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Príhovor  pápeža  Benedikta XVI.  pred 

nedeľnou  modlitbou  Anjel Pána 
Poludňajší príhovor Svätého Otca pred modlitbou 

Anjel Pána v nedeľu 18. novembra bol o „konci 

sveta“. Avšak nie v súvislosti s apokalyptickými 

správami, ktoré sa objavili v médiách v uplynulých 

dňoch.  Vychádzal  z liturgických  čítaní  33. nedele. 
 

Drahí bratia a sestry, v túto predposlednú nedeľu 

liturgického roka sme počúvali Markovo podanie 

časti Ježišovej reči o posledných časoch. (porov. Mk 

13, 24-32). Tieto slová sa s niektorými úpravami 

nachádzajú  u Matúša, aj u  Lukáša. Je to 

pravdepodobne najťažší text evanjelií. Táto ťažkosť sa 

týka jednak obsahu a tiež použitého jazyka: hovorí sa 

o príchode, ktorý presahuje kategórie nášho chápania, 

a preto Ježiš používa obrazy a slová zo Starého zákona, ale predovšetkým sem vkladá 

nové centrum, ktorým je on sám, tajomstvo jeho osoby, jeho smrti a zmŕtvychvstania. 

Aj dnešný úryvok sa začína niektorými vesmírnymi obrazmi, ktoré majú 

apokalyptický charakter: „Slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať 

z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť“ (24 -25). Avšak tento prvok je vyvažovaný tým, 

čo nasleduje: „Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou“ 

(v. 26). Syn človeka je sám Ježiš, ktorý spája prítomnosť s budúcnosťou; staroveké 

prorocké výrazy našli nakoniec centrum v osobe Mesiáša z Nazaretu: on je skutočnou 

udalosťou, ktorá uprostred zmätku tohto sveta zostáva pevným a stabilným bodom. 

Potvrdzuje to aj iný výraz z dnešného evanjelia. Ježiš hovorí: „Nebo a zem sa pominú, ale 

moje slová sa nepominú“(v. 31). Skutočne vieme, že vo Svätom písme je Božie slovo 

počiatkom stvorenia: všetko stvorenie počínajúc vesmírom – slnkom, mesiacom, 

oblohou – sa podriaďujú Božiemu slovu, jestvujú preto, že boli ním „povolané“ 

k existencii. Táto stvoriteľská sila Božieho slova sa koncentruje v Ježišovi Kristovi, 

v Slove, ktoré sa stalo telom a prechádza tiež prostredníctvom jeho ľudských slov, 

ktoré sú skutočnou „oblohou“, ktorá usmerňuje myslenie a cestu človeka na Zemi. 

Preto Ježiš nepopisuje koniec sveta a ak používa apokalyptické obrazy, nepočína si 

ako „vizionár“. Naopak, chce zbaviť svojich učeníkov v každej dobe zvedavosti na 

predpovede.                                                                                                                         VIAC 
 

Generálna  audiencia  Benedikta  XVI.  v  stredu  21.  novembra  2012 
Svätý Otec počas generálnej audiencie, konanej v stredu 21. novembra v Aule Pavla 

VI., reagoval na dramatickú situáciu v Pásme Gazy apelujúc na ukončenie 

konfliktu.  V  katechéze  nám  ponúkol úvahu nad racionálnosťou katolíckej  viery. 
 

Drahí bratia a sestry, ako pokračuje Rok viery, máme vo svojich srdciach nádej, že 

dokážeme znovu objaviť jej radosť a tiež entuziazmus ohlasovať všetkým jej pravdy. 

Tieto pravdy viery nie sú len informáciou či posolstvom o Bohu. Vyjadrujú udalosť 

stretnutia Boha s človekom, teda spásonosnú a oslobodzujúcu udalosť, ktorá napĺňa 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=640579
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=640579
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=640024
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=640868
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tie najhlbšie ľudské nádeje - túžby po pokoji, bratstve a láske. Viera nás vedie k tomu, 

aby sme objavili, že stretnutie s Bohom dáva novú hodnotu všetkému, čo je v človeku 

krásne, dobré, pravdivé - a zároveň to všetko 

privádza k dokonalosti. Takže, keď sa Boh 

zjavuje, človek nielen spoznáva, kto je Boh, 

ale zároveň objavuje aj seba samého, svoj 

pôvod, svoj osud, svoju veľkosť - dôstojnosť 

ľudského života. Viera nám sprostredkuje 

autentické poznanie Boha, ktoré sa dotýka 

celej ľudskej osoby: je to poznanie, ktoré 

dáva životu novú chuť a radosť zo života na 

tomto svete. Viera sa prejavuje v darovaní seba druhým, v bratstve, ktoré nás robí 

solidárnymi a schopnými lásky; pomáha nám vyjsť zo samoty prinášajúcej smútok. 

