Máriin
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NÁBOŽENSKÉ A SPOLOČENSKÉ OTÁZKY RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI A OBCE KLČOV
Číslo: 3
„SLÁVNE MENO MÁRIE
V SRDCIACH NAŠICH
NECH ŽIJE“
Matka nášho Spasiteľa nosila
meno Mária. Toto meno vzniklo
pogréčtením hebrejského Miriam
alebo Mariam. V gréckej verzii
Nového zákona vystupuje forma
Mariám.
V teologickej literatúre stretávame rôzne výklady tohoto mena.
Niektorí odvodzujú meno Mária od
slova mara, čo znamená „byť pekný“ a prekladajú ho „pekná“. Iní
hľadajú jeho pôvod v egyptskom
slove meri-jam a vysvetľujú ho
„Bohom milovaná“ alebo „milujúca Boha“. Podľa Hieroníma Mária znamená „Pani“. Podľa iných
meno pochádza od slovesa ravah,
ktoré znamená „napájať“ a hovoria, že ho treba prekladať ako „naplňujúca radosťou“, „príčina na-šej
radosti“.1
V Starom zákone sa stretávame
s týmto menom v ro-dine proroka
Mojžiša. Nosila ho jeho sestra. Ich
rodičia sa volali Amram a Jokebed.
Poznáme tiež Mojžišovho brata
Árona, ktorý bol od neho o tri roky
starší. Miriam bola z nich najstaršia. Keď sa narodil Mojžiš, mala asi
desať rokov. To ona bola pri šťastnej záchrane malého Moj-žiša,
ktorý sa kvôli faraónovým represáliám ocitol v prútenom košíku vo
vode rieky Níl. Miriam sa ponúkla
faraónovej dcére, ktorá sa tam prišla kúpať a našla nešťastné dieťa,
že jej privedie pestúnku. Pravdaže,
priviedla jeho i svoju matku. Neskôr si Miriam vzala za manžela
Hura, ktorý spolu s Áronom držal
Mojžišovi
ruky
pri
bitke
s Amalekitami. V čase prechodu
cez Červené more musela mať asi
deväťdesiat rokov. Vtedy na ňu
1
FROS, H., SOVA, F.: Księga imion
i świętych. T. 4, Kraków 2000, s. 103.

Ročník IV.

september 2002

zostúpil prorocký duch a pri speve
víťaznej piesne Izraelitov tancovala
spolu s inými ženami. Po odchode
od hory Sinaj dala sa spolu
s Áronom uchvátiť závisti voči Mojžišovej žene Sefore a reptali proti
svojmu bratovi. Boh obránil svojho
sluhu a Miriam postihlo malomocenstvo. Tu Mojžiš prosil Pána za svoju
sestru, ktorá vyzdravela, ale až po
siedmych dňoch. Miriam zomrela
neskôr v Kádeš a jej brat Áron na
Horebe.2

Význam mena Mária sa celkom
naplnil až v osobe Matky Spasiteľa.
Jej výnimočné miesto v kulte svätých a významná úloha, akú zohrala
a zohráva v dejinách spásy, je ukázaná v evanjeliách.
Svätý apoštol Pavol v druhom liste Korinťanom píše o liste, ktorý nie
je napísaný ľudskou rukou , ale
Duchom Svätým v ľudských srdciach (2Kor 3,2-3). Tento list mohli
vidieť všetci, lebo ním bola korintská cirkevná obec. Takým Božím
listom pre nás, ľudí, je Mária, lebo
ona je súčasťou Cirkvi. Mária je
naozaj list živého Boha, napísaným
nie atramentom, nie na kamenných
doskách, ale na doske z mäsa, ktorou
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je jej veriace a materské srdce. Je listom, ktorý môžu čítať všetci, vzdelaní
aj nevzdelaní. Už v refleksii mladej
Cirkvi nachádzame takéto vyjadrenia.
Origenes hovorí o Panne Márii ako o
„voskovej tabuľke“, na ktorej mohol
Boh napísať všetko, čo chcel. Svätý
Epifanes prirovnáva Máriu k „veľkej
a novej knihe“, do ktorej písal iba
Duch Svätý. Byzantská liturgia prirovnáva Pannu Máriu k „zvitku, do ktorého Boh Otec napísal svoje Slovo.
O Panne Márii sa v Novom zákone
nehovorí príliš často, ale nechýba
v žiadnom z troch roz-hodujúcich
momentov kresťan-ského tajomstva:
pri Vtelení, vo veľkonočnom tajomstve
a pri Zo-slaní Ducha Svätého. Pri Vtelení sa utvárala samotná osoba Vykupiteľa, vo veľkonočnom tajomstve
uskutočnil tento Bohočlovek dielo
nášho vykúpenia, keď zničil hriech
a obnovil život, a na Turice bol zoslaný Duch Svätý, ktorý pôsobí, že dielo
spásy je v Cirkvi
stále účinné
a aktuálne. Mária bola prítomná pri
Vtelení, lebo k nemu došlo v nej. Jej
lono, hovorili Otcovia – bol „tkáčsky
stav“ alebo „dielňa“, kde Duch Svätý
utkal pre Slovo jeho ľudské rúcho.
Bola prítomná vo veľkonočnom tajomstve, lebo stála pod Ježišovým krížom.
Bola prítomná pri Zoslaní Ducha Svätého, keď sa spolu s apoštolmi modlila
vo večeradle.
Sledujme ju počas týchto troch základných udalosti spásy, aby sme mohli lepšie nasledovať Krista.
Rastislav Adamko

