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Cirkev má siedmich nových svätých. Na prahu Roka viery ich ako 

vzory  kresťanstva  a  evanjelizácie  kanonizoval  pápež  Benedikt  XVI.  
Jacques Berthieu, Pedro Calungsod, Giovanni Battista Piamarta, Marianne Cope, 

Kateri Tekakwitha, Maria del Carmelo Sallés y Barangueras, Anna Schäffer – sú 

mená siedmich nových svätých, ktorých pápež Benedikt XVI. kanonizoval v nedeľu 

21. októbra 2012  na  Námestí  sv. Petra  za účasti  80-tisíc  veriacich. 
 

Predpoludním o 9. 30 hod. sa na Vatikánskom námestí, za účasti 

synodálnych otcov, veriacich z celého sveta a oficiálnych delegácií 

zastupujúcich krajiny, odkiaľ noví svätí pochádzali, začal 

kanonizačný obrad. Podľa nových smerníc už nie je súčasťou svätej 

omše, aby nebola eucharistická slávnosť narušovaná prvkami, 

ktoré nie sú v úzkom zmysle jej vlastné, a aby sa zachovala 

vnútorná jednota, podľa požiadaviek koncilovej konštitúcie 

o liturgii Sacrosanctum concilium. Ďalším z nových prvkov obradu 

bolo tzv. trojité petitio, teda prosba, ktorou sa prefekt Kongregácie 

pre kauzy svätých, kardinál Angelo Amato, obrátil na Svätého Otca 

so žiadosťou, aby kanonizácia mohla pokračovať. Svätý Otec 

odpovedal formou trojitej modlitby, v ktorej prosil o Božiu pomoc pri 

tomto dôležitom akte. Po druhej žiadosti vzýval Ducha Svätého. 

Podobne, ako to bývalo do roku 1969, boli potom za spevu Te Deum 

prinesené relikvie nových svätcov. Novinkou je tiež vynechanie 

čítania životopisov nových svätých, pretože ich biografie pápež 

spomína v homílii. Po obrade pokračovala slávnostná svätá omša. 

V homílii Svätý Otec okrem iného predstavil nových svätých ako 

aktuálne vzory viery a evanjelizácie: „Ctihodní bratia, drahí bratia 

a sestry! Cirkev dnes nanovo počúva Ježišove slová, ktoré vyslovil 

počas cesty do Jeruzalema, kde sa malo naplniť tajomstvo jeho 

utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania. Sú to slová, ktoré v sebe 

obsahujú zmysel Kristovho poslania na zemi, poznačeného jeho 

obetou a úplným sebadarovaním. V dnešnú tretiu októbrovú 

nedeľu, počas ktorej slávime Svetový deň misií, ich Cirkev počúva 

s osobitnou pozornosťou a nanovo si pripomína, že ako celok je 

vždy v službe človeku a evanjeliu, rovnako ako ten, kto obetoval 

seba samého až na smrť. Zo srdca pozdravujem všetkých vás, čo 

ste zaplnili Námestie sv. Petra, osobitne oficiálne delegácie 

a pútnikov, ktorí prišli osláviť siedmich nových svätých. Rovnako 

pozdravujem kardinálov a biskupov, ktorí sa v týchto dňoch 

zúčastňujú na biskupskej synode o novej evanjelizácii. Je šťastnou 

zhodou okolností, že sa táto slávnosť spája s misijnou nedeľou 

a Božie slovo, ktoré sme pred chvíľou počuli, objasňuje oboje. 

Predstavuje nám štýl evanjelizátora, pozvaného vydávať 

svedectvo a ohlasovať kresťanskú zvesť, pripodobňujúc sa Ježišovi 

Kristovi, nasledujúc tú istú cestu, ktorou šiel on. To platí pre misie ad gentes, ako aj pre 

novú evanjelizáciu.“                                                                                                           VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=631791
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Benedikt XVI.  pred  modlitbou   

Anjel Pána  v nedeľu  21. októbra 2012 
Pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána v 

závere svätej omše Svätý Otec pozdravil 

jednotlivé oficiálne delegácie a pútnikov 

zídených na kanonizácii nových svätých.  
 

Okrem iného vyjadril solidaritu s obyvateľmi 

postihnutými silným dažďom na juhu Francúzska, 

kde vyliatie rieky Gave spôsobilo zaplavenie mariánskeho pútnického miesta Lurdy. 

