
Rodinné listy 
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                               Rím 14. novembra 2012 

 1 

Slová Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána 
Chudoba a náš postoj k nej ako odraz 

našej viery – bola témou príhovoru  

Svätého Otca, ktorým sa obrátil na  

pútnikov zhromaždených na Námestí  

sv. Petra v nedeľu 11. novembra 2012.  
 

Drahí bratia a sestry, Liturgia Slova 

dnešnej nedele nám predkladá ako 

vzor viery postavy dvoch vdov. 

Predstavuje nám ho dvakrát: najprv v Prvej knihe kráľov (17,10-16) a potom 

v Markovom evanjeliu (12,41-44). Obe ženy sú veľmi chudobné a práve v tomto 

rozpoložení demonštrujú veľkú vieru v Boha. Prvá z nich sa objavuje v cykle 

rozprávaní o prorokovi Eliášovi, ktorý, po dlhom období hladu, dostane od Pána 

príkaz odísť do Sidonu, čo znamenalo, ísť mimo Izraela, do pohanského kraja. Tam 

stretne spomínanú vdovu a pýta si od nej vodu na pitie a trochu chleba. Žena 

odpovedá, že má už iba priehrštie múky a trochu oleja v krčahu, ale nakoľko prorok 

nalieha a sľubuje jej, že ak ho poslúchne, múka a olej chýbať nebude, vypočuje ho a je 

odmenená. Druhú vdovu z evanjelia spomína Ježiš v Jeruzalemskom chráme, práve 

pri pokladnici, kde ľudia hádzali svoje dary. Ježiš vidí túto ženu, keď vhodila dve 

mince. Volá teda učeníkov a vysvetľuje im, že jej dar je väčší ako dary boháčov, 

pretože, kým títo dávali zo svojho nadbytku, ona dala „všetko, čo mala, celé svoje 

živobytie“. V týchto dvoch biblických príbehoch, múdro zladených, môžeme nájsť 

hodnotné učenie o viere, ktorá sa tu javí ako vnútorný postoj človeka, čo zakladá svoj 

život na Bohu, a jeho Slove a úplne mu dôveruje. Byť vdovou v staroveku samo o sebe 

znamenalo nachádzať sa vo veľkej núdzi. Práve preto sú vo Svätom písme vdovy 

a siroty osobitne chránené Bohom, ktorý sa o nich stará: stratili pozemskú oporu, ale 

Boh ostane ich Ženíchom, ich Rodičom. Písmo však hovorí i to, že objektívna potreba 

núdze, v tomto prípade vdovský stav, nestačí: Boh si vždy želá, aby človek slobodne 

veril a prejavoval túto skutočnosť láskou k Bohu a blížnemu. Nik nie je taký 

chudobný, aby nemohol niečo darovať. Obe vdovy z dnešných príbehov prejavujú 

svoju vieru skutkom lásky: jedna voči prorokovi a druhá prinesením obety.           VIAC 
 

Katechéza Benedikta XVI.  z generálnej audiencie v Aule Pavla VI. 
Slovo, človek, viera. Také boli tri hlavné 

indície katechézy Svätého Otca počas 

stredajšej generálnej audiencie 14. 

novembra 2012. Uvažovaním nad ich 

vzťahom Benedikt XVI. reagoval na 

súčasnú krízu viery a hodnôt vo svete. 
 

Drahí bratia a sestry, minulú stredu sme sa 

zamýšľali nad túžbou po Bohu, ktorú 

každý človek nosí hlboko vo svojom srdci. 

Dnes by som rád pokračoval a ďalej prehĺbil tento aspekt, uvažujúc s vami nad 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=637864
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spôsobmi, prostredníctvom ktorých možno dospieť k poznaniu Boha. Chcel by som 

však pripomenúť, že Božia iniciatíva vždy predchádza všetky ľudské snaženia – a to aj 

v prípade nášho putovania k nemu – On je vždy ten prvý, ktorý nám dáva svetlo, 

ukazuje cestu a ponúka orientáciu rešpektujúc, samozrejme, našu slobodu. A je to 

vždy on, kto nám dovoľuje vstúpiť do svojej intimity, keď sa nám zjavuje a darúva 

milosť, aby sme ho dokázali prijať v zjavení viery. Nesmieme zabudnúť na skúsenosť 

sv. Augustína: nie my získavame vlastníctvo Pravdy, po tom, čo sme ju hľadali, ale 

