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 Ctihodným pastierom Cirkvi na Slovensku!1. S veľkou radosťou som tu dnes medzi vami, drahí bratia v biskupskej slube,

na tomto krátkom bratskom stretnutí, ktoré nám pripomína apoštolov zhromadených okolo Jeiša, keď hľadali novú silu

v krátkom odpočinku medzi kázaním a apoštolátom (porov. Mk 6,30-32).„Ecce quam bonum et quam iucundum habitare

fratres in unum!" (alm 133,1). Všetkých vás pozdravujem a objímam v Pánovi, a opätovne vám vyslovujem uznanie

a vďačnosť Cirkvi za vašu horlivosť v pastierskej starostlivosti o vám zverených veriacich (porov. 1 Pt 5,2-3).Celým

srdcom sa pripájam k vášmu vďakyvzdávaniu Pánovi, pri príleitosti desiateho výročia ustanovenia vašej Biskupskej

konferencie.2. Boia Cirkev na Slovensku, ktorá podala iarivý dôkaz vernosti evanjeliu počas temného obdobia

prenasledovania a umlčovania, mohla sa v týchto posledných rokoch vrátiť k slobodnému vykonávaniu svojho poslania,

vytvoriac si aj k tomu potrebné štruktúry.S potešením tu spomeniem, okrem iných, Základnú zmluvu podpísanú so

Slovenskou republikou v roku 2000, prácu zmiešaných komisií, ktoré pripravujú ďalšie osobitné zmluvy, ustanovenie

Vojenského ordinariátu, otvorenie Katolíckej univerzity v Ruomberku, a zosilnenie signálu rozhlasového vysielania

Lumen.3. Okrem u realizovaných projektov sa zameriavate najmä celkovo na obnovu kresťanského ivota na rôznych

úrovniach. Zaznamenané výsledky sú povzbudivé. Mnohí opäť našli evanjeliovú odvahu otvorene vyznať svoju katolícku

vieru, ako to potvrdzujú aj štatistické údaje z roku dvetisícjeden. Apoštolát – vykonávaný s horlivosťou toľkými kňazmi,

rehoľníkmi, rehoľníčkami a angaovanými laikmi pod vaším vedením – prináša ovocie. Chvála Pánu Bohu!Povzbudzujem

vás smelo pokračovať v započatom diele: ľudská a duchovná formácia, spolu s primeranou kultúrnou úrovňou, nech je

predmetom osobitnej prípravy v kňazských seminároch a v rehoľných domoch, aby sme Cirkvi a svetu mohli dať

skromných a apoštolsky horlivých kňazov i zasvätené osoby. Nech modlitba k „Pánovi atvy", prebúdzanie svedomia a

múdra pastoračná činnosť napomáhajú novému rozkvetu kňazských a rehoľných povolaní. Od nich, v konečnom

dôsledku, závisí budúcnosť Cirkvi na Slovensku.Okrem toho, ctihodní bratia, v dôvere a múdro spolupracujte s laikmi,

ktorých poslaním je napĺňať časný poriadok kresťanským duchom. Venujte veľkú pozornosť rodine, ktorá je chrámom

lásky a ivota, ohlasujúc a brániac jednotu a nerozlučiteľnosť manelstva. S láskou pozerajte na mladých, ktorí sú



prítomnosťou i budúcnosťou Cirkvi a spoločnosti. Veďte otvorený dialóg so svetom kultúry, opierajúc sa o presvedčenie,

e „viera a rozum „si vzájomne pomáhajú", a jedna druhej slúia buď ako kriticko-očistné sito, alebo ako povzbudenie

k pokroku v bádaní a v prehlbovaní" (Encyklika Viera a rozum, 100).4. Starajte sa o slabých a chudobných, v ktorých

Kristus chce byť spoznaný (porov. Mt 25,40). S pastoračnou zanietenosťou stojte pri nezamestnaných, zaoberajúc sa ich

zloitou situáciou a stimulujúc všetky sociálne zloky, aby urobili všetko moné pre vytvorenie nových pracovných príleitostí,

aby hlavne mladí mohli vhodne realizovať svoje schopnosti, často vycibrené rokmi teoretickej a praktickej prípravy.Je

vám dobre známe, ako promócia ľudských hodnôt napomáha evanjelizácii, ktorá vdy ostáva prvoradým poslaním Cirkvi.

Tu by som rád spomenul, e slávenie diecéznych synód, v diecézach Banskobystrickej a Košickej u zvolaných, bude

určite uitočným nástrojom obnovy a nárastu pastoračnej činnosti, ako aj ohlasovania Dobrej Zvesti muom a enám

dnešnej doby.5. Pápe vie, ctihodní bratia, e biskupská sluba nesie so sebou tŕne a kríe, ktoré často ostávajú skryté

v srdci. Ale vie tie, ako aj vy, e v tajomnom pláne Prozreteľnosti sú tieto trápenia zárukou plodnosti apoštolátu, ktorý,

s Boou pomocou, prinesie hojné ovocie.Nestrácajte odvahu, a nepoddávajte sa ťakostiam a námahám. Spoliehajte sa

vdy na Pánovu milosť, ktorá koná zázraky aj cez našu slabosť (porov. 2 Kor 12,9).Drahí bratia, chcel by som zavŕšiť toto

naše stretnutie spoločným prečítaním úryvku zo záverečnej časti Direktória pre pastoračnú slubu biskupov: „Biskup,

práve preto, e je zjednocujúcim a riadiacim prvkom celej diecézy, je ako prvý ustanovený slúiť Bohu a jeho svätému ľudu.

Všetka jeho autorita, jeho úrad – ak chápané a vykonávané v duchu evanjelia – sú vynikajúcou a neustávajúcou slubou,

ktorá si vyaduje lásku ochotnú dať i ivot za svojich bratov a sestry. Pre biskupa byť vodcom znamená pomáhať,

predsedať znamená slúiť, viesť znamená milovať, a úcta sa mu stáva povinnosťou".Nech vás Panna Mária, ktorú si

v tejto krajine uctievate ako Sedembolestnú Matku Pána, ochraňuje vo svojom materinskom srdci a nech vám

sprostredkuje hojnosť Boích milostí.S pohnutím udeľujem Vám, i vašim spoločenstvám, svoje poehnanie.                
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