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Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu 18. marca  
 

 

 

                V príhovore pred modlitbou Anjel Pána  

      v Štvrtú pôstnu nedeľu Svätý Otec poukázal  

na to, že naše dobré skutky začínajú uznaním 

zlých a poprosil veriacich na Vatikánskom 

námestí, aby ho duchovne sprev{dzali počas 

jeho nadchádzajúcej cesty do Mexika a na Kubu.  
 

„Drahí bratia a sestry! V našom putovaní v ústrety 

Veľkej noci sme prišli k Štvrtej nedeli v Pôstnom 

období. Je to putovanie s Ježišom cez „púšť“, a je časom hlbšieho počúvania Božieho 

slova i odhalenia pokušení, ktoré sa ozývajú v našom vnútri. Na horizonte tejto púšte 

vystupuje kríž. Ježiš vie, že je vrcholom jeho poslania. Skutočne, Kristov kríž je 

vrcholom lásky, ktorá nám daruje spásu. Hovorí to On 

sám v dnešnom Evanjeliu: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti 

hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto 

verí, mal v ňom večný život“ (Jn 3,14-15). Spomína udalosť, 

ktor{ opisuje Hebrejov ako boli počas odchodu z Egypta 

napádaní jedovatými hadmi a mnohí pomreli. Boh preto 

prik{zal Mojžišovi urobiť medeného hada a zavesiť ho 

na žrď. Keď sa naňho uhryznutí pozreli, ozdraveli (por. 

Nm 21,4-9). Aj Ježiš bude vyzdvihnutý na kríž, aby bol 

zachr{nený každý, kto je pre hriech v nebezpečenstve 

smrti, ak sa s vierou obr{ti naňho, ktorý pre n{s zomrel. 

„Boh naozaj – ako píše svätý J{n - neposlal Syna na svet, 

aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil“ (Jn 

3,17). Svätý Augustín k tomu hovorí: „Lek{r, nakoľko to 

z{visí od neho, prich{dza vyliečiť chorého. Ak niekto 

nepostupuje podľa odporúčaní lek{ra, s{m sa zničí. Spasiteľ 

prišiel na svet... Ak nechceš byť ním zachr{nený, s{m sa 

odsudzuješ“ (Sul Vangelo di Giovanni, 12, 12: PL 35, 1190). 

Ak je teda milosrdn{ Božia l{ska tak{ nekonečn{, že dala 

vlastného Syna za naše životy, veľk{ je i naša 

zodpovednosť: každý by mal uznať, že je chorý, aby tak 

mohol byť uzdravený; každý m{ vyznať svoj hriech, aby 

Božie odpustenie, darované už na kríži, mohlo byť 

účinné v jeho srdci i v živote. Svätý Augustín ešte 

dodáva: „Boh zavrhne tvoje hriechy; a ak ich aj ty zavrhneš, 

spojíš sa s Bohom ... Vo chvíli, keď sa ti znep{či, čo si konal, 

začínajú tvoje dobré skutky, pretože zavrhuješ svoje zlé činy. 

Dobré skutky začínajú uznaním zlých činov“.   VIAC 

 

Po modlitbe Benedikt XVI. pozdravil pútnikov, aj po slovensky, a pripomenul 

Svetové  fórum  o  vode, ktoré sa  minulý  týždeň  konalo  vo  francúzskom  Marseille. 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=572470
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=572471
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=572475
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Kardinál Bertone o príprave Benedikta XVI. na 23. apoštolskú cestu  
Každodenn{ modlitba, kontrola príhovorov a veľk{ l{ska k Panne Márii 

Guadalupskej: takýmto spôsobom Benedikt XVI. tr{vi dni, ktoré ho oddeľujú od 

začiatku 23. apoštolskej cesty, počas ktorej od piatku 23. marca až do 29. marca 

navštívi najprv Mexiko a potom Kubu.  
 

