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Benedikt XVI. pred modlitbou Raduj sa, Nebies kr{ľovn{  
V príhovore pred modlitbou Regina Coeli v  nedeľu 22. apríla 2012 sa Svätý Otec 

pozastavil pri význame Eucharistie v kresťanskom živote. V tejto súvislosti vyzval 

kňazov a rodičov, aby venovali príprave detí na jej prijatie dostatočnú pozornosť. 
 

Drahí bratia a sestry, v dnešnú Tretiu nedeľu vo Veľkonočnom období stret{vame – 

v evanjeliu podľa Luk{ša – vzkrieseného Ježiša, ako sa zjavuje uprostred apoštolov 

(porov. Lk 24,36), ktorí, pochybujúci a ustrašení, si myslia, že vidia ducha (porov. Lk 

24,37). Romano Guardini píše: „P{n sa zmenil. Nežije viac tak ako predtým. Jeho 

jestvovanie ... je nepochopiteľné. I keď je telesné, zahŕňa... celý jeho doterajší život, to, čím 

prešiel, jeho utrpenie a smrť. To všetko je skutočnosť. I keď zmenen{, predsa zost{va hmotnou 

realitou“ (Il Signore. Meditazioni sulla persona e la vita di N.S. Gesù Cristo, Milano 

1949, 433). A keďže zmŕtvychvstanie nezmazalo znaky ukrižovania, Ježiš ukazuje 

apoštolom ruky a nohy. 

Dokonca žiada od nich 

niečo na jedenie, aby ich 

presvedčil. Učeníci „mu 

podali kúsok pečenej ryby. I 

vzal si a jedol pred nimi” 

(Lk 24,42-43). Sv. Gregor 

Veľký k tomu dod{va, že 

„ryba upečen{ na ohni 

neznamená iné ako utrpenie 

Ježiša, Prostredníka medzi 

Bohom a ľuďmi. On 

nev{hal zostúpiť do vôd 

ľudského pokolenia, súhlasil s tým, aby bol uchytený do slučky našej smrti a stal sa priestorom 

pre oheň bolestí, ktoré podstúpil počas svojho umučenia“ (Hom. in Evang. XXIV, 5: CCL 

141, Turnhout 1999, 201). Vďaka týmto veľmi re{lnym znakom učeníci prekonajú 

počiatočné pochybnosti a otvoria sa daru viery. T{to viera im umožní, aby pochopili, 

čo bolo napísané o Kristovi „v Mojžišovom z{kone, u Prorokov a v Žalmoch” (Lk 24,44). 

Čítame dokonca, že Ježiš „im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: «Tak je 

napísané, že Mesi{š bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým 

n{rodom ... hl{sať pok{nie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami»“ (Lk 24,45-48). 

Spasiteľ n{s uisťuje o jeho skutočnej prítomnosti medzi nami prostredníctvom Slova 

a Eucharistie. Tak ako Emauzskí učeníci spoznali Ježiša pri l{maní chleba (por. Lk 

24,35), tak i my stret{vame P{na pri sl{vení Eucharistie. Sv. Tom{š Akvinský v tejto 

súvislosti pripomína, že „podľa katolíckej viery je potrebné uznať, že v tejto Sviatosti 

je prítomný celý Kristus... pretože jeho Božstvo nikdy nezanechalo telo, ktoré 

vystúpilo do neba“ (S.Th. III, q. 76, a. 1). Drahí priatelia, Cirkev zvyčajne vo 

Veľkonočnom období vysluhuje deťom Prvé sväté prijímanie. Preto vyzývam farárov, 

rodičov a katechétov, aby sa dobrej príprave na tento sviatok viery venovali s veľkou 

horlivosťou i rozv{žnosťou. „Tento deň nech{va pr{vom v pamäti veriacich hlbokú stopu 

ako prvý okamih, v ktorom ... zakúsili dôležitosť osobného stretnutia s Ježišom“.                VIAC  

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=582018
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Generálna audiencia v stredu  

25. apríla 2012 na Námestí sv. Petra 
V katechéze generálnej audiencie Svätý 

Otec obr{til pozornosť pútnikov na prvú 

kresťanskú komunitu v Jeruzaleme. 

Zdôraznil našu povinnosť voči núdznym, 

ale aj význam modlitby, aby sa naše 

úsilie  nezredukovalo  na   „aktivizmus“. 
 

