
Kardinál Jorge Mario Bergoglio, SJ, arcibiskup 

Buenos Aires, Argentína, ordinár pre veriacich 

východného orbradu v Argentíne, ktorí nemajú 

ordinára vlastného obradu, sa narodil 17. 

decembra 1936 v Buenos Aires. Vyštudoval za 

chemického technika, ale potom sa rozhodol 

pre kňazstvo a vstúpil do kňazského seminára 

vo Villa Devoto. 11. marca 1958 prešiel do 

noviciátu Spoločnosti Ježišovej, počas ktorého 

v Čile dokončil štúdium humanitných vied. 

V roku 1963, po návrate do Buenos Aires, 

zavŕšil štúdium filozofie vo veľkom seminári 

sv. Jozefa v San Migueli.  

V rokoch 1964-1965 vyučoval literatúru a psychológiu na Immacolata 

College (Kolégium Nepoškvrnenej) v Santa Fe a potom v roku 1966 tie isté 

predmety na Univerzite El Salvador (jezuitskej Univerzite Spasiteľa) 

v Buenos Aires. 

V rokoch 1967 – 1970 študoval teológiu vo veľkom seminári sv. 

Jozefa v San Migueli. 13. decembra 1969 bol vysvätený za kňaza. V rokoch 

1970 – 1971 absolvoval tretiu probáciu v Alcala de Henares v Španielsku 

a 22. apríla 1973 zložil doživotné sľuby. 

Pôsobil ako magister novicov vo Villa Varilari v San Migueli (1972 –

1973), kde tiež vyučoval teológiu. 31. júla 1973 bol zvolený za provinciála 

argentínskej provincie jezuitov a túto službu vykonával šesť rokov. 

Od r. 1980 do 1986 bol rektorom Filozofickej a teologickej fakulty 

v San Migueli a pôsobil ako farár vo farnosti Patriarca San Jose (Patriarchu 

sv. Jozefa) v diecéze San Miguel. V marci 1986 odišiel do Nemecka 

dokončiť svoju dizertačnú prácu. Predstavení ho následne poslali na 

univerzitu Univerzitu El Salvador (Univerzita Spasiteľa) a potom do 

Cordoby, kde pôsobil ako profesor a špirituál. 

V máji 1992 ho Ján Pavol II. vymenoval za titulárneho biskupa Aucy 

a pomocného biskupa v Buenos Aires. Biskupskú konsekráciu prijal 

27. júna toho istého roku v katedrále v Buenos Aires, pričom hlavným 

svätiteľom bol kardinál Antonio Quarracino, spolusvätiteľmi boli apoštolský 

nuncius Ubaldo Calabresi a Emilio Ognenovich biskup diecézy Mercedes-

Lujanu. 

3. júna 1997 bol menovaný za arcibiskupa koadjútora v Buenos Aires 

a vo februári 1998 sa stal nástupcom kardinála Antonia Quarracina. Bol tiež 

generálnym relátorom na 10. riadnom valnom zhromaždení Biskupskej 

synody v októbri 2001. 

Ako predseda Biskupskej konferencie Argentíny pôsobil od 8. 

novembra 2005 do 8. novembra 2011. 

Za kardinála bol menovaný a kreovaný blahoslaveným Jánom Pavlom 

II. na konzistóriu 21. februára 2001, jeho titulárnym chrámom je Kostol sv. 

Roberta Bellarmina. 

Bol členom: Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí (od 15. 

2.2001), Kongregácie pre klerikov (od 15. 5. 2001), Kongregácie pre 

inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života (od 15. 5. 

2001), Pápežskej rady pre rodinu (od 18.05.2001) a Pápežskej komisie pre 

Latinskú Ameriku (od 12. 12. 2002). 

Dňa 13. marca 2013 bol zvolený za 266. pápeža. 

 

Pápež František sa ako svoj pápežský erb 

rozhodol zachovať v podstatných rysoch svoj 

predošlý znak, ktorý si zvolil po svojej 

biskupskej vysviacke a je charakterizovaný 

lineárnou jednoduchosťou. Modrý štít ako 

symbol pápežskej dôstojnosti, nad ním mitra 

umiestnená medzi dvoma kľúčmi – zlatým a 

strieborným – previazanými červenou šnúrou. V 

hornej časti modrého štítu sa nachádza znak 

pôvodu pápeža, znak Spoločnosti Ježišovej, 

žiariace slnko a červené písmená IHS ako 

monogram Krista. Písmeno H je predelené 

krížom, pod ktorým sú tri čierne klince. V dolnej časti znaku vľavo je 

hviezda a vpravo nardový kvet. Hviezda symbolizuje podľa starodávnej 

heraldickej tradície Pannu Máriu, Matku Krista a Cirkvi, zatiaľ čo nardový 

kvet predstavuje sv. Jozefa, patróna univerzálnej Cirkvi. Podľa hispánskej 

ikonografickej tradície je sv. Jozef znázorňovaný s nardovou vetvičkou v 

ruke. Umiestnením týchto obrazov vo svojom erbe chcel pápež vyjadriť 

svoju osobitnú úctu k Panne Márii a svätému Jozefovi. 

Motto pápeža Františka je citátom z homílie sv. Bédu Ctihodného, 

kňaza. Komentuje v nej evanjeliový príbeh povolania sv. Matúša slovami: 

„Ježiš vidiac vyberača daní zadíval sa na neho pohľadom lásky a povolal ho 

povediac mu: Poď za mnou.“ (Vidit ergo Iesus publicanum et quia 

miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me.) 

