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Benedikt XVI. pred modlitbou 

Anjel Pána v nedeľu 4. novembra  
Aj v nedeľu 4. novembra sa napriek 

daždivému počasiu zišli na Námestí sv. 

Petra pútnici z celého sveta, aby sa 

spolu s Benediktom XVI.  

pomodlili modlitbu Anjel Pána. 

V  príhovore pred modlitbou sa Svätý 

Otec venoval téme prikázania lásky. 
 

Drahí bratia a sestry! Dnešné evanjelium 

(Mk 12,28-34) nám znovu predkladá Ježišovo učenie o najväčšom prikázaní, 

o dvojitom prikázaní lásky: milovať Boha a milovať blížneho. Svätí, ktorých sme pred 

nedávnom všetkých spoločne oslavovali jedinou slávnosťou, sú tí, čo, zverujúc sa 

Božej milosti, hľadajú spôsob ako žiť podľa tohto základného zákona. V skutočnosti 

môže prikázanie lásky v plnosti uskutočňovať ten, čo žije v hlbokom vzťahu s Bohom 

takým spôsobom ako dieťa, ktoré sa stáva schopné milovať na základe dobrého 

vzťahu s matkou a otcom. Svätý Ján z Avily, ktorého som nedávno vyhlásil za učiteľa 

Cirkvi, píše na začiatku svojho Traktátu o Božej láske: «Príčina, ktorá pobáda naše srdce 

viac milovať Boha, je hlboké uvažovanie nad láskou, ktorou nás On miluje... Toto, viac ako iné 

dobrodenia, pobáda srdce milovať; pretože ten, kto dáva druhému nejaké dobrodenie, dáva mu 

niečo, čo vlastní; ale ten, kto miluje, dáva druhému všetko čo má a neostáva mu nič viac, čo by 

ešte mohol dať» (č. 1). Prv, než by bola prikázaním, je láska darom, je skutočnosťou, 

ktorú nám Boh dáva spoznať a zakúsiť ako zrniečko, ktoré v nás môže klíčiť a rásť 

v našom živote. Keď Božia láska v nejakom človeku zapustila hlboké korene, 

uschopňuje ho milovať aj toho, čo si to nezaslúži. Rovnako ako Boh miluje nás. Otec 

a matka nemilujú svoje deti iba vtedy, keď si to zaslúžia. Vždy ich milujú, aj vtedy, 

keď im samozrejme vysvetľujú to, že konajú nesprávne. Od Boha sa učíme vždy chcieť 

iba dobro a nikdy nie zlo. Učíme sa hľadieť na druhého nielen našimi očami, ale 

Božím pohľadom, pohľadom Ježiša Krista. Je to pohľad, ktorý vychádza zo srdca 

a nezastaví sa na povrchu, ide poza prvotné zdanie a dokáže vnímať najhlbšie túžby 

druhého: byť vypočutý v nezištnej pozornosti; jedným slovom, po láske.                VIAC 

 

Katechéza generálnej audiencie 

v stredu 7. novembra 2012 
V závere stredajšej generálnej audiencie, 

ktorá sa konala na Námestí sv. Petra, pápež 

Benedikt XVI. zopakoval apel na pokoj 

v Sýrii, k čomu vydal vyhlásenie aj páter 

Lombardi, hovorca Vatikánu. V katechéze 

Svätý Otec hovoril o dynamizme lásky. 
 

Drahí bratia a sestry, meditácie, ktoré spoločne robíme v tomto Roku viery, nás vedú 

k zamysleniu sa nad obdivuhodnou ľudskou a kresťanskou skúsenosťou: človek má 

v sebe tajomnú túžbu po Bohu. Katechizmus Katolíckej Cirkvi vo svojom úvode 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=635644
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=636598
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=636598
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=636694
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zámerne podáva tieto slová: „Túžba po Bohu je vpísaná do srdca človeka, lebo človek 

je stvorený Bohom a pre Boha. Boh neprestáva priťahovať človeka k sebe a jedine 

v Bohu nájde človek pravdu a šťastie, ktoré neprestajne hľadá“ (č. 27). Táto veta, pre 

niektoré kultúry prijateľná, ba priam samozrejmá, sa v kontexte západnej, 

sekularizovanej kultúry, môže javiť skoro ako provokácia. Veď mnohí naši súčasníci 

