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V deň 50. výročia Druhého vatikánskeho koncilu otvoril 

pápež  Benedikt  XVI.  Rok viery  
Dátum 11. október  sa zapísal do histórie nielen ako 

začiatok Druhého vatikánskeho koncilu v roku 1962,  

ale aj ako začiatok Roka viery 2012-2013.  Procesia  

400 kardinálov a biskupov z celého sveta prechádzala 

Vatikánskym námestím, kde pred Bazilikou sv. Petra 

slávili spolu s pápežom Benediktom XVI. Eucharistiu. 
 

Okrem synodálnych otcov, ktorí sú vo Vatikáne na 

synode o novej evanjelizácii, boli v ňom aj 14 konciloví 

otcovia, a tiež ekumenický patriarcha Konštantínopolu 

Bartolomej I. či prímas anglikánskeho spoločenstva 

Rowan Williams. „Púťou do púšte súčasného sveta, na 

ktorú si vezmeme iba to, čo je najzákladnejšie“ nazval Rok viery Benedikt XVI. vo 

svojej homílii: „Dnes, 50 rokov po otvorení Druhého vatikánskeho koncilu, začíname Rok 

viery. Som šťastný, že vás všetkých môžem pozdraviť. (...) Úvodná procesia, ktorá chcela 

pripomenúť nezabudnuteľnú procesiu koncilových otcov, keď slávnostne vstupovali do tejto 

baziliky; intronizácia toho istého evanjeliára, ktorý použili počas koncilu; odovzdanie siedmych 

záverečných posolstiev koncilu, ktoré vykonám na konci slávnosti pred požehnaním - tieto 

symboly sú nielen spomienkou, ale ponúkajú možnosť ísť ďalej. Pozývajú nás, aby sme hlbšie 

vstúpili do duchovnej podstaty, ktorá charakterizovala Druhý vatikánsky koncil, prijali ju za 

svoju a  podľa nej skutočne aj konali. Touto podstatou bola a ostáva viera v Ježiša Krista, viera 

apoštolov, oživovaná popudom ohlasovať Krista 

každému človeku  všetkých čias počas putovania 

Cirkvi na cestách dejín. Rok viery, ktorý dnes 

začíname, je úzko prepojený s putovaním Cirkvi 

v posledných päťdesiatich rokoch. Od koncilu, 

prostredníctvom magistéria Božieho služobníka Pavla VI., ktorý rovnako v roku 1967 zahájil 

Rok viery, až po Jubilejný rok 2000, v ktorom blahoslavený Ján Pavol II. zveril celé ľudstvo 

Ježišovi Kristovi, ako jedinému Spasiteľovi včera, dnes i naveky“                                        VIAC 
 

Fakľový sprievod od Anjelského hradu k Námestiu sv. Petra 
Aj večer 11. októbra mal vo Vatikáne slávnostný ráz. Viac ako 40-tisíc 

ľudí sa zapojilo do fakľového sprievodu, aby si pod oknami 

Apoštolského paláca  pripomenuli  podobnú  udalosť  spred 50 rokov  

a vypočuli pamätný príhovor „dobrého“ pápeža Jána XXIII. o mesiaci.  

Aj pápež Benedikt XVI. sa o 21.00 hod. objavil v okne svojej pracovne.  
 

„Drahí bratia a sestry. (...) Pred 50 rokmi som v tento deň aj ja bol na námestí s pohľadom 

upretým k tomuto oknu, kde sa nečakane objavil dobrý pápež Ján a prihovoril sa nám 

nezabudnuteľnými slovami; slovami plnými poézie, dobroty, slovami zo srdca. Povedal by som, 

že sme boli šťastní a plní entuziazmu. Bol zahájený veľký ekumenický koncil, boli sme si istí, 

že by mala prísť nová jar Cirkvi, nové Turíce, so silnou prítomnosťou oslobodzujúcej milosti 

evanjelia“ – povedal Benedikt XVI. a vo svojom príhovore pripomenul radosti i starosti 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=629014
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=628819
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=628819
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súčasnej Cirkvi. Ukončil ho konštatovaním plným 

nádeje: „Kristus žije, je s nami aj dnes a aj dnes môžeme 

byť šťastní, pretože jeho dobrota nezhasína, trvá“. Na 

záver parafrázujúc „dobrého pápeža“ dodal: „Keď sa 

vrátite domov, dajte svojim deťom bozk a povedzte, že je od 

pápeža“. Viac v reportáži z fakľového sprievodu.  
 

