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Katolícka  cirkev  má  šiestich  nových  kardinálov  
Svätý Otec v sobotu 24. novembra 2012 

kreoval  v Bazilike  sv. Petra  na 

riadnom verejnom konzistóriu,  

už piatom  za jeho pontifikátu, 

nových  členov  kardinálskeho  

kolégia – z Ameriky, Ázie a Afriky; 

prvýkrát v histórii nebola zastúpená 

Európa. Na  slávnosti  boli  prítomné  

oficiálne delegácie z ich krajín pôvodu.  
 

Novým kardinálom pápež pridelil tieto 

titulárne chrámy a diakonie v Ríme: Kardinálovi Jamsovi Michaelovi Harveyovi 

(USA) diakoniu sv. Pia V. vo Villa Carpegna; kardinálovi Bécharovi Boutrosovi 

Raïovi, maronitskému patriarchovi Antiochie (Libanon) nebola pridelená diakonia ani 

titul nakoľko je patriarchom; kardinálovi Baseliosovi Cleemisovi Thottunkalovi 

(India) titulárny chrám sv. Gregora VII.; kardinálovi Johnovi Olorunfemiovi 

Onaiyekanovi (Nigéria) titulárny chrám sv. Saturnína; kardinálovi Rubénovi 

Salazarovi Gómezovi (Kolumbia) titulárny chrám sv. Gerarda Maiellu a kardinálovi 

Luisovi Antoniovi Taglemu (Filipíny) titulárny chrám sv. Feliceho da Cantalice 

v Centocelle. Kardinálske kolégium aktuálne pozostáva z 211 členov, z ktorých je 120 

voličov a 91 kardinálov nad hranicou kánonického veku 80 rokov. «Verím v jednu, 

svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev» – touto citáciou Kréda začal Svätý Otec svoj 

príhovor zhromaždeniu v Bazilike sv. Petra: „Drahí bratia a sestry, tieto slová, ktoré 

za malú chvíľu slávnostným spôsobom vyslovia noví kardináli pri vyznaní viery, sú 

súčasťou Nicejsko-carihradského vyznania. Ono je súhrnom viery Cirkvi, ktorú 

prijíma každý vo chvíli krstu. Iba vtedy sme autentickými Pánovými učeníkmi, ak 

zachovávame a vyznávame túto pravdu neporušeným spôsobom. Počas dnešného 

konzistória sa chcem pozastaviť pri význame termínu «katolícka», ktorý poukazuje na 

základnú črtu Cirkvi a jej poslania. Príhovor by mohol byť širší a  možno ho poňať 

z viacerých perspektív; dnes sa zameriam iba na niekoľko myšlienok. Charakteristické 

znaky Cirkvi odpovedajú Božiemu plánu ako to vysvetľuje Katechizmus Katolíckej 

cirkvi: «To Kristus skrze Ducha Svätého dáva svojej Cirkvi, že je jedna, svätá, 

katolícka a apoštolská. On ju aj povoláva uskutočňovať každú z týchto vlastností» 

(b. 811). V konkrétnom zmysle je Cirkev katolíckou preto, že ju Kristus zahŕňa do 

svojho poslania spasiť celé ľudstvo. Hoci Ježišovo poslanie tu na zemi bolo 

obmedzené na židovský národ, «k ovciam strateným z domu Izraela» (Mt 15,24). VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=641825
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=641418
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=641526
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=641526
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=641852
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=641852
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=642228
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=641827
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Homília Benedikta XVI. z eucharistickej slávnosti s novými kardinálmi  
Svätý Otec celebroval v Nedeľu Krista Kráľa v Bazilike sv. Petra slávnostnú svätú 

omšu spolu so šiestimi novovymenovanými kardinálmi. V homílii pripomenul, že 

Ježišova moc nezodpovedá logike panovania a sily. 
 

Páni kardináli, ctihodní bratia v biskupskej a kňazskej službe, milí bratia a sestry! 

Dnešná slávnosť Krista Kráľa vesmíru, ktorou sa završuje liturgický rok je obohatená 

prijatím nových členov kardinálskeho kolégia, ktorých som podľa tradície pozval 

v dnešné dopoludnie sláviť spolu so mnou Eucharistiu. Na každého z nich sa 

obraciam so srdečným pozdravom a ďakujem kardinálovi Jamesovi Michaelovi 

Harveyovi za úctivé slová, ktoré mi vyjadril v mene všetkých. Pozdravujem aj 

ostatných kardinálov a všetkých biskupov, ktorí sú t prítomní ako aj vážené autority, 

pánov veľvyslancov, kňazov a rehoľníkov i všetkých veriacich, najmä tých, čo 

pochádzajú z diecéz, ktoré sú zverené pastoračnej starostlivosti nových kardinálov. 

