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Riadne  verejné  konzistórium  18. februára  2012  v Bazilike  sv. Petra   
P{pež Benedikt XVI. kreoval v sobotu 18. februára počas konzistória 22 nových 

kardinálov Katolíckej cirkvi, medzi nimi aj pražského arcibiskupa kardinála 

metropolitu Dominika Duku OP. Čo sa týka krajín pôvodu, zastúpené sú: 

Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Brazília, USA, Kanada, Česk{ republika, 

Holandsko, Belgicko, Nemecko, Čína, India, Rumunsko, Malta. 
 

Toto Riadne verejné konzistórium malo niekoľko 

špecifík. Patrí k nim skutočnosť, že nielen odovzdanie 

kardin{lskeho biretu a pridelenie titul{rneho chr{mu či 

diakonie sa konalo počas sobotnej slávnosti, ale aj 

odovzdanie prsteňa, a teda nebolo súčasťou nedeľnej 

svätej omše, ako to bývalo doteraz. Ďalšou zvl{štnosťou 

je, že v druhej časti sl{vnosti konzistórium po prečítaní 

kanonizačných dekrétov hneď aj rozhodlo o niektorých 

kauzách svätých. Medzi siedmimi blahoslavenými, ktorí 

boli navrhnutí na svätorečenia, bola napr. Indiánka 

Kateri Tekakwitha. Z 22 nových kardinálov, ktorých 

mená oznámil Svätý Otec po modlitbe Anjel Pána 6. 

janu{ra tohto roku, je 18 voličov a 4 nad hranicou 

kánonického veku 80 rokov, ktorí už nemajú pr{vo 

voľby p{peža. Kardinálske kolégium má aktuálne 213 

členov. Z nich je 125 kardin{lov, ktorí ešte nedovŕšili 80 

rokov života, a teda sa môžu zúčastniť prípadného 

konkl{ve na voľbu nového p{peža. Kardin{lov – 

nevoličov, ktorí už dosiahli 80-ty rok života a nemôžu sa 

zúčastniť konkl{ve, je 88. Benedikt XVI. v štyroch 

doterajších konzistóri{ch počas svojho pontifik{tu 

kreoval 62 kardin{lov. Členovia súčasného Kardinálskeho kolégia pochádzajú zo 71 

krajín. Čo sa týka kontinentov, zloženie je nasledovné: Európa 119; Severn{ Amerika 

(USA a Kanada) 21; Latinská Amerika 32; Afrika 17; Ázia  20  a  4  kardináli z Oceánie.  
 

Príhovor Benedikta XVI. počas konzistória 
Svätý Otec adresoval svoj príhovor počas konzistória najmä novým kardinálom, ale 

aj všetkým prítomným, aby priblížil hĺbku symbolov sl{vnosti a špecifickosť 

poslania i zodpovednosti, ktorú kardináli preberajú. 
 

Ctihodní bratia, drahí bratia a sestry! Úvodný spev nás voviedol do slávnostného 

a sugestívneho rítu Riadneho verejného konzistória, počas ktorého budú kreovaní 

noví kardináli a to nasadením biretu, odovzdaním prsteňa a pridelením titulárneho 

chr{mu. Sú to silné slov{, ktorými Ježiš ustanovil Petra za pevný základ Cirkvi. Viera 

je podstatným faktorom tohto základu. V skutočnosti Šimon sa st{va Petrom – skalou 

– nakoľko vyznal svoju vieru v Ježiša ako Mesi{ša a Božieho Syna. V ohlasovaní 

Krista je Cirkev spojená s Petrom a Peter je daný Cirkvi ako skala. Ale ten, ktorý 

buduje Cirkev, je Kristus a Peter má  byť osobitným elementom tejto stavby. VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=564380
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=564677
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=564312
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=564323
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Homília Benedikta XVI.  z nedeľnej  svätej omše  s novými kardinálmi 
V nedeľu 19. februára celebroval Svätý Otec vo Vatikánskej bazilike spolu 

s novými kardin{lmi svätú omšu, ktor{ bola poďakovaním za dar, akým oni sú pre 

univerzálnu Cirkev. V homílii okrem iného zdôraznil: „Cirkev predsedá v láske.“ 
 

Otcovia kardináli, ctihodní bratia 

v biskupskej a kňazskej službe, 

drahí bratia a sestry! Na sviatok 

Katedry sv. apoštola Petra sa 

s radosťou sch{dzame okolo 

P{novho olt{ra spoločne s novými 

kardin{lmi, ktorých som včera 

pričlenil do Kardin{lskeho kolégia. 

