
Rodinné listy 
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                                      Rím 8. februára 2012 

1 
 

Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel Pána  

v nedeľu 5. februára 
Aj Svätý Otec zareagoval na neobyčajný obraz  

zasneženého Svätopeterského n{mestia,  

ktorý sa mu naskytol z okna jeho pracovne.  

Pozn{mkou, že „ten biely sneh je pekný, ale 

 dúfame, že čoskoro príde jar“,  

rozosmial tisíce pútnikov na námestí. 
 

                                                                            Príhovor pred modlitbou zameral Svätý Otec  

na  liturgické čítania dnešnej 5. nedele v Cezročnom období: „Drahí bratia a sestry! 

Evanjelium dnešnej nedele n{m predstavuje Ježiša, ktorý uzdravuje chorých: najprv 

svokru Šimona Petra, ktor{ ležala v posteli s horúčkou, ktorú on chytiac ju za ruku 

uzdravil a zdvihol; potom všetkých chorých z Kafarnauma, skúšaných na tele, mysli, na 

duchu. On „uzdravil mnohých a vyhnal mnoho zlých duchov“ (porov. Mk 1, 34). Všetci 

štyria evanjelisti sa zhodujú v tvrdení, že oslobodzovanie od neduhov a chorôb každého 

druhu bolo spolu s k{zaním hlavnou Ježišovou činnosťou v jeho verejnom živote. 

Choroby sú naozaj znamením pôsobenia Zlého vo svete a v človeku, kým uzdravenia 

dokazujú, že Božie kr{ľovstvo, Boh s{m, je blízko. Ježiš Kristus prišiel, aby porazil zlo 

v jeho koreňoch a uzdravenia sú anticip{ciou jeho víťazstva, získaného jeho smrťou 

a vzkriesením. Jedného dňa Ježiš povedal: „Lek{ra nepotrebujú zdraví, ale chorí“ (Mk 2, 

17). V tomto úryvku sa obracia na hriešnikov, ktorých prišiel zachr{niť. Zost{va však 

pravdou, že choroba je špecifický stav človeka, v ktorom silno zakúšame, že nie sme 

sebestační, ale potrebujeme iných. V tomto zmysle môžeme paradoxne povedať, že 

choroba môže byť ozdravujúcim časom, v ktorom možno prežívať pozornosť iných 

a darovať pozornosť iným. Avšak je vždy aj skúškou, ktor{ môže byť aj dlh{ a ťažk{. 

Keď uzdravenie neprich{dza a utrpenie sa 

predlžuje, môžeme zostať gniavení, izolovaní 

a potom sa naša existencia st{va skľučujúcou a 

krutou. Ako m{me reagovať pri takýchto 

n{poroch bolesti? Samozrejme n{ležitou 

starostlivosťou – medicína v posledných 

desaťročiach značne pokročila a sme za to 

vďační –, ale Božie slovo n{s učí, že existuje 

rozhodujúci a základný prístup k chorobe, a je 

ním viera. Toto Ježiš st{le opakuje všetkým 

uzdraveným: „Tvoja viera ťa uzdravila“ (porov. Mk 5, 34). Dokonca aj tv{rou v tvár 

smrti môže byť vo viere možné aj to, čo je ľudsky nemožné. Ale viera v čo? V Božiu 

l{sku. Toto je t{ spr{vna odpoveď, ktor{ radik{lne víťazí nad chorobou. Ako Ježiš čelil 

neduhom silou l{sky, ktor{ prich{dza od Otca, aj my môže čeliť a víťaziť v skúškach 

choroby tým, že budeme mať srdce ponorené v Božej L{ske.“ VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=560588
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Generálna audiencia Benedikta XVI. v stredu 8. februára 2012 
Gener{lna audiencia Benedikta XVI., počas ktorej prítomných Slovákov povzbudil, 

aby ich púť k hrobom svätých apoštolov naplnila novým z{palom na ceste 

evanjeliového svedectva, sa konala v Aule Pavla VI. V katechéze sa zameral na 

Ježišovu modlitbu v okamihu zomierania na kríži. 
 

