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Tvár, ivot a spásne sluby
Spišskej partikulárnej cirkvi
Diecéznej synode sme sa u na stránkach Hrdoša venovali. Tak vieme, e
SYNODA je zhromadenie kòazov a veriacich, ktorí pomáhajú svojmu
biskupovi.
Nie je to udalos, ale dlhodobý proces, poèas ktorého budeme vo svetle
Evanjelia rozpráva o skúsenostiach, analyzova súèasnos, h¾ada cestu a
navrhova spôsoby do budúcna. Budeme sa navzájom poèúva a porovnáva
podnety a návrhy, aby sme sa vedeli správne rozhodnú, ako sa otvori Kristovi.

Zároveò budeme prosi, aby sme dokázali prija Svetlo Kristovo, aby tak sa
mohli sta vlastníkmi a rozdávaèmi pravej radosti a odôvodnenej nádeje.
Diecézny biskup sa nám bude èastejšie prihovára, ale najmä bude pozorne
poèúva nás a Ducha Svätého, aby vedel èíta znamenia doby a tak presne urèi
témy, o ktorých my veriaci chceme a potrebujeme rozpráva.
O prvom okruhu u farská synodálna bunka diskutovala. Aj my všetci môeme
do témy vstúpi uvaovaním nad otcom biskupom definovanými otázkami.

„Teda u nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobèania svätých a patríte do Boej rodiny.
Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameòom je sám Kristus
Jeiš. V òom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi,
v òom ste aj vy vbudovaní do Boieho príbytku v Duchu.“ (Ef 2,19-22)

MEDITÁCIA
Verím v Cirkev, verím v Cirkvi a verím Cirkvi
Všetko, èo sa týka Cirkvi, poznania jej tajomstva, úèasti na jej ivote a poslaní, sa
nachádza v rovine viery. Len vo svetle viery je moné sa nad Cirkvou zamýš¾a, o
nej hovori, v nej i a pracova a usilova sa o jej obnovu. Jestvujú a tri aspekty
vzahu viery k Cirkvi: verím v Cirkev, verím v Cirkvi a verím Cirkvi.

Verím v Cirkev
Naše „verím v Cirkev katolícku“ nás v prvom rade teda zaväzuje stále viac
poznáva jej tajomstvo a prehlbova si o nej náboenské poznanie. To
najdôleitejšie, èo má obsahova viera o Cirkvi, je viera v stálu prítomnos a
pôsobenie Jeiša Krista v Cirkvi; viera, e ju vedie a napåòa Duch Svätý; viera, e
Cirkev vystrojená všetkými duchovnými darmi je sviatosou spásy pre všetkých
¾udí. „Verím v Cirkev“ znamená aj naše úprimné „Áno“ zjavenej Boej pravde o
Cirkvi, ale zároveò aj prijatie Cirkvi ako ve¾kého Boieho daru pre mòa. Prijatie
Cirkvi za svoju vyúsuje do stotonenia sa s òou.

Verím v Cirkvi
Vyznáva a i vieru mono len v Cirkvi. Osobná viera veriacich je závislá na viere
spoloèenstva. Veri v Cirkvi na prvom mieste znamená i s Cirkvou a povaova
sa za jej súèas. Cirkev je Boia rodina, ijeme v nej rodinným spoloèenstvom. S
nebeským Otcom spolunaívame ako jeho synovia a dcéry, ako Boie deti. Medzi

sebou zasa spolunaívame ako bratia a sestry. Hlavným pravidlom rodinného
ivota v Cirkvi je vzájomná láska.
Cirkev ako celok má aj svoju úlohu a poslanie. Ohlasuje evanjelium, oslavuje
Boha liturgiou, posväcuje ¾udí sviatosami, uskutoèòuje milosrdenstvo a charitu k
biednym a trpiacim, zoš¾achuje kultúru národov, po¾udšuje svet... Kadý
kresan je povolaný a uschopnený podie¾a sa na ivote i na poslaní Cirkvi
uskutoèòovaním sluby lásky. Kresan má nielen v Cirkvi i, ale aj v nej pracova,
ako to vyjadril Kristus v podobenstve o robotníkoch vo vinici. (Mt 20, 1-16)