Vyzval tiež na modlitby za misionárov a misionárky, ako aj za synodu biskupov, 

ktorá sa schyľuje k svojmu záveru: „Ešte pred samotným ukončením tejto slávnosti, 

obráťme sa na Pannu Máriu, ktorá je Kráľovnou svätých, so spomienkou na Lurdy, postihnuté 

záplavami rozvodnenej rieky Gave, ktoré zasiahli i samotnú jaskyňu zjavení. Osobitne 

v dnešný deň zverujeme pod materinskú ochranu Panny Márie misionárov a misionárky – 

kňazov, rehoľníkov a laikov – čo v každom kúte sveta zasievajú dobré zrno evanjelia. Modlime 

sa aj za biskupskú synodu, ktorá sa v týchto dňoch konfrontuje s výzvou novej evanjelizácie na 

odovzdávanie kresťanskej viery.  
 

Generálna audiencia Benedikta XVI. v stredu 24. októbra 2012  
Priečelie Baziliky sv. Petra ešte stále zdobené obrazmi nových svätých, 30-tisíc 

pútnikov, početná skupina kardinálov a biskupov. To bol pohľad na Vatikánske 

námestie, zaliate jesenným slnkom, počas stredajšej generálnej audiencie, pri 

ktorej nám Svätý Otec ponúkol zamyslenie nad otázkou  „Čo je viera?“ 
 

Drahí bratia a sestry, minulú stredu, na úvod Roku viery, som začal novú sériu 

katechéz o viere. Dnes by som sa chcel s vami zamyslieť nad základnou otázkou: Čo je 

viera? Má viera zmysel vo svete, v ktorom veda a technika otvárajú ešte 

prednedávnom nemysliteľné horizonty? Čo dnes znamená veriť? Naozaj, v našich 

časoch je potrebné nové vyučovanie viery, ktoré samozrejme bude obsahovať 

poznanie jej právd a poznanie udalostí dejín spásy, avšak jeho prvým východiskom 

bude opravdivé stretnutie s Bohom 

v Ježišovi Kristovi, láska k nemu, 

dôvera v neho, čiže zaangažovanie 

celého človeka, celého života. Dnes 

uprostred mnohých dobrých vecí rastie 

okolo nás akási duchovná púšť. Tu 

a tam, z určitých udalostí, o ktorých 

počujeme dennodenne, cítime, že svet 

nekráča k budovaniu bratského 

spoločenstva a pokoja; aj pokrok a blahobyt so sebou prinášajú svoje tienisté stránky. 

Napriek veľkosti vedeckých objavov a úspechov techniky sa nezdá, že by dnešný 

človek bol slobodnejší a ľudskejší; stále okolo seba vidíme rozličné formy zneužívania, 

manipulácie, násilia, nespravodlivosti... Istý druh kultúry dnes vychováva k tomu, 

aby sa ľudia pohybovali len na horizonte vecí, v ohraničení toho, čo je ľudsky 
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uskutočniteľné, aby verili len tomu, čo možno vidieť alebo čoho sa možno dotknúť 

vlastnými rukami. Na druhej strane však rastie počet tých, ktorí sa cítia 

dezorientovaní a pri hľadaní vízie sveta, ktorá by nebola len horizontálna, sú ochotní 

uveriť naozaj hocičomu. V tomto kontexte znovu vychádzajú na povrch isté základné 

otázky, ktoré sú omnoho konkrétnejšie a naliehavejšie, než sa môže zdať na prvý 

pohľad: aký zmysel má život? Existuje budúcnosť pre človeka, pre nás a pre 

nasledujúce generácie? Akým spôsobom treba riadiť naše slobodné rozhodnutia, aby 

náš život dosiahol dobrý a šťastný koniec? Čo nás čaká za prahom smrti? Z týchto 

nepopierateľných otázok vychádza najavo, že ohraničený svet, svet presných 

výpočtov a zmyslových skúseností, skrátka povedané svet vedeckého poznania – 

akokoľvek je pre život človeka dôležitý – sám o sebe jednoducho nestačí.               VIAC 

 

Svätý Otec oznámil mená šiestich nových kardinálov 
V závere generálnej audiencie v stredu 24. októbra 2012 pápež Benedikt XVI. 

oznámil mená nových kardinálov a zvolanie konzistória na 24. novembra 2012. Po 

konzistóriu bude mať Kardinálske kolégium celkovo 211 členov, z toho 120 

kardinálov voliteľov a 91 kardinálov nad 80 rokov.  
 

