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Svätý Otec sa prihovoril kňazom Rímskej diecézy 
Podľa dlhoročnej tradície sa vo štvrtok po Popolcovej 

strede pápež stretáva s kňazmi svoje diecézy. Kvôli dobre 

známym dôvodom sa stretnutie vo štvrtok 14. februára 

v Aule Pavla VI. nieslo v obzvlášť úprimnej atmosfére. 

Hneď po vstupe Svätého Otca spustili kňazi, ktorých 

viedol vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu kardinál 

Agostino Vallini, dlhotrvajúci potlesk. Po uvítacích 

slovách kardinála Valliniho pokračoval Benedikt XVI.:  

 

„Je pre mňa dar prozreteľnosti, že skôr, ako skončím Petrov 

úrad, môžem sa ešte raz stretnúť so svojimi kňazmi. Vždy sa 

veľmi teším, keď vidím ako Cirkev žije a akou živou je v Ríme vďaka pastierom, ktorí 

v duchu najvyššieho Pastiera vedú Pánovo stádo. Je takou i vďaka skutočne 

katolíckemu, univerzálnemu kléru. Táto skutočnosť odráža jej povahu: má v sebe 

niesť univerzalitu, katolicitu pre všetky národy, rasy a kultúry. Som zároveň veľmi 

vďačný kardinálovi vikárovi, ktorý sa angažuje 

v pastorácii povolaní v samom Ríme, pretože, ak má 

byť Rím mestom univerzality, musí byť sám miestom 

pevnej a silnej viery, z ktorej sa povolania rodia. Som 

presvedčený, že Pán svojou milosťou vzbudí 

povolania, aby sme ich viedli, pomáhali im dozrievať 

a následne slúžiť v jeho vinici. Dnes ste pred hrobom 

sv. Petra vyznali Krédo. V Roku viery je to veľmi 

dôležité gesto, priam nevyhnutné, aby sa rímski kňazi zhromaždili pri hrobe apoštola, 

o ktorom Pán povedal: «Tebe zverujem svoju Cirkev. Na tebe ju postavím» (porov. Mt 

16, 18-19).” 

Svätý Otec sa následne poďakoval všetkým kňazom a vyslovil presvedčenie, že 

s Božou pomocou a jeho pričinením budú povolania v tejto diecéze rásť. Potom 

prítomným predstavil svoj pohľad a spomienky na Druhý vatikánsky koncil.  
               VIAC 

 

Príhovor Benedikta XVI. pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána 

Od skorého rána prichádzali v nedeľu 17. februára 

na Námestie sv. Petra desaťtisíce pútnikov, aby 

využili jednu z posledných príležitostí pomodliť 

sa spolu s pápežom Benediktom XVI. poludňajšiu 

modlitbu Anjel Pána. Svätý Otec vo svojom 

príhovore pozval všetkých veriacich k odvahe 

bojovať proti nástrahám zlého ducha: 

 

„Drahí bratia a sestry, uplynulú stredu sme tradičným obradom udeľovania popola 

vstúpili do Pôstneho obdobia. Je časom obrátenia a pokánia v rámci prípravy na 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/02/20/príhovor_benedikta_xvi._kňazom_rímskej_diecézy/slo-666701
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Veľkú noc. Cirkev, ako matka a učiteľka, 

pozýva všetkých svojich členov, aby sa 

obnovili na duchu a rozhodne sa opäť obrátili 

k Bohu, odmietajúc pýchu a egoizmus, aby 

mohli žiť v láske. V tomto Roku viery je 

pôstne obdobie vhodnou príležitosťou 

k znovuobjaveniu viery v Boha ako 

základného kritéria nášho života a života 

Cirkvi. Táto skutočnosť so sebou vždy 

prináša zápas, duchovný boj, pretože duch zla sa prirodzene stavia proti nášmu 

posväcovaniu a hľadá spôsoby, ako nás zviesť z cesty k Bohu. Preto sa každý rok na 

Prvú nedeľu v pôstnom období číta evanjelium o pokúšaní Ježiša na púšti.“    VIAC 

 

Vo Vatikáne sa začali pôstne duchovné cvičenia 

V kaplnke Redemptoris Mater vo Vatikáne sa v nedeľu začali duchovné cvičenia, 

ktoré pre pápeža Benedikta XVI. a Rímsku kúriu vedie kardinál Gianfranco Ravasi, 

predseda Pápežskej rady pre kultúru. Ich tohtoročnou témou je „Ars orandi, ars 

credendi (Umenie modliť sa, umenie veriť). Božia tvár a tvár človeka v modlitbe 

žalmu“.  

