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Benedikt XVI. pred modlitbou Regina coeli 

v nedeľu 6. m{ja 
Aj napriek daždivému počasiu sa na N{mestí sv. Petra 

zišlo niekoľko tisíc pútnikov z celého sveta, aby si 

vypočuli príhovor Benedikta XVI. a pomodlili sa s ním 

poludňajšiu modlitbu Raduj sa, Nebies kr{ľovn{.  

V príhovore Svätý Otec pripomenul, že každý  

z n{s je ratolesťou, ktor{ žije zo zjednotenia s P{nom. 
 

                                                                   Drahí bratia a sestry!  

Evanjelium dnešnej Piatej veľkonočnej nedele začína 

obrazom vinice. Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som 

pravý vinič a môj Otec je vinohradník“ (Jn 15,1). V Biblii často 

krát nájdeme prirovnanie Izraela k plodnej vinici 

v prípade, že je verný Bohu; ak sa však od neho odvr{ti, st{va sa vinicou sterilnou, 

neschopnou produkovať „víno, čo obveseľuje srdce človeka“, ako spievame v 104. 

žalme v piatom verši. Pravou Božou vinicou, pravým viničom je Ježiš, ktorý n{m 

prostredníctvom svojej obety lásky darúva spásu, otvára nám cestu, aby sme sa i my 

stali súčasťou tohto viniča. Ako Kristus ost{va v l{ske Boha Otca, tak aj učeníci, 

múdro očistení Majstrovým slovom (porov. Jn 15, 2-4), ak sú s ním hlboko spojení, 

stanú sa plodnými ratolesťami prin{šajúcimi hojnú úrodu. Sv. František Saleský 

píše: „Vetva napojen{  a naštepen{ na kmeň prin{ša ovocie nie zo svojej sily, ale zo sily kmeňa: 

my sme boli pripojení l{skou n{šho Vykupiteľa ako údy ku hlave, preto teda...naše dobré 

skutky, dost{vajúc hodnotu od neho, zasluhujú večný život.“(Trattato dell’amore di Dio, XI, 

6, Roma 2011, 601). V deň n{šho krstu n{s Cirkev zaštepuje ako ratolesti do Kristovho 

veľkonočného tajomstva, do jeho samotnej osoby. Z tohto prameňa prijímame vz{cnu 

miazgu, aby sme mali účasť na Božom živote.                                                               VIAC 

 

Generálna audiencia Benedikta XVI. 

v stredu 9. mája 
„Každý z n{s musí prejsť nocou skúšky, m{me 

však oporu vo vytrvalej, bdelej modlitbe. Aj ja, 

od prvého okamihu svojho zvolenia za nástupcu 

sv. Petra, som vždy cítil modlitbu celej Cirkvi.“ 

Toto sú slová z Svätého Otca zo stredajšej 

generálnej audiencie na Námestí sv. Petra.  
 

Drahí bratia a sestry, dnes by som sa r{d zastavil pri poslednej udalosti zo života 

svätého Petra opísanej v Skutkoch apoštolov: bolo to jeho uväznenie na príkaz 

Herodesa Agrippu a vyslobodenie na zásah Pánovho anjela – v predvečer jeho 

procesu v Jeruzaleme (porov. Sk 12,1–17).  Toto rozprávanie znova podáva zmienku o 

modlitbe Cirkvi. Svätý Lukáš píše: „Petra teda str{žili vo väzení. Ale Cirkev sa bez 

prestania modlila k Bohu za neho.“ (Sk 12,5). Potom, keď bol z{zračne vyslobodený 

z väzenia, pri n{všteve domu M{rie, matky J{na, ktorý sa vol{ Marek, Písmo hovorí, 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=585649


Rodinné listy 
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                                       Rím  9. mája 2012 

 2 

že tam „boli mnohí zhromaždení a modlili sa“ (Sk 12, 12). Medzi týmito dvoma 

dôležitými pozn{mkami, ktoré n{m približujú postoj kresťanskej komunity vystavenej 

nebezpečenstvu a prenasledovaniu, je vyrozpr{vané Petrovo uväznenie 

a vyslobodenie, ktoré sa odohralo tej noci. Sila neprestajnej modlitby Cirkvi vystúpila 

k Bohu a P{n ju vyslyšal: neslýchaným a neočak{vaným spôsobom oslobodil Petra – 

tak, že mu poslal svojho anjela. Rozpr{vanie pripomína významné udalosti 

oslobodenia Izraela z otroctva v Egypte, teda hebrejskú Paschu. Tak, ako tomu bolo 

pri tejto veľkej udalosti, aj v našom prípade najdôležitejší skutok vykon{va anjel P{na, 

ktorý Petra vyslobodzuje. Tiež samotn{ činnosť Petra, ktorý dostane príkaz rýchle 

vstať a op{sať sa – pripomína to, čo sa stalo s vyvoleným n{rodom počas noci Božieho 

vyslobodenia - keď mu bolo povedané, aby rýchlo zjedol bar{nka, s op{sanými 

bokmi, sandálmi na nohách a palicou v ruke, pripravený na odchod z krajiny (porov. 