by mohli namietať, že túžbu po Bohu vôbec nepociťujú. Mnohé kultúry už Boha 

akoby neočakávali, netúžili po ňom: zdá sa im ľahostajný a necítia potrebu sa k nemu 

vyjadrovať. V skutočnosti však to, čo sme nazvali „túžbou po 

Bohu“, ešte celkom nevymizlo z ľudského srdca a rozličnými 

spôsobmi sa ho dotýka. Ľudia sú vo svojich túžbach často zameraní 

na konkrétne dobrá, na rozdiel od dobier duchovných, a predsa sú 

konfrontovaní aj s otázkou, čo je dobro ako také, teda stretávajú sa 

s čímsi, čo je odlišné od nich samých, čo človek nemôže vytvoriť, 

ale je to len povolaný spoznať. Čo teda dokáže skutočne naplniť 

túžby človeka? V mojej prvej encyklike Deus caritas est som sa 

pokúšal analyzovať ako sa táto dynamika uskutočňuje v skúsenosti 

ľudskej lásky, v skúsenosti, ktorú ľudia dneška ľahšie vnímajú ako okamih extázy, 

vyjdenia zo seba samých – ako moment, keď si uvedomujú, že sú preniknutí túžbou, 

ktorá ich presahuje. Prostredníctvom lásky muž a žena navzájom novým spôsobom 

spoznávajú veľkosť a krásu života a celého sveta. Ak to, čo spoznávam, nie je len 

ilúzia, ak naozaj chcem dobro druhého a v ňom sa napĺňa to, po čom túžim, musím sa 

sústrediť nie na seba samého: treba sa dať do služby druhému, a to až tak, že 

zabudnem na seba.                                                                                                              VIAC 

 

Prvé vešpery zo Slávnosti všetkých svätých v Sixtínskej kaplnke  
V stredu 30. októbra predsedal pápež Benedikt XVI. modlitbe prvých vešpier zo 

Slávnosti všetkých svätých v Sixtínskej kaplnke, pri príležitosti 500. výročia jej 

inaugurácie. Sixtínska kaplnka je aj po piatich storočiach miestom 

nezabudnuteľného zážitku pre vyše päť miliónov ľudí, ktorí ju ročne navštívia. 

Svätý Otec vo svojom príhovore pripomenul jej podstatu ako  sakrálneho priestoru. 
 

Ctení bratia, drahí bratia a sestry! V tejto liturgii Prvých vešpier zo Slávnosti všetkých 

svätých, si pripomíname úkon, keď pred 500 rokmi, pápež 

Július II. inauguroval stropné fresky tejto Sixtínskej kaplnky. 

Ďakujem kardinálovi Bertellovi za jeho slová, ktorými sa na 

mňa obrátil a srdečne pozdravujem všetkých 

prítomných. Prečo si pripomínať túto historicko-umeleckú 

udalosť liturgickým slávením? Predovšetkým preto, že 

Sixtínska kaplnka je vo svojej podstate liturgickou aulou, je 

veľkou kaplnkou vatikánskeho Apoštolského paláca. Okrem 

toho preto, že umelecké diela, ktoré ju zdobia, zvlášť fresky, 

nachádzajú v liturgii, takpovediac, svoje životné prostredie, 

kontext, v ktorom najlepšie vyjadrujú všetku svoju krásu, 

všetko bohatstvo a význam ich zmyslu. A tak počas 

liturgického obradu celá táto symfónia obrazov ožíva, samozrejme v duchovnom 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=636731
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zmysle, ale tiež neoddeliteľne estetickom, pretože vnímanie umeleckej formy je aktom 

typicky ľudským a ako taký zahŕňa zmysly a ducha. Stručne povedané: Sixtínska 

kaplnka pozorovaná v modlitbe je ešte krajšia, autentickejšia, odhaľuje sa v celom 

svojom bohatstve. Tu všetko ožíva, všetko rezonuje v kontakte s Božím slovom. Počuli 

sme časť Listu Hebrejom: «No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, 

k nebeskému Jeruzalemu a k myriadám anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu... » 

(Hebr 12, 22-23). Autor sa zaoberá kresťanmi a vysvetľuje, že pre nich sa napĺňajú 

prísľuby Starého zákona: slávnosť spoločenstva, ktorého centrom je Boh a Ježiš, 

obetovaný a zmŕtvychvstalý Baránok (porov. 23-24). Celý tento dynamický prísľub 

a naplnenie tu máme zastúpené vo freskách na dlhých múroch, v práci veľkých 

maliarov z Umbrie a Toskánska z druhej polovice 15. storočia.                                  VIAC 

