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Benedikt XVI. sa slobodne vzdal úradu nástupcu sv. Petra  
Dňa 28. februára 2013 o 20. hod. sa pápežské 

sídlo v Ríme stane vakantným. Pápež 

o svojom rozhodnutí vzdať sa úradu, ktorý 

mu bol zverený v apríli 2005, informoval 

v pondelok 11. februára počas riadneho 

verejného konzistória, na ktorom sa zišli 

mnohí kardináli. V latinskom jazyku sa im 

prihovoril nasledovne: 

 

„Najdrahší bratia, pozval som vás na toto 

konzistórium nie iba z dôvodu troch procesov kanonizácie, ale tiež preto,  aby som 

vám oznámil veľmi dôležité rozhodnutie pre život Cirkvi. Po opakovanom zvažovaní 

dôvodov môjho svedomia pred Bohom, som dospel k istote, že moje sily, vzhľadom 

na pokročilý vek, nie sú viac dostačujúce na vykonávanie Petrovho úradu 

adekvátnym spôsobom. Som si dobre vedomý toho, že táto služba, vzhľadom na jej 

duchovnú podstatu, musí byť vykonávaná nielen skutkami a slovami, ale i utrpením 

a modlitbou. Avšak, v súčasnom svete, 

podliehajúcom rýchlym zmenám a zmietanom 

v dôležitých otázkach pre život viery, pre 

riadenie loďky sv. Petra a hlásanie evanjelia, je 

potrebná aj sila ako tela, tak aj ducha, sila, 

ktorá mne v posledných mesiacoch ubúdala, 

takým spôsobom, že som musel uznať svoju 

neschopnosť dobre vykonávať ministérium, 

ktoré mi bolo zverené.  

Z tohto dôvodu, uvedomujúc si dobre 

závažnosť tohto aktu, s plnou slobodou 

vyhlasujem, že sa vzdávam úradu rímskeho 

biskupa, následníka sv. Petra, mne zvereného 

kardinálmi 19. apríla 2005, a to takým 

spôsobom, že od 28. februára 2013 od 20. 

hodiny sa sídlo v Ríme,  Petrov stolec, stane 

vakantným a kompetentnými bude zvolané 

konkláve na voľbu nového pápeža. 

Najdrahší bratia, z hĺbky srdca vám ďakujem za všetku lásku a prácu, ktorú ste spolu 

so mnou zdieľali pri nesení ťarchy tohto úradu, a žiadam o odpustenie za všetky 

moje nedostatky. Teraz, zverme svätú Cirkev do starostlivosti Najvyššieho pastiera, 

nášho Pána Ježiša Krista a prosme jeho svätú matku Máriu, aby s jej materskou 

láskavosťou napomáhala  otcom kardinálom pri voľbe nového pápeža. Čo sa týka 

mňa, aj v budúcnosti si prajem slúžiť celým svojim srdcom, životom zasväteným 

modlitbe, svätej Božej Cirkvi .“                                                                                        VIAC 
 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=663819
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Reakcia dekana Kardinálskeho kolégia na pápežovo rozhodnutie 

Po Benediktovi XVI. sa slova ujal kardinál Angelo Sodano, dekan Kardinálskeho 

kolégia, ktorý túto správu nazval „bleskom z jasného neba“.  

„Vypočuli sme si ju s pocitom straty ako niečo neuveriteľné. Vo vašich slovách sme 

pozorovali veľkú náklonnosť, ktorú ste vždy prejavovali Svätej Božej Cirkvi, tej 

Cirkvi, ktorú ste tak veľmi milovali. Dovoľte mi, aby som vás v mene tohto 

apoštolského večeradla, kardinálskeho kolégia, v mene týchto vašich drahých 

spolupracovníkov, uistil, že sme vám ešte viac blízki, tak ako sme boli počas týchto 

žiarivých ôsmych rokov vášho pontifikátu. 19. apríla 2005,“ uviedol kardinál Sodano. 
               VIAC 