Verím Cirkvi
Preèo verím Cirkvi? Odpoveï na túto otázku je zásadná a nachádzame ju v
autorite samého Krista, ktorý dal Cirkvi kompetenciu uèi, a v asistencii Ducha
Svätého, ktorý v nej a cez òu pôsobí. Duch pravdy pôsobí v Cirkvi dvoma
spôsobmi: Prvým osvecuje Cirkev tak, e Cirkev poznáva, uchováva a správne
vysvet¾uje poklad Boieho zjavenia osobitne jej Uèite¾ský úrad Cirkvi. Druhým
spôsobom je asistencia, ktorú Duch Svätý poskytuje Cirkvi pri ohlasovaní
Boieho slova tak, e dáva výreènos hlásate¾om a chápavos poslucháèom
Boieho slova. Je to èinnos Ducha Svätého, ktorou vzbudzuje, udruje a rozvíja
vieru v Boom ¾ude. V oèiach mnohých je Cirkev málo hodnoverná pre naše
chyby a nedostatky. Našou úlohou je poopravi názor veriacich i neveriacich na
Cirkev, a tak aj ich postoj voèi nej. Rozhodujúcou silou v tomto úsilí, je naše ivé a
úprimné svedectvo viery.

Námety na diskusiu k prvému okruhu
synodálnej rozpravy
1. Ako hodnotíte úèinnos pôsobenia Cirkvi so zrete¾om na vašu farnos? Má
farnos charakter „malého stáda“, ktoré ije v diaspóre, alebo tvorí väèšinu v
meste (obci)?

16.Ako prospešné sa vám zdajú diecézne inštitúcie (kúria, Presbyterská
rada, komisie... a iné); je ich pôsobenie dostatoèné? Èo by ste od týchto
inštitúcii do budúcnosti pre dobro farnosti oèakávali?

2.Akú skladbu má farnos vzh¾adom na praktizovanie viery? Je viac
praktizujúcich, èi ¾ahostajných kresanov? Vo farnostiach sa stále
intenzívnejšie objavuje „ivé jadro“ farnosti; je tento jav prítomný aj vo vašej
farnosti? V èom vidíte perspektívu jeho rastu a zvidite¾òovania sa? Aký obraz
farnosti u vás prevláda: mnoina anonymných veriacich alebo reálne a ivé
spoloèenstvo? Aká veková skupina prevauje pri zapájaní sa do cirkevného
ivota?

17.Ako hodnotíte úèas laikov na ivote a poslaní Cirkvi vo vašej farnosti? V
èom vidíte príèiny „pasivity“ veriacich vo farnostiach? Aké východiská
navrhujete pre oivenie (prebudenie) laikov vo vašej farnosti?