Z tohto dôvodu Svätý Otec nem{ napl{nované žiadne ofici{lne aktivity počas tohto 

týždňa a zrušen{ bola aj dnešn{ gener{lna audiencia. V rozhovore s novinárkou 

mexickej televízie Valentinou Alazrakiovou opísal p{pežove pocity pred odchodom 

do Mexika vatik{nsky št{tny sekret{r kardin{l Tarcisio Bertone: „Výber Mexika je 

nepochybne prejavom veľkej l{sky p{peža k Mexiku, 

k tejto veľkej krajine Latinskej Ameriky, veľkej 

katolíckej krajine, krajine v plnom rozvoji, ale aj 

krajine, ktorá prechádza problémami a neľahkými 

výzvami. Predovšetkým problémami násilia, korupcie, 

obchodu s drogami, ktoré si vyžadujú úsilie všetkých, 

angažovanosť všetkých zložiek n{boženského, 

občianskeho a sociálneho života pri prekonaní tejto 

etapy a obnove Mexika, jeho kresťanských hodnôt, ktoré sú genetickou výbavou mexického 

n{roda: hodnôt pokojného spolunažívania, bratstva, solidarity a dôstojnosti. Takže p{pež 

prin{ša v tomto smere posolstvo povzbudenia a prin{ša ho predovšetkým mladým, ktorí sa 

nenechajú odradiť, pretože sa nenechajú nachytať jednoduchými cieľmi, jednoduchými 

horizontmi, možno zisku a karierizmu, ale cítia sa 

zaviazaní k budovaniu solidárnej spoločnosti, 

čestnej spoločnosti, kde m{ každý svoje miesto 

a uznanie. Ide o posolstvo l{sky, veľkého povzbudenia 

a teda aj optimizmu.“ Kardinál Bertone, ktorý 

už Mexiko navštívil, keď sa v zastúpení 

Svätého Otca zúčastnil Svetového stretnutia 

rodín v januári 2009, na ot{zku, čo on alebo 

Cirkev našla v Mexiku, alebo čo si myslí, že 

nájde, odpovedá: „Hlavne počas tejto spomínanej n{vštevy – a verím, že aj teraz –, som 

našiel veľké nadšenie, veľkú vieru. Vieme, ak{ milovan{ je postava p{peža u mexického 

ľudu, bez ohľadu na predch{dzajúcu púť relikvií J{na Pavla II., ktor{ prebudila u ľudí 

mimoriadnu n{božnosť. Našiel som ľudovú zbožnosť, ale zbožnosť založenú na pevnej viere, 

nie povrchnú.  VIAC 
 

Brífing s P. Lombardim o ceste p{peža do Mexika a na Kubu 
Cesta pastiera a pútnika – je to, čo sa chyst{ Benedikt XVI. podniknúť tento kr{t 

v Mexiku a na Kube. Hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi SJ predstavil 

na brífingu 19. marca blížiacu sa n{vštevu z rôznych hľadísk. 
 

Je to 23. apoštolsk{ cesta, ktor{ – o niekoľko dní – zavedie Benedikta XVI. najprv do 

Mexika a potom na Kubu. Tieto dve etapy majú rôzne motivácie: 200 rokov 

nezávislosti Mexika a 400. výročie n{jdenia sochy Panny M{rie Caridad del Cobre, 

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=573336


Rodinné listy 
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                                   Rím  21. marca 2012 

 

 3 

patrónky Kuby. V obidvoch krajin{ch je ešte živ{ spomienka na  n{vštevy J{na Pavla 

II. Päť v Mexiku, šiesta virtu{lna cesta začat{ 31. decembra minulého roku, počas 

ktorej po všetkých 91 diecézach putovali relikvie blahoslaveného p{peža, a potom 

n{všteva Kuby v roku 1998. P{ter Lombardi ďalej uviedol niekoľko významných 

momentov tejto cesty, ktor{ potrv{ od 23. do 29. marca: Benedikt XVI. navštívi 

mexické mestá León a Guanajuato, geografický stred mexického územia, ktoré 

prvýkr{t prijmú n{vštevu p{peža. Svät{ omša v Leóne v nedeľu 25. marca bude na 

širokom priestranstve parku Bicentenario, ktorý je n{rodným mexickým pamätníkom. 