Osobitným spôsobom srdečne 

pozdravujem pr{ve ich a ďakujem 

kardinálovi Fernandovi Filonimu za 

úprimné slov{, ktorými ma v mene všetkých oslovil. Tiež pozdravujem ostatných 

kardinálov a všetkých tu prítomných biskupov. Rovnako rozličné autority, p{nov 

veľvyslancov, kňazov, rehoľníkov a všetkých veriacich, zídených z rozličných kútov 

sveta na túto radostnú udalosť, ktor{ nadobúda osobitný význam univerz{lnosti.  

V druhom čítaní, ktoré sme pred chvíľou počuli, apoštol Peter nab{da „presbyterov“ 

cirkvi aby boli horlivými a starostlivými pastiermi Kristovho stáda (porov. 1 Pt 5,1-2). 

Tieto slov{ sú adresované predovšetkým v{m, drahí a ctihodní bratia, ktorí už m{te 

mnoho zásluh v Božom ľude pre vašu veľkodušnú a múdru činnosť, ktorú ste 

preukázali v pastoračnej službe vašich diecéz, či vo vedení dikastérií Rímskej kúrie 

alebo v cirkevnej službe vyučovania. VIAC 
 

P{pež Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel P{na v nedeľu 19. februára 
Niekoľko desiatok tisíc pútnikov z celého sveta, prevažne z krajín, z ktorých 

pochádzajú noví kardináli, sa zišlo na Námestí sv. Petra v nedeľu 19. februára. 

Nechýbal tradičný príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel P{na. 
 

Drahí bratia a sestry! Dnešn{ nedeľa je tu vo 

Vatikáne osobitne slávnostnou, pretože včera 

som počas konzistória kreoval 22 nových 

kardinálov. Spolu s nimi som dnes 

predpoludním mohol s radosťou sl{viť 

Eucharistiu v Bazilike sv. Petra, nad hrobom 

apoštola, ktorého Ježiš povolal, aby sa stal 

„skalou“, na ktorej postaví svoju Cirkev (porov. 

Mt 16,18). Preto vás pozývam, aby ste sa 

zjednotili aj v modlitbe za týchto ctihodných bratov, ktorí sú od tejto chvíle ešte 

silnejšie povolaní k spolupráci so mnou pri vedení univerzálnej Cirkvi a k svedectvu 

evanjelia až k obetovaniu vlastného života. Toto vyjadruje červen{ farba ich šiat: farba 

krvi a lásky. Niektorí z nich pracujú v Ríme v službe Svätej stolici, iní sú pastiermi 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=564485
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dôležitých diecéz. Iní sa zasa vyznačili svojou dlhou a cennou prácou v štúdiu 

a vyučovaní. Odteraz sú súčasťou kolégia, ktoré osobitným spôsobom pomáha 

p{pežovi v jeho službe jednoty a evanjelizácie. S radosťou ich prijímame pripomínajúc 

to, čo povedal Ježiš dvan{stim apoštolom: „A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude 

sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil 

svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mk 10,44-45). T{to cirkevn{ udalosť sa podstatne 

spája s liturgiou sviatku Katedry sv. Petra, ktorú slávime v predstihu v dnešný deň, 

pretože 22. febru{r – vlastný deň tohto sviatku – pripadá na Popolcovú stredu, 

začiatok pôstneho obdobia. „Katedra“ je stolec rezervovaný biskupovi, a od tohto 

výrazu poch{dza n{zov „katedr{la“, čo je označenie chr{mu, v ktorom biskup 

predsedá liturgii a vyučuje ľud. VIAC 
 

P{pež na audiencii s novými kardinálmi a ich príbuznými:  

Jednota Cirkvi je dar, ktorý m{me chr{niť 
V Aule Pavla VI. prijal p{pež Benedikt XVI. 

v pondelok 20. februára na osobitnej audiencii 

nových kardinálov, ich príbuzných a veriacich, 

ktorí prišli do Vatik{nu kvôli konzistóriu.  
 