3.Aké sú vidite¾né znaky prítomnosti Cirkvi vo farnosti, èím sa najviac
prezentuje? Ako sa odzrkad¾uje jej prítomnos v praktickom ivote farníkov a
v medzi¾udských vzahoch?
4. Od èoho (koho) závisí úèinnos pôsobenia Cirkvi vo vašej farnosti? Ktoré
sú pod¾a vás najèastejšie (objektívne, subjektívne) prekáky jej úspešného
pôsobenia?
5.Èo je potrebné urobi, aby pôsobenie Cirkvi vo farnosti bolo úèinnejšie?
Ktoré spásne sluby vo farnosti pod¾a vás chýbajú? Ktoré spásne sluby
odporúèate zintenzívni a skvalitni?
6.V èom vidíte príèiny javu, e sa veriaci málo alebo vôbec neidentifikujú s
Cirkvou a e sa od nej mnohí odcudzili?
7.Èo by pomohlo, aby veriaci boli nielen v Cirkvi, ale aj Cirkvou; èie, aby
nadobudli vedomie, e sú Cirkvou?
8. Ako sa vám javí postavenie Svätého Otca vo vedomí veriacich? Ktoré
znaky spätosti s Apoštolským stolcom vo farnosti prevaujú? Akú ozvenu
našli a zanechali návštevy Svätého Otca na Slovensku v ivote veriacich
vašej farnosti?
9.Vedia sa veriaci aj verejne prihlási k pápeovým výzvam a odmieta
kritiku jeho vyhlásení zo strany sekulárnej spoloènosti?
10. Ako reagujú veriaci na postoje pápea v základných otázkach viery a
mravov, najmä pri obrane právd a hodnôt, ako je obrana ¾udského ivota od
poèatia, odmietnutie eutanázie, obrana dobra manelstva a rodiny, postoj k
homosexuálnym „manelstvám“, obrana dôstojnosti ¾udskej osoby,
rešpektovanie výhrady vo svedomí a ïalšie akútne problémy?
11.Aká je vyváenos hierarchického a synodálneho princípu vo vašej
farnosti? Nejestvuje napätie medzi predstaveným cirkvi (biskup, farár) a
veriacimi? Ak áno, ako sa prejavuje?
12. Ako by ste charakterizovali spoluprácu s kòazom (biskupom)? V èom
vidíte prekáky tejto spolupráce a èo navrhujete pre jej skvalitnenie? Ako si
predstavujete zintenzívnenie komunikácie medzi biskupom a veriacimi?
13.„Poznám svoje ovce a moje poznajú mòa.“ (Jn 1014) - Poznajú veriaci vo
vašej farnosti svojho biskupa pastiera a otca diecézy? A naopak, myslíte si,
e biskup pozná problémy vašej farnosti? Dá sa konštatova, e vzah
veriacich k biskupovi (farárovi) je ivý? Ako sa u veriacich prejavuje jednota
veriacich s biskupom (farárom); úcta, poslušnos a láska k nemu? Èo
konkrétne do budúcnosti oèakávate pre dobro farnosti od diecézneho
biskupa?
14.Ako sa vo vašej farnosti prejavuje kríza autority biskupa, kòaza; v èom
vidíte príèiny tejto krízy; èo by zvýšilo dôveru veriacich voèi biskupovi
(kòazom)?
15. Vnímajú veriaci vašej farnosti biskupa ako nástupcu apoštola a kòazov
ako Jeišom Kristom povolaných a poslaných sluobníkov Cirkvi? Ako
reagujú veriaci na prípadné diskreditaèné tendencie voèi biskupovi alebo
svojmu kòazovi? „Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpàchne.“ (Mt 26,31) Neobjavuje sa vo vašej farnosti nebezpeèenstvo utvárania skupín (táborov)
„za a proti“? Ak áno, aké sú pod¾a vás príèiny tohto javu?

18. Niekedy sa stáva, e laici chcú nahradi klerikov v im vlastných úlohách.
Objavujú sa znaky tohto javu vo vašej farnosti? Ak áno, aké?
19. Prejavuje sa vaša farnos ako Boia rodina, v ktorej sa uplatòuje
spolucítenie a spoluzodpovednos veriacich ako bratov a sestier? Navrhnite
spôsoby prehåbenia týchto pút farského spoloèenstva...
20. Ktoré bolesti (negatíva) vašej farnosti by bolo treba najprv odstráni? Aké
riešenie navrhujete vy? (o hospodárení farnosti bude osobitná rozprava) Èo
by ste chceli, aby duchovný otec farnosti urobil pre oivenie farskej rodiny?
21.Aké kritéria by ste navrhli pre hodnotenie farnosti, èi je dobrou, ivou a
obohacujúcou súèasou univerzálnej Cirkvi?
22.Láska je podstata Cirkvi a kresanského ivota; ako hodnotíte vašu
farnos pod¾a uplatòovania zákona lásky?
23. Èo navrhujete urobi, aby sa láska znovu stala základom ivota vašej
farnosti?
24. Èo pod¾a vás prevláda vo farnosti v správaní veriacich: láska a zmysel
pre spoloèné dobro, alebo individualizmus a sebectvo, ktoré h¾adá len
vlastný prospech? Ako sa prejavuje cit pre spoloèenstvo a zmysel „pre
potreby svätých“? Aké spoloèné „diela lásky“ sa vo vašej farnosti uskutoènili
a uskutoèòujú?
25. Ako sa prejavuje vo vašej farnosti charitatívna èinnos veriacich? Ako sa
staráte o chorých, starých, bezdomovcov, odkázaných na pomoc druhých?
Ako veriaci reagujú na výzvy o pomoc pri ivelných pohromách a iných
potrebách ¾udí?
26. Vidíte vo farnosti monosti „dobrovo¾níctva“, ktoré by sa podie¾alo na
farskej diakonii slube lásky odkázaným na pomoc blínych? V akých
oblastiach vidíte monos i potrebu sluby laických dobrovo¾níkov vo vašej
farnosti?
27. Ako sa vo farnosti uplatòuje povolanie veriacich k laickému apoštolátu?
Jestvuje vo farnosti apoštolské dielo, v ktorom uskutoèòujete svoj apoštolát
spoloène? Aké apoštolské dielo (diela) potrebuje vaša farnos a ako by ste ho
navrhli vytvori? Ste ochotní sa doò zapoji?
28. V èom vidíte podstatu osobného laického apoštolátu... ako navrhujete
prebudi apoštolskú horlivos veriacich? Majú veriaci vedomie hodnosti
všeobecného kòazstva? Ako sa to prejavuje?
29. Zmysel veriacich pre slubu vo farnosti sa prejavuje zapájaním sa do
rôznych sluieb (lektorská sluba, miništranti, organista, spevokol,
kostolník, staros o cirkevné budovy, kostoly, kaplnky, kríe, staros o èistotu
a výzdobu kostola, médiá- farský èasopis, nástenky, príprava a
organizovanie rôznych cirkevných slávností a iné...) Ako hodnotíte
angaovanie sa veriacich v týchto slubách?
30. Slubu v Cirkvi laickí veriaci preukazujú aj úèasou na èinnosti
hospodárskej rady. Ste spokojní s jej èinnosou a èo od nej oèakávate?
Jestvuje vo farnosti aj pastoraèná rada farnosti? Ako si predstavujete jej
pôsobenie a náplò?
31. Ku akej konkrétnej skupine veriacich vo farnosti najašie preniká
evanjelium a èinnos Cirkvi? Ktorá skupina je najviac mimo pastoraèný a
evanjelizaèný záujem vo farnosti a preèo je tomu tak? S ktorou skupinou
veriacich sa vám vo farnosti najašie pracuje?

