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Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel Pána nedeľu 2. septembra 
Aj v prvú septembrovú nedeľu sa nádvorie apoštolského paláca v Castel Gandolfe 
zaplnilo  pútnikmi  z  celého  sveta.  Svätý  Otec  sa  v  príhovore  pred  poludňajšou 
modlitbou Anjel Pána venoval téme Božieho zákona v živote človeka. 

Drahí  bratia  a  sestry,  v  liturgických  čítaniach 
dnešnej  nedele  nachádzame  tému  o  Božom 
zákone,  o  jeho  prikázaní,  základnom  prvku 
židovského, ale aj kresťanského náboženstva, kde 
nachádza  svoje  plné  zavŕšenie  v  láske  (porov. 
Rim  13,10).  Boží  zákon  a  jeho  Slovo,  ktoré 
prichádzajú  k človeku počas jeho životnej  púte, 
ho oslobodzujú z otroctva egoizmu a vovádzajú 
do  „zeme“  skutočnej  slobody  a  života.  Preto 
Sväté  písmo  nepredstavuje  Zákon  ako  čosi  zaťažujúce,  ako  nejaké  nepríjemné 
obmedzenie, ale ako najcennejší Pánov dar, svedectvo jeho otcovskej lásky, jeho vôle 
byť blízko svojho ľudu, byť jeho spojencom a prostredníctvom neho písať dejiny lásky. 
Takto sa modlí nábožný Izraelita: „V tvojich ustanoveniach mám záľubu, na tvoje slová  
nechcem zabúdať. (...) Priveď ma na chodník svojich príkazov, lebo som si ho obľúbil“ (Ž 119, 
16.35). V Starom zákone je Mojžiš tým, kto v mene Boha predkladá ľudu Zákon. Po 
dlhom putovaní púšťou, na prahu zasľúbenej zeme, prehlasuje: „A teraz, Izrael, počúvaj  
prikázania  a  ustanovenia,  ktoré  ťa  chcem naučiť  konať,  aby  ste  žili  a  dosiahli  vlastníctvo  
krajiny, ktorú vám dá Pán, Boh vašich otcov“ (Dt 4,1). Tu však nastáva ťažkosť: keď sa ľud 
usadí  v  krajine  a  je  ochrancom  Zákona,  zrazu  je  pokúšaný  hľadať  istotu  a  radosť 
v niečom, čo nie je Pánovým slovom: v majetku, v moci, v „iných božstvách“, ktoré sú 
v  skutočnosti  márne,  sú  idolmi.  Boží  Zákon,  samozrejme,  zostáva,  ale  už  nie  je 
najdôležitejšou skutočnosťou, pravidlom života; stane sa akýmsi plášťom, vonkajšou 
prikrývkou,  zatiaľ  čo  sa  život  uberá  inými  cestami,  podľa  iných  pravidiel,  často 
sebeckých  záujmov  individuálnych  či  skupinových.  Takto  náboženstvo  stráca  svoj 
autentický význam, ktorý spočíva v počúvaní Božieho slova, aby sme plnili jeho vôľu 
a zredukuje sa na vonkajšie, druhotné praktiky, ktoré uspokojujú skôr potrebu človeka 
byť zadobre s Bohom.                                                                                                           VIAC

Generálna audiencia v stredu 5. septembra 2012
„Škola modlitby“ – takto pápež Benedikt  XVI.  nazval svoje stredajšie  katechézy, 
prostredníctvom ktorých sa prihovára veriacim počas generálnych audiencií. Dnes sa 
v  venoval modlitbe z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána.