 

Príhovor  pred  modlitbou  Anjel  Pána  na  Slávnosť  všetkých   svätých 
Svätý Otec sa aj 1. novembra napoludnie prihovoril z okna svojej pracovne 

veriacim, ktorí sa zišli na Námestí sv. Petra, aby sa spolu s ním pomodlili modlitbu 

Anjel Pána.  Pozval ich,  aby sa spoločne zamysleli nad  dvojitou dimenziou Cirkvi. 
 

Drahí bratia a sestry, dnes sa s radosťou stretávame na Slávnosti všetkých svätých. 

Táto slávnosť nás podnecuje, aby sme uvažovali o dvojitom horizonte ľudstva, ktoré 

symbolicky vyjadrujeme slovami «zem» a «nebo»: Zem reprezentuje putovanie 

dejinami, nebo zasa večnosť, plnosť života v Bohu. Tak aj dnešná slávnosť ponúka 

príležitosť uvažovať nad dvojitou dimenziou Cirkvi: Cirkvou putujúcou v čase a tou, 

ktorá slávi neprestajne, teda nad nebeským Jeruzalemom. Tieto dva rozmery sú 

prepojené práve   skrze skutočnosť 

«spoločenstva svätých»: Je to 

skutočnosť, ktorá sa začína tu na zemi, 

ale  svoje naplnenie dosahuje až v nebi. 

V pozemskom svete je Cirkev začiatkom 

toho tajomného spoločenstva, ktoré 

zjednocuje ľudstvo, je tajomstvom úplne 

koncentrovaným v Ježišovi Kristovi. 

On je ten, ktorý do ľudského rodu 

vniesol novú dynamiku, nový pohyb, privádzajúci k Bohu a zároveň k jednote, 

k pokoju v najhlbšom zmysle slova. Ježiš Kristus – hovorí Jánovo evanjelium (11,52) – 

zomrel, «aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti» a jeho činnosť pokračuje 

v Cirkvi, ktorá je nerozlučne «jedna», «svätá» a «katolícka». Byť kresťanmi a byť 

súčasťou Cirkvi znamená otvoriť sa tejto jednote ako zrno, ktoré zasiate do zeme 

odumiera, klíči a rastie smerom k nebu. Svätí – tí, ktorých za takých vyhlasuje Cirkev, 

ale aj všetci svätí a sväté, ktorých pozná iba Boh a my ich dnes oslavujeme – hlboko 

prežívali túto dynamiku. V každom z nich, veľmi osobným spôsobom, bol prítomný 

Kristus vďaka jeho Duchu, ktorý koná skrze slovo a sviatosti. V tejto súvislosti 

spojenie s Kristom v Cirkvi neničí osobnosť človeka, ale ju otvára, transformuje silou 

lásky a obohacuje už tu na zemi o dimenziu večnosti. V podstate to znamená stať sa 

podobnými obrazu Božieho Syna (porov. Rim 8,29), realizujúc plán, vytvorený 

Bohom, ktorý stvoril človeka na svoj obraz a podobu.                                                 VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=634857
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=634894
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Homília  pápeža  zo  svätej  omše  za  zosnulých  kardinálov a biskupov  
V deň, keď si Cirkev pripomína pamiatku všetkých verných zosnulých, viedol 

pápež Benedikt XVI. súkromnú modlitbovú pobožnosť v hrobke pod Vatikánskou 

bazilikou a 3. novembra dopoludnia slávil v Bazilike sv. Petra svätú omšu za duše 

zosnulých  kardinálov  a  biskupov,   ktorí   zomreli  v priebehu   minulého   roku.  
 

Ctihodní bratia, drahí bratia a sestry! V našich srdciach prežívame atmosféru 

spoločenstva so svätými a spomienky na všetkých verných zosnulých, ktorú nám 

intenzívnym spôsobom sprostredkovali liturgické slávenia posledných dní. Zvlášť 

návšteva cintorínov nám umožnila obnoviť spojenie s drahými osobami, ktoré nás už 

opustili. Paradoxne smrť zachováva to, čo nemôže udržať život: ako naši zosnulí žili, 

čo milovali, čoho sa báli a v čo dúfali, čo odmietali, toto objavíme jedinečným 

spôsobom pri hroboch, ktoré ostali akoby zrkadlom ich života a ich sveta. Vyzývajú 

a vedú nás k znovu nadviazaniu dialógu, ktorý smrť prerušila. Pohrebné miesta tvoria 

akýsi druh zhromaždenia, v ktorom sa živí stretávajú so svojimi zosnulými 

a posilňujú s nimi vzťahy v takom spoločenstve, ktoré ani smrť nedokázala prekaziť. 