Na zaèiatku pôstu
Apoštol Pavol nám ako vyslanec v Kristovom
mene prináša Boie pozvanie. Jeho jarom je
jediné slovo: ZMIERENIE. Zmierte sa s
Bohom! Urobte to a tak ako Boh Otec: Toho,
ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom,
aby sme sa v òom stali Boou spravodlivosou.

èloveku iba NIEÈO, ale èlovek sa stáva STVORENÍM.
NIEK ÝM. NIEK ÝM, kým by svojou
prirodzenosou nemohol by.
Musíme mu však dovoli, aby v nás zvíazila
jeho láska, ktorá nás vedie k zmene ivota.
Nevinný sa stal hriechom a preklatím, aby sme Nemáme u i sami pre seba, ale pre toho,
sa tak my stali BOOU SPRAVODLIVOSOU. ktorý pre nás zomrel a vstal z màtvych.

Táto mimoriadna milos, ktorú Boh Otec
ponúka svetu prostredníctvom KENOSIS
PONÍENIA svojho Syna, nesmie prís
nazmar. Teraz je pre nás príhodný èas, v
ktorom sa máme KATALASSEIN - ZMIERI s
Kristus na seba vzal všetok hriech sveta a na Bohom. Pouité sloveso vyzýva ku zmene
svojom vlastnom tele ho odèinil, aby sme si vzahu medzi Bohom a èlovekom, aj medzi
mohli privlastni celú jeho spravodlivos a ¾uïmi navzájom.
svätos.
Z vlastnej iniciatívy ponúka Boh kadému z
TO, e Jeiš vzal na seba hriech neprináša nás monos sta sa v Kristovi NOVÝM
Tieto slová sú rozsudkom nad hriechom. A
súèasne ve¾kým vyznaním Boha, ukákou jeho
lásky, ktorú má ku hriešnikom. Neušetril ani
vlastného Syna.

Bohosluba popolcovej strey nás h¾adá na
bludných cestách, po ktorých sa èasto túlame.
Chce nás dovies na cestu pravej radosti.
Pokánie neznamená poráka, smútok,
sklamanie. Pokáním sa skôr môeme
OTVORI SVETLU, ktoré jediné môe
prelomi naše vnútorné temnoty.. Boh ve¾mi
dobre pozná našu obmedzenos a škaredos,
ale jeho súdy sú diametrálne odlišné
po
odnašich!!!