Zloženie kolégia kardinálov po budúcom konzistóriu podľa svetadielov bude 

nasledovné: Európa 117, Severná Amerika 22, Latinská Amerika 30, Afrika 18, Ázia 

20, Oceánia 4.  Oznámenie  prinášame v plnom znení: „S veľkou 

adosťou teraz oznamujem, že 24. novembra zvolám konzistórium, pri 

ktorom vymenujem 6-tich nových členov Kardinálskeho kolégia. 

Úlohou kardinálov je pomáhať nástupcovi sv. Petra v jeho službe 

povzbudzovať bratov vo viere a byť princípom a základom jednoty 

a spoločenstva Cirkvi. Toto sú mená nových kardinálov: Mons. 

James Michael Harvey, prefekt Pápežského domu, ktorého chcem vymenovať za 

arcikňaza pápežskej Baziliky sv. Pavla za hradbami (USA); ďalej Jeho Blaženosť 

Béchara Boutros Raï, maronitský patriarcha Antiochie (Libanon); tretím je Jeho 

Blaženosť Baselios Cleemis Thottunkal, vyšší arcibiskup Trivandrumu Sýrsko-

Malankarskej cirkvi (India); potom Mons. John Olorunfemi Onaiyekan, abudžský, 

arcibiskup (Nigéria); Mons. Rubén Salazar Gómez, bogotský arcibiskup (Kolumbia); 

a nakoniec Mons. Luis Antonio Tagle, manilský arcibiskup (Filipíny). Ako ste už 

počuli, noví kardináli sú v službe Svätej stolice alebo otcovia, pastieri partikulárnych 

cirkví vo svete. Pozývam teda všetkých, aby sa modlili za týchto nových vyvolených 

a prosili Pannu Máriu o príhovor za nich, aby dokázali vždy s odvahou a oddanosťou 

milovať Krista a jeho Cirkev.“  

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=632758
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=632684
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Pokračovanie Synody o novej evanjelizácii v chronologickom prehľade 
13. riadne generálne zhromaždenie synody biskupov na tému „Nová evanjelizácia 

na odovzdávanie kresťanskej viery“ sa blíži k svojmu finále. Začala sa v nedeľu 

7. októbra Eucharistiou, ktorú celebroval Benedikt XVI. za účasti 262 synodálnych 

otcov. Rovnakou eucharistickou slávnosťou ju pápež 28. októbra 2012 aj ukončí. 
 

V stredu 17. októbra dopoludnia počas 15. generálnej kongregácie synody biskupov 

vystúpil so svojim príspevkom aj bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav 

Zvolenský. Po krátkom predstavení života cirkvi na Slovensku pokračoval: „Explicitné 

alebo implicitné volanie ku konverzii, ktoré sa dotýka svedomia človeka, obsahuje potenciál pre 

transformáciu na základe toho, že je v súlade so slovom Vteleného Slova, slovom nášho Pána 

Ježiša Krista, ktoré povedal na začiatku svojho verejného účinkovania: «Kajajte sa a verte 

evanjeliu» (porov. Mk 1,15). Povolanie k obráteniu môže byť účinné na základe 

sakramentálnosti Svätého písma (porov. Verbum Domini, 56), nezávisle od motivácií alebo 

osobných kvalít konkrétneho ohlasovateľa.“ Popoludní bola na programe 16. generálnej 

kongregácie synody Správa z  diskusií, ktoré sa od začiatku prác synody 8. októbra 

2012 konali v synodálnej aule vo Vatikáne. Predniesol ju kardinál Donald Wuerl, 

arcibiskup Washingtonu a generálny relátor synody za prítomnosti pápeža Benedikta 

XVI. a 254 synodálnych otcov. „Budete mi svedkami“ – týmto citátom zo Skutkov 

apoštolov (1,8) uviedol niekoľkostranový sumárny dokument, prednesený v latinčine. 

