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Pápež  Benedikt XVI.  pred  modlitbou  Anjel  Pána  v nedeľu  23. septembra 
V nedeľu sa v Castel Gandolfe zišli tisíce veriacich mnohých národností, aby 

pozdravili Svätého Otca a pomodlili sa s ním modlitbu Anjel Pána. V príhovore 

pred modlitbou upriamil pozornosť na rozdiel medzi našou a Božou logikou. 
 

Drahí bratia a sestry, v našom putovaní spolu s Markovým evanjeliom sme sa minulú 

nedeľu dostali do jeho druhej časti, teda k Ježišovej poslednej ceste do Jeruzalema, 

k zavŕšeniu jeho poslania. Potom, čo Peter, 

v mene všetkých učeníkov, vyznal vieru 

v neho ako Mesiáša (porov. Mk 8,29), Ježiš 

začína hovoriť otvorene o tom, čo sa má na 

konci stať. Evanjelista prináša tri 

predpovede smrti a zmŕtvychvstania za 

sebou, a to v kapitolách 8, 9 a 10. V nich 

Ježiš stále jasnejším spôsobom oznamuje 

osud, ktorý ho čaká a jeho vnútornú 

nevyhnutnosť. Úryvok z dnešnej nedele 

obsahuje druhé z týchto oznámení. Ježiš 

hovorí: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a 

zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane 

z mŕtvych.“ (Mk 9,31). Lenže učeníci 

„nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli” (v. 

32). V skutočnosti sa pri čítaní tohto 

Markovho rozprávania javí zrejmým fakt, 

že medzi Ježišom a učeníkmi je stále hlboká 

vnútorná vzdialenosť. Nachádzajú sa, ako 

sa vraví, na rozličných vlnových dĺžkach 

takým spôsobom, že nechápu, čo im Majster 

hovorí, alebo to pochopia až následne. Apoštol Peter, hneď po tom, čo vyznal svoju 

vieru v Ježiša, si dovolí upozorniť ho kvôli tomu, že predpovedal, že musí byť 

odmietnutý a zabitý. Po druhom ohlásení utrpenia sa učeníci púšťajú do diskusie 

medzi sebou, kto z nich je väčší (porov. Mk 9,34). Po tretej predpovedi Jakub a Ján 

žiadajú Ježiša, aby mohli sedieť jeden po jeho pravici a druhý po ľavici, keď príde do 

svojej slávy (porov. Mk 10, 35-40). Sú tu však aj iné znamenia tejto vzdialenosti. 

Napríklad, učeníci nedokážu uzdraviť chlapca postihnutého epilepsiou, ktorého 

potom Ježiš uzdraví silou modlitby (porov. Mk 9,14-29) alebo, keď k Ježišovi privedú 

deti, učeníci ich odháňajú, ale rozhorčený Ježiš ich necháva pri sebe a potvrdzuje, že 

iba ten, kto je ako dieťa, môže vojsť do Nebeského kráľovstva (Mk 10, 13-16). Čo nám 

chce toto všetko povedať? Chce nám pripomenúť skutočnosť, že Božia logika je vždy 

„nad“ našou, tak ako to sám Boh zjavil prostredníctvom proroka Izaiáša: „Moje 

myšlienky nie sú vaše myšlienky a moje cesty nie sú vaše cesty“ (Iz 55,8). Práve kvôli tomu 

si nasledovanie Pána vždy vyžaduje od človeka hlboké obrátenie, zmenu zmýšľania 

i života, žiada si otvorenosť srdca pri počúvaní, aby sme sa nechali ožiariť a vnútorne 

premeniť.                                                                                                                              VIAC 
 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=623832
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Generálna audiencia Benedikta XVI. v stredu 26. septembra  
Mierne  teploty  konca  septembra  umožnili,  aby  sa  dnešná  generálna  audiencia  

po  dvoch  mesiacoch  konala  opäť  na  Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Svätého Otca 

pri jeho  príchode  z Castel Gandolfa  na námestí  privítal  25-tisícový dav veriacich. 
 

Len pre zaujímavosť údaj z Prefektúry Pápežského domu, kde bolo na dnešnú 

audienciu nahlásených 10-tisíc 

záujemcov o voľné vstupenky. 

Najpočetnejšia bola skupina 

študentov viacerých nemeckých škôl, 

ale nechýbali ani Slováci, a teda ani 

slovenský pozdrav Svätého Otca. 

