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Príhovor Benedikta XVI. pred poludňajšou modlitbou Regina Coeli  
Pred poludňajšou modlitbou  

Raduj sa, Nebies kráľovná v nedeľu  

20. mája upriamil Svätý Otec  

pozornosť veriacich na tajomstvo  

Nanebovstúpenia Pána. Ako uviedol,  

t{to sl{vnosť sa v mnohých krajinách neslávi 

presne na štyridsiaty deň od  

Veľkej noci, ale v 7. veľkonočnú nedeľu. 
 

Drahí bratia a sestry! Štyridsať dní po 

Vzkriesení – podľa Knihy skutkov apoštolov – Ježiš vystupuje do neba, teda vracia sa 

k Otcovi, ktorým bol poslaný na svet. V mnohých krajinách sa toto tajomstvo neslávi 

vo štvrtok, ale v nasledujúcu nedeľu. Nanebovstúpenie P{na znamen{ zavŕšenie diela 

sp{sy, začatého vtelením. Po posledných inštrukci{ch svojim učeníkom Ježiš 

vystupuje do neba (porov. Mk 16,19). Avšak «nenechal n{s v našom biednom 

položení» (porov. pref.); vo svojej ľudskosti vzal so sebou ľudí do blízkosti Otca a tak 

pouk{zal na konečný cieľ n{šho pozemského putovania. Ako kvôli nám zostúpil 

z neba, kvôli n{m trpel a zomrel na kríži, takisto kvôli n{m vstal z mŕtvych a vystúpil 

k Bohu, a teda nie je ďalej. Sv. Lev Veľký vysvetľuje, že týmto tajomstvom «je zjaven{ 

nielen nesmrteľnosť duše, ale aj nesmrteľnosť tela. Dnes sme boli naozaj nielen 

potvrdení ako vlastníci neba, ale sme aj vstúpili v Kristovi do výšok» (De Ascensione 

Domini, Tractatus 73, 2.4: CCL 138 A, 451.453). Preto učeníci vidiac Majstra vzn{šajúce 

ho sa zo zeme k nebu neupadli do bezútešnosti, ako by sme si mohli myslieť, naopak 

zakúšali veľkú radosť a cítili sa pob{daní ohlasovať víťazstvo Krista nad smrťou 

(porov. Mk 16,20). A vzkriesený P{n konal skrze nich, rozdeľujúc všetkým ich vlastné 

charizmy, aby kresťansk{ komunita ako celok 

odr{žala harmonické bohatstvo neba. To píše aj 

sv. Pavol: «Ľuďom dal dary<niektorých 

ustanovil za apoštolov, niektorých za prorokov, 

iných za evanjelistov a iných za pastierov 

a učiteľov<na budovanie Kristovho tela<kým 

nedospejeme k miere plnosti Krista» (porov. Ef 

4,8.11-13). Drahí priatelia, Nanebovstúpenie nám 

hovorí, že v Kristovi je naša ľudskosť vzat{ do Božích výšok.                                    VIAC 
 

Generálna audiencia Benedikta XVI. v stredu 23. mája 2012  
Katechézu generálnej audiencie v stredu 23. mája, ktorú si na Námestí sv. Petra 

vypočulo vyše 20-tisíc ľudí, medzi nimi početn{ skupina Slov{kov, zameral Svätý 

Otec na poslanie a prijatie Ducha Svätého, ktorý n{s učí nazývať Boha Otcom.  
 

Drahí bratia a sestry, minulú stredu som spomínal, že svätý Pavol hovorí o Duchu 

Svätom ako o veľkom učiteľovi modlitby, ktorý nás vedie, aby sme sa obracali na 

Boha s vrúcnosťou detí a volali k nemu „Abba, Otče!“. Tak to robil Ježiš - aj 

v najdramatickejšom okamihu svojho pozemského života. Nikdy nestratil dôveru 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=589518
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k Otcovi, a vždy sa k nemu modlil s postojom milovaného syna. V Getsemani, keď 

cítil blízkosť svojej smrti, modlil sa práve týmito slovami: „Abba, Otče! Tebe je všetko 

možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo 

ja chcem, ale čo ty.“ (Mk 14, 36). Od prvých 

okamihov svojej existencie Cirkev prijala túto 

invokáciu a zobrala ju za vlastnú, 

predovšetkým v modlitbe Otčen{š, v ktorej 

každý deň opakujeme: „Otče... buď vôľa tvoja 

ako v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6, 9-10). V listoch 

svätého Pavla ju potom nachádzame dvakrát. 