A kubánska etapa, Santiago a Havana, s n{vštevou sanktu{ria Panny M{rie Caridad 

del Cobre, ku ktorej sa viaže veľk{ oddanosť kub{nskeho ľudu. T{to cesta Benedikta 

XVI. chce však obsiahnuť celú Ameriku. Na mnohých stretnutiach budú prítomní 

biskupi takmer zo všetkých krajín kontinentu. P{pež sa stretne s autoritami 

občianskymi i cirkevnými. V reakcii na otázku novinárov v súvislosti s možným 

stretnutím s Fidelom Castrom, bývalým kubánsky vodcom, hovorca Vatikánu 

povedal, že ide o hypotézu, ktorá nie je v programe, ale nemôže byť vylúčen{. VIAC 
 

Kuba – druhý cieľ 23. apoštolskej cesty Benedikta XVI. 
Prvú etapu 23. apoštolskej cesty Svätého Otca – n{vštevu mexických miest 

Guanajuato a León – sme si stručne priblížili minulý týždeň. Dnes sa pozrieme na 

Kubu. Benedikt XVI.  je druhým p{pežom, ktorý vstúpi na kubánsku pôdu. 

N{vštevu p{peža J{na Pavla II. z roku 1998 si aj po 14 rokoch všetci pamätajú ako 

„historickú udalosť“.  
 

Havana a Santiago de Cuba – 

hlavné mestá ostrova – majú teda 

česť prijať p{peža po druhýkr{t.  

Osobitne poctené však bude aj 

malé mestečko El Cobre, neďaleko 

Santiaga de Cuba, pretože tu sa 

nach{dza n{rodn{ svätyňa Panny 

M{rie Milosrdenstva „Virgen de la 

Caridad“, do ktorej zavíta Svätý 

Otec v utorok 27. marca ako 

pútnik. Avšak už v pondelok 

večer, 26. marca, kr{tko po prílete 

do Santiaga de Cuba bude Benedikt XVI. pri príležitosti 400. výročia n{jdenia sochy 

Panny M{rie Caridad del Cobre sl{viť Eucharistiu na N{mestí Antonia Macea, 

národného hrdinu. Ešte pred eucharistickou sl{vnosťou bude milostiv{ soška Panny 

Márie prinesená na toto námestie a p{pež jej na znak uctenia daruje zlatú ružu. 

N{všteva Kuby m{ silne mari{nsky r{z, posilnený prítomnosťou p{peža v krajine 

pr{ve počas Jubilejného mari{nskeho roku, ktorý sa začal v januári. Kubánsky národ 

si pripomína 400 rokov od nájdenia drevenej asi 60 cm sošky, ktor{ pl{vala na vode 

v z{toke Nipe. Ryb{ri, ktorí ju našli vo vode Karibiku, objavili pri nej n{pis: Som 

Madona Milosrdenstva. VIAC 
 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=572081
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=572861
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Apoštolský nuncius na Kube o blížiacej sa n{všteve p{peža 
Kým sa miestna cirkev na Kube zaoberá disidentmi, vrcholia prípravy na n{vštevu 

p{peža, očak{vaného v Saniagu de Cuba 26. marca popoludní miestneho času. Nielen 

o príprave hovorí apoštolský nuncius v krajine, arcibiskup Bruno Musarò. 
 

Apoštolský nuncius v Mexiku o blížiacej sa n{všteve p{peža 
Už v piatok odletí Benedikt XVI.  na svoju 23. zahraničnú apoštolskú cestu, ktor{ sa 

začne v Mexiku. Táto obrovská latinskoamerická krajina v súčasnosti čelí mnohým 

výzvam. Hovorí apoštolský nuncius v Mexiku Mons. Cristophe Pierre. 
 

Zmeny týkajúce sa n{boženskej slobody v Mexiku 
Niekoľko dní pred n{vštevou p{peža v Mexiku komisia mexického Senátu 

schválila zmenu v 24. čl{nku Ústavy, ktorý sa týka n{boženskej slobody. Zmena 

stanovuje, že „každý má právo na slobodu morálneho presvedčenia, svedomia 

a náboženstva a má právo mať ho alebo prijať ho podľa svojho výberu“.  
 

Novela ďalej uv{dza: „T{to sloboda zahŕňa pr{vo zúčastňovať sa individu{lne alebo 

kolektívne na verejných alebo súkromných obradoch, pobožnostiach alebo úkonoch uctievania, 

za podmienky, že sa nejedn{ o trestný čin. Nikto nemôže zneužiť skutky, ktoré sú vyjadrením 

tejto slobody, na politické účely, prozelytizmus alebo propagandu“. Predchádzajúci text na 

rozdiel od tohto stanovoval, že „každý môže slobodne vyzn{vať n{boženské presvedčenie 

podľa svojho výberu a zúčastňovať sa na obradoch, pobožnostiach alebo úkonoch uctievania, 

pokiaľ sa nejedn{ o trestný čin alebo zločin z{konom trestaný“. V tomto vyjadrení mexická 