Drahí  bratia  a  sestry,  dnes,  po  skončení  prázdnin, 
pokračujeme v audienciách tu vo Vatikáne a rád by 
som  nadviazal  na  „školu  modlitby“,  ktorej  sa 
spoločne venujeme počas týchto stredajších katechéz. 
Dnes by som rád hovoril o modlitbe v knihe Zjavenia 
svätého  apoštola  Jána,  ktorá  –  ako  viete  –  je 
poslednou  z  kníh  Nového  Zákona.  Je  to  náročná 
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kniha,  ktorá  však  obsahuje  veľké  bohatstvo.  Sprostredkuje  nám  kontakt  so  živou 
a vrúcnou modlitbou kresťanského spoločenstva, ktoré je zhromaždené „v deň Pánov“ 
(Zjv  1,  10):  toto  je  ústredná  myšlienka,  okolo  ktorej  sa  rozvíja  celý  text. Čítajúci 
odovzdáva  zhromaždeniu  odkaz,  ktorý  Pán  zveril  evanjelistovi  svätému  Jánovi. 
Čítajúci a zhromaždenie sú takpovediac dvomi hlavnými protagonistami celej knihy; 
im je od samého začiatku adresované radostné posolstvo: „Blahoslavený, kto číta, aj tí,  
čo počúvajú slová proroctva“ (1,3). Z dialógu medzi nimi sa rodí symfónia modlitby, 
ktorá  sa  vo  veľkej  rozličnosti  foriem  vyvíja  až  k  samotnému  záveru.  Počúvajúc 
čítajúceho, ktorý prezentuje posolstvo a počúvajúc a pozorujúc zhromaždenie, ktoré na 
posolstvo reaguje, ako poslucháči prijímame za svoju ich spoločnú modlitbu. Prvá časť 
knihy Zjavenia svätého apoštola Jána (1,4 – 3,22) prostredníctvom opisu spoločenstva, 
ktoré sa modlí, prezentuje tri po sebe nasledujúce etapy. Prvá z nich (1,4-8) sa skladá 
z dialógu,  ktorý  –  na  jedinom  mieste  v  Novom  zákone  –  sa  odvíja  medzi  práve 
zhromaždeným  spoločenstvom  a  čítajúcim,  ktorý  sa  naň  obracia  so  žehnajúcim 
prianím:  „Milosť  vám a  pokoj“  (1,4).  Čítajúci  potom pokračuje  zdôrazňujúc  odkiaľ 
pochádza toto prianie: prichádza od Najsvätejšej Trojice: od Otca, od Svätého Ducha 
a od Ježiša Krista, ktorí spoločne uskutočňujú projekt stvorenia a spásy celého ľudstva. 
Zhromaždenie  počúva,  a  keď  zaznie  meno  Ježiša  Krista,  zachveje  sa  radosťou. 
Odpovedá naň s entuziazmom, prednášajúc nasledujúcu modlitbu chvál: „Jemu, ktorý 
nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi 
Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.“ (1,5b-6).              VIAC 

Zomrel kardinál Carlo Maria Martini 
V piatok 31. augusta 2012 zomrel vo veku 85 rokov kardinál 
Carlo  Maria  Martini,  emeritný  milánsky  arcibiskup,  jezuita, 
biblista, známy inovatívnymi pastoračnými prístupmi.