Naši rodáci
Na meno človeka, ktorý inicioval prvú prestavbu klčovského
kostola si dnes možno spomenie
len málo ľudí z našej obce. Nedávno ubehlo 45. rokov od jeho smrti
a táto udalosť nám dáva príležitosť
pripomenúť si tohto významného
rodáka a kňaza. Narodil sa 1. novembra
1879
bol
farárom
v Kežmarku a svoje posledné roky
na dôchodku trávil vo svojej rodnej
dedinke
Klčov.

Zásluhou vysokodôstojného pána kanoníka Jána Janečku bol náš
malý kostolík z roku 1808 prestavený a zväčšený do súčasnej podoby, dnes už farský kostol. Na
výstavbe sa podieľala celá dedinka, ale stavbu viedol a nemalou
mierou prispel aj finačne, vysokodôstojný pán kanoník Ján Janečko,
ako sa o tom píše v kronike z roku
1948. Vtedy bol kostol, po jeho
výstavbe posvätený spišským biskupom Já-nom Vojtaššákom. Svedectvo tejto doby je v kronike
záznam cirkevného výboru, podpísaný predsedom pánom Štefanom
Kočišom a pred-sedom Miestneho
národného vý-boru Jánom Kočišom. Sú to slová a vety plné dojatia a obdivu, s a-kým zápalom
a horlivosťou toto dielo celá dedinka uskutočňovala. Preto prinášame celý záznam textov z tejto
kroniky:
Ján Janečko bol kanonikom
a zároveň pôsobil ako farár v Kežmarku.
V roku
1948
došlo

v Klčove aj jeho pričinením k veľkej udalosti, o ktorej sa zmieňuje klčovská kronika. V jej záznamoch sa uvádza: „V kronike obce Kolčov
toho roku ako najvýznamnejšia udalosť bude vpísaná prestavba nášho
kostola a jeho zväčšenie. Všetci sme mali jednu a tú istú myšlienku, že
totižto starý kostol je už pre nás primalý a tesný... No idea zväčšenia
kostola je myšlienkou vlastne pána kanonika Jána Janečku, nášho milého
rodáka. Prichádzal on ku nám, do svojho rodiska často, v našom kostolíku slúžieval sv. omšu a často sme ho videli, že skúma, pozerá kostol
zvnútra a zvonka, chodí pozdĺž kostola, kráča, meria a robí plány. Až
toho roku otvoril pred nami svoje srdce,..., predostrel nám plán na zväčšenie kostola. Samozrejme, že sme s jeho plánmi všetci súhlasili... “ Keď
sa napokon samotná prestavba začala realizovať, sám Ján Janečko viedol
a organizoval celý jej priebeh. V kronike sa o tom ďalej píše: „On bol
hybnou silou, dušou celého podnikania! Pritom pomáhal aj hmotne, finančne. Každý z nás prispel ku prestavbe kostola: pracovali sme, obety
prinášali nie malé, no najviac prispel ku tomu dielu on. Nový kostol vďačí vlastne jemu...
Z tohto prameňa sa tiež dozvedáme, že k jeho menu sa viaže aj veža
kostola, pretože zvon, ktorý sa tam nachádza, je zásluhou snáh Jána
Janečka.

