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P{pež Benedikt XVI. pred modlitbou 

Anjel Pána v nedeľu 11. marca  
Za príjemného slnečného počasia sa na 

N{mestí sv. Petra zišlo niekoľko tisíc 

pútnikov, aby sa spolu so Svätým Otcom 

pomodlili napoludnie modlitbu  

Anjel Pána. Benedikt XVI. sa v príhovore 

zameral na prorocký význam gesta vyhnania 

obchodníkov z Jeruzalemského chrámu. 
 

Drahí bratia a sestry, evanjelium dnešnej Tretej nedele v Pôstnom období nám 

v podaní sv. Jána predstavuje známy príbeh, v ktorom Ježiš vyh{ňa z Jeruzalemského 

chr{mu predavačov dobytka a peňazomencov (por. Jn 2,13-25). T{to udalosť, opísan{ 

všetkými evanjelistami, sa odohrala tesne pred sviatkom Paschy a vzbudila silný 

dojem v zástupe i v samotných učeníkoch. Ako si môžeme vysvetliť toto Ježišovo 

gesto? Predovšetkým je uvedené, že nevyvolalo žiadny z{sah ochrancov verejného 

poriadku, pretože bolo vnímané ako typicky prorocké jednanie. Proroci, v Božom 

mene, často vyčítali neprístojnosti a robili to veľakr{t symbolickými gestami. Jediným 

problémom mohla byť ich pravovernosť. Pr{ve preto sa Židia pýtali Ježiša: „Aké 

znamenie n{m uk{žeš, že môžeš toto robiť?“ (Jn 2,18), uk{ž n{m, že kon{š skutočne 

v Božom mene. Vyhnanie predavačov z chrámu bolo interpretované aj v politicko-

revolučnom význame, zaradiac tak Ježiša do línie hnutia zelótov. Títo boli naozaj 

„horlivcami“ za rešpektovanie Božieho z{kona, pohotovými použiť i násilie. 

V Ježišových časoch očak{vali 

Mesi{ša, ktorý by vyslobodil Izrael 

z moci Rimanov. Ale Ježiš sklamal 

tieto očak{vania až natoľko, že ho 

niektorí učeníci opustili a Jud{š 

Iškariotský ho dokonca zradil. 

V skutočnosti je nemožné 

interpretovať Ježiša ako n{silného: 

n{silie je nezlučiteľné s Božím 

kr{ľovstvom, je n{strojom antikrista. 

N{silie nikdy neslúži ľudstvu, naopak, 

odľudšťuje ho. Počúvajme Ježišove slov{, ktoré hovorí, vykonávajúc toto gesto: 

„Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ VIAC 
 

Benedikt XVI. sa modlí za obete prírodných katastrof na Madagaskare 
Po modlitbe Anjel P{na Benedikt XVI. vyjadril duchovnú blízkosť obyvateľom 

Madagaskaru: „Drahí bratia a sestry, v mysli m{m predovšetkým drahých obyvateľov 

Madagaskaru, ktorí boli nedávno zasiahnutí silnými prírodnými pohromami, s veľkými 

škodami na ľudských životoch ako i v materiálnej a poľnohospod{rskej oblasti. Uisťujem ich 

o mojej modlitbe za obete a za rodiny, ktoré sú najviac skúšané a z{roveň sa obraciam na 

medzin{rodné spoločenstvo a povzbudzujem ho, aby veľkodušne poskytlo potrebnú pomoc.“ 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=570491
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Generálna audiencia v stredu 14. marca na Námestí sv. Petra 
Na námestí sv. Petra sa predpoludním 

zišlo niekoľko tisíc pútnikov z celého 

sveta. V katechéze sa Benedikt XVI. 

zameral na rozprávania o modlitbe 

v knihe Skutkov apoštolov. 
 

Drahí bratia a sestry, dnešnou 

katechézou chcem zah{jiť rozpr{vania 

o modlitbe v Skutkoch apoštolov 

a v Listoch sv. Pavla. Sv. Luk{š n{m 

odovzdal jedno zo štyroch evanjelií, 

venované, ako vieme, Ježišovmu pozemskému životu, ale zanechal n{m i spis, ktorý je 

definovaný ako prvá kniha o dejinách Cirkvi, teda Skutky apoštolov. V oboch 

uvedených spisoch je jedným z opakujúcich sa prvkov pr{ve modlitba, Ježišova, 

M{riina, učeníkov, žien a kresťanskej komunity. Počiatky Cirkvi sú sprev{dzané 

predovšetkým pôsobením Ducha Svätého, ktoré pretv{ra apoštolov na svedkov 

Vzkrieseného až po vyliatie krvi, ako aj šírením sa Božieho slova od východu na 

z{pad. Ešte predtým n{m však Luk{š predklad{ príbeh o Nanebovstúpení 

Zmŕtvychvstalého (por. 1,6-9). P{n odovzd{va svojim učeníkom program ich 

existencie zasvätenej evanjelizácii a hovorí im: „Keď zostúpi na v{s Svätý Duch, dostanete 

silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Sam{rii a až po samý kraj zeme“ (Sk 