Po 22 rokoch vedenia Milánskej arcidiecézy odišiel v roku 2002 
na odpočinok do Jeruzalema,  kde chcel  pokračovať vo svojich 
biblických  bádaniach.  Parkinsonova  choroba  mu  v  tom  však 
zabránila  a  posledné  roky  prežil  v  jezuitskej  komunite 
v talianskom meste Gallarate.  Viac ako 200-tisíc ľudí navštívilo 
katedrálu v Miláne, aby sa mohli rozlúčiť s kardinálom Carlom 
Mariom  Martinim.  Eucharistickej  slávnosti  s pohrebnými  obradmi  3.  septembra 
predsedal milánsky arcibiskup kardinál Angelo Scola. Na začiatku slávnosti prečítal 
kardinál  Angelo  Comastri,  generálny  vikár  Svätého  Otca  pre  Mestský  štát  Vatikán 
a jeho zástupca na pohrebe posolstvo, v ktorom Benedikt  XVI.  poukázal na hlbokú 
lásku tohto pastiera Cirkvi: „Drahí bratia a sestry, v tomto okamihu by som chcel vyjadriť  
moju blízkosť, v modlitbe a s náklonnosťou, celej milánskej arcidiecéze, Spoločnosti Ježišovej,  
príbuzným a všetkým tým, ktorí si vážili a milovali kardinála Carla Mariu Martiniho a chceli  
ho odprevadiť na tejto jeho poslednej ceste. «Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na  
mojich chodníkoch» (Ž 119, 105): slovami žalmistu možno zhrnúť celé bytie tohto veľkorysého  
a verného pastiera Cirkvi. Bol Božím mužom, ktorý Sväté písmo nielen študoval, ale intenzívne  
ho miloval, spravil z neho svetlo svojho života, keďže všetko je «ad maiorem Dei gloriam», na  
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väčšiu Božiu slávu. A práve pre toto bol schopný učiť veriacich a tých, ktorí hľadajú pravdu, že  
jediné Slovo, ktoré si zaslúži byť vypočuté, vítané a nasledované je to od Boha, pretože ukazuje  
všetkým cestu pravdy a lásky.  Robil  tak  s  veľkou otvorenosťou ducha,  neodmietajúc  nikdy  
stretnutie  a  dialóg  so  všetkými,  odpovedajúc  konkrétne  na  pozvanie  apoštola  byť «stále  
pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás» (1 Pt 3,  
15). Konal v duchu hlbokej lásky pastiera, podľa svojho biskupského motta Pro veritate adversa  
diligere, pozorný vo všetkých situáciách, najmä v tých ťažších, blízky s láskou tým, ktorí sa  
nachádzali  v  strachu,  chudobe,  utrpení.  V  jednej  homílii  počas  jeho  dlhodobej  služby  
ambroziánskej diecéze sa modlil takto: „Prosím ťa, Pane, urob nás pramenitou vodu pre iných,  
rozdeleným chlebom pre bratov, svetlom pre tých, ktorí kráčajú v temnotách, životom pre tých,  
ktorí tápu v tieni smrti. Pane, buď životom pre svet, Pane, ty nás veď k tvojej obete; spoločne  
budeme kráčať k tebe,  vezmeme tvoj kríž,  zakúsime spoluúčasť na tvojom Vzkriesení. Spolu  
s tebou budeme kráčať smerom k nebeskému Jeruzalemu, smerom k Bohu“ (Homília z 29. marca  
1980). Pane, ktorý si sprevádzal kardinála Carla Mariu Martiniho celým jeho životom prijmi  
tohto neúnavného služobníka Evanjelia a Cirkvi v nebeskom Jeruzaleme.“  Smrťou kardinála 
Martiniho má Kardinálske kolégium 206 členov, z ktorých má 118 právo zúčastniť sa 
prípadného konkláve a 88, ktorí dosiahli kánonický vek 80 rokov. 

Program návštevy Benedikta XVI. v Libanone 
Svätý  Otec  začne  svoju  24.  zahraničnú  apoštolskú  cestu  v  piatok  14.  septembra 
odletom z rímskeho letiska Ciampino o 9.30 hod. a v nedeľu 16. septembra o 19.00 
hod. odletí späť do Ríma.

