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Otvorenie 13. riadneho generálneho zhromaždenia synody biskupov 

„Nová  evanjelizácia  na  odovzdávanie  kresťanskej  viery“ 

7. - 28. október 2012 
V nedeľu 7. októbra 2012 sa 

slávením Eucharistie na Námestí 

sv. Petra začalo 13. riadne generálne 

zhromaždenie biskupskej synody. 

Benedikt XVI. sa v homílii 

slávnosti,  za účasti  262 synodálnych otcov,  venoval  jej téme – novej  evanjelizácii. 
 

Ctihodní bratia, drahí bratia a sestry, touto liturgickou slávnosťou začíname 13. riadne 

generálne zhromaždenie biskupskej synody, ktorého témou je: Nová evanjelizácia na 

odovzdávanie kresťanskej viery. Táto tematika je odpoveďou na programové smerovanie 

života Cirkvi, všetkých jej členov, rodín, komunít a inštitúcií. Túto perspektívu ešte 

umocňuje jej súbežnosť so zahájením Roka viery, ktorý začne budúci štvrtok 

11. októbra na 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu. Srdečne a vďačne 

vítam všetkých vás, ktorí sa budete podieľať na tomto synodálnom zhromaždení, 

a osobitne pozdravujem generálneho sekretára Synody biskupov a jeho 

spolupracovníkov. Rovnako pozdravujem delegátov iných cirkví a cirkevných 

spoločenstiev a taktiež všetkých tu prítomných, pozývajúc ich pripojiť sa ku 

každodennej modlitbe za práce, ktoré budú prebiehať počas nasledujúcich troch 

týždňov.                                                                                                                                VIAC 
 

Benedikt XVI.  pred  modlitbou  Anjel Pána  v nedeľu 7. októbra 
Pred Anjel Pána v závere svätej omše Svätý Otec vyzval k modlitbe za začínajúcu sa 

biskupskú synodu, aby slúžila na povzbudenie a radosť z viery v Ježiša Krista, 

skrze Cirkev. Pripomenul liturgickú spomienku Kráľovnej posvätného ruženca.  
 

Osobitne pozdravil tisíce veriacich zhromaždených vo svätyni v Pompejach pri 

príležitosti sviatku Panny Márie. Okrem iného povedal: „Zatiaľ čo sa aj my duchovným 

spôsobom pripájame k spoločnej modlitbe, chcem všetkých povzbudiť, aby v nastávajúcom 

Roku viery zintenzívnili modlitbu svätého ruženca. Prostredníctvom ruženca sa nechávame 

viesť Máriou, vzorom viery, k uvažovaniu nad tajomstvami Krista. Deň čo deň nám pomáha 

prijímať evanjelium  takým spôsobom, že sformuje celý náš život. Preto v stopách mojich 

predchodcov, osobitne bl. Jána Pavla II., ktorý pred desiatimi rokmi vydal apoštolský list 

Rosarium Virginis Mariae, pozývam k modlitbe ruženca osobne, v rodine a v spoločenstve, 

vstúpiac tak do Máriinej školy, ktorá privádza ku Kristovi, živému centru našej viery.“  
 

Prvý deň 13. generálneho riadneho zhromaždenia synody biskupov 
Pondelok 8. októbra 2012 bol prvým pracovným dňom synody. Pozostával z dvoch 

generálnych kongregácií, na ktorých sa zúčastnil aj Svätý Otec. V rámci úvodnej 

Liturgie hodín pápež ponúkol prítomným meditáciu, nasledoval pozdrav predsedu 

delegáta, správa generálneho sekretára a uvedenie diskusie. Popoludňajšia 

2. generálna kongregácia bola venovaná správam jednotlivých kontinentov. 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=627729
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Evanjelizátor je ten, kto je vo svojom srdci presvedčený o tom, že je to Boh, kto koná 

v Cirkvi a ten, koho spaľuje túžba po komunikovaní Krista celému svetu. Týmito 

slovami otvoril Benedikt XVI. v pondelok 8. októbra ráno prvú generálnu kongregáciu 

biskupskej synody. Svätý Otec – po čítaniach liturgie hodín, ktorou sa dopoludňajšie 

zasadnutie začalo – ponúkol synodálnym otcom meditáciu nad veľkou otázkou, ktorá 

je stále prítomná v mnohých 

ľudských srdciach. Bola tam aj pred 

tým, ako narodenie dieťaťa v tú noc 

v Betleheme zmenilo dejiny 

a rovnako zaznieva aj po dvetisíc 

rokoch ohlasovania evanjelia. Kto je 

Boh? Čo má spoločné s ľudstvom? 