1,8). Apoštoli sa v Jeruzaleme, keď ostali jeden{sti kvôli zrade Jud{ša Iškariotského, 

zišli na modlitbe, a pr{ve modlitba je prostriedkom, ktorým očak{vajú prisľúbený dar 

vzkrieseného Krista, ktorým je Duch Svätý. V tomto kontexte očak{vania medzi 

Nanebovstúpením a Turícami, sv. Luk{š naposledy spomína M{riu, Ježišovu Matku a 

jeho príbuzných (v. 14). Jej venoval úvod svojho Evanjelia od anjelovho zvestovania 

až po narodenie a detstvo Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. M{riou začína Ježišov 

pozemský život a spolu s ňou začínajú i prvé kroky Cirkvi; oba momenty sa 

odohr{vajú v atmosfére počúvania Božieho slova a stíšenia. VIAC 

 

Ekumenické vešpery za účasti Benedikta XVI. a Rowana Williamsa  
Pri príležitosti milénia kamaldulských mníchov Benedikt XVI. predsedal v sobotu 

10. marca v Bazilike sv. Gregora v Ríme ekumenickej modlitbe vešpier. Zúčastnil sa 

na nej aj canterburský arcibiskup Rowan Williams.  
 

Svätý Otec sa v príhovore obr{til na rehoľnú rodinu 

kamaldulských mníchov a mníšok, keď pripomenul 

veľké dejiny tohto r{du. Pouk{zal na miesto 

kamaldulských kl{štorov a samotného rádu nie len ako 

svedkov evanjelia, ale aj ako nositeľov kultúry 

v jednotlivých n{rodoch. Vych{dzajúc z čítaní počas 

liturgie vešpier Svätý Otec zameral pozornosť na Druhý 

list Korinťanom, v ktorom sv. Pavol vyzýva posluch{čov, aby prijali Božiu milosť, 

ktorou je vtelený Boh v ľudských dejin{ch. „Je to dar – povedal Benedikt XVI. – ktorý 

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=571297
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sme pozvaní prijať. Je ním Ježiš Kristus“. Ďalej pouk{zal na význam rímskeho 

kamaldulského kl{štora sv. Gregora al Celio ako na miesto, kde sa zrodilo puto medzi 

kresťanstvom v Británii a rímskou cirkvou a pokračoval: „Dnešn{ liturgia vešpier m{ 

hlboký ekumenický charakter, ktorý je súčasťou kamaldulskej spirituality dnešnej doby.“  VIAC 

Prímas Anglik{nskeho spoločenstva Rowan Williams sa v príhovore zameral na 

spiritualitu sv. Gregora Veľkého, „ktorý hovoril o veľkých z{pasoch a pokušeniach tých, 

ktorí boli povolaní do služby v Kristovej Cirkvi. Byť povolanými do tejto služby znamen{ byť 

povolaní k rozličným utrpeniam – k mukám súcitu, ako ich on nazýva,-, ku každodennému 

vedomiu nevyhnutných potrieb celého ľudstva tak telesných ako aj duchovných. Potom 

pouk{zal, že pokora je kľúčom pravej služby, pokora, ktor{ chce preniknúť celý život 

Kristovho Tela. „Tu sa nach{dza srdce monastickej vízie sv. Gregora. Tej vízie, ktorú sa až do 

dnešných čias pokúšajú žiť bratia a sestry kamaldulského rádu, ktorého milénium si dnes 

pripomíname. Byť ponorený do sviatostného života Kristovho Tela si žiada každodenné 

ponorenie do kontempl{cie. Bez nej sa navz{jom nemôžeme vidieť re{lne. Bez nej sa 

nedok{žeme uznať navz{jom a ani milovať jedni druhých, ba ani r{sť spoločne v jeho Tele 

jednom, svätom, katolíckom a apoštolskom.“ VIAC 

 

Mexiko – prvý cieľ 23. apoštolskej cesty Benedikta XVI. 
V súvislosti s blížiacou sa 23.apoštolskou cestou Svätého Otca do Mexika a na 

Kubu, ktor{ sa začne budúci týždeň v piatok 23. marca, si postupne priblížime jej 

dva ciele. Teraz si priblížime Mexiko jednak v kontexte predch{dzajúcich n{vštev 

blahoslaveného Jána Pavla II., ale aj s pohľadom zameraným na miesta, ktoré 

navštívi súčasný p{pež. 
 