ústava uznávala iba slobodu vyznania. Komisia Sen{tu ozrejmila, že zmeny vykonané 

v čl{nku 24 nevedú k zmene ústavných nariadení, ktoré robia Mexiko sekulárnym 

št{tom. VIAC 

 

Sústrastný telegram p{peža k úmrtiu alexandrijského patriarchu 
Svätý Otec vyjadril hlbokú sústrasť nad úmrtím koptského patriarchu Alexandrie 

Šenuda III., ktorý zomrel minulú sobotu po dlhej chorobe vo veku 88 rokov. 

V sústrastnom telegrame z 18. marca, osobne podpísanom Benediktom XVI., p{pež 

s vďačnosťou pripomína angažovanie sa Šenudu III. v podpore jednoty kresťanov 

a v tejto súvislosti na pamätnú n{vštevu Ríma v roku 1973, keď s p{pežom Pavlom VI. 

podpísal Spoločnú deklar{ciu o Vtelení Božieho Syna. Benedikt XVI. v telegrame 

pripomína aj stretnutie patriarchu s Jánom Pavlom II. v Káhire v roku 2000, ktorý bol 

jubilejným rokom. V závere uisťuje koptských kresťanov o svojich modlitbách 

a blízkosti celej Katolíckej cirkvi v ich zármutku. 
 

Benedikt XVI. rodin{m obetí autobusového nešťastia vo Švajčiarsku 
V katedrále v belgickom Luvene sa 14. marca konala modlitbová vigília za 28 obetí 

havárie belgického autobusu vo Švajčiarsku, ku ktorej došlo v utorok 13. marca. 

Modlitbu viedol Mons. André-Joseph Léonard, malinesko-bruselský arcibiskup, za 

účasti apoštolského nuncia v Belgicku a prečítali na nej sústrastný telegram p{peža, 

v ktorom sa uvádza: „P{pež Benedikt XVI. sa v modlitbách spája so smútiacimi rodinami 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=571714
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=572739
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=571972
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v bolesti, zveruje obete Božiemu milosrdenstvu a prosí o ich prijatie do svetla. Vyjadruje svoje 

hlboké spolucítenie so zranenými a ich rodinami, záchranármi, prosiac Pána, aby im poskytol 

pomoc a útechu v ich utrpení.“ Svätý Otec v z{vere telegramu udeľuje osobitné 

apoštolské požehnanie všetkým, ktorých t{to dr{ma zasiahla.  
 

Symbolom eucharistického kongresu v Dubline je zvon 
Svätý Otec mohol v stredu 14. marca osobne zazvoniť na malý zvon, ktorý je 

symbolom 50. medzinárodného eucharistického kongresu, plánovaného v Dubline 

na jún tohto roku. Po generálnej audiencii mu ho na požehnanie odovzdala 

delegácia prípravného výboru kongresu. 
 

Delegáciu viedol dublinský arcibiskup 

Diarmuid Martin, ktorý v rozhovore 

pre Vatikánsky rozhlas pripomenul 

paralelu medzi zvonom a kongresom: 

tak ako zvon vyzýva ľudí, aby „prišli, 

zanechali každodenný život pre chvíľu 

modlitby, rozjímania“, aj eucharistický 

kongres v Írsku by mal v súčasnosti 

„zvol{vať ľudí na chvíľu duchovnej 

obnovy, obnovy írskej cirkvi“. Presne pred 

rokom, na sviatok sv. Patrika, začal 

zvon putovať po škol{ch, ostrovoch, farnostiach, či domovoch dôchodcov. Prešiel 26 

írskych diecéz a zazvonilo na ňom viac ako milión veriacich. M{ pripomínať 

evanjelizačnú činnosť patróna Írska, sv. Patrika, ktorý pri svojom putovaní zanechal 

v každej farnosti jeden zvon. Arcibiskup Martin ďalej uviedol: „Je dôležitý, pretože je 

znakom opory, solidarity Cirkvi v rôznych častiach sveta s Cirkvou v Írsku, ktorá si prešla 

zložitým obdobím, ale v súčasnosti smeruje k obdobiu obnovy. Pred dvoma rokmi bol 

publikovaný list Svätého Otca írskym katolíkom. Dve cesty obnovy tak idú ruka v ruke: jedna 

vo vnútri Cirkvi a druhou je príprava na eucharistický kongres.“ VIAC 
 

Benedikt XVI. jubilujúcej asociácii OFTAL  
Cirkevn{ medzin{rodn{ asoci{cia, ktor{ zabezpečuje transport chorých do Lúrd, 

známa pod skratkou OFTAL (Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes) 

sl{vi 80. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti zaslal p{pež Benedikt XVI. 

pozdravný list jej súčasnému prezidentovi.  