Pravda, ktorá nás vždy hľadá ako prvá, nás zároveň aj vlastní. V každom prípade, 

existujú spôsoby ako otvoriť ľudské srdce pre poznanie Boha; existujú znamenia, 

ktoré nás vedú k Bohu. Samozrejme, často riskujeme, že sa necháme pomýliť 

trblietavými svetielkami tohto sveta, ktoré nás robia menej schopnými čítať 

a nasledovať správne znamenia. Boh nás však stále, neúnavne hľadá, je verný človeku, 

ktorého stvoril a vykúpil, je nám stále nablízku, pretože nás miluje. Toto je istota, 

ktorá by nás mala sprevádzať každý deň, aj keď určité – dnes veľmi rozšírené – 

spôsoby zmýšľania sťažujú Cirkvi a kresťanom snahu odovzdávať radosť z evanjelia 

každému stvoreniu a privádzať všetkých na stretnutie s Kristom.                             VIAC 

 

Liturgické  slávenia  Svätého  Otca  na  mesiace   november  –  január 
Pápež Benedikt XVI. oznámil v závere generálnej audiencie 24. októbra zvolanie 

riadneho verejného konzistória na 24. novembra 2012, pri ktorom v Bazilike sv. Petra 

kreuje šiestich nových kardinálov. Na druhý deň – na slávnosť Krista kráľa – bude 

dopoludnia o 9.30 hod. spolu s nimi predsedať svätej omši vo Vatikánskej bazilike. Na 

prahu Adventného obdobia, v sobotu 1. decembra bude o 17.30 hod. v Bazilike sv. 

Petra sláviť prvé vešpery Prvej adventnej nedele spolu so študentmi rímskych 

a pápežských univerzít. O týždeň, v sobotu 8. decembra, na slávnosť 

Nepoškvrneného počatia Panny Márie bude pri mariánskom stĺpe na Španielskom 

námestí viesť tradičnú mariánsku pobožnosť spojenú s aktom uctenia si 

„Immacolaty“. V Tretiu adventnú nedeľu, nedeľu radosti 16. 

decembra, uskutoční – taktiež už tradičnú – pastoračnú 

návštevu jednej z rímskych farností. Tento krát to bude farnosť 

San Patrizio al Colle Prenestino, kde bude dopoludnia sláviť 

svätú omšu. Počas vianočného obdobia má Svätý Otec na 

programe hlavné eucharistické slávnosti: v pondelok 

24. decembra to bude o 22. 00 hod. svätá omša „vo svätej noci“ 

v Bazilike sv. Petra. Na druhý deň, 25. decembra, bude 

predsedať slávnosti Narodenia Pána, po ktorej o 12.00 hod. 

udelí požehnanie Urbi et Orbi (Mestu a Svetu). Pri príležitosti 

stretnutia Taizé, ktoré sa bude konať v Ríme od 28. decembra do 2. januára, bude 

predsedať spoločnej modlitbe s mladými Európy v sobotu 29. decembra. V posledný 

deň roka 2012 bude v podvečer o 17.00 hod. v Bazilike sv. Petra sláviť Prvé vešpery zo 

slávnosti Panny Márie Bohorodičky, spojené s ďakovnou pobožnosťou 

a slávnostným Te Deum za uplynulý rok. V prvý deň nového roku, zároveň 46. 

svetový deň pokoja, bude Svätý Otec vo Vatikánskej bazilike dopoludnia o 9.30 hod. 

predsedať slávnosti Panny Márie Bohorodičky. Aj v nedeľu 6. januára na slávnosť 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=638844
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Zjavenia Pána bude sláviť Eucharistiu v Bazilike sv. Petra so začiatkom o 9.30 hod. 

Ako každý rok v Nedeľu Pánovho krstu, nasledujúcu po „Troch kráľoch“, teda 13. 

januára udelí v Sixtínskej kaplnke sviatosť krstu deťom zamestnancov Mestského 

štátu Vatikán. Posledným pápežským slávením v januári 2013 budú Druhé vešpery 

zo sviatku Obrátenia sv. Pavla, 25. januára o 17.30 hod., v ekumenickom duchu na 

ukončenie Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov,  v Bazilike  sv. Pavla  za hradbami. 
 

Pápež  v dome  seniorov:  „Dlhý vek je  požehnaním  a darom od  Boha“  
„Nech žijú seniori“ – takto sa v preklade nazýva dom pre starších obyvateľov Ríma, 

ktorý v roku 2009 zriadila na jednom z rímskych pahorkov – na Gianicole – 

Komunita sv. Egídia. 12. novembra bol pri príležitosti Európskeho roka aktívneho 

starnutia a solidarity medzi generáciami vzácnym hosťom tohto domu Svätý Otec. 
 

