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Slávenie Kvetnej nedele 1. apríla 2012 vo Vatikáne  
Na Kvetnú nedeľu sa na N{mestí sv. Petra zišlo vyše 60 000 veriacich. Námestie 

dýchalo zeleňou olivových a palmových ratolestí, privezených z oblasti Puglie, 

a nechýbali ani tzv. parmureli, pletené z palmových listov. Úvodné obrady sa začali 

pri obelisku a po nich sa sprievod presunul k oltáru pred bazilikou, kde liturgia 

pokračovala. Po spievaných paši{ch nasledovala homília Svätého Otca. 
 

Drahí bratia a sestry! Kvetn{ nedeľa je veľkou vstupnou 

bránou, ktor{ n{s uv{dza do Veľkého týždňa; týždňa, v 

ktorom n{š P{n Ježiš začína kr{čať smerom k zavŕšeniu 

svojho pozemského účinkovania. Vystupuje do 

Jeruzalema, aby naplnil Písma, aby bol zavesený na drevo 

kríža – trón, z ktorého bude kraľovať naveky, a tak 

pritiahne k sebe ľudstvo celých dejín a všetkým ponúkne 

dar vykúpenia. Z evanjelií vieme, že sa Ježiš vybral 

smerom k Jeruzalemu spolu s dvanástimi a postupne sa 

k nim pridával zástup pútnikov. Svätý Marek nám hovorí, 

že už pri odchode z Jericha bol „veľký z{stup“, ktorý 

nasledoval Ježiša (porov. Mk 10,46). V poslednom úseku 

cesty sa odohr{va udalosť, ktor{ prid{ k očak{vaniu toho, 

čo sa m{ stať a ešte viac upriamuje pozornosť na Ježiša. 

Vedľa cesty, pri východe z Jericha, sedí a žobre slepý 

človek menom Bartimej. Len čo začuje, že prich{dza Ježiš 

z Nazareta, začne kričať: „Ježišu, syn D{vidov, zmiluj sa nado 

mnou!“ (Mk 10,47) Hľad{ sa spôsob, ako ho umlčať, ale 

zbytočne. Nakoniec si ho Ježiš nechal zavolať a pozval ho, 

aby sa k nemu priblížil. „Čo chceš, aby som ti urobil?“, 

spýtal sa ho. A on mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“ 

(Mk 10,51). A Ježiš mu povedal:  „Choď, tvoja viera ťa 

uzdravila!“ Bartimej opäť videl a nasledoval Ježiša po ceste 

(porov. Mk 10, 52). A hľa, po tom podivuhodnom znamení 

sprevádzanom zvolaním „syn D{vidov“, prech{dzalo 

zástupom chvenie mesiánskej nádeje a v mnohých vyvolávalo otázku: Ten Ježiš, ktorý 

kr{ča pred nimi smerom do Jeruzalema, je azda Mesi{š, nový D{vid?                     VIAC 
 

Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel P{na na Kvetnú nedeľu 
Pred z{verom svätej omše z Kvetnej nedele na Námestí sv. Petra sa Svätý Otec 

pomodlil modlitbu Anjel Pána, pred ktorou sa prítomným prihovoril v rôznych 

rečiach. 
 

Osobitným spôsobom pozdravil členov Prípravného výboru minuloročných 

Svetových dní ml{deže v Madride a tiež tých, ktorí pripravujú budúcoročné stretnutie 

v Riu de Janeiro, ktorí sa zišli v Ríme spolu s ďalšími 300 z{stupcami z jednotlivých 

krajín na medzinárodnom stretnutí o Svetových dňoch ml{deže. Stretnutie 

zorganizovala P{pežsk{ rada pre laikov. Potom Svätý Otec v jednotlivých jazykoch 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=576430
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pripomenul udalosti nast{vajúceho Veľkého týždňa. „Otvorte do kor{n br{ny srdca 

Kristovi“ – týmito slovami sa Svätý Otec obr{til na mladých vo francúzštine 

a pokračoval: „V tomto Veľkom týždni budeme kontemplovať trpiaceho Krista. Obetujme mu 

utrpenie celého sveta a dôverujme mu“. Po španielsky pozval Benedikt XVI. všetkých 

k účasti na Veľkonočných obradoch, kde môžu „zakúsiť veľkosť Božej l{sky“.             VIAC 
 