Drahí bratia a sestry, dnes by som sa chcel 

zamyslieť nad modlitbou, ktorú Ježiš 

predniesol tesne pred svojou smrťou 

a upriamiť pozornosť na to, čo v tejto súvislosti 

hovoria svätý Marek a svätý Matúš. Títo dvaja 

evanjelisti zachytili modlitbu zomierajúceho 

Ježiša nielen po grécky, teda v jazyku, 

v ktorom napísali svoje evanjeliá, ale - kvôli 

dôležitosti daných slov - prin{šajú jej z{znam 

aj v hebrejčine zmiešanej s aramejčinou. Týmto 

spôsobom n{m odovzdali nielen obsah, ale aj zvuk, ktorý modlitba mala na Ježišových 

perách. Môžeme tak Ježišove slov{ počuť tak, ako boli vyslovené. Z{roveň n{m títo 

evanjelisti opísali aj spr{vanie ľudí prítomných pri ukrižovaní - tých, ktorí nechápali 

alebo nechceli pochopiť Ježišovu modlitbu. Svätý Marek píše, čo sme pr{ve počuli: „Keď 

bolo dvan{sť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej 

hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabakthani?“ čo znamen{: „Bože 

môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mk 15, 33-34). V kontexte tohto rozprávania zaznieva 

Ježišov modlitebný výkrik na konci troch hodín tmy, ktorá od poludnia do tretej hodiny 

zatienila zem. Tieto tri hodiny tmy sú pokračovaním predch{dzajúceho časového úseku, 

ktorý rovnako trval tri hodiny - od začiatku Ježišovho ukrižovania. VIAC 
 

P{pež Benedikt XVI. rehoľníkom:  Dnešný deň  

je príležitosťou oživiť cítenie, ktoré inšpiruje vaše darovanie sa P{novi 
Svätý Otec predsedal 2. februára v Bazilike sv. Petra sl{vnostným vešper{m zo  

sviatku Obetovania Pána, ktorý bol zároveň 16. dňom zasväteného života. V homílii 

poukázal na význam a prepojenie sviatku a  Dňa  zasväteného  života.  
 

Drahí bratia a sestry! Sviatok 

Obetovania P{na, štyridsať dní po 

narodení Ježiša, n{m predstavuje 

Máriu a Jozefa, ktorí sa v poslušnosti 

Mojžišovmu z{konu odoberú do 

Jeruzalemského chrámu, aby 

obetovali prvorodené dieťa P{novi 

a priniesli ako výkupné nejakú obetu 

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=561568
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(porov. Lk 2, 22-24). Je to jeden z tých prípadov, v ktorých liturgické obdobie rešpektuje 

historický čas, pretože dnes uplynulo presne štyridsať dní od sl{vnosti Narodenia P{na. 

Téma Kristovho svetla, ktor{ charakterizovala vianočné sviatky a kulminovala 

v slávnosti Zjavenia Pána, sa v dnešný sviatok objavuje nanovo. Rituálne gesto 

Ježišových rodičov, ktoré sa odohr{va v poníženosti a skrytosti, charakteristickej pre 

vtelenie Božieho Syna, nach{dza jedinečné prijatie zo strany starca Simeona a prorokyne 

Anny. Z Božieho vnuknutia spoznajú v tomto dieťati Mesi{ša ohlasovaného prorokmi. 

V stretnutí medzi múdrym starcom Simeonom a Máriou, mladou matkou, sa 

nadprirodzeným spôsobom spája Stará a Nová zmluva. VIAC 

 

Svätý Otec  prijal delegáciu stretnutia 

mladých, prekazeného počasím 
V nedeľu popoludní prijal p{pež vo Vatikáne 

delegáciu mladých, ktorých stretnutie – pod názvom 

„Ml{dež pokoja“ – sa malo v Ríme konať už od piatka 

3. februára, ale bolo prekazené nepriaznivým počasím 

a problémami s dopravou.  
 

Deleg{ciu viedol autor myšlienky Ernesto Olivero a primátor Turína Piero Fassino. 

Medzi ďalšími členmi boli mladí z Talianska, Jordánska, Brazílie a Nemecka. Počas 

stretnutia odovzdali Svätému Otcovi cenu „Tvorca pokoja“. Ďalším „oceneným“ bol 

prezident Talianska Giorgio Napolitano, ktorý mal mladých prijať v piatok 3. februára. 

Ernesto Olivero k stretnutiu s p{pežom poznamenal: „Svätý Otec bol zarmútený, že 

nemohol prijať pôvodných 7 - 8 tisíc mladých, ale bol r{d, že môže pozdraviť aspoň niekoľkých 

zástupcov z ich radov. Teda prijal nás s istým pohnutím! Mal účasť na našom sklamaní, ale 

povzbudil nás k novej odvahe.“ Zakladateľ hnutia, ktorého stretnutie sa malo uskutočniť 

štvrtýkr{t, ale prvýkrát v Ríme, poznamenal, že mladí počúvajú, čo p{pež hovorí a chcú 

„žiť pre vyššie hodnoty a zasadzovať sa za dobro“. Podľa jeho slov sú projekty „Ml{deže 

pokoja“ vo vyše 140 krajin{ch sveta. 

