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O poslaní médií, obzvlášť kresťanských médií, hovorí množstvo cirkevných doku-
mentov. Niekoľko článkov Kódexu kánonického práva či Katechizmu Katolíckej 
cirkvi, dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, rôzne pastoračné inštrukcie či 
Posolstvá k Svetovému dňu masmédií. Cirkev potrebuje médiá, aby mohla šíriť svoje 
posolstvá, a médiá potrebujú Cirkev, aby hlásali Pravdu. Pred nedeľou ( 28.5.2017), 
ktorá je zvlášť venovaná médiam, zamyslime sa nad ponúknutými myšlienkami: 
 Inter mirifica, dekrét o spoločenských komunikačných prostriedkoch, ktorý patrí 
medzi dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, hovorí o práve na vhodné infor-
movanie spoločnosti aj jednotlivcov. „Správne uplatňovanie tohto práva vyžaduje, 
aby bola komunikácia vzhľadom na obsah vždy pravdivá a pri zachovaní spravodli-
vosti a lásky úplná. Čo sa týka spôsobu, má byť okrem toho slušná a primeraná, čiže 
má svedomite zachovávať mravné zákony a legitímne práva a dôstojnosť človeka pri 
získavaní i pri zverejňovaní správ“ (IM 5). Laici, (má sa na mysli kresťanskí) ktorí 
pracujú v masovokomunikačných médiách, by sa mali usilovať „byť Kristovými 
svedkami najmä tým, že každý z nich bude konať svoju prácu odborne a s apoštol-
ským duchom...“ (IM 13).
 Americký kardinál Avery Dulles charakterizoval sedem problematických bodov, 
ktoré sú zdrojom nepochopenia a zmätku medzi Cirkvou a žurnalistikou: 
1. Tajomstvo Cirkvi si zasluhuje poklonu a úctu. Avšak novinárom je tento postoj  
 často cudzí, nakoľko je pre nich prvoradá investigatíva. 
2. Posolstvom Cirkvi je evanjelium, ktoré je stále a nemenné. Na druhej strane, 
 žurnalistika musí byť neustále aktuálna, nová. Problém nastáva, keď novinári 
 podávajú správu z oblasti Cirkvi, v ktorej dbajú v prvom rade na to, čo je iné,  
 nové. Napokon to môže pôsobiť tak, že Cirkev žije v neustálom chaose. 
3. Cirkev sa snaží byť prostredníkom mieru, zmierenia. Spravodajstvo vyhľadáva  
 skôr konflikt, nesúhlas. 
4. Podstatnou zložkou Cirkvi sú jej vieroučné vyhlásenia, ktoré otvárajú ľudí 
 pre prijatie milosti. Médiá prezentujú učenie Cirkvi príliš selektívne. 
5. Cirkev sa snaží využívať kritériá morálky, pre žurnalistiku sú pri akomkoľvek 
 hodnotení prvoradé kritériá demokracie. 
6. Podrobnosť a komplexnosť cirkevného učenia je v protiklade s novinárstvom,  
 ktoré využíva správy krátke, jednoduché, aby zaujali recipienta. Pri informovaní  
 o cirkevných učeniach sa tak často vynechávajú drobné detaily, ktoré však môžu  
 byť určujúce. 
7. Cirkev ohlasuje pravdy zjavenia, zatiaľ čo žurnalistika podáva informácie 
 neutrálnym spôsobom, pochopiteľným aj pre členov iných náboženských skupín.

Prevzaté: www.cestaplus.sk

CIRKEV VERZUS ŽURNALISTIKA



Oznamy
Srdečne vás pozývame na dekanátne večeradlo v utorok 23.5.2017 od 14.00 hod. do nášho farského kostola. 

V stredu 24. mája naša farnosť organizuje ďakovnú púť prvoprijímajúcich detí a ich rodičov na Mariánsku horu v Levoči.