V katechéze prítomných voviedol do 

tajomstva liturgie, ktorá je 

prameňom modlitby: „Drahí bratia 

a sestry, počas týchto mesiacov sme zavŕšili putovanie vo svetle Božieho slova, aby 

sme sa naučili modliť vždy viac pravdivejšie. Hľadeli sme na niektoré veľké postavy 

Starého zákona, na žalmy, venovali sme sa listom sv. Pavla a Zjaveniu sv. apoštola 

Jána, predovšetkým však, dívali sme sa na jedinečnú a základnú prax Ježišovej 

modlitby v jeho vzťahu k nebeskému Otcovi. Naozaj, iba v Kristovi je človek schopný 

zjednotiť sa s Bohom hlboko a dôverne, ako syn s otcom, ktorý ho miluje. Iba v Ňom 

sa môžeme obrátiť na Boha v celej pravde a vrúcne k nemu volať „Abba! Otče! I my, 

tak ako apoštoli, sme Ježišovi počas týchto týždňov opakovali a opakujeme i dnes: 

„Pane, nauč nás modliť sa“ (Lk 11,1). Aby sme mohli prehĺbiť a prežívať ešte 

intenzívnejšie náš osobný vzťah s Bohom, učili sme sa vzývať Ducha Svätého, prvý 

dar Vzkrieseného veriacim, pretože on „prichádza na pomoc našej slabosti: lebo nevieme 

ani to, za čo sa máme modliť, ako treba“, ako to zdôrazňuje sv. Pavol a vieme, že má 

pravdu (Rim 8,26). Tu sa však – po dlhej sérii katechéz o modlitbe vo Svätom písme – 

môžeme opýtať: ako sa môžem nechať formovať Duchom Svätým a tak sa stať 

schopným vstúpiť do Božej atmosféry, do rozhovoru s Bohom? Aká je to škola, 

v ktorej ma učí modliť sa a prichádza na pomoc mojej námahe, aby som sa obrátil na 

Boha správnym spôsobom? Prvotnou školou modlitby, ktorou sme prešli v týchto 

týždňoch, je Božie slovo, Sväté písmo, neustály dialóg Boha a človeka, dialóg 

napredujúci, v ktorom sa Boh ukazuje stále bližším. Vždy viac a lepšie môžeme 

spoznávať jeho tvár, jeho hlas, jeho bytie 

a človek sa ho zároveň učí prijímať 

a poznávať, hovoriť s ním. Počas 

uplynulých týždňov sme sa, čítajúc Sväté 

písmo, z tohto neustáleho dialógu 

pokúšali porozumieť, ako môžeme vstúpiť 

do kontaktu s Bohom. Je tu však i iné 

vzácne „miesto“, ďalší cenný „prameň“ 

nášho rastu v modlitbe, zdroj živej vody, 

ktorý je vo veľmi úzkom vzťahu 
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s predošlým spôsobom. Hovorím o liturgii, ktorá je privilegovaným prostredím, 

v ktorom sa Boh prihovára každému z nás a očakáva našu odpoveď.“                  VIAC 

 

Pápežské liturgické slávenia v mesiacoch október a november 2012 
Mons. Guido Marini, majster pápežských liturgických slávení zverejnil v piatok  

21. septembra ich kalendár na najbližšie mesiace október a november.  
 

Vo štvrtok 4. októbra navštívi Benedikt XVI. mariánske pútnické miesto Loreto, a to 

pri príležitosti 50. výročia pastoračnej návštevy pápeža Jána XXIII. Na námestí Panny 

Márie Loretskej bude o 10. 30 predsedať svätej omši. V nedeľu 7. októbra otvorí 

svätou omšou na Námestí sv. Petra 

vo Vatikáne Synodu biskupov 

o novej evanjelizácii. Eucharistia, 

ktorá sa začne o 9.30 hod., bude 

spojená so slávnostným vyhlásením 

sv. Jána z Avily a sv. Hildegardy 

z Bingenu za „učiteľov Cirkvi“. 

Štvrtok 11. októbra 2012 vojde do 

dejín Katolíckej cirkvi ako deň 

otvorenia Roku viery eucharistickou 

slávnosťou na Námestí sv. Petra, ktorej bude predsedať pápež Benedikt XVI. a začne 

sa o 10. 00 hod. V nedeľu 21. októbra sa na Vatikánskom námestí začne o 9.30 hod. 