Dokument: posolstvo Benedikta XVI. k pôstu
„Uvidia, koho prebodli“ (Jn 19, 37)
Milí bratia a sestry!
„Uvidia, koho prebodli“ (Jn 19, 37). To je biblická
téma, v duchu ktorej sa bude toho roku nies naše
pôstne uvaovanie. Pôstne obdobie je tým
najvhodnejším èasom na to, aby sme sa spolu s
Máriou a milovaným uèeníkom Jánom nauèili
zotrva pri tom, ktorý na kríi obetoval svoj ivot za
celé ¾udstvo (porov. Jn 19, 25). Preto v tomto èase
pokánia a modlitby obráme s ešte ivšou
spoluúèasou svoj zrak na ukriovaného Krista, ktorý
nám svojou smrou na Kalvárii naplno zjavil Boiu
lásku. Témou lásky som sa zaoberal vo svojej
encyklike Deus caritas est, prièom som sa zameral na
jej dve základné formy: agapé a eros.
Boia láska: agapé a eros
Výraz agapé, ktorý sa v Novom zákone èasto
vyskytuje, znaèí obetavú lásku niekoho, kto sa usiluje
len o dobro druhého; naproti tomu slovo eros
oznaèuje lásku toho, kto cíti, e mu nieèo chýba, a
túi spoji sa s milovaným. Láska, ktorou nás Boh
obklopuje je bezpochyby agapé. Veï èi môe da
èlovek Bohu nieèo dobré, èo by on ešte nevlastnil?
Všetko, èím je a èo má ¾udské stvorenie, je Boím
darom, a preto ono vo všetkom potrebuje Boha. No
Boia láska je aj eros. V Starom zákone dáva Stvorite¾
sveta svojmu vyvolenému ¾udu najavo, e ho miluje
láskou, ktorá presahuje akúko¾vek ¾udskú pohnútku.
Prorok Ozeáš vyjadruje túto Boiu náklonnos
pomocou odványch obrazov, ako napríklad láska
mua k cudzolonici (porov. 3, 1 – 3); a ani Ezechiel,
hovoriac o vzahu Boha k izraelskému ¾udu, sa
nezdráha poui plamenný a vášnivý jazyk (porov.
16, 1 – 22). Tieto biblické texty naznaèujú, e eros je
súèasou samotného Boieho srdca: Všemohúci
oèakáva „áno“ od svojho stvorenia, tak ako
mladoeních od svojej nevesty. ia¾, ¾udstvo je u od
poèiatku zvedené klamstvami Zlého a uzavreté pred
Boou láskou v ilúzii sebestaènosti, ktorá je však
nemoná (porov. Jn 3, 1 – 7). Adam, uzavrúc sa sám
v sebe, vzdialil sa od prameòa ivota, ktorým je sám
Boh, a stal sa prvým z tých, „ktorých celý ivot
zotroèoval strach pred smrou“ (Hebr 2, 15). Boh
však bol neporazite¾ný. Èlovekovo „nie“ sa stalo