Benedikt XVI. je druhým nástupcom sv. 

Petra, ktorý navštívi cirkev a ľud Mexika. 

Blahoslavený p{pež J{n Pavol II. navštívil 

tento n{rod päťkr{t. Úplne prvá z jeho 

104 apoštolských ciest koncom januára 1979 

ho zaviedla práve sem. Konkrétne do 

mesta Puebla, a to pri príležitosti 

tretej generálnej konferencie biskupstiev 

Latinskej Ameriky a Karibiku. Druh{ n{všteva sa konala v m{ji 1990, tretia v auguste 

1993, štvrt{ v janu{ri 1999 a piata koncom júla a začiatkom augusta 2002. Avšak 

miesta, kam zavíta Benedikt XVI. v dňoch od 23. do 26. marca 2012 jeho predchodca 

nenavštívil. Mexiko ako aj Kuba sa n{vštevou Benedikta XVI. zapíše medzi tých 

niekoľko št{tov amerického kontinentu, ktoré mali privilégium prijať dvoch p{pežov: 

Brazília, USA a Kolumbia. Povedzme si niečo o krajine, ktorú p{pež navštívi: Mexiko 

získalo nez{vislosť od Španielska r. 1821, a teda – podobne ako ostatné 

latinskoamerické krajiny – oslavuje dve sté výročie nez{vislosti. Je feder{lnym št{tom 

s 31 št{tmi. Aktu{lnym prezidentom je Felipe Calderón, ktorý je súčasne predsedom 

vlády. Mexiko m{ 111 miliónov obyvateľov. Št{t Guanajuato sa nach{dza 

v geografickom srdci krajiny, asi 370 km na sever od hlavného mesta Mexika. 

Hlavným mestom št{tu Guanajuato je podobne rovnomenné mesto s 5 miliónmi 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=570784
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=570441
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obyvateľov. Podľa posledného sčítania z roku 2010 katolíci tvoria 94 % populácie 

krajiny. Mesto Guanajuato so svojimi mnohými baňami na ťažbu kovov bolo v roku 

1988 zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

Na území št{tu Guanajuato navštívi Svätý Otec aj mesto Silao, kde sa nachádza 

medzinárodné letisko. Ďalším mestom, ktoré bude cieľom p{pežovej n{vštevy, je 

biskupské sídlo León. VIAC 

Hymna p{pežovej n{vštevy  Mexika TU 

 

Benedikt XVI. americkým biskupom 

o obrane definície manželstva 
Svätý Otec sa 9. marca stretol s americkými 

biskupmi v r{mci ich pravidelnej n{vštevy 

Vatik{nu „Ad limina apostolorum“. 

V príhovore sa zameral na aktuálny 

problém krízy manželstva a rodiny. 
 

„Je v skutočnosti st{le zrejmejšie, že oslabenie uznania nerozlučiteľnosti manželského zväzku 

a  veľmi rozšírené odmietanie zodpovednosti, zrelej sexu{lnej etiky založenej na zdržanlivosti, 

viedli k v{žnym spoločenským problémom, ktoré si žiadajú nesmiernu ľudskú a ekonomickú 

cenu.“ P{pež Benedikt XVI. sa v tomto smere zmienil aj o silných politických 

a kultúrnych prúdoch, ktoré sa snažia zmeniť pr{vnu definíciu manželstva. 

Pripomenul však, že „svedomie Cirkvi sa snaží odol{vať tomuto tlaku vyzývajúc 

k odôvodnenej obrane manželstva, ako prirodzenej inštitúcie zloženej zo špecifického 

spoločenstva osôb, podstatne zakorenenej v komplementárnosti pohlaví a zameranej na 

plodenie. Sexu{lne rozdiely nemôžu byť v definícii manželstva zamietnuté ako irelevantné. 

