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Sl{vnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a  Krvi s  Benediktom XVI. 
Kristus kr{ča uprostred n{s. Toto symbolizuje eucharistická procesia „Božieho 

tela“. Sl{vnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa takto slávi – vo štvrtok po 

nedeli Najsvätejšej Trojice – podľa rozhodnutia p{peža  Urbana IV. z roku 1264.  
 

Svätý Otec predsedal eucharistickej sl{vnosti vo štvrtok 7. júna 2012 o 19.00 hod. 

v Bazilike sv. J{na v Later{ne, procesia s Najsvätejšou sviatosťou olt{rnou viedla 

podľa tradície od Later{nskej baziliky k Bazilike Santa Maria Maggiore, kde Svätý 

Otec udelil veriacim z{verečné eucharistické požehnanie. V homílii  sa zameral na 

dva prvky eucharistického 

mystéria: eucharistickému kultu 

a jeho posvätnosti, ktoré – ako 

povedal – vzájomne úzko súvisia: 

„Je veľmi dôležité znova sa nimi 

zaoberať a ochr{niť ich od neúplných 

n{hľadov na samotné tajomstvo, ktoré 

sa objavili v nedávnej 

minulosti. Predovšetkým dnes sa 

zamyslime spolu nad hodnotou 

eucharistického kultu, osobitne nad 

ador{ciou Najsvätejšej sviatosti. Je to 

skúsenosť, ktorú prežijeme aj dnes po tejto svätej omši pred samotnou procesiou, počas a v jej 

závere. Jednostranná interpretácia Druhého vatikánskeho koncilu ochudobnila túto dimenziu 

a obmedzila eucharistiu iba na moment sl{venia. Bolo veľmi dôležité uznať ústredne miesto 

sl{venia, v ktorom P{n zvol{va a zhromažďuje svoj ľud na dvojitej hostine Slova a Chleba 

života, sýti ho a zjednocuje so sebou vo sviatostnej obete. Význam liturgického zhromaždenia 

ost{va prirodzene st{le platný, avšak musí byť z{roveň spr{vne vyv{žený.“  

 

Príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu 10. júna  
Na N{mestí sv. Petra vo Vatik{ne sa zišlo niekoľko tisíc pútnikov z celého sveta. 

Nechýbali medzi nimi ani Slováci, ktorých po modlitbe Svätý Otec pozdravil po 

slovensky. V príhovore sa vrátil k sl{vnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. 
 

Drahí bratia a sestry, dnes sa v Taliansku i v mnohých iných krajinách slávi Corpus 

Domini, teda sl{vnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, Eucharistie. V dnešný deň 

sa tradične konajú sl{vnostné procesie s Najsvätejšou sviatosťou olt{rnou po uliciach 

a námestiach. V Ríme sa t{to procesia uskutočnila minulý štvrtok na diecéznej úrovni, 

v deň samotnej sl{vnosti, ktor{ každoročne v kresťanoch obnovuje radosť a vďačnosť 

za Ježišovu eucharistickú prítomnosť medzi nami. Sl{vnosť Corpus Domini je veľkou 

verejnou manifestáciou Eucharistie, sviatosti, v ktorej Pán ostáva prítomný i po 

ukončení sl{venia, aby bol st{le s nami, v priebehu našich dní. Už sv. Justín, ktorý 

n{m zanechal jedno z najstarších svedectiev o eucharistickej liturgii, potvrdzuje, že po 

rozdaní svätého prijímania prítomným, diakoni rozn{šali premenený chlieb tým, čo sa 

sl{venia zúčastniť nemohli (porov. Apologia, 1, 65). Práve preto je miesto v chráme, 

kde sa uchov{va Eucharistia, tým najposvätnejším.                                                      VIAC 

http://www.oecumene.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=594810
http://www.oecumene.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=595417
http://www.oecumene.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=595409
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Generálna audiencia v stredu 13. júna 2012 
Na audiencii v Aule Pavla VI. bola aj skupina slovenských kňazov, ktorí prišli  

na púť do Ríma pri príležitosti 25. výročia 

ich kňazskej vysviacky. Svätý Otec ich  

pozdravil. V katechéze vychádzal  

z Druhého listu Korinťanom.  
 

Drahí bratia a sestry, každodenné stretnutie 

s Pánom a prijímanie jeho sviatostí nám 

umožňujú otvoriť si myseľ i srdce pre jeho 

prítomnosť, pre jeho slov{, pre jeho skutky. 