Ex 12, 11). Peter tak môže vykríknuť:„Teraz naozaj viem, že P{n poslal svojho anjela 

a vyslobodil ma z Herodesovej ruky“ (Sk 12, 11).                                                                 VIAC 

 

Benedikt XVI. k 50. výročiu Fakulty medicíny a chirurgie „Gemelli“  
Pápež Benedikt XVI. navštívil 3. mája predpoludním Katolícku univerzitu Sacro 

Cuore v Ríme, a to pri príležitosti 50. výročia založenia Fakulty medicíny 

a chirurgie, pomenovanej podľa svojho zakladateľa Agostina Gemelliho.  
 

Stretnutie p{peža s akademickou obcou a celou komunitou univerzity sa uskutočnilo 

na námestí pred aulou Fakulty medicíny a chirurgie. Svätého Otca tu privítal kardinál 

Angelo Scola, ktorý je prezidentom Inštitútu Giuseppeho Toniola pre vyššie štúdi{ 

a profesor Franco Anelli, prorektor Katolíckej univerzity Sacro Cuore. Po ich 

príhovoroch sa slova ujal p{pež Benedikt XVI., pre ktorého je t{to n{všteva na pôde 

univerzity a polikliniky „Gemelli“ už piatou počas siedmich rokov jeho 

pontifikátu. V úvode príhovoru Svätý Otec pozdravil prítomných kardinálov, 

biskupov, kňazov, ministrov, prorektora univerzity, docentov, lek{rov, zdravotnícky 

person{l, zamestnancov univerzity, študentov a osobitne „drahých pacientov“ – ako 

povedal – a všetkým 

prítomným ponúkol niekoľko 

myšlienok na reflexiu, z ktorých 

vyberáme: „Naša doba je 

dobou, v ktorej vedecké poznatky 

zmenili pohľad na svet, ako aj na 

samotné ponímanie 

človeka. Početné objavy, inovatívne 

technológie, ktoré nasledujú 

po sebe rýchlym tempom, sú 

dôvodom k hrdosti, ale často 

nie sú bez znepokojujúcich dôsledkov. Na pozadí rozšíreného optimizmu vedeckého 

poznania sa rozširuje tieň krízy myslenia. Človek našej doby – bohatý na prostriedky, 

ale nie na vnímavosť – žije často ovplyvňovaný obmedzujúcim relativizmom, čo vedie 

k strate zmyslu pre zmysel vecí. Takmer oslepený technickou účinnosťou zabúda na 

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=586575
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z{kladný horizont ot{zky o zmysle života a degraduje transcendentný rozmer na 

bezvýznamný. V tejto súvislosti myslenie slabne a dosahuje až dno, ako aj etické 

ožobr{čenie, ktoré zahmlieva odkazy na smer a na hodnoty. Tie, ktoré boli plodným 

koreňom európskej kultúry, a vďaka pokroku akoby išli do zabudnutia.                 VIAC 
 

Príhovor Benedikta XVI. novým členom Švajčiarskej gardy 
P{pež Benedikt XVI. prijal v pondelok 7. mája predpoludním na osobitnej 

audiencii v Klementínskej s{le Apoštolského pal{ca nových členov Švajčiarskej 

gardy, ktorí deň pred tým zložili sl{vnostnú prísahu.  
 

Švajčiarska garda si 6. m{ja pripomína hrdinskú smrť 147 

švajčiarskych vojakov, ktorí padli pri obrane p{peža 

Klementa VII. pred barbarmi v roku 1527. Rovnako v tento 

deň už tradične skladajú jej noví členovia sl{vnostnú 

prísahu pred z{stupcom št{tneho sekretari{tu. P{pež 

Benedikt XVI. po úvodných slovách veľmi srdečne 

pozdravil 26 nových regrútov, „dnes v kruhu rodičov, 

príbuzných a priateľov“, a v príhovore – prednesenom v 

nemčine, francúzštine a taliančine – okrem iného povedal: 

