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P{pež Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel P{na v nedeľu 12. febru{ra 
V 6. nedeľu v Cezročnom období sa Svätý Otec, ešte pred modlitbou Anjel P{na, 

prihovoril veriacim z celého sveta, zhromaždeným na N{mestí sv. Petra. Zameral sa 

na udalosť z evanjelia: Stretnutie Ježiša s malomocným. 
 

„Drahí bratia a sestry! Minulú nedeľu sme videli 

Ježiša, ako počas svojho verejného účinkovania 

uzdravil mnohých chorých. Zjavil tak Boha, 

ktorý chce dať človeku život, život v plnosti. 

Evanjelium dnešnej nedele (Mk 1,40-45) nám 

ukazuje Ježiša konfrontujúceho sa s chorobou, 

ktor{ sa v tom čase považovala za najťažšiu, a to 

až do takej miery, že robila postihnutú osobu 

„nečistou“ a vylučovala ju zo spoločenských 

vzťahov: hovoríme o malomocenstve. Osobitný z{kon (porov. Lv 13-14) rezervoval 

rozhodnutie vyhl{siť nejakú osobu za postihnutú malomocenstvom, a teda nečistú 

kňazom. Takisto aj prehl{siť, že osoba je uzdraven{, a prinavr{tiť ju do norm{lneho 

spoločenského života patrilo kňazovi. Keď Ježiš prech{dzal po dedin{ch v Galilei 

a k{zal, istý malomocný mu šiel v ústrety a povedal: „Ak chceš, môžeš ma očistiť“. Ježiš 

neutek{ pred stretnutím s týmto človekom, ba čo viac, poh{ňaný vnútornou 

spoluúčasťou na stave tohto človeka, vystiera ruku a dotýka sa ho – porušujúc tak 

zakazujúci zákonný predpis – a hovorí mu: „Chcem, buď čistý!“ V tomto Ježišovom 

prejave a slov{ch sa nach{dzajú celé dejiny sp{sy. Tu je vtelen{ Božia vôľa uzdraviť 

n{s, očistiť od hriechu, ktorý ničí nielen n{s, ale aj naše vzťahy. Kontakt Ježišovej ruky 

s malomocným búra každú bariéru medzi Bohom a ľudskou nečistotou, medzi 

posvätnom a jeho opakom. Istotne nie negovaním zla a jeho zápornej sily, ale 

poukazovaním na to, že Božia l{ska je silnejšia ako akékoľvek zlo, aj to veľmi 

n{kazlivé a strašné. Ježiš vzal na seba naše nečistoty, stal sa „nečistým“, aby sme sa 

my stali čistými. Svätý František z Assisi, na 

začiatku svojho testamentu, n{dherne 

komentuje toto evanjelium vlastnou 

skúsenosťou: „P{n dal mne, bratovi Františkovi, 

že som takto začal konať pok{nie: kým som bol 

ešte v hriechoch, zdalo sa mi príliš trpké čo i len 

pozrieť na malomocných. S{m P{n ma zaviedol 

medzi nich a ja som im preukázal milosrdenstvo. 

Keď som od nich odch{dzal, to čo sa mi zdalo 

trpké, premenilo sa mi na sladkosť duše i tela. Potom som trochu porozmýšľal a opustil som 

svet“. V týchto malomocných, ktorých František stretol keď bol „ešte v hriechoch“, bol 

prítomný Ježiš. Vtedy, keď sa František k jednému z nich priblížil, prekonajúc tak svoj 

strach, a objal ho, uzdravil ho Ježiš z jeho osobného malomocenstva, teda z pýchy 

a premenil ho na Božiu l{sku. Toto je víťazstvo Krista, ktorý je našim vnútorným 

uzdravením a našim vzkriesením k novému životu! VIAC Pozdrav Svätého Otca 

pútnikom zo Slovenska TU 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=562576
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=562580
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Generálna audiencia Benedikta XVI. v stredu 15. februára 2012 
Za účasti tisícov pútnikov z celého sveta, medzi ktorými nechýbali ani slovenskí, sa 

aj dnes konala generálna audiencia v Aule Pavla VI. Svätý Otec v katechéze, ktorú 

s{m nazval „školou modlitby“ pokračoval vo výklade Ježišovej modlitby na kríži. 
 