Tu v Ríme, na zvláštnych cintorínoch, ktorými sú katakomby, cítime ako na žiadnom 

inom mieste hlboké spojenie s prvotným kresťanstvom, ktoré je nám tak blízke.    VIAC 

 

Benedikt XVI. zdieľa bolesť nad smrťou patriarchu Maxima  
Pápež Benedikt XVI. zaslal sústrastný telegram k úmrtiu bulharského 

pravoslávneho patriarchu Maxima, ktorý zomrel 6. novembra 2012  vo veku 

98 rokov v Sofii. Bol najstarším patriarchom spomedzi všetkých predstaviteľov 

pravoslávnych  cirkví  a  Bulharskú  pravoslávnu  cirkev  viedol  41  rokov.  
 

Patriarcha Maxim (vlastným menom Marin Minkov) sa 

narodil 29. októbra 1914 a za hlavu Bulharskej pravoslávnej 

cirkvi bol zvolený 4. júla 1971, teda viedol ju počas obdobia 

komunistickej diktatúry, aj v čase prechodu k 

demokracii. Svätý Otec v telegrame Grigorijovi di Velikovi 

Trnovovi, predsedovi Svätej synody Pravoslávnej cirkvi 

Bulharska v mene Katolíckej cirkvi uisťuje pravoslávnych 

biskupov, kňazov a veriacich o modlitbách za zosnulého 

a vyjadruje, že s nimi zdieľa bolesť zo straty metropolitu Sofie, ktorý „mnoho rokov 

oddane slúžil Bohu a jeho ľudu“. „Vzdávam vďaky Bohu za všetko dobro, ktoré 

zosnulý patriarcha vykonal pre svoju cirkev,“ píše Benedikt XVI. v telegrame, 

v ktorom sa zmieňuje aj o vrelej pohostinnosti, ktorej sa dostalo pápežovi Jánovi 

Pavlovi II. počas návštevy Bulharska v máji 2002 a poukazuje na dobré vzťahy, ktoré 

patriarcha rozvíjal s Katolíckou cirkvou. Bulharská pravoslávna cirkev je autokefálnou 

cirkvou, do ktorej patrí 6,5 milióna veriacich v Bulharsku a približne 2 milióny 

veriacich v Európe, Amerike a Austrálii. V súčasnosti je v spojení s ďalšími 

pravoslávnymi cirkvami. Je uznaná Moskovským patriarchátom a rovnako 

Ekumenickým patriarchátom Konštantínopolu. Kým Svätá synoda nezvolí 

Maximovho nástupcu, čo by sa mala do štyroch mesiacov, stanoví patriarchu na 

prechodné obdobie.  

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=635344
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=635467
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Blahoprajný list Benedikta XVI. novému patriarchovi Tawadrosovi 
Benedikt XVI. blahoželal k voľbe biskupa Teodora Tawadrosa za nového 

patriarchu Koptskej pravoslávnej cirkvi, nástupcu Šenudu III., konanej 

4. novembra počas slávnostnej celebrácie v káhirskej katedrále vyžrebovaním 

jedného z 3 kandidátov. Intronizácia nového patriarchu Tawadrosa II. sa uskutoční 

v nedeľu 18. novembra 2012. 
 

Svätý Otec v blahoprajnom liste 

vyjadril presvedčenie, že rovnako ako 

Šenuda III. bude nový patriarcha 

„skutočným duchovným 

otcom“ svojej komunite a vplyvným 

partnerom pre svojich krajanov „pri 

budovaní nového Egypta v mieri a 

harmónii, v službe všeobecnému 

dobru celého Blízkeho východu“. 

