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Homília Benedikta XVI.  z  Nedele  Dobrého pastiera  29.  apríla  2012 
Svätý Otec vysvätil v 4. veľkonočnú nedeľu deviatich novokňazov. Pochádzajú 

z Talianska, Vietnamu, Pobrežia slonoviny a Kolumbie a pripravovali sa na 

kňazstvo v troch seminároch 

Rímskej diecézy: vo Vyššom 

rímskom seminári, kolégiu 

Capranica a v kolégiu 

Neokatechumenátnej cesty  

Redemptoris Mater. 
 

                          Ctihodní bratia,  

drahí ordinandi, drahí bratia 

a sestry! Rímska tradícia 

sl{venia kňazských vysviacok 

na Štvrtú nedeľu vo 

Veľkonočnom období, teda nedeľu Dobrého pastiera, v sebe zahŕňa bohatý význam, 

spojený s Božím slovom, liturgickým sl{vením a Veľkonočným obdobím, v ktorom sa 

to všetko uskutočňuje. Postava Dobrého pastiera, ktor{ sa objavuje vo Svätom písme 

a ktor{ je dôležitou definíciou kňaza, nadobúda svoju plnú pravdu a význam 

v Kristovej tv{ri, vo svetle tajomstva jeho smrti a zmŕtvychvstania. Z tohto bohatstva 

môžete aj vy, drahí ordinandi, vždy čerpať, a takto sa bude vaše kňazstvo nanovo 

obnovovať. Tohto roku je evanjeliov{ stať z 10. kapitoly Jánovho evanjelia a začína 

Ježišovým tvrdením: „Ja som dobrý pastier“, po ktorom hneď nasleduje prv{ základná 

charakteristika: „Dobrý pastier položí svoj život za ovce“ (Jn 10,11). Vstúpili sme priamo 

do podstaty, k bodu Božieho zjavenia ako pastiera svojho ľudu. Tou podstatou 

a vrcholom je Ježiš, presnejšie povedané ten Ježiš, ktorý zomiera na kríži a vstáva 

z hrobu na tretí deň. Vst{va v celej svoje ľudskosti a v tomto momente zapája do 

svojho prechodu zo smrti do života každého človeka. Udalosť – Kristova Pascha – , 

v ktorej sa v plnosti a definitívne završuje Božie dielo ako pastiera, je posväcujúcou 

udalosťou. Preto sa dobrý pastier a veľkňaz sp{jajú v Ježišovej osobe, ktorý za n{s dal 

svoj život.                                                                                                                              VIAC 
 

Benedikt XVI. pred modlitbou Raduj sa, Nebies kr{ľovn{  
V príhovore pred modlitbou Regina Coeli v  Nedeľu Dobrého pastiera  sa Svätý 

Otec pozastavil pri jej význame ako Svetového dňa modlitieb za povolania.  
 

Drahí bratia a sestry, pred chvíľou sa v Bazilike sv. Petra skončila eucharistick{ 

sl{vnosť, pri ktorej som vysvätil deväť nových kňazov rímskej diecézy. Ďakujme Bohu 

za tento dar, znak jeho vernej a prezieravej lásky k Cirkvi! Duchovne sa pripojme 

k týmto novokňazom a modlime sa, aby prijali v plnosti milosť tejto sviatosti, ktor{ 

ich pripojila k Ježišovi kňazovi a pastierovi. Modlime sa tiež, aby sa všetci mladí stali 

vnímavými voči hlasu Boha, ktorý k nim prehovára v ich srdci a povoláva ich, aby 

opustili všetko a slúžili mu. Tomuto z{meru je zasvätený dnešný Svetový deň 

modlitieb za povolania. V skutočnosti P{n vždy povol{va, ale my ho veľakr{t 

nepočúvame. Rozptyľujú n{s mnohé veci a iné povrchné hlasy. M{me strach načúvať 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=584035
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P{novmu hlasu, pretože si myslíme, že n{m zoberie slobodu. V skutočnosti je každý 

jeden z n{s ovocím l{sky. Istotne l{sky rodičov, ale oveľa viac Božej l{sky. Sväté 

písmo hovorí: aj keby ťa nechcela tvoja matka, ja ťa chcem, pretože ťa pozn{m 

a milujem ťa (porov. Iz 49,15). Vo chvíli, keď si 

začnem toto uvedomovať, sa môj život mení: st{va 

sa odpoveďou na l{sku, väčšiu ako čokoľvek iné, 

a takto sa v plnosti začína realizovať moja sloboda. 