„Drahí bratia a sestry, v našej škole modlitby som minulú stredu hovoril o Ježišovej 

modlitbe na kríži, vzatej z 22 žalmu: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil“. Teraz by 

som chcel pokračovať v medit{cii nad Ježišovými modlitbami na kríži vo chvíli smrti 

a zastavím sa pri rozpr{vaní, ktoré sa nach{dza v Evanjeliu sv. Luk{ša. Evanjelista 

nám sprostredkoval tri Ježišove slov{ na kríži, z ktorých dve – prvé a tretie – sú 

prosbami adresovanými priamo Otcovi. Druhé slovo je zasa prisľúbením takzvanému 

dobrému lotrovi ukrižovanému s ním, ktorým Ježiš odpoved{ na zločincovu žiadosť, 

keď ho uisťuje: „Veru, hovorím ti: Dnes 

budeš so mnou v raji“ (Lk 23,43). V 

Luk{šovom rozpr{vaní sa tak 

následne prelínajú dve modlitby, ktoré 

umierajúci Ježiš adresuje Otcovi s 

vypočutím prosby, ktorou sa naňho 

obracia hriešnik, činiaci pok{nie. Ježiš 

vzýva Otca a z{roveň vypočúva 

modlitbu tohto človeka, ktorého 

zvykneme nazývať latro poenitens, 

kajúci lotor. Zastavme sa pri týchto 

troch Ježišových modlitb{ch. Prvú vyslovuje hneď po tom, ako bol pribitý na kríž, 

zatiaľ čo vojaci si delia jeho šaty ako smutnú odmenu za ich pr{cu. Toto gesto v istom 

zmysle završuje proces ukrižovania. Sv. Luk{š píše: „Keď prišli na miesto, ktoré sa vol{ 

Lebka, ukrižovali jeho i zločincov, jedného sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: „Otče, odpusť 

im, lebo nevedia, čo robia. „Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty“ (23,33-34). Prvá 

modlitba, ktorou sa Ježiš obracia k Otcovi je príhovorom: prosí o odpustenie pre 

svojich katov. Týmto Ježiš s{m dokon{va to, čo učil v reči na hore, keď povedal: „V{m, 

ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov“ (Lk 6,27) a tým, čo vedia 

odpúšťať, prisľúbil: „Vaša odmena bude veľk{ a budete synmi Najvyššieho“ (v. 35).“ VIAC 
 

List Benedikta XVI. účastníkom stretnutia „Ježiš, n{š súčasník” 
„Ježiš, n{š súčasník” – je názov medzinárodného stretnutia, ktoré sa z iniciatívy 

Konferencie biskupov Talianska konalo od 9. do 11. februára 2012 v Ríme. Svätý 

Otec poslal jeho účastníkom posolstvo, adresované kardinálovi Angelovi 

Bagnascovi, predsedovi Konferencie biskupov Talianska. 
 

Svätý Otec vyjadruje v pozdravnom liste spokojnosť nad výberom témy a vďačnosť za 

rozhodnutie venovať osobe Ježiša niekoľko dní interdisciplin{rneho prehlbujúceho 

štúdia. V texte, ktorý v úvode medzin{rodného stretnutia prečítal kardinál Bagnasco, 

sa okrem iného píše: „Mnoho sign{lov poukazuje na to, ako meno a posolstvo Ježiša 

z Nazaretu, aj v časoch tak zmätených, sú často predmetom z{ujmu a sú silno príťažlivé, 

dokonca aj pre tých, ktorí sa nehlásia k jeho slovu spásy. Sme preto povzbudzovaní prebúdzať 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=563423
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v sebe samých hlbšie a plné pochopenie re{lneho obrazu osoby Ježiša Krista. Na tento účel som 

napísal moje dve knihy venované Ježišovi Nazaretskému.“ (...) „Čo znamen{ tvrdenie, že Ježiš 

z Nazaretu, ktorý žil medzi Galileou a Judskom pred 2000 rokmi, je ‚súčasníkom‛ každého 

muža a ženy, ktorí žijú dnes a v každej dobe?“ VIAC 
 

Príhovor Benedikta XVI. k členom nad{cie Sahel 
Svätý Otec sa 10. februára 2012 stretol s členmi Nad{cie J{na Pavla II. pre Sahel. 