Drahí bratia a sestry, v predchádzajúcej 

katechéze som hovoril o tom, že Cirkev od začiatku svojho putovania 

musela čeliť nečakaným situ{ci{m, novým ot{zkam a nepredvídaným okolnostiam, 

na ktoré sa snažila reagovať vo svetle viery, veden{ Duchom Svätým. Dnes by som sa 

s vami chcel zamyslieť nad ďalšou z týchto situ{cií, nad v{žnou starosťou, ktorú 

muselo riešiť prvé kresťanské spoločenstvo v Jeruzaleme – ako nám o tom hovorí 

svätý Luk{š v šiestej kapitole Skutkov apoštolov. Išlo o pastoračný prístup k prejavom 

dobročinnej l{sky voči osamelým, biednym a tým, čo potrebovali pomoc. Ot{zka bola 

dôležit{ a v danom čase mohla spôsobiť v{žne rozdelenie vnútri Cirkvi; počet 

učeníkov r{stol, a tí, čo hovorili po grécky, sa začali sťažovať na tých, čo hovorili po 

hebrejsky – pretože zanedb{vali ich vdovy pri každodennom obsluhovaní (porov. Sk 

6,1). Kvôli tejto situ{cii, ktor{ sa týkala dôležitého aspektu života spoločenstva, teda 

dobročinnej l{sky voči chudobným, biednym a bezbranným – a takisto spravodlivosti 

– apoštoli zvol{vajú celý zbor učeníkov. V tomto okamihu novej pastoračnej situ{cie je 

dobré všimnúť si ich rozhodnutie. Stoja pred najdôležitejšou povinnosťou – ohlasovať 

Božie Slovo podľa P{novho príkazu – ale, i keď toto je prvotn{ povinnosť Cirkvi, 

v{žne sa zamýšľajú nad príkazom prejaviť l{sku a spravodlivosť, teda nad 

povinnosťou pom{hať vdov{m a chudobným a starať sa o bratov a sestry, čo 

potrebovali pomoc, aby tak dodržali Ježišov príkaz: milujte sa navz{jom ako som ja 

miloval v{s (porov. Jn 15, 12.17). V Cirkvi teda musia byť živé obe tieto skutočnosti. 

Ohlasovanie Slova – Boží prim{t – a konkrétne prejavy dobročinnej l{sky – 

spravodlivosť – môžu spôsobiť rozpory, a preto je nevyhnutné n{jsť riešenie, aby sa 

robilo jedno i druhé, aby sa medzi nimi našiel spr{vny vzťah. Apoštoli to riešia veľmi 

jasným spôsobom. Hovoria – ako sme počuli: „Nie je správne, aby sme my zanedbávali 

Božie Slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem 

osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme 

celkom venovať modlitbe a službe Slova.“ (Sk 6,2-4). Vidno tu dve veci: po prvé, v Cirkvi 

už od začiatku existuje služba dobročinnej l{sky. Cirkev nem{ len ohlasovať, ale aj 

uskutočňovať Slovo, ktoré je l{skou a pravdou. A po druhé: títo muži majú mať nielen 

dobrú povesť, byť osvedčení, ale musia byť aj plní Ducha Svätého a múdrosti. Teda 

nemôžu to byť len organiz{tori, ktorí vedia dobre robiť veci, ale majú konať v Duchu 

Svätom a vo viere, s Božím svetlom, v múdrosti srdca. Teda ich služba, i keď 

predovšetkým praktick{, je z{roveň službou duchovnou. Dobročinn{ l{ska 

a spravodlivosť nie sú len prejavmi spoločenskej služby, ale sú to duchovné služby 

uskutočňované vo svetle Ducha Svätého.                                                                       VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=582824
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Sedem rokov od nástupu Benedikta XVI. na Petrov stolec 

Pred siedmimi rokmi, 24. apríla 2005, sl{vil p{pež Benedikt XVI. – za účasti 300-tisíc 

veriacich na Námestí sv. Petra a Via della Conciliazione – svätú omšu pri 

príležitosti začiatku svojho pontifik{tu. Pripomeňme si viaceré okamihy tohto 

mimoriadneho dňa a myšlienky homílie nového p{peža, zvoleného 19. apríla. 
 

„Tu es Petrus”, Ty si Peter – týmto sl{vnostným spevom prijal Boží ľud nového 

p{peža, „pokorného služobníka vo vinici P{novej“. Z lodžie Vatik{nskej baziliky, pod 

znakom p{peža, visí gobelín zobrazujúci z{zračný rybolov a Ježiša v dialógu so sv. 

