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Príhovor  Svätého Otca  pred  modlitbou Anjel Pána v nedeľu 17. júna  
Tisícom pútnikov z celého sveta, zhromaždeným na Námestí sv. Petra vo Vatikáne 

k modlitbe Anjel Pána, Benedikt XVI. pripomenul aj Svetový deň utečencov, 

vyhlásený v roku 2000 OSN na 20. júna. Príhovor začal témou liturgických čítaní 

11. nedele v Cezročnom období. 
 

Drahí bratia a sestry, dnešná liturgia nám 

predstavuje dve Ježišove krátke podobenstvá. 

Jedno o semene, ktoré rastie samo a druhé o 

horčičnom zrnku (porov. Mk 4, 26-34). 

Prostredníctvom obrazov prevzatých 

z roľníckeho prostredia Pán predstavuje 

tajomstvo slova a Božieho kráľovstva 

a poukazuje na dôvod našej nádeje a nášho 

úsilia. Prvé podobenstvo upriamuje pozornosť na dynamiku rozsievania. Semeno, 

ktoré je zasiate do zeme klíči a rastie bez ohľadu nato, či ten, kto ho zasadil spí alebo 

bdie. Človek seje s dôverou, že jeho práca nevyjde nazmar. To, čo hospodára každý 

deň povzbudzuje pri jeho práci je práve dôvera v silu semena a dobrú zem. Toto 

podobenstvo pripomína tajomstvo stvorenia a vykúpenia, pretože uvažuje a obdivuje 

Božiu stvoriteľskú činnosť a trpezlivo očakáva úrodu. Posledný zber úrody nám 

poukazuje na konečný Boží zásah na konci vekov, kedy sa v plnosti realizuje jeho 

kráľovstvo. Súčasnosť je časom rozsievania a vzrast semena zaisťuje Pán. Každý 

kresťan teda vie, že musí urobiť všetko to, čo je v jeho silách, ale konečný výsledok 

záleží na Bohu. Toto vedomie nás udržuje v každodennej nádeji, osobitne v ťažkých 

chvíľach. V tomto zmysle píše sv. Ignác z Loyoly: „Konaj tak, akoby všetko záležalo len od 

teba, ale modli sa tak, že v skutočnosti všetko záleží iba na Bohu“ (porov. Pedro de 

Ribadeneira, Vita di S. Ignazio di Loyola, Milano 1998). Aj druhé podobenstvo 

používa obraz rozsievania. Tu však ide o konkrétne semeno, horčičné zrnko, ktoré sa 

považuje za najmenšie zo všetkých semien.                                                                   VIAC 

 

Generálna audiencia Benedikta XVI. z 20. júna 2012 
Kvôli horúcemu rímskemu počasiu sa stredajšia generálna audiencia konala v Aule 

Pavla VI. Tu zaznel medzi ďalšími mnohými aj slovenský pozdrav Svätého Otca, 

adresovaný našim pútnikom. V katechéze nám všetkým pápež pripomenul, že 

tajomstvo Boha spočíva v tom, že nás má rád. 
 

Drahí bratia a sestry, naša modlitba je často 

prosbou o pomoc v našich potrebách, čo je 

človeku prirodzené, pretože pomoc 

potrebujeme, potrebujeme druhého človeka, 

potrebujeme Boha, a tak je nám vlastné žiadať  

ho o niečo, hľadať u neho pomoc. Je dobré 

uvedomiť si, že modlitba, ktorú nás naučil Pán, 

Otče náš, je modlitbou prosby a Pán nám jej 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=597310
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=598024
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prostredníctvom ukazuje priority našej modlitby. Čistí a ozdravuje naše túžby a tak 

očisťuje i naše srdcia. Hoci je bežné, že v modlitbe o niečo prosíme, nemá byť naša 

modlitba výhradne prosbou o pomoc, pretože máme i dosť dôvodov na to, aby sme 

ďakovali. Ak sme pozorní, vidíme, že od Boha dostávame veľa dobrých vecí. Je k nám 

taký dobrý, že nám ostáva iba ďakovať. Naša modlitba má byť i modlitbou chvály, 

pretože ak je naše srdce otvorené, vidíme i napriek všetkým problémom krásu jeho 

stvorenia a dobrotu, ktorá sa prostredníctvom tvorstva prejavuje. Teda, nemáme iba 

prosiť, ale i chváliť a ďakovať. Tak je naša modlitba úplná. Sv. Pavol vo svojich listoch 

o modlitbe nie iba hovorí, ale predkladá vzory modlitby, iste i prosebné, 

predovšetkým však modlitby chvály a dobrorečenia za to, čo Boh vykonal 

a neprestajne koná v dejinách ľudstva. Dnes by som sa rád zastavil pri prvej kapitole 