 

Svätý Otec zvolal kardinálov na Deň reflexií a modlitieb 
Pri príležitosti nadch{dzajúceho konzistória, Svätý Otec zvolal členov kardin{lskeho 

kolégia a novo menovaných budúcich kardin{lov na Deň reflexií a modlitieb, ktorý 

sa uskutoční 17. febru{ra vo Vatik{ne.  
 

Modlitby sa začnú o 10. hod. dopoludnia s recitáciou 

spoločnej poludňajšej modlitby brevi{ra. Popoludní o piatej 

budú prítomní kardin{li spoločne sl{viť vešpery. Hlavnou 

témou stretnutia, ktoré bude viesť novo menovaný kardinál 

Mons. Timothy Dolan, newyorský arcibiskup, je „Dnešné 

hlásanie evanjelia medzi missio ad gentes a novou evanjeliz{ciou“.  V komuniké Svätej stolice 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=559978
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sa ďalej uv{dza, že novo menovaný kardinál Karl Josef Becker SJ nebude zo 

zdravotných dôvodov kreovaný počas verejného konzistória 18. febru{ra, ale inokedy 

a súkromne.  

 

Medzinárodná konferencia na P{pežskej Gregorovej univerzite, 

venovaná odpovedi Cirkvi na globálny problém sexu{lneho zneužívania  
V pondelok 6. februára v podvečer sa z celosvetovej iniciatívy Katolíckej cirkvi 

v oblasti ochrany detí a dospelých pred sexu{lnym zneužívaním začala na P{pežskej 

Gregorovej univerzite v Ríme  medzinárodná konferencia s názvom „Smerom 

k uzdraveniu a obnove“.  
 

Zúčastňujú sa na nej deleg{ti zo 110 biskupských konferencií, predstavení vyše 

30 rehoľných inštitútov a asi 70 expertov. Otvoril ju kardin{l William Joseph Levada, 

prefekt Kongreg{cie pre n{uku viery, ktorý prečítal aj posolstvo Benedikta XVI., 

adresované rektorovi hostiteľskej univerzity 

P. Dumortierovi SJ. Svätý Otec v ňom uisťuje 

„o modlitbách za túto dôležitú iniciatívu“, aby 

rozhodnutia delegátov boli čo najlepšou odpoveďou 

na tragédiu zneužívania, odpoveďou „ako by odpovedal 

Kristus“. „Uzdravenie obetí musí byť z{kladnou starosťou 

kresťanskej komunity a musí ísť spolu s hlbokou 

obnovou Cirkvi na všetkých úrovniach. Posolstvo p{peža 

pokračuje vyjadrením podpory každej snahe reagovať na výzvu evanjeliovej milosrdnej 

lásky, a to vytvorením cirkevného prostredia priaznivého pre zdravie a duchovný rast. 

Povzbudzuje k vytv{raniu kultúry, ktor{ bude účinne br{niť a podporovať obete. VIAC 

 

Predstavenie Posolstva Benedikta XVI. na Pôstne obdobie 
V utorok 7. februára bolo zverejnené Posolstvo Benedikta XVI. na Pôstne obdobie 

2012: „Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom”. 
 

Na tlačovej konferencii, ktor{ sa konala predpoludním v Aule J{na Pavla II. v Tlačovom 

stredisku Svätej stolice, nový p{pežský dokument predstavil kardin{l Robert Sarah, 

predseda P{pežskej rady Cor unum. V úvode príhovoru k téme tohtoročného pôstneho 

posolstva poznamenal, že n{s inšpiruje k l{ske, ktor{ samozrejme m{ veľmi rôznorodé 

vyjadrenia, viac ako jednoduché hodenie mince. Chce vo veriacich oživiť zmysel 

a pozornosť voči dobru iných, voči spoločenstvu, starostlivosti a súcitu či bratskému 

zdieľaniu utrpenia. Vďaka tejto veľkorysosti, ktor{ sa prejavuje rôznym spôsobom, sa 

Katolíckej cirkvi podarilo v priebehu st{ročí preukazovať l{skavosť, napom{hať rastu 

ľudskosti prostredníctvom hustej a rozsiahlej siete charitatívnych diel. Tie svedčia 

o vitalite evanjelia a učenia Krista, ktorý n{s povolal, aby sme ho hľadali a nach{dzali 

najmä v chudobných. VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=561012
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=561268
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Editoriál P. Lombardiho: Dôveryhodnosť a transparentnosť! 
Dôveryhodnosť a transparentnosť! Toto je téma, ktorej sa venuje hovorca Svätej 

stolice P. Federico Lombardi SJ v tohto týždňovom editoriáli pre CTV. 
 