Apoštol, ako sme pr{ve počuli, sa obracia na 

Galaťanov týmito slovami: «Pretože ste synmi, poslal Boh našich sŕdc Ducha svojho 

Syna a on volá: „Abba, Otče!“» (Gal 4, 6). V centre spevu, ktorý sa obracia na Ducha - 

v ôsmej kapitole listu Rimanom, svätý Pavol hovorí: «Lebo ste nedostali ducha 

otroctva, aby ste sa museli zasa b{ť, ale dostali ste Ducha adpotívneho synovstva, 

v ktorom voláme „Abba, Otče!“» (Rim 8, 15). Kresťanstvo nie je n{boženstvom 

strachu, ale n{boženstvom dôvery a lásky k Otcovi, ktorý nás miluje.                      VIAC 
 

Slávnostný obed Benedikta XVI. s kardinálmi 
Svätý Otec sa 21. mája v r{mci spoločného obeda stretol s členmi kardin{lskeho 

kolégia. V úvode stretnutia dekan kolégia kardinál Angelo Sodano v mene 

prítomných  dodatočne  zablahoželal  Svätému Otcovi  k  jeho  85.  narodeninám.  
 

Kardinál Sodano pripomenul svätú omšu s biskupmi, ktorú Benedikt XVI. slávil 

v deň narodenín 16. apríla v Paulínskej kaplnke: „V ten deň som aj ja mal tú česť 

zúčastniť sa na intenzívnej modlitbe, v prítomnosti veľkej p{pežskej rodiny. Na začiatku 

sl{vnosti som cítil, že sa V{m musím poďakovať za vašu veľkorysú službu svätej Cirkvi počas 

týchto rokov, potom, ako ste odpovedali s l{skou na Ježišove pozvanie: ´Ak ma miluješ, pas moje 

bar{nky, pas moje ovce´“ (Jn 21, 15-17). Ako ďalej uviedol, počas siedmych rokov 

pontifik{tu, p{pež neprestal pozývať všetkých veriacich k objavovaniu viery, 

vyzn{vanej, sl{venej, prežívanej, ako to Svätý Otec pripomenul v Apoštolskom liste 

Porta Fidei. Benedikt XVI. vo svojom príhovore nadviazal na túto realitu, keď 

povedal, že pr{ve slovné spojenie Ecclesia militans, teda Bojujúca Cirkev, už nie je veľmi 

v móde, „ale v skutočnosti môžeme lepšie pochopiť, že je pravdivé, vedie k prísnosti. Vidíme, 

ako chce zlo dominovať vo svete, a že je potrebné vstúpiť do boja proti zlu. Vidíme ako to robí 

mnohými spôsobmi, krvavými, s rôznymi formami 

n{silia, ale tiež pod maskou dobra a  práve týmto 

spôsobom ničí mor{lne z{klady spoločnosti.“ Potom sa 

Svätý Otec zameral na postavu sv. Augustína, 

ktorý tvrdil, že celé dejiny sú bojom medzi dvoma 

láskami: láskou k sebe samému, vedúcou až 

k opovrhovaniu Boha a láskou k Bohu, ktorá 

vedie k zapretiu seba samého, až k  mučeníctvu: 

„Nach{dzame sa uprostred tohto boja a je veľmi dôležité mať priateľov.“                           VIAC 

 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=590417
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=589813
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P{pež kresťanským asociáciám zo sveta kultúry, dobrovoľníctva a pr{ce 
V sobotu 19. mája 2012 prijal Benedikt XVI. na audiencii v Aule Pavla VI. členov 

troch jubilujúcich kresťanských asoci{cií. Cirkevné kultúrne hnutie si pripomenulo 

80. výročie vzniku a 40. výročie Feder{cia kresťanských inštitúcií medzinárodnej 

dobrovoľníckej služby a Kresťanské 

hnutie pracujúcich.  
 