Prílet  na  medzinárodné  letisko  Rafiqa  Haririho 
v Bejrúte je plánovaný na 13.45 miestneho času (+ 1 
hodina  k  nášmu  času),  po  ňom  bude  nasledovať 
oficiálne  privítanie  a  príhovory  libanonského 
prezidenta Michela Sulejmana a Benedikta XVI. Večer 
o  18.00  Svätý  Otec  podpíše  v  Bazilike  sv.  Pavla  v 
Harisse  posynodálnu  Apoštolskú  exhortáciu  pre 
Blízky  východ,  čo  je  hlavný  dôvod  jeho  návštevy  v  Libanone. Sobotný  program 
návštevy začne po súkromnej svätej omši na nunciatúre o 8.00 hod. Dopoludnie bude 
patriť  protokolárnym  návštevám  a  stretnutiam  s  politickými  a náboženskými 
predstaviteľmi.  O  10.00  hod.  navštívi  pápež  prezidentský  palác  v  Baabde,  kde  sa 
súkromne  stretne  s  prezidentom  Sulejmanom,  potom  s  predsedom  parlamentu 
Nabihom  Berrim  a  libanonským  premiérom  Nadžibom  Mikatim.  O  10.50  bude 
nasledovať stretnutie s predstaviteľmi moslimských komunít v Libanone a o 11.15 bude 
rovnako  v  prezidentskom  paláci  nasledovať  stretnutie  s  členmi  vlády  a  štátnych 
inštitúcií, diplomatickým zborom a inými kultúrnymi a náboženskými predstaviteľmi. 
V sídle Arménskeho katolíckeho patriarchátu v Bzommare sa pri  spoločnom obede 
stretne  s patriarchami  a  biskupmi  Libanonu.  Sobotný  program  ukončí  stretnutie 
s mladými na námestí pred budovou Maronitského patriarchátu v Bkerké o 18.00 hod. 
Nedeľný program 16. septembra sa začne slávnostnou svätou omšou v „Bejrut City 
Center  Waterfront“  –  prímorskej  časti  Bejrútu,  ktorá  bola  vybudovaná  z  materiálu 
vojnou  zničených  budov.  Počas  svätej  omše  Svätý  Otec  slávnostne  odovzdá 
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posynodálnu Apoštolskú exhortáciu pre Blízky východ. O 17.15 bude v sídle Sýrsko-
katolíckeho patriarchátu v Charfete nasledovať ekumenické stretnutie s predstaviteľmi 
iných  kresťanských  denominácií.  O  18.00  hodine  sa  na  bejrútskom  letisku  „Rafiqa 
Haririho“ uskutoční rozlúčkový ceremoniál, po ktorom pápež odletí späť do Ríma. 

Tradičné stretnutie Benedikta XVI. s jeho bývalými študentmi
V  kongresovom centre Mariapoli 

v Castel Gandolfe, ktoré susedí s letnou 
pápežskou rezidenciou, sa v dňoch od 
30. augusta do 3. septembra 2012 konal 

tradičný seminár  niekdajších 
univerzitných študentov 

profesora Josepha Ratzingera. 

 Ratzingerschülerkreis sa zaoberal 
otázkami ekumenického dialógu

 a vzťahmi  medzi  katolíkmi,  anglikánmi 
a luteránmi.  Podnetom  k teologickej 

diskusii bolo dielo emeritného predsedu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov 
kardinála Waltera Kaspera, nazvané „Zbieranie úrody. Základné aspekty kresťanskej 
viery  v  ekumenickom dialógu“ (Padeborn-Leipzig,  2011).  Kniha sumarizuje  40  rokov 
trvajúci  oficiálny  dialóg medzi  Katolíckou cirkvou a  Anglikánskym spoločenstvom, 
Svetovou luteránskou federáciou, Svetovou metodistickou radou a Svetovou alianciou 
reformovaných  cirkví.  Na  tomto  36.  ročníku  letného  stretnutia  sa  o.i.  zúčastnili  aj 
viedenský  arcibiskup  kardinál  Christoph  Schönborn,  pomocný  hamburský  biskup 
Hans-Jochen  Jaschke,  či  sekretár  Pápežskej  rady  pre  kultúru  Mons.  Barthélémy 
Adoukonou. Aj oni obhajovali svoje doktorandské práce u súčasného pápeža v čase 
jeho  profesorského  pôsobenia  na  nemeckých  univerzitách.  Kardinál Christoph 
Schönborn pre Vatikánsky rozhlas povedal:  „Stretávame sa každoročne už vyše tridsať  
rokov a už sme takmer všetci v dôchodkovom veku. Svätý Otec je medzi nami najmladší. Tak  
tom ale stále bolo. Vždy ma ohromí, ako si Svätý Otec pamätá všetkých svojich žiakov, každého  
sa vypytuje na jeho príbuzných, rodinu, vie,  kto zažíva nejakú rodinnú bolesť a zaujíma sa  
o nich. Je veľmi ľudský, otcovský, bratský. Okrem hľadania pravdy – historickej,  filozofickej  
a teologickej sa na našich stretnutiach zachoval tento ľudský rozmer."