Toto poznanie Boha prostredníctvom viery nie je len intelektuálne, ale dotýka sa 

celého života. Je to poznanie Boha – Lásky – prostredníctvom lásky samotnej. Božia 

láska nám umožňuje vidieť, otvára oči, sprostredkuje poznanie celej skutočnosti – 

nielen z obmedzenej perspektívy individualizmu a subjektivizmu, ktoré tak často 

mýlia ľudské svedomie. Poznanie Boha je skúsenosťou viery, a zároveň predpokladá 

napredovanie v intelektuálnej a morálnej oblasti. Keď sa nás dotkne prítomnosť 

Ježišovho Ducha, prekonávame horizonty svojich egoizmov a otvárame sa pre 

opravdivé hodnoty.                                                                                                            VIAC 
 

Posolstvo Benedikta XVI. k SDM 2013 v Riu de Janeiro 
V piatok 16. novembra bolo zverejnené Posolstvo Benedikta XVI. pre Svetové dni 

mládeže, ktoré sa budú konať v Riu de Janeiro od 23. do 28. júla 2013 na tému 

«Choďte a učte všetky národy!» (porov. Mt 28,19). Pápež v ňom pozýva mladých, 

aby boli prvými misionármi medzi svojimi vrstovníkmi v dnešnom svete internetu.  
 

Svätý Otec pripomína slová Jána Pavla II.: „Viera mohutnie tým, že ju dávame“. 

Povzbudzuje mladých k čítaniu Katechizmu Katolíckej cirkvi, aby poznávali vieru 

„s takou istou dôslednosťou, s akou špecialista informatik pozná operačný systém 

počítača“. „Milí mladí priatelia, bol by som rád, keby sa ku každému z vás dostal môj pozdrav 

plný radosti a lásky. Som si istý, že mnohí z vás sa vrátili zo Svetových dní mládeže v Madride 

viac «zakorenení v Kristovi, upevnení vo viere» (porov. Kol 2,7). Tohto roku sme si v rôznych 

diecézach uvedomovali radosť z toho, že sme kresťania, 

inšpirovaní témou «Ustavične sa radujte v Pánovi!» (Flp 

4,4). A teraz sa pripravujeme na ďalšie svetové stretnutie, 

ktoré budeme prežívať v Riu de Janeiro v Brazílii v júli 2013. 

Chcel by som v prvom rade obnoviť pozvanie, aby ste sa 

zúčastnili na tejto významnej udalosti. Slávna socha Krista 

Vykupiteľa, ktorý vládne tomuto krásnemu brazílskemu 

mestu, bude výrečným symbolom: jeho otvorené náručie je 

znamením toho prijatia, ktoré má Pán vyhradené pre 

všetkých, ktorí k nemu prichádzajú a jeho srdce zobrazuje 

nesmiernu lásku, ktorú má pre každého z vás. Nechajte sa 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=640962
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ním zlákať! Zažite túto skúsenosť stretnutia s Kristom spolu s mnohými ďalšími mladými 

ľuďmi, ktorí prídu do Ria na budúce svetové stretnutie! Nechajte sa ním milovať a budete 

svedkami, akých svet potrebuje.“  Toľko úvod posolstva, ktorého obsah Svätý Otec 

zhrnul do ôsmich bodov, hovoriacich o naliehavosti Pánovho volania, aby sme 

veľkodušne nasadili samých seba do budovania Božieho kráľovstva ohlasujúc 

evanjelium. Naše misijné poslanie predpokladá stať sa učeníkmi Krista. Je tu teda 

prvok osobného rastu vo viere, ktorý predchádza imperatív «Choďte!», doplnený 

priestorovým určením «ku všetkým národom». Posolstvo Benedikta XVI. k SDM 2013 

uzatvára časť označená «Hľa, tu som, Pane!».                                                                VIAC 
 

Slová Benedikta XVI.  Pápežskej rade  na podporu  jednoty kresťanov  
Benedikt XVI. prijal vo štvrtok 15. novembra v Klementínskej sále na audiencii asi 

70 členov a  konzultorov Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, ktorá mala 

od 12. do 16. novembra svoje plenárne zasadnutie na tému „Dôležitosť 

ekumenizmu pre novú evanjelizáciu“.  
 

