pamäti deň svojho
krstu. Kresťan okrem každoročnej veľkonočnej obnovy krstných sľubov podľa slov
Svätého Otca oživuje v sebe krst každodenným pripodobňovaním sa Kristovi. Takto sa
pokrstený človek „premieňa v Krista“ a stáva sa doslova „druhým Kristom“.
VIAC

Pápež ukončil katechézy o svätej omši: Stávať sa eucharistickými ľuďmi
V stredu 4. apríla vo Veľkonočnej oktáve Svätý Otec ukončil cyklus katechéz o svätej omši.
Veriacim priblížil záverečné obrady eucharistického slávenia, pričom zdôraznil, že po
skončení svätej omše sa má začať naše „úsilie o vydávanie kresťanského svedectva“.
Pri svätej omši sa „učíme stávať sa eucharistickými mužmi a ženami“, uviedol pápež
a vysvetlil to nasledovne: „Znamená to nechať Krista, aby konal v našom konaní – aby jeho
myšlienky boli našimi myšlienkami, jeho pocity tými našimi, jeho rozhodnutia našimi
rozhodnutiami. Toto je svätosť: konať tak, ako konal Kristus je kresťanskou svätosťou. (...) Ovocie
svätej omše je určené k dozrievaniu v každodennom živote.“
VIAC

V liste do Čile sa pápež ospravedlnil za chyby pri kauzách zneužívania
Pápež František zaslal 8. apríla list biskupom Čile v súvislosti s výsledkami misie jeho
vyslancov skúmajúcich prípady zneužívania. Odpovedal tak na naliehanie zo strany
obetí, ktoré zaznelo počas jeho januárovej apoštolskej návštevy krajiny. V liste Svätý Otec
prosí o odpustenie za nesprávne zhodnotenie situácie a zvoláva čilských biskupov do
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Ríma na prediskutovanie situácie a vyvodenie uzáverov pre budúcnosť tamojšej Cirkvi.
Dúfa, že v najbližších týždňoch sa bude môcť aj osobne ospravedlniť obetiam.
VIAC

Svätý Otec sa stretol s vyše 500 misionármi milosrdenstva
„Jednota prevyšuje konflikt“, ale „bez
milosrdenstva nemá tento princíp silu
uplatniť sa v konkrétnom živote
a dejinách,“ zdôraznil Svätý Otec
pri
stretnutí
s misionármi
milosrdenstva
z celého
sveta
v utorok 10. apríla. V homílii pri
svätej omši, ktorú koncelebroval s
misionármi milosrdenstva pri
Oltári katedry v Bazilike sv. Petra,
sa zameral na dva aspekty ich
služby: napomáhať osobnému
znovuzrodeniu jednotlivca, ako aj
životu celého spoločenstva. Pápež sa ešte predtým v dopoludňajších hodinách stretol s
misionármi milosrdenstva na osobitnej audiencii v Apoštolskom paláci a adresoval im
rozsiahly príhovor zameraný na službu spovedníka vo svetle Božieho slova.

Pápež v Nedeľu Božieho milosrdenstva: Nemajme strach hanbiť sa
Za účasti 50 tisíc veriacich slávil 8. apríla Svätý Otec Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá
uzavrela Veľkonočnú oktávu. V homílii vyzval k odvahe nemať strach zo zahanbenia nad
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vlastnými hriechmi, pretože toto zahanbenie je cestou k prijatiu Božieho odpustenia.
„Neexistuje dobrá a zlá vojna. Nič nemôže ospravedlniť použitie vraždiacich nástrojov proti
bezbranným osobám.“ Týmito slovami pápež František reagoval pri modlitbe Raduj sa,
nebies Kráľovná na najnovšie tragické vojnové udalosti v Sýrii.

Pápež František prijal mládež z diecézy Brescia
Pápež František prijal na audiencii tritisíc mladých zo severotalianskej diecézy Brescia,
ktorí prišli spolu so svojím biskupom. Svätý Otec mladých ubezpečil nielen o vôli
biskupov načúvať im, ale aj o snahe veci meniť. Chlapcov a dievčat sa opýtal, či sú aj oni
ochotní načúvať Ježišovi a na základe toho aj niečo meniť vo svojich životoch.