Modlitba nie je len dychom duše, ale – 

obrazne povedané – aj o{zou pokoja, v ktorej môžeme načerpať vodu, čo udržiava n{š 

duchovný život a premieňa našu existenciu. Boh nás volá k sebe, pomáha nám 

vystúpiť na vrch svätosti, aby sme mu boli čoraz bližšími: na našich cest{ch n{m 

ponúka svoje svetlo a svoju útechu. Toto je osobn{ skúsenosť, o ktorej hovorí svätý 

Pavol v 12. kapitole Druhého listu Korinťanom, pri ktorom by som sa dnes rád 

zastavil. Tým, čo spochybňovali legitímnosť jeho apoštol{tu, nemenuje spoločenstv{, 

ktoré založil, ani kilometre, ktoré nachodil; nezost{va pri spomínaní ťažkostí 

a protivenstiev, s ktorými sa stretával pri ohlasovaní evanjelia, ale hovorí o svojom 

vzťahu k P{novi, o vzťahu tak intenzívnom, že je poznačený aj momentmi ext{zy 

a hlbokej kontempl{cie (por. 2 Kor 12, 1); nechv{li sa teda tým, čo dosiahol, svojou 

silou, svojimi aktivitami, svojimi úspechmi, ale chváli sa vecami, ktoré Boh vykonal 

skrze neho. S ostychom rozpr{va o svojej skúsenosti, keď bol uchv{tený až k Bohu do 

neba. Spomína si na to, že štrn{sť rokov pred napísaním tohto listu „bol uchv{tený do 

tretieho neba“ (v. 2). Prostredníctvom jazyka a v snahe vyjadriť to, čo sa ned{ 

vypovedať, svätý Pavol o tejto udalosti hovorí dokonca v tretej osobe. Vraví, že istý 

človek bol uchv{tený do Božej z{hrady, do neba.                                                         VIAC 
 

Benedikt XVI. otvoril stretnutie Rímskej diecézy 
V Bazilike sv. Jána v Lateráne otvoril Benedikt XVI. v pondelok 11. júna výročné 

Cirkevné stretnutie Rímskej diecézy, ktorého témou je: „Nanovo objavme krásu 

krstu“. Počas jeho troch dní sa hovorilo o praxi krstu v dejinách Cirkvi, 

o usmerneniach pre obnovu krstnej pastorácie a boli ponúknuté návrhy pre 

pastoráciu po krste.  Z príhovoru Svätého Otca prin{šame niekoľko myšlienok. 
 

Vieme, že posledné slov{ n{šho P{na na tejto 

zemi, ktoré povedal svojim učeníkom 

boli: „Choďte teda, učte všetky n{rody a krstite 

ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. 

Choďte, učte všetky n{rody a krstite ich. 

Prečo pre toho, kto chce byť učeníkom 

nestačí poznať učenie o Ježišovi a poznať 

kresťanské hodnoty? Prečo je potrebné byť 

pokrstený? Toto je témou n{šho uvažovania, 

http://www.oecumene.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=596135
http://www.oecumene.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=596285
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aby sme pochopili realitu a hĺbku Sviatosti krstu. Prvý pohľad nach{dzame, keď 

pozorne čítame P{nove slov{. Výber výrazu „v mene Otca“ v gréckom texte je veľmi 

dôležitý. P{n hovorí „eis“ a nie „en“ teda nie „v mene Trojice“ – ako napríklad keď 

hovorí z{stupca prefekta: „v mene“ prefekta; veľvyslanec hovorí „v mene“ vl{dy. Nie. 

Hovorí: „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ teda akési ponorenie do mena Trojice; 

byť priradený k menu Trojice. Je to vyjadrenie Božieho bytia a n{šho bytia. Bytie 

ponorené do Trojičného božstva. Otec, Syn a Duch Svätý. Tak ako sa napríklad vo 

sviatosti manželstva dve osoby st{vajú jedným telom, st{vajú sa novou jedinečnou 

skutočnosťou s jediným a novým menom. Pán nám pomohol ešte viac pochopiť túto 

skutočnosť pri svojom rozhovore so saducejmi o vzkriesení.                                      VIAC 

 

Program Svätého Otca na mesiace júl až september 2012  
Benedikt XVI. uskutoční v nedeľu 15. júla pastoračnú n{vštevu mesta Frascati, kde 

bude o 9.30 hod. predsedať eucharistickej sl{vnosti. Presne o mesiac 15. augusta na 

sl{vnosť Nanebovzatia Panny M{rie bude predsedať svätej omši o 8.00 hod. vo 

farskom kostole sv. Tom{ša v Castel Gandolfe. V dňoch 14. až 16. septembra sa 

uskutoční apoštolská cesta do Libanonu, kde odovzdá Posynodálnu apoštolskú 

exhortáciu, výsledok Mimoriadnej biskupskej synody pre Blízky východ, konanej vo 

Vatikáne v októbri 2010.  

