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Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu 30. septembra 
V poslednú septembrovú nedeľu sa poludňajšia 

modlitba Anjel Pána so Svätým Otcom konala 

naposledy ešte v jeho letnom sídle. V pondelok 

dopoludnia sa pápež vrátil z Castel Gandolfa  

do Vatikánu. Svoj príhovor pred modlitbou 

zameral na radosť z konaného dobra. 
 

„Drahí bratia a sestry, evanjelium dnešnej nedele 

predstavuje jednu z tých Ježišových životných 

epizód, ktoré – aj keď boli zaznamenané tak povediac mimochodom – obsahujú 

hlboký význam (porov. Mk 9,38-41). Ide o skutočnosť, že niekto, kto nepatril k jeho 

nasledovníkom, vyháňal z posadnutých démonov v jeho mene. Apoštol Ján, mladý 

a horlivý, mu v tom chcel zabrániť, ale Ježiš mu to nedovolil. Ba čo viac, na tejto 

udalosti učí svojich učeníkov, že Boh môže konať dobré veci a zázraky aj mimo ich 

kruhu a spolupráca na budovaní Božieho kráľovstva sa môže prejavovať rozličným 

spôsobom, napr. aj obyčajným podaním pohára s vodou. Svätý Augustín o tom píše: 

„Tak ako v Katolíckej cirkvi  sa môže nájsť to, čo nie je katolícke, tak aj mimo katolíckej môže 

existovať niečo, čo je katolícke“ (Augustín, O krste proti donatistom: PL 43, VII, 39, 77). 

Preto členovia Cirkvi nemajú závidieť, ale tešiť sa z toho, že niekto, kto nepatrí do 

spoločenstva, koná dobro v Kristovom mene, ak to robí jasným úmyslom 

a rešpektom. Aj vo vnútri samotnej Cirkvi sa môže stať, že je ťažké vážiť si a oceniť 

v duchu hlbokého spoločenstva dobré veci, ktoré vykonávajú iné cirkevné 

spoločenstvá. Všetci musíme byť vždy schopní vážiť si ich a oceniť chváliac Pána za 

nekonečnú „fantáziu“ s akou pôsobí vo svojej Cirkvi a vo svete. V dnešnej liturgii 

zaznieva aj invektíva apoštola Jakuba voči bezcharakterným boháčom, ktorí vkladajú 

svoju bezpečnosť do majetku nadobudnutého nečestným spôsobom. Cesario z Arles 

píše „Ako bohatstvo nemôže uškodiť dobrému človeku, lebo on ho daruje s milosrdenstvom, tak 

nemôže pomôcť zlému človeku, lebo ten ho chamtivo stráži alebo nim márnivo plytvá.“ 

(Sermoni 35, 4). Slová apoštola Jakuba poukazujú na 

márnu túžbu po hmotných statkoch a sú zároveň 

veľkou výzvou k ich požívaniu v perspektíve 

solidarity a spoločného dobra, vždy konajúc 

primerane a morálne na všetkých úrovniach. Drahí 

priatelia, prosme, aby sme sa na príhovor Najsvätejšej 

Panny Márie dokázali tešiť z každej dobrej činnosti 

a gesta bez nenávisti a závisti, aby sme dokázali 

múdro využívať pozemské dobrá pri ustavičnom 

hľadaní večných dobier.“ Po modlitbe Anjel Pána 

Benedikt XVI. upriamil ešte  pozornosť na udalosti 

vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky, 

ktoré – ako povedal – sleduje s ustarostením. Vyjadril 

svoju osobitnú blízkosť utečencom, ženám a deťom, 

ktorí kvôli ustavičným ozbrojeným konfliktom 

zakusujú  utrpenie,  násilie a  hlboký  nepokoj.  
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Generálna audiencia Benedikta XVI. v stredu 3. októbra 2012 
Stredajšia generálna audiencia sa konala na Námestí sv. Petra. V katechéze Svätý 

Otec nadviazal na minulú tému liturgie ako prameňa modlitby. Zdôraznil, že hoci 

ide  v modlitbe  o priateľský  vzťah  s Bohom,  modlitba  nie je  individualistická.  
 