Benedikt XVI. sa v odpovedi na túto 

otázku dotkol základného bodu 

synody. Bezprostredne po príhovore 

Benedikta XVI. nasledoval pozdrav 

predsedu delegáta kardinála Johna Tonga Hona, biskupa Hongkongu. Potom Mons. 

Nikola Eterovič, genrálny sekretár synody predniesol hlavnú správu, v ktorej sa vrátil 

k prípravným prácam synody. Generálny relátor synody biskupov kardinál Donald 

William Wuerl, arcibiskup Washingtonu (USA), po správe Mons. Eteroviča uviedol 

diskusnú časť zasadnutí. V bodoch nadniesol niekoľko hlavných tém, ktoré vzišli 

z prípravných prác, a  ktorými sa bude zhromaždenie zaoberať v nasledujúcich 

diskusiách. Už Instrumentum laboris, ako uviedol kardinál Wuerl, poskytlo rámec pre 

podstatnú časť reflexií a diskusií. S úmyslom upozorniť na niektoré časti, ktoré si 

vyžadujú prehĺbenie, vymenoval nasledujúcich sedem bodov: 1./ čo a Koho 

ohlasujeme – Božie slovo; 2./ aktuálne zdroje nápomocné v tejto úlohe; 3./ mimoriadne 

okolnosti našej doby, ktoré robia túto synodu nevyhnutnou; 4./ elementy novej 

evanjelizácie; 5./ niektoré teologické princípy novej evanjelizácie; 6./ kvalita nových 

evanjelizátorov; 7./ charizmy Cirkvi dneška, ktoré podporujú novú evanjelizáciu. 

V závere prvého pracovného zasadnutia sa v Tlačovom stredisku Svätej stolice konal 

brífing, na ktorom sa zúčastnil kardinál Donald William Wuerl, generálny relátor 

synody (na obr. vpravo) a arcibiskup Claudio Maria Celli, predseda Pápežskej rady 

pre spoločenské komunikačné prostriedky. 

Druhá generálna kongregácia prvého dňa 

synody biskupov, v pondelok 8. októbra, sa 

začala popoludní o 16.35 modlitbou Adsum, za 

prítomnosti Svätého Otca. Na programe 

pracovného stretnutia, na ktorom sa v synodálnej 

aule zúčastnilo 256 synodálnych otcov, boli 

správy z jednotlivých kontinentov s ohľadom na 

tému «Nová evanjelizácia na odovzdávanie viery». Druhá generálna kongregácia sa 

ukončila o 19.00 hod. modlitbou Anjel Pána. Správu za Európu predniesol kardinál 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=628496
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=628072
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=628072
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=628072
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=628060
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=628060
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=628127
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=628320
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Péter Erdő, arcibiskup Ostrihomu-Budapešti a predseda Rady európskych 

biskupských konferencií (CCEE). Po ňom nasledoval kardinál Polycarp Pengo, 

predseda Sympózia biskupských konferencií Afriky a Madagaskaru (SECAM). Tretím 

z piatich prezentujúcich bol Mons. Carlos Aguiar 

Retes, predseda Rady biskupských konferencií 

Latinskej Ameriky (CELAM). Za Áziu referoval 

kardinál Osvald Gracias, generálny sekretár 

Federácie ázijských biskupov (FABC). Oceániu vo 

svojej správe predstavil Mons. John Atcherley 

Dew, predseda Federácie konferencií katolíckych 

biskupov Oceánie (FCBCO). „Európa musí byť 

evanjelizovaná.  Potrebuje to.“ Týmto  konštatovaním kardinál Péter  Erdő správu začal. 
 

Druhý deň 13. riadneho generálneho zhromaždenia synody biskupov 
V utorok 9. októbra 2012 pokračovala synoda biskupov druhým dňom. Na 

programe 3. generálnej kongregácie bola diskusia, popoludňajšia 4. generálna 

kongregácia sa začala voľbou členov Komisie pre posolstvo, po diskusných 

príspevkoch kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre biskupov vystúpil so 

správou o prijatí posynodálnej Apoštolskej exhortácie Verbum Domini.  
 