Duchovné cvičenia sa začali vystavením sviatosti oltárnej, 

potom nasledovali druhé vešpery z Prvej pôstnej nedele. 

Kardinál Ravasi prítomných vyzval, aby začali s prvou 

meditáciou zahĺbením sa do duše, oslobodením sa od 

hlukov každodenného života: „Myslím si, že aj pre nás sú 

cvičenia, tieto chvíle, chvíľou oslobodenia duše od 

pozemných vecí, tiež od bahna hriechu, piesku banality, od 

žihľavy klebiet, ktoré nepretržite, zvlášť v týchto dňoch, 

okupujú naše uši.“ 

Z uplynulých dní vyberáme: 

V prvej meditácii kardinál Ravasi predložil biblický obraz, 

ktorým poukázal na budúce pôsobenie pápeža Benedikta 

XVI. v Cirkvi – jeho kontemplatívnu prítomnosť. Rovnako 

kontemplatívna bola aj Mojžišova spoluúčasť, keď vystúpil na vrch a modlil sa za 

izraelský národ, ktorý v údolí bojoval proti Amalekitom: „Tento obraz predstavuje 

vašu hlavnú úlohu v Cirkvi, teda orodovanie, prihováranie sa: my zostávame v údolí, 

v tom údolí, kde sú Amalekiti, kde je prach, kde existujú obavy a tiež hrôzy, úzkosť, 

ale aj nádej, tam, kde ste vy zotrvávali počas ôsmych rokov spolu s nami. Od tejto 

chvíle budeme vedieť, že sa budete za nás prihovárať na hore.“ 
               VIAC 

Témou ďalších meditácií boli „dejiny ako miesto stretnutia s Bohom“ a postava 

Mesiáša v Žalmoch. Aj samotné dejiny sú miestom Božieho zjavenia. Osobitne to 

vidieť v Starom zákone. Stretnutie s Bohom sa ukazuje v spleti udalostí, poznačených 

utrpením, ale aj radosťou. „Dejiny sú a vždy pre nás musia byť milovaným miestom 

pre stretnutie sa s našim Pánom, naším Bohom. Aj napriek tomu, že sú miestom 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/02/17/benedikt_xvi._pred_modlitbou_anjel_pána:_ježiš_je_božou_rukou/slo-665828
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/02/18/začali_sa_duchovné_cvičenia:_kardinál_ravasi_prirovnal_benedikta_xvi./slo-666192
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pohoršenia, či miestom, v ktorom možno často vnímame aj mlčanie Boha alebo sme 

svedkami apostázie ľudí,“ povedal kardinál.  
               VIAC 

V stredu 20. februára sa predseda Pápežskej rady pre kultúru venoval obrazu človeka 

v Žalmoch. Žalm 131 označil za „symbol alebo spiritualitu detstva“, v ktorom možno 

objaviť osobitné vlastnosti veriaceho, ktorý „je naplnený dôverou v Pána“. Žalmista 

definuje slobodu človeka v obraze „nasýteného dieťaťa“ v milujúcom matkinom 

náručí. Deti sú tými, od ktorých sa máme učiť čistote, ale predovšetkým dôvere. Podľa 

kardinála dieťa má symbolickú víziu reality a nie analytickú. Preto dokáže intuitívne 

spoznať istejšie pravdy.              VIAC 

 

Svätý Otec prijal na audiencii biskupov aj politikov  
Sobotný pracovný deň Benedikta XVI. zahŕňal niekoľko dôležitých stretnutí. 