Posolstvo Benedikta XVI. účastníkom Genfestu 2012 v Budapešti
Pri  príležitosti  medzinárodného  stretnutia 
mladých z Hnutia fokoláre pod názvom Genfest 
2012, ktoré sa konalo v Budapešti od 30. augusta 
do  2. septembra,  zaslal  pápež  Benedikt  XVI. 
posolstvo predsedníčke hnutia Marii Voceovej. 

Budapešť  je  podľa  Svätého  Otca  význačným 
symbolom  túžby,  ktorá  viedla  mladých  k tomu, 
aby  sa  zjednotili  na  iniciatíve  s  názvom Let´s  
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Bridge.„Mnoho mostov na Dunaji,  ktoré spájajú niekdajšie sídla Buda a Pešť a robia z nich  
jeden  celok,“ uvádza  pápež, „bolo  zničených  počas  Druhej  svetovej  vojny.  Napriek  tomu  
sa z popola tohto strašného konfliktu zrodilo odhodlanie budovať pokoj na trvácnom základe,  
rozhodnutie,  ktoré  mohlo  byť  inšpiráciou  pre  založenie  Hnutia  fokoláre.“ Svätý  Otec  verí, 
že „že toto krásne mesto bude znamením nádeje" pre mladých na Genfeste. Ako uvádza, 
mohlo by ich inšpirovať k tomu, „aby ponúkli priateľskú ruku tým, ktorí pochádzajú z iných  
prostredí a kultúr“, a tak formovali pozemské mesto v jednote a pokoji, a do istej miery 
vytvárali „predobraz nerozdeleného Božieho mesta“. Na „budovaní mostov bratstva“ sa zišlo 
12-tisíc mladých z celého sveta, vrátane 3-tisíc dobrovoľníkov. Medzinárodná delegácia 
Genfestu bola prijatá aj v Parlamente a večer v Športovej aréne podujatie pokračovalo 
koncertom,  na  ktorom  sa  zúčastnili  aj  maďarské  občianske  a  náboženské 
autority. Súčasťou programu bolo tzv. stavanie mostov na základe svedectiev zo života 
mladých aj  formou pripravených  choreografií  a  hudobných vystúpení.  O túžbe  po 
univerzálnom bratstve hovorí jedna z účastníčok Genfestu, Talianka Chiara: „Hľadať vo  
všetkých tých, ktorí sú blízko, tvár Ježiša, teda ´milovať všetkých ako seba samých´. K tomu  
stačí jednoducho úsmev venovaný tým, ktorí  nás skutočne potrebujú. My sami s tým máme  
mnoho skúseností, ako napríklad povodne v Ligúrii, ktoré nás skutočne priviedli k tomu, aby  
sme získali silu a pomáhali tým, ktorí to potrebovali. Myslím si, že už toto je silným svedectvom  
bratstva.“ Genfest  sa  skončil  v  nedeľu  2. septembra  slávnostnou  svätou  omšou  na 
námestí  pred  Bazilikou  sv.  Štefana,  ktorej  predsedal  kardinál  Péter  Erdő, 
budapeštiansky arcibiskup.  