Obnovený a rozšírený kostol v roku 1948 posvätil vtedajší spišský
biskup Ján Vojtaššák.
Pre veriacich v Klčove bol Ján Janečko významnou osobnosťou,
ktorú si veľmi vážili, čo dokazujú aj slová vďaky a úcty, ktoré mu
v kronike vyjadrili: „Nezabudneme na jeho prácu a pomoc pri tomto
kostole. Meno jeho bude žiť v nás. Prejdú roky, pominie sa toto pokolenie, ale ešte deti našich detí budú s vďačnosťou spomínať jeho meno.“ A práve preto teraz učiňujeme zadosť spomienke na neho, aby
ani naša, ani žiadna z budúcich generácií nezabúdala na ľudí, ktorí
s láskou budovali kresťanské spoločenstvo v Klčove.
Myslíme si, že aj dnes obsah týchto slov a viet sú naplnené bohatstvom ducha našich otcov, ktorí s takým oduševnením a oddanosťou sa
obetovali pre tento Boží stánok. Pre mnohých vtedy to znamenalo
obetovať nemalú finančnú čiastku v tak ťažkej dobe po vojne, kedy
nielenže nebolo dostatok hmotných prostriedkov, ale ani chleba.
Nech zápal našich otcov naplní aj nás oduševnenosťou za ďalšie
zveľaďovanie cirkevnej obce. Kiežby nám Pán Boh požehnal viacerých takýchto vzácnych rodákov i duchovných otcov, akým bol náš
vysokodôstojný pán kanoník Ján Janečko.
Veríme, že náš Pán ho už za to bohato odmenil večnou korunou slávy v nebi. My, jeho potomkovia, si naňho spomíname každý rok pre
svätej omši 2. februára, v deň obetovania nášho Pána.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA
Touto cestou sa Vám chcem znovu prihovoriť a poinformovať Vás o niektorých aktuálnych záležitostiach
týkajúcich sa verejného života v našej obci.
V súčasnom období prebieha predaj stavebných pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu. V prvej etape realizácie tejto akcie je na predaj 40 stavebných pozemkov.
K dnešnému dňu sú ešte niektoré parcely voľné, preto aj
touto cestou vyzývam občanov, ktorí uvažujú s výstavbou
rodinného domu pre svoje deti v najbližších rokoch, že si
ešte môžu stavebné pozemky zakúpiť. Vyzývam v prvom
rade obyvateľov Novej ulice, aby sa vyjadrili či majú záujem o stavebné pozemky za ich záhradami, nakoľko o ne už
prejavujú záujem ostatní občania Klčova. V prípade, že
o prideľovanie ďalších stavebných pozemkov v Klčove už
nebude záujem, bude táto možnosť ponúknutá aj záujemcom z iných obcí, príp. miest. Toho času je pripravená
dokumentácia aj pre druhú etapu prideľovania stavebných
pozemkov, ktorá bude siahať od kapličky pri ihrisku až po
diaľnicu.
Začiatkom októbra toho roku sa bude pokračovať vo výstavbe vodovodu a kanalizácie v hodnote 1,5 mil. Sk.
Na záver všetkým občanom ďakujeme za spoluprácu
a prajem veľa zdravia a príjemnú rodinnú pohodu počas
nastavajúceho odpustu i do ďalších všedných dní
Viktor Dzurilla - starosta obce

