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Benedikt XVI. pred modlitbou Regina Coeli 

v Druhú nedeľu Veľkonočného obdobia 
V Nedeľu Božieho milosrdenstva sa napriek 

zamračenému počasiu zišli na Námestí sv. Petra tisíce 

pútnikov, ktorých Svätý Otec pred poludňajšou 

modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná pozdravil 

v mnohých jazykoch, aj po slovensky. Svoj príhovor 

zameral na dar pokoja, ktorý prin{ša vzkriesený Pán. 
 

Drahí bratia a sestry! Každý rok, keď oslavujeme 

Veľkú noc, prežívame skúsenosť prvých Ježišových 

učeníkov, skúsenosť stretnutia s ním ako so 

vzkrieseným. J{novo evanjelium hovorí, že ho uvideli 

ako sa znenazdania zjavil uprostred nich vo večeradle, 

večer toho istého dňa po vzkriesení: «prvý deň v týždni» a potom «o osem dní» (porov. 

Jn 20,19.26). Ten deň, neskôr nazvaný «nedeľa», je dňom zhromaždenia kresťanského 

spoločenstva, ktoré sa sch{dza, aby sl{vilo svoj vlastný kult, teda Eucharistiu, nový 

kult, ktorý sa od začiatku odlišuje od židovského sobotného kultu. V skutočnosti je 

sl{venie P{novho dňa veľmi silným dôkazom Kristovho zmŕtvychvstania, pretože iba 

neobyčajn{ a vzrušujúca udalosť mohla pohnúť prvých kresťanov, aby začali sl{viť 

rozdielny kult od kultu sobotného, ktorý sl{vili židia. Ani dnes nie je kresťansk{ 

bohoslužba iba nejakou pripomienkou minulých udalostí a ešte menej akousi 

osobitnou vnútornou, mystickou skúsenosťou. Je predovšetkým stretnutím so 

vzkrieseným P{nom, ktorý žije v Božej dimenzii, mimo času a priestoru, a reálne sa 

sprítomňuje uprostred spoločenstva, hovorí k nám vo Svätom písme a láme nám 

Chlieb večného života. Prostredníctvom týchto znakov zažívame to, čo zakúsili 

apoštoli, že hľadeli na Ježiša a nepoznali ho. Dotýkali sa jeho tela, skutočného tela, 

slobodného od pozemských pút. Evanjelium hovorí o dôležitej skutočnosti, a síce, že 

Ježiš, pri dvoch zjaveniach sa apoštolom zhromaždeným vo večeradle, niekoľkokr{t 

opakuje pozdrav «Pokoj vám!» (Jn 20,19.21.26). Tradičný pozdrav, ktorým sa žel{ 

šalom, pokoj, st{va sa čímsi novým. St{va sa darom pokoja, ktorý môže dať jedine 

Ježiš, pretože je ovocím jeho radik{lneho víťazstva nad zlom. „Pokoj“, ktorý Ježiš 

ponúka svojim priateľom, je ovocím Božej l{sky, ktor{ ho priviedla na smrť na kríži, 

k vyliatiu krvi ako tichého a pokorného baránka, ktorý je «plný milosti a pravdy» (Jn 

1,14). Kvôli tomu chcel blahoslavený J{n Pavol II. nazvať túto nedeľu vo 

Veľkonočnom období Nedeľou Božieho milosrdenstva s jasne definovanou ikonou, 

kde z prebodnutého Kristovho boku vyteká krv a voda, podľa svedectva, ktoré vydal 

očitý svedok, apoštol J{n (porov. Jn 19,34-37). Avšak Ježiš je už vzkriesený a z neho 

Živého pramenia veľkonočné sviatosti krstu a Eucharistie. Ten, kto ich prijíma 

s vierou, dost{va dar večného života. Drahí bratia a sestry, prijmime dar pokoja, ktorý 

n{m ponúka vzkriesený Ježiš. Nechajme si naplniť srdce jeho milosrdenstvom! Týmto 

spôsobom, mocou Ducha Svätého, Ducha, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, môžeme aj 

my iným prin{šať tieto veľkonočné dary. Nech n{m ich vyprosí Najsvätejšia M{ria, 

Matka milosrdenstva.  