Petrom. Benedikt XVI. vo svojej homílii, ktorá bola 37-kr{t prerušen{ aplauzom, 

predstavuje, v akom duchu hodl{ vykon{vať službu najvyššieho pastiera Cirkvi: 

„Mojím programom je nekonať podľa mojej vôle, nesledovať moje idey, ale načúvať spolu 

s celou Cirkvou slovám a vôli Pána a nechať sa viesť ním, pretože koniec koncov je to on s{m, 

kto vedie Cirkev v týchto časoch našich dejín.“ Slovami nádeje povzbudzuje, aby sme 

mali dôveru v budúcnosť, pretože – ako 

poznamenal – „kto verí, nikdy nie je s{m, 

ani v živote, ani v smrti“. Nádej sa rodí 

z istoty Kristovho vzkriesenia. 

Kristus žije, a teda aj jeho Cirkev je živ{. 

„Áno, Cirkev je živ{ – toto je podivuhodná 

skúsenosť týchto dní. Počas smutných 

dní choroby a smrti milovaného p{peža 

Jána Pavla II. sa pred našimi očami 

mimoriadnym spôsobom javilo pr{ve toto, že 

Cirkev je živ{. Na bolestnej tvári Svätého 

Otca sme počas Veľkej noci meditovali tajomstvo Kristovho utrpenia a spoločne sme sa dotýkali 

jeho r{n. Ale počas nast{vajúcich dní sme sa v tom najhlbšom zmysle mohli dotýkať samého 

zmŕtvychvstalého P{na. Bolo n{m dopriate zakúsiť radosť, ktorú n{m sľúbil po kr{tkom čase 

temna, ako plod svojho zmŕtvychvstania. Cirkev je mlad{. Ona v sebe nesie budúcnosť sveta 

a teda aj každému z nás ukazuje cestu smerom k budúcnosti.“ Benedikt XVI. sa pozastavil 

pri svojej úlohe pastiera, ktorý je volaný hľadať ovce roztratené po rôznych púšťach 

našej spoločnosti. Na púšti samoty, opustenosti, odumretej lásky.                            VIAC 
 

Editoriál P. Lombardiho SJ: Ôsmy rok 
Hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi SJ sa v editoriáli pre Vatikánske 

televízne  centrum  vracia k dvom  minulotýždňovým  výročiam  Svätého  Otca. 
 

Pr{ve sa skončili kr{sne oslavy 85. narodenín a 7. roku pontifikátu p{peža Benedikta. 

Samozrejme, Bavorčania aj naďalej pokračujú v oslave, čo je spr{vne, pretože nemohli 

všetci prísť v predošlých dňoch do Ríma. Ale už sa začal ôsmy rok a myslíme si, že je 

spr{vne, aby sme popriali p{pežovi v tejto perspektíve. Prajeme mu, aby zdarne 

dovŕšil dialóg so Spoločenstvom sv. Pia X. ako dúfa, to znamen{ že sa zacelí bolestivá 

rana bez toho, aby sa otvorili nové. Prajeme mu, aby dal posolstvo lásky a nádeje 

rodin{m pri príležitosti jeho cesty do Mil{na. Prajeme mu, aby jeho výzvy a pozvania 

k jednote v Cirkvi, adresované búriacim sa skupin{m, boli vypočuté s rešpektom 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=582514
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a pozorne, a aby bola pochopen{ ich dôležitosť. Prajeme mu, aby cesta obnovy Cirkvi 

v Írsku po apoštolskej n{všteve pokračovala a posilnila sa tiež vďaka eucharistickému 

kongresu v Dubline.                                                                                                            VIAC 
 

Mendelssohnova symfónia Lobgesang k  narodeninám Benedikta XVI. 
Chv{lospevom, ktorý p{pež povzn{ša P{novi ako vďaku za roky života a jeho 

službu, bol koncert, na ktorom v Aule Pavla VI. zaznela druhá symfónia 

nemeckého skladateľa Felixa Mendelssohna Bartholdiho „Chv{lospev“.  
 

Pre p{peža Josepha Ratzingera toto dielo vybral pre mimoriadnu príležitosť jeho 

85. narodením a 7. výročia pontifikátu majster Riccardo Chailly, dirigent orchestra 

a zboru Gewandhaus z Lipska. „Chcel by som vidieť všetky druhy umenia, osobitne hudbu, 

v službe Tomu, kto n{m ich daroval, 

stvoril.“ Toto sú už slová, ktoré 

ako motto napísal sám 

Mendelssohn na partitúru svojej 

druhej symfónie „Lobgesang“. 