Povinnosťou kresťana je
zúčastňovať sa na voľbách
Mnohokrát medzi veriacimi počujeme aj takéto výroky:
Ja voliť nepôjdem. Mňa do politiky nemiešajte. Ja sa
o politiku nestarám. Nuž takto môžu hovoriť iba tí, ktorí
o veci nie sú informovaní, alebo sú informovaní jednostranne a vôbec si neuvedomujú, že aj vtedy, keď by voliť
nešli, o politiku sa vlastne starajú, lebo iní verejnú mienku
zmanipulovali a len na to čakali, aby jednoduchí a slušní
ľudia k voľbám nešli, a tým vlastne nepriamo podporili
tých, ktorým sa po prečítaní prirátajú hlasy nevoličov.
Podľa učenia Cirkvi pojem politika znamená snahu ľudí zúčastňovať sa na spravovaní moci v štáte a to s úsilím
o spoločné dobro všetkých občanov. Niektorí sa starajú
len o seba. Ďalší sa chcú starať ešte aj o svoje detí
a príbuzných. Ďalší sa chcú starať o spoločné dobro svojej
ulice, svojej obce, svojho kraja, svojho štátu a niektorí,
ktorí pracujú v medzinárodných alebo celosvetových
organizáciách, sa chcú starať o dobro na celom svete.
Isteže to nie je ľahká úloha, avšak určite je lepšie zvládnuteľná, ak sa o ňu usilujeme s Božou pomocou a s Jeho
požehnaním. A veľakrát sa nám to nedarí, ak to všetko
chceme robiť sami, bez Boha, ba ešte horšie, ak to chce
niekto urobiť proti Bohu, proti jeho zákonom, ktoré On
dal. Veď On prvý sa stará o každého jedného z nás a teda
aj o celý svet. My ak takúto snahu máme, môžeme vlastne
mať len účasť na jeho starostlivosti o svet. Ak to chceme
robiť proti jeho starostlivosti o svet, nečudujme sa, že to
ľudstvu len škodí. Nenadávajme teda na politiku, lebo ona
sama v sebe nie je zlá, ba naopak je veľmi ušľachtilá vec
starať sa aj o iných a nielen o seba, starať sa o spoločné
dobro nás všetkých. Nenadávajme ani na politikov, lebo
ani im, ani nám to nepomôže. Postarajme sa však o to, aby
do politiky, teda do služby o spoločné dobro išli takí ľudia, ktorým záleží na spoločnom dobre všetkých. A keď
už tam sú, modlime sa za nich, aby neskĺzli do pokušenia

využívať svoje postavenie a robiť úplne opačne ako im
bolo zverené t.j. starať sa iba o seba alebo iba o svojich
známych a nestarať sa o všetkých ostatných, alebo
robiť na úkor všetkých ostatných. A ak niektorí nás
v tejto veci sklamali, neposielajme ich tam cez voľby
znova. Preskúmajme si však najprv pravdu
o politikoch, nenaleťme verejnej mienke, ktorú vytvárajú mnohokrát ľudia nehodní tak vážnej veci, poväčšine ľudia opití v krčmách, postávajúci na rohoch ulíc,
zaháľajúci, nestarajúci sa správne ani o seba, ani
o svoju rodinu, len nadávajúci na všetkých a na všetko.
Takýto nemôžu mať objektívny názor na veci okolo
nás. Nie sú pre nás smerodajnejší tí, čo poctivo pracujú, starajú sa svedomite o svoje deti, dobre prajú svojim susedom a celej spoločnosti. Sú tichí, pokojní,
takže ich ani nepočuť. Kým však tí predchádzajúci sú
tak hluční, že robia dojem, že ich je väčšina, že oni sú
tí ktorí vedú naše obce a mestá, kým opak je pravda,
lebo tých čestnejších a spravodlivejších je naozaj viac,
len najmä v čase volieb nesmú zostať nečinní, ale majú
správne odovzdávať svoj hlas tým, ktorých oni sami
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, uznajú
za najvhodnejších na to, aby išli budovať spoločné
dobro pre všetkých, t. j. aby išli do politiky.
Na otázku koho mám ísť voliť, podľa akých kritérií
sa mám riadiť, Cirkev vo svojej sociálnej náuke nás
učí, že pre kresťanského voliča je rozhodujúce morálne hľadisko, hlas svedomia. To predpokladá, že odovzdá hlas iba tým kandidátom, ktorí sa podľa jeho
vedomia vyznačujú charakternosťou, čestnosťou, nezištnosťou, obetavosťou v prospech iných a ktorí sú
pripravení zodpovedne pracovať pre spoločné dobro
národa, Cirkvi a štátu v duchu evanjeliových zásad
a princípov cirkevnej sociálnej náuky. Prirodzene,
nemožno odovzdať svoj hlas kandidátovi, ktorý sa
verejne hlási k protináboženskému programu, alebo
nemá nijaké mravné zábrany, keď ide o potrat, manželskú nevernosť, rozvod, pornografiu a pod. Naproti
tomu veriaci človek počíta s takým zástupcom
v parlamente, alebo v Obecnom zastupiteľstve, čo
podporí náboženskú výchovu detí tak v rodine, ako aj
na školách, pozdvihne svoj hlas proti pornografii
a iným morálnym excesom, čo sa zastane sociálne
postihnutých, nezamestnaných, chorých a starých ľudí
a čo bude brániť nedotknuteľné ľudské práva.“
Z toho vyplýva, že kresťan sa má zaujímať
o jednotlivých politikov a spoznávať ich život, ako sa
zachovali v minulosti, či charakterne a či nie, kto bol
prenasledovaný a kto posluhoval režimu, či hlasovali
za potraty a či proti, či sú verní svojmu manželskému
partnerovi alebo sú rozvedení, alebo majú frajerky...
Treba si všímať aj ako sa vyjadrujú, či slušne, či vulgárne, akými plagátmi sa prezentujú...
Ak sa niekto neštíti hlasovať za zabíjanie bezbranných nenarodených detí, znamená to že má deformované svedomie. Môžeme sa potom čudovať, že klame,
kradne, podvádza a tvári sa nevinne?
Veľmi zákerný pokus o manipulovanie verejnej
mienky je, ak niekto zakrýva svoje protikresťanské
postoje ( napríklad postoj proti životu) národnostnými
záujmami. Národ nie je viac ako Boh. Pius XI. vyzval
ešte pred vojnou nacistov, aby nezneužívali kresťanské
pojmy. U nás sa to stalo hlasovaním o ústave. Ústava
jedným svojím článkom bez obmedzenia pripúšťa
umelé ukončenie tehotenstva, no súčasne sa vo svojej
preambule dovoláva cyrilometodskej tradície. Kresťan