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=580115
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Generálna audiencia v stredu 18. apríla 2012 na Námestí sv. Petra 
Za príjemného, slnečného počasia sa na Vatikánskom námestí zišlo niekoľko tisíc 

pútnikov z celého sveta, aby sa zúčastnili na generálnej audiencii so Svätým 

Otcom. Vo svojej katechéze sa Benedikt XVI. opäť vr{til k téme modlitby. 
 

Drahí bratia a sestry, po Veľkonočných sviatkoch sa opäť vraciame ku katechéze 

o modlitbe. Na gener{lnej audiencii pred Veľkou nocou sme hovorili o Blahoslavenej 

Panne M{rii, ktor{ bola medzi apoštolmi a modlila sa s nimi v okamihu, keď 

očak{vali zoslanie Ducha Svätého. Prvé kroky Cirkvi sa uskutočňujú v atmosfére 

modlitby. Zoslanie Ducha Svätého nie je izolovanou udalosťou, lebo prítomnosť 

a činnosť Ducha Svätého neust{le riadi a oživuje putovanie kresťanskej komunity. 

V Skutkoch apoštolov svätý Luk{š 

okrem toho, že rozpr{va o veľkom 

vyliatí Ducha Svätého vo Večeradle 

päťdesiat dní po Veľkej noci (porov. 

Sk 2,1-13), spomína aj ďalšie, 

mimoriadne zostúpenia Ducha a 

tieto sa opakujú aj v ďalších 

dejinách Cirkvi. Dnes by som sa rád 

zastavil pri udalosti, ktorú 

zvykneme nazývať „malé Turíce“: 

bolo to na vrchole ťažkého obdobia 

života rodiacej sa Cirkvi. Skutky apoštolov rozpr{vajú, že po uzdravení chromého pri 

Jeruzalemskom chráme (porov. Sk 3,1-10) Petra a Jána uväznili (por. Sk 4,1), lebo 

ohlasovali Ježišovo vzkriesenie všetkému ľudu (por. Sk 3, 11-26). Po krátkom procese 

ich prepustili a oni sa vr{tili k svojim priateľom a porozprávali im, čo podstúpili kvôli 

svedectvu o vzkriesenom Kristovi. V tom okamihu, píše svätý Luk{š, všetci 

„jednomyseľne pozdvihli hlas k Bohu“ (Sk 4,31). Na tomto mieste Luk{š pod{va 

najobsiahlejšiu spoločnú modlitbu Cirkvi, ktorú nach{dzame v Novom Z{kone. Na jej 

konci sa píše: „A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých 

naplnil Duch Svätý a smelo hl{sali Božie slovo“ (Sk 4, 31). Predtým, ako sa pozrieme na 

túto kr{snu modlitbu, všimnime si jednu dôležitú vec: tv{rou v tv{r nebezpečenstvu, 

ťažkostiam a hrozb{m sa prv{ kresťansk{ komunita nepokúša robiť analýzu toho ako 

reagovať, nehľad{ stratégie na obranu, opatrenia, ktoré treba prijať, ale ide sa modliť, 

vstupuje do kontaktu s Bohom.                                                                                        VIAC 

 

Posolstvo Benedikta XVI. k Veľkej noci pravoslávnych cirkví 
Pri príležitosti Veľkej noci, ktorú podľa juli{nskeho kalend{ra sl{vili Pravosl{vne 

cirkvi 15. apríla, zaslal Svätý Otec blahoprajné posolstvo jednotlivým 

predstaviteľom východných pravoslávnych cirkví.  
 

Citujúc slov{ anjela žen{m pri hrobe:  „Vy sa nebojte! Viem, že hľad{te Ježiša, ktorý bol 

ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.“ Svätý Otec 

potvrdzuje, že ohlasovanie Ježišovho zmŕtvychvstania je dôvodom nádeje pre celé 

ľudstvo, pretože to ukazuje, že posledné slovo v ľudskom živote nem{ smrť, ale život 

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=580957
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a zjavuje n{m plnosť Božej l{sky. Preto pripomínajúc, že kresťania sú v súčasnom 

svete povolaní šíriť toto posolstvo n{deje každému človeku, zdôrazňuje, že toto 

ohlasovanie bude účinnejšie vtedy, keď ho budeme ohlasovať spoločne. Úsilie 

o jednotu kresťanov je založené na Ježišových slov{ch, ktorými sa obracia na svojho 

Otca: „aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet 

uveril, že si ma ty poslal“. Svätý Otec vyjadril želanie, aby veľkonočné ohlasovanie, 

obnovené spoločným svedectvom v pravde a l{ske, posilnilo vieru všetkých 

kresťanov a obnovilo ich n{dej, predovšetkým v tých častiach sveta, kde sú kresťania 

obeťami n{silia. A nech daruje pokoj a útechu tým, ktorí v súčasnosti trpia chorobami, 

nespravodlivosťou, hladom a chudobou.  