V úvode pozdravil kardin{la Roberta Saraha, predsedu P{pežskej rady Cor Unum, 

ktorý je z{roveň pr{vnym z{stupcom nad{cie Sahel, zaoberajúcej sa podporou 

afrických oblastí na južnom okraji Sahary.  
 

Počas príhovoru sa Benedikt XVI. zameral na význam nadácie, ktorá bola 

s požehnaním J{na Pavla II. založen{ pred takmer tridsiatimi rokmi. Ako uviedol, 

nadácia je „znamením stelesnenej kresťanskej l{sky“, ktorá „sa st{va svedectvom o Kristovi“. 

Chce rovnako pouk{zať na blízkosť p{peža k „africkým bratom“ v oblasti Sahel: „Je to 

duch tejto inštitúcie! Mnohé roky sa realizuje v nespočetných projektoch na boj proti 

vyľudňovaniu. Existencia nad{cie poukazuje na veľkú ľudskosť môjho predchodcu a jeho 

intuíciu.“ P{pež upriamil pozornosť aj na dramatickú situ{ciu v oblasti Sahel, ktor{ 

bola v posledných mesiacoch ohrozen{ výrazným znížením zdrojov potravy 

a hladomorom v dôsledku nedostatku dažďa: „Apelujem na medzin{rodné spoločenstvo, 

aby sa v{žne zaoberalo extrémnou chudobou tohto n{roda, ktorého životné podmienky sa 

zhoršujú. Chcel by som tiež povzbudiť a podporiť úsilie cirkevných organiz{cií pracujúcich 

v tejto oblasti.“ VIAC 

 

Vládna delegácia Spojeného kr{ľovstva na n{všteve Vatik{nu 
Deleg{cia Spojeného kr{ľovstva bola 

od 14. februára na ofici{lnej n{všteve 

Vatik{nu pri príležitosti 30. výročia 

nadviazania diplomatických vzťahov 

so Svätou stolicou (1982). Delegáciu 

viedla barónka Sayeeda Hussaina 

Warsiová, ktorá zastupovala premiéra 

Davida Camerona, a jedným z členov 

delegácie bol aj Mons. Vincent 

Nichols, westminsterský arcibiskup.  
 

V centre pozornosti počas rozhovorov bol okrem iného medzin{boženský dialóg, 

ľudské pr{va, životné prostredie a klimatické zmeny, ako aj medzinárodný pokrok. 

Na programe n{vštevy bola predn{ška barónky Warsiovej na P{pežskej cirkevnej 

akadémii a príhovor k diplomatickému zboru akreditovanému pri Svätej stolici na 

tému „Úloha n{boženstva v politickej rozprave a v medzin{rodných z{ležitostiach“. Denník 

L’Osservatore Romano priniesol na titulnej strane jej vyjadrenia na margo spolupráce 

medzi Svätou stolicou a Spojeným kr{ľovstvom v čl{nku „Spoločné ciele“. Barónka 

Warsiov{ spomína na stretnutie s p{pežom Benediktom XVI. počas jeho význačnej 

n{vštevy Spojeného kr{ľovstva pred sedemn{stimi mesiacmi. „N{všteva“ – ako 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=562225
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=562081
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uvádza – „posilnila st{le užšiu spolupr{cu medzi Spojeným kr{ľovstvom a Svätou stolicou. 

Zoči-voči klimatickým zmen{m, v podpore medzin{boženského dialógu, v hľadaní ciest pokoja 

a pri zdolávaní chudoby – v týchto a mnohých iných oblastiach zdieľame rovnaké postoje 

a musíme spolupracovať. VIAC 

Spoločné komuniké Svätej stolice a deleg{cie Spojeného kr{ľovstva TU 

 

Posolstvo Benedikta XVI.  k  Svetovému  dňu  modlitieb  za  povolania 
Svätá stolica zverejnila 13. febru{ra posolstvo Benedikta XVI. k 49. svetovému dňu 

modlitieb za povolania, ktorý sa bude sl{viť 29. apríla 2012, na 4. nedeľu vo 

Veľkonočnom období – nedeľu Dobrého Pastiera. Témou posolstva je: Povolania 

ako dar Božej milosrdnej l{sky.  
 

