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KATOLÍCKE NOVINY 31. 10. 2021 TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„V čase Dušičiek, keď si budeme spo
mínať na našich blízkych zosnulých, 
zapáľme sviečku aj za nenarodené 
deti. Zapálená sviečka v okne, na cin
toríne, pri pamätníku nenarodeným 
je symbolom súcitu s tými, ktorí ne
mohli prísť na tento svet,“ vysvetľuje 
Martin Agner, koordinátor kampane. 
Sviečku, ktorú Fórum života pri tejto 
príležitosti ponúka, si môžete kúpiť 
vo svojich farnostiach alebo virtuálne, 
a tým podporiť činnosť Fóra života. 

Za jednotlivými číslami sú ťažké 
životné príbehy jednotlivcov
Jedným z pilierov činnosti Fóra života 
je konkrétna pomoc. „Vďaka štedrosti 
darcov v projekte Sviečka za nenaro
dené deti sme vo Fóre života mohli 
pomôcť narodiť sa už takmer 200 de

ťom, ktoré prišli na svet v rámci náš
ho projektu Zachráňme životy. V po
slednom roku sme prostredníctvom 
Centra konkrétnej pomoci Femina 
pomohli viac ako 190 rodinám v nú
dzi a poradili viac ako 400 osobám 
v krízovej situácii, pričom minimálne 
200 z nich bolo obeťami násilia. Na
ším projektom Sieť pomoci sme zo
sieťovali vyše 800 pomáhajúcich orga
nizácií. Pomohli sme zorganizovať 16 
prolife prednášok pre viac ako 310 štu
dentov, kde sa hovorilo o predman
želskom sexe, nevere i porne,“ pred
stavuje činnosť Fóra života Marcela 
Dobešová, predsedníčka Fóra života. 

Novinka roka 2021
Druhého novembra bude možné 
online sledovať akciu s názvom Roz

svieťme Slovensko, rozsvieťme kos
tol. V čase od 19.00 do 22.00 hodiny 
budú dobrovoľníci rozsvecovať kos
tol. Budú reálne zapaľovať sviečky 
podľa toho, ako sa budú postupne 
online zapaľovať virtuálne sviečky 
na webovej stránke. 

„Pridajte sa k nám! Vy cez virtu
álnu sviečku a my za vás osobne 
v kostole. Sledujte nás naživo na 
našej webovej stránke www.sviec
ka.forumzivota.sk,“ pozýva Andrea 
Žiaková.

MARCELA DOBEŠOVÁ

„S bolesťou a istým rozhorčením 
prijímame nové a  ďalšie sprá
vy o  sexuálnom zneužívaní detí 
a mladistvých členmi Katolíckej 
cirkvi. Takéto zneužívanie je hrieš
ny a trestuhodný čin pred Pánom 
Bohom aj pred ľuďmi, lebo dlhodo
bo znehodnocuje a zaťažuje ľudský 
život.

Tí, ktorí zneužívanie robia, sú fa
lošní katolíci, lebo takýmto kona
ním zrádzajú Ježišovu evanjeliovú 

náuku a cirkevné spoločenstvo, ho
ci by mali aj vysoký úrad v Cirkvi.
Ako katolícky biskup prosím všetky 
obete zneužívania aj ich blízkych, 
najmä na území Banskobystrického 
biskupstva, o prepáčenie a odpuste
nie týchto bolestných krívd. Je mi to 
veľmi ľúto, či sa to stalo teraz alebo 
pred viacerými rokmi.

Zároveň vyhlasujem, že drvivá väč
šina nás katolíkov, klerikov a lai kov, 
nie je falošná a chceme robiť všetko 

pre to, aby k takýmto bolestným a po
ľutovaniahodným zneužívaniam už 
viac nedochádzalo.

Preto úpenlivo prosím našich ka
tolíkov, najmä klerikov, aby rázne 
odporovali každému pokušeniu 
a hriechu, lebo hriech má veľmi zlé 
a ďalekosiahle dôsledky. Prosím, den
ne a horlivo posväcujme seba i svet 
– lebo takúto našu službu svet stále 
potrebuje.“

–TK KBS–

Zneužívanie je trestuhodný čin
BANSKOBYSTRICKÝ BISKUP MARIÁN CHOVANEC V POLOVICI OKTÓBRA ZVEREJNIL VYHLÁSENIE K PROBLÉMU 
ZNEUŽÍVANIA V CIRKVI, V KTOROM PROSÍ O ODPUSTENIE OBETE ZNEUŽÍVANIA. PRINÁŠAME HO V PLNOM ZNENÍ

Festival vyzdvihne hodnotu slobody

Na hodnotu slobody poukážu po
čas tohtoročného Festivalu slobo
dy filmy, diskusie, výstavy, ale aj 
rozhlasová hra či koncert vysielaný 
prostredníctvom Rádia Devín. 

Na jedenásty ročník festivalu, 
ktorý sa bude konať od 3. do 17. no
vembra v Bratislave, pozýva Ústav 
pamäti národa. Hlavnými témami 
aktuálneho ročníka Festivalu slobo

dy sú: 80. výročie prijatia takzvané
ho Židovského kódexu a protižidov
ského zákonodarstva, problematika 
Železnej opony – zákon o ochrane 
štátnych hraníc z roku 1951.

Festival sa bude venovať aj osob
nosti disidenta, ponovembrového 
politika a zakladateľa Ústavu pa
mäti národa Jána Langoša

JÁN ENDRŐDI

Sviečka za nenarodené deti vrcholí
Aj tento rok prebieha celoslovenská kampaň z dielne Fóra života „Sviečka za nenarodené deti“. Kampaň 
vrcholí práve v týchto dňoch. Jej cieľom je spomenúť si na deti, ktoré sa nemohli narodiť, a takisto na ich 
mamy, otcov, súrodencov a všetkých, ktorých táto strata zasiahla.

Nunciovi udelili 
čestný titul
Na zasadnutí Vedeckej rady Prešov
skej univerzity v Prešove rozšírenom 
o Vedeckú radu Gréckokatolíckej teo
logickej fakulty, ktoré sa konalo 19. 
októbra v Divadle Jonáša Záborské
ho, udelili čestný titul doctor honoris 
causa doktorovi teológie Giacomovi 
Guidovi Ottonellovi, apoštolskému
nunciovi na Slovensku.            –TK KBS–


