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Pastoračn{ n{všteva Benedikta XVI. v Toskánsku 
Jednodňov{ pastoračná n{všteva viedla do 

mesta Arezzo, kde za účasti 30 tisíc ľudí 

slávil Benedikt XVI. Eucharistiu; potom do 

mestečka Sansepolcro na oslavu milénia 

jeho založenia a tretím cieľom bola 

františk{nska svätyňa na vrchu La Verna, 

ktorú však pre nepriaznivé počasie  

p{pež nenavštívil.  
 

Starobylé mesto Arezzo je vzdialené 220 km na sever od Ríma a jeho historické korene 

siahajú až do etruskej doby. O 9.00 hod. po pristátí privítal pápeža starosta Giuseppe 

Fanfani, ale aj taliansky premiér Mario Monti a tisíce obyvateľov v uliciach mesta, 

ktorými Svätý Otec prechádzal v papamobile cestou do mestského parku Il Prato, kde 

za účasti 30 tisíc veriacich slávil Eucharistiu. Benedikt XVI. v homílii pripomenul 

bohaté kresťanské dejiny Arezza, počnúc patrónom mesta svätým Donátom:  
 

 „Drahí bratia a sestry! M{m veľkú radosť, že dnes 

môžem spolu s vami l{mať chlieb Božieho Slova a 

Eucharistie. Srdečne v{s všetkých pozdravujem a ďakujem 

v{m za vaše srdečné prijatie. Pozdravujem aj v{šho 

pastiera, Mons. Riccarda Fontanu a ďakujem mu za 

privítanie, takisto ostatných biskupov, kňazov, rehoľníkov 

a rehoľné sestry, z{stupcov cirkevných združení a hnutí. 

Osobitným spôsobom chcem pozdraviť p{na prim{tora 

Giuseppeho Fanfaniho, s vďakou za jeho úvodný príhovor, 

sen{tora M{ria Montiho, predsedu vl{dy, a ďalších 

civilných i vl{dnych predstaviteľov. Úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na 

príprave tejto mojej pastoračnej n{vštevy. Dnes ma víta starobylá Cirkev, ktorá má 

bohaté skúsenosti a zaslúži si obdiv za st{ročnú snahu budovať ľudské mesto na 

obraz Božieho mesta.“                                                                                                        VIAC  
 

Benedikt XVI.  pred  modlitbou  Regina  Coeli  v nedeľu  13. mája  2012 
V závere eucharistickej slávnosti v Arezze pred poludňajšou modlitbou Raduj sa, 

Nebies kr{ľovn{, Svätý Otec predniesol ešte krátky príhovor. 
 

„Drahí bratia a sestry! Na konci tejto liturgickej sl{vnosti, keď sa blíži čas mari{nskej 

modlitby, sme všetci pozvaní, aby sme sa duchovne zhromaždili pred obrazom Panny M{rie 

utešiteľky, ktorý sa nach{dza v tejto katedr{le. Panna M{ria chce ako Matka Cirkvi vždy utešiť 

svoje deti v ťažkých chvíľach a utrpeniach. Toto mesto už veľakr{t zakúsilo jej materinskú 

pomoc. Preto jej aj dnes zverujeme do ochrany všetkých ľudí a rodiny v{šho spoločenstva, ktoré 

sa nach{dzajú v ťažkej situ{cii. Z{roveň, skrze M{riu, prosme Boha o morálnu útechu, aby 

arezzké spoločenstvo a celé Taliansko odol{valo pokušeniu malomyseľnosti a posilnené silnou 

humanistickou tradíciou znovu nastúpilo na autentickú cestu duchovnej obnovy, ktorá jediná 

môže viesť k skutočnému zlepšeniu soci{lneho a spoločenského života. Každý k tomu môže 

a m{ prispieť vlastnými silami“. 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=587834
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Zrušen{ n{všteva františk{nskeho pútnického miesta na La Verne 
Popoludní o 17.00 hod. mal pápež navštíviť vrch La Verna, miesto spojené s úctou 

k sv. Františkovi z Assisi. Avšak pre silný vietor a d{žď sa táto cesta vrtuľníkom na 

horu s nadmorskou výškou 1283 metrov nemohla uskutočniť. Príhovor bol 

čakajúcej miestnej františk{nskej rodine sprostredkovaný v písomnej podobe. 
 