Svätý Otec hneď v úvode zdôrazňuje, že pôvodcom každého dokonalého daru je Boh 

Láska – Deus caritas est - : „kto ost{va v l{ske, ost{va v Bohu a Boh ost{va v ňom“ (1 Jn 

4,16). Tento vzťah medzi Bohom a človekom existuje ešte pred samotným stvorením 

a poznačuje celé dejiny spásy. „Najhlbšia pravda n{šho života je teda uzavret{ v tomto 

prekvapujúcom tajomstve: každé stvorenie, osobitne každ{ ľudsk{ osoba, je ovocím jedinej 

myšlienky a konania Božej l{sky, l{sky 

nezmerateľnej, vernej a večnej (porov. Jer 

31,3). Odhalenie tejto skutočnosti je tým, čo 

v skutočnosti mení n{š život od z{kladu. Je to 

bezvýhradná láska, ktorá nás predchádza, 

podporuje a povoláva na cestu života a jej 

koreň je v absolútnom Božom darovaní. [...] 

Každé osobitné povolanie sa rodí z Božej 

iniciatívy, je to dar Božej milosrdnej lásky! Je to 

on, kto ’kon{ ako prvý‛ a nie kvôli nejakému 

dobru, ktoré by v n{s našiel, ale kvôli prítomnosti svojej vlastnej l{sky, ktor{ je «rozliata 

v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.» (Rim 5,5). Božia láska ostáva 

navždy a je vern{ sebe samej, «sľubu, ktorý dal pokoleniam tisícim» (Ž 105,8). Znovu by sa 

mala ohlasovať – predovšetkým novým gener{ci{m – pozývajúca kr{sa tejto Božej l{sky, ktor{ 

nás predchádza a sprevádza. Ona je tajnou hybnou silou, je motiváciou, ktorá nikdy nesklame, 

ba ani v najťažších chvíľach.“ VIAC 

 

Výročie vzniku Mestského št{tu Vatik{n 
Na 11. februára pripadlo 83. výročie vzniku Mestského št{tu Vatik{n. Vznikol 

11. febru{ra 1929 podpisom Later{nskej dohody, ktorou Taliansko opäť uznalo Svätej 

stolici plné pr{vo na vlastníctvo a zvrchovanosť nad Vatik{nom, ako je v súčasnosti 

zložený. Stal sa tak zvrchovaným subjektom medzin{rodného pr{va ako samostatný 

št{t s monarchickým zriadením. Hlavou št{tu je Rímsky biskup, ktorý m{ plnú súdnu, 

legislatívnu a výkonnú moc. Počas upr{zdneného stolca t{to moc prech{dza na 

Kardin{lske kolégium. Najvyšší veľkňaz riadi št{t prostredníctvom P{pežskej komisie 

pre Mestský št{t Vatik{n (legislatívna moc; je zložen{ z kardin{lov, ktorých menuje na 

5 rokov) a Governator{tu Mestského št{tu Vatik{n (výkonn{ moc). 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=563179
http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=563403
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=562863
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Páter Lombardi SJ k Prvému svetovému dňu rozhlasu 
V pondelok 13. februára 2012 sa po prvý krát slávil Svetový deň rozhlasu. Ako vo 

svojom liste k tomuto dňu napísala gener{lna riaditeľka UNESCO Irina Bokova 

„Slobodný rozhlas, nez{vislý a pluralitný, je z{kladom zdravej spoločnosti a je 

životne dôležitý pre podporu ľudských pr{v a z{kladných slobôd“. Pri tejto 

príležitosti prin{šame rozhovor s gener{lnym riaditeľom Vatik{nskeho rozhlasu. 
 

Na otázku aké „pocity“ vzbudzuje tento deň v médiu, ako je toto p{pežské, ktoré 

vysiela takpovediac od objavenia rádiového spojenia, P. Lombardi odpovedal: Je to 

vedomie, že sme súčasťou novej epochy. Že sme svojou pr{cou boli pri zrode novej éry, kde 

ľudsk{ komunik{cia vďaka rozhlasu dosiahla – povedzme – nový, intenzívnejší, n{ročnejší a 

rýchlejší stupeň. V dejin{ch ľudstva uzn{vame, že vyn{jdenie kníhtlače je veľmi dôležitým 

momentom. Rovnako aj vyn{jdenie spojenia prostredníctvom r{diových vĺn mení celý svet, 

ktorého ľudsk{ rodina môže tak komunikovať, stret{vať sa a viesť dialóg. Je veľa pozitívnych 

aspektov tohto veľkého objavu, ktoré neprestajne prispievajú k zveľaďovaniu ľudstva ako 

spoločenstva. VIAC 
 

Medzinárodná konferencia o zneužívaní sa skončila 
Na P{pežskej Gregorovej univerzite v Ríme sa 9. februára skončila medzin{rodn{ 

konferencia, konaná na podnet Katolíckej cirkvi. Iniciatíva, prvá svojho druhu, 

mala byť z{sadnou odpoveďou na zneužívanie detí a mladistvých.  
 