so zdravím svedomím nemohol hlasovať za také znenie
ústavy. Škoda, že tých, čo hlasovali proti zneniu takej
ústavy nebolo viac. Mohli sme mať omnoho lepšiu ústavu.
Pre správne rozhodnutie vo voľbách si treba vyprosovať dary Ducha Svätého a potom sa držať jeho vnuknutí.
Duch Svätý okrem toho sa k nám prihovára aj prostredníctvom sv. otca, teraz Jána Pavla II. a prostredníctvom biskupov, ktorých on vymenoval a k nám poslal . Preto bude

veľmi dôležité pozorne si vypočuť Pastiersky list
k voľbám od našich biskupov a držať sa jeho usmernení. (Porovnaj: Druhý vatikánsky koncil, Gaudium et
spes čl. 75 a Pavol VI.: Apoštolský list Octogesima
adveniens č. 25.).
Doc. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.,
farár v Klčove

Správy z domova a zo zahraničia
Nová diaľnica do užívania
s modlitbou a požehnaním
Arcibiskup Ján Sokol požehnal nový úsek diaľnice D
61 Mierová ul. – Senecká cesta počas slávnostného otvorenia, ktoré sa uskutočnilo 30. augusta 2002 v Bratislave.
Generálny biskup ECAV Július Filo v modlitbe požiadal
o ochranu Pána Boha pre všetkých používateľov nového
diaľničného úseku. Na otvorení diaľnice sa zúčastnil
predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda, podpredseda vlády
SR a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ivan
Mikloš, Mária Kadlečíková, podpredsedníčka vlády SR
pre európsku integráciu, Günter Verheugen, Komisár EK
pre rozšírenie, Wolgand Roth, vice-prezident Európskej
investičnej banky a ďalší hostia.
List štátneho sekretára Svätej stolice A. Sodana
veľvyslancovi SR M. Servátkovi
Štátny sekretár Svätej stolice kard. A. Sodano poslal
20. 8. 2002 list veľvyslancovi SR pri Svätej stolici M.
Servátkovi, v ktorom mu ďakuje za zorganizovanie Liturgie slova, ktorej predsedal kardinál Francis Arinze, pri
príležitosti štátneho sviatku SR. Kardinál A. Sodano v
liste uvádza: "S radosťou som konštatoval významné
zviditeľnenie pamiatky sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy. Liturgia slova, celebrovaná pri hrobe sv.
Cyrila v Bazilike sv. Klementa, na ktorej sa zúčastnili
početní veľvyslanci, akreditovaní pri Svätej stolici a mnohí Slováci žijúci v Ríme, určite poslúžila ako silné pripomenutie kresťanských hodnôt v Európe. Okrem toho
chcem vyjadriť uznanie za špeciálne modlitby k Pánovi,
zhodné so šľachetnými úmyslami Svätého otca."
Rusko: Útoky masmédií na katolícku cirkev
Moskovská Nezavisimaja gazeta kritizovala katolícku
cirkev v Rusku, že je "ovládaná" poľskými kňazmi. Podľa
názoru novín to automaticky vedie ku konfliktu s pravoslávnou väčšinou obyvateľstva. "Závažnou chybou Vatikánu bolo, že pastoráciou v Rusku poveril práve poľských kňazov. Tým Vatikán prejavil absolútne nepochopenie historických udalostí. V ruskom povedomí sa poľský katolicizmus spája s poľským vpádom do Ruska v
čase historických zmätkov na začiatku 17. storočia, alebo
s ruskými povstaniami v 19. storočí, ktoré podporovali
poľskí duchovní," píšu noviny a pokračujú: "Poľskí katolícki kňazi v Rusku nemajú žiadne vedomosti o ruskom
jazyku a kultúre. Okrem toho majú voči pravoslávnym
veriacim ako aj voči Rusku negatívny postoj. Úradnou