Pápež Benedikt XVI. pre mimoriadne vydanie L‘Osservatore Romano 
Pri príležitosti 50. výročia otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu bolo 

11. októbra 2012 vydané osobitné číslo denníka L‘Osservatore Romano. Ponúka 

články a fotografie zachytávajúce málo známe udalosti z koncilu.  
 

Konciloví otcovia „nemohli a nechceli vytvoriť novú, odlišnú vieru, alebo novú Cirkev. 

Chceli obidve pochopiť hlbším spôsobom a takto ich «obnoviť». Preto hermeneutika rozkolu je 

absurditou a v rozpore s duchom a vôľou“ tých, ktorí sa na koncile zúčastnili. Toto sú 

slová Benedikta XVI. v článku, ktorý je úvodníkom dnešného osobitného vydania. 

Svätý Otec v ňom približuje svoje skúsenosti mladého teológa na koncile. „Bolo veľmi 

pôsobivé vidieť biskupov z celého sveta, zo všetkých národov a rás vstupovať do Baziliky sv. 

Petra. Obraz Cirkvi Ježiša Krista, objímajúcej celý svet, v ktorej sa všetky národy zeme 

zjednocujú v jeho pokoji. Bola to chvíľa veľkého očakávania.“                                              VIAC 
 

Stretnutie pápeža Benedikta XVI. s koncilovými otcami 
Ešte 69 koncilových otcov, ktorí sa pred 50 rokmi zúčastnili na Druhom 

vatikánskom koncile, žije medzi nami. Niektorých z nich pápež Benedikt XVI. 

v piatok 12. októbra  osobitne  pozdravil  počas  audiencie  v Klementínskej  sále.  
 

Spolu s nimi prijal aj predsedov biskupských konferencií z celého sveta spolu 

s ekumenickým patriarchom Konštantínopolu Bartolomejom I. a prímasom 

Anglikánskeho spoločenstva Rowanom Williamsom, ktorí sa zúčastňujú na synode. 

Svätý Otec zameral svoj príhovor na nemeniteľnú aktuálnosť 

kresťanského posolstva, ktoré – ako povedal – „sa nemôže 

znížiť“ na to, „čo sa páči verejnej mienke“. Nie nadčasové 

slová evanjelia sú tým, čo sa musí prispôsobiť intelektuálnej 

móde poslucháčov. Naopak: je to súčasnosť, ktorú človek 

žije a ktorá musí byť neustále privádzaná späť k večnosti 

Boha, ako vyjadrujú slová Ježiša. Dnes obklopený staršími tvárami tých, ktorí spolu s 

ním zdieľali „milostivý čas“ Druhého vatikánskeho koncilu, Benedikt XVI. pridal 

novú časť do úvah o koncile. Zameral sa na význam slova «aggiornamento».        VIAC 
 

Benedikt XVI.  pred  modlitbou  Anjel Pána  v nedeľu  14. októbra 2012 
Otázka materiálneho bohatstva bola témou evanjelia minulej nedele, a teda aj 

príhovoru Svätého Otca k pútnikom pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána. Zišlo 

sa  ich  na Vatikánskom  námestí – aj vďaka  príjemnému  počasiu – niekoľko  tisíc.  
 