Listu Efezanom, ktorá začína práve modlitbou, konkrétne hymnom dobrorečenia, 

vyjadrujúcim vďaky a radosť. Sv. Pavol dobrorečí Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša 

Krista, pretože „v ňom nám dal poznať tajomstvo svojej vôle“ (Ef 1,9). «Mysterion», 

«mystérium»: je termínom, ktorý sa často opakuje vo Svätom písme a v liturgii.    VIAC 

 

50. medzinárodný eucharistický kongres v Dubline sa skončil  
Svätou omšou „Statio Orbis“ v aréne Kráľovskej dublinskej spoločnosti sa 

v nedeľu 17. júna 2012 v hlavnom meste Írska skončil 50. medzinárodný 

eucharistický kongres. Eucharistii predsedal kardinál Marc Oullet, prefekt 

Kongregácie pre biskupov a pápežský legát na kongrese.  
 

V homílii sa okrem iného pozastavil aj pri videoposolstve Svätého Otca, ktoré bolo 

premietnuté v závere svätej omše: „Jeho príhovor nám pripomína, že tento Medzinárodný 

eucharistický kongres svedčí o Katolíckej cirkvi ako o univerzálnom spoločenstve mnohých 

jednotlivých cirkví. Biskupi, kňazi, rehoľníci a laickí veriaci tu predstavujú Katolícku cirkev, 

ktorá je prítomná v celom svete v tisíckach 

spoločenstiev, ale v každom z nich vo viere 

a v láske k Ježišovi Kristovi.“ Kardinál 

Oullet povzbudil veriacich, aby sa aj po 

skončení kongresu „o vieru, ako 

najvzácnejší dar“, vždy dokázali podeliť: 

„Aj keď sme niekedy skúšaní v našej viere, 

nemajme strach a pamätajme na to, kto sme: 

telo Kristovo, ktoré má milovať Boha nad 

všetky veci, a ktoré má žiť v Duchu podľa novej a večnej zmluvy.“ V závere pozdravil 

prítomných aj Mons. Diarmuid Martin, dublinský arcibiskup, podľa ktorého počas 

ôsmych dní Eucharistia prebudila v srdciach veriacich niečo, „čo ďaleko prekročilo plány 

a očakávania“: „Prežívali sme spoločenstvo Cirkvi. Obohacovali sme sa prostredníctvom 

vzájomného delenia s tými, ktorí sa k nám pridali z viac ako 120 krajín. Pripojili sme sa ako 

jednotlivci, farské skupiny a diecézni pútnici z celého Írska. Prišli sme sem ako biskupi a kňazi, 

diakoni, rehoľníci a rehoľníčky, rodiny, laici, ktorí oživili náš farský život, mladí ľudia a deti. 

Katolícke spoločenstvá naprieč Írskom a s ním aj mnoho spoločenstiev kresťanských 

denominácií, sa modlili spolu a za toto podujatie.“                                                               VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=598251
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=597581
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Videoposolstvo Benedikta XVI. k ukončeniu kongresu 
V závere svätej omše „Statio Orbis“ v írskom 

Dubline bolo účastníkom 50. medzinárodného 

eucharistického kongresu premietnuté 

videoposolstvo Svätého Otca. Benedikt XVI. 

v ňom zverejnil termín a miesto konania ďalšieho 

Medzinárodného eucharistického kongresu. Ten 

sa bude konať v roku 2016  v  Cebu na Filipínach.  
 