Posolstvo Benedikta XVI. k 27. svetovému dňu ml{deže 
Kvetn{ nedeľa, ktorou sme vstúpili do Veľkého týždňa, bola aj 27. svetovým dňom 

ml{deže na diecéznej úrovni. V posolstve k tomuto dňu, ktorého mottom bola 

zn{ma Pavlova výzva „Ustavične sa radujte v P{novi!” (Flp 4, 4), Svätý Otec píše: 
 

Drahí priatelia, s radosťou sa na v{s opäť obraciam pri príležitosti 27. svetového dňa 

ml{deže. Spomienka na stretnutie v Madride minulý rok v auguste je v mojom srdci 

st{le živ{. Boli to mimoriadne chvíle milosti, počas ktorých P{n požehnal prítomných 

mladých ľudí, ktorí prišli z celého sveta. Ďakujem P{novi za hojné ovocie, ktoré tieto 

dni priniesli a ktoré sa v budúcnosti ešte zn{sobí, tak medzi mladými, ako aj 

v spoločenstv{ch, ku ktorým patria. Teraz sa už sústreďujeme na budúce stretnutie 

v Rio de Janeiro v roku 2013, ktorého témou bude „Choďte teda, učte všetky n{rody!“ 

(Mt 28, 19).Tento rok je mottom Svetového dňa ml{deže výzva z Listu svätého 

apoštola Pavla Filipanom: „Ustavične sa radujte v P{novi!” (4, 4)                                   VIAC 
 

Generálna audiencia  p{peža  Benedikta XVI.  v stredu  4. apríla 2012 
Gener{lna audiencia vo Veľkom týždni, na ktorej sa na N{mestí sv. Petra zúčastnili 

tisíce pútnikov, bola návratom k nedávnej apoštolskej ceste do Mexika a na Kubu. 
 

Drahí bratia a sestry, som ešte   stále   plný   emócií  

z  mojej poslednej apoštolskej cesty do 

Mexika a na Kubu. Práve tejto ceste by som sa 

dnes rád venoval. Spontánne vo mne 

rezonuje vďačnosť P{novi: vo svojej Prozreteľnosti 

chcel, aby som prvý krát ako nástupca svätého 

Petra cestoval do týchto dvoch krajín, ktoré si 

uchovávajú nezabudnuteľnú 

spomienku na n{vštevy môjho predchodcu, blahoslaveného J{na Pavla II. 200-ročnice 

nezávislosti Mexika a ďalších latinskoamerických krajín, dvadsať rokov 

diplomatických vzťahov medzi Mexikom a Svätou Stolicou a objavenie obrazu Svätej 

Panny Milosrdnej Lásky z Cobre v Kubánskej 

republike - to boli hlavné príležitosti, v r{mci 

ktorých som absolvoval toto moje putovanie. 

Chcel som ním pomyselne objať celý Kontinent 

a pozvať všetkých, aby spoločne žili v n{deji a v 

poslaní kr{čať zjednotení k lepšej budúcnosti. Som 

vďačný p{nom prezidentom Mexika 

i Kuby, ktorí ma veľmi pekne prijali - a taktiež ostatným št{tnym predstaviteľom. Zo 

srdca ďakujem arcibiskupovi Leónu, Santiaga di Cuba a Havany i ďalším cteným 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=576790
http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=577135
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bratom v biskupskej službe, ktorí ma prijali s veľkou l{skou, tiež ich 

spolupracovníkom a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto n{vštevy.          VIAC 
 

Päťtisíc mladých madridskej arcidiecézy  

sa stretlo s Benediktom XVI. 
S výzvou byť bezvýhradnými „mision{rmi Krista“ 

v súčasnej spoločnosti sa Benedikt XVI. obr{til na  

5-tisíc mladých madridskej arcidiecézy  

počas pondelkového stretnutia v Aule Pavla VI.  
 

Chlapci a dievčat{, sprev{dzaní okrem iných aj svojím arcibiskupom, kardinálom  

Antoniom Roucom Varelom, prišli do Vatik{nu, aby sa Svätému Otcovi poďakovali za 

apoštolskú n{vštevu Madridu počas Svetových dní ml{deže v auguste 2011. 