„Svätí sú evanjelizátormi, ktorí prinášajú Božie slovo do sveta prostredníctvom svedectva 

svojho života“ – pripomenul citujúc z 

homílie svätej omše, ktorou Svätý 

Otec v nedeľu 7. októbra 2012 otvoril 

13. riadne generálne zhromaždenie 

synody biskupov o novej evanjelizácii. 

Správa generálneho relátora synody je 

súhrnom všetkých príhovorov, zdôrazňuje dôležité, opakované témy synody, ktoré 

vyplynuli z doterajších príspevkov a budú zakomponované do záverečného 

dokumentu. Kardinál Wuerl jasným a priamym štýlom, ktorým sa vyznačuje, zhrnul 

bod po bode, otázku po otázke, aby mohla synoda postúpiť do finálnej fázy. 

Generálny relátor ju zhrnul do štyroch tematických okruhov, ktoré vyžadujú hlbšiu 

reflexiu: 1. Povaha novej evanjelizácie; 2. Súčasný kontext služby Cirkvi; 3. Pastoračné 

odpovede na aktuálne okolnosti; 4. Agenti a účastníci novej evanjelizácie. Vo 

štvrtok18. októbra sa v Tlačovom stredisku Svätej stolice konala tlačová konferencia, 

na ktorej sa okrem iných zúčastnil aj Mons. Ján Babjak, prešovský gréckokatolícky 

arcibiskup a metropolita, podpredseda Komisie pre informácie na zhromaždení 

synody biskupov. Takisto vo štvrtok sa na Kapitolskom vŕšku v Ríme konala 

Diskusia o novej evanjelizácii. Vyjadrovať nádej vo svete krízy je cieľom novej 

evanjelizácie, ako to pripomenulo zhromaždenie biskupov v piatok 19. októbra 

dopoludnia. Na 17. generálnej kongregácii sa biskupi za prítomnosti Svätého Otca 

zaoberali niektorými konkrétnymi návrhmi, ktoré vzišli z reflexií v malých 

skupinách a majú byť zahrnuté do záverečného dokumentu zhromaždenia. Okrem 

toho bolo oznámené zriadenie účtu banky IOR, kam môžu synodálni otcovia vložiť 

svoj príspevok na vyjadrenie solidarity so Sýriou. Práce v jazykových skupinách, tzv. 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=631553
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=631553
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=630932
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=631346
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=631293
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=631380
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=631380
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sesie mali rôznu formu či metodológiu. Niektoré postupovali viac schematicky, iné 

viac diskusne, ale ich spoločným cieľom bolo prísť k rovnakému výsledku: 

k odpovedi na otázku, ako priniesť nádej do sveta ponoreného v kríze, do sveta akejsi 

prchavej modernosti, v ktorom je súčasne absencia i túžba po Bohu. V sobotu 

20. októbra dopoludnia počas 18. generálnej kongregácie bol predstavený Predbežný 

návrh záverečného posolstva synody. „Prázdna nádoba, ktorá čaká na naplnenie 

čistou životodarnou vodou.“ Týmto obrazom sa začína návrh posolstva. Obraz 

pripomínajúci smäd a túžbu po Bohu, ktoré sú ukryté v srdci moderného človeka, ale 

aj evanjelizačné poslanie Cirkvi a jej úlohu ísť ľudstvu v ústrety, rovnako ako to urobil 

Kristus žene Samaritánke pri studni. Nedeľa 21. októbra bola slávnostným dňom 

kanonizácie nových svätých, na ktorej sa zúčastnili aj synodálni otcovia.  
 

V pondelok 22. októbra sa začal tretí a zároveň posledný týždeň synody Na 

programe je zhrnutie konečných návrhov, na ktorom pracuje generálny relátor 

s osobitným sekretárom. Hoci sa počas posledných dní hovorilo veľa o novej 

evanjelizácii pre mladých, synodálni otcovia sa zhodujú na tom, že je potrebné 

zamerať sa aj na dospelých, keďže práve na ich vzdelávaciu úlohu sa často zabúda. 