Drahí bratia a sestry, s veľkou radosťou v Pánovi 

pozdravujem všetkých vás, ktorí ste sa zišli na 50. medzinárodnom eucharistickom 

kongrese v Dubline. Osobitným spôsobom kardinála Bradyho, arcibiskupa Martina, 

kňazov, rehoľníkov, írskych veriacich a všetkých vás, ktorí ste prišli z ďaleka podporiť 

írsku cirkev svojou prítomnosťou a modlitbami. Téma kongresu – Spoločenstvo 

s Kristom a medzi nami – nás vedie k uvažovaniu o Cirkvi ako o tajomstve spoločenstva 

s Kristom a medzi všetkými údmi jeho tela. Od počiatku bol termín koinonia, teda 

spoločenstvo, výrazom, ktorým Cirkev označovala samu seba v spojení s Kristom, 

svojim zakladateľom, a sviatosťami, ktoré sama slávi, predovšetkým v slávení 

eucharistie. Prostredníctvom krstu sme účastní na Kristovej smrti a znovu sa rodíme 

do veľkej rodiny bratov a sestier Ježiša Krista. Skrze Sviatosť birmovania dostávame 

pečať Ducha Svätého a spoluúčasťou na eucharistii vstupujeme do spoločenstva 

s Kristom a medzi sebou, viditeľným spôsobom. K tomu dostávame prísľub večného 

života, ktorý nás čaká.                                                                                                        VIAC 

 

Benedikt XVI. navštívi taliansku oblasť postihnutú zemetraseniami 
Svätý Otec navštívi v utorok 26. júna taliansky región Emilia Romagna, ktorý nedávno 

postihla séria zemetrasení. Po prílete na športové ihrisko v oblasti San Maríno 

v provincii Modena asi o 10.15 hod. ho privíta vedúci Odboru civilnej 

ochrany (CO) Franco Gabrielli. Vo vozidle CO sa pápež presunie 

k farnosti Rovereto di Novi a prejde sa tzv. „červenou zónou“ vrátane 

Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej. Následne sa stretne s občianskymi 

autoritami, biskupmi, kňazmi, zástupcami podnikateľov a veriacimi 

v miestnom športovom areáli, kde prednesie príhovor. Odlet 

vrtuľníkom späť do Vatikánu je plánovaný na 11.50 hod. 

 

Instrumentum laboris Biskupskej synody o novej evanjelizácii 
Instrumentum laboris je pracovný dokument 13. riadneho valného zhromaždenia 

Biskupskej synody, ktorej cieľom bude podporovanie kultúry hlbšie zakorenenej 

v evanjeliu. Synoda o novej evanjelizácii sa bude konať vo Vatikáne od 7. do 28. 

októbra tohto roku. Tento okamih hodnotí Mons. Eterović veľmi pozitívne. 
 

Text dokumentu zverejneného 19. júna je rozdelený do štyroch kapitol a bol 

publikovaný v latinčine, taliančine, francúzštine, angličtine, nemčine, španielčine, 

portugalčine a poľštine. „Nebojte sa!“ –  význam novej evanjelizácie je zhrnutý 

v tomto verši Matúšovho evanjelia, ktorý uzatvára celý pracovný dokument synody. 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=597505
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=597927
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Na „púšťach“ súčasného sveta, v ktorom kresťania prechádzajú ochabnutím dôvery 

a vzďaľovaním sa od viery, Cirkev nemá strach z toho, že nenájde „nové prostriedky 

a nové slová“ pre ohlasovanie Božieho slova, aj so zreteľom  na obnovu po 

skúsenostiach s hriechmi svojich členov. Týmto pozýva prvá kapitola dokumentu 

k otvoreniu srdca evanjelizácii, k skutočnému stretnutiu s Kristom, bez toho, aby sme 

sa dali zlákať falošnými názormi, ktoré chcú označiť evanjelizáciu za limitovanie 

slobody človeka. Naopak, úplná oddanosť Kristovi – Pravde povyšuje ľudskú 

slobodu. Existuje sedem scenárov novej evanjelizácie.                                                 VIAC 

 
Pápež prijal na audiencii vo Vatikáne predsedu 

Valného zhromaždenia OSN 
Úloha OSN a zvlášť Valného zhromaždenia pri riešení 

konfliktov bola témou rozhovorov počas audiencie 

Nassira Abdulaziza Al-Nassera, predsedu  

66. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN u pápeža.  
 