Druhý deň 13. riadneho generálneho zhromaždenia synody biskupov sa začal ráno 

o 9.00 hod. modlitbou Liturgie hodín. Aj na tejto 3. generálnej kongregácii bol okrem 

259 synodálnych otcov prítomný pápež Benedikt XVI. Na programe pracovného 

dopoludnia bola diskusia, ktorú o 12.30 zhromaždenie ukončilo modlitbou Anjel 

Pána. Synodálni otcovia hneď na úvod vydali apel na pokoj a solidaritu s obeťami 

konfliktu v Sýrii. Potom sa zamerali na migrantov, ktorí so sebou prinášajú vieru do 

cieľových krajín a stávajú sa tak skutočnými evanjelizátormi. 

Preto ich Cirkev bude stále podporovať a ochraňovať pred 

spoločenskou diskrimináciou, prostredníctvom pomoci ich 

integrácie bez toho, aby im bola odňatá vlastná identita. 

Popoludní o 16.30 sa 4. generála kongregácia začala voľbou 

členov Komisie pre posolstvo, potom pokračovali diskusné 

príspevky venované rôznym problematikám, vrátane úlohy 

žien v Cirkvi, ktoré predstavujú dve tretiny z celkového počtu 

jej členov a o 17.30 kardinál Marc Ouellet, prefekt 

Kongregácie pre biskupov vystúpil s prezentáciou prijatia 

Apoštolskej exhortácie Verbum Domini, ktorá bola výsledkom prác 12. riadneho 

generálneho zhromaždenia synody biskupov z októbra 2008.  
 

Tretí deň 13. riadneho generálneho zhromaždenia synody biskupov  

V stredu 10. októbra pokračovala synoda biskupov prvou sesiou, diskusiou 

v skupinách k prvej správe a stretnutím moderátorov a relátorov. Popoludní v rámci 

5. generálnej kongregácie pokračovala všeobecná diskusia.  

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=628317
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=628317
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=628736
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=628736
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=628732
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=628732
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Práce 13. riadneho generálneho zhromaždenia 

synody biskupov pokračovali v tretí deň za 

zatvorenými dverami. Na programe bola voľba 

moderátorov a relátorov v malých skupinách, teda 

tzv. prvá sesia. Nasledovali diskusie k prvej správe 

a stretnutie moderátorov a relátorov. Popoludní o 

16.30 hod. v synodálnej aule v rámci 5. generálnej 

kongregácie pokračovala všeobecná diskusia. Príhovor predniesol aj Rowan Williams, 

canterburský arcibiskup, prímas Anglikánskeho spoločenstva, ktorý ilustroval výzvy 

novej evanjelizácie zo svojho pohľadu.  
 

Dekrét o udelení úplných odpustkov v súvislosti s Rokom viery 
Apoštolská penitenciária v súlade s úmyslom pápeža Benedikta XVI. stanovila 

pravidlá a podmienky pre získanie odpustkov v Roku viery vyhláseného od 11. 

októbra 2012 do 24. novembra 2013.  
 

Apoštolská penitenciária, do kompetencie ktorej spadá regulovanie udeľovania 

a používania odpustkov a usmerňovanie mysle veriacich k správnemu chápaniu 

a živeniu zbožnej túžby po ich získaní, na žiadosť Pápežskej rady na podporu novej 

evanjelizácie a po starostlivom preštudovaní Nóty s pastoračnými pokynmi pre rok viery 

Kongregácie pre náuku viery, stanovila nasledujúce pravidlá pre získanie odpustkov 

v Roku viery. Vydala ich v súlade s úmyslom pápeža, aby boli veriaci viac 

stimulovaní k poznávaniu náuky Katolíckej cirkvi a vzťahu k nej, a aby tak získali 

hojnejšie duchovné ovocie. Počas celého Roku viery, vyhláseného od 11. októbra 2012 

do 24. novembra 2013, bude možné získať úplné odpustky od časných trestov za 

hriechy, udelené pre Božie milosrdenstvo a vzťahujúce sa pre získanie pokoja duší 

zomrelých veriacich ako aj na všetkých úprimne ľutujúcich veriacich, po riadnej 

sviatostnej spovedi a po modlitbe na úmysel Svätého Otca pri ďalej uvedených 

príležitostiach.                                                                                                                      VIAC 
 

Generálna audiencia Benedikta XVI. v stredu 10. októbra 2012  
Napriek synode sa v stredu 10. októbra konala aj generálna audiencia. Katechéza 

pápeža sa niesla v duchu 50. výročia začiatku Druhého vatikánskeho koncilu.  
 