Mladí, ktorých som dnes vysvätil na kňazov, sa 

neodlišujú od iných mladých, avšak hlboko sa ich 

dotkla kr{sa Božej l{sky a preto nemohli urobiť nič 

iné, ako odpovedať celým svojím životom. Ako sa 

stretli s Božou l{skou? Stretli ju v Ježišovi Kristovi. V jeho evanjeliu, Eucharistii 

a cirkevnom spoločenstve. V Cirkvi objavujeme, že život každého človeka je dejinami 

lásky. Toto nám jasne ukazuje Sväté písmo a potvrdzuje svedectvo svätých.          VIAC 
 

Teológ Ratzinger o pôvode kňazstva 
Minulá nedeľa bola 49. svetovým dňom modlitieb za povolania. Pri tejto 

príležitosti prin{šame niekoľko myšlienok teológa Josepha Ratzingera o kňazstve, 

ktoré publikoval denník L’Osservatore Romano 28. m{ja 1970. 
 

„Ot{zka kňazskej služby v Cirkvi sa znenazdajky stala horúcou témou. Existuje  

opr{vnene sviatostné kňazstvo?“ Takto, hlbokým ot{znikom sa začína dlhý čl{nok 

budúceho p{peža, vtedajšieho profesora dogmatickej teológie na univerzite 

v Regensburgu. V odpovedi hneď podčiarkuje, že „súčasn{ kríza by n{s mala 

povzbudiť, aby sme s novou pozornosťou počúvali odkaz pôvodu a nechali sa ním 

zúrodniť a viesť“. Joseph Ratzinger sprev{dza čitateľa strhujúcou analýzou listov sv. 

Pavla, aby prišiel k zdôrazneniu toho, že nie je „ťažké dok{zať, že už Nový z{kon 

poukazuje na jednotu medzi apoštol{tom a presbyter{tom“. T{to štruktúra – dodáva – 

„je predstaven{ ako trval{ skutočnosť v Cirkvi“.                                                          VIAC 
 

Generálna audiencia v stredu 2. mája 2012 na Námestí sv. Petra 
V katechéze generálnej audiencie Svätý Otec 

obr{til pozornosť pútnikov na sv. Štefana, 

prvomučeníka. Na jeho príklade povzbudil 

veriacich k uvažovaniu nad Božím slovom 

a k hľadaniu zmyslu životných udalostí  

v jeho svetle.  
 

Drahí bratia a sestry, v minulých katechézach 

sme videli, ako osobn{ a spoločn{ modlitba, ale 

aj čítanie a rozjímanie nad Svätým písmom otv{rajú srdce pre počúvanie Boha, ktorý 

k n{m hovorí a z{roveň poskytujú svetlo pre ch{panie prítomných udalostí. Dnes by 

som r{d hovoril o svedectve a modlitbe prvého mučeníka Cirkvi, svätého Štefana, 

ktorý bol jedným zo siedmich vybraných na službu chudobným prostredníctvom 

skutkov dobročinnej l{sky. V okamihu svojho umučenia, o ktorom čítame v Skutkoch 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=583849
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=583521
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apoštolov, sa znovu ukazuje životodarný vzťah medzi Božím Slovom a modlitbou. 