Svätý Otec prijal predsedu Valného zhromaždenia OSN v piatok 15. júna. Ten sa 

následne stretol aj s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom 

Bertonem a Mons. Dominiquem Mambertim, sekretárom pre vzťahy so štátmi. Ako sa 

uvádza v komuniké, hlavnou témou srdečného stretnutia bola úloha Organizácie 

spojených národov a zvlášť Valného zhromaždenia, pri riešení konfliktov. Osobitný 

dôraz bol venovaný konfliktom v rôznych oblastiach sveta, predovšetkým v Afrike 

a na Blízkom východe, ktorých dôsledkom je stav humanitárnej pohotovosti. Obe 

strany sa zamerali aj na význam prínosu Katolíckej cirkvi pre mier a rozvoj, ako aj na 

dôležitosť spolupráce medzi náboženstvami a kultúrami.                                           VIAC 

 

Benedikt XVI. sa stretol s riaditeľom FAO 
Pápež prijal 14. júna na audiencii vo 

Vatikáne Josého Graziana da Silvu, 

generálneho riaditeľa Organizácie OSN pre 

výživu a poľnohospodárstvo FAO. 
 

Obe strany vysoko vyzdvihli zaangažovanosť 

Svätej stolice a Katolíckej cirkvi do boja proti 

hladu a chudobe, predovšetkým na africkom 

kontinente, a do riešenia znepokojivej situácie 

v oblasti svetového zabezpečovania potravín. 

V komuniké, ktoré vydala Svätá stolica, sa ďalej uvádza, že napriek dostatočným 

zdrojom pre uspokojenie základných potravinových potrieb na svete, aj naďalej 

pretrvávajú ekonomické, sociálne a politické prekážky, ktoré tomu zabraňujú. Obe 

strany predpokladajú, že vidiecky sektor opäť zohrá primárnu úlohu v rozvojových 

stratégiách, ako životaschopný model poľnohospodárskej produkcie a spotreby 

potravín, a že sa takýmto spôsobom zaistí väčšia spravodlivosť a efektívnosť riadenia 

potravinového systému.                                                                                                     VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=597922
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=596869
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=596628
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Tlačové stredisko Svätej stolice dostalo do daru ekologické auto 
Talianska firma NGW, zaoberajúca sa výrobou áut na elektrický 

pohon a veľmi aktívna v charitatívnej oblasti, darovala Tlačovému 

stredisku Svätej stolice nový model auta citycar NGW Zero. V liste, 

v ktorom firma zdôvodňuje toto svoje rozhodnutie, sa píše: „Osobitný 

záujem, ktorý pápež Benedikt XVI. venuje otázke ochrany životného 

prostredia... je pre nás, ktorí pracujeme v oblasti zelenej ekonomiky, veľkým 

povzbudením a inšpiráciou“. Predstavitelia firmy dar odovzdali 

Tlačovému stredisku po stredajšej generálnej audiencii 20. júna 2012. 
 

30 rokov Pápežskej rady pre kultúru  
Pápežská rada pre kultúru, založená 20. mája 1982 blahoslaveným Jánom Pavlom 

II., si pripomenula 30 rokov svojej existencie. Vo Vatikáne sa pri tejto príležitosti 

konalo 19. júna stretnutie, na ktorom bol premietnutý dokument televízie Rai 

a bola tiež prezentovaná nová internetová stránka rady www.cultura.va. 
 

„Aby sa ľudská civilizácia čoraz viac otvárala evanjeliu a aby sa tvorcovia vedy, literatúry 

a umenia cítili byť uznávaní Cirkvou ako ľudia v službe pravdy, dobra a krásy“. Toto bola 

idea poľského pápeža Wojtylu. Kardinál Paul Paupard, ktorý bol predsedom 

Pápežskej rady pre kultúru od roku 1998 do roku 2007 a jedným z jeho najbližších 

spolupracovníkov v tom čase, spomína: „Základná starosť“ – ako mi zakaždým 

opakoval – „je pomôcť celej Cirkvi spoznať dôležitosť kultúry a prijať ju, a naopak zvnútra 

vytvárať kresťanskú kultúru.“ Aktuálny predseda rady kardinál Gianfranco Ravasi, 

nástupca kardinála Pauparda od roku 2007, k aktuálnosti poslania jubilujúcej 

inštitúcie v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedol: „Kultúra je ohromnou výzvou pre 

naše dni, pretože žijeme vo svete, v spoločnosti, ktorá majú tendenciu obľubovať nevýraznú 

jednotvárnosť, ľahostajnosť, všednosť, povrchnosť, útek od otázok, ktoré burcujú svedomie, 

otázok, ktoré vytvárajú problémy, žiadajú vysvetlenia.“                                                       VIAC 