Dopoludnia prijal na osobitnej audiencii v Apoštolskom paláci prezidenta Guatemaly 

Otta Péreza Molina spolu so sprievodom. V rozhovoroch 

sa okrem iného dotkli dôležitej témy neustálej spolupráce 

Cirkvi a štátu pri riešení súčasných vážnych  problémov 

chudoby, obchodovania s drogami, organizovaného 

zločinu a emigrácie v krajine. Rovnako zdôraznili 

nevyhnutnosť ochrany ľudského života od jeho 

prirodzeného počatia.  

Hneď po stretnutí s guatemalským prezidentom pápež 

prijal na plánovanej osobitnej audiencii biskupov 

talianskeho regiónu Lombardia. Pod vedením 

milánskeho arcibiskupa kardinála Angela Scolu sa vo 

Vatikáne nachádzajú na úradnej 

návšteve ad limina.  

Oficiálny program zakončil o 18. hodine, keď sa vo Vatikáne 

stretol s talianskym premiérom Mariom Montim. Išlo 

o súkromné stretnutie, posledné pred odstúpením Svätého 

Otca z úradu.  

              

Z brífingov riaditeľa Tlačového strediska Svätej stolice  
Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice P. Federico Lombardi SJ pred 

niekoľkými dňami informoval o možnosti skoršieho začatia konkláve. Predpisy 

síce stanovujú istý čas (15-20 dní), aby kardináli mohli prísť do Ríma, ale keďže už 

28. februára budú všetci v Ríme, podľa neho neexistuje dôvod, prečo odkladať 

začiatok konkláve.  

V tejto súvislosti Benedikt XVI. uvažuje o zverejnení 

motu proprio, ktorým by ešte pred nastaním Sede 

vacante spresnil niektoré detaily apoštolskej 

konštitúcie Universi Dominici Gregis. Ako hovorca 

povedal – „neviem, či Svätý Otec posúdi za 

nevyhnutné alebo vhodné spresniť otázku týkajúcu sa 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/02/19/kardinál_ravasi:_dejiny_ako_miesto_božieho_zjavenia/slo-666543
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/02/20/kardinál_ravasi_o_krehkosti_človeka,_ktorá_má_zmysel/slo-666832
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začiatku konkláve. Myslím si, že sa skúmajú určité body, 

v ktorých by sa spomínaný dokument zosúladil s iným, 

týkajúcim sa konkláve, teda Ordo Rituum Conclavis. 

V každom prípade posúdenie tejto otázky ostáva na 

pápežovi a či bude vydaný nejaký dokument bude 

známe vo vhodnom čase“.  

Svätý Otec pobudne v Castel Gandolfe približne dva mesiace, teda do konca apríla až 

začiatku mája. Riaditeľ potvrdil, že na poslednú pápežovu generálnu audienciu je 

podľa Pápežského domu ohlásených 35-tisíc pútnikov z celého sveta. 

Hovorca taktiež uviedol, že Benedikt XVI. potvrdil Komisiu kardinálov pre dozor nad 

Inštitútom pre náboženské diela na ďalšie päťročné obdobie. Znovu potvrdenými 

členmi komisie sú kardináli Tarcisio Bertone, štátny sekretár, Jean-Louis Tauran, 

predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, Odilo P. Scherer, arcibiskup 

San Paula v Brazílii, indický kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi 

a novým členom je kardinál Domenico Calcagno, prezident Správy majetku Svätej 

Stolice, ktorý nahradil kardinála Attilia Nicoru.  