Svätého Otca po príchode pozdravil v mene prítomných kardinál Kurt Koch, 

predseda rady. Pápež Benedikt XVI. na jeho slová odpovedal príhovorom, v ktorom 

prehodnotil aktuálnosť témy v kontexte Roka viery a nedávnej synody o novej 

evanjelizácii: „Autentická cesta ekumenizmu nemôže napredovať tak, že bude ignorovať krízu 

viery, ktorá prechádza rozsiahlymi oblasťami planéty, vrátane tých, ktoré ako prvé počuli 

ohlasovanie evanjelia a kde kresťanský život prosperoval po stáročia. Na druhej strane nemôžu 

byť ignorované početné znamenia, ktoré dosvedčujú pretrvávajúcu potrebu spirituality, čo sa 

prejavuje rôznymi spôsobmi. Duchovná chudoba mnohých našich súčasníkov, ktorí už 

nevnímajú absenciu Boha vo svojom živote, je výzvou pre všetkých kresťanov. V tejto 

súvislosti sme my, ktorí veríme v Krista vyzývaní, aby sme sa vrátili k základom, k podstate 

našej viery, aby sme spolu vydávali svedectvo svetu o živom Bohu,  ktorý nás pozná a miluje; 

žijeme pod jeho láskavým pohľadom a čaká na odpoveď našej lásky v každodennom živote.“ 

Túto skutočnosť nazval Svätý Otec dôvodom k nádeji, záväzkom cirkví a cirkevných 

spoločenstiev pre obnovené ohlasovanie evanjelia pre súčasného človeka.              VIAC 

 

Benedikt XVI.: „Zdravie nie je tovar alebo 

dobro vyhradené len pre niektorých“ 
V sobotu 17. novembra 2012 sa Aula Pavla VI. vo 

Vatikáne zaplnila tromi tisíckami účastníkov 

stretnutia, zorganizovaného Pápežskou radou 

pre pastoráciu v zdravotníctve. Boli medzi nimi 

nielen účastníci končiacej sa konferencie 

„Nemocnica, miesto evanjelizácie: poslanie 

ľudské a duchovné”. 
 

Prítomným členom Asociácie katolíckych lekárov 

Talianska a Európskej federácie asociácií katolíckych lekárov, ale aj chorým, ich 

príbuzným, nemocničným kaplánom a dobrovoľníkom, členom rôznych asociácií, či 

študentom lekárskych fakúlt a zdravotníckych profesií pápež Benedikt XVI. hneď 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=639512
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=639125
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=639159
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v úvode svojho príhovoru pripomenul trvalý postoj Cirkvi voči chorým a trpiacim: 

„Cirkev sa stále v duchu bratského zdieľania venuje tým, ktorí prežívajú skúsenosť bolesti, 

vedená Duchom toho, ktorý mocou lásky dal zmysel a dôstojnosť tajomstvu utrpenia. Druhý 

vatikánsky koncil týmto ľuďom povedal: nie ste «ani opustení, ani zbytoční», pretože – spojení 

s Kristovým krížom – prispievate k dielu spásy (porov. Posolstvo pre chudobných, chorých 

a trpiacich, 8.decembra 1965). S rovnakým akcentom nádeje Cirkev predkladá interpeláciu na 

zdravotníckych profesionálov a dobrovoľníkov v zdravotníctve. Vaše povolanie je jedinečné, 

vyžaduje štúdium, citlivosť a skúsenosti. Avšak od tých, ktorí sa rozhodnú pracovať vo svete 

utrpenia tým, že svoje pôsobenie prežívajú ako «ľudské a duchovné poslanie», sa vyžaduje 

ďalšia kompetencia, ktorá ide nad akademický rámec. Ide o «kresťanskú náuku o utrpení», 

koncilom explicitne označenú za «jedinú pravdu schopnú odpovedať na tajomstvo utrpenia» 

a priniesť chorým «úľavu bez ilúzií».“ Z tohto bodu vyšiel pápež hovoriac o mimoriadnej 

aktuálnosti poslania Cirkvi v kontexte všeobecnej krízy: „To je úloha novej evanjelizácie 

aj v čase hospodárskej krízy, ktorá zmenšuje zdroje na ochranu zdravia.“                           VIAC 

 

Kniha  „Ježišovo detstvo“ – dar  Benedikta XVI. pre všetkých 
V utorok 20. novembra 2012 bola vo Vatikáne 

na tlačovej konferencii, ktorú viedol riaditeľ 

Tlačového strediska Svätej stolice, predstavená 

tretia časť trilógie Josepha Ratzingera-

Benedikta XVI. Ježiš Nazaretský s názvom 

„Ježišovo detstvo“.  
 