Štefana priv{dzajú na súd, pred Synedrium, a tam ho obvinia z rozširovania toho, že 

„Ježiš... zborí toto miesto a zmení obyčaje, ktoré n{m odovzdal Mojžiš“ (Sk 6, 14). Počas 

svojho verejného života Ježiš naozaj predpovedal zničenie Jeruzalemského chr{mu: 

„Zborte tento chr{m a ja ho za tri dni postavím“ (Jn 2, 19). Avšak, ako poznamen{va aj 

evanjelista svätý Ján, „on hovoril o chr{me svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho 

učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš“ (Jn 2,21-22). 

Štefanova reč pred súdom, najdlhšia reč v Skutkoch apoštolov, rozvíja pr{ve túto 

predpoveď Ježiša, ktorý je s{m novým chr{mom, lebo zav{dza nový kult a obetou, 

ktorú prin{ša na kríži, nahr{dza obety Starého z{kona.                                               VIAC 

 

Posolstvo Benedikta  XVI. P{pežskej akadémii sociálnych  vied 
Vo Vatikáne sa od 27. apríla do 1. mája konalo plenárne 

zasadanie Pápežskej akadémie sociálnych vied k téme 

glob{lneho hľadania pokoja poriadku a aktuálnosti encykliky 

Jána XXIII.  Pacem in Terris  po 50 rokoch. 
 

Svätý Otec adresoval prof. Mary Ann Glendonovej, prezidentke 

P{pežskej akadémie soci{lnych vied posolstvo, v ktorom 

komentoval Encykliku Jána XXIII. Pacem in Terris: „Bola to 

srdečn{ výzva veľkého pastiera na sklonku svojho života, aby vec 

pokoja a spravodlivosti bola dôrazne podporovan{ na všetkých 

úrovniach spoločnosti, národnej i medzinárodnej.“ Ján XXIII. adresoval tento tzv. otvorený 

list svetu v čase „Studenej vojny, keď sa svet st{le vyrovn{val s hrozbou plynúcou 

z existencie a šírenia zbraní hromadného ničenia,“ uv{dza p{pež Benedikt XVI. 

a upozorňuje na význam posolstva v dnešnej dobe: „Aj keď sa v uplynulom pol storočí 

glob{lne politické prostredie výrazne zmenilo, vízia ponúknut{ p{pežom J{nom n{s st{le učí, 

ako sa postaviť zoči-voči  novým výzvam za pokoj a spravodlivosť v období po studenej vojne, 

uprostred pokračujúceho sa šírenia zbraní.“ Ako sa uvádza v encyklike, „svet nikdy nebude 

pokojným miestom, ak pokoj nebude v srdci každej ľudskej osoby, a kým každý nebude 

zachov{vať Bohom stanovený poriadok“. Podľa Svätého Otca encyklika bola a je mocným 

volaním k zapojeniu sa do tvorivého dialógu medzi Cirkvou a svetom, veriacimi 

a neveriacimi: „Ponúka úplnú kresťanskú víziu ľudského miesta vo vesmíre, presvedčen{, že 

tým sa ponúkne posolstvo n{deje svetu, ktorý je hladný po ňom, posolstvo, ktoré môže 

rezonovať v ľuďoch veriacich a neveriacich, pretože jeho pravda je prístupn{ všetkým.“ 

V rovnakom duchu aj Ján Pavol II. po teroristických útokoch v septembri 2001 trval na 

tom, že pokoj nemôže existovať bez poriadku, a poriadok bez odpustenia. Pojem 

odpustenia „musí n{jsť svoju cestu k medzinárodnému dialógu o riešení konfliktov“, aby sa 

zmenil „sterilný jazyk a vz{jomné obviňovanie“, ktoré nikam nevedie. Benedikt XVI. sa 

v závere posolstva vrátil k osobitnému zasadnutiu Synody biskupov pre Afriku 

v roku 2009 a k zhromaždeniu Synody pre Blízky východ. Obe sa venovali témam 

zmierenia, spravodlivosti a pokoja.                                                                                  VIAC  
 

Na zasadaní p{pežskej akadémie sa zúčastnil aj rektor Katolíckej univerzity 

v Ružomberku prof. Tadeus Zasępa jej prorektor Peter Olekš{k.   