 

Z brífingov riaditeľa Tlačového strediska Svätej stolice  
Na otázky novinárov v súvislosti s pondelkovými udalosťami odpovedal riaditeľ 

Tlačového strediska Svätej stolice počas niekoľkých brífingov. Ako v súvislosti s 

rozhodnutím povedal, Svätý Otec nadobudol „istotu, že jeho sily pokročilého veku 

mu už nestačia na adekvátne vykonávanie Petrovho úradu“.     VIAC 

Rovnako komentoval aj špekulácie o tom, či pápež 

Benedikt XVI. netrpí vážnou chorobou: „Pápež sa má 

dobre, je veľmi vyrovnaný, neodstúpil preto, že by 

bol chorý, ale kvôli slabosti spôsobenej starnutím.“  

P. Lombardi rovnako potvrdil účasť Svätého Otca na 

všetkých plánovaných udalostiach do 28. februára, 

teda do dňa, keď sa Petrov stolec stane vakantným. 

V rámci súkromnej audiencie sa počas víkendu stretne s talianskym premiérom 

Mariom Montim a v sobotu 23. februára aj s talianskym prezidentom Giorgiom 

Napolitanom. Na druhý deň sa z okna svojej pracovne poslednýkrát pomodlí 

s veriacimi na Námestí sv. Petra modlitbu Anjel Pána. Posledná generálna audiencia 

sa uskutoční v stredu 27. februára. Očakáva sa na nej veľký počet ľudí, preto bude na 

Námestí sv. Petra.  

Podľa P. Lombardiho bude s prípravami na konkláve možné začať až potom. 

Sprevádzať ich bude rad povinností vyplývajúcich zo zákona. Právne predpisy 

stanovujú, že konkláve by sa malo uskutočniť 15 až 20 dní odo dňa, keď bolo sídlo 

v Ríme vyhlásené za vakantné. Ako uviedol riaditeľ Tlačového strediska, konkláve by 

sa tak mohlo začať niekedy medzi 15. a 19. marcom. „Nemôžeme poskytnúť presný 

dátum konkláve, pretože stanovenie jeho presného dátumu ostáva na kardináloch,“ 

povedal Lombardi.  
               VIAC 

 

Reakcie politického a cirkevného sveta na odstúpenie Benedikta XVI. 
Správa o odstúpení Benedikta XVI. zapĺňa titulné strany novín, o udalosť sa 

zaujímajú média na celom svete. Zo všetkých miest prichádzajú reakcie, prejavy 

úcty a vďačnosti za činnosť pápeža počas jeho ôsmych rokov pontifikátu. 

O „mimoriadnej odvahe a neobyčajnom zmysle pre zodpovednosť“ hovorí taliansky 

prezident Giorgio Napolitano. S pápežom sa stretol ešte minulý týždeň pri príležitosti 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=663946
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=663988
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=664695
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koncertu v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. Prezident dodal, že počas posledného 

rozhovoru „bolo jasné, že pápež bol unavený a bol si vedomý svojej únavy. 

Predseda Konferencie biskupov Talianska kardinál Angelo Bagnasco 

zdôraznil, že pápež Benedikt XVI. opäť raz „ponúkol príklad hlbokej 

vnútornej slobody“. V mene talianskych biskupov mu vyjadril blízkosť, 

ako aj vďaku za jeho pozornosť voči krajine a za „sprevádzanie 

a pokoru, s akou viedol Petrovu loďku“.       VIAC 

Keď v apríli 2005 prevzal Benedikt XVI. svoj úrad nástupcu sv. Petra, 

odhodlal sa nasledovať ekumenickú cestu, ktorú začal jeho predchodca Ján Pavol II. 

Počas ôsmych rokov pontifikátu sa snažil upevňovať dialóg s rôznymi cirkvami vo 

svete v prospech pokoja a vzájomného prijatia sa.  