 

Posolstvo Svätého Otca prečítal kardin{l Tarcisio Bertone počas svätej omše, ktorú 

dnes pri tejto príležitosti celebroval v Bazilike sv. Petra. Zúčastnili sa na nej gener{lny 

prezident jubilujúcej organiz{cie Mons. Gian Paolo Angelino, kňazi, asistenti, lek{ri 

zdravotníci a chorí. Benedikt XVI. v pozdravnom liste ďakuje P{novi za túto „cirkevnú 

organizáciu, ktorá v týchto rokoch vyvíjala taký plodný apoštol{t“ a prostredníctvom 

„rôznych iniciatív povzbudzovala ľudí k oddanosti Nepoškvrnenej Panne; chv{lyhodne 

pomáhala a sprevádzala chorých, poskytovala duchovnú formáciu pracovníkom, podporovala 

vznešenú misiu milosrdnej činorodej l{sky“. VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=571621
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=572318
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Spr{va z apoštolskej vizit{cie miestnej cirkvi v Írsku  
V utorok 20. marca 2012 boli zverejnené výsledky apoštolskej vizit{cie v Írsku, 

oznámenej Benediktom XVI. v Pastierskom liste írskym katolíkom z 19. marca 2010. 

Vizitáciou írskych diecéz, rehoľných inštitúcií a semin{rov p{pež reagoval na 

prípady zneužívania detí a mladistvých niektorými členmi miestnej cirkvi.  
 

Svätý Otec listom súčasne vyzval írsku cirkev na nastúpenie cesty hlbokej duchovnej 

obnovy: „Vyzývam v{s všetkých, ako Boží ľud v Írsku, aby ste premýšľali o ran{ch, 

spôsobených na Kristovom tele, niekedy bolestivých liekoch na ich ošetrenie a zahojenie, 

a o potrebe jednoty, lásky a vzájomnej podpory v dlhom procese obnovy“. Vizit{cia sa začala 

v novembri 2010 a jej výsledky boli zverejnené dnes 20. marca 2012. Dokument 

s n{zvom „Sum{r výsledkov apoštolskej vizit{cie v Írsku“ odsúhlasený vatik{nskymi 

dikastériami, ktoré vizitáciu viedli, obsahuje aj niektoré indikácie zo strany Svätej 

stolice. a) Svät{ stolica nanovo vyjadruje pocit zdesenia, ktoré p{pež Benedikt XVI. 

vyjadril v Liste írskym katolíkom, ako aj blízkosť a porozumenie, ktoré viackrát 

prejavil obetiam týchto hriešnych a trestných činov sp{chaných kňazmi alebo 

rehoľníkmi. POKRAČ. 

 

Tridsiate výročie smrti P. Michala Lacka SJ 
Pripomíname si 30. výročie úmrtia P. Michala Lacka SJ, 

ktorý vo svojich 25 rokoch odišiel na štúdi{ do Ríma 

netušiac, že sa na Slovensko nebude už môcť vr{tiť. 

O tomto profesorovi na P{pežskom východnom inštitúte 

v Ríme, konzultorovi prípravnej komisie pre východné 

cirkvi na Druhom vatikánskom koncile, spoluzakladateľovi 

Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 

a dlhoročnom spolupracovníkovi Vatikánskeho rozhlasu 

hovorí kňaz Prešovskej eparchie Marek Durlák, doktorand na P{pežskom východnom 

inštitúte v Ríme. TU 
 

Rozhovor týždňa s Ondrejom Peštom SVD o misi{ch v Bolívii 
Verbista Ondrej Pešta, ktorý moment{lne študuje v Ríme, je už niekoľko rokov 

misionárom medzi indiánmi v Bolívii. Viac o tejto misii TU 
 

 

 

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

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=573107
http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=573110
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=572393