„Vy, drahí členovia Švajčiarskej gardy, m{te tú česť pracovať 

niekoľko rokov v srdci kresťanstva a žiť vo Večnom meste. Vaša rodina a tí, ktorí chceli spolu 

s vami prežiť tieto sl{vnostné dni, spojili svoju účasť na sl{vnostnej prísahe s púťou k hrobom 

apoštolov. Všetkým prajem, aby v Ríme zažili skúsenosť univerz{lnosti Cirkvi a hlboké 

prehĺbenie viery, predovšetkým vo chvíľach modlitby a počas stretnutí, ktoré charakterizujú 

tieto dni.  Úlohy, ktoré zast{va Švajčiarska garda, predstavujú priamu službu Najvyššiemu 

veľkňazovi a Svätej stolici. To je dôvodom na docenenie skutočnosti, že sa títo mladí rozhodli 

zasvätiť niekoľko rokov svojho života úplnej disponibilite Petrovmu n{stupcovi a jeho 

spolupracovníkom. Vaša pr{ca je položen{ do br{zdy bezpodmienečnej vernosti p{pežovi, ktor{ 

sa stala hrdinskou pri drancovaní Ríma v roku 1527, 6. m{ja, keď vaši predchodcovia obetovali 

svoje životy. T{to výnimočn{ služba Švajčiarskej gardy sa vtedy nemohla, a ani dnes nemôže 

vykon{vať bez charakteristík, ktorými sa m{ vyznačovať jej každý člen, a to pevnosť 

v katolíckej viere, vernosť a l{ska k Cirkvi Ježiša Krista, usilovnosť a vytrvalosť v malých 

i veľkých denných úloh{ch, odvaha a skromnosť, nezištnosť a disponovanosť.                    VIAC 
 

Benedikt XVI. americkým biskupom počas n{vštevy Ad limina 
P{pež prijal 5. mája na audiencii desiatu skupinu biskupov USA v rámci 

n{vštevy Ad limina apostolorum vo Vatikáne. V príhovore sa zameral na otázku 

n{boženského vzdel{vania a form{cie mladej gener{cie v Spojených št{toch.  
 

Zdôraznil nevyhnutnú potrebu pokračovať v poskytovaní vzdel{vania 

prostredníctvom cirkevných z{kladných škôl, ktoré boli a sú z{kladným príspevkom 

Katolíckej cirkvi pre americkú spoločnosť. Svätý Otec vysoko ocenil program týchto 

škôl, ktoré zabezpečujú rovnocenné vzdelávanie pre deti zo sociálne slabých rodín. 

V ďalšom bode príhovoru sa zameral na katolícke kolégia a univerzity, pri ktorom 

upozornil biskupov na potrebu toho, aby vyššie vzdel{vacie inštitúcie nestratili svoju 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=584917
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=585822
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osobitnú povahu a ideály, ktoré sú spojené s misijným poslaním Cirkvi. Aby sa toto 

mohlo dosiahnuť, Benedikt XVI. upozornil biskupov, že sa musí začať pri spr{vnom 

výbere vyučujúcich, čo sa týka teologických disciplín a dodal: „Ako vieme, z{kladnou 

úlohou autentického vzdel{vania na všetkých úrovniach nie je iba odovzdávanie vedomostí, ale 

aj formovanie sŕdc.                                                                                                                   VIAC 
 

Príhovor p{peža Benedikta XVI. novým veľvyslancom  
„V konfront{cii so zlom, ktoré postihuje ľudstvo, je nevyhnutn{ všeobecn{ 

mobiliz{cia.“ Toto bola rázna výzva p{peža v príhovore novým veľvyslancom, 

ktorých prijal 4. mája pri príležitosti prezentácie ich poverovacích listín.  
 

Ide o veľvyslancov Etiópie, Malajzie, Írska, Fidži a Arménska pri Svätej stolici. P{pež 

zdôraznil, že št{ty sa musia zasadiť za garantovanie n{boženskej slobody, ktor{ 

pom{ha formovať silnú identitu ľudskej osobnosti. Globalizácia nás navzájom 

približuje, ale tiež vyžaduje, aby sme boli viac pozorní na tých, ktorí trpia. 