Obyvateľom rodinného domu s 12-timi bytovými jednotkami a personálu, ktorý sa 

o nich stará, sa Benedikt XVI. pred osobnými stretnutiami prihovoril ako biskup 

Ríma, ale aj – ako sám povedal – ako starší človek, ktorý dobre pozná ťažkosti, 

problémy a rôzne ohraničenia tohto veku. Napriek 

tomu chcel všetkým seniorom, teda nielen obyvateľom 

rímskeho  domu „Viva gli Anziani”, adresovať 

presvedčivé slová nádeje: „Je pekné byť seniormi! 

V každom veku musíme byť schopní odhaliť prítomnosť 

a požehnanie Pána a poklady, ktoré daný vek obsahuje. 

Nikdy by ste sa nemali nechať premôcť smútkom! Dostali sme 

dar dlhého života. Život je krásny aj v našom veku, aj napriek 

nejakým tým chorobám či niektorým obmedzeniam. Na našej 

tvári nech je vždy radosť z pocitu, že sme milovaní 

Bohom. V Biblii je dlhý vek považovaný za požehnanie od Boha 

a musíme ho vnímať ako dar, ktorý si máme vážiť.“ Svätý Otec 

sa pozastavil aj pri skutočnosti, že v súčasnej spoločnosti často vládne logika 

efektivity a zisku, ktorá si neváži vysoký vek ako taký: „Dokonca ho neraz odmieta, 

považujúc starších ľudí za neproduktívnych, nepotrebných. Toľkokrát počujeme o utrpení tých, 

ktorí sú marginalizovaní, žijú ďaleko od domova alebo prežívajú opustenosť.“                   VIAC 
 

Príhovor Benedikta XVI. členom Asociácie sv. Cecílie 
Svätý Otec prijal v sobotu 10. novembra na osobitnej audiencii v Aule Pavla VI. 

šesť tisíc členov talianskej Asociácie svätej Cecílie, ktorej cieľom je rozvoj 

a podpora liturgickej hudby. V príhovore poukázal na príkladoch sv. Augustína 

a Ambróza na dôležitý význam hudby v liturgických sláveniach.  
 

„Ak sa teda viera vždy rodí z počúvania Božieho slova – nielen zmyslového počúvania, ale 

prostredníctvom zmyslov prechádza do mysle a srdca – nie je pochýb o tom, že hudba 

a predovšetkým spev môže dať modlitbe žalmov a biblickým spevom väčšiu schopnosť ich 

komunikácie.“ (...) Hudbu označil Svätý Otec za nevyhnutnú a integrujúcu pre 

liturgické slávenia. „Prečo nevyhnutná a integrujúca? Určite nie z estetických dôvodov, ale 

preto, že spolupracuje, živí a vyjadruje vieru a jej cieľom je oslava Boha a posvätenie veriacich. 

Preto vám chcem poďakovať za vzácnu službu, ktorú konáte. Hudba, ktorú tvoríte, nie je iba 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=638109
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akýmsi skrášľovaním liturgických slávností. Ona sama je liturgiou“. Druhým aspektom, 

ktorého sa v príhovore Benedikt XVI. dotkol, bol vzťah medzi posvätným spevom 

a novou evanjelizáciou. Potvrdil to príkladom známeho francúzskeho básnika, 

dramaturga a diplomata Paula Claudela, ktorý sa stal kresťanom po tom, čo 

v parížskej katedrále Notre-Dame počúval vianočný hymnu Magnificat.                VIAC 
 

Benedikt XVI. v príhovore Pápežskej akadémii vied o potrebe dialógu  
Svätý Otec vo štvrtok 8. novembra prijal v  Apoštolskom paláci členov Pápežskej 

akadémie vied pri príležitosti ich plenárneho zasadnutia na tému „Komplexnosť 

a analógia vo vede: Teoretické, metodologické a epistemologické aspekty“.  
 