 

Svätý Otec členom Nadácie pro Petri Sede  
Kresťanská dobročinná láska „sa nemôže zredukovať“ iba na obyčajnú humanitárnu 

činnosť, pretože ona reprezentuje samotnú Božiu lásku k ľudstvu. Týmito slovami sa 

v piatok 15. februára prihovoril Benedikt XVI. k členom Nadácie pro Petri Sede, ktorých 

prijal na osobitnej audiencii. Koncept dobročinnej lásky nie je u Svätého Otca niečím 

novým, ale je súčasťou celej jeho sociálnej náuky: ak je dobročinná láska vykonávaná 

v kresťanskom duchu, prináša nielen konkrétnu pomoc tomu, kto ju potrebuje, ale 

priamym spôsobom prináša lásku a Božiu dobrotivosť. Práve na vieru, ktorá o tom 

učí, zameral svoj príhovor. „Viera je živou skutočnosťou, ktorá sa musí neprestajne 

objavovať a prehlbovať, aby mohla rásť. Práve ona musí viesť pohľad a činnosť 

každého  kresťana. Je to preto, že ide o nové kritérium chápania a konania, ktoré mení 

život človeka,“ uviedol Benedikt XVI.  
               VIAC 

Rumunský prezident na návšteve vo Vatikáne  
Pápež Benedikt XVI. prijal minulý týždeň na 

osobitnej audiencii rumunského prezidenta Trăiana 

Băsescua, ktorý sa následne stretol s kardinálom 

Tarcisiom Bertonem, štátnym sekretárom Svätej 

stolice a Mons. Dominiqueom Mambertim, 

sekretárom pre vzťahy so štátmi.  

Počas rozhovoru, ktorý sa niesol v srdečnej atmosfére, obe strany ocenili dobré vzťahy 

medzi Rumunskom a Svätou stolicou. Osobitne zdôraznili prínos vzájomnej 

spolupráce na európskej úrovni v oblasti zachovania spoločenských hodnôt. Okrem 

toho sa zamerali na niektoré perspektívy spolupráce Katolíckej cirkvi a Rumunska na 

poli vzdelávania. Nechýbala ani výmena názorov na niektoré otvorené otázky 

Katolíckej cirkvi v Rumunsku a na jej iniciatívu pri napomáhaní integrácie 

rumunských komunít v zahraničí. 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/02/15/svätý_otec:_kresťanská_dobročinná_láska_je_viac_ako_humanitárna_pomoc/slo-665359
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Viceprefekt Apoštolskej knižnice 

predstavil históriu konkláve 

O konkláve a jeho zmenách hovoril počas 

brífingu s novinármi  v Tlačovom stredisku 

Svätej stolice Ambrogio Piazzoni, viceprefekt 

vatikánskej Apoštolskej knižnice, ktorý 

v minulosti publikoval knihu o dejinách voľby 

pápežov.  

Počas stretnutia predstavil niekoľko faktov z histórie konkláve. Vychádzal z viacerých 

dokumentov, ktoré sa stali základným kameňom pre voľbu pápeža. Právo na voľbu 

pápeža garantuje kardinálom, predstaviteľom Rímskej cirkvi, dekrét Mikuláša II. 

Uvádza sa v ňom: „Iba kardináli majú právo a povinnosť 

voliť nového pápeža.“ O dvadsať rokov neskôr v roku 1179 

pápež Alexander III. ďalším dekrétom stanovil, že zvolenie 

je platné iba vtedy, ak sa na ňom zhodne dvojtretinová 

väčšina kardinálov. Prvé konkláve podobné tomu dnešnému 

sa uskutočnilo v roku 1276 v meste Arezzo, počas ktorého 

bol zvolený Inocent V. Tajné písomné hlasovanie zaviedol 

Gregor XVI. v roku 1621.  

V 20. storočí sa uskutočnilo osem konkláve, počnúc 

zvolením Pia X., ktoré prinieslo nasledujúcu novinku: 

povinnosť uchovávať záznamy o konkláve, ktoré sú 

k dispozícii iba Svätému Otcovi. Na základe rozhodnutia 

pápeža Pia XI. z roku 1922 sa na príchod kardinálov pred voľbou pápeža čaká 10 až 15 

dní.  
               VIAC 

 

Modlitby, slová vďaky a úcty odchádzajúcemu pápežovi 

Z celého sveta prichádzajú do Vatikánu poďakovania Benediktovi XVI. za jeho 

doterajšie pôsobenie v úrade Petrovho nástupcu. Kresťanské spoločenstvo Indie sa 

rozhodlo vyjadriť vďaku konkrétnym spôsobom. 22. február bude patriť 

modlitbám za súčasného Svätého Otca. Ako uvádza agentúra AsiaNews, iniciatívu 

podporuje kardinál Oswald Gracias, mumbajský arcibiskup a predseda Konferencie 

biskupov Indie. Všetky kresťanské inštitúcie, generálne domy či kláštory sa spoja 

počas eucharistickej adorácie a modlitieb. 