 

Svät{ omša Benedikta XVI. v deň jeho 85. narodenín 
P{pež Benedikt XVI. sl{vil 16. apríla ráno v Pavlínskej kaplnke vo Vatikáne svätú 

omšu pri príležitosti svojich 85. narodenín. Zúčastnila sa na nej okrem iných 

biskupi Nemecka a bavorská 

delegácia. 
 

Túto početnú asi 170 člennú 

skupinu krajanov, vrátane 

premiéra Horsta Seehofera, 

následne v priebehu 

dopoludnia prijal p{pež aj na 

osobitnej audiencii. V úvode 

svätej omše p{pežovi 

zablahoželal kardinál Angelo 

Sodano, dekan kardinálskeho 

kolégia. V homílii svätej omše 

Svätý Otec upriamil 

pozornosť na svätcov, ktorých 

v tento deň – nielen jeho narodenia, ale aj krstu – pripomína liturgický kalendár. 

Zdôraznil aj význam tajomstva Veľkonočného obdobia, ktoré prežívame, zvl{šť 

symboliku svetla v súvislosti so skutočnosťou, že 16. apríl 1927 bol Bielou sobotou: 

„Ďakujme P{novi, že n{m daroval toto svetlo, a prosme ho, aby nám ho stále zachoval. Aj ja 

s{m ďakujem za toto a predovšetkým za to, že som st{le pociťoval P{novu blízkosť, ktor{ ma 

sprevádzala, aby som to Svetlo nestratil.“ (...) „Stojím pred posledným úsekom môjho života a 

neviem, čo v sebe ukrýva. Ale viem, že to Božie svetlo je tu, že on vstal z mŕtvych, že jeho 

svetlo je silnejšie ako všetky tmy, že Božia dobrota je silnejšia ako všetko zlo v tomto svete. A to 

dodáva istotu v napredovaní na tejto ceste.“ V z{vere homílie Svätý Otec poďakoval 

kardin{lovi Angelovi Sodanovi, ktorý je dekanom kolégia kardin{lov, za všetku 

doterajšiu spolupr{cu počas týchto rokov. Veľkú vďačnosť vyjadril aj všetkým 

spolupracovníkom počas tých 30 rokov, čo je v Ríme, za pomoc pri nesení bremena 

zodpovednosti. Joseph Ratzinger sa narodil v bavorskom mestečku Marktl am Inn, 

patriacom do Diecézy Passau, na Bielu sobotu 16. apríla 1927. V ten istý deň bol aj 

pokrstený.  

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=580397
http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=580397
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Stretnutie jubilujúceho p{peža s krajanmi z Bavorska 
Spomienky na jeho Bavorsko, život a priateľstv{ vyvolalo v p{pežovi Benediktovi 

XVI. stretnutie so 170-člennou bavorskou deleg{ciou, ktorú prijal na audiencii 

v pondelok 16. apríla. 
 

Svätý Otec sa v príhovore v Klementínskej s{le predovšetkým poďakoval prítomným, 

menovite kardinálovi Reinhardovi Marxovi, arcibiskupovi Mníchova-Freisingu 

a ministerskému predsedovi Bavorska Horstovi Seehoferovi. Srdečným príhovorom, 

ktorý bol poznačený pohnutím, sa p{pež obr{til na krajanov, ktorí ho prišli pozdraviť 

v deň jeho 85. narodenín. Položartovne ich poprosil o prep{čenie, že nebude čítať 

všetky men{ jedno po druhom, bolo by to veľmi zdĺhavé, a v osobnejšom, veľmi 

úprimnom tóne dodal: „Ale uisťujem v{s, že dvakr{t som čítal zoznam pozvaných, ktorí ste 

prišli, a čítal som ho so srdcom zdraviac v duchu každého jedného z v{s osobne. Nikto z v{s tu 