Podľa pápeža je táto téma dôležitá predovšetkým pre vytvorenie rôznych pohľadov 

na novú víziu jednoty vied. „Významné objavy a pokroky v posledných rokoch nás pozývajú 

k tomu, aby sme uvažovali nad veľkou analógiou fyziky a biológie, ktorá sa jasne prejavuje 

zakaždým, keď dosahujeme hlbšie pochopenie prirodzeného poriadku“. Podľa neho má práve 

komplexnosť súčasnej vedy, ktorá umožňuje človeku spoznávať prírodu, priamy 

vplyv na ľudské bytie, pretože iba človek môže neustále rozširovať svoje vedomosti 

a riadiť ich múdro pre svoje vlastné dobro a dobro prostredia. Ako ďalej poznamenal, 

členovia akadémie sa v diskusiách zaoberali „dialektikou konštantnej expanzie 

vedeckého výskumu, metód a špecializácií“, ako aj „otázkou komplexnej vízie toho 

sveta, v ktorom sú ľudské bytosti, obdarené inteligenciou a slobodou, povolané 

k porozumeniu, láske, životu a práci“.                                                                            VIAC 
 

Benedikt XVI.  vyzval  Interpol  k zefektívneniu  boja proti kriminalite  
V Ríme sa od 3. – 9. novembra konalo 81. generálne 

zhromaždenie Interpolu, za účasti zástupcov polície 

a bezpečnostných zložiek 190 členských štátov. Od 

roku 2008 je členom organizácie aj Mestský štát 

Vatikán. V závere stretnutia prijal jeho účastníkov na  

audiencii  vo  Vatikáne  pápež  Benedikt XVI.  
 

Vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť vzájomnej 

výmeny skúseností a koordinácie postupovania v boji proti medzinárodnému zločinu, 

ktorý je v súčasnej dobe na vzostupe a predstavuje hrozbu pre budúcnosť. „V našej 

dobe ľudská rodina trpí v dôsledku mnohých prípadov porušovania práv a zákonov. Je preto 

dôležité chrániť jednotlivcov a spoločnosť prostredníctvom adekvátnych prostriedkov. Činnosť 

Interpolu má v tejto oblasti na medzinárodnej úrovni dôležitú funkciu čo sa týka všeobecného 

dobra, pretože spravodlivá spoločnosť vyžaduje poriadok a rešpektovanie noriem k pokojnému 

spolunažívaniu. Viem, že viacerí z vás vykonávajú svoju povinnosť v životu nebezpečných 

situáciách, aby iným umožnili vytvárať podmienky pokojného spolunažívania.“ Pápež 

pripomenul, že násilie a zločin sa v dnešnom svete prejavuje v nových formách.   VIAC 
 

Zármutok pápeža nad dôsledkami ničivého zemetrasenia v Guatemale 
Svätý Otec zaslal telegram v súvislosti so zemetrasením na tichomorskom pobreží 

Guatemaly, pri ktorom prišlo 7. novembra 2012 o život asi 50 ľudí, prevažne v štáte 

San Marcos, neďaleko hraníc s Mexikom.  

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=637693
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=636950
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=637369
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Otrasy, ktoré bolo cítiť aj v mexickom hlavnom meste, dosiahli silu 7,5 stupňa 

Richterovej stupnice a spôsobili zrútenie budov, len v San Marcos viac než 75 budov, 

zničenie ciest, zosuvy pôdy. Ide o najsilnejšie zemetrasenie, aké postihlo túto 

stredoamerickú krajinu od roku 1976, keď v troskách zahynulo vyše 20-tisíc ľudí. 

Pápež Benedikt XVI. v telegrame uisťuje o modlitbách k Všemohúcemu, aby daroval 

útechu ľuďom, ktorých postihlo toto obrovské nešťastie a povzbudzuje tiež k bratskej 

solidarite, ktorá pomáha čeliť nepriazni osudu.                                                             VIAC 

 

List Benedikta XVI. predsedovi Konferencie biskupov Slovenska 
Tlačová kancelária KBS zverejnila list Svätého Otca predsedovi Konferencie 

biskupov Slovenska Mons. Stanislavovi Zvolenskému, ktorý na 73. zasadnutí KBS, 

konanom v dňoch 6. až 8. novembra 2012, zúčastneným odovzdal apoštolský 

nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana.  
 

Obsah listu z 18. októbra 2012, podpísaného vlastnoručne Benediktom XVI., 

prinášame v plnom znení: „Ctený a drahý spolubrat v biskupskej službe, veľmi som 

ocenil prejav hlbokého cirkevného spoločenstva, ktoré ste mi Vy, Vaša Excelencia, 

spolu s ostatnými členmi Biskupskej konferencie, láskavo prejavili po bolestnej 

záležitosti s J. Ex. Mons. Róbertom Bezákom C.Ss.R. Starostlivo a vecne som sa 

oboznámil s vážnou a znepokojujúcou situáciou a po dlhej modlitbe nemohol som sa 

vyhnúť povinnosti, vyplývajúcej z lásky, obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu 

a usporiadané pastoračné riadenie v trnavskej arcidiecéze, v autentickom duchu II. 