Drahí bratia a sestry, v minulej katechéze som začal hovoriť o jednom 

z najdôležitejších prameňov kresťanskej modlitby: je ním svätá liturgia, ktorá - ako 

hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi - je „účasťou na 

Kristovej modlitbe, ktorou sa Kristus obracia na Otca 

v Duchu Svätom. Každá kresťanská modlitba nachádza 

v liturgii svoj prameň a svoj cieľ“ (č. 1073). Dnes by som 

chcel, aby sme sa spoločne spýtali: venujem dostatočný 

priestor modlitbe? A najmä: aké miesto má v mojom 

vzťahu s Bohom liturgická modlitba, predovšetkým 

svätá omša, ktorá je účasťou na spoločnej modlitbe Cirkvi, Kristovho tajomného Tela? 

Pri hľadaní odpovede na túto otázku musíme pamätať predovšetkým na to, že 

modlitba je živým vzťahom Božích synov so svojím 

nekonečne dobrým Otcom, s jeho Synom Ježišom 

Kristom a s Duchom Svätým (por. ibid. 2565). Život 

modlitby teda spočíva v pravidelnom, vedomom 

zotrvávaní v Božej prítomnosti, vo vzťahu s Bohom 

prežívanom podobným spôsobom, akým žijeme naše 

každodenné vzťahy, teda vo vzťahoch s najdrahšími 

členmi rodiny a s dobrými priateľmi. Ba čo viac, vzťah s Pánom je práve ten vzťah, 

ktorý je svetlom pre všetky naše ostatné vzťahy. Toto spoločenstvo života 

s Trojjediným Bohom je možné vďaka krstu, ktorým 

sme boli začlenení do Krista: prostredníctvom neho sme 

sa s Kristom zrástli (por. Rim 6,5). A naozaj: len 

v Kristovi môžeme hovoriť s Bohom ako jeho deti, inak 

by to nebolo možné - ale v spoločenstve so Synom 

môžeme povedať to isté, čo vyslovil on sám: „Abba – 

Otče“. V spoločenstve s Kristom poznávame Boha ako 

skutočného Otca (por. Mt 11, 27). Práve kvôli tomu je kresťanská modlitba 

neprestajným, stále novým pohľadom na Krista – „prvorodeného zo všetkého 

stvorenia“ - v ktorom spočívajú všetky veci (por. Kol 1,15n). Keď sa s ním 

identifikujem, keď sa s ním zjednocujem, znovu objavujem svoju osobnú identitu - 

identitu opravdivého syna, ktorý sa pozerá na Boha ako na Otca plného lásky.     VIAC 

 

Pápež sa rozlúčil s letným sídlom a vrátil sa do Vatikánu 
Posledné dni pobytu Svätého Otca v jeho letnom sídle boli spojené so stretnutiami, 

pri ktorých sa pápež poďakoval zamestnancom Apoštolského paláca, ale aj 

občianskym a cirkevným predstaviteľom Castel Gandolfa za jemu preukázanú 

službu a povzbudil ich v ich poslaní. Do Vatikánu sa vrátil 1. októbra dopoludnia. 
 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=626704
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„Drahí bratia a sestry, všetko na tomto svete sa pominie! Každá skutočnosť, ktorá sa začne, aj 

tá najpozitívnejšia a najkrajšia, prinesie so sebou nevyhnutne aj svoj koniec. Tak aj tento 

pokojný čas, ktorý som strávil s vami, v peknom prostredí Castel Gandolfa, kde som opäť mohol 

vdychovať rodinnú a srdečnú atmosféru.“ Týmito slovami začal Svätý Otec v piatok večer 

svoj príhovor, ktorým sa chcel poďakovať zamestnancom Apoštolského paláca 

v Castel Gandolfe za jemu preukázanú 

službu počas letného obdobia. Pápež 

Benedikt XVI. ho trávil vo svojom letnom 

sídle od 3. júla. V príhovore, ktorý 

prebiehal v srdečnej neformálnej 

atmosfére, následne poznamenal, že nový 

školský či pastoračný rok kladú pred deti 

i dospelých nové povinnosti, výzvy. 

Spomenul jeho blížiacu sa návštevu 

Loreta pri príležitosti 50. výročia púte 

blahoslaveného Jána XXIII. na toto pútnické miesto, ktorou chcel vtedy zveriť Druhý 

vatikánsky koncil Panne Márii. Svätý Otec pripomenul aj ďalšie udalosti Cirkvi, 

ktorého ho čakajú.                                                                                                               VIAC 

 

Téma pre Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov 

„Sociálne  siete:  brány  pravdy  a viery;  nový  priestor  evanjelizácie“ 
Jednou z výziev novej evanjelizácie súčasnosti je digitálny svet. Preto Benedikt XVI. 