Drahí bratia a sestry, hlavnou témou evanjelia dnešnej nedele (Mk 10,17-30) je 

bohatstvo. Ježiš učí, že pre bohatého človeka je veľmi ťažké vstúpiť do Božieho 

kráľovstva, ale nie je to vylúčené. Boh si totiž môže získať srdce osoby, čo vlastní 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=629686
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=629086
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=629312
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mnoho majetku a podnietiť ju k spolupatričnosti a podeleniu sa s núdznymi 

a chudobnými, a tak vstúpiť do logiky daru. Takýmto spôsobom nastúpi na cestu 

Ježiša Krista, ktorý – ako píše apoštol Pavol – „hoci bol bohatý, stal sa pre vás 

chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili“ (2 Kor 8,9). Ako sa to 

v evanjeliách často spomína, všetko sa 

začína odohrávať od istého stretnutia: 

Tentoraz stretnutia Ježiša s človekom, ktorý „mal 

veľký majetok“ (Mk 10,22). Tento človek od 

mladosti verne zachovával všetky 

prikázania Božieho zákona, ale zatiaľ 

nenašiel cestu pravého šťastia. Preto sa pýta 

Ježiša, čo má robiť, aby „obsiahol večný život“. 

Na jednej strane sa cíti priťahovaný, tak ako všetci, plnosťou života; na strane druhej, 

tým, že si zvykol spoliehať sa na svoje bohatstvo, myslí si, že večný život sa dá akýmsi 

spôsobom „získať“, možno dodržiavaním nejakého špeciálneho prikázania.          VIAC 

 

Generálna audiencia Benedikta XVI. v stredu 17. októbra 2012  
Školou Roku viery možno nazvať katechézy, v ktorých sa bude Benedikt XVI. 

prihovárať veriacim počas generálnych audiencií v tomto roku. Ústrednou témou 

poslednej  stredajšej audiencie  na Námestí sv. Petra  bola  „viera“  a  „radosť z nej“. 
 

Drahí bratia a sestry, dnes by som chcel uviesť nový cyklus katechéz, ktorého 

centrálnym bodom bude Rok viery. Ten sme práve začali a dočasne ním prerušíme 

cyklus venovaný škole modlitby. Apoštolským listom Porta Fidei som uviedol tento 

osobitný rok zameraný na to, aby sme v Cirkvi obnovili entuziazmus viery v Ježiša 

Krista, jediného Spasiteľa sveta, aby znovu ožila radosť z kráčania po ceste, ktorú nám 

on sám ukázal a aby sme konkrétnym spôsobom dokázali svedčiť o premieňajúcej sile 

viery. Päťdesiate výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu je vynikajúcou 

príležitosťou na návrat k Bohu, na prehĺbenie viery a nadobudnutie väčšej odvahy pre 

jej prežívanie, na posilnenie nášho vzťahu k Cirkvi, „učiteľke ľudstva“, ktorá nás 

prostredníctvom Slova, slávenia sviatostí a konania skutkov dobročinnej lásky vedie 

k stretnutiu a spoznaniu Krista, pravého Boha a pravého človeka. Nie je to len 

stretnutie s myšlienkou alebo životným programom: je to stretnutie so živou osobou, 

ktorá nás hlboko premieňa 

a odhaľuje nám našu 

skutočnú identitu – identitu 

Božích detí. Stretnutie 

s Kristom obnovuje naše 

ľudské vzťahy a každý deň 

ich privádza k väčšej 

solidarite, bratstvu na 

základe logiky lásky. Mať vieru v Pána nie je niečím, čo sa dotýka len našej 

inteligencie, poznania, je to zmena, ktorá sa týka celého života, nás samých: 

ovplyvňuje city, srdce, inteligenciu, vôľu, telesnosť, emócie, ľudské vzťahy. Viera 

naozaj mení všetko v nás i pre nás.                                                                                  VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=629748
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=630705
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Synoda venuje pozornosť aj rozvedeným a znovu zosobášeným párom 
Zasadania synody o novej evanjelizácii, konanej vo Vatikáne od 7. do 28. októbra, 

pokračovali počas piatkového dopoludnia 12. októbra siedmou generálnou 

kongregáciou. Po jej ukončení nasledoval v átriu Auly Pavla VI. spoločný obed 

účastníkov synody a koncilových otcov s pápežom Benediktom XVI. 
 