rečou poľského kléru v Rusku je poľština." Tlačový hovorca katolíckej Biskupskej konferencie Ruska Igor Kovalevskij označil konštatovania Nezavisimej gazety za
absurdné a povedal: "Katolícka cirkev v Rusku v žiadnom
prípade nechce uskutočňovať popolštovanie ľudí. Väčšina
bohoslužieb sa slúži výlučne v ruskom jazyku. Takisto
tvrdenie, že poľština je úradným jazykom katolíckej cirkvi v Rusku je mylné: Oficiálnym jazykom katolíckej
cirkvi v Rusku je ruský jazyk. Kňazi, ktorí prichádzajú zo
zahraničia tento jazyk už ovládajú, alebo sa ho tu musia
naučiť. Musím jasne povedať, že práve kňazi z Poľska
ovládajú ruský jazyk najlepšie." Kovalevskij zdôraznil, že
Cirkev nepozoruje žiadne konflikty medzi veriacimi poľského a ruského pôvodu ani žiaden odpor poľských kňazov voči ruskej kultúre.
India sa stáva duchovnou mocou katolicizmu
Vplyv Katolíckej cirkvi v Indii je oveľa väčší ako podiel katolíkov na obyvateľstve. Konštatoval to kardinál
Ivan Dias, arcibiskup Bombaju. Za evanjelizátora krajiny
sa považuje sv. Tomáš a teda misionári tu pôsobia 2000
rokov a je tu 23 miliónov kresťanov z toho je 18 miliónov
katolíkov. "Naša ponuka však toto ďaleko presahuje!
Ponúkame 20 % školského vzdelania, 10 % programov
pre negramotných, zdravotnícke služby, 25 % programov
pre vdovy a siroty ako aj 30 % štruktúr pre chorých na
malomocenstvo a Aids. Iba v Bombajskej diecéze máme
150 škôl a vysokých škôl, v ktorých študuje 400 000
študentov. Z miliardy obyvateľstva Indie tvoria samozrejme kresťania malú menšinu. Stále častejšie však obsadzujú najvyššie posty v krajine absolventi katolíckych
škôl. Čo sa týka viery, kardinál konštatuje, že v krajine
pôsobí asi 20 000 kňazov a 82 000 rehoľných sestier.
India sa tým stala krajinou s najväčším počtom kňazov. S
10 537 diecéznymi u rehoľnými študentmi filozofie a
teológie je India oveľa vyššie na rebríčku ako napríklad
Španielsko (2 728), USA (5 109), Taliansko (6 433),
Mexiko (7 059) alebo Brazília (8 831). "V mojej diecéze,
najväčšej v Indii, je 115 farností, z ktorých sa v 80 koná
od rána o 5.00 hod. do večera do 22.00 hod. trvajúce
poklony pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. V 6 kostoloch máme aj nočné poklony." K otázke blahorečenia
Matky Terezy kardinál hovorí: "Pre Indiu, Albánsko a
celý svet je Matka Tereza už svätá! Proces blahorečenia
je na dobrej ceste a čoskoro bude blahorečená. V októbri
sa bude vyhodnocovať zázrak."
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