nie je prítomný anonymným spôsobom. Vo svojom vnútri som v{s všetkých videl, s každým 

som prehovoril a som r{d, že v{s môžem aj tu a teraz pozdraviť.“ P{pež Ratzinger ďalej 

s vďakou pripomenul „vonkajšiu a vnútornú geografiu“, teda etapy svojho života, 

vymenujúc mestá, v ktorých žil a pôsobil a ktoré mali na audiencii svoje zastúpenie: 

počnúc rodiskom Marktl am Inn, 

až po Regensburg. Osobitne 

vyzdvihol ekumenickú dimenziu 

vzťahov s Evanjelickou cirkvou 

v Mníchove, menovite s biskupom 

Hansemannom a spomienky na 

neho označil za poklady, ktoré 

svedčia o napredovaní na ceste. V 

rovnakom duchu spomenul 

židovskú komunitu s dr. Lammom 

a Snopkowskim a srdečné 

priateľstv{, ktoré ich sp{jajú a 

ktoré ho zblížili so židovským 

n{rodom. P{pež neopomenul ani 

prítomných zástupcov médií s 

vďakou za ich službu. Pozdravil aj 

ml{dež a deti, ktoré, ako povedal, 

„umožňujú vidieť, že Bavorsko žije a 

je stále veriacou krajinou, ktorá ako 

tak{ môže napredovať“. „A k tomuto 

sa pripája hudba, ktorú som mal 

možnosť počuť“, pokračoval Svätý 

Otec. „T{ mi pripomína môjho otca, ktorý hral na citare «Gott grüße Dich». Sú to zvuky 

z môjho detstva, ale aj zvuky súčasnosti a budúcnosti: «Boh ťa žehnaj». Jubilant 

ukončil svoj príhovor ku krajanom konštatovaním, že r{d by povedal ešte mnoho 

slov, ale všetko sa to nakoniec zbieha do jediného, ktorým chce ukončiť svoj príhovor: 

„Vergelt’s Gott!“ – „P{n Boh zaplať!“  
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Blahoželania talianskeho prezidenta a  biskupov Benediktovi XVI. 
Medzi gratuláciami, ktoré prišli do Vatik{nu k 16. aprílu, dňu, keď si p{pež 

Benedikt XVI. pripomenul svoje 85. narodeniny, bolo aj blahoželanie prezidenta 

Talianskej republiky Giorgia Napolitana. 
 

„Svätosť, pri tejto vz{cnej príležitosti Vašich narodenín a v súvislosti s blížiacim sa siedmym 

výročím V{šho zvolenia za p{peža by som chcel vyjadriť v mene talianskeho národa a v mojom 

mene, čo najsrdečnejšie a najúprimnejšie priania V{m a plodnému pokračovaniu tohto etického 

a duchovného magistéria, na ktoré hľadí s dôverou taliansky ľud a početné katolícke 

spoločenstvo. S trvalými pocitmi priateľstva a úcty.“ Talianski biskupi vo svojom 

blahoprajnom liste, podpísanom kardinálom Angelom Bagnascom, predsedom 

Konferencie biskupov Talianska, píšu: „S podporou V{šho osvieteného magistéria 

a neoblomného svedectva chceme s obnoveným presvedčením napredovať na ceste nasledovania 

Krista a Rok viery prijať s mimoriadnou disponibilitou a spoločným zaangažovaním. Vaše 

rozhodnutie využiť takto 50. výročie otvorenia Druhého vatik{nskeho koncilu a 20. výročie 

Katechizmu Katolíckej cirkvi upriamuje našu pozornosť na intenzívnejšie reflektovanie našej 

viery, na vzťah k evanjeliu, soci{lnu zodpovednosť za odv{žne a otvorené ohlasovanie. Svätosť, 

kiežby ste pocítili všetku úctu a vďačnosť, ktorou V{s zahŕňame prosiac o Vaše otcovské 

požehnanie pre naše cirkevné spoločenstv{ a pre celý taliansky n{rod.“  

 

P. Lombardi o siedmich rokoch pontifikátu Benedikta XVI. 
Na dve jubileá p{peža Benedikta XVI. zameral svoj pohľad hovorca Svätej stolice 

P. Federico Lombardi SJ v editoriáli pre CTV, aj v rozhovore pre Vatikánsky 

rozhlas, kde začal svojimi pocitmi. 
 