Vych{dzajúc z tohto zistenia p{pež Benedikt XVI. zameral svoj príhovor na problémy 

spôsobené chudobou v mnohých národoch, starých a nových. Svätý Otec teda vyzýva 

medzin{rodné spoločenstvo, aby sa „v zmysle spravodlivosti a solidarity konfrontovalo so 

všetkým, čo ohrozuje človeka, spoločnosť a životné prostredie“.                                            VIAC 

 
Svetové stretnutie rodín v Miláne 30. máj – 3. jún 2012 

Uprostred ekonomickej 

krízy pozýva p{pež 

Benedikt XVI. rodiny 

celého sveta do Milána, 

aby spoločným uvažovaním hľadali postoj k témam: pr{ca, sviatok a ich dopad na 

rodinu. Toto sa uskutoční počas 7. svetového stretnutia rodín, už zanedlho. 
 

Nasledujúca rubrika približuje niektoré zaujímavosti súvisiace so stretnutím, ktoré 

stoja za povšimnutie. P{pež navštívi Mil{no – mesto módy, mesto biznisu, 

marketingu, reklamy, ale aj mesto samostatne žijúcich mladých, tzv. „singles”. 

V metropole severotalianskeho regiónu Lombardia ich žije takmer 370-tisísc. Miláno 

odpovedalo pozitívne na prijatie hlavy Katolíckej cirkvi a na hostenie svetového 

stretnutia zameraného na tradičnú rodinu, v kontexte vernosti a otvorenosti životu. 

Viac ako 5000 dobrovoľníkov bude počas dní stretnutia bezplatne k dispozícii. P{pež 

príde do Milána po 28 rokoch a strávi tu tri dni. Jeho program od 1. do 3. júna bude 

vyplnený stretnutiami n{boženskými, spoločenskými, sociálnymi a symbolickými. 

Bude hovoriť s n{rodnými a miestnymi autoritami. Bude sa modliť v Mil{nskom 

Dóme, ktorý je srdcom mesta. V gotickej katedr{le, kde Mil{nčania prežívajú sl{vnosti 

liturgického roka a kde prich{dzajú ročne milióny turistov, aby ju obdivovali ako 

skvost architektúry. Posadí sa do hľadiska Divadla La Scala, označovaného ako chr{m 

lyriky. Na počesť Benedikta XVI., tohto milovníka hudby, ktorý bude prvýkr{t 

odkedy je p{pežom na koncerte v nejakom divadle, tu zaznie 9. Beethovenova 

symfónia Óda na radosť pod taktovkou majstra Daniela Baremboina. Svätý Otec 

svojou prítomnosťou poctí aj takpovediac mil{nsky „chr{m športu“ - štadión Meazza 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=585433
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=585151
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– San Siro, ktorý hostil 9 svetových futbalových stretnutí a 3 finálové stretnutia Ligy 

majstrov. Tu stojí za zmienku, že na tomto štadióne minulú nedeľu 6. m{ja pred 

odpískaním začiatku futbalového derby medzi Inter Mil{no a AC Mil{no nastúpili 

obidve mužstv{ na tr{vnik v dresoch s ofici{lnym logom stretnutia rodín na jeho 

podporu. Vyvrcholením trojdňovej n{vštevy p{peža Benedikta XVI. v Mil{ne bude 

Festival svedectiev v sobotu večer 2. júna a nedeľn{ svät{ omša v prírodnej scenérii 

Severného parku, ktorý môže pojať milión pútnikov.                                                   VIAC 

 

„Kresťansk{ inici{cia v perspektíve novej evanjeliz{cie“ – 

                                               téma 12. európskeho katechetického kongresu 
V Ríme sa od 7. do 10. mája koná 12. európsky katechetický kongres. „Kresťansk{ 

inici{cia v perspektíve novej evanjeliz{cie“, s osobitným dôrazom na deti a ml{dež 

vo veku 7 až 16 rokov je témou stretnutia, ktoré organizuje Rada európskych 

biskupských konferencií (CCEE).  
 

Zúčastňujú sa na ňom biskupi a riaditelia n{rodných inštitúcií a stredísk 

zodpovedných za katechézu pri biskupských konferenciách v krajinách Európy. 

Kongres na tému kresťanskej inici{cie sa kon{ v roku, v ktorom si Cirkev pripomína 

20. výročie vydania Katechizmu Katolíckej cirkvi blahoslaveným Jánom Pavlom II., 

50. výročie otvorenia Druhého vatik{nskeho koncilu, ako aj v súvislosti s 

nadch{dzajúcim Rokom viery. Podľa Mons. Mariana Crociatu, gener{lneho sekret{ra 

Konferencie biskupov Talianska, spočíva význam európskeho kongresu 

predovšetkým v snahe „udržať vieru v neust{lom angažovaní sa, ktoré umožní zamyslieť sa 

nad stavom v praxi a nad katechézami v rôznych európskych krajin{ch.“                            VIAC 
 

Nočné prehliadky Vatik{nskych múzeí 

tento rok aj s hudbou 
Vatikánske múzeá obnovujú od 4. mája do 13. 

júla, a potom od 7. septembra do 26. októbra 

tradíciu nočných n{vštev, každý piatok od 19.00 

do 23.00 hod. s posledným vstupom o 21.30. Je 

však potrebné objednať si vstup online na 

oficiálnej stránke www.museivaticani.va. Prof. 