V úvode príhovoru vyjadril radosť zo stretnutia 

s príbuznými a priateľmi nových kardin{lov, 

pretože mu d{va príležitosť osobnejšie vyjadriť 

radosť a žičenia. Tie zazneli v príslušnom jazyku, a tak kardin{lovi Dukovi v češtine 

povedal: „S l{skou zdravím Otce kardin{la Dominika Duku a v{s, věřící z České republiky, 

kteří sdílíte jeho radost. Ať ve v{s tyto sv{teční dny modlitby obnoví l{sku ke Kristu a jeho 

církvi. Všem v{m žehn{m. Chv{la Kristu a Panně Marii.“ Prítomným ďalej povedal: 

„Drahí priatelia, vďaka za vašu prítomnosť. Kreovanie nových kardin{lov je príležitosťou 

zamyslieť sa nad univerz{lnym poslaním Cirkvi v dejin{ch ľudstva. Cirkev je vždy živ{ 

a prítomn{. Do ľudských osudov, často tak bolestných a konfliktných, prin{ša Krista, svetlo 

a n{dej pre ľudstvo. VIAC 
 

Niekoľko historických pozn{mok ku konzistóriu  
Denník L’Osservatore Romano priniesol v súvislosti s Riadnym verejným 

konzistóriom, konaným v Bazilike sv. Petra vo Vatik{ne 18. febru{ra 2012, niekoľko 

historických pozn{mok Mons. Guida Mariniho, majstra p{pežských liturgických 

slávení, k vývinu formy, akú konzistórium nadobúdalo v dejinách Cirkvi. 
 

Konzistórium pre kreovanie kardin{lov sa vyvíjalo v priebehu st{ročí a nadobudlo 

sl{vnostnú formu, ktor{ je mimoriadne bohat{. V minulých storočiach sa kreovanie 

kardin{lov konalo počas tajného zasadania kardin{lov, pri ktorom p{pež ozn{mil 

mená nových členov kardin{lskeho kolégia. Hneď potom noví kardin{li so sídlom 

v Ríme boli informovaní o ich nomin{cii. Popoludní toho istého dňa sa dostavili do 

Apoštolského pal{ca, aby prijali od Svätého Otca červený biret. Ak novomenovaný 

kardinál nebol z Ríma a nemohol sa do Večného mesta dostaviť, kardin{lsky biret mu 

odovzdal osobitný p{pežský leg{t. Neskoršie verejné konzistórium sa konalo 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=564487
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=564683
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obyčajne v Bazilike sv. Petra, ale v niektorých prípadoch aj v Sixtínskej kaplnke alebo 

v S{le konzistória v Apoštolskom pal{ci. Medzi najsilnejšie momenty sl{vnosti patrilo 

vyjadrenie aktu poslušnosti p{pežovi, odovzdanie červeného klobúka a prostr{cia 

nových kardin{lov počas spevu Te Deum. VIAC 
 

Generálna audiencia na Popolcovú stredu 22. februára 2012 
Katechézu počas gener{lnej audiencie, konanej 

v Aule Pavla VI. za účasti tisícov pútnikov 

z celého sveta, aj zo Slovenska, Svätý Otec 

venoval štyridsať dňovému obdobiu Pôstu, do 

ktorého Popolcovou stredou vstupujeme. 
 

 Drahí bratia a sestry, v tejto katechéze by som sa 

chcel v kr{tkosti zamerať na pôstne obdobie, 

ktoré začína pr{ve dnes – liturgiou Popolcovej 

stredy. Je to čas štyridsiatich dní, ktorý smeruje k Veľkonočnému Trojdniu, 

k spomienke na P{novu smrť a jeho zmŕtvychvstanie, teda k srdcu tajomstva našej 

sp{sy. V prvých storočiach existencie Cirkvi bol tento čas obdobím, v ktorom tí, čo 

počuli a prijali Kristovo hl{sanie, začínali krok za krokom svoju púť viery a obr{tenia, 