Dielo bolo predvedené prvýkrát 

pod jeho taktovkou v roku 1840 

v Lipsku. Benedikt XVI. sa vo 

svojom príhovore po predvedení 

diela 20. apríla 2012 v preplnenej 

Aule Pavla VI. vo Vatikáne 

pozastavil pri histórii orchestra 

Gewandhaus, ktorý je jedným z najstarších na svete. Jeho pôvod sa datuje až do roku 

1479 a v súčasnosti ho tvorí vyše 180 umelcov. Potom Svätý Otec vyzdvihol osobnosť 

skladateľa: „Umenie ako chv{lospev Bohu, najvyššej kr{se, je z{kladom pre komponovanie 

Mendelssohna, a to nielen so zreteľom na duchovnú hudbu.“                                              VIAC 

 

Kalend{r p{pežských liturgických sl{vení v mesiacoch  apríl – jún  2012 
Na Štvrtú veľkonočnú nedeľu, ktorú Cirkev slávi ako Nedeľu Dobrého pastiera, bude 

p{pež Benedikt XVI. v Bazilike sv. Petra predsedať eucharistickej sl{vnosti spojenej 

s kňazskou vysviackou. Sl{vnosť sa začne o 9.00 hod. V Šiestu nedeľu vo 

Veľkonočnom období, 13. m{ja, uskutoční Svätý Otec pastoračnú n{vštevu 

v talianskej provincii Arezzo. Navštívi mestečko Arezzo, La Vernu a San Sepolcro. 

V Nedeľu zoslania Ducha Svätého, ktorá pripadne na 27. mája, bude Svätý Otec 

celebrovať sl{vnostnú svätú omšu v Bazilike sv. Petra, so začiatkom o 9.30 hod. Od 

1. – 3. júna, teda do Nedele Najsvätejšej Trojice sa uskutoční pastoračn{ n{všteva 

Mil{na. Benedikt XVI. sem zavíta pri príležitosti Svetového stretnutia rodín. Štvrtok 

7. júna sa v Later{nskej bazilike začne o 19.00 hod. svät{ omša zo sl{vnosti 

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi s následnou eucharistickou procesiou do 

Baziliky Santa Maria Maggiore. V piatok 29. júna sa vo Vatikánskej bazilike o 9.00 

hod. začne svät{ omša zo sl{vnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Podľa tradície 

p{pež pri nej udeľuje p{li{ novým metropolitom.  

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=582188
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=581827
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Benedikt XVI. účastníkom kongresu 

o cestovnom ruchu 
V mexickom meste Cancún sa 23. apríla 

začal 7. svetový pastoračný kongres 

v oblasti cestovného ruchu, ktorý potrvá do 

piatku 27. apríla. Medzi organizátormi 

podujatia je aj P{pežsk{ rada pre pastor{ciu 

migrantov a cestujúcich.  
 

Pri tejto príležitosti zaslal Svätý Otec list adresovaný predsedovi dikastéria 

kardinálovi Antoniovi Mariovi Vegliòvi, Mons. Pedrovi Cárdenasovi, cancúnsko-

chetumalskému biskupovi, ako aj ostatným účastníkom kongresu. V jeho úvode 

Benedikt XVI. uvádza: „Cestovný ruch je nepochybne charakteristickým fenoménom našej 

doby, ako pre jeho významnú veľkosť, ktorú dosiahol, tak aj pre perspektívy rastu, ktoré sa 

očak{vajú. Ako cel{ ľudsk{ realita, aj cestovný ruch musí byť osvietený a pretvorený Božím 

slovom. Z tohto presvedčenia Cirkev so svojou pastoračnou starostlivosťou a vedomím si 

významného vplyvu, ktorý m{ tento fenomén na ľudskú bytosť, ho od prvých krokov 

sprevádza, presadzuje a podporuje jeho potenciál a z{roveň pripomína aj rizik{ a odchýlky, 

a pracuje na ich n{prave.“ Svätý Otec ďalej v liste pripomína, že pr{ve cestovný ruch 

spolu s dovolenkou a voľným časom predstavuje privilegovaný priestor na fyzické 

a duchovné posilnenie.                                                                                                       VIAC 
 

List Svätého Otca predsedovi P{pežskej biblickej komisie 
Svätý Otec dnes predsedovi P{pežskej biblickej komisie kardinálovi Williamovi 

Levadovi list pri príležitosti ukončenia jej výročného plen{rneho zasadnutia, ktoré 

sa konalo vo Vatikáne od 16. - 20. apríla.  
 