V týchto rokoch otvorených debát a silnej kritiky voči Svätej stolici a Cirkvi je absolútne 

nevyhnutné držať pevne kormidlo v nepokojných vodách a – inšpirovaní p{pežom 

sledovať kritéri{ evanjelia, pravdy a pevnej morálky – uk{zať pevnú vôľu vo vyd{vaní 

svedectva ohlasovaných hodnôt. Je to naliehavé v dvoch 

oblastiach, ktoré priťahujú pozornosť publika: ot{zka 

sexu{lneho zneužívania mladistvých a otázka 

ekonomicko-finančnej transparentnosti. V prvej oblasti, 

ktorú naznačil Svätý Otec, sa rozvíja činnosť miestnych 

cirkví, ktoré boli týmto škand{lom ťažko skúšané, 

v čoraz väčšom načúvaní obetiam zneužívania, v čoraz 

väčšej pomoci, v hlbšom pozn{vaní jednotlivých k{uz, v priznaní a prevencii, ktoré 

svedčí o tom, že sme na spr{vnej ceste. Sympózium, ktoré sa uskutoční v najbližších 

dňoch na P{pežskej Gregorovej univerzite v Ríme – „Cesta k uzdraveniu a obnove“ – na 

ktorom sa zúčastnia z{stupcovia viac ako sto biskupských konferencií a 30 rehoľných 

inštitútov, a ktoré bude začiatkom fungovania medzinárodného centra, ktoré rozvinie 

a vyskúša v praxi závery tohto sympózia. VIAC 

 

Logo Svetových dní ml{deže 2013 
Logo Svetových dní ml{deže v Riu de Janeiro, ktoré sa budú konať  

v roku 2013, je už zn{me. V utorok 7. februára ho oficiálne  

predstavili v hlavnom meste krajiny počas sl{vnostnej ceremónie  

v sále budovy Jána Pavla II. Jeho autorom je 25-ročný Brazílčan  

Gustavo Huguenin. Na sl{vnosti sa zúčastnil aj  

Mons. Orani Tempesta, riodejaneirský arcibiskup, ktorý  

v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas predstavil grafickú podobu loga: 

 „Nové logo Svetových dní ml{deže  

v Riu de Janeiro vykresľuje brazílske farby - zelenú, žltú, modrú, bielu, s ústredným obrazom 

Krista Vykupiteľa, ktorý charakterizuje Rio de Janeiro a Brazíliu.“ Arcibiskup upozornil na 

siluetu sochy na vrchu Ria de Janeira a na srdce otvárajúce sa mladým. Okrem nich sa 

na logu nach{dza aj malý kríž, ktorý pripomína, že „stredobodom SDM  samotný Kristus“. 

 

Európsky poslanec Mikol{šik na n{všteve vo Vatik{ne 
Európsky poslanec Miroslav Mikol{šik so skupinou niektorých európskych poslancov 

navštívil minulý týždeň Vatikán v rámci stretnutia skupiny Anima. Pre Vatikánsky 

rozhlas priblížil činnosť spomínanej skupiny. TU  
 

Europoslanec Mikol{šik o niektorých európskych otázkach TU 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=560380
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=560258
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=560824
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Rozhovor týždňa  o Božom služobníkovi donovi Titusovi Zemanovi SDB 
Netreba h{dam vysvetľovať, prečo je „salezi{nska“ téma pre  Rozhovor týždňa po 

31. januári naozaj aktuálna. Ponúkneme vám teda interview s donom Jozefom 

Slivoňom SDB, ktoré n{m poskytol pri n{všteve Ríma ohľadne procesu blahorečenia 

slovenského salezi{na Božieho služobníka Titusa Zemana. TU 

 

Tretí ročník Púte hnutí a združení do Večného mesta 
Už tento piatok 10. febru{ra sa začne tretí ročník Púte hnutí a združení do Večného 

mesta. Organizuje ju Fórum kresťanských inštitúcií na Slovensku (FKI) pravidelne 

v termíne okolo sviatku sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, 14. februára.  
 

Bude ju viesť vladyka Peter Rusn{k, bratislavský eparcha, ktorý je aj predsedom Rady 

apoštolských hnutí a združení na Slovensku. Putovanie k hrobu sv. Cyrila v rímskej 

Bazilike sv. Klimenta, ale aj na iné významné miesta Ríma, sa tento raz uskutoční 

v termíne od 10. do 15. febru{ra s účasťou 50 pútnikov. Pre účastníkov púte, ako aj pre 

slovenskú komunitu žijúcu v Ríme, bude predseda P{pežskej rady pre laikov kardinál 

Stanislav Rylko sl{viť v nedeľu 12. febru{ra svätú omšu v kaplnke P{pežského 

slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda. Eucharistick{ sl{vnosť sa začne o 17.00 hod.  
VIAC 
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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 vo štvrtok o 19.20 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=560465
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=560732