Poznanský arcibiskup vo svojom príspevku hovoril o nevyhnutnosti katechéz pre 

dospelých. V aule sa ďalej hovorilo o spoločensko-komunikačných prostriedkoch 

ako nástrojoch novej evanjelizácie. Znakom ekumenickosti synody o novej 

evanjelizácii je účasť ekumenických delegátov, nielen hostí. Hovoril na nej okrem 

iných metropolita Hilarion, zástupca ruského pravoslávneho patriarchu Moskvy či 

profesor Michael Weinrich (na zábere), zástupca Svetového spoločenstva 

reformovaných cirkví. Za tému svojho príspevku si zobral 

katolíckosť a kontextualitu. Bolo pre mnohých prekvapujúce 

počuť z jeho z úst ako zástupcu väčšej časti reformovaných cirkví 

na pojem – katolíckosť – pozitívne hodnotenie. „V protestantizme 

máme skúsenosti s veľmi národnostne orientovanými cirkvami, cirkvi sú 

v podstate v protestantizme vždy nejakým spôsobom spojené 

s národnými hranicami. To znamená, že sú silne profilované v zmysle 

kontextuality. Ale ak pri kontextualite strácame pohľad na to, čo je 

spoločné, teda katolícke; ak kontextualita vytláča katolíckosť, potom je tu 

problém, čo vlastne máme spoločné. V rámci svetového spoločenstva 

reformovaných cirkví máme základné uznanie všetkých cirkví, ale nie je tu žiadne skutočné 

povedomie hlbokej vnútornej spolupatričnosti, ktoré je podľa mňa vyjadrené v pojme 

katolícky.“ V utorok 23. októbra dopoludnia sa za prítomnosti pápeža Benedikta XVI. 

a 258 synodálnych otcov konala 19. generálna kongregácia. Hlavným bodom 

programu bolo predstavenie záverečného zoznamu návrhov, ide o predbežnú podobu 

finálneho dokumentu, ktorý bude predložený na hlasovanie budúcu sobotu. 

Synodálni otcovia vydali tiež apel v súvislosti s tromi rehoľníkmi unesenými 

v Kongu. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone oznámil ďalšie 

podrobnosti ohľadom delegácie vyslanej Svätým Otcom do Sýrie. V stredu 

24. októbra sa delegáti synody v rámci dopoludňajšej a popoludňajšej sesie zaoberali 

vylepšujúcimi  návrhmi  záverečného  posolstva synody.  

 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=631645
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=631645
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=632218
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=632218
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=632221
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=632424
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=632468
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V závere každého generálneho zhromaždenia synody biskupov sa volí dvanásťčlenná 

Rada generálneho sekretariátu biskupskej synody. Jej členmi sú traja zástupcovia 

z každého kontinentu a ďalších troch určuje Svätý Otec. Rada má za úlohu 

spolupracovať s Generálnym sekretariátom synody na príprave ďalšieho 

zhromaždenia synody biskupov, teda spracovávať  návrhy prichádzajúce od 

biskupských konferencií, biskupských synod, stálych rád katolíckych cirkví 

východného obradu, od Rímskej kúrie a Únie generálnych predstavených reholí. Jej 

členmi sú: za Afriku kardináli Napier, Turkson a Monsengwo Pasinya; za Ameriku 

kardináli Dolan, Scherer a biskup Silva Retamales; za Áziu a Oceániu kardináli 

Gracias, Pell a Tagle; za Európu kardin8li Schönborn, Erdő a arcibiskup Forte.  

 

Benedikt XVI. zdieľa bolesť Libanončanov 
Svätý Otec zaslal maronitskému patriarchovi Bécharovi Boutrosovi Raïovi telegram 

v súvislosti s bombovým útokom z 19. októbra, ktorý otriasol prevažne kresťanskou 

štvrťou vo východnej časti Bejrútu. Ako sa v telegrame uvádza, pápež v modlitbách 

zdieľa bolesť rodín pozostalých a smútok všetkých Libanončanov. Zraneným a ich 

rodinám vyjadruje najhlbšiu sústrasť a prosí Boha o pomoc a útechu v ich utrpení. 

Obete zveruje milosrdnému Bohu, prosiac ho, aby „ich prijal do svojho svetla“.  

 

Rozhovor týždňa s Mons. Jánom Babjakom o synode 
Na 13. riadnom generálnom zhromaždení synody biskupov pre novú evanjelizáciu, 

ktoré sa od 7. do 28. októbra koná vo Vatikáne je medzi 262 synodálnymi otcami 

aj Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na 

Slovensku. Odrazovou plochou nášho rozhovoru bol jeho príspevok, ktorý 

odprezentoval v synodálnej aule.  
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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 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?id=631750