rozhodujúcim impulzom na to, aby sa jeho láska
prejavila v celej svojej spásonosnej sile.
Krí zjavuje plnos Boej lásky
V tajomstve kría sa naplno zjavuje neobmedzená
moc milosrdenstva nebeského Otca. Za
znovuzískanie lásky svojho stvorenia zaplatil
najvyššou cenou: krvou svojho jednorodeného Syna.
Smr, ktorá bola pre prvého Adama znamením
krajnej osamelosti a bezmocnosti, sa takto zmenila
na najvyšší skutok lásky a slobody nového Adama.
Preto mono s Maximom Vyznávaèom oprávnene
poveda, e Kristus „zomrel takpovediac bosky, lebo
sa sám rozhodol zomrie“ (Ambigua, 91, 1956). Na
kríi sa Boia láska k nám prejavuje ako eros. Eros je
naozaj tou silou, ako to vyjadril Pseudo-Dionýzius,
„ktorá nedovo¾uje milujúcemu zotrva v sebe
samom, ale ho enie, aby sa spojil s milovaným“ (De
divinis nominibus, IV, 13: PG 3, 712). Èi jestvuje
„bláznivejšia láska“ (porov. N. Cabasilas, Vita in
Cristo, 648) ako eros, ktorý priviedol Boieho Syna k
tomu, aby sa s nami spojil, a to a do tej miery, e
trpel za naše hriechy akoby boli jeho vlastné?
„Koho prebodli“
Drahí bratia a sestry, pohliadnime na prebodnutého
Krista na kríi! On je tým najvzrušujúcejším
zjavením Boej lásky, lásky, ktorá je zároveò eros i
agapé, prièom si tieto dve formy neprotireèia, ba
navzájom sa objasòujú. Na kríi sám Boh úpenlivo
prosí o lásku svojho stvorenia: ízni po láske kadého
z nás! Apoštol Tomáš spoznal Jeiša ako svojho „Pána
a Boha“, keï vloil ruku do rany na jeho boku.
Neprekvapuje nás, e mnohí svätí našli
najdojímavejší výraz tajomstva tejto lásky v
Jeišovom Srdci. Mohli by sme dokonca poveda, e
zjavenie Boej lásky k èloveku v podobe erosu je v
skutoènosti najvyšším vyjadrením agapé. Popravde
iba láska, v ktorej sa spája úplne nezištné
sebadarovanie s vášnivou túbou po tom, aby bola
opätovaná, spôsobuje opojenos, ktorá i tie najašie
obete robí ¾ahkými. Jeiš povedal: „A budem
vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe“
(Jn 12, 32). Odpoveï, ktorú Pán od nás úpenlivo
iada, spoèíva predovšetkým v tom, aby sme prijali
jeho lásku a nechali sa ním pritiahnu. Prija jeho

lásku však nestaèí. Taká láska si vyaduje primeranú
odpoveï, ako aj následné úsilie o jej sprostredkovanie
ïalším: Kristus „ma priahuje k sebe“, aby sa so
mnou spojil, aby ma nauèil milova bratov svojou
láskou.
Krv a voda
„Uvidia, koho prebodli“. Pohliadnime s dôverou na
Jeišov zranený bok, z ktorého vyšla „krv a voda“ (Jn
19, 34)! Cirkevní otcovia ich povaovali za symboly
sviatosti krstu a Eucharistie. S krstnou vodou sa nám
skrze pôsobenie Ducha Svätého otvára intimita
trojiènej lásky. Pamätajúc na náš krst sme na ceste
Pôstnym obdobím vyzvaní, aby sme vyšli zo seba a
otvorili sa v dôvernom odovzdaní milosrdnému
Otcovmu objatiu (porov. sv. Ján Zlatoústy,
Katechézy, 3, 14 n.). Krv, symbol lásky Dobrého
pastiera, do nás prúdi najmä prostredníctvom
tajomstva Eucharistie: „Eucharistia nás vahuje do
aktu Jeišovej obety ... sme vèlenení do dynamiky
jeho dávania sa“ (encyklika Deus caritas est, 13).
Preívajme teda Pôstne obdobie ako „eucharistický“
èas, v ktorom keï prijímame Jeišovu lásku, uèíme sa
ju šíri navôkol kadým svojím gestom a slovom.
Kontemplovanie toho, „koho prebodli“, nás povedie
k otvoreniu srdca pre druhých a k spoznaniu zranení,
ktorými bola poznaèená dôstojnos ¾udskej osoby.
Povedie nás zvláš k tomu, aby sme bojovali proti
kadej forme znevaovania ivota a vykorisovania
èloveka a zmieròovali drámu osamelosti a
opustenosti to¾kých ¾udí. Nech je Pôstna doba pre
kadého kresana novou skúsenosou Boej lásky
darovanej nám v Kristovi, lásky, ktorú kadým dòom
musíme aj my odovzdáva blínym, predovšetkým
tým, ktorí najviac trpia a najviac ju potrebujú. Len
tak môeme dosiahnu plnú úèas na radosti Ve¾kej
noci. Mária, Matka krásneho milovania, nech nás pri
pôstnom putovaní vedie po ceste autentického
obrátenia ku Kristovej láske. Vám, drahí bratia a
sestry, elám, aby vaše putovanie Pôstnym obdobím
bolo uitoèné a všetkým vám s láskou posielam
osobitné apoštolské poehnanie.
Vo Vatikáne 21. novembra 2006
Benedikt XVI.