Podľa Mons. Karla Orlitu, ktorý na sympóziu zastupoval Českú biskupskú 

konferenciu, je to v prvom rade problém krízy viery, nie problém psychologický. Ako 

uviedol v rozhovore pre Vatik{nsky rozhlas, u n{s bola v čase komunizmu viera 

veriacich i kňazov vďaka prenasledovaniu posilňovan{, takže sme trochu v inej 

situ{cii, ako ostatné krajiny, ktoré výraznejšie postihla sexu{lna revolúcia. Vyjadrenie 

Mons. Orlitu k významu konferencie TU   

Podľa nariadenia Kongreg{cie pre n{uku viery m{ každ{ biskupsk{ konferencia 

vypracovať v najbližšom čase konkrétne n{vrhy pre prevenciu a pastoráciu. 

Vyjadrenie Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu, 

predsedu KBS TU 

Výpoveď Írky Mary Collinsovej, jednej z obetí TU 

 

Sl{vnosť sv. Cyrila a Metoda v P{pežskom slovenskom kolégiu v Ríme 
V nedeľu 12. febru{ra si PSK SCM v Ríme pripomenulo 

patrónov Európy svätou omšou, ktorú celebroval v 

slovenskom jazyku kardinál Stanislaw Rylko, predseda 

P{pežskej rady pre laikov. V homílii sa obrátil na 

účastníkov Púte hnutí a združení, ktorú už tretíkr{t 

organizovalo Fórum kresťanských inštitúcií na Slovensku. 
  

„Drahí bratia a sestry! Na prahu tretieho tisícročia svet stavia pred Cirkev veľmi 

n{ročné a ťažké výzvy. Predovšetkým v našej starej Európe, ktor{ sa často obracia 

Bohu chrbtom, sa situ{cia st{va dramatickou. P{pež Benedikt XVI. hovorí o šírení sa 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=562978
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=561913
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=561913
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=561791
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"unaveného kresťanstva", o "unavenej viere", o "zvl{štnom zabudnutí na Boha", ba 

dokonca o "odmietnutí Boha" zo strany mnohých našich súčasníkov. Je preto veľmi 

potrebné venovať sa novej evanjeliz{cii! Ako písal blahoslavený J{n Pavol II., je treba 

oživiť planúce nadšenie apoštola Pavla, ktorý zvolal: "Beda mi, keby som evanjelium 

nehlásal!" (1 Kor 9,16) (Novo millenio ineunte, č. 40). Pr{ve tu sa otv{ra široké pole 

pôsobnosti pre združenia laikov, pre cirkevné hnutia - ako sú tie vaše - lebo ony sú 

naozaj dobre načasovanou odpoveďou Svätého ducha na v{žny problém rozkladu 

viery, ku ktorému doch{dza v našich časoch. Z tohto dôvodu sa na v{s Cirkev pozer{ 

s veľkou n{dejou a počíta s vami.“ VIAC 

Report{ž zo sl{vnosti vo zvukovej podobe TU 

 

Rozhovor týždňa s MUDr. Marianom Bartkovjakom, slovenským 

lekárom pôsobiacim v Južnom Sud{ne 
 

Svätý Otec v posolstve k 20. svetovému dňu chorých píše: „...chcel by som opäť potvrdiť 

svoju duchovnú blízkosť ku všetkým chorým a tiež starosť a l{sku Cirkvi voči každému 

z nich“. Rozhovorom týždňa práve z 11. februára, sa hlásime k tomuto vyjadreniu. 

Prostredníctvom telefonického rozhovoru so slovenským lekárom Marianom 

Bartkovjakom, ktorý moment{lne pôsobí v Južnom Sud{ne, si priblížime nemocnicu, 

ktor{ tu funguje vďaka – všetkým dobrej zn{mej – Dobrej novine a eRku. TU 
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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 vo štvrtok 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=562872
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=562889
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=562472