V období svojho pontifikátu sa Benedikt XVI. niekoľkokrát venoval témam týkajúcich 

sa Indie či celkovo Ázie aj vo svojich encyklikách. Poukazujú na to tamojší biskupi. 

Ako poznamenal kardinál Gracias, nielen dokumenty sú dôkazom pápežovho záujmu 

o ázijský svet: „Opakované pokusy Benedikta XVI. o komunikáciu s moslimami 

predstavovali veľmi dôležitú výzvu. S intelektuálnou jasnosťou a akademickou 

brilantnosťou vytvoril základ pre pochopenie obojstranných rozdielov a pre 

vytvorenie jednotného frontu čeliacemu sekularizácii.“ 
               VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/02/20/viceprefekt_vatikánskej_apoštolskej_knižnice_o_dejinách_konkláve/slo-666834
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/02/15/modlitby,_slová_vďaky_a_úcta_odchádzajúcemu_pápežovi_z_celého_sveta/slo-665324
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Prostredníctvom listu sa s Benediktom XVI. rozlúčil aj 

izraelský prezident Šimon Peres. V ňom vyjadruje ľútosť 

nad pápežovým rozhodnutím, no označuje ho za originálne 

a odvážne. „Považujem ho za neobyčajného a jedinečného 

duchovného vodcu,“ uvádza sa v dokumente. Ako píše, je 

presvedčený o tom, že prínos Benedikta XVI. mal zásadný 

vplyv: „Je to muž hlbokých myšlienok. Telo môže zostarnúť, ale múdrosť nezostarne 

nikdy.“ Ďalej oceňuje jeho úsilie pri presadzovaní mieru a ľudskosti a poukazuje na 

mnohé gestá, ktoré viedli k upevneniu vzťahov medzi Katolíckou cirkvou 

a židovským národom.  
               VIAC 

Cardinál Comastri: Benedikt XVI. ako dobrý otec 

V mnohých veriacich pretrváva po oznámení rozhodnutia Svätého Otca prekvapenie 

a smútok. V celom Taliansku sa hovorí o dôležitom historickom okamihu. Generálny 

vikár Svätého Otca pre Mestský štát Vatikán a arcikňaz Baziliky sv. Petra kardinál 

Angelo Comastri hovorí o ôsmych rokoch pontifikátu súčasného pápeža nasledovne: 

„Zanechávajú veľké dedičstvo. Pápež Benedikt je muž, ktorý nás učil čítať dejiny 

Cirkvi na základe kontinuity. Niektorí chceli vykladať Druhý vatikánsky koncil ako 

rozkol. Pápež správne povedal: nie, v Cirkvi nie sú rozkoly, je tu rast, vývoj, ale 

neustále v kontinuite. Dvetisícročné dejiny sú dvetisícročnou históriou spoločenstva, 

ktoré je živé a v súlade s vodou, ktorá vychádza z prameňa, z Krista. Nielen to. Pápež 

Benedikt nám predstavil veľkú duchovnú víziu svojej úlohy a pontifikátu.“ 
               VIAC 

 

Zo slávnosti sv. Cyrila a Metoda v Bazilike sv. Klementa v Ríme 

14. februára sme si podľa liturgického kalendára pripomenuli sv. Cyrila a Metoda, 

solúnskych vierozvestov, spolupatrónov Európy. V Bazilike sv. Klementa v Ríme, kde 

sa nachádza hrob sv. Cyrila, sa aj tento rok konala slávnostná sv. omša na ich 

pamiatku. My sme sa k nej vrátili v nasledujúcej reportáži.     VIAC 
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