Kontempluj Kristov kríž! Vystupujeme ako pútnici na Sasso Spicco v La Verne, na 

ktorom svätému Františkovi „dva roky pred smrťou“ (Celano, Vita Prima, III, 94: FF, 

484) boli do jeho tela vtlačené znaky Kristovho 

sl{vneho umučenia. Jeho cesta učeníka ho priviedla do 

takej hlbokej jednoty s P{nom, že s ním zdieľal aj 

vonkajšie znaky najvyššieho prejavu l{sky kríža. 

Cesta, ktor{ začala v San Damiano pred ukrižovaným, 

kontemplujúc ho mysľou a srdcom. Stále meditovanie 

Ukrižovaného, na tomto svätom mieste, sa stalo cestou 

posvätenia pre mnohých kresťanov, ktorí tu počas ôsmich storočí kľačali a modlili sa 

v tichosti a úvahách.                                                                                                           VIAC 
 

N{všteva Benedikta XVI. v meste San Sepolcro 
V rámci zmeny programu navštívil p{pež niečo po 18. hodine viac ako 16-tisícové 

mesto San Sepolcro, kde v miestnej Konkatedrále sv. Jána Evanjelistu zotrval 

v súkromnej modlitbe. Potom sa na námestí Torre di Berta pred konkatedrálou 

stretol s obyvateľmi mesta.  
 

Pred zaplneným n{mestím Svätý Otec pozdravil všetkých a vo svojom príhovore 

vyjadril vďačnosť, že môže spolu s nimi vzd{vať vďaky Bohu za tisíc rokov existencie 

mesta. V úvode pripomenul dejinné udalosti a postavy, ktoré st{li pri založení mesta. 

Ďalej povedal: „Výzva, pred ktorou stojí toto starobylé mesto je, aby objavilo svoju vlastnú 

tisícročnú identitu, a to prostredníctvom prijatia rozličných kultúr, ale aj n{zorov. Svätý Pavol 

n{s učí, že Cirkev, ale aj cel{ spoločnosť, sú ako ľudské telo, kde je každ{ časť odlišn{ od tej 

druhej, ale všetky sa svojou činnosťou podieľajú na dobre celého tela (porov. 1 Kor 12,12-26). 

Vyjadril vďačnosť miestnemu cirkevnému spoločenstvu za dlhoročné poskytovanie 

pomoci núdznym vo Svätej zemi, keďže t{to diecéza m{ tradíciu osobitných vzťahov 

s Latinským patriarchátom v Jeruzaleme dlhú niekoľko storočí. Potom pokračoval: 

„Chcem ešte pouk{zať na vašu konkatedr{lu, kde som 

pred chvíľou mohol kontemplovať kr{su «Svätej 

Tváre». Táto bazilika je miestom, kde celé mesto 

chváli Boha. Je to miesto, v ktorom sa harmonicky 

dopĺňa sl{venie kultu s občianskym životom, 

miesto, kde duše nachádzajú pokoj. Tak ako 

vaši predkovia vedeli postaviť n{dherný kamenný 

chrám, ktorý sa stal znamením a výzvou pre 

spoločenský život, od v{s sa žiada, aby ste urobili viditeľným a vierohodným význam tohto 

posvätného miesta, a to spôsobom, že budete žiť v pokoji ako cirkevné tak aj civilné 

spoločenstvo.“ 

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=588232
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Generálna audiencia Benedikta XVI. v stredu 16. mája 
V  katechéze generálnej audiencie na Námestí sv. Petra, na ktorej sa zúčastnila 

početn{ skupina Slov{kov, sa Benedikt XVI. sústredil na modlitbu v listoch svätého 

apoštola Pavla. 
 

Drahí bratia a sestry, počas uplynulých katechéz sme uvažovali nad modlitbou 

v Skutkoch apoštolov, a dnes by som r{d začal hovoriť o modlitbe v Listoch sv. Pavla, 

Apoštola n{rodov. Predovšetkým chcem pripomenúť, že nie n{hodou jeho listy 

začínajú a končia modlitbou: v úvode vzdávaním vďaky a chválou, v z{vere želaním, 

aby Božia milosť sprev{dzala cestu spoločenstva, ktorému je list adresovaný. Apoštol 

rozvíja obsah svojich listov medzi úvodnou formulou: „vzd{vam vďaky svojmu Bohu 

skrze Ježiša Krista“ (Rim 1,8) a z{verečným želaním: „milosť n{šho P{na Ježiša Krista 

nech je s vami všetkými“ (1Kor 16,23). Modlitba sv. Pavla sa predstavuje v bohatstve 

mnohorakých foriem od vzd{vania vďaky po dobrorečenie, od chv{ly po žiadosť 

a príhovor, od hymnu po úpenlivú prosbu. Pestrosť výrazov ukazuje ako jeho 

modlitba zahŕňa a prenik{ všetky životné situ{cie, ako osobné, tak i okolnosti 

komunít, ku ktorým sa obracia. Prvou skutočnosťou, ktorú n{m Apoštol vysvetľuje 

a predklad{, je, že na modlitbu nem{me hľadieť ako na nejaký n{š dobrý skutok voči 