Popoludnie 5. dňa synody pokračovalo všeobecnou diskusiou a príhovorom Vernera 

Arbera, prezidenta Pápežskej akadémie vied a nositeľa Nobelovej ceny za medicínu 

v roku 1978. Vo štvrtok 11. októbra sa synodálni otcovia dopoludnia zúčastnili na 

pontifikálnej omši otvorenia Roku viery. Popoludní sa ich pozornosť počas 

6. generálnej kongregácie sústredila na 

farnosti. Biskupi nazvali farnosti 

„privilegovaným miestom” novej 

evanjelizácie, pretože bez nového 

misionárskeho nasadenia a rozletu vo 

farských spoločenstvách bude sotva možná radikálna nová evanjelizácia. Čo sa týka 

masmédií, synoda vyzvala kňazov, katechétov a vychovávateľov, aby si lepšie 

uvedomili úlohu evanjelizácie vo svete, v ktorom majú komunikačné prostriedky 

vplyv na náboženskú a morálnu sféru.                                                                            VIAC 
 

Záverečný deň prvého týždňa biskupskej synody 
Na programe sobotného dopoludnia bolo pokračovanie všeobecnej diskusie. 

Popoludní sa synodálni otcovia venovali téme Svätej zeme a podporovaniu 

sociálnej náuky Cirkvi. Zhodli sa, že nová evanjelizácia musí vychádzať 

z Jeruzalema, preto púte do Svätej zeme sú príležitosťou k posilneniu viery.  
 

Sociálna náuka je podstatným elementom evanjelizácie, pretože ohlasovanie Krista je 

základným faktorom rozvoja, spravodlivosti a pokoja. Nejde o to, aby sa Cirkev 

premenila na inštitúciu poskytujúcu sociálne služby, ale o to, aby sa podporovala 

kultúra solidarity a bratstva. Nasledovať Krista znamená podporovať ľudskú 

dôstojnosť a hodnoty demokracie. Počas včerajšieho 8. generálneho zhromaždenia 

vystúpil so svojim príspevkom profesor Werner Arber, nositeľ Nobelovej ceny za 

medicínu z roku 1978 a predseda Pápežskej akadémie vied, prvý protestant, ktorý 

zastáva takýto post vo významnej inštitúcii Svätej stolice.                                          VIAC 
 

Synoda o kresťanskej jari v arabských krajinách 
Po nedeľnej prestávke práce biskupskej synody o novej evanjelizácii pokračovali 

v pondelok 15. októbra všeobecnou diskusiou. V sobotné popoludnie sa 

zhromaždenie biskupov konfrontovalo s témou kresťanov v arabských krajinách 

nádejne hovoriac o Arabskej jari, ktorá napomáha slobode a pokoju.  
 

Už nádejou synody pre Blízky východ, v kontexte krajín ako Egypt, Sýria, kde je 

neopodstatnená agresia proti kresťanom, bola „kresťanská jar“, ktorá prispieva 

k rozvoju Arabskej jari, demokracie, slobody, spravodlivosti a pokoju ako protikladu 

ku všetkému násiliu a porušovaniu práv. Tieto činy deformujú tvár umierneného 

islamu. Preto biskupi vyzývajú na podporu medzináboženského dialógu, najmä skrze 

svedectvo každodenného života. Prízvukujú vytrvalosť vo viere.                             VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=629656
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=629308
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=629592
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=629971
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Synoda o úlohe laikov v novej evanjelizácii 
Adekvátna formácia laikov, upevňovanie rodiny, podpora ekumenického 

a medzináboženského dialógu sú nástroje pre novú evanjelizáciu, ktoré zdôraznila 

biskupská synoda v pondelok dopoludnia. 11. generálna kongregácia, za 

prítomnosti Svätého Otca, sa zaoberala aj situáciou v Mali.  
 