Obrana inštitúcie manželstva, ako soci{lnej reality, je napokon ot{zkou spravodlivosti, keďže 

znamen{ zabezpečenie dobra ľudskej spoločnosti a pr{v rodičov a detí.“ VIAC 

 

Benedikt XVI. účastníkom Kurzu o vnútornom fóre 
Od pondelka 5. marca sa v Ríme v Palazzo della Cancelleria konal „Kurz 

o vnútornom fóre“. Každoročne ho organizuje Apoštolsk{ penitenci{ria a na tomto 

23. ročníku formačného kurzu, so zameraním na sviatosť zmierenia, sa zúčastnilo 

viac ako 700 kňazov z 84 krajín.  
 

Kurz, ktorého cieľom bolo okrem iného objasňovanie kompetencií a pomoc 

v posudzovaní skutkov v zmysle magistéria Cirkvi, vyvrcholil dnešným stretnutím so 

Svätým Otcom. Benedikt XVI. v úvode príhovoru poznamenal, že ich prítomnosť 

poukazuje jednak na nevyhnutnosť permanentnej form{cie teologickej, duchovnej 

a k{nonickej, ako aj na dôležitosť  ot{zky vzťahu medzi vysluhovaním sviatostí 

a ohlasovaním evanjelia. Ďalej povedal: „Sviatosti a ohlasovanie Slova nemožno nikdy 

ch{pať oddelene, ale naopak. «Ježiš potvrdzuje, že ohlasovanie Božieho kr{ľovstva je cieľom 

jeho poslania. Toto ohlasovanie ale nespočíva len v jednom k{zaní, ale zahŕňa v sebe súčasne 

jeho konanie, znamenia, z{zraky, ktoré konal, aby uk{zal, že Božie kr{ľovstvo sa približuje ako 

terajšia  skutočnosť,  ktor{ sa nakoniec stotožní s jeho  osobou vo vlastnom darovaní sa.“   VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=571109
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=571000
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=570005
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=569993
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Sústrastný telegram p{peža  k úmrtiu uneseného  Franca Lamolinara 

Významný muž „veľkorysej pozornosti voči blížnemu“, ktorý sa usiloval prispieť 

k „pokojnému spolunažívaniu medzi n{rodmi“. Takto charakterizoval p{pež Benedikt 

XVI. Franca Lamolinara, talianskeho inžiniera, ktorý uplynulý štvrtok zahynul počas 

oslobodzovacej akcie britských a nigérijských špeci{lnych jednotiek v Nigérii. 

Členovia sekty Boko Haram ho uniesli ešte minulý rok. Svätý Otec v telegrame 

vyjadruje rodine zomrelého „úprimnú sústrasť“ k „hlbokému zármutku, ktorý ich 

zasiahol“. Z{roveň ich uisťuje o svojich modlitbách a udeľuje požehnanie všetkým tým, 

ktorí sa v nedeľu zúčastnili na pohrebných obradoch v meste Gattinara. 
 

Žiaden finančný „škand{l“ Svätej stolice 
Hovorca Tlačového strediska Svätej stolice P. Federico Lombardi SJ k americkej 

výročnej Spr{ve stratégie medzinárodnej kontroly narkotík, ktorá tohto roku 

zaradila v svojom hodnotení do druhej z troch skupín aj Svätú stolicu. 
 

Viaceré svetové denníky uverejnili koment{re žurnalistov, ktorí založili svoje tvrdenia 

na nespr{vnych inform{ci{ch. Vatik{nsky rozhlas požiadal v tejto súvislosti hovorcu 

Tlačového strediska Svätej stolice P. Federica Lombardiho o rozhovor, ktorý na 

skutočnosť zaradenia Svätej stolice na zoznam odpovedal: „V prvom rade musíme dobre 

vidieť podľa akých kritérií sú krajiny zaradené do jednotlivých skupín tejto spr{vy. Ide 

o komplex kritérií, medzi ktorými sa nach{dza objem peňazí určených na prepieranie, alebo 

normy prijaté v boji proti praniu špinavých peňazí a iné faktory. Je treba tiež vidieť, že v prvej 

skupine – teda najrizikovejšej – sa Svät{ stolica nenach{dza. Sú tam však Taliansko, 

Francúzsko, Nemecko, Spojené kr{ľovstvo, Spojené št{ty, vzhľadom na ich ekonomickú silu 

a z toho vyplývajúce problémy s praním špinavých peňazí v týchto krajin{ch“. VIAC 
 

Bavorský večer k 85. narodeninám Benedikta XVI. 
K 85. narodenin{m 16. apríla tohto roku dostane p{pež Ratzinger od svojich 

krajanov, ako aj od svojej arcidiecézy Mníchov-Freising, špeci{lny darček, 

Bavorský folklórno-kultúrny večer, ktorý sa ale z praktických dôvodov uskutoční 

začiatkom augusta v letnom sídle v Castel Gandolfe.  
 