„V týchto ťažkých časoch“ – zdôraznil 

Svätý Otec v blahoprajnom liste – je pre všetkých kresťanov dôležité, aby svedčili 

o láske a priateľstve, ktoré ich spájajú, ako aj vedomie Ježišovej modlitby pri 

Poslednej večeri: aby všetci boli jedno, aby svet uveril (porov. Jn 17,21).“ Ďalej vyjadril 

vďačnosť Bohu „za významný pokrok vo vzťahoch medzi Koptskou pravoslávnou 

cirkvou a Katolíckou cirkvou, dosiahnutý pod vedením jeho ctihodného predchodcu 

a pripojil svoju modlitbu, aby priateľstvo a dialóg medzi oboma cirkvami mohli 

pokračovať a aby priniesli ovocie stále bližšej solidarity a trvalého zmierenia“. „Nech 

Vás náš Nebeský Otec zahŕňa pokojom a silou pre plnenie šľachetného poslania, ktoré 

vás očakáva“ – napísal pápež Benedikt XVI. v závere blahoprajného listu novému 

patriarchovi Tawadrosovi. Jeho voľba je prijímaná pozitívne ako zo strany koptov, tak 

aj zo strany katolíkov. Žrebovanie dieťaťom je podľa koptskej tradície zviditeľnením 

Božej prozreteľnostnej voľby. Hlava Koptskej pravoslávnej  cirkvi, ktorá je prítomná 

v Egypte, Etiópii a Eritrei a má korene až v apoštolských časoch, používa titul 

„pápež“. Prvým biskupom v Alexandrii, sídle rímskych guvernérov Egypta, bol 

evanjelista Marek. Kopti tvoria v Egypte približne desať percent obyvateľstva.  

 
Pozdravný list pápeža znovuzvolenému prezidentovi USA 
Svätý Otec sa modlí k Bohu, aby prezidentovi USA „pomáhal pri jeho veľkej 

zodpovednosti voči krajine a medzinárodnému spoločenstvu“ – uvádza sa v liste 

znovuzvolenému americkému prezidentovi Barackovi Obamovi. Pápež v dokumente 

rovnako vyjadril nádej, že „ideály slobody a spravodlivosti, ktoré viedli zakladateľov 

Spojených štátov amerických, budú aj naďalej osvecovať cestu národa“. 

Znovuzvolenie Obamu do funkcie prezidenta USA komentoval aj páter Federico 

Lombardi, riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice. Vyslovil želanie, aby prezident 

dokázal reagovať na očakávania jeho spoluobčanov, naďalej slúžil spravodlivosti 

v prospech každého človeka, angažoval sa v prospech dodržiavania ľudských práv 

a základných  duchovných  hodnôt, podpory  kultúry  života  a  náboženskej  slobody. 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=636049
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=636429
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Svätý Otec navštívi dom seniorov v Ríme 
Pri príležitosti Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 

navštívi Svätý Otec v pondelok 12. novembra tzv. Dom rodiny v Ríme, ktorý spravuje 

Komunita sv. Egídia. Hodinová návšteva je naplánovaná na 11. 00 hod. dopoludnia. 

V päťposchodovej budove v rímskej štvrti Trastevere sa nachádza 12 bytových 

jednotiek pre staršie osoby. Ako uviedol zakladateľ Komunity sv. Egídia Andrea 

Riccardi, cieľom je poskytnúť im „pocit istoty a jednoty v spoločnosti rozorvanej nedôverou, 

strachom a osamelosťou“.  
 

Mons. Zvolenský potvrdený za predsedu KBS 
Od 6. do 8. novembra sa na Donovaloch koná 73. plenárne zasadanie Konferencie 

biskupov Slovenska (KBS). Včera sa uskutočnila voľba predsedu a podpredsedu KBS. 

Vo funkcii predsedu KBS bol opätovne na najbližšie tri roky potvrdený bratislavský 

arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Rozhodlo o tom v tajnom 

hlasovaní 16 členov KBS: 15 biskupov a jeden diecézny administrátor. Do funkcie 

podpredsedu biskupskej konferencie bol na 3-ročné obdobie potvrdený nitriansky 

diecézny biskup Mons. Viliam Judák.  

 

Rozhovor týždňa s Mons. Rábekom o cyrilo-metodskom jubileu 
Keď pracovné povinnosti zaviedli pred časom vojenského ordinára Mons Františka 

Rábeka do Ríma, pozvali sme ho aj do Vatikánskeho rozhlasu a položili sme mu 

niekoľko otázok týkajúcich sa Roku svätých Cyrila a Metoda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
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?id=635593
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?id=635593