aby neskôr mohli prijať sviatosť krstu. Bolo to priblíženie sa k živému Bohu 

a uvedenie do viery, ktoré sa uskutočňovalo postupne, prostredníctvom vnútornej 

premeny katechumenov, teda tých, čo túžili stať 

sa kresťanmi a byť tak začlenení do Krista a do 

Cirkvi. Následne potom boli aj kajúcnici a všetci 

veriaci pozvaní, aby sa zapojili do tohto obdobia 

duchovnej obnovy, aby svoj život lepšie 

pripodobnili životu Kristovmu. Zapojenie sa 

celej komunity do rozličných častí pôstneho 

putovania zdôrazňuje jeden dôležitý rozmer 

kresťanskej spirituality: že vykúpenie je vďaka 

Kristovej smrti a jeho vzkrieseniu dostupné pre všetkých, nielen pre niektorých. A tak 

tí, čo sa zúčastňovali na príprave pre prijatie krstu ako katechumeni ako aj tí, čo sa 

vzdialili od Boha a od spoločenstva veriacich a 

túžili po zmierení, ale aj tí, čo žili svoju vieru v 

plnom spoločenstve s Cirkvou, všetci spoločne 

vedeli, že čas, ktorý predch{dza Veľkej noci, je 

časom metanoie, čiže vnútornej premeny a 

pok{nia; je to čas, ktorý n{š ľudský život a naše 

dejiny stavia do perspektívy obrátenia, ktoré 

začína pr{ve teraz, aby sme sa potom, na konci 

vekov, mohli stretnúť s P{nom. Cirkev nazýva 

obdobie, do ktorého sme dnes vstúpili, slovom, ktoré sa pre liturgiu stalo priam 

typickým – „Quadragesima“ je teda čas štyridsiatich dní (po taliansky sa pôst povie 

Quaresima - pozn. prekl.) a tento jasný odkaz na Sväté písmo n{s uv{dza do veľmi 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=564309
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konkrétneho duchovného kontextu. Štyridsiatka je symbolické číslo, ktoré sa v Starom 

i Novom z{kone používa na označenie výnimočných okamihov skúsenosti viery 

Božieho ľudu. Je to číslo, ktoré vyjadruje čas očak{vania, očisťovania, n{vratu P{na, 

uvedomenia si toho, že Boh je verný svojim sľubom. VIAC 
 

Benedikt XVI. európskym a africkým biskupom: „Cirkev nemá strach 

ohlasovať evanjelium uprostred mnohých problémov a výziev“ 
„Problémy ‚nechýbajú‛, no z{roveň sú potvrdením, že Cirkev ‚žije‛ a ‚nem{ strach‛ 

ohlasovať Evanjelium.“ Týmito slovami sa vo štvrtok 16. febru{ra Benedikt XVI. 

obrátil na európskych a afrických biskupov, zídených na druhom Sympóziu 

biskupských konferencií týchto dvoch kontinentov.  
 

„Viera a l{ska sa navz{jom osvetľujú svojou pravdou“, pripomenul p{pež všetkým 

zúčastneným na Sympóziu a odporučil im, aby sa pridŕžali toho puta vo vzťahoch 

medzi Cirkvami v Afrike a Európe: „...je n{dherné vidieť, že Cirkev v Afrike, napriek 

toľkým ťažkostiam, uprostred ktorých žije, a potrebuje pokoj a zmierenie, je pripraven{ zdieľať 

svoju vieru. Nádej a radosť, ktoré sú prítomné v afrických cirkevných spoločenstv{ch sú pre 

európske cirkvi „momentom milosti“. Z{roveň sú spoločnými zaväzujúcimi výzvami, 

ktorým treba čeliť, zdôraznil Benedikt XVI. Na prvom mieste ide o n{boženskú 

ľahostajnosť, „ktor{ priv{dza mnohých ľudí k takému spôsobu života, akoby Boh nejestvoval 

alebo inak povedané, k uspokojeniu sa s povrchnou n{božnosťou, neschopnou konfront{cie 

s otázkou pravdy a povinnosťou koherencie. [...] Dnes predovšetkým v Európe, ale 

i v niektorých častiach Afriky, pociťujeme ťarchu sekularizovaného prostredia, ktoré je často 

nepriateľské voči kresťanskej viere.“ VIAC 

 

Stretnutie Benedikta XVI. s rímskymi seminaristami  
Neprispôsobovať sa sile financií a médií, ktoré často utl{čajú 

človeka. I takúto myšlienku vyslovil Svätý Otec v stredu 15. 

februára počas Lectio Divina vo Vyššom Rímskom semin{ri 

pri príležitosti sviatku Panny M{rie dôvery.  
 