V úvodnom pozdrave kardin{l Varela poznamenal, že prítomnosť p{peža bola 

„milosťou pre ich životy a ich krajinu“ .Na mladých, ktorí sú „hlavnými protagonistami 

a adres{tmi“ SDM, sa Benedikt XVI. obr{til pripomenúc toho, kto dal „silný impulz“ 

pre tieto špecifické stretnutia po celom svete, J{na Pavla II. Spomenul tiež jeho „cestu 

do neba“ pr{ve 2. apríla v roku 2005. Potom opäť vyjadril vďaku organiz{torom 

a účastníkom SDM v Madride, „dôležitého cirkevného podujatia“  a priznal, že keď sa mu 

v mysli vybavia tieto „nezabudnuteľné dni, jeho srdce sa naplní vďačnosťou voči Bohu“. 

„Spolu s vľúdnosťou a pohostinnosťou ste ponúkli vieru a radosť z mladosti“– povedal Svätý 

Otec – „veľavravné zn{mky vzkrieseného Krista“.                                                              VIAC 

 

Siedme výročie smrti blahoslaveného J{na Pavla II. 
Pred siedmimi rokmi 2. apríla 2005 zomrel Ján Pavol II. Po celom svete sa dnes 

konajú rozličné spomienkové akcie na tohto p{peža, ktorý st{le žije v srdciach 

mnohých, ako pre Vatikánsky rozhlas povedal postulátor kauzy svätorečenia Mons. 

Slawomir Oder. 
 

„Je pravdou, že dnes oslavujeme výročie jeho smrti, ale pamätajme na to, že pre kresťanov je 

deň smrti, „dies natali“, teda dňom narodenia. Je tiež pravdou, že J{n Pavol II. ostal v našich 

srdciach a ostal medzi nami ako milovan{ osoba. Vošiel do našich sŕdc a do našich domovov. 

V mnohých domoch nájdeme jeho fotografie, a tiež 

požehnania, ktoré zanechal ako znak svojej blízkosti. 

Avšak najdôležitejšou skutočnosťou je to, že ostal 

v srdciach ľudí. Osobitným znakom tejto prítomnosti 

sú st{le n{vštevy jeho hrobu v Bazilike sv. Petra. 

Iným osobitným fenoménom, ktorý sa objavil po jeho 

beatifikácii, je putovanie jeho relikvií, ktoré sa zrodilo 

spontánne. Medzinárodné putovanie jeho relikvií 

začalo na Svetových dňoch ml{deže v Madride. Potom 

to bolo Mexiko a n{všteva všetkých diecéz v krajine. Nasledovala Kolumbia, a teraz sa relikviár 

nachádza v Nigérii. Akýmsi spôsobom n{m prítomnosť blahoslaveného pripomína jeho činnosť 

počas života – medzin{rodný rozmer jeho služby. Čo sa teraz cíti a vníma ešte intenzívnejšie je 

prítomnosť l{sky, ktorú on zasial. Teda prítomnosť –  nie iba fyzická, ktorá sa skôr alebo neskôr 

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=577315
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=576791
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pominie prirodzene – znamen{ prítomnosť myšlienok, prítomnosť citov, prítomnosť l{sky, 

ktorú niekto daroval a teraz ju prijíma ako drahú a milú spomienku.“                                VIAC 
 

Svätá stolica k rozhodnutiu kub{nskej vl{dy ohľadne Veľkého piatka  
Hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi SJ vydal 

v sobotu 31. marca 2012 vyhlásenie k rozhodnutiu 

kub{nskych št{tnych predstaviteľov vyhl{siť Veľký piatok 

za deň pracovného pokoja. 
 

„Fakt, že kub{nske orgány urýchlene akceptovali žiadosť 

Svätého Otca na prezidenta Raúla Castra vyhl{siť Veľký piatok 

za deň pracovného pokoja, je iste veľmi pozitívnym 

znamením. Svätá stolica dúfa, že to podporí účasť na liturgických obradoch a radosť 

z veľkonočných  sviatkov, a že aj naďalej bude n{všteva Svätého Otca prin{šať 

vytúžené ovocie pre dobro Cirkvi a všetkých Kub{ncov.“  
 

Vatik{n bude financovať poľnohospod{rsky projekt na Kube 
P{pežsk{ rada Cor Unum bude – v priamej nadväznosti na n{vštevu Svätého Otca 

na Kube – financovať nový projekt zameraný na rozvoj poľnohospodárstva v dvoch 

kubánskych diecézach.  
 