zvolil ako tému pre 47. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov 

„Sociálne siete: brány pravdy a viery; nový priestor evanjelizácie“. Vo vyhlásení 

Svätej stolice z 28. septembra, pri príležitosti zverejnenia témy sa uvádza, že „nejde už 

viac o používanie internetu ako „prostriedku“ evanjelizácie, ale o evanjelizáciu, ktorá vníma 

človeka ako toho, ktorý sa vyjadruje v digitálnom prostredí“. Svetový deň spoločenských 

komunikačných prostriedkov, ktorý sa slávi v 7. veľkonočnú nedeľu, bol ustanovený 

na Druhom vatikánskom koncile v roku 1963 (Inter Mirifica). Najbližší, už 47. svetový 

deň pripadá na 12. mája 2013 a posolstvo Svätého Otca k tomuto dňu býva tradične 

publikované  24. januára,  na sviatok  sv. Františka Saleského,  patróna  novinárov. 

 

Posolstvo Benedikta XVI. európskym biskupom 
Posolstvo Benedikta XVI. účastníkom výročného plenárneho zasadnutia Rady 

európskych biskupských konferencií (CCEE), ktoré sa konalo vo švajčiarskom 

meste St. Gallen od 27. do 30. septembra. 

„Nech sa pamiatka sv. Gála a jeho dielo v období pred začatím Synody o novej evanjelizácii 

stane stimulom hľadieť s vierou a nádejou na veľké «masy», ktorými sú národy Európy a to 

v zmysle učenia Druhého vatikánskeho koncilu a pápežov, ktorí ho aktualizovali“. Toto sú 

slová pápeža, ktorými pozýva Cirkev v Európe „uvažovať nad trvalou úlohou 

evanjelizácie a nad jeho aktuálne obnovenou naliehavosťou“. Vyzýva aj 

k nasledovaniu skúsenosti sv. Gála, ktorý učí, že „kresťanské posolstvo je zasiate 

a zakorenené tam, kde je spoločenstvom prežívané autentickým a presvedčivým 

spôsobom“. Tlačový hovorca Sekretariátu Rady európskych biskupských konferencií 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=625552
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Thierry Bonaventura k výberu a významu témy zasadania „Výzvy našej doby: 

sociálne a duchovné aspekty“ uviedol: „Predovšetkým hovoríme o výzvach, nie 

o problémoch. Biskupi chceli použiť tento výraz preto, aby zdôraznili, že aj malé možnosti 

meniť to, čo sa teraz deje v Európe, môžu byť príležitosťou na posilnenie našej viery, ale aj 

sociálnej súdržnosti, ktorá je súčasnou ekonomickou krízou veľmi skúšaná“. Súčasťou 

agendy tohto plenárneho zasadania sú otázky spojené s činnosťou Rady Európy 

a Európskej únie.                                                                                                                 VIAC 
 

Príhovor Benedikta XVI. športovým lekárom 
Pápež Benedikt XVI. prijal vo štvrtok 27. septembra na osobitnej audiencii v Castel 

Gandolfe účastníkov 32. svetového kongresu športového lekárstva, ktorý sa 

v uplynulých dňoch konal v Ríme.  
 

Delegátom zo 117 krajín z celého sveta pripomenul predovšetkým dôležitosť 

a hodnotu športu, ktorý dokáže spájať ľudí a národy v pokojnom vzájomnom 

súperení pre dosahovanie čo najlepších výsledkov. „Ako medicínski experti uznávate, 

že východiskovým bodom vašej práce je individuálny športovec, ktorému slúžite. Tak 

ako šport nie je len o súperení, aj každý športovec a športovkyňa je viac ako len 

súťažiaci. Vlastnia morálne a duchovné schopnosti, ktoré by mali byť obohatené 

a prehĺbené práve športom a športovým lekárstvom. Niekedy sa však úspech, sláva, 

medaily a finančný príjem stávajú prvoradými, ba viac jediným motívom pre tých, 

ktorí sú do toho zainteresovaní. Už sa stalo, že víťazstvo za každú cenu nahradilo 

pravého športového ducha a viedlo k zneužívaniu modernej medicíny“. Pápež ďalej 

ocenil, že si medzinárodná federácia športového lekárstva uvedomuje pokušenie 

zneužívania modernej medicíny a venovala svoj kongres aj tejto otázke.                 VIAC 

 

Príhovor pápeža po koncerte o aktuálnosti odkazu sv. Augustína  
Svätý Otec v závere koncertu, ktorý sa konal 26. septembra v Castel Gandolfe, 

označil prevedenie diela o sv. Augustínovi – konkrétne oratória  „Augustinus“ pod 

taktovkou Martina Bergera – za podujatie unikátne.  
 