Kardinál Tomko pápežským legátom na oslavách v Ľvove  
Svätý  Otec  vymenoval  kardinála  Jozefa  Tomka,  emeritného 
prefekta  Kongregácie  pre  evanjelizáciu  národov,  za  svojho 
osobitného  vyslanca,  ktorý  ho  bude  zastupovať  na  oslavách 
600.  výročia  zriadenia  arcibiskupstva  a  metropolie  Ľvov. 
Ukrajinskí rímskokatolícki si toto jubileum pripomenú v sobotu 
8.  septembra  2012.  Ľvovská  latinská  metropolia,  ktorej 
aktuálnym  arcibiskupom  je  Mons.  Mieczyslaw  Mokrzycki, 
vznikla  28.  augusta  141  2  prenesením  sídla  arcibiskupa-
metropolitu z Haliče do väčšieho a obranyschopnejšieho mesta 
Ľvov,  čo  schválil  pápež  Ján XXIII. Benedikt  XVI.  vymenoval 

súčasne  kardinála  Angela  Sodana,  dekana  Kardinálskeho  kolégia,  za  svojho 
Pápežského  legáta  na  slávnostnej  posviacke  karagandskej  katedrály  v  Kazachstane, 
ktorá sa uskutoční 9. septembra tohto roku. 

Viceprezident federácie rodín o kongrese v Trnave
Od 29.  augusta  do 1.  septembra  sa  v Trnave konal  7.  európsky rodinný kongres 
organizovaný Hnutím kresťanských rodín na Slovensku z poverenia Celosvetovej 
konfederácie hnutí kresťanských rodín (ICCFM). 

Na kongrese  sa  zúčastňuje  aj  Giuseppe  Barbaro,  viceprezident  Európskej  federácie 
združení  katolíckych rodín,  ktorý pre  Vatikánsky rozhlas  povedal: „Všetci  vieme,  že  
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v tejto  chvíli príčiny  svetovej ekonomickej krízy  –  a  zvlášť  tej  európskej  –  sa  dávajú  za  
vinu všelijakým medzinárodným finančným špekuláciám. Asi menej je zrejmé, že v posledných  
rokoch nám chýbajú dve základné cnosti pri správaní a pri vytváraní spoločného dobra – sú to  
umiernenosť a solidarita. Tie nachádzajú svoj najmocnejší prameň vo vnútri samotnej rodiny,  
ktorá ba mala objaviť tieto cnosti a tým prispieť určitým spôsobom k hospodárskemu oživeniu  
na našom kontinente.“ Téma kongresu rodín v Trnave znie: „Kultúra a morálka rodiny 
v globalizovanej spoločnosti.“ Giuseppe Barbaro vníma postavenie kresťanských rodín 
v dnešnej spoločnosti ako istý „zápas“.                                                                             VIAC

Púť Ordinariátu OS a OZ SR do Ríma a Vatikánu  
V utorok 4.  septembra ráno o 9.  hodine patrila  časť  Baziliky sv.  Petra  vo Vatikáne 
slovenským pútnikom. Vojenský ordinár Mons. František Rábek spolu s inými kňazmi 
ordinariátu  slávil  svätú  omšu  pre  účastníkov  púte  Ordinariátu  Ozbrojených  síl 
a ozbrojených zborov Slovenskej republiky do Ríma a Vatikánu. Na svätej  omši bol 
prítomný  aj  veľvyslanec  Slovenskej  republiky  pri  Svätej  stolici  Jozef  Dravecký 
a policajná  pridelenkyňa  v  Ríme  pplk.  Dáša  Macková.  O  dôvode  návštevy  hovorí 
Mons. František Rábek.

Rozhovor týždňa s prof. Jozefom Leščinským o exegéze Svätého písma 
V  rubrike  Rozhovor  týždňa  sme  sa  venovali  Svätému  písmu,  významu  jeho 
interpretácie,  pochopenia.  Hovorili  sme s  Jozefom Leščinským, biblickým teológom 
a kulturológom,  ktorý  pôsobí  ako  profesor  na  Pedagogickej  fakulte  Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. 

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

Slovenský rozhlas: v nedeľu o 5.05 a 22.15 týždenná 10-minútovka
Naživo FM 93,3 MHz v Ríme a okolí denne o 19.45 

Počúvanie cez internet: www.radiovaticana.org, 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
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http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?id=617610
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=618349
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=617049
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