Komunita Emanuel dostala povzbudenie od Svätého Otca
Pomáhať ľuďom objavovať milosrdenstvo Boha, byť „protagonistami vychádzajúcej
Cirkvi“ a nechať sa viesť Duchom Svätým – k tomu povzbudil Svätý Otec 500 členov
Komunity Emanuel, ktorých prijal na osobitnej audiencii 7. apríla. Toto medzinárodné
katolícke spoločenstvo, ktoré za 40 rokov svojej existencie pôsobí na piatich kontinentoch,
v sebe zahŕňa rozličné druhy povolania – laikov či zasvätených. Ako pripomenul pápež,
v minulom roku komunita získala schválenie svojho Združenia klerikov.
VIAC

Francúzske duchovné združenie Prado na audiencii
Svätý Otec v sobotu 7. apríla prijal na osobitnej audiencii tridsiatich členov duchovnej
rodiny Prado. Ich združenie založil v roku 1866 v Lyone francúzsky kňaz bl. Antoine
Chevrier, horlivý v apoštoláte uprostred robotníckej štvrte.
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Modlime sa za tých, čo majú zodpovednosť za ekonomiku
Zodpovednosť za ľudsky orientované smerovanie ekonomiky je hlavnou témou
modlitbového úmyslu Svätého Otca na mesiac apríl. Vo videoposolstve šírenom v rámci
Apoštolátu modlitby pápež hovorí: „Ekonomika sa nesmie zamerať len na zvyšovanie
výnosnosti zmenšujúc trh práce a rozširujúc tak rady nových vylúčených. Musí sa uberať cestou
vytýčenou podnikateľmi, politikmi, mysliteľmi a spoločenskými činiteľmi, ktorí dávajú na prvé
miesto ľudskú osobu a robia všetko pre to, aby sa zaistili príležitosti pre dôstojnú prácu...“

Videoposolstvo pápeža do Madridu: Božie volanie nie je marketing
„Mojou veľkou obavou je to, že mladí stratia korene.“ Toto sú slová pápeža Františka
z videoposolstva, ktoré zaslal do Madridu pri príležitosti španielskeho národného týždňa
pre inštitúty zasväteného života, zameraného na tému pastorácie povolaní.
VIAC

Pápež sa prihovoril za malého Alfieho v liverpoolskej nemocnici
Svätý Otec apeloval v záujme života ťažko chorého anglického chlapčeka Alfieho Evansa,
ktorý leží s neznámou degeneratívnu chorobou v nemocnici v Liverpoole. Lekárom súd
povolil odpojiť ho od dýchacieho prístroja, proti čomu sa postavili jeho rodičia.

Vo Vatikánskych záhradách inauguroval sochu sv. Gregora z Nareku
Vo Vatikánskych záhradách odhalili bronzovú sochu arménskeho svätca Gregora
z Nareku, učiteľa Cirkvi a „most medzi východom a západom“. S pápežom Františkom sa
na slávnosti zúčastnili arménsky prezident a patriarcha-katolikos.
VIAC

Na synode o mládeži bude Slovensko zastupovať Mons. Zvolenský
Slovenskí biskupi si na plenárnom zasadnutí v Nitre zvolili delegáta a náhradníka na
októbrovú biskupskú synodu o mládeži. Zvoleným delegátom je bratislavský arcibiskup
metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a jeho náhradníkom košický pomocný biskup
Mons. Marek Forgáč.
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Slovenskí a českí biskupi sa stretli v Nitre v roku okrúhlych výročí
V Nitre sa v stredu 11. apríla stretli
na spoločnom zasadnutí členovia
Konferencie biskupov Slovenska a
Českej biskupskej konferencie. V
predvečer
koncelebrovali
v
Katedrále sv. Emeráma pri omši,
ktorej predsedal pražský arcibiskup
kardinál Dominik Duka a kázal
domáci nitriansky biskup Mons.
Viliam Judák. Biskupi vydali
spoločné vyhlásenie pri príležitosti
významných výročí oboch národov a
oboch biskupských konferencií. (Foto: TK KBS, Peter Zimen)
VIAC
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