„Sú to predovšetkým dva pocity. Prvým je vďačnosť P{novi za tohto p{peža, ktorý n{s vedie 

s veľkou silou, jemnosťou a vierou, a teda je skutočným Božím darom. Druhým je obdiv: hoci 

začal túto službu univerz{lnej Cirkvi v dosť pokročilom veku, ide o pontifik{t veľmi bohatý 

a intenzívny, s mnohými cestami a dôležitými udalosťami, s intenzívnym učením širokého 

z{beru. Musíme si priznať, že to, čo 

Svätý Otec dokázal za týchto 7 rokov, 

je niečo obdivuhodné.“ Teraz osobne, 

čo v{s zaujalo z ľudského pohľadu, 

ľudského charakteru Jozefa 

Ratzingera? „Čo ma najviac zaujalo, 

je jeho vľúdnosť a pozornosť. Keď 

s niekým nadviaže úzky vzťah, prežíva 

ho veľmi intenzívne: pozorne načúva 

tomu, čo chce povedať a vyjadriť ten, 

s kým rozpráva a venuje mu veľkú 

pozornosť a rešpekt. Okrem toho m{ 

jasné a prehľadné myslenie a vyjadrovanie. A to, čo komunikuje, má hutný obsah. Toto je 

druh{ vec, ktor{ sa ma okrem jeho vľúdnosti a pozornosti hlboko dotýka.“ Je priam nemožné 

zhrnúť sedemročný pontifik{t do jednej odpovede. Ale ak by ste to mali urobiť, ktorý  

rozmer  najviac  charakterizuje  tieto  roky?                                                                   VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=579811
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=580408
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Blahoprianie slovenských biskupov Svätému Otcovi 
Aj predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský zaslal 

blahoprajný list p{pežovi Benediktovi XVI. pri príležitosti jeho  narodenín 

a výročia jeho voľby za n{stupcu sv. Petra.  
 

Vaša Svätosť, spolu s Božím ľudom po celom svete sa dnes aj my, katolícki biskupi 

spolu s našimi veriacimi na Slovensku, úprimne radujeme z V{šho životného jubilea. 

Sme vďační P{nu Bohu za V{s i za Vašu službu Kristovho n{mestníka. Uvedomujeme 

si, že je veľmi nam{hav{. I my chceme svojimi každodennými modlitbami a obetami 

za V{s prispieť k šíreniu evanjelia pravdy po celom svete. Uisťujeme V{s o našom 

rozhodnutí byť vernými synmi a dcérami katolíckej Cirkvi a poslúchať V{s ako 

Najvyššieho veľkňaza a n{stupcu apoštola Petra. Denne prosíme o Božie požehnanie 

pre V{s a modlíme sa za V{s aj v n{deji, že V{s privítame v jubilejnom 

cyrilometodskom roku na Slovensku. Vaša Svätosť, do ďalších rokov Vašej jedinečnej 

a pre n{s tak životodarnej služby V{m zo srdca na príhovor našich vierozvestov 

a patrónov Európy, sv. Cyrila a Metoda, vyprosujeme hojné Božie požehnanie 

a ochranu Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.  
 

Možnosť poslať p{pežovi blahoprajný e-mail 
Tlačové stredisko Svätej stolice zriadilo e-mailovú schr{nku, na ktorú môžu veriaci 

z celého sveta zaslať blahoželanie Svätému Otcovi pri príležitosti jeho  narodenín 

a siedmeho výročia jeho voľby za nástupcu sv. Petra. Jej adresa je: 

auguri.benedettoxvi@vatican.va. 

 

Rozhovor týždňa o živom Božom slove 
S Martinou Korytiakovou, študentkou na P{pežskom biblickom inštitúte v Ríme, sme 

sa rozprávali o vatikánskej výstave Verbum Domini a vôbec o ceste Božieho slova 

k človeku. 
 

Kňazi Nitrianskej diecézy na cyrilometodskej púti v Ríme 
Medzi pútnikmi, ktorí sa zúčastnili na Generálnej audiencii v stredu 11. apríla bol aj 

Mons. Viliam Jud{k, nitriansky biskup, spolu zo 40 kňazmi Nitrianskej diecézy. Viac 

o púti do večného mesta Mons. Judák. 

 

......................................................................................................................................................... 
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=580013
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=579381