Biskupi vydali výzvu na mier a dialóg. Obdobie, ktoré prežíva Mali, je „časom 

znepokojujúcim“, vyjadril predseda Konferencie biskupov Mali opisujúc ťažkosti 

sociálne, politické, ale aj cirkevné, spojené s prekážkami v evanjelizácii, vzhľadom na 

boje medzi povstalcami a dočasnou vládou, ktoré sú hrozbou pre náboženstvo. 

Biskupi preto vyzývajú na mier a zdôrazňujú nevyhnutnosť dialógu. Okrem týchto 

afrických, sú zatemnené aj stránky Európy, v ktorej globalizácia vytvára nové formy 

mučeníctva, nekrvavého; netolerancia voči kresťanom je rafinovaná, ale trvalá. Boh je 

nielen popieraný, ale dokonca neznámy. Tvárou v tvár tejto skutočnosti sa môže nová 

evanjelizácia opierať o tri nástroje: laikov, rodiny, ekumenický a medzináboženský 

dialóg. Laici by preto mali mať adekvátnu formáciu a poznanie, a to pevné, silné, aby 

tak boli schopní odolať pokušeniam sveta a svedčiť o skutočných hodnotách 

postavených na nekonformnosti viery. Nedá sa byť alebo členmi Cirkvi alebo 

obyvateľmi sveta, uviedli biskupi. Tieto dva rozmery idú ruka v ruke.                    VIAC 
 

Benedikt XVI. v dokumente Zvony Európy o novej jari kresťanstva 
V pondelok večer 15. októbra si mohli synodálni otcovia pozrieť film s názvom 

Zvony Európy, ktorý pripravilo Vatikánske televízne centrum v spolupráci 

s ďalšími inštitúciami. Filmový dokument ponúka pohľad na vieru v Európe, 

vzťahy medzi kresťanstvom, európskou kultúrou a budúcnosťou kontinentu.  
 

Priniesol doteraz nezverejnené rozhovory s hlavnými náboženskými kresťanskými 

predstaviteľmi: pápežom Benediktom XVI., ekumenickým patriarchom Bartolomejom 

I., moskovským patriarchom Kirillom, canterburským arcibiskupom Rowanom 

Williamsom a s ďalšími osobnosťami z politickej a kultúrnej oblasti. Osobitný 

charakter dáva dokumentu aj zvuk zvonov z rôznych častí kontinentu a hudba 

známeho estónskeho skladateľa Arva Pärta. Svätý Otec predstavuje v rozhovore svoj 

antropologický pohľad na „človeka, v ktorom prebýva Božia láska“. Znovuobjavenie 

ľudskej tváre, hodnôt evanjelia, hlbokých koreňov Európy sú podľa neho dôvodom 

veľkej nádeje nielen pre európsky kontinent.                                                                 VIAC 
 

Synodálni otcovia o nevyhnutnosti autentického svedectva 
Práce synody v utorok 16. októbra dopoludnia pokračovali 13. generálnou 

kongregáciou, konkrétne príspevkami audítorov. „Krv mučeníkov dvadsiateho 

storočia nech prebudí kresťanský život a zaplní prázdnotu vytvorenú rokmi 

diktatúry“ - je jedna z  myšlienok vyjadrených v synodálnej aule.  
 