 

P. Lombardi SJ a kardinál Bertone ku kauze vo Vatikáne 
Hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi SJ sa 18. júna znova stretol s novinármi 

ohľadne kauzy úniku tajných dokumentov z Vatikánu. Počas stretnutia P. Lombardi 

odpovedal na otázky novinárov týkajúce sa sobotného stretnutia Benedikta XVI. 

s komisiou kardinálov, ktorá z jeho poverenia túto kauzu vyšetruje. Vyvrátil tvrdenia 

niektorých talianskych denníkov, podľa ktorých komisia zverejnila mená osôb, ktoré 

aktívnym spôsobom vynášali dokumenty z Vatikánu a ich spolupáchateľov. Poukázal 

na to, že kauza je v štádiu vyšetrovania a kardinálska komisia zatiaľ vypočula 23 osôb 

- klerikov, laikov, zamestnancov Vatikánu, ako aj osôb mimo Vatikánu, vrátane 

bývalého majordóma Paola Gabrieleho. Hovorca znova požiadal zástupcov médií, 

aby sa držali faktov a zdôraznil, že v tomto momente nie je možné odhadnúť, ako 

dlho vyšetrovanie potrvá.  Snahou o rozdelenie zo strany „zlého“ ovzduším 

„malichernosti“ a lžou, ktorá ignoruje alebo devastuje žiarivú cestu Cirkvi zjednotenú 

s pápežom – takto vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone charakterizuje 

v rozhovore pre taliansky týždenník Famiglia Cristiana aktuálne dianie vo Vatikáne.  

http://www.cultura.va/
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=596625
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=597829
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SKCH v boji proti obchodovaniu s ľuďmi počas OH v Londýne 
Nedať šancu obchodníkom s ľuďmi – je výzva Slovenskej katolíckej charity 

(SKCH) v súvislosti s Olympijskými hrami v Londýne. Tlačovú správu SKCH 

prinášame v plnom znení. 
 

Tohtoročné letné Olympijské hry (OH) v Londýne budú výnimočným športovým 

podujatím s mnohými pozitívnymi aspektmi. Miestam, kde sa stretávajú ľudia 

z najrôznejších kútov sveta a odlišných kultúr, sa však nevyhýbajú ani negatívne 

vplyvy – riziká falošných náborov v rámci obchodovania s ľuďmi. Pracovníčky 

Slovenskej katolíckej charity (SKCH) a koordinátorky projektu „STOP obchodovaniu 

s ľuďmi“ pod vedením Andrey                              Bezákovej upozorňujú, že v rámci 

takýchto náborov ide                                                      o „falošné pracovné ponuky od 

agentúr, ktoré ponúkajú                                                       prácu či štúdium. Potom už 

nastupuje klasický                                                                             model obchodovania: 

obchodníci vezmú                                                                obetiam doklady pod 

rozličnými zámienkami,                                               nasleduje vydieranie 

a manipulácie, potom psychické                a fyzické týranie, až po obmedzovanie 

osobnej slobody – obeť teda nemá šancu uniknúť.“ Organizačný tím, pripravujúci 

tohtoročné OH v Londýne, sa v rámci príprav podujatia (a po pozitívnych 

skúsenostiach ostatných hostiteľov svetových športových súťaží s preventívnymi 

kampaňami z posledných rokov) zameral aj na boj proti obchodovaniu s ľuďmi.  VIAC 

 

Rozhovor týždňa s jubilujúcimi kňazmi 
Slovenskí kňazi svätení v roku 1987 si pripomínajú 25. výročie kňazskej vysviacky, 

a tak – ako nám v Rozhovore týždňa prezradí jeden z nich, otec biskup Peter Rusnák, 

bratislavský eparcha  – prišli do Ríma na púť, aby spoločne poďakovali za tento dar, 

ktorý je aj po toľkých rokoch ich vzájomným putom. Aj ďalší z jubilujúcich kňazov 

otec Jozef Jurina, ktorý prednáša filozofiu na KU v Ružomberku, spomína na ich 

ročník ako na výnimočný. 
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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 

Slovenský rozhlas: v nedeľu o 5.05 a 22.15 týždenná 10-minútovka 

Naživo FM 93,3 MHz v Ríme a okolí denne o 19.45  

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=596787
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=597202