Podľa slov Svätého Otca z príhovoru 

k osem tisíc deleg{tom všetky tieto tri 

inštitúcie vznikli na podnet múdreho 

počínania p{peža Pavla VI. Svätý Otec 

v príhovore ďalej poznamenal: „Výročia 

sú vhodnou príležitosťou na to, aby sme sa 

nanovo zamysleli nad svojou vlastnou 

charizmou, a to s vďačnosťou a s kritickým 

pohľadom upretým na historické korene, ako aj na nové znamenia čias. Kultúra, 

dobrovoľníctvo a pr{ca tvoria nerozlučnú trojicu denného snaženia katolíckych laikov, ktorí sa 

dôsledne snažia prin{ležať Kristovi a Cirkvi ako v oblasti osobnej tak aj vo sfére 

verejnoprospešnej a spoločenskej. Veriaci laik vstupuje priamo do hry tam, kde ide o jednu 

alebo viaceré z týchto oblastí, a v službe kultúre, skrze aktivity solidarity s tými, ktorí sú 

v núdzi a prostredníctvom pr{ce sa usiluje o podporovanie ľudskej dôstojnosti. Tieto tri oblasti 

majú spoločného menovateľa: darovanie seba samého. Kultúrne angažovanie sa, predovšetkým 

v škol{ch a univerzit{ch, zaoberajúce sa form{ciou budúcich gener{cií, sa totiž neohraničuje na 

odovzdávanie technických a teoretických poznatkov, ale pripája ako dar seba samého v slove 

a príklade. Dobrovoľníctvo, nezastupiteľný zdroj spoločnosti, vyžaduje nielen d{vať veci, ale 

d{vať seba samých v konkrétnej pomoci tým najnúdznejším.                                               VIAC 

 

Ad limina apostolorum amerických biskupov sa skončila 
Stretnutie Benedikta XVI. s poslednou, pätnástou skupinou amerických biskupov 

v piatok 18. mája uzavrelo ich n{vštevu Ad limina apostolorum vo Vatikáne. V tejto 

súvislosti Svätý Otec pouk{zal na jedinečné etnické, kultúrne a duchovné 

bohatstvo amerického katolíckeho spoločenstva. 
 

„Z historického hľadiska sa cirkev v Amerike snažila rozpoznať a začleniť túto rozmanitosť, 

a podarilo sa jej to bez problémov vytv{raním spoločenstva v Kristovi a v apoštolskej viere, 

odr{žajúcou univerz{lnosť, ktor{ je nepominuteľným znamením Cirkvi. V tomto spoločenstve, 

ktoré nachádza svoj zdroj a vzor v tajomstve Trojjediného Boha, sú jednota a rozmanitosť st{le 

zosúladené a posilnené, ako znamenie a sviatosť prvotného povolania a osudu celej ľudskej 

rodiny.“ P{pež Benedikt XVI., ktorý počas predch{dzajúcich stretnutí hovoril 

o dôležitosti „zachovať, podporovať a presadzovať dar katolíckej jednoty pre naplnenie 

cirkevného poslania v krajine“, sa dnes zameral na úsilie americkej cirkvi v súvislosti so 

súčasným fenoménom migr{cie v krajine: „Katolícke spoločenstvo v Spojených št{toch aj 

naďalej víta s veľkou štedrosťou vlny nových prisťahovalcov, poskytuje im pastoračnú 

starostlivosť a charitatívnu pomoc, a podporuje postupy v súvislosti s legalizovaním ich 

postavenia, a to najmä s ohľadom na zjednotenie rodín.“                                                     VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=589318
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=589052
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  Tlačov{ konferencia  venovaná 

Svetovému stretnutiu rodín  
Už len týždeň n{s delí od otvorenia  

7. svetového stretnutia rodín na tému  

            Rodina: práca a sviatok. 

Toto milánske stretnutie od 30. mája do 3. júna 2012  

                                                                         preber{ štafetu po mexickom z roku 2009. 
                                       

V Tlačovom stredisku Svätej stolice sa v utorok 22. mája konala tlačov{ konferencia, 

na ktorej kardin{l Ennio Antonelli, predseda P{pežskej rady pre rodinu spolu 

s kardinálom Angelom Scolom, mil{nskym arcibiskupom prezentovali množstvo 

zaujímavostí a detailov týkajúcich sa tohto významného cirkevného podujatia, kvôli 

ktorému príde do metropoly regiónu Lombardia na pozvanie p{peža Benedikta XVI. 

milión veriacich. Kardinál Antonelli uviedol aj ďalšie čísla: Zaregistrovaných 11-tisíc 

rodín bude reprezentovať 90 n{rodností. Vyše 100 odborníkov z 27 krajín vystúpi na 

teologicko-pastoračnom kongrese, ktorý je súčasťou programu. Okolo 300-tisíc 

účastníkov sa očak{va na Festivale svedectiev v sobotu večer 2. júna, za účasti Svätého 

Otca a milión veriacich na nedeľnej svätej omši. Kardinál Scola sa vo svojom 

príspevku zaoberal témou stretnutia a zdôraznil, že rodina, pr{ca a odpočinok či 

sviatok tvoria tri z{kladné aspekty života. Podľa jeho slov stretnutie chce 

„demonštrovať trvalú platnosť týchto aspektov, a to aj vzhľadom na osobitosť 

historického kontextu”.                                                                                                      VIAC 

 

Dublinský arcibiskup o eucharistickom kongrese  
Dublinský arcibiskup Diarmuid Martin sa stretol  

s novinármi, aby odpovedal na ich otázky  

v súvislosti s blížiacim sa 50. medzin{rodným  

eucharistickým kongresom, ktorý sa v hlavnom meste  

Írska začne už o necelý mesiac.  
 