V centre pozornosti utorkového pracovného zhromaždenia bolo aj posolstvo na 

podporu a solidaritu s cirkvou na Haiti, ktorá sa dva roky zaoberá znovuzrodením 

krajiny, zdevastovanej zemetrasením v roku 2010. Vráťme sa k pondelkovému 

popoludniu, ktoré bolo reflexiou nad rolou svätých ako vzorov a svedkov evanjelia 

v dnešnej dobe. Svätí sú presvedčiví, pretože sú dôslední v jednote toho, čo žijú a v čo 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=630142
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=630127
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=630434
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veria. A táto jednota je kľúčom k novej evanjelizácii. Na základe tohto konštatovania 

synoda zdôraznila, že každá kultúra môže byť evanjelizovaná, pretože láske – ktorú 

žijú svätí – rozumejú všetci. Zvlášť v tejto dobe, v ktorej prevláda mentalita 

pohŕdajúca náboženstvom ako prekážkou pokroku a nabáda človeka k ateizmu 

prezlečenému do ľahostajnosti.                                                                                         VIAC 
 

Svätý Otec rozhodol o vyslaní oficiálnej delegácie do Sýrie 
V najbližších dňoch odcestuje do sýrskeho Damasku delegácia biskupskej synody. 

O rozhodnutí Svätého Otca informoval počas utorkovej popoludňajšej generálnej 

kongregácie vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone.  
 

Cieľom návštevy je vyjadriť „bratskú solidárnosť“ Svätého Otca a celej Cirkvi 

sýrskemu ľudu „prostredníctvom odovzdania zbierky, na ktorú prispeli synodálni 

otcovia a Svätá Stolica“, ako aj vyjadrením duchovnej blízkosti „našim kresťanským 

bratom a sestrám“. Zároveň chce povzbudiť zodpovedných k hľadaniu takej vzájomnej 

dohody, ktorá bude rešpektovať práva a povinnosti všetkých, s osobitným dôrazom 

na to, čo predpokladá humanitárne právo. „Nemôžeme byť iba jednoducho pozorovateľmi 

tragédie, ktorá sa deje v Sýrii, ako to potvrdili aj synodálni otcovia vo svojich príspevkoch“ 

uviedol štátny sekretár.                                                                                                      VIAC 
 

Synodálni otcovia o nástrojoch novej evanjelizácie 
Cirkev víta charizmy a cirkevné hnutia ako novú jar pre novú evanjelizáciu: týmto 

povzbudením synodálni otcovia začali 15. generálnu kongregáciu v stredu 

17. októbra. Hovorilo sa však aj o nedostatočnej pripravenosti kňazov na túto tému, 

ktorá často odhaľuje istú duchovnú stagnáciu a zabraňuje napredovaniu. Synoda 

skončila s plenárnou diskusiou, bude pokračovať prácou v jazykových skupinách. 
 

Ďalšou diskusnou otázkou bolo riešenie globálnej ekonomickej krízy, ako prekážky 

pre novú evanjelizáciu, ktorá častokrát núti človeka, aby sa uspokojil len zo 

základnými životnými potrebami. Týmto spôsobom, ako pripomínajú biskupi, 

nadobúda sociálna kríza a kríza viery rovnakú podobu. Cirkev tak musí byť schopná 

nájsť možnosť, ako čeliť ekonomickému problému, a to spôsobom, ktorý rešpektuje 

ekológiu človeka. V tejto súvislosti sa hovorilo aj o zlepšení kvality života žien a detí, 

bez čoho by nová evanjelizácie nebola možná. Synodálni otcovia sa zaoberali aj 

otázkou evanjelizácie v krajinách s moslimskou väčšinou, kde sú kresťania často 

považovaní za občanov druhej kategórie a tamojšie zákony obmedzujú ich slobodu 

náboženského vyznania.                                                                                                    VIAC 
 
..................................................................................................................................................................................................................................... 

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 

Rádio Slovensko: týždenná spravodajská 10-minútovka v nedeľu o 5.05, repríza o 22.15 
Naživo FM 93,3 MHz v Ríme a okolí denne o 19.45 

Počúvanie cez internet: www.radiovaticana.va, www.tkkbs.sk, www.lumen.sk 
Spravodajský servis: Newsletter - odoberanie sa prihlasuje cez webovú stránku 

Kontakt: slovak@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://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=630449
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=630636
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=630772