Bohu, ako na našu činnosť. Ona je predovšetkým darom, ovocím živej, oživujúcej 

prítomnosti Otca a Ježiša Krista v nás. V Liste Rimanom píše: „Tak aj Duch prich{dza na 

pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa m{me modliť, ako treba; a s{m Duch sa 

prihov{ra za n{s nevysloviteľnými vzdychmi“ (Rim 8,26).                                                 VIAC 

 

Program blížiacej sa pastoračnej n{vštevy 

Benedikta XVI. v Miláne 
Program trojdňovej pastoračnej n{vštevy  

Svätého Otca v Miláne pri príležitosti  

7. svetového stretnutia rodín. 

Lietadlo na palube so Svätým Otcom odletí do 

Milána v piatok 1. júna o 16.00 hod. z rímskeho 

letiska Ciampino. O 17.30 hod. sa už p{pež stretne 

s obyvateľmi mesta na hlavnom n{mestí Piazza Duomo, kde sa im prihovorí. Večer 

o 19.30 hod. bude na jeho počesť, ako aj na počesť ofici{lnych deleg{cií svetového 

stretnutia rodín, pripravený koncert v divadle La Scala, kde potom Svätý Otec 

prednesie príhovor. V sobotu 2. júna sa o 10.00 hod. dopoludnia zúčastní na 

modlitbách Liturgie hodín v gotickej milánskej katedrále Duomo di Milano. Prednesie 

tam meditáciu a uctí si ostatky sv. Karola uložené v krypte. O 11.15 hod. ho bude 

čakať stretnutie s birmovancami na štadióne Giuseppeho Meazzu San Siro, ktorým sa 

prihovorí a pomodlí sa s nimi modlitbu Anjel Pána. V podvečer o 17. 00 hod. bude 

nasledovať stretnutie s miestnymi autoritami v sídle milánskeho arcibiskupstva a po 

ňom sa už Svätý Otec presunie do parku di Bresso, kde sa večer o 20.30 hod. zúčastní 

na Festivale svedectiev. V  nedeľu 3. júna, bude Benedikt XVI. o 10.00 hod. predsedať 

Eucharistii v parku di Bresso. Popoludní o 16.30 pozdraví  organiz{torov n{vštevy 

v sídle mil{nskeho arcibiskupstva. Späť do Ríma odletí o 17.30 hod.  

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=588433
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Príhovor Benedikta XVI. n{rodným riaditeľom PMD 
„Vaše dielo misijnej animácie a formácie je súčasťou duše pastoračnej starostlivosti, 

pretože missio ad gentes tvorí paradigmu všetkých apoštolských činností Cirkvi,“ 

takto sa p{pež Benedikt XVI. prihovoril n{rodným riaditeľom P{pežských 

misijných diel (PMD) počas osobitnej audiencie 11. mája vo Vatikáne. 
 

Stretnutie sa uskutočnilo v r{mci každoročného zasadnutia Najvyššej rady 

P{pežských misijných diel, ktorým je zveren{ misijn{ spolupr{ca všetkých cirkví vo 

svete. Svätý Otec im v príhovore pripomenul význam evanjeliz{cie, ktor{ je vždy 

nevyhnutná a v dnešnej dobe „poh{ňa Cirkev ešte plynulejšie kr{čať na cest{ch svetom, aby 

priviedla každého človeka k poznaniu Krista“: „Iba v pravde, ktorou je s{m Kristus, môže 

ľudstvo objaviť zmysel existencie, n{jsť sp{su a r{sť v spravodlivosti a pokoji. Každý človek 

a každý n{rod m{ pr{vo prijať Evanjelium pravdy. Z tohto pohľadu nadobúda osobitný 

význam vaše angažovanie sa v oslav{ch nasledujúceho Roka viery, na posilnenie úsilia šírenia 

Božieho kr{ľovstva a poznávania kresťanskej viery. To si, zo strany tých, ktorí sa už stretli 

s Kristom, vyžaduje «opravdivé a nové obr{tenie k Pánovi, Spasiteľovi sveta»“                 VIAC 
 

Benedikt XVI.: Katolíci a židia sú spoľahliví partneri a dobrí priatelia 
Vôbec prvé stretnutie hlavy Katolíckej cirkvi na území Vatikánu so skupinou 

zastupujúcou židovské organiz{cie a židovské obce Latinskej Ameriky sa 

uskutočnilo 10. mája tohto roku.  
 

