
Záverečné komuniké z 21. stretnutia východných katolíckych biskupov Európy  

Lungro, Taliansko, 14.-17. júna 2018 

„Ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie, aby sme v ňom kráčajúc uzreli svetlo tvojej 

neprístupnej slávy.“ (z biskupskej liturgie) 

V dňoch 14. až 17. júna 2018 sa v Eparchii Lungro  pre Italo-Albáncov v južnom Taliansku 
konalo výročné stretnutie východných katolíckych biskupov Európy, na pozvanie J.E. Mons. 
Donata Oliveria, miestneho eparchiálneho biskupa. Stretnutie, konané pod záštitou Rady 
európskych biskupských konferencií (CCEE) prebiehalo v meste Rende, v rámci príprav na 
oslavy stého výročia Eparchie Lungro, ktorú apoštolskou konštitúciou „Catholici Fideles 

Grasci Ritus“(13. februára 1919) zriadil pápež Benedikt XV.  

Ústredná téma stretnutia, rozčlenená na jednotlivé pracovné zasadania znela: 
„Tvár  východnej cirkvi. Teológia – Partikulárne právo – Liturgia“. Rôzne prednášky, ktoré 
odzneli počas jednotlivých dní stretnutia, viedli k hlbšiemu uvažovaniu o rozličných 
aspektoch života východných katolíckych cirkví Európy v súčasnosti, konkrétne o týchto: rola 
biskupa ako otca, hlavy a sudcu; ďalej niektoré základné aspekty nového manželského 
procesu (Motu proprio Mitis et misericors Iesus); liturgia a identita z hľadiska verného 
zachovávania a obnovy; božská liturgia rodiaca nového človeka; špecifické črty identity 
Východnej cirkvi; spoločné disciplinárne dedičstvo; inter-eparchiálne partikulárnej právo 
a otvorené dvere: prínos Italo-albánskej cirkvi k ekumenickému úsiliu. 

Stretnutie sa začalo vo štvrtok poobede 14. júna slávením večierne v Katedrále sv. Mikuláša 
z Myry v mestečku Lungro za účasti veľkého zástupu veriacich. Okrem miestneho biskupa 
a eparchiálneho duchovenstva boli prítomní aj kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie 
pre východné cirkvi, kardinál Angelo Bagnasco, predseda CCEE, biskupi regionálnej 
Biskupskej konferencie Kalábrie a početní občianski predstavitelia i zástupcovia ozbrojených 
síl. Prítomný bol aj apoštolský nuncius v Taliansku, arcibiskup Emil Paul Tscherrig, ktorý 
predniesol posolstvo pápeža Františka. V ňom Svätý Otec „zdôraznil, že si hlboko cení túto 
prozreteľnostnú iniciatívu zameranú na prehĺbenie dôležitých aspektov identity a poslania 
východných katolíckych cirkví“, a vyjadril želanie, aby tieto dni „ upevnili puto jednoty 
a spoločenstva medzi duchovnými pastiermi, a tak priniesli ďalší a odvážny impulz pre novú 
evanjelizáciu európskeho kontinentu.“ 

Prítomní biskupi sa zaoberali témou, aká je tvár Katolíckej východnej cirkvi, a to z rozličných 
hľadísk: z historického, liturgického, disciplinárneho a ekumenického hľadiska. Biskupi jasne 
zdôraznili, že iba pevnejšie pripútanie sa k vlastnej identite a pochopenie identity východnej 
katolíckej cirkvi, vo svetle Druhého vatikánskeho koncilu, umožní lepšie svedectvo, 
zvýraznenie a pastoračnú odpoveď na aktuálne výzvy európskeho kontinentu, ako 
aj opravdivé zdieľanie pokladu kresťanského Východu v lone všeobecnej Cirkvi. 

Spoločne prežité dni umožnili si a zahrnúť do srdca a do modlitby problémy a utrpenie 
mnohých východných katolíkov v Európe: tragickú vojnu na Ukrajine, ťažkosti východných 
cirkví, ktoré chcú žiť a žijú Kristovo evanjelium a túžia ho ohlasovať ľudom dobrej vôle. 
Uvažovať o tom, aká je tvár Katolíckej východnej cirkvi, znamená uvedomiť si pastoračný 
potenciál a duchovné poklady ukryté v jednotlivých spoločenstvách, ktoré chcú zdieľať 
s celou Cirkvou. Východné katolícke cirkvi v Európe sa neuzatvárajú pred problémami, ale 
naopak, sú pre ne otvorené, ako aj pre utrpenie mnohých prenasledovaných kresťanov, zvlášť 