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=584589
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=584053
http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=584427
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Benedikt XVI. daroval 250-tisíc dolárov Personálnemu ordinariátu 
Benedikt XVI. daroval 250-tisíc dolárov na podporu Person{lneho ordinari{tu Našej 

Panej z Walsinghamu, ktorý bol zriadený pre veriacich pochádzajúcich 

z anglikánskeho spoločenstva na území Konferencie biskupov Anglicka a Wallesu.  
 

V komuniké, ktoré vydal ordin{r Keith Newton sa píše, že „dar umožní stabilizovať 

Ordinariát ako živú súčasť Katolíckej cirkvi v Anglicku a Wallese. Som veľmi vďačný 

Svätému Otcovi za jeho veľkodušnosť a podporu. Tento dar je veľkou pomocou, ale aj 

povzbudením v čase, keď rozvíjame náš vlastný cirkevný život a hľadáme spôsob, ako 

prispieť v evanjelizácii v tejto krajine.“ Person{lny ordinari{t Našej Panej 

z Walsinghamu bol zriadený v janu{ri 2011 na z{klade Apoštolskej konštitúcie 

Anglicanorum coetibus Benedikta XVI., aby bolo umožnené anglik{nskym veriacim 

vstúpiť do plného spoločenstva s Katolíckou cirkvou, ale z{roveň ponechať si 

základné elementy ich tradície. Do ordinariátu v súčasnosti patrí približne 1200 

veriacich laikov a 60 kňazov z celého Spojeného kr{ľovstva. 
 

Prvé výročie beatifik{cie Jána Pavla II.  
V utorok 1. mája si Cirkev pripomenula prvé výročie beatifik{cie J{na Pavla II. 

Mladí Ríma, ale aj z mnohých krajín Európy, sa pri tejto príležitosti zúčastnili na 

modlitbovej vigílii v pondelok  

večer  30. apríla.  
 

Predsedal jej kardinál Agostino 

Vallini, vikár Svätého Otca pre 

Rímsku diecézu a okrem modlitieb 

a reflexií zazneli počas nej svedectvá 

a spevy mladých. Celé podujatie sa 

začalo o 20.00 hod. pod krížom 

 univerzitnej kaplnky rímskej 

Univerzity Tor Vergata, odkiaľ viedol 

fakľový sprievod až na N{mestie J{na 

Pavla II., kde bolo pripravené pódium s ikonou Panny Márie Sedes Sapientiae. „Obraz“, 

ako vysvetľuje don Emilio Bettini z Úradu pre pastor{ciu univerzitnej ml{deže, „bol 

darovaný J{nom Pavlom II. univerzitným študentom Európy počas  Jubilea 2000. Odvtedy 

putujúca ikona prešla mnohými univerzitami a  stala sa symbolom vzťahu blahoslaveného Jána 

Pavla II. k mladým. “ Podľa dona Maurizia Mirilliho, riaditeľa Diecézneho strediska pre 

pastoráciu mladých, ktoré je spoluorganizátorom podujatia, bola vigília „pre mladých 

dneška zopakovaním pozvania J{na Pavla II. na «lietanie vo výškach» a na budovanie 

budúcnosti hodnej človeka“. Na modlitbovej vigílii v predvečer prvého výročia 

blahorečenia p{peža Wojtylu sa zúčastnili stovky mladých, z nich asi 400 účastníkov 

Druhého európskeho stretnutia univerzitných študentov, ktoré sa konalo v Ríme na 

spomenutej Univerzite Tor Vergata od soboty 28. apríla do 1. mája. „Prežívajte 

v univerzitnom prostredí podmaňujúcu výzvu na obnovu ohlasovania evanjelia, ktoré svojím 

svetlom a silou pravdy d{va kultúram vzrast.“ Toto sú slová z telegramu Benedikta XVI. 

k otvoreniu stretnutia na tému:  „Príspevok  univerzít  k  budovaniu  nového  humanizmu“.  
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P{pež navštívi Fakultu medicíny 

a chirurgie „Gemelli“ pri príležitosti  

50. výročia jej vzniku 
Vo štvrtok 3. mája navštívi p{pež Benedikt 

XVI. Katolícku univerzitu Sacro Cuore v Ríme, 

a to pri príležitosti 50. výročia zriadenia 

Fakulty medicíny a chirurgie, známej  

aj pod n{zvom „Gemelli“.  
 