„Posudzujúc pokrok nadobudnutý za posledných päťdesiat 

rokov v židovsko-katolíckych vzťahoch na celom svete, 

nemôžeme urobiť nič iné, ako poďakovať sa Všemohúcemu 

za jasné znamenie jeho dobroty a prozreteľnosti,“ aj takto 

sa Benedikt XVI. prihovoril 30-člennej deleg{cii 

Latinskoamerického židovského kongresu. P{pež 

v príhovore nazval katolíkov a židov „spoľahlivými partnermi“ a „dobrými priateľmi“, 

ktorí dok{žu spoločne čeliť kríze a prekon{vať konflikty pozitívnym spôsobom. 

„V celej Latinskej Amerike,“ uviedol Benedikt XVI., sú prítomné „dynamické židovské 

komunity, zvl{šť v Argentíne a Brazílii, ktoré žijú vedľa veľkej väčšiny katolíkov“.           VIAC 
 

Benedikt XVI. k 50. výročiu P{pežského španielskeho kolégia 
Byť transparentnými svedkami Krista je úloha, ktorú zveril p{pež Benedikt XVI. 

predstaveným a študentom P{pežského španielskeho kolégia sv. Jozefa, ktorých 

prijal 10. mája na osobitnej audiencii.  
 

Dôvodom bolo 50. výročie aktu{lneho sídla kolégia v 

Ríme, a tiež liturgický sviatok sv. J{na z Avily, ktorý 

je patrónom španielskeho diecézneho kléru. Kňazom, 

ktorí boli vyslaní na prehĺbenie štúdií do Ríma 

pripomenul, že „potrebujeme kvalifikovaných 

a kompetentných pastierov“ v službe posväcovania 

veriacich. „Ale pamätajte“ – dodal – , „že kňaz čerp{ silu pre svoju službu z rozjímania 

Božieho slova a v  úprimnom dialógu s Bohom.“                                                                  VIAC  

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=587123
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=586834
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=586902
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Program Medzinárodného eucharistického kongresu v Dubline 
„Eucharistia, spoločenstvo s Kristom a medzi nami“ – je téma 50. medzinárodného 

eucharistického kongresu, ktorý sa bude konať v Dubline od 10. do 17. júna 2012. 
 

Podujatie bolo prezentované vo štvrtok 10. mája v Tlačovom stredisku Svätej stolice 

za prítomnosti Mons. Piera Mariniho, predsedu P{pežského výboru pre 

medzinárodné eucharistické kongresy a Mons. Diarmuida Martina, arcibiskupa 

Dublinu. Počas z{verečného dňa kongresu sa p{pež Benedikt XVI. obr{ti na jeho 80 

tisíc účastníkov televíznym 

posolstvom v priamom 

prenose. V tomto týždni 

prídu do hlavného mesta Írska tisíce pútnikov z viac ako 100 krajín sveta, budú spolu 

sl{viť Eucharistiu, modliť sa, odprosovať, zúčastňovať sa na konferenci{ch, na ktorých 

vystúpi 18 svetových rečníkov, budú sa podieľať na pr{ci vo viac ako 150 

workshopoch a diskusných skupin{ch, počúvať svedectv{. To všetko s pomocou 

dvetisíc dobrovoľníkov.                                                                                                     VIAC 
 

Koncert venovaný Benediktovi XVI. prezidentom Napolitanom 
Srdečn{ atmosféra a kr{sa skladieb, vyjadrujúcich hĺbku duše, v spojení s kúzlom 

nástrojov použitých na ich prevedenie. Toto charakterizovalo koncert v Aule Pavla 

VI. vo Vatikáne, konaný 11. mája t.r., ktorý venoval prezident Talianska Giorgio 

Napolitano Benediktovi XVI. k siedmemu výročiu pontifik{tu.  
 

Pred samotným koncertom sa uskutočnilo ich súkromné stretnutie 

a výmena darov. Husle a partitúra z roku 1800 boli darom 

prezidentského paláca Quirinale. Svätý Otec zas udelil dirigentovi 

orchestra Riccardovi Mutimu osobitné vyznamenanie za 

propagovanie duchovnej hudby. Na programe bol Magnificat 

g mol Antonia Vivaldiho, Stabat Mater a Te Deum z vokálno-

inštrument{lneho diela Giuseppe Verdiho Quattro pezzi sacri. 