Tešíme sa vášmu záujmu o náš farský letný pobyt pre deti od 3.-7.7.2017. Prihlásilo sa naň viac ako 70 detí. 
V prípade, že chcete a môžete nám pomôcť nejakými reklamnými predmetmi, či sladkosťami ktorými 

môžeme obdariť deti v našom tábore, radi privítame vašu pomoc.

Úmysly sv. omší sú v Lackovciach, ako aj v Humennom rezervované do konca júla. 

Na budúcu nedeľu 28.5.2017 je vyhlásená KBS zbierka na katolícke masmédia.



V pondelok 8. mája 2017 naša farnosť 
zorganizovala výlet do Žakoviec a na Ma-
riánsku horu v Levoči. Nebol to iba taký 
obyčajný výlet. My sme ho naplnili dobrom, 
( odniesli sme vyzbieraný drogistický tovar 
a trvanlivé potraviny pre Inštitút Krista 
Veľkňaza v Žakovciach) na ktoré ná Boh dal 
hneď svoju odpoveď, ešte väčším dobrom. 
Prvým krásnym Božím darom bolo počasie. 
Jemne pod mrakom a na Levočskej hore nás 
zohrialo slniečko.
Druhým darom bolo stretnutie s farárom 
Marošom Kuffom, ktorý nám prehovoril do 

sŕdc a povzbudil nás nielen k dobrej spovedi, ale aj k životu s Máriou a Duchom Svätým. Veľmi silné bolo jeho 
poukázanie aj na fakt, že jedine Portugalsko, vďaka zasväteniu Panny Márie nebolo postihnuté utrpením II. sv. 
vojny. Po jeho slovách a požehnaní na nás čakal ešte obed a prehliadka areálu v Žakovciach. Nasledoval presun 
do Levoče na Mariánsku horu a tam sme dostali tretí dar. Aktuálne opravujú cestu hore k bazilike, ale v pon-
delok 8. mája bola cesta spojazdnená a my sme mohli byť vyjsť  až pod baziliku. ( Sme vďační najmä za tých, 
ktorí pre zdravie a vek už by nemohli vystúpiť na horu bez takejto možnosti) V nej sme sa pomodlili s pánom 
farárom Jozefom sv. ruženec, korunku a slávili sv. omšu, ktorú pán farár obetoval za odpustenie kňazských 
hriechov. V kázni nás povzbudil k trom veciam. 1. Hovoriť deťom a vnúčatám o našom živote modlitby ( kde 
a začo sa modlíme) 2. K vytrvanlivosti – nebáť sa dávať svoj život v každodenných krížoch a utrpeniach, 
ktoré zažívame. 3. K odpúšťaniu – bez odpustenia niet lásky. Tieto tri atribúty nachádzame u každej dobrej 
matky, zvlášť u Božej matky. Ona nám hovorí o Synovi, ona nás vytrvalo skrýva pod svoj ochranný plášť 
a v Synovi nám predstavuje odpustenie. Vďačný Bohu sme sa už v autobuse pýtali: „A kam pôjdeme nabudúce?“

Výlet Žakovce - Levoča

Pri poslednej zbierka 
na FaPC sa vďaka va-
šim darom vyzbieralo 
1.568,73 €. Pán Boh za-
plať za každý váš milo-
dar.Aktuálny stav nášho 
úveru k 20.4.2017: 
33.874,14 €. Mnohí sa 
už nedočkavo pýtate na 
práce v našom farskom 
kostole. Uvedomujem 
si, že možno naše tempo 
je pre niektorých nedo-
stačujúce, ale stále sa 

Ekonomické okienko
pred po

môžeme hýbať iba v možnostiach našich financíí a zároveń záväzkov, ktoré máme. 
Aj ja by som už bol rád, keby sa to „pohlo“, ale vedzte, že nie je v mojich silách 
a schopnopstiach to urýchliť. Možno robíme malé kroky, ale verím, že dopredu. Pri-
tom netreba zabúdať, že v poslednom čase som sa opäť viac venoval nášmu filiá-
lnemu kostolu, ktorý prešiel nemalou premenou. Poslednou zmenou v kostole bola 
inštalácia bohostánku. (Pozri foto) 
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