ďalšie eucharistické slávenie za účasti Benedikta XVI. – kanonizácia siedmich 

blahoslavených: Giacomo Berthieu, Pedro Calungsod, Giovanni Battista Piamarta, 

Maria del Monte Carmelo Sallés  y Barangueras, Marianna Copeová, Caterina 

Tekakwitha, Anna Schäfferová. Ďalšia, posledná októbrová nedeľa, 28. októbra, bude 

ukončením Biskupskej synody, a to svätou omšou v Bazilike sv. Petra. Predsedať jej 

bude pápež Benedikt XVI. a začne sa o 9.30 hod. V deň spomienky na všetkých 

verných zosnulých sa Svätý Otec tradične modlí vo vatikánskej krypte nad hrobmi 

pápežov. Tohto roku sa modlitba v piatok 2. novembra začne o 18.00 hod. V sobotu 

3. novembra bude slávená v Bazilike sv. Petra pri oltári katedry svätá omša za 

kardinálov a biskupov, zosnulých v uplynulom roku, so začiatkom o 11.30 hod.  
 

Pápež novým biskupom:  Dávajte príklad života zvereného Bohu 
Nová evanjelizácia je výzvou pre všetkých veriacich pod vedením ich pastierov, 

zdôraznil Benedikt XVI. na stretnutí s novými biskupmi, 20. septembra v Castel 

Gandolfe.  Bol  medzi  nimi  aj  bratislavský  pomocný  biskup  Mons.  Jozef Haľko.  
 

Svätý Otec poukázal aj na nevyhnutnosť byť pri ohlasovaní evanjelia jeho 

vierohodnými svedkami. Biskupi sú podľa slov pápeža služobníkmi Boha a ľudí. 

Vyzval ich, aby boli odvážni v pozývaní ku stretnutiu s Kristom a ponúkali solídne 

základy viery. Biskup ako „prvý svedok viery“ musí na tejto ceste doprevádzať 

svojich veriacich a to najmä tým, že „ponúkne svoj príklad života, ktorý je v dôvere 

zverený Bohu“: „Nedá sa byť v službe ľuďom bez toho, aby sme neboli v prvom rade 

služobníkmi Boha. Vaše osobné úsilie o svätosť nech vás vedie ku každodennému asimilovaniu 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=624692


Rodinné listy 
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                              Rím 26. septembra 2012 

 4 

Božieho slova v modlitbe a živeniu sa Eucharistiou, aby ste v tomto pokrme čerpali životnú 

miazgu pre službu. Činorodá láska nech vás pobáda, aby ste boli blízko vašim kňazom skrze 

takú otcovskú lásku, ktorá dokáže podržať, povzbudiť, odpustiť. Oni sú vašimi prvými  

spolupracovníkmi, ktorí prinášajú Boha ľuďom a ľudí Bohu. Rovnako láska Dobrého Pastiera 

vás urobí pozornými voči chudobným a trpiacim, ktorí potrebujú vaše pochopenie a útechu, ako 

aj voči tým, ktorí stratili orientáciu a zmysel života. Buďte osobitne nablízku rodinám: 

rodičom, pomáhajte im byť prvými vychovávateľmi ich detí vo viere; deťom a mladým, aby 

dokázali budovať svoj život na pevnom základe priateľstva s Kristom.”                              VIAC 

 

Z príhovoru Benedikta XVI. francúzskym biskupom:  

    Brániť rodinný život v spoločnosti je myšlienkou prorockou 
Cirkev je povolaná chrániť rodinu a manželstvo pred všetkým, čo by menilo 

skutočnú pravdu o nej - toto je hlavnou myšlienkou piatkového príhovoru Svätého 

Otca  francúzskym  biskupom,  ktorí  sú  vo  Vatikáne  na  návšteve  Ad limina. 
 

Svätý Otec poukázal na úlohu laikov v cirkevnom živote, a tiež na riziko prílišnej 

pastoračnej „byrokracie“ v diecézach. „Brániť rodinný život v spoločnosti nie je 

myšlienkou spiatočníckou, ale skôr prorockou“, pretože takýmto spôsobom sa „napomáha 

podpore tých hodnôt, ktoré dovoľujú plný rozvoj ľudskej osoby, stvorenej na Boží obraz“. 