Protagonistami večera bol orchester a zbor Divadla Rímskej opery. „Koncert čisto 

taliansky. Počnúc dirigentom, interpretmi, autormi, n{strojmi, a to výnimočnými – 

z Cremony.“ Takto ho nazval vo svojom príhovore prezident Napolitano a vyjadril 

vďačnosť Svätému Otcovi za preukazovaný z{ujem o osud Talianska.                     VIAC 
 

Pastiersky list českých biskupov rodin{m 
„Neexistuje alternatíva k inštitúcii rodiny” – toto zdôrazňujú českí biskupi 

v pastierskom liste napísanom pri príležitosti 7. svetového stretnutia rodín 

v Mil{ne, ktoré sa bude konať od 30. m{ja do 3. júna tohto roku.  
 

Podľa biskupov – ako uvádza agentúra Sir – je rodina miestom, s ktorým sa spája 

„zmysel pre zodpovednosť“. Od výchovy, ktorú dajú rodičia svojim deťom z{visí aj 

„sloboda, spravodlivosť a tolerancia“ našej spoločnosti. „Individualizmus a túžba po 

osobnom zisku, ktoré charakterizujú túto dobu, oslabujú naše rodiny“, píšu biskupi 

a zdôrazňujú, že prvými obeťami tohto postoja sú deti, ktoré pociťujú v súčasnosti 

nedostatok pozitívnych príkladov.                                                                                   VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=586910
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=587272
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=588063
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Jubileum sv. Cyrila a Metoda pripomenú osobnosti v Ríme  
Oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie pripomenú 

uznávané osobnosti na medzinárodnej konferencii v Ríme 25. a 26. februára 2013.  
 

Uskutoční sa na P{pežskom východnom inštitúte a P{pežskej Gregorovej univerzite 

pod z{štitou slovenského kardin{la Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongreg{cie 

pre evanjeliz{ciu n{rodov, a arcibiskupa Cyrila Vasiľa, sekret{ra Kongreg{cie pre 

východné Cirkvi. „Príchod sv. Cyrila a Metoda k našim predkom a použitie ich jazyka 

v liturgii pri hl{saní evanjelia mimoriadne pomohli pri šírení viery a budovaní kultúry medzi 

slovanskými n{rodmi,“ hovorí TK KBS o význame misie dvoch solúnskych bratov 

kardinál Tomko. Kongres na dvoch medzinárodných univerzitných fórach, kde 

študuje ml{dež z rôznych svetadielov, môže podľa jeho slov pomôcť rozšíriť v celej 

Cirkvi lepšie poznanie ich diela.                                                                                       VIAC 
 

Ctihodn{ sr. Miriam Terézia Demjanovičov{ 
Benedikt XVI. schv{lením promulg{cie dekrétov kanonizačných k{uz 10. mája 2012 

priznal hrdinský stupeň čností – okrem ďalších Božích služobníkov – aj sr. Miriam 

Terézii Demjanovičovej, americkej mystičke slovenského pôvodu. 
 

Bola členkou Kongreg{cie milosrdných sestier sv. Alžbety. Narodila sa 26. marca 1901 

v rodine slovenských prisťahovalcov v meste Bayonne v št{te New Jersey v USA, kde 

8. mája 1927 aj zomrela. Rodičia Miriam Terézii Demjanovičovej Alexander 

Demjanovič a Johanna Demjanovičov{, roden{ Such{, poch{dzali z Bardejova. Po 

príchode do Spojených št{tov amerických v roku 1884 sa usadili v meste Bayonne, kde 

sa im postupne narodilo 7 detí. Ich najmladším dieťaťom bola dcéra, ktor{ pri krste 

(31. marca 1901) dostala meno Terézia. Maličk{ Terézia bola veľmi nadaným dieťaťom, 

o čom svedčí aj skutočnosť, že do z{kladnej školy nastúpila už ako 5-ročn{.           VIAC 
 

Rozhovor týždňa o činnosti Alliance Defense Fund 
Alliance Defense Fund - mimovl{dna neziskov{ kresťansk{ organiz{cia, ktor{ sa 

zaober{ ochranou ľudských pr{v, kresťanských hodnôt, slobody prejavu, rodiny 

a iných hodnôt, pripravuje vydanie Kompendia o prejavoch nenávisti. V  rozhovore 

týždňa nám Daniel Lipšic, ktorý je odborným poradcom viedenskej pobočky tejto 

organiz{cie, priblížil význam Kompendia a samotnej Alliance Defense Fund.    
 

 

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

 

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=588071
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=587865
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=587386