Stretnutie p{peža s akademickou obcou a celou komunitou univerzity sa uskutoční na 

námestí pred auditóriom Fakulty medicíny a chirurgie. Svätého Otca tu privítajú 

kardin{l Angelo Scola, ktorý je prezidentom Inštitútu Giuseppeho Toniola pre vyššie 

štúdi{ a profesor Franco Anelli, prorektor Katolíckej univerzity Sacro Cuore. Po ich 

príhovoroch sa slova ujme p{pež Benedikt XVI., pre ktorého je t{to n{všteva na pôde 

univerzity a polikliniky „Gemelli“ už piatou počas siedmich rokov jeho pontifik{tu. 

„Opäť n{s Svätý Otec obdaruje svojou prítomnosťou a svojím slovom“ – poznamenal 

prorektor Anelli –„a cel{ univerzita mu je hlboko vďačn{ za pozornosť, ktorou n{s zahŕňa. 

Sme si istí, že slov{, ktoré n{m adresuje pri tejto vz{cnej príležitosti, budú spoľahlivým 

sprievodcom na ceste k tomu, aby sme lepšie zastali a intenzívnejšie prežívali poslanie, ktoré je 

zverené univerzite talianskych katolíkov.“ N{všteva p{peža sa zhoduje aj s prvým Dňom 

za výskum, ktorý organizuje jubilujúca fakulta pod názvom „Život za výskum, výskum za 

život”. Viac ako 700 výskumných pracovníkov pracujúcich v 35 inštitúci{ch, vyše 1500 

vedeckých pr{c publikovaných každý rok v najlepších medzin{rodných časopisoch, 

46 výskumných pracovníkov v rebríčku 300 „Top talianskych vedcov“. To sú len 

niektoré z kľúčových údajov týkajúcich sa Fakulty medicíny a chirurgie „Gemelli“, 

ktorá si pripomína 50. výročie svojej existencie.  
 

List Benedikta XVI. nemeckým biskupom 
Minulý týždeň bol uverejnený list, ktorý poslal Svätý Otec biskupom nemecky 

hovoriacich oblastí. Vyjadruje v ňom prianie Svätej stolice ohľadne malej zmeny 

v preklade slov premenenia v eucharistickej modlitbe Rímskeho misála.  
 

Ide o text: „Toto je kalich mojej krvi, ktor{ sa vylieva za v{s i za všetkých na odpustenie 

hriechov.“ Navrhovan{ zmena sa týka latinského „pro multis“, čo by malo byť 

preložené ako „za mnohých“, nie „za všetkých“. Pri preklade omšových textov do 

n{rodných jazykov pri liturgickej reforme roku 1970 bol tento výraz preložený ako 

„za všetkých“ a týka sa to nielen nemeckých liturgických textov, ale aj anglických, 

španielskych, talianskych, českých, i slovenských, kým francúzsky či poľský mis{l 

používa výraz „za mnohých“. Na túto nejednotnosť upozornil za pontifikátu Jána 

Pavla II. dokument Kongreg{cie pre Boží kult a disciplínu sviatostí Liturgiam 

authenticamz roku 2001 a prikl{ňa sa k doslovnému prekladu „za mnohých“. Biskupi 

anglicky hovoriacich oblastí navrhovanú zmenu už zohľadnili v novom vydaní 

Rímskeho misála minulého roku. Podobne urobili biskupi Maďarska či Španielska. 