Pravoslávny moskovský patriarcha Kiril pripomína „pozitívnu 

dynamickosť“, ktorá bola zo strany Benedikta XVI. garanciou 

pre ekumenické vzťahy a dúfa, že v tomto trende bude pokračovať aj 

jeho nástupca. 

Pápežovo úsilie v prospech dialógu medzi náboženstvami vyzdvihol aj 

Yona Metzger, vrchný rabín Izraela. Podľa neho išlo o „najlepšie vzťahy, 

ktoré tu kedy boli medzi Cirkvou a hlavnými rabinátom“.  

Ekumenický patriarcha Konštantínopolu Bartolomej I. zdôraznil 

teologicko-patristickú kultúru modernosti pápeža Ratzingera: „Pápež 

zanecháva nezmazateľnú stopu v živote a histórii Katolíckej cirkvi, 

nielen kvôli krátkosti jeho pôsobenia, ale predovšetkým vďaka jeho 

nesmierne veľkému prínosu ako teológa a najvyššieho kňaza Cirkvi.“              VIAC 

O svedectve „na univerzálnej úrovni evanjelia a posolstve 

nádeje“ hovorí nový canterburský arcibiskup Justin Welby, hlavný 

predstaviteľ anglikánskeho  spoločenstva. Vo svojom mene, ako aj 

v mene svojich predchodcov a anglikánskych biskupov, ďakuje Bohu za 

„službu Benedikta XVI., ktorú vykonával s veľkou dôstojnosťou, 

prehľadom a odvahou“. 

Správu o rezignácii Benedikta XVI. prijal slovami rešpektu a uznania aj generálny 

sekretariát Svetovej rady cirkví. Reverend Olav Fykse Tveit uviedol: „S hlbokou úctou 

sme videli, ako prijal zodpovednosť a ťarchu svojho ministéria v pokročilom veku, 

v momente veľmi náročnom pre Cirkev. Vyjadrujem moju vďačnosť za jeho lásku 

a úsilie venované Cirkvi a ekumenickému hnutiu.“         VIAC 

 

Európski biskupi ďakujú Svätému Otcovi za „vernú a odvážnu“ službu 

Poďakovanie „za vernú a odvážnu službu, s akou riadil Cirkev“, prišlo patrí 

Benediktovi XVI. aj zo strany predsedníctva Rady európskych biskupských 

konferencií (CCEE). Jej predseda kardinál Peter Erdő a podpredsedovia kardinál 

Angelo Bagnasco a Mons. Jòzef Michalik vzdávajú vďaky „Pánovi za jeho bohaté 

magistérium, za jeho posolstvá, ktorými neustále sprevádzal európskych biskupov 

a za jeho osobné svedectvo viery a dôvery v Pána, ktorým vyjadroval tak veľkú lásku 

k celej Cirkvi“.             VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=664172
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=664201
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=664169
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=664113
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Rektor Angelica prof. Adam: Benedikt XVI. nie je prvým odstupujúcim 

pápežom 

Profesor páter Konštanc Miroslav Adam OP, rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša 

Akvinského (Angelicum) v Ríme, kde zároveň vyučuje kánonické právo, vysvetlil 

rozhodnutie pápeža Benedikta XVI. z pohľadu kánonického práva. Ako v rozhovore 

pre Vatikánsky rozhlas povedal, nejde o prvého pápeža, ktorý sa rozhodol vzdať 

svojho úradu nástupcu sv. Petra. Z histórie je známych niekoľko podobných 

prípadov.                 VIAC 

 

Generálna audiencia Benedikta XVI. v stredu 13. februára 2013 

Vľúdne prijatie a náklonnosť voči Benediktovi XVI. charakterizovali generálnu 

audienciu v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. Dlhotrvajúci potlesk sa neozýval len na 

začiatku audiencie, ale aj počas nej. Ešte pred prednesením katechézy sa pápež 

prítomným prihovoril a vrátil sa k pondelkovým udalostiam. Jeho slová boli 

niekoľkokrát prerušované hlasitým potleskom veriacich:  