Drahí bratia a sestry, prežívame 

vigíliu osláv päťdesiateho výročia 

otvorenia Druhého vatikánskeho 

koncilu a zahájenie Roka viery. Touto 

katechézou by som rád začal 

zamyslenia nad významnou 

udalosťou Cirkvi – koncilu, ktorého som bol priamym svedkom. Je takpovediac 

veľkým osviežením, zloženým z mnohých prvkov, pod vedením Ducha Svätého. 

Akoby sme stáli pred veľkým obrazom, z ktorého – ako z prameňa milosti – môžeme 

i my neprestajne prijímať výnimočné bohatstvo a zároveň objavovať jeho osobité 

postupy, fragmenty a vlákna. Blahoslavený Ján Pavol II. na začiatku tretieho tisícročia 

napísal: „Cítim viac ako inokedy povinnosť poukázať na koncil ako na veľkú milosť, z ktorej 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=628952
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=627270
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mala Cirkev v 20. storočí veľký úžitok: ponúkol nám totiž bezpečný kompas, aby sme sa podľa 

neho orientovali v začínajúcom sa storočí“ (Ap. List Novo millennio ineunte, 57). Myslím si, 

že toto prirovnanie je výstižné. Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, ku 

ktorým sa treba vrátiť a oslobodiť ich od množstva publikácií, ktoré ich častokrát 

namiesto sprístupnenia skôr zakryli, sú i pre naše časy kompasom, ktorý dovoľuje 

loďke Cirkvi napredovať na otvorenom mori uprostred búrok, či po pokojných 

vlnách, a bezpečne ju naviguje k cieľu.                                                                            VIAC 
 

Svätý Otec navštívil talianske pútnické miesto Loreto 
Pápež Benedikt XVI. sa 4. októbra vydal na svoju 30. cestu v rámci Talianska, ktorej 

cieľom bolo Pápežské sanktuárium v Lorete. Návštevu tohto pútnického miesta si 

zvolil pri príležitosti 50. výročia historickej cesty pápeža Jána XXIII. do Assisi 

a Loreta dňa 4. októbra 1962 a rovnako preto, aby pod ochranu Panny Márie zveril 

nadchádzajúcu synodu biskupov a Rok viery.  
 

Helikoptéra so Svätým Otcom pristála ráno o 10.00 

hod. v Centre Jána Pavla II. v Montorse, kde ho 

privítali Mons. Giovanni Tonucci, prelát Loreta a 

starosta mesta Paolo Niccoletti. Potom už Benedikt 

XVI. navštívil Svätý dom v Pápežskom sanktuáriu 

a o 10.30 hod. sa na Námestí Panny Márie Loretskej 

začala svätá omša za účasti 10- tisíc veriacich. 

Z homílie Svätého Otca vyberáme: „Drahí bratia a sestry, na tejto púti, ktorá ide po 

stopách blahoslaveného Jána XXIII. a prozreteľnostne pripadá na dnešný deň, keď slávime 

spomienku sv. Františka z Assisi, ktorý bol pravým „živým Evanjeliom“ – chcem zveriť svätej 

Božej Matke  všetky ťažkosti, ktoré prežíva náš svet pri hľadaní pokoja a zmierenia... (...) ...aj 

tento výnimočný čas milosti pre Cirkev, ktorý sa pred nami otvára.“  
 

Európski biskupi k udeleniu Nobelovej ceny 2012 za medicínu  
„Ide o dôležitý míľnik v uznaní kľúčovej úlohy, ktorú neembryonálne kmeňové bunky 

zohrávajú vo vývoji nových lekárskych terapií ako alternatíva k ľudským 

embryonálnym kmeňovým bunkám.“ Týmito uspokojivými slovami európski 

biskupi vítajú udelenie Nobelovej ceny 2012 za fyziológiu a medicínu.  
 