Členom ofici{lnej deleg{cie, ktor{ ho počas cesty sprev{dzala, bol aj kardin{l Robert 

Sarah, predseda Cor Unum. Ten na Kubu cestoval, aby sa s miestnymi biskupmi 

dohodol na prijatí možných opatrení v prospech tamojšieho obyvateľstva. Projekt 

financovaný Vatik{nom je podľa kardin{la „konkrétnym vyjadrením p{pežovej milosrdnej 

l{sky voči potreb{m kub{nskeho ľudu“. Ako ďalej uviedol, l{ska zjednocuje všetkých ľudí 

navz{jom, ako aj človeka s Bohom, preto bol p{pež v Mexiku a na Kube ako pútnik 

l{sky. Rovnako m{ aj Cirkev poslanie zjaviť túto l{sku ľuďom: „L{ska sa ned{va ako 

niečo za niečo. Nie je výrazom individu{lneho egoizmu, je vyjadrením Božej l{sky. Je teda 

úlohou Cirkvi objavovať prostredníctvom jej svedectva Božiu l{sku, ktor{ plodí l{sku.“     VIAC 
 

Svät{ stolica odovzdala sýrskej cirkvi finančný dar na pomoc trpiacim  
P{pežsk{ rada Cor Unum, ktor{ je z{roveň p{pežskou charitatívnou organizáciou, 

darovala sýrskej cirkvi 100-tisíc amerických dol{rov na pomoc ľuďom postihnutým 

občianskou vojnou.  
 

Minulú sobotu navštívil Sýriu Mons. Giampietro Dal Toso, sekret{r rady, aby 

odovzdal finančný dar Benedikta XVI. predstaviteľom miestnej Cirkvi. V rozhovore 

pre Vatikánsky rozhlas komentoval tento krok nasledovne: „Svätý Otec chcel v tejto 

veľmi zvl{štnej konfliktnej situ{cii, s dôsledkami, ktoré so sebou prin{ša každý konflikt, 

vykonať gesto, osobitné gesto svojej pozornosti voči ľuďom v Sýrii, ktorí teraz trpia. Svätý 

Otec tak chcel v prvom rade prejaviť svoju blízkosť sýrskemu ľudu, a najmä kresťanom, ktorí 

sú v Sýrii, a tiež podporiť činnosť, ktorú teraz Cirkev v Sýrii uskutočňuje na pomoc 

vysídleným osob{m, utečencom a osobám, ktoré sú v núdzi.“ Mons. Dal Toso odovzdal dar 

grécko-katolíckemu melkitskému patriarchovi Gregoriovi III. v Damasku za účasti 

niektorých biskupov Sýrie.                                                                                                VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=576738
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=576734
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=577271
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P{pež účastníkom Via crucis v rímskom väzení Casa Circondariale 
Posolstvo p{peža účastníkom krížovej cesty v rímskom väzení Casa Circondariale 

v Rebibbii, konanej v piatok 30. marca 2012., ktorú viedol vikár Svätého otca pre 

Rímsku diecézu, kardinál Agostino Vallini. 
 

„Drahí bratia! Veľmi ma potešila spr{va, že v r{mci prípravy na Veľkú noc, budete 

v Casa Circondariale v Rebibbii sl{viť Krížovú cestu, ktorej bude predsedať môj vik{r 

pre Rímsku diecézu, kardinál Agostino Vallini, a na ktorej sa zúčastnia väzni, 

pracovníci väznice a spoločenstv{ veriacich rozličných farností tohto mesta. 

Osobitným spôsobom sa cítim blízko pri v{s, pretože je st{le živ{ spomienka na 

n{vštevu, ktorú som uskutočnil vo väzení v Rebibbii tesne pred Vianocami minulého 

roku. Stále si pamätám tváre, s ktorými som sa stretol, slov{, ktoré som počul 

a zanechali vo mne hlbokú spomienku. Preto sa teraz duchovne pripájam k vašej 

modlitbe a týmto spôsobom môžem pokračovať vo svojej prítomnosti medzi vami 

a ďakujem za túto možnosť vašim kapl{nom. Viem, že t{to krížov{ cesta chce byť aj 

znakom zmierenia. Tak, ako to povedal jeden z väzňov pri našom stretnutí, že väzenie 

slúži na povstanie po tom, čo sme padli, na zmierenie sa so sebou samými, s inými 

a s Bohom, a aby sme znova mohli vstúpiť do spoločnosti.“                                       VIAC 
 

Posolstvo Vatikánu k budhistickému sviatku Vesakh  
„Kde výchova zasieva, tam vykvitne rastlina dialógu 

medzi rôznymi kultúrami a náboženstvami.“ To je 

hlavn{ myšlienka pozdravného posolstva P{pežskej 

rady pre medzin{boženský dialóg k najväčšiemu  

budhistického sviatku Vesakh. 
 