Antonio Paolucci, riaditeľ Vatik{nskych múzeí 

odôvodnil ponuku nočných prehliadok dobrou skúsenosťou s touto iniciatívou: 

„Tento rok bude obohatený o počúvanie hudby, pretože si myslím, že je to dobrý n{pad 

ponúknuť n{vštevníkom Vatik{nskych múzeí z{žitok zo spojenia týchto dvoch umení naraz, 

maliarstva a soch{rstva, a súčasne z hudby. Bude to príležitosť naozaj dotknúť sa srdca.“ 
 

450 rokov od obnovenia Pražského arcibiskupstva 
V sobotu 12. mája 2012 sa v Prahe uskutočnia oslavy 450. výročia form{lneho 

obnovenia Pražského arcibiskupstva. Ako p{pežský legát sa na nich zúčastní 

viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn, ktorý bude v tento deň, deň 

posvätenia Katedrály sv. Víta, V{clava a Vojtecha, celebrovať dopoludnia o 11.00 hod. 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=586300
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=586532
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sl{vnostnú svätú omšu.  Liturgick{ sl{vnosť bude aj pripomienkou obnovenia riadnej 

arcibiskupskej správy v roku 1561 menovaním Antonína Bruseho z Mohelnice za 

pražského arcibiskupa po 140 rokoch sedes vacante v dôsledku husitských vojen. 

V rokoch 1421 až 1561 bol totiž pražský arcibiskupský stolec neobsadený z dôvodu 

n{boženského konfliktu s husitmi, ku ktorým sa pridal aj posledný pražský 

arcibiskup Konrád z Vechty. V tomto období riadilo arcidiecézu ako tzv. „Horné 

konzistórium“ u sv. Víta, tak aj „Dolné konzistórium“ zo strany Husitskej cirkvi.“ 

Riadna správa arcibiskupstva bola obnovená r. 1561, teda pred 450 rokmi.  
 

Nový rektor Angelica P. Miroslav Konštanc Adam OP  
V piatok 4. mája prevzal P. Miroslav Konštanc Adam OP úrad rektora P{pežskej 

univerzity sv. Tom{ša Akvinského – Angelicum v Ríme, a to vyznaním viery pred 

vik{rom veľmajstra R{du kazateľov – dominikánov P. Edwardom Ruanom OP. Na 

tento post bol vymenovaný so schválením Kongregácie pre katolícku výchovu 

veľkým kancel{rom spomenutej univerzity P. Brunom Cadorém 26. marca 2012. Na 

slávnostnom akademickom akte boli prítomní viacerí kardináli a biskupi jednotlivých 

dikastérií Rímskej kúrie. Z{roveň boli prítomní veľvyslanec SR pri Svätej stolici Jozef 

Dravecký, veľvyslankyňa SR pri Talianskej republike M{ria Krasnohorsk{, a tiež 

veľvyslanci Číny a Austr{lie. Nový rektor vo svojom úvodnom príhovore vyjadril 

pripravenosť viesť univerzitu v duchu, v akom bola založen{ a z{roveň pouk{zal na 

jej ďalšie smerovanie. O tom viac už P. Miroslav Konštanc Adam OP. 
 

Rubrika venovaná súdnym procesom skúmania káuz nulity manželstva 
Mons. Peter Holec, súdny vik{r Košickej arcidiecézy približuje význam a pr{cu 

metropolitného tribun{lu a ot{zky spojené s procesom skúmania nulity manželstva. 
 

Slováci na Európskom stretnutí univerzitných študentov  
Uplynulý týždeň sa na rímskej univerzite Tor Vergata v Ríme uskutočnilo Druhé 

európske stretnutie univerzitných študentov, na ktorom malo zastúpenie aj 

Slovensko. Viac o téme, programe a priebehu stretnutia nám v Rozhovore týždňa 

prezradil kňaz J{n Štefanec, spr{vca UPC v Bratislave, ako aj študenti Anna-Mária 

Šofrankov{, Peter Vančo a Luk{š Zachar. 
 

 

 

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

 
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=585143
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=585879
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=585434