Pápežovu knihu o detstve Ježiša predstavili na 

tlačovej konferencii páter Federico Lombardi SJ, 

kardinál Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej 

rady pre kultúru, brazílska teologička Mária Clara Bingemerová a tiež don Giuseppe 

Costa, riaditeľ vydavateľstva Libreria editrice vaticana a ďalší. Kniha vyšla súčasne 

v deviatich jazykoch, v 50 krajinách, v náklade viac ako milión výtlačkov. Slovenské 

vydanie pripravuje vydavateľstvo Dobrá kniha a vyjde v prvých mesiacoch budúceho 

roku. Relátori na tlačovej konferencii zdôraznili mimoriadne úsilie, ktoré Joseph 

Ratzinger vynaložil na dokončenie trilógie o živote Ježiša z Nazareta. Benedikt XVI. 

dodržal svoj sľub a dal celému Božiemu ľudu vzácny dar viery a kultúry. Dielo, na 

ktorom začal pracovať pred ôsmimi rokmi a napredoval veľmi intenzívne, pretože 

vedel, že je nevyhnutne potrebné pre všetkých veriacich, ako potvrdil vo svojej reflexii 

páter Lombardi: „Len veľká odvaha a veľké nadšenie mohli dovoliť dostať sa do prístavu 

v rokoch, keď úlohy súvisiace s vedením univerzálnej Cirkvi sú také veľké. Pre mnohých z nás 

je to, že sa to Svätému Otcovi podarilo, niečím neuveriteľným, čo vzbudzuje v nás veľký obdiv 

a vďačnosť. Táto malá knižka, ktorá je dnes v našich rukách, možno je fyzicky malá, ale nie tak 

malá  svojím významom.“ Kardinál Gianfranco Ravasi poukázal na kombináciu histórie 

a viery ako na kľúč k čítaniu a správnemu chápaniu diela. Evanjelium Ježiša je nielen 

informatívnym textom, ale aj pro-formatívnym. Táto kniha pápeža Benedikta XVI. nás 

konfrontuje s príbehom, ktorý je stále aktuálny: „Myslím na volanie matiek počas 

masakru nevinných, ktoré je neprestajným, pokračujúcim plačom, je všeobecným volaním, 

ktoré sa ozýva aj dnes. Deti umierajú v Gaze a ich matky neprestávajú plakať...“               VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=639801
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=640631
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Svätý Otec v posolstve novému koptskému patriarchovi 
Pápež Benedikt XVI. zaslal v nedeľu 18. novembra pozdravné posolstvo novému 

patriarchovi Koptskej pravoslávnej cirkvi Tawandrosovi II. v súvislosti s jeho 

nástupom do služby. Prisľúbil v ňom, že bude patriarchu počas tejto misie sprevádzať 

v modlitbe, aby jeho pôsobenie prinieslo ovocie v pastoračnej a ekumenickej oblasti. 

Posolstvo Svätého Otca odovzdal na slávnosti intronizácie patriarchu v Katedrále sv. 

Marka v Káhire kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty 

kresťanov. „Nech Všemohúci udelí Vašej Svätosti hojné duchovné dary, nech Vás 

posilní vo Vašej novej službe pri vedení kléru a laikov po cestách svätosti, pre dobro 

vášho ľudu, pre pokoj a harmóniu v celej spoločnosti,“ uviedol Svätý Otec 

v posolstve. Zároveň vyjadril nádej, že sa vzťahy medzi Katolíckou cirkvou 

a Koptskou pravoslávnou cirkvou budú aj naďalej rozvíjať nielen v bratskom duchu 

spolupráce, ale „aj prostredníctvom prehĺbenia teologického dialógu“.  

 

Príhovor pápeža francúzskym biskupom počas návštevy Ad limina 
„Čím viac si je Cirkev vedomá svojej existencie a poslania, tým viac je schopná 

milovať svet,“ povedal pápež Benedikt XVI. počas audiencie, na ktorej v sobotu 

17. novembra  prijal  skupinu  francúzskych biskupov v rámci  návštevy  Ad limina.  
 