  

„Drahí bratia a sestry, ako viete, rozhodol som sa vzdať sa služby, ktorú mi Pán zveril 

19. apríla 2005. Urobil som tak v plnej slobode pre dobro Cirkvi, po tom, ako som sa 

dlho modlil a  uvažoval vo svedomí pred Bohom, vedomý si vážnosti tohto aktu, ale 

tiež vedomý si toho, že nemám viac síl na vykonávanie Petrovej služby s takou silou, 

akú si vyžaduje. Istota, že Cirkev patrí Kristovi a jeho vedenie a starostlivosť jej nikdy 

nebude chýbať je pre mňa svetlom a povzbudením. Ďakujem všetkým za lásku 

a modlitby, ktorými ste ma sprevádzali. Ďakujem vám! Takmer fyzicky som v týchto 

dňoch, ktoré pre mňa nie sú ľahké, cítil silu modlitby, ktorú mi láska Cirkvi, vaša 

modlitba, dáva. Aj naďalej sa za mňa modlite, ako aj za Cirkev, za budúceho pápeža. 

Pán nás povedie!“ 

 

V katechéze sa Benedikt XVI. venoval téme práve začatého pôstneho obdobia: 

 „Drahí bratia a sestry, dnes, na Popolcovú stredu, začíname liturgické obdobie Pôstu, 

štyridsať dní, ktoré sú prípravou na slávenie Veľkej noci; je to čas, v ktorom sa 

intenzívne snažíme o duchovné napredovanie. Číslo štyridsať sa vo Svätom písme 

nachádza niekoľko krát. Predovšetkým, ako vieme, štyridsať bolo rokov, ktoré  

Izraelský národ strávil na púšti: bolo to dlhé obdobie prípravy na to, aby sa mohol stať 

Božím ľudom, ale aj dlhé obdobie, počas ktorého tento národ musel neustále čeliť 

pokušeniam porušiť zmluvu s Pánom. Štyridsať je tiež dní, počas ktorých Eliáš kráčal 

na Boží vrch Horeb; rovnako dlhé bolo aj obdobie, ktoré Ježiš strávil na púšti skôr, než 

začal svoje verejné účinkovanie – na púšti, kde bol – ako sme o tom práve počuli – 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=664027
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pokúšaný diablom. V tejto katechéze by som sa rád zastavil práve pri tomto okamihu 

pozemského života Ježiša, Božieho Syna: je opísaný v stati evanjelia, ktoré budeme 

túto nedeľu počúvať v liturgii.“ 
               VIAC 

           

Homília Benedikta XVI. z omše na Popolcovú 

stredu 

Svätá omša z Popolcovej stredy, ktorej predsedal pápež 

Benedikt XVI. sa po  prvýkrát slávila v Bazilike sv. 

Petra vo Vatikáne. V podvečerných hodinách sa na nej 

zišli tisíce veriacich, ktorí neskrývali dojatie zo 

stretnutia s pápežom. Išlo o jeho poslednú verejnú 

eucharistickú slávnosť v úrade nástupcu sv. Petra. Vo 

svojej homílii povedal:  

 

 „Ctihodní bratia, drahí bratia a sestry! Dnes na 

Popolcovú stredu znovu začíname cestu pôstu, cestu, 

ktorá sa vinie počas štyridsiatich dní a vedie k Pánovmu 

umučeniu, k víťazstvu života nad smrťou. Podľa 

starodávnej rímskej tradície pôstnych štácií, sme sa dnes zišli na slávení eucharistie. 