Nemecká biskupská konferencia, ktorá aktuálne pripravuje vydanie Kancionála 
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(Gotteslob), takisto hodl{ publikovať nový preklad omšových textov s touto 

navrhovanou zmenou. A práve v súvislosti s týmto Svätý Otec v spomenutom liste 

nemeckým biskupom jasne vysvetľuje dôvody tejto zmeny, ktor{ by mohla – ako 

podotkol – vyvolať medzi ľuďmi znepokojenie. Preto Svätý Otec odporúča, aby 

vydanie nových textov predchádzala katechéza. Zmena v preklade tohto výrazu 

samozrejme nič nemení na vierouke Cirkvi, ale je výrazom väčšej vernosti textom 

Svätého písma. List Benedikta XVI. zo 14. apríla 2012 bol zverejnený na internetových 

stránkach Konferencie biskupov Nemecka i Rakúska a bol prijatý veľmi pozitívne. 

predseda nemeckej biskupskej konferencie arcibiskup Robert Zollitsch povedal, že pre 

nich je tento list dôležitým impulzom k rýchlemu vydaniu nového prekladu 

Rímskeho misála.                                                                                                                VIAC 
 

Editoriál P. Federica Lombardiho: Za vás a za mnohých 
Hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi sa v najnovšom editori{li pre 

Vatikánske televízne centrum zaoberal listom Svätého Otca nemeckým biskupom. 
 

„Čo urobil p{pež v Castel Gandolfe týždeň po Veľkej noci? Zobral papier a pero 

a v rodnom jazyku napísal osobitný list nemeckým biskupom, ktorí ho po niekoľkých 

dňoch publikovali. Týka sa prekladu konsekračných slov pri premenení vína na 

Kristovu krv počas svätej omše. Preklad ´za mnohých´, najbližší biblickému textu, m{ 

prednosť pred termínom ´za všetkých´, aby sa explicitnejšie prejavila univerzalita 

sp{sy, ktorú priniesol Kristus. Niektorí si budú myslieť, že téma je iba pre vybraných 

špecialistov. V skutočnosti umožňuje pochopiť to, čo je pre p{peža dôležité a aký 

duchovný postoj k tomu zaujíma. Pre p{peža sú slov{ ustanovenia Eucharistie 

absolútne základné, sme v srdci života Cirkvi. So slovami ´za mnohých´ sa Ježiš 

stotožňuje s Jahveho služobníkom ohl{seným prorokom Izai{šom.“                        VIAC 
 

Rozhovor týždňa o Božom milosrdenstve 
V Rozhovore týždňa na prahu 4. veľkonočnej nedele, Nedele Dobrého pastiera, nám 

slovenský kňaz Peter Repa, ktorý moment{lne študuje na jezuitskom Teologickom 

inštitúte v Bruseli, priblížil tému svojej licenciátnej práce. Je to – podľa jeho slov – 

téma mimoriadne aktu{lna pr{ve vo Veľkonočnom období.  

 

 

 

......................................................................................................................................................... 
Rodinné listy SRVR - ako týždenný prehľad aktivít Svätého Otca - vychádzajú spravidla v stredu 

Frekvencie slovenského vysielania VR: 
Rádio LUMEN - denná 15-minútovka o 20.15, repríza o 5.15 

KV alebo SV o 19.45 - KV 4005 kHz, 5885 kHz a 7250 kHz, v Ríme FM 93,3 MHz, 

repríza o 5.25 na SV 1530 kHz, KV 4005 kHz, 5965 kHz 
S1 v nedeľu o 5.05 a 22.15 týždenná 10-minútovka 

Počúvanie cez internet: www.radiovaticana.org, www.tkkbs.sk, www.lumen.sk 
Spravodajský servis: Newsletter - odoberanie sa prihlasuje cez webovú stránku 

Kontakt: slovac@vatiradio.va, 
Radio Vaticana, Programma Slovacco, Piazza Pia 3, 00120 Città del Vaticano 

Bankové spojenie: UniBanka, Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu, 6627995002/1111 
Spracovala sr. Jaroslava Kochjarová CJ 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=584425
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=583755
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=583779