 

Príhovor Benedikta XVI. z{stupcom P{pežskej cirkevnej akadémie 
„P{pež počíta aj s vami pri vykon{vaní svojho univerz{lneho úradu.“ Týmito 

slovami sa v pondelok 11. júna prihovoril Svätý Otec z{stupcom P{pežskej 

cirkevnej akadémie. Okrem jej prezidenta Mons. Beniamina Stellu bolo na 

výročnej audiencii v S{le p{pežov prítomných aj štyridsať reprezentantov z radov 

vedenia, pedagógov, spolupracovníkov, ako aj  študentov, najmä absolventov.  
 

P{pežsk{ cirkevn{ akadémia, založen{ v roku 1701 opátom Pietrom Garagnim, je 

prestížnou inštitúciou, ktor{ pripravuje svojich študentov na diplomatické služby pri 

Svätej Stolici, na Vatik{nskom št{tnom sekretari{te, ako aj na apoštolských 

nunciatúrach v rôznych krajinách sveta. Svätý Otec sa v úvode príhovoru obrátil 

práve na absolventov, pre ktorých sa blíži deň n{stupu do služby v zastupiteľstv{ch 

Svätej stolice po celom svete. „P{pež sa spolieha aj na v{s, že mu budete n{pomocní pri 

výkone jeho univerzálneho poslania. Povzbudzujem vás, aby ste sa nebáli začať misiu, 

ktorá v{s čak{, pevne a odhodlane v oddanosti 

tomu, ktorý vás od nepamäti pozná a ktorý 

vás povolal do spoločenstva s jeho Synom 

Ježišom Kristom  (porov. Kor 1,9). Vernosť 

Boha je kľúčom a prameňom našej vernosti 

a oddanosti. Dnes by som r{d upriamil vašu 

pozornosť pr{ve na túto čnosť, ktor{ dobre 

vyjadruje špecifické puto medzi p{pežom 

a jeho priamymi spolupracovníkmi v Rímskej 

kúrii či na p{pežských zastupiteľstv{ch.  VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=595995
http://www.oecumene.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=595615
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P{pež Benedikt XVI. účastníkom Medzin{rodného semin{ra 

katolíckych kaplánov civilného letectva 
„Nov{ evanjeliz{cia vo svete civilného letectva“ – toto je téma 15. medzinárodného 

semin{ra katolíckych kapl{nov civilného letectva, organizovaného P{pežskou 

radou pre pastoráciu migrantov a cestujúcich. Koná sa v Ríme od 11. do 14. júna 

a zúčastňujú sa na ňom z{stupcovia 32 medzin{rodných letísk z 15 krajín Európy, 

Ameriky a Afriky.  
 

Dôležitým odrazovým bodom programu, ktorý 

zahŕňa modlitbu, štúdium, vz{jomné zdieľanie sa 

pre potvrdenie a prehĺbenie duchovnej motiv{cie, 

bola audiencia 11. júna. V Sále konzistória prijal 

Svätý Otec 100 účastníkov semin{ra: kaplánov a 

pastoračných spolupracovníkov. Benedikt XVI. ich 

vo svojom príhovore povzbudil, aby si boli vždy 

dobre vedomí svojho mimoriadneho poslania: prin{šať ľuďom Boha a viesť ich 

k stretnutiu s ním, čím sa svojou prítomnosťou na letisk{ch na celom svete podieľajú 

na plnení poslania univerz{lnej Cirkvi v tomto špecifickom prostredí. „Letisk{ 

sú miesta, ktoré odr{žajú čoraz viac skutočnosť globaliz{cie sveta v našich časoch. Stret{vajú 

sa na nich ľudia rôznej št{tnej príslušnosti, rôznych kultúr, n{boženstiev, soci{lneho 

postavenia a veku, ale stretajú sa tu aj rôzne ľudské situ{cie, neraz nie ľahké, ktoré si vyžadujú 

väčšiu pozornosť. Myslím tu napríklad na tých, ktorí žijú plní strachu, pokúšajúc sa o tranzit 

bez potrebných dokumentov, ako utečenci alebo žiadatelia o azyl. Myslím aj na nepohodlie 

spôsobené opatreniami v prospech boja proti teroristickým činom.“                                     VIAC 