Podľa tejto tradície je miestom prvej štácie Bazilika sv. Sabíny na Aventínskom 

pahorku. Okolnosti nás však zhromaždili vo Vatikánskej bazilike. Dnes večer sme sa 

okolo hrobu sv. Petra zišli mnohí. Aj preto, aby 

sme žiadali o jeho príhovor za Cirkev v tejto 

osobitnej chvíli jej putovania, a aby sme 

obnovili našu vieru v Najvyššieho pastiera, 

Krista, Pána. Pre mňa je to vhodná chvíľa 

poďakovať všetkým, zvlášť veriacim Rímskej 

diecézy, keďže sa chystám zavŕšiť svoju službu 

Petrovho nástupcu, a poprosiť o osobitnú 

modlitbu za mňa.“          VIAC 

 

Štátny sekretár sa prihovoril Svätému Otcovi v mene všetkých 
Na záver večernej svätej omše v Bazilike sv. Petra sa Benediktovi XVI. prihovoril 

štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone. „Neboli by sme úprimní, Svätý Otče, keby 

sme Vám nepovedali, že v dnešný večer je naše srdce zahalené závojom smútku. 

Počas uplynulých rokov bolo Vaše Magistérium pre Cirkev i pre svet otvoreným 

oknom, ktorým prechádzali lúče pravdy a Božej lásky, aby ožiarili a ohriali naše 

putovanie, aj a najmä vo chvíľach, keď nebo zastierajú mraky. Všetci sme pochopili, že 

k tomuto činu Vás pohla Vaša hlboká láska k Bohu a k Cirkvi, zjaviac nám tú jasnosť 

mysle, tú silnú vieru, ktorá vyžaduje silu pokory a miernosti spoločne s veľkou 

odvahou, ktorými bol poznačený každý krok Vášho života a Vašej služby,“ povedal 

okrem iného štátny sekretár.           VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=664719
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=664785
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=664774
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Kardinál Jozef Tomko k zmenám v súvislosti so slávením Popolcovej 

stredy vo Vatikáne 

Eucharistické slávenie Popolcovej stredy sa v minulých rokoch konalo vždy v Bazilike 

sv. Sabíny na Aventínskom pahorku, v titulárnej bazilike slovenského kardinála 

Jozefa Tomka. Vatikán ju však presunul do Baziliky sv. Petra aj z kapacitných 

dôvodov, očakávala sa účasť tisícov pútnikov. Slovenský kardinál Jozefa Tomka 

vysvetlil príčiny týchto zmien vo Vatikáne.            VIAC          VIAC 

 

Príhovor Benedikta XVI. pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána  

Za veľmi chladného, ale slnečného počasia sa 

na námestí Sv. Petra zišlo niekoľko tisíc 

pútnikov z rôznych krajín, aby si vypočuli 

príhovor Svätého Otca a pomodlili sa spolu s 

ním poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. 

Benedikt XVI. hovoril o Božom povolaní 

každého človeka:  

 

„Drahí bratia a sestry, v rámci dnešnej liturgie 

nám evanjelium podľa Lukáša predstavuje 

príbeh o povolaní prvých učeníkov, a to 

v originálnom podaní vzhľadom na ďalších 

dvoch synoptikov, Marka a Matúša (porov. Mk 

1,16-20; Mt 4,18-22). Tomuto povolaniu 

predchádza Ježišovo kázanie zástupom a zázračný rybolov, ktorý sa uskutočnil 

z Pánovej vôle (Lk 5 1-6). Kým zástup sa tlačí na brehu Genezaretského jazera, aby 

počúval Ježiša, on sám vidí sklamaného Petra, ktorý sa namáhal celú noc, ale nič 

nechytil. Najprv ho žiada, aby mohol nastúpiť do jeho loďky a mať trochu odstup od 

brehu. Potom, po skončení kázania, mu rozkazuje vyjsť na jazero aj so spoločníkmi 

a hodiť siete do vody (porov. v. 5). Šimon poslúchne. Ulovia neuveriteľné množstvo 

rýb. Takto evanjelista opisuje spôsob, ktorým prví učeníci nasledovali Ježiša, 

dôverujúc mu na základe jeho Slova, ktoré sprevádzajú zázračné znamenia.“  
VIAC 

            
...................................................................................................................................................................... 
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http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=664228
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=662005
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?id=663660