P{pež sa stretol s približne 190 seminaristami z piatich 

rímskych seminárov. V úvode zotrval v krátkej adorácii pred 

svätost{nkom. V r{mci Lectio Divina sa zameral na myšlienku 

z listu sv. apoštola Pavla Rimanom (Rim 12, 1-2), keď apoštol 

vyzval ľudí, aby prin{šali svoje tel{ ako „živú, svätú, Bohu milú 

obetu“, a neprispôsobovali sa tomuto svetu, ale nechali sa premeniť, aby rozoznali, „čo 

je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“. Ako však Svätý Otec uviedol, 

neprispôsobovať sa, neznamen{ únik zo sveta, je to len spôsob, ako sa stať skutočne 

slobodným. Peniaze už totiž prest{vajú byť n{strojom, ktorý pom{ha ľudstvu, ale 

tým, ktorý ho utl{ča: „Svet financií už viac nepredstavuje n{stroj na podporu blaha, podporu 

ľudského života, ale st{va sa silou, ktor{ utl{ča, ktor{ musí byť takmer uctievan{, mamonou, 

skutočne falošným božstvom vl{dnucim svetu. Proti konformizmu podporovanom touto 

silou stoja kresťania ako nekonformisti, pre ktorých nie je dôležité počítať, ale „byť 

započítaný“. VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=565436
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=563710
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=563668
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Nový český kardinál Duka o aktuálnej situácii Cirkvi v Čech{ch 
Nový český kardin{l, pražský arcibiskup metropolita Dominik Duka OP, ktorý je 

jedným z 22 nových kardinálov, sa v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vyjadril 

okrem iného aj k aktu{lnej ot{zke, či je Cirkev v Čech{ch pripraven{ na reštitúciu 

majetku a na zodpovednosť, ktor{ z toho vyplýva.  
 

„Chcel by som zdôrazniť, že z{kon, ktorý sa prejedn{va a ktorý 

prešiel prvým čítaním, hovorí o čiastočnom napravení krívd 

a majetkovopr{vnom vyrovnaní. Je nutné pripomenúť, že 

skutočn{ reštitúcia nebola možn{ pre žiadnu skupinu našich 

občanov, ktorí boli postihnutí krivdami a zabavovaním majetku 

v dobe nacizmu a komunizmu. Existuje tu snaha o spravodlivosť 

a treba povedať, že v priebehu dvadsiatich rokov boli pokusy, 

ako sa s touto problematikou vyrovnať. Mnohí sú presvedčení, že 

dvadsať rokov je dlh{ doba; ja som presvedčený, že to je doba, 

kedy v Cirkvi vyrástla nová generácia, ktorá je schopná 

hospod{riť aj s týmto čiastočne vymoženým majetkom na úrovni 

doby, nech sa už jedn{ o nehnuteľný majetok, ako je lesn{ či poľnohospod{rska pôda, 

alebo sa jedn{ o finančné hospod{renie. Rovnako je možné povedať, že mlad{ 

gener{cia, ktor{ sa vracia zo štúdií a zahraničných st{ží, je tiež pripraven{. Už takmer 

rok existuje päťčlenný poradný tím, ktorý bol ustanovený pre túto situáciu a ktorý sa 

sklad{ zo skutočne vrcholných odborníkov jednotlivých odborov. T{to komisia 

potrebuje svoj čas, aby vypracovala, ako m{ vyzerať cirkevný spôsob hospod{renia. 

Celkom iste to nebude súčasn{ majetkov{ správa diecéz, ktorá sa zaoberá skôr 

určitým potenci{lom cirkevných budov a chr{mov, ktoré Cirkev potrebuje. Musí to 

byť in{ forma spr{vy. Rovnako m{me už datab{zu a hl{sia sa ľudia, ktorí chcú 

pracovať v tomto úseku. Môžem povedať, že sa jedn{ o ľudí vysoko kvalifikovaných 

a skúsených. Je úplne isté, že toto hospod{renie nebude priamo v ruk{ch farností. 

Bude rešpektované pr{vo jednotlivých farností, ale hospod{rske celky musia byť 

spravované vo väčšom rozmere, a tiež so skutočnou profesionalitou.“ VIAC 
 

 

 

 

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

 

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 vo štvrtok 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=565022