Novinári sa okrem iného zaujímali o rozdelenie, ktoré v  

súčasnosti trápi írsku Cirkev. Ako však arcibiskup  

odpovedal, nič z toho by nemalo zatieniť najnaliehavejšiu  

úlohu Cirkvi v Írsku, ktorou je výzva prin{šať ľuďom Krista. „Celkovo kríza v Cirkvi 

v Írsku nie je o sexu{lnom zneužívaní detí, nie je o nejakom jednotlivcovi, m{ oveľa hlbší 

význam,“ uviedol Martin a dodal, že „ide len o symptómy z{kladnej príčiny“. 

Sekulariz{cia tu podľa neho bola a je, i keď to možno niektorých ľudí prekvapuje. 

Líder najväčšej írskej diecézy sa v rozhovore vrátil aj k minulotýždňovým protestom 

pred Dublinskou katedrálou, a však dodal, že aj v tomto smere dochádza k postupnej 

zmene v súvislosti s kongresom: „Aj v sekularizovanom Írsku je vidieť, že je to dôležit{ 

udalosť pre Katolícku cirkev, ktorú by iní mali rešpektovať. Niečo, čo sledujú, aby si podľa toho 

mohli vytvoriť obraz o Katolíckej cirkvi.“ Veľkou výzvou pre Írsko podľa neho ost{va 

ot{zka, ako zapojiť ľudí do prípravy na prijatie sviatostí, aby ich „nech{pali len ako 

spoločenskú udalosť, ale ako skutočnosť cirkevnú“.  
 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=589989
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Reakcia Svätej stolice na atent{t na odbornú školu v  meste Brindisi 
So zhrozením a ráznym odmietnutím z{kerného činu reagovala na spr{vy 

z juhotalianskeho mesta Brindisi aj Svätá stolica. Sobotnú explóziu na strednej 

odbornej škole neprežila 16-ročn{ študentka Melissa  Bassiová, ďalší boli ranení. 

Stredná škola nesie meno manželky sudcu Giovanniho Falconeho, dlhoročného 

bojovníka proti organizovanému zločinu v Taliansku, na ktorého bol pred 

dvadsiatimi rokmi sp{chaný atent{t. V histórii Talianska je to vôbec po prvý kr{t, čo 

mafia zasiahla vzdelávacie zariadenie. Atentát odsúdili talianski biskupi, katolícke 

asociácie a hnutia i celá politická scéna. Prezident 

Giorgio Napolitano ho nazval otvoreným skutkom 

proti „občianskej spoločnosti“. P. Federico Lombardi, 

hovorca Vatikánu vyzval krajinu, aby reagovala na 

teroristické provok{cie, a nepodľahla pokušeniu 

násilia: „Atent{t, ku ktorému došlo r{no v Brindisi je 

absolútne hrozným a z{kerným činom, o to viac hodným 

odsúdenia, že sa udial v prostredí školy, proti mladým, úplne nevinným ľuďom. Sme otrasení 

a zatiaľ čo sa modlíme za obete a sme blízko k ich rodin{m, dúfame, že postihnuté mesto a celá 

krajina bude schopn{ reagovať s uv{žením na pokušenie n{silia a na teroristické provok{cie.“ 
 

Kľúče Benedikta XVI.  k interpretácii  Druhého vatikánskeho koncilu 
V utorok 22. mája bola vo Vatikánskom rozhlase predstavená nová kniha s názvom 

„Kľúče Benedikta XVI. k interpretácii 2. vatikánskeho koncilu“, ktorá je dielom 

spoluautorov kardinála Waltera Brandmüllera, arcibiskupa Agostina Marchetta 

a Mons. Nicolu Buxa a kladie si za cieľ lepšie pochopenie koncilu.  
 