Benediktovi XVI. ho venovala bavorská 

diecéza Würzburg. Dielo je poctou sv. 

Augustínovi ako cirkevnému otcovi, 

ktorý sa dokázal oslobodiť od všetkých 

nezriadených pozemských náklonností, 

a ktorý vo vnútornom uvažovaní 

dokázal objaviť seba samého a nakoniec 

Boha. Na margo postavy biskupa 

z Hippó a aktuálnosti jeho odkazu ako 

odpovede na výzvy súčasného sveta, 

Svätý Otec uviedol: „Mozaika zvukov na podporenie slov skladateľa Wilfrieda Hillera a na 

opísanie rozpoloženia duše sv. Augustína vo vzťahu k Bohu a k sebe samému. Mozaika preto, 

lebo pozostáva zo siedmich hudobných obrazov, ktoré reprezentujú veľkosť a komplexnosť 

človeka a teológa Augustína. Teda je povzbudením, aby sme nikdy nestratili zo zreteľa 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=625365
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=625020
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uvažovanie autora Vyznaní. Nadčasové hľadanie pravdy, hľadanie Boha sú konštanty pre 

človeka všetkých čias. (...) A tak v závere diela nachádzame známe úvodné slová Vyznaní: 

«Veľký si, Pane, a všetkej chvály hoden. Veľkosť tvoja je nevýstižná a múdrosť tvoja nemôže 

byť zmeraná! A teba chváliť chce človek, tak malá časť tvojho stvorenia!»“ Povedal Benedikt 

XVI. a v závere príhovoru ešte raz poďakoval organizátorom a interpretom koncertu 

a udelil im svoje apoštolské požehnanie.  
 

Nadchádzajúca návšteva Benedikta XVI. v Lorete 
Pápež Ján XXIII. navštívil Loreto pred päťdesiatimi rokmi, aby Panne Márii zveril 

blížiaci sa Druhý vatikánsky koncil. Po päťdesiatich rokoch tam 4. októbra zavíta aj 

pápež Benedikt XVI., aby  pod ochranu  Matky Cirkvi zveril  slávenie  Roku viery.  
 

Známe talianske pútnické miesto Loreto leží 

neďaleko pobrežia Jadranského mora a pútnici ho 

navštevujú už od 14. storočia. V roku 1586 mu pápež 

Sixtus V. udelil mestské práva, čím zvýšil jeho 

dôležitosť. Ľudia z celého sveta sem prichádzajú, 

aby si uctili Pannu Máriu Loretskú a obzreli si 

najväčší skvost tamojšej baziliky Santa Casa – Svätý 

dom, ktorý sa nachádza pod jej kupolou. Legenda 

hovorí, že dom sa kedysi nachádzal pri chorvátskej Trsati pri Rijeke a neskôr ho Anjel 

umiestnil na kopec nad osadou Loreto. Preneseniu domčeka predchádzalo jeho 

objavenie vo Svätej zemi sv. Helenou, matkou cisára Konštantína Veľkého. V roku 

1920 pápež Benedikt XV. slávnostne vyhlásil Pannu Máriu Loretskú za patrónku 

letcov, čo symbolizuje prenesenie Svätého domu Anjelom. Loreto v minulosti 

navštívilo asi 12 pápežov, vrátane Klementa V., ktorý bulou zo dňa 18. júla 1310 

nepriamo potvrdil pravosť Svätého domu. Pius II. a Pavol II. navštívili Loreto, aby sa 

Panne Márii poďakovali za zázračné uzdravenie z ich vážnych chorôb. Ján XXIII. ho 

navštívil v roku 1962 a išlo vôbec o prvú cestu tohto pápeža mimo Vatikánu. Pápež 

Ján Pavol II. zavítal na toto pútnické miesto päťkrát a Benedikt XVI. ho ako pápež 

navštívil aj v roku 2007. Okrem pápežov však púť do Loreta uskutočnili aj sv. Ignác 

z Loyoly, sv. František Xaverský, sv. Terézia z Lisieux, sv. Maximilián Kolbe a iní 

svätci. V 17. storočí tam zavítal aj Galileo Galilei, v 18. storočí zase Wolfgang 

Amadeus Mozart. Socha Panny Márie Loretskej je nazývaná aj Čierna Madona a je 

umiestnená vo Svätom dome. Pôvodná socha zo 14. storočia bola zničená pri požiari 

v roku 1921, súčasná pochádza z roku 1922 a vyrobená je z libanonského cédra 

z Vatikánskych záhrad.  
 