 

Od krátkovlnového vysielania k novým komunikačným technológi{m 
Gener{lny riaditeľ Vatik{nskeho rozhlasu P. Federico Lombardi SJ vo vyhlásení 

k aktuálnym zmenám hovorí o novej etape v dejinách Vatikánskeho rozhlasu (VR). 

„P{pežov rozhlas“, ktorý minulého roku osl{vil 80 rokov svojej existencie, sa začína 

zameriavať na prenosy prostredníctvom nových komunikačných technológií.  
 

Z tohto dôvodu od 1. júla tohto roku končí vysielanie na 

krátkych a stredných vln{ch vo väčšine európskych krajín 

vrátane Slovenska a na americkom kontinente. Páter 

Lombardi tento krok zdôvodňuje tým, že vysielanie VR 

aktuálne zo z{znamu preber{ viac ako tisíc kresťanských 

rozhlasových staníc v 80 krajinách sveta a je dostupné všade, 

kde je internetové a satelitné pokrytie. Prenos slovenského 

vysielania VR na Slovensku zabezpečuje dva kr{t denne 

rádio Lumen: o 20.15 hod. a reprízu nasledujúce ráno o 05.15 

hod. Aktuálne vysielanie je možné vypočuť si vo formáte 

Real audio alebo mp3 na internetovej stránke redakcie 

www.radiovaticana.org/slo/index.asp. Staršie vysielania sú vo zvukovom archíve. 

Priamy prenos VR vrátane slovenského vysielania o 19.45 hod. na vlnách FM 93,3 

v Ríme a okolí ostáva zachovaný.                                                                                     VIAC 

http://www.oecumene.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=595611
http://www.oecumene.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=596161
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Benedikt XVI. sa zaujíma aj o Majstrovstvá Európy vo futbale 
V súvislosti s Majstrovstvami Európy vo futbale zaslal  

Benedikt XVI. predsedovi Konferencie biskupov Poľska 

Mons. Józefovi Michalikovi telegram, v ktorom potvrdzuje, 

že ani t{to športov{ udalosť nie je Cirkvi ľahostajn{.  
 

Svätý Otec upozorňuje na duchovné potreby tých, ktorí sa na 

udalosti zúčastnia. Ďalej pripomína slov{ svojho predchodcu, 

p{peža J{na Pavla II.: „Potenci{l športového fenoménu ho robí osobitným nástrojom pre 

glob{lny rozvoj človeka a veľmi užitočným prvkom pre budovanie spoločnosti bližšej človeku. 

Zmysel bratstva, veľkorysosti, čestnosti a úcty k telu – cnosti nepochybne nevyhnutné pre 

každého dobrého športovca – pom{hajú budovať občiansku spoločnosť, kde antagonizmus 

nahr{dza zdrav{ konkurencia, kde m{ z{pas prednosť pred konfliktom a poctiv{ konfront{cia 

pred súperiacou zlomyseľnosťou. V tomto zmysle šport nie je cieľom, ale prostriedkom; môže sa 

stať šíriteľom kultúry a úprimného pobavenia, ktoré povzbudzuje človeka, aby na jeho poli 

odovzdal to najlepšie zo seba samého a vyhol sa tomu, čo môže nebezpečne a v{žne poškodzovať 

seba samých alebo ďalších.“                                                                                                   VIAC 

 

50. medzinárodný eucharistický kongres v Dubline 
V Dubline, hlavnom meste Írska, sa od 10. do 17. júna koná 50. medzinárodný 

eucharistický kongres na tému: „Eucharistia – spoločenstvo s Kristom i medzi 

nami“. Otv{racej svätej omši predsedal p{pežský leg{t kardinál Marc Ouellet, 

prefekt Kongregácie pre biskupov.  
 