V pondelok 8. októbra v Štokholme priznali toto prestížne ocenenie britskému 

vedcovi Johnovi Gurdonovi a jeho japonskému kolegovi Shinjovi Yamanakaovi za 

objav pluripotentných dospelých kmeňových 

buniek. Komisia biskupských konferencií 

Európskej únie (COMECE) vo svojom vyhlásení 

potvrdzuje, že „z vedeckého hľadiska boli ľudské 

embryonálne kmeňové bunky doteraz skôr sklamaním; 

stále menej zodpovedali klinickým prísľubom“ a v tejto 

súvislosti biskupi poukazujú na to, že „GeronCorp., 

spoločnosť, ktorá je svetovou jednotkou vo výskume na 

embryách, nedávno oznámila, že uzatvára svoj program v oblasti kmeňových buniek“.      VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=628725
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=626848
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=628140
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=628584
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Kardinál Erdő na synode spomenul aj slovensko-maďarské vzťahy  
Kardinál Péter Erdő spomenul na 13. riadnom generálnom zhromaždení synody 

biskupov vo Vatikáne aj Slovensko. Arcibiskup Ostrihomu-Budapešti a predseda 

Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) vo svojej správe o Európe – 

prednesenej 8. októbra 2012 – sa zmienil o slovensko-maďarských vzťahoch.  
 

V kontexte snáh, ktoré u nás našli konkrétne vyjadrenie v Liste Konferencie biskupov 

Slovenska Maďarskej biskupskej konferencii a v stretnutí zástupcov KBS 

a Konferencie biskupov Maďarska v Ostrihome v roku 2006, kardinál Erdő uviedol: 

„Ďakujeme Božej prozreteľnosti, že v posledných rokoch napriek problémom pokračuje 

zmierovanie medzi európskymi národmi. Biskupské konferencie Slovenska a Maďarska, 

povzbudené pápežom Benediktom XVI., v roku 2006 boli schopné podpísať akt zmierenia. Ich 

gesto môže slúžiť ako príklad pre spoločnosť v oboch krajinách.“                                         VIAC 
 

Na synode Slovensko zastupujú Mons. Zvolenský a Mons. Babjak 
Podľa oficiálneho zoznamu účastníkov sa na 13. riadnom generálnom zhromaždení 

synody biskupov pre novú evanjelizáciu zúčastňuje 262 synodálnych otcov, čo 

predstavuje najvyšší počet v histórii synody.  
 

Konferenciu biskupov Slovenska zastupuje jej predseda Mons. Stanislav Zvolenský, 

bratislavský arcibiskup metropolita a Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup 

a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorý počas zhromaždenia 

zastáva miesto podpredsedu Komisie pre informácie. Na synodálnom zhromaždení sa 

zúčastňuje aj 45 expertov a 49 audítorov, vrátane žien. Pätnásť cirkví, ktoré zatiaľ nie 

sú v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou zastupuje niekoľko delegátov.        VIAC 
 

Prof. Hrabovec na konferencii o archívoch 2. vatikánskeho koncilu 
Slovenská historička prof. Emília Hrabovec z Univerzity Komenského v Bratislave, 

členka Pápežského výboru historických vied, sa minulý týždeň v Ríme zúčastnila na 

Medzinárodnom vedeckom stretnutí o štúdiu archívov Druhého vatikánskeho 

koncilu. Prof. Hrabovec na konferencii vystúpila s prednáškou„ Archívy koncilových 

otcov na Slovensku a v Českej republike“. Viac v interview pre Vatikánsky rozhlas. 
 

Rozhovor týždňa so slovenskými dobrovoľníkmi v Nairobi  
Africké mesto Nairobi sa na niekoľko mesiacov stalo domovom pre Slovákov Daniela 

Fialu a Moniku Iglarčíkovú, ktorí v rámci dobrovoľníckej činnosti organizácie eRko 

pomáhajú v rozvojových projektoch v Keni. V rubrike Rozhovor týždňa sme sa 

rozprávali o ich práci s ľuďmi zo slamov a význame takýchto projektov. 
..................................................................................................................................................................................................................................... 

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?c=628755
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=627168
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=627389
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=627297
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=627580