Ako v rozhovore pre Vatik{nsky rozhlas uviedol arcibiskup Marchetto, keď Benedikt 

XVI. ešte v roku 2005 vo svojom príhovore Rímskej kúrii povedal, že „hermeneutika 

nekontinuity je nesie riziko rozdelenia na predkoncilovú a pokoncilovú Cirkev,“ varoval tak 

pred zmätkom, ktorý by mohol vzniknúť nespr{vnym pochopením výkladu 

spomínaného koncilu: „Svätý Otec n{m dal kľúč k správnemu pochopeniu koncilu, ktoré 

znepokojovalo už Pavla VI. Ďalším kľúčom, ktorý možno teraz dodať, je jeho vízia vo svetle 

Roku viery. Kľúčom k pochopeniu koncilu je tak aj viera: musíme pamätať na to, že nie je 

možné pochopiť Cirkev, ak ju nevidíme očami viery, ak neakceptujeme prítomnosť Ducha, 

a zvl{šť napríklad počas ekumenického koncilu.“                                                                  VIAC 

 

Publikácia tajných dokumentov Svätej stolice pôjde pred súd 
Hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi ostro kritizoval publikáciu novej knihy 

Giannluigiho Nuzziho, v ktorej zverejňuje tajné a osobné dokumenty Svätej stolice 

a Benedikta XVI. Vydanie knihy hovorca označil už nie len za kontroverznú 

žurnalistickú činnosť, ale za krimin{lny čin, ktorým boli porušené osobné pr{va 

Svätého Otca a jeho spolupracovníkov na súkromie a slobodu korešpondencie. Svät{ 

stolica bude pokračovať v skúmaní týchto činov a „uskutoční príslušné kroky, aby 

pôvodcovia kr{deže, tí, ktorí tajné dokumenty nadobudli a tí, ktorí ich zverejnili, sa zodpovedali 

pred súdom. Ak si to budú okolnosti vyžadovať, požiada aj o medzin{rodnú spolupr{cu“. 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=590028


Rodinné listy 
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                                     Rím  23. mája 2012 

 6 

Na „Festa dei Popoli“ v Ríme nechýbali ani Slováci 
Festa dei Popoli – v preklade Sl{vnosť či Festival národov – je podujatie, ktoré má 

vo Večnom meste dlhoročnú tradíciu a uskutočnilo sa aj uplynulú nedeľu 20. mája. 

Na pestrej palete tradícií, tancov, krojov, jedál..., nechýbali ani slovenské. 
 

Na námestí pre Lateránskou bazilikou približne 

10-tisíc ľudí z viac ako dvadsiatich národov 

z celého sveta prezentovalo svoju kultúru, zvyky, 

umenie, ale ponúkali na ochutnanie aj svoje 

kulin{rske špeciality. Slovensko tu bolo 

zastúpené vďaka Slovenskej katolíckej misii 

v Ríme a ľudí, ktorí sa chceli dozvedieť niečo viac 

o krajine v srdci Európy, nebolo m{lo. Viac už pre 

Vatikánsky rozhlas prezradil Martin Kramara, 

duchovný správca Slovenskej katolíckej misie. 

Túto zaujímavú prehliadku Festa dei Popoli 

organizovali od 1991- 2004 misionári scalabriniani najprv vo svojej farnosti, od roku 

2005 sa koná pred Lateránskou bazilikou vďaka ich spolupráci s Diecéznou charitou 

Ríma, organizáciou „Migrantes di Roma“ a národnostnými skupinami žijúcimi 

v hlavnom meste Talianska. Na programe dňa bola aj Eucharistia, ktorú o 12.00 hod. 

v Lateránskej bazilike celebroval rímsky pomocný biskup Mons. Guerino di Roma. 
 

25 rokov od biskupskej vysviacky Mons. Jozefa Viktora Adamca 
Mons. Jozef Viktor Adamec, emeritný americký biskup slovenského pôvodu, ktorý 

dlhodobo pôsobil v americkej diecéze Altoona - Johnstown, kde aj aktu{lne žije, si 

20. mája pripomenul 25 rokov od biskupskej vysviacky.                                             VIAC 

 

Rozhovor týždňa o Európskom katechetickom kongrese 
Nedávno sa v Ríme konal 12. európsky katechetický kongres, ktorého témou bola 

„Kresťansk{ inici{cia v perspektíve novej evanjeliz{cie“. Konferenciou biskupov Slovenska 

boli naň vyslaní riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Košickej arcidiecézy 

Vladimír Šost{k, biskupský vik{r a riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Žilinskej 

diecézy Mons. Jozef Šelinga, ktorí boli hosťami posledného Rozhovoru týždňa.  
 

 

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

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=589874
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=589419
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=589410