Citujúc z posynodálnej apoštolskej exhortácie Sacramentum Caritatis pokračoval: 

„Dobro, ktoré celá Cirkev a spoločnosť očakávajú od manželstva a na ňom založenej rodiny, je 

príliš veľké, aby sa nevenovalo úsilie tomuto špecifickému pastoračnému poľu. Manželstvo 

a rodina sú ustanovizne, ktoré treba napomáhať a chrániť pred každým možným omylom o ich 

pravde, lebo každá škoda, ktorá sa im spôsobí je v skutočnosti ranou spôsobenou ľudskému 

spolužitiu ako takému“. Pozastavil sa aj pri 

živote kresťanských komunít, keď zdôraznil, 

že „riešenie pastoračných problémov diecézy“ sa 

nemôže obmedzovať iba na „otázky týkajúce 

sa organizácie“. „Je tu riziko, že sa začne klásť 

dôraz na hľadanie účinných prostriedkov 

prostredníctvom istej pastoračnej byrokracie, 

sústreďujúcej sa na štruktúry, organizáciu 

a programy, ktoré sa môžu stať samoúčelnými, 

slúžiacimi výlučne tým, ktorí pracujú v týchto 

štruktúrach a nebude mať účinok na život 

nepraktizujúcich kresťanov“. Evanjelizácia si vyžaduje, aby sa vychádzalo „zo stretnutia 

s Pánom, z dialógu zakorenenom v modlitbe“. Nakoniec Benedikt XVI. obrátil pozornosť 

na laikov, povolaných do služieb Cirkvi: „Je nevyhnuté rešpektovať rozdiel medzi 

všeobecným kňazstvom všetkých veriacich a služobným kňazstvom vysvätených. Je to rozdiel, 

ktorý sa netýka len stupňa, ale samotnej povahy.“ Preto je dôležité zachovať „vernosť 

pokladu viery tak, ako bol vysvetľovaný magistériom a ohlasovaný celou Cirkvou“. Je preto 

rovnako dôležité, aby spolupráca medzi laikmi a kňazmi „bola vždy uprostred 

cirkevného spoločenstva zhromaždeného okolo svojho biskupa, ktorý je jej garantom“.  

 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=623057
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Svätá stolica schválila dekrét týkajúci sa vystúpenia z Cirkvi  
Konferencia biskupov Nemecka publikovala 20. septembra dekrét, schválený 

Svätou stolicou, v ktorom vysvetľuje, že tí veriaci, ktorí pred občianskymi úradmi 

prehlásili, že už nepatria do Katolíckej cirkvi, nemôžu aktívne participovať ani na 

živote cirkevného spoločenstva, a teda ani na sviatostnom živote. 
 

Nový dekrét, platný pre Nemecko, zdôrazňuje, že nie je možné viac rozlišovať medzi 

„občianskou“ a „duchovnou“ príslušnosťou ku Katolíckej cirkvi. V tejto krajine platí 

právny systém, ktorý má ako jeden zo svojich aspektov financovanie rôznych cirkví 

podľa uvedenia príslušnosti k danému náboženskému vyznaniu veriacich 

v prihlasovacom úrade. Tento zápis zahŕňa istý finančný príspevok na ekonomickú 

podporu príslušnej cirkvi. Význam nového dekrétu, ktorý vstúpil do platnosti 24. 

septembra, objasňuje generálny sekretár biskupskej konferencie, páter Hans 

Langendoerfer, jezuita, nasledovne: „Predovšetkým ide o jasné vyhlásenie. Kto žiada 

úradne zrušiť svoju príslušnosť ku Katolíckej cirkvi, nepatrí už viac nijakým spôsobom do 

cirkevného spoločenstva. Nedá sa odísť, vyčleniť z Cirkvi v zmysle „občianskom“ a nazývať sa 

súčasne katolíkom. Toto je základný bod dekrétu. Toto bol stály postoj Konferencie biskupov 

Nemecka a sme radi, že dnes je to oficiálne potvrdené. Rozdiel oproti minulosti je v tom, že 

správca farnosti sa musí osobne zaoberať tými, ktorí chcú z Cirkvi odísť. Tento dokument teda 

vyjadruje aj našu starosť o tých, ktorí viac nechcú patriť do Cirkvi.“                                  VIAC 

 

Benedikt XVI. zaslal telegram židovskej komunite v Ríme 
V piatok 21. septembra Židia začali sláviť nový rok Rosh Hashanah 

5773. Na stredu 26. septembra priadol sviatok Jom Kipur, ktorý je 

dňom pokánia a začiatkom októbra si pripomenú sviatok stánkov, 

Sukkot. Pápež Benedikt XVI. zaslal pri príležitosti týchto pre Židov 

významných dní vrchnému rabínovi Ríma Riccardovi Di Segnimu 

pozdravný telegram. Vyjadruje v ňom „úprimné želanie pokoja a dobra“ celej 

židovskej komunite v Ríme, „zvolávajúc od Najvyššieho hojné požehnanie do nového 

roka a vyjadrujúc túžbu, aby židia a kresťania rástli vo vzájomnej úcte a priateľstve, 

a tak vo svete svedčili o hodnotách, ktoré pochádzajú z viery v Jediného Boha“.  