Kardinál Oullet sa vo svojej homílii zameral na utrpenie a naliehavé povzbudenie 

írskej cirkvi k viere. „Cirkev v Írsku je cirkvou na ceste k obnove.“ Takto ju 

charakterizoval dublinský arcibiskup Diarmuid Martin vo svojom úvodnom 

posolstve. Kongres v Dubline je v plnom prúde. Za pomoci 2-tisíc dobrovoľníkov sa 

tu vyše 20-tisíc účastníkov 

kongresu zo 120 krajín sveta, 

od Albánska po Zimbabwe, 

zúčastňuje na sl{vení svätých 

omší, na modlitbách, 

predn{škach 18 odborníkov 

z rôznych častí sveta. Toto 

všetko sa deje na športovom 

štadióne Arény Royal Dublin 

Society (spoločnosti založenej 

v roku 1731), v mestskej časti Ballsbridge. Prvý deň bol venovaný ekumenizmu: 

Dublinský anglik{nsky biskup pripomenul krst ako spoločný koreň kresťanov. 

Znovuobjaviť a nanovo prežívať manželské a rodinné spoločenstvo - tejto téme bol 

venovaný druhý deň. Denne sú na programe svedectvá, práca v skupinách, ktorých je 

vyše 150. Priebežne sa konajú kultúrne podujatia, sú tu inštalované st{nky, výstavy. 

Súčasťou týchto dní sú aj stretnutia kardinála Oulleta s obeťami zneužívania. 

V závere kongresu, v nedeľu 17. júna, sa tu okolo olt{ra pri sl{vení Eucharistie 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=594697
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=595710
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=595710
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=596011
http://www.oecumene.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=595034
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=596325
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zjednotí „celý svet“. Počas sl{vnosti, ktorej bude predsedať p{pežský leg{t kardinál 

Marc Ouellet, si účastníci vypočujú aj posolstvo Benedikta XVI., ktorým prítomných 

nielen pozdraví, ale v reflexii naznačí novú etapu, a oznámi aj miesto konania 

ďalšieho, v histórii medzinárodných eucharistických kongresov už 51. kongresu, 

ktorý sa bude konať o štyri roky. Pôvodne sa uvažovalo, že p{pež pri tejto príležitosti 

Írsko navštívi. Podľa dublinského metropolitu bol ochotný prísť, ak by to pomohlo 

írskej cirkvi k prekonaniu súčasnej krízy, avšak po konzult{ci{ch s miestnymi 

biskupmi usúdili, že „situ{cia ešte 

nedozrela“. S účastníkmi kongresu sa teda 

Svätý Otec spája duchovne a osobitne sa 

s nimi zjednotí prostredníctvom 

spomenutého z{verečného videoposolstva. 

Počas gener{lnej audiencie v stredu 13. júna 

adresoval účastníkom kongresu 

povzbudenie s upozornením na skutočnosť, 

že „Eucharistia je pulzujúcim srdcom Cirkvi“ 

a nás vyzval k modlitbe za cirkev Írska. 

 

Slováci na eucharistickom kongrese v Dubline 
Pre slovenských účastníkov 50. medzin{rodného eucharistického kongresu v Dubline 

je počas jeho trvania od 10. do 17. júna vyčlenený kostol Panny M{rie Hviezdy 

morskej (St Mary's, Star of the Sea), v mestskej časti Sandymount. Tu sú sl{vené sväté 

omše v slovenskom jazyku počnúc otv{racou eucharistickou sl{vnosťou, 11. júna r{no 

o 9.30 hod. Sú v ňom umiestnené aj sochy sv. Cyrila a Metoda, ktoré sú darom 

Slovenska pre komunitu Slov{kov žijúcu v Írsku a budú posvätené pri slovenskej 

z{verečnej svätej omši v sobotu 16. júna, ktorú bude celebrovať žilinský biskup Mons. 

Tom{š Galis. Viac v rozhovore pre Vatik{nsky rozhlas priamo z Dublinu národný 

delegát Mons. Vojtech Nepšinský.  

 

Rohovor Benedikta XVI. s rodinami z 5 kontinentov 
„Ciao, Papa. Som Cat Tien a poch{dzam z Vietnamu. Mám sedem rokov a chcem ti predstaviť 

moju rodinu.“ Takto sa začal rozhovor Svätého Otca s rodinami z 5 kontinentov 

v sobotu 2. júna v Mil{ne. Pr{ve tomuto neobyčajnému stretnutiu sme dali priestor 

v sobotnej rubrike Rozhovor týždňa.  
 

 

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

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: 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=591053
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=596291
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=595684
http://www.oecumene.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?id=595360