tých bratov a sestry, ktorí hlavne na Blízkom východe prežívajú svoju vieru cez svedectvo 
krvi mučeníkov našich dní. S týmto úmyslom sa prítomní biskupi pripájajú k modlitbe 
v meste Bari v Taliansku, 7. júla t.r. ohlásenej pápežom Františkom, ku ktorej sa pripájajú aj 
mnohí katolícki a pravoslávni patriarchovia, aby dosvedčili svoju túžbu po mieri 
a spravodlivosti pre túto zem. Táto zem, Bohom milovaná a navštívená, je už príliš dlhé 
obdobie trýznená, zneužívaná a ničená ľuďmi, ktorí zabudli na svoju ľudskú dôstojnosť, 
i dôstojnosť ostatných, a ktorá sa často stáva miestom obchodnej výmeny nečestných záujmov 
miestnych či svetových mocností. Naše uistenie o blízkosti smeruje aj k početným 
migrantom, ktorí sú nútení zanechať vlastné domovy a svojich milovaných, kvôli hľadaniu 
lepších podmienok pre život a naša vďačnosť smeruje k spoločenstvám, ktoré ich prijímajú. 

Program stretnutia zahŕňal okrem pracovnej časti aj návštevy niekoľkých dôležitých miest 
spojených s vierou v Kalábrii: Sanktuáriun sv. Františka z Paoly, patróna Kalábrie a ľudí 
mora, návštevu Diecézneho múzea v Rossano Calabro, ktoré uchováva „Codex Purpureus“ , 
slávny manuskript zo 6. stor., a tiež slávenia božskej liturgie v dvoch chrámoch Eparchie 
Lungro: vo farnosti Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky vo Frascineto a vo Farnosti 
sv. veľkomučeníka Demetra v San Demetrio Corone. Stretnutie sa skončilo v nedeľu 17. júna 
a vyvrcholilo slávením archijerejskej liturgie v Katedrále sv. Mikuláša z Myry v meste 
Lungro. Rozmanité liturgické slávenia v gréčtine, taliančine a albánčine boli tiež príležitosťou 
k spoločnej modlitbe s miestnou komunitou Italo-Albáncov. Pre miestu eparchiu Lungro to 
boli vskutku  chvíle intenzívnej modlitby. 

Na záver stretnutia prítomní arcibiskupi a biskupi vyjadrili svoje srdečné poďakovanie, 
predovšetkým pápežovi Františkovi za jeho povzbudzujúce slová ako aj Kongregácii pre 
východné cirkvi zastúpenej jej prefektom kardinálom Leonardom Sandrim, arcibiskupom 
sekretárom Cyrilom Vasiľom ako aj pod-sekretárom, P. Lorenzom Lorussom OP. 
Kongregácia často pomáhala materiálne i personálne miestnej cirkvi v Lungro, ako aj 
všetkým východným katolíckym cirkvám. Poďakovanie patrí aj Rade európskych 
biskupských konferencií (CCEE), zastúpenej v osobe jej predsedu kardinála Angela 
Bagnasca, ktorý sa zúčastnil na pracovných zasadaniach s veľkým záujmom a aktívne sa 
zapájal. Vďaka patrí aj Talianskej biskupskej konferencii za pomoc, ktorú poskytla pre zdarný 
priebeh stretnutia. Osobitná vďaka patrí Eparchii Lungro, zastúpenej v osobe biskupa 
Mons. Donata Oliverio i všetkým kňazom, diakonom a veriacim, ktorí sa pričinili o úspešný 
priebeh stretnutia. Stretnutím v Lungro sa začali oslavy storočnice eparchie sprevádzané 
žičeniami a modlitbami všetkých prítomných, vyprosujúc od Pána, aby i naďalej požehnával 
túto partikulárnu Východnú katolícku cirkev pôsobiacu v srdci Talianska, ktorá je neustále 
otvorená pre ohlasovanie Kristovho evanjelia. V Lungro bolo možné zakúsiť tvár Cirkvi 
obnovenej Duchom Svätým, premenenej milosrdnou prítomnosťou nebeského Otca, v ktorej 
živote a pôsobení žiari dobrota a láska Krista Vykupiteľa. Na záver stretnutia biskupi zverili 
ovocie svojej práce Matke Božej Panne Márii – uctievanej v eparchii Lungro zvlášť ako 
Achiropita (zobrazenej na obraze nezhotovenom rukou), aby skrze ňu boli prednesené Bohu. 

Zdroj: CCEE, preklad Stanislav Gábor 

 