Hlavnou témou zasadnutia bola „Inšpir{cia a pravda Biblie“ a ako sa p{pež Benedikt 

XVI. v liste vyjadril, ide o kľúčovú ot{zku dôležitú pre spr{vnu hermeneutiku 

biblického posolstva. Téma inšpir{cie je podľa neho rozhodujúca pre spr{vny prístup 

k Svätému písmu: „Interpret{cia posvätných textov, ktor{ obch{dza alebo zabúda na ich 

inšpir{ciu, neberie do úvahy ich najdôležitejšiu a najhodnotnejšiu charakteristiku, a teda ich 

pôvod od Boha.“ Božie slovo sa však podľa Benedikta XVI. neobmedzuje len na 

písomnú formu. Hoci samotné Zjavenie bolo ukončené smrťou posledného apoštola, 

„zjavené Slovo je aj naďalej ohlasované a interpretované v živej tradícii Cirkvi“. Ako ďalej 

v liste uvádza, z tohto dôvodu „Božie slovo ust{lené v posvätných textoch nie je nečinným 

depozitom vo vnútri Cirkvi, ale st{va sa najvyšším pravidlom jej viery a sily života“.       VIAC 
 

Benedikt XVI. prijal členov P{pežskej nad{cie (Papal foundation) 
V sobotu 21. apríla prijal Benedikt XVI. v Klementínskej s{le Apoštolského pal{ca 

členov americkej P{pežskej nad{cie (Papal foundation), ktorí si konajú výročnú 

púť k hrobom apoštolov.  
 

Vo svojom príhovore Svätý Otec poďakoval členom tejto nad{cie za podporu 

rozličných projektov spojených s apoštol{tom po celom svete. Z{roveň pripomenul 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=582170
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=581524


Rodinné listy 
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                                     Rím 25. apríla 2012 

 

 6 

postavy dvoch blahoslavených Severnej Ameriky Kateri Tekakwithy a matky 

Marianne Copeovej, ktoré, ako povedal, sú „príkladom svätosti a hrdinskej veľkodušnej 

l{sky, ale z{roveň pripomínajú historickú úlohu žien pri budovaní Cirkvi v Amerike“. 

P{pežsk{ nad{cia bola založen{ v USA v roku 1988 s cieľom podporiť misijnú činnosť 

Svätej stolice. Od svojho založenia podporuje rozličné projekty katolíckych organiz{cií 

po celom svete a zabezpečuje štipendi{ študentom z chudobnejších krajín. V roku 

2011 podporila viac ako 100 programov po celom svete v sume 8 575 500 amerických 

dolárov. Z tejto sumy bolo 43-tisíc dol{rov určených aj na výstavbu Biskupskej 

rezidencie a diecézneho pastoračného centra Žilinskej diecézy.  
 

Únik tajných dokumentov bude vyšetrovať aj kardin{l Tomko 
Po nedávnom mediálnom zverejnení vatik{nskych dokumentov, na ktoré sa vzťahuje 

služobné tajomstvo, Svätý Otec nariadil zriadenie komisie kardin{lov, ktor{ sa bude 

prípadom zaoberať. Na z{klade p{pežského mand{tu by mala fungovať na všetkých 

úrovniach. Medzi členmi komisie je aj slovenský kardinál Jozef Tomko, ktorý jej spolu 

s kardin{lom Salvatorem De Giorgim predsed{. Jej členovia sa včera stretli, aby si 

stanovili metódy a harmonogram prác.  
 

Slovenskí účastníci odborného semin{ra o komunikácii Cirkvi 
Cirkevná komunikácia: tváre, osoby a dejiny – to bola téma trojdňového odborného 

stretnutia cirkevných hovorcov, organizovaného P{pežskou univerzitou Santa Croce 

v Ríme. Na seminári, ktorý sa začal 16. apríla, sa zúčastnilo vyše 300 z{stupcov 44 

krajín. Išlo o vedúcich komunikačných stredísk, hovorcov a pracovníkov médií. 

Slovensko na ňom zastupovali okrem Zuzany Juhaniakovej, hovorkyne 

Banskobystrickej diecézy, aj dvaja doktorandi z Katedry žurnalistiky Filozofickej 

fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Rastislav Dluhý a Daniel Lysý, 

informujú v rozhovore pre  Vatikánsky rozhlas o predn{škach a význame stretnutia.  
 

Rozhovor týždňa: Soci{lna komunik{cia Katolíckej cirkvi 
V poslednom sobotnom Rozhovore týždňa n{m hovorkyňa Banskobystrickej diecézy 

Zuzana Juhaniaková priblížila  problematiku sociálnej komunikácie Cirkvi. Táto 

téma, ako sme informovali v našom spravodajstve, bola ťažiskom odborného 

seminára konaného od 16. - 18. apríla na P{pežskej univerzite Santa Croce v Ríme. 

 

......................................................................................................................................................... 
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=581212
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=581905