vatikánskeho koncilu, ktorého päťdesiate výročie otvorenia si pripomíname práve 

v tomto roku. Som presvedčený, že budete aj naďalej sprevádzať vášho spolubrata 

svojou modlitbou, v pravde a so záujmom a že sa vynasnažíte žiť stále hlbšie 

každodenný život v duchu viery, aby pri osobnom stretnutí s Kristom jeho milosť 

formovala vaše srdcia. V tomto duchu udeľujem zo srdca Vám, Vaša Excelencia, aj 

ostatným biskupom vašej vznešenej krajiny svoje apoštolské požehnanie.“ 

 

Minister Lajčák na oficiálnej návšteve Svätej stolice 
Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie 

a 20. výročia obnovenia diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou 

a Svätou stolicou začal 13. novembra dvojdňovú oficiálnu návštevu Ríma 

podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  

Miroslav  Lajčák.  
 

Na pôde Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského vystúpil s prednáškou 

Budúcnosť Európskej únie: perspektívy európskeho projektu. Stretnutie organizoval 

veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Jozef Dravecký spolu s rektorom 

Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského prof. Konštancom Miroslavom 

Adamom OP, ktorého sme telefonicky zastihli krátko pred podujatím. Téma 

prednášky, ako nás po jej odznení informoval rektor Angelica, veľmi aktuálna, 

„vzbudila záujem širokej verejnosti. Mnohí na prednášku prišli aj preto, lebo pán 

minister Lajčák je známy svojimi diplomatickými skúsenosťami v rámci Európskej 

únie, a tak chceli poznať jeho víziu do budúcnosti. Pán minister Lajčák sa v prednáške 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=636906
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=638365
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=638365
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dotkol súčasných pozitívnych ale aj negatívnych stránok fungovania Európskej únie, 

vyjadril sa k jej vzťahom vo vnútri i navonok a načrtol smery jej možného vývoja 

v najbližšej budúcnosti založené na solidarite, dôvere a súdržnosti. Medzi 

diskutujúcimi boli veľvyslanci Ruskej Federácie a Nemecka, jeden americký novinár, 

profesor Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme, a niekoľkí Slováci a Česi pôsobiaci 

v Ríme. Všetci mali možnosť pozdraviť pána ministra aj osobne počas recepcie“. 

Súčasťou utorkového programu ministra bolo pracovné stretnutie s vatikánskym 

sekretárom pre vzťahy so štátmi Mons. Domeniquem Mambertim, návšteva 

Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Stretol sa tiež s emeritným 

prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinálom Jozefom Tomkom, 

sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi Mons. Cyrilom Vasiľom SJ, rektorom 

Univerzity sv. Tomáša Akvinského Konštancom Miroslavom Adamom OP a rektorom 

Pápežského slovenského kolégia a Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 

Mons. Vladimírom Stahovcom. Minister Lajčák sa v stredu zúčastnil na generálnej 

audiencii, po ktorej mal možnosť osobne pozdraviť pápeža Benedikta XVI.  

 

Účastníci SDM 2013 nebudú za vstupné vízum do Brazílie platiť 
Brazílska vláda sa rozhodla uľahčiť vstup do krajiny účastníkom 

budúcich Svetových dní mládeže v Riu de Janeiro od 23. – 27. júla 

2013. Minulý piatok bola v Úradnom vestníku Brazílskej 

federatívnej republiky zverejnená vyhláška, ktorá im umožní 

udelenie vstupného víza do Brazílie bez poplatkov. Bude potrebné stiahnuť si 

a vyplniť formulár, ktorý je na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí 

Brazílie (http://www.portalconsular.mre.gov.br/), predložiť platný cestovný pas 

a doklad zaslaný organizačným výborom SDM Rio 2013, čo dosvedčí o účasti 

pútnikov na svetovom stretnutí mladých. Víza budú platné po dobu 90 dní, pre 

dobrovoľníkov bude toto dovolenie platiť jeden rok.  
 

Rozhovor týždňa s P. Petrom Dubovským SJ o skautoch 
Slovenský jezuita, profesor na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme sa z poverenia 

biskupskej konferencie stal zodpovedným za talianske Lienky. Vážení poslucháči, 

nech to znie akokoľvek zvláštne, je to celkom v poriadku. Ide o P. Petra Dubovského , 

ktorého Konferencia biskupov Talianska koncom septembra vymenovala za 

národného kaplána Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy. Za koho a za čo 

preberá týmto menovaním zodpovednosť, to objasnil v poslednom Rozhovore 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 
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