Fakľový sprievod k výročiu otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu 
Ako pred 50 rokmi, v deň otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu, povedie 

11. októbra večer od Anjelského hradu na Námestie sv. Petra fakľový sprievod. 

Iniciatívu s názvom „Pekná Cirkev koncilu“ organizuje Katolícka akcia Talianska 

v spolupráci s Rímskou diecézou. Na programe tohto večera radosti a modlitby je aj 

pozdrav Svätého Otca z okna Apoštolského paláca. Viac prezident Katolíckej akcie 

Franco Milano: „Rozhodli sme sa pre tento moment reflexie spolu s niektorými svedkami tých 
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čias, aby sme mohli zaspomínať na ten krásny fakľový sprievod, ktorý v istom zmysle 

napomohol tomu, že sa Ján XXIII. nečakane objavil v okne a nasledoval tzv. „príhovor 

o mesiaci“. My s týmto pápežom a v tomto čase chceme niesť ďalej učenie koncilu. Nie 

v perspektíve nostalgickej, ale v perspektíve, ktorá sa otvára budúcnosti.“ 

 

Záverečné komuniké zasadnutia Rady európskych 

biskupských konferencií  
Plénum predsedov Rady európskych biskupských 

konferencií, ktorá zasadala vo švajčiarskom meste St. 

Gallen od 27. do 30. septembra, rozhodlo, že budúcoročné 

plenárne zasadnutie CCEE sa bude konať na Slovensku.  
 

Hlavnou témou stretnutia európskych biskupov, ktorým 

poslal posolstvo aj pápež Benedikt XVI., boli „Výzvy našej 

doby: sociálne a duchovné aspekty“. V úvode spoločného 

záverečného komuniké predsedov 33 európskych 

biskupských konferencií, arcibiskupov Luxemburska a 

Monackého kniežatstva, maronitského arcibiskupa Cypru, 

biskupa Mukačevskej eparchie a biskupa moldavského Kišiňova je uvedený cieľ 

zasadnutia: „Predsedovia biskupských konferencií Európy, zídení na plenárnom zasadnutí od 

27. do 30. septembra vo Švajčiarsku v St. Gallen, sa konfrontovali s výzvami evanjelizácie na 

prahu Roku viery, vyhláseného Svätým Otcom Benediktom XVI. (...) Sme si vedomí, že 

ohlasovanie Ježiša Krista je veľkým Božím ‚áno‘ životu človeka, slobode, láske. Evanjelium 

naozaj odhaľuje pravdu o Bohu – Láske a dáva človeku pravú tvár, zachraňuje ho pred 

morálnym zlom a jeho ľudskosť privádza k naplneniu. Vzhľadom na súčasnú ekonomickú 

situáciu, ale aj etický liberalizmus biskupi zdôrazňujú, že kresťanstvo je aktuálne ako 

nikdy predtým a ponúka všetkým svoje „dedičstvo, ktoré proklamuje humanizmus osôb 

i spoločenstiev. Hľadiac na Krista Cirkev ohlasuje človeka oslobodeného od zla, otvoreného voči 

iným a voči Bohu Stvoriteľovi, v ktorom má prameň a garanciu hodnôt, usmerňujúcich 

konanie jednotlivcov i spoločenstiev“.                                                                                   VIAC 
 

Rozhovor týždňa s profesorom Jozefom Leščinským  
Jozef Leščinský, biblický teológ, profesor na Pedagogickej fakulte Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, hovorí o prístupe študentov k štúdiu Svätého písma. 

 

 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Rodinné listy SR VR – ako týždenný prehľad aktivít Svätého Otca – vychádzajú spravidla v stredu 
Frekvencie slovenského vysielania VR 

Rádio LUMEN: denná 15-minútovka o 20.15, repríza ráno nasledujúceho dňa o 5.15 
Rádio Slovensko: týždenná spravodajská 10-minútovka v nedeľu o 5.05, repríza o 22.15 

Naživo FM 93,3 MHz v Ríme a okolí denne o 19.45 
Počúvanie cez internet: www.radiovaticana.va, www.tkkbs.sk, www.lumen.sk 

Spravodajský servis: Newsletter - odoberanie sa prihlasuje cez webovú stránku 
Kontakt: slovak@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://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=626137
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?id=625688