Práve slová „miserando atque eligendo“, ktoré sú vyjadrením Božieho 



milosrdenstva, sú mottom pápeža Františka. Celá táto homília je 

chválospevom na milosrdenstvo Boha a vošla do Liturgie hodín zo sviatku 

sv. Matúša. Má osobitný význam v živote a duchovnej ceste pápeža. Na 

sviatok sv. Matúša roku 1953, mladý Jorge Bergoglio vo veku 17 rokov, 

veľmi zvláštnym spôsobom zakúsil milujúcu prítomnosť Boha vo svojom 

živote. Následne po svätej spovedi pocítil jeho dotyk v srdci a vnímal 

milosrdného Boha, ktorý ho nežným a láskyplným pohľadom volal k 

zasvätenému životu podľa príkladu svätého Ignáca z Loyoly. 

Biskup Bergoglio na pamiatku udalosti, ktorá znamenala začiatok jeho  

úplného zasvätenia sa Bohu v jeho Cirkvi, sa rozhodol zvoliť si ako svoje 

motto a program života výraz sv. Bédu Ctihodného „Miserando atque 

eligendo“ („Zadíval sa na neho pohľadom lásky a povolal ho“), ktorý nesie 

aj jeho pápežský erb. 

(zdroj: www.tkkbs.sk) 
 

Viete, že ... 

 Každý utorok po večernej liturgii o 18.30 je biblická škola. 

 Každý utorok večer o 19.30 sa hrá futbal na ZŠ Bernolákova č. 18. 

 Farský letný tábor sa uskutoční 8.- 12. júla 2013 v Litmanovej.  

 Púť do Medžugoria plánujeme od 20. do 27. augusta 2013. 

 Štvrtky o 8.30 sú v našom chráme modlitby matiek. 

 Ďakujem všetkým darcom na sviatočnú výzdobu a všetkým, ktorí 

pomáhali pri upratovaní chrámu a príprave na  veľkonočné sviatky. 

 Stretká detí sú piatky o 15.00. 

 Pozývame florbalistov na florbal každý utorok o 16.30 - stretnutie na 

fare. 

 Kontakt na kňazov: tel. fara: 055/6421 712; o. Jozef 0911/711 322; 

 o. Lukáš 0910/435202; o. Pavol 0905/649335; web: www.kezapad.grkatke.sk;  

 Farský e-mail: ke.zapad@grkatke.sk 

 Prosíme rodičov, aby prihlásili deti na náboženstvo v škole na budúci 

školský rok. 

 Slávnosť 1. sv. prijímania bude v nedeľu 12. mája 2013. 

 Chrámový odpust budeme sláviť v nedeľu 30. júna 2013 archijerejskou 

sv. liturgiou o 10.00. 

 Od 1. apríla večerné liturgie v týždni budú o 17.30. 

 Nezabudnime na zmenu času v noci z 30. na 31. marca - hodinky 

posunúť o hodinu dopredu. 

 Farská púť do Litmanovej sa uskutoční dňa 13.05.2013. 
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          Nezabudnúť na podstatu 
 

    Posledný mesiac a pol Cirkev, ale aj svet, sa zaoberali odchodom 

Benedikta XVI. zo služby rímskeho biskupa a voľbou nového pápeža. Už 

vieme, že máme novozvoleného Svätého Otca Františka. Bol zvolený 

kardinálmi 13. marca 2013 v poobedňajšej voľbe. S touto udalosťou sa 

spájajú otázky, aké nové výzvy sú pred Pápežom, čo všetko bude musieť 

riešiť a akými najzložitejšími a najčastejšími problémami sa bude musieť 

zaoberať. Novinári, komentátori, vatikanisti, politológovia a „ostatní 

odborníci“ špekulujú, predpokladajú a hovoria... Sú to nekonečné diskusie, 

kde každý z nich to vidí zo svojho uhla pohľadu. 

    Pre nás je dôležité pozerať sa nie iba na voľbu pápeža, ale na všetky 

problémy, z pohľadu evanjelia. Mnohé odpovede kňazov novinárom 

zaznievajú v duchu evanjelia. Odpoveďou, čo je najdôležitejšie pre Cirkev, 

je vždy to, čím ju poveril Ježiš Kristus, Boží syn. Podstatnou misiou Cirkvi 

je ohlasovať evanjelium. To je najdôležitejšie poslanie Cirkvi a jej 

služobníkov, či veriacich. Preto neustále slávime Kristovo víťazstvo nad 

smrťou. To je radostné posolstvo, ktoré Svätý Otec, biskupi, kňazi, veriaci 

laici majú a musia ohlásiť tomuto svetu. To bolo najdôležitejšie, čím poveril 

Ježiš svojich učeníkov a celú Cirkev, teda aj nás všetkých. Aby sme mohli 

splniť poverenie nášho Majstra, najprv sami musíme prijať toto tajomstvo, 

duchovne sa doňho ponoriť, prijať ho za najdôležitejšiu správu nášho života 

a potom správu o vykúpení sveta a človeka zvestovať svetu a ľuďom okolo 

nás. Niet krajšieho a dôležitejšieho posolstva pre človeka, ako je zvesť 

o odpustení hriechov a večnom živote v nebi, zvesť o Božej láske, zjavenej 

v Ježišovej obeti kríža a jeho vzkriesení. Nedovoľme, aby všelijaké iné 

podsúvané „dôležité správy“ nás zamestnávali viac ako radostná zvesť 

evanjelia, ktorá naplno zaznieva práve cez sviatky Kristovho vzkriesenia.  

    Prajem všetkým nám úprimnú radosť zo vzkriesenia nášho Pána, Boha a 

Spasiteľa Ježiša Krista, za nás a pre našu spásu ukrižovaného 

a vzkrieseného.    
                                                                                                                         o. Jozef 
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