 

Príhovor Benedikta XVI. členom CDI: Potreba etiky v politike 
Benedikt XVI. prijal v sobotu 22. septembra v Castel Gandolfe účastníkov 

medzinárodného stretnutia kresťanských demokratov. V úvode príhovoru 

prítomným 110 politikom, združeným v CDI (Centrist Democrat International), 

medzi ktorými bol aj Ján Figeľ, predseda KDH na Slovensku, Svätý Otec pozdravil 

novozvoleného nového predsedu, Piera Ferdinanda Casiniho a pokračoval. 
 

„Politický a inštitucionálny vklad, ktorého ste nositeľmi, nemôže byť limitovaný na 

odpoveď zoči-voči potrebám logiky trhu, ale musí ísť ďalej v neochvejnom hľadaní 

všeobecného dobra a podpory neodcudziteľnej dôstojnosti človeka.“ (...) „Dnes 

aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým zaznieva učenie Druhého vatikánskeho koncilu, 

podľa ktorého «spoločenský poriadok a jeho pokrok majú vždy vyúsťovať do dobra 

človeka, pretože poriadok vecí má byť podriadený poriadku osôb, a nie naopak» 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=623389
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(Gaudium et Spes,26). Poriadok osoby má za «základ pravdu, buduje sa na 

spravodlivosti a je oživovaný láskou» (porov. Katechizmus katolíckej cirkvi, 1912). 

Pápež následne predstavil širokú škálu oblastí života spoločnosti, v ktorých je 

mimoriadne naliehavé riadiť sa týmto rozlišovaním. Opätovne sústredil pozornosť na 

ochranu života a rodiny. V závere adresoval 

prítomným kresťanským politikom slová 

pripomínajúce ich zodpovednosť: „Vážené 

dámy a páni, ak je pravdou, že za obranu 

a rozvoj dôstojnosti človeka sú zodpovední 

muži a ženy v každom historickom čase 

a okolnostiach, je rovnako pravdou, že táto 

zodpovednosť sa osobitným spôsobom týka 

tých, ktorí zastávajú nejaké miesto 

v parlamente. Oni, zvlášť, ak žijú podľa viery, musia byť «schopní odovzdávať 

budúcim generáciám dôvody pre život a nádej» (Gaudium et Spes, 31). V tomto 

zmysle vhodne zaznieva napomenutie z Knihy múdrosti, podľa ktorého «súd bude 

prísny voči vládcom» (porov. Múdr 6,5); napomenutie, ktoré nebolo dané, aby 

vzbudzovalo strach, ale aby podnecovalo a povzbudzovalo spoločenských 

predstaviteľov na každom stupni k uskutočňovaniu všetkého dobra, ktorého sú 

schopní podľa možností a poslania, ktoré každému zveruje Pán.“ 
 

Ján Figeľ na pracovnej návšteve Ríma 
V piatok 21. septembra sa v Ríme konalo medzinárodné stretnutie kresťanských 

demokratov (CDI). Politikov z celého sveta prijal v sobotu na osobitnej audiencii 

v Castel Gandolfe aj pápež Benedikt XVI. Jedným z účastníkov stretnutia bol aj 

podpredseda Národnej rady SR a predseda KDH Ján Figeľ. V rozhovore pre 

Vatikánsky rozhlas povedal o medzinárodnom stretnutí CDI, ktoré si zvolilo aj 

nového predsedu, talianskeho politika Piera Ferdinanda Casiniho, ako aj o ďalších 

stretnutiach s niektorými predstaviteľmi Vatikánskej kúrie.  

 

Rozhovor s provinciálom kapucínov Miroslavom Kulichom  
V sobotnej rubrike Rozhovor týždňa bol našim hosťom páter Miroslav 

Kulich OFMCap., provinciálny predstavený kapucínov na Slovensku, 

ktorý sa v Ríme zúčastnil na 84. generálnej kapitule.  

 

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

 

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?c=623708
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?id=623691
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?id=623691