„Ak sa majú ženy a muži budúcnosti tešiť, že môžu vidieť svet 

ako miesto, kde je bratstvo hodnotou a je možné, je potrebné začať ich formovať už dnes 

v školských laviciach.“ V školských učebniach na celom svete sedí vedľa seba st{le viac 

študentov patriacich  do rôznych n{boženstiev a vierovyznaní, učia sa spolu a od seba 

navz{jom. T{to rozdielnosť predklad{ výzvy a inšpiruje k hlbším úvah{m o potrebe 

viesť mladých ľudí k rešpektu a ch{paniu viery a praktizovania n{boženstva druhých. 

Tak budú pripravení „zjednotiť sa s tými, ktorí patria k iným n{boženstv{m, pri riešení 

konfliktov a pre budovanie priateľstva, spravodlivosti, pokoja a autentického ľudského 

rozvoja“. Vieme, že spr{vna výchova vedie k otvorenosti voči nadprirodzenosti 

a k ľuďom okolo n{s.                                                                                                          VIAC 
 

Vyhlásenie Vatikánu ohľadom samozvaných ukrajinských biskupov 

Po dlhom študovaní kauzy samozvaných gréckokatolíckych „biskupov“ 

v ukrajinskom Pidhirci, vydala 29. marca Kongregácia pre náuku viery oficiálne 

vyhlásenie, v ktorom neuzn{va platnosť biskupských vysviacok.  
 

Ide o vysviacky Eli{ša Dohnala OSBM, Markiana V. Hitiuka OSBM, Metoděja 

R. Špiřika OSBM, a Roberta Oberhausera a ani prípadné vysviacky, ktoré títo 

samozvaní biskupi vykonali alebo v budúcnosti vykonajú. Neuznanie vysviacky 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=576103
http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=577107
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kongreg{cia zdôvodňuje tým, že vlastní dokumenty, ktoré spochybňujú ich plnú 

platnosť. Kongreg{cia z{roveň vyhlasuje, že na z{klade ich pretrv{vajúceho falošného 

obviňovania cirkevných autorít, predovšetkým predstaviteľov Svätej stolice a miestnej 

Ukrajinskej cirkvi, ich zatvrdilého konania, spôsobujúceho zmätok a rozdelenie 

v Božom ľude, bola potvrden{ exkomunik{cia týchto samozvaných „biskupov“ na 

základe Kódexu kánonov východných cirkví 1459 §1. Preto Kongregácia svojim 

vyhl{sením upozorňuje veriacich, predovšetkým tých krajín, z ktorých 

exkomunikovaní poch{dzajú, že sa pod všetkými k{nonickými dôsledkami nesmú 

prip{jať k tejto skupine, ktorá je mimo spoločenstva s Cirkvou. Veriaci sú pozvaní, 

aby sa modlili za členov tejto skupiny, aby sa vr{tili do plného spoločenstva 

s Katolíckou cirkvou.  

 

Rozhovor týždňa s prof. MUDr. Jozefom Glasom  
V tomto týždni sme mali sviatok Zvestovania P{na a na Slovensku sa stalo už 

tradíciou, že 25. marec je Dňom počatého dieťaťa. Ide o celoslovenskú kampaň 

mimovl{dnych organiz{cií združených vo Fóre života, ktor{ m{ za cieľ šíriť úctu ku 

každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. Jej sympatizanti organizujú v období 

okolo tohto termínu rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chr{niť ľudský život od 

počatia a vonkajším symbolom, či mor{lnou podporou iniciatívy je nosenie bielej 

stužky. Rozhovor týždňa z 31. marca sme teda venovali bioetickej problematike, 

konkrétnejšie téme neplodnosti, ktorá je akýmsi alarmujúcim protipólom na 

uvedomenie si krehkosti vz{cneho daru života, ktorý je n{m ľuďom zverený. Viac 

k významu témy už n{š hosť – prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD, člen korešpondent 

P{pežskej akadémie pre život.  
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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=576424