Albánskymi vrchmi – na juh od Ríma – sa bude niesť typick{ hudba Bavorských Álp, 

okrem iného jódlovanie, spevy horských str{žcov, alpské ľudové spevy a tance, 

približujúce tradície pri zbere úrody, či pri pytačk{ch,  hudobné n{stroje typické pre 

túto r{zovitú oblasť, ako trubky, husle, harfy, avšak aj organ. V Castel Gandolfe sa 

3. augusta na podujatí „Večer domova“ stretnú najzn{mejšie hudobné teles{ 

svojrázneho regiónu, ktorý je rodným krajom Benedikta XVI. VIAC 
 

Kardinál Schönborn osobitným vyslancom p{peža  na oslavách v Prahe 
Benedikt XVI. vymenoval10. marca kardinála Christopha Schönborna, viedenského 

arcibiskupa, za svojho osobitného vyslanca na oslav{ch 450. výročia form{lnej obnovy 

Pražského arcibiskupstva. Oslavy sa budú konať v Prahe 12. m{ja 2012. V rokoch 1421 

až 1561 bol pražský arcibiskupský stolec neobsadený z dôvodu n{boženského 

konfliktu s husitmi, ku ktorým sa pridal aj posledný pražský arcibiskup Konr{d 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=570247
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=569794
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z Vechty r. 1421. V tomto období riadilo arcidiecézu ako tzv. „Horné konzistórium“ 

u sv. Víta tak aj „Dolné konzistórium“ zo strany Husitskej cirkvi.“ Riadna spr{va 

arcibiskupstva bola obnovená menovaním Antonína Bruseho z Mohelnice za 

pražského arcibiskupa r. 1561, teda pred 450 rokmi.  
 

Na pomoc Afrike vyzbierala Dobr{ novina vyše 900-tisíc eur 
V 17. ročníku Dobrej noviny sa vyzbieralo 908 150,13 eur. Tradičnú kolednícku 

zbierku – od Vianoc do Troch kr{ľov – organizuje eRko, Hnutie kresťanských 

spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami a P{pežskými misijnými 

dielami.  
 

„V{žime si veľkodušnosť slovenských rodín, ktoré napriek kríze a vlastnej neľahkej situ{cii 

dok{zali opäť štedro obdarovať koledníkov Dobrej noviny. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, 

ktorí   prispeli na pomoc ľuďom, žijúcim v extrémnej chudobe v krajinách subsaharskej 

Afriky,“ uviedol riaditeľ Dobrej noviny Mari{n Čaučík. Na prelome rokov 2011/2012 

sa do nej zapojilo 26 263 detí a  dospelých, ktorí navštívili vyše 80-tisíc rodín po celom 

Slovensku. Okrem 2 719 koledníckych skupiniek v 1 286 mestách a obciach Slovenska 

sa do Dobrej noviny už tradične z iniciatívy Slovenskej katolíckej misie v Bruseli 

zapojili aj krajania v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu. VIAC 
 

Kardinál Jozef Tomko  oslávil svoje 88. narodeniny so Slovákmi v Ríme 
Slovenskú svätú omšu v kostole San Girolamo 

della Carità v Ríme celebroval v nedeľu 11. 

marca kardinál Jozef Tomko, ktorý práve v ten 

deň osl{vil svoje 88. narodeniny. Okrem 

niekoľko desiatok Slov{kov sa na nej zúčastnil 

aj Mons. Pierpaolo Felicolo z úradu rímskeho 

vikariátu pre pastoráciu migrantov, ako aj 

rektor kostola don Filippo Goyret. Po svätej 

omši nasledovalo spoločné agapé, počas 

ktorého členovia Slovenskej katolíckej misie 

v Ríme zablahoželali 88-ročnému kardin{lovi. Spr{vca misie Martin Kramara 

odovzdal kardinálovi v mene všetkých duchovný darček Quarantore – 40 hodín 

nepretržitých modlitieb. Slov{ci žijúci v Ríme sa budú za kardin{la Tomka modliť 

v dňoch od 29. do 31. marca, keď bude viesť živé rozhlasové duchovné cvičenia na 

rádiu Lumen. Rozhovor týždňa s kardinálom Jozefom Tomkom TU 
 

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

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=569830
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=570443