„Váš národ je bohatý na rozsiahlu kresťanskú históriu, ktorú nemožno ignorovať či 

obmedzovať,“ uviedol a poukázal tak na bohatstvo kresťanského učenia aj v súvislosti 

s iniciatívou Cirkvi: „Rok viery nám umožňuje rásť v dôvere v silu a v bohatstvo 

evanjeliového posolstva. Koľkokrát sme si nevšimli, že sú to práve slová viery, tie 

najjednoduchšie a priame, naplnené silou Božieho slova, ktoré sa najlepšie dotýkajú sŕdc 

a myslí a prinášajú rozhodujúce svetlo?“ V nich podľa neho spočíva základné 

presvedčenie a spôsoby myslenia, ktoré môžu priniesť nádej vysmädnutému svetu. 

„V dôležitých témach spoločnosti, musí hlas Cirkvi zaznieť neúnavne 

a s odhodlaním,“ vyhlásil Svätý Otec, reagujúc na súčasnú situáciu v krajine.        VIAC 

 

Posolstvo pápeža účastníkom portugalského Nádvoria hľadajúcich 
Benedikt XVI. poslal posolstvo účastníkom portugalského Nádvoria hľadajúcich, 

ktoré sa koncom minulého týždňa konalo v mestách Guimaraes a v Brage. Diskusie 

medzi veriacimi a hľadajúcimi – na tému „Celoživotné hodnoty“ – boli 

príležitosťou k reflexii nad životom s jeho premenami a tajomstvami.  
 

Povedomie posvätnosti života, píše pápež v posolstve účastníkom stretnutia, „patrí 

do morálneho dedičstva ľudstva“. Život nie je „niečo, s čím možno nakladať 

ľubovoľne, ale je darom, ktorý máme chrániť“, v prípade veriacich „s úmyslom 

potvrdiť hodnotu ľudského života v prílive kultúry smrti“. Rozum môže potvrdiť 

hodnotu života, ale len nekonečná láska Všemohúceho dáva večný život. „To je istota, 

ktorú ohlasuje Cirkev“, píše pápež v posolstve, „odkazujúc na Evanjelium podľa Jána: 

«Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v neho 

verí, nezahynul, ale mal večný život».“ Boh sleduje každého človeka milujúcim 

pohľadom, a preto je každý bezpodmienečne hodný života. V modernej dobe sa však 

človek chce „vyhnúť pohľadu Boha, chce sa spoliehať na seba“.                                VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=639863
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=639900
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Mons. Marián Chovanec novým biskupom Banskobystrickej diecézy  
Pápež Benedikt XVI. v utorok 20. novembra 2012 vymenoval za nového 

banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca, doterajšieho 

nitrianskeho pomocného biskupa a generálneho sekretára 

Konferencie biskupov Slovenska. Mons. Chovanec sa narodil 16. 

septembra 1957 v Trenčíne. Študoval v bratislavskom seminári, 

z ktorého bol v roku 1981 vylúčený, keďže odmietol 

spolupracovať s prorežimovým združením kňazov „Pacem in 

Terris“. V roku 1986 bol do seminára opäť prijatý a kňazskú 

vysviacku prijal 17. júna 1989. Pôsobil ako kaplán vo farnosti 

Nitra - Dolné mesto a v roku 1990 bol vymenovaný za archivára 

Biskupského úradu v Nitre. V roku 1994 dosiahol doktorát 

z dogmatickej teológie na Katolíckej univerzite v Lubline. Od roku 1993 prednáša 

dogmatickú teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity 

Komenského v Nitre. Dňa 22. júla 1999 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za 

titulárneho biskupa massitského a nitrianskeho pomocného biskupa, vysviacku prijal 

18. septembra 1999. Mons. Marián Chovanec je 16. biskupom Banskobystrickej 

diecézy.  

 

Mons. Bober a prof.  Zasępa u kardinála Grocholevského 
Prefekt Kongregácie pre Katolícku výchovu kardinál Zenon Grocholewski prijal 

v utorok 20. novembra vo Vatikáne Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa - metropolitu 

Košickej arcidiecézy a rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusza 

Zasępu. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas sa vyjadrili k dôvodu návštevy, ako aj 

k súčasnému stavu a perspektívam dnes už 12-ročnej univerzity.  

 

Rozhovor týždňa s ministrom Miroslavom Lajčákom 
Minulý týždeň uskutočnil Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister 

zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oficiálnu návštevu 

Svätej stolice. Počas stretnutia s vatikánskym sekretárom pre vzťahy so štátmi 

hodnotili doterajšiu vzájomnú spoluprácu za uplynulých 20 rokov. V  rozhovore 

týždňa povedal, na čom sa zhodli, aké by mohli byť nové možnosti spolupráce 

v budúcnosti, ale aj na ďalšie otázky.  
 

 

 

 

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

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 
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