V túto poslednú nedeľu liturgického roka 

nás Cirkev pozýva sláviť Pána Ježiša ako Kráľa 

vesmíru. Volá nás, aby sme zamerali náš pohľad 

do budúcnosti, či lepšie do hĺbky, k poslednej 

méte dejín, keď nastane konečné a  večné 

Kristovo kráľovstvo. On bol na počiatku s  Otcom, 

keď bol stvorený svet a plne zjaví svoju vládu na 

konci vekov, keď bude súdiť všetkých ľudí. Tri 

dnešné čítania nám hovoria o tomto kráľovstve. 

V dnešnom evanjeliovom úryvku, vybratom 

z rozprávania svätého Jána, ktorý sme počuli, sa 

Ježiš nachádza v ponižujúcej situácii odsúdenca 

pred rímskou mocou. Bol zajatý, ponižovaný 

a bitý a teraz jeho nepriatelia dúfajú, že dosiahnu 

jeho odsúdenie na trest      smrti. Pilátovi ho 

predstavili ako niekoho, kto túži po politickej 

moci, ako údajný židovský kráľ. Rímsky prokurátor koná výsluch a pýta sa Ježiša: „Si 

židovský kráľ?“ (Jn 18, 33). Keď Ježiš odpovedá na túto otázku, objasňuje povahu 

svojho kráľovstva a samotného jeho mesiášskeho poslania, ktoré nie je svetskou 

mocou ale slúžiacou láskou. Zdôrazňuje, že jeho kráľovstvo si v žiadnom prípade 

nemožno mýliť s akoukoľvek politickou mocou: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta; 

nie je stadiaľto“ (v. 36). Je jasné, že Ježiš nemá žiadne politické ambície.                  VIAC 
 

Benedikt XVI.  pred  modlitbou  Anjel  Pána  v  Nedeľu  Krista  Kráľa 
Po svätej omši, ktorú pápež slávil v nedeľu spolu s novými kardinálmi v Bazilike 

sv. Petra, pozdravil z okna svojej pracovne aj veriacich na námestí. V príhovore 

pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána poukázal význam  slávnosti  Krista  Kráľa. 
 

„Drahí bratia a sestry, Cirkev dnes oslavuje Pána Ježiša Krista, Kráľa celého vesmíru. 

Táto slávnosť je umiestnená na koniec liturgického roka a sústreďuje v sebe tajomstvo 

Ježiša «prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad všetkými mocnými zeme», rozširujúc 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=641993
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tak náš pohľad na plnú realizáciu Božieho kráľovstva, keď sa Boh stane všetkým vo 

všetkých (porov. 1 Kor 15,28). Svätý Cyril Jeruzalemský píše: «My ohlasujeme nielen 

prvý Kristov príchod, ale aj druhý, oveľa krajší ako ten prvý. Prvý bol v skutočnosti 

prejavom utrpenia, druhý prináša korunu božského majestátu;... v prvom bol 

podrobený poníženiu kríža, pri druhom je obklopený a oslavovaný zástupom 

anjelov» (Catechesis XV,1 Illuminandorum, De secundo Christi adventu: PG 33, 869A). Celé 

Ježišovo poslanie a obsah  jeho posolstva  spočívajú v ohlasovaní  Božieho  kráľovstva  

a v jeho realizovaní medzi ľuďmi prostredníctvom znamení a zázrakov. Druhý 

vatikánsky koncil však pripomína, že: «Kráľovstvo sa stáva zjavným predovšetkým 

v samej osobe Krista» (Lumen gentium, 5), keď ho uskutočnil prostredníctvom svojej 

smrti na kríži a vzkriesením, a keď sa zjavil ako Pán, Spasiteľ a Večný kňaz. Toto 

Kristovo kráľovstvo bolo zverené Cirkvi, ktorá je jeho «semienkom» a «počiatkom» 

a má za úlohu ohlasovať ho a šíriť medzi národmi v sile Ducha Svätého.                 VIAC 

 

„Rodinné stretnutie“ pápeža s novými kardinálmi a ich príbuznými  
Cirkev dnes mobilizuje všetky svoje sily v prospech pokoja 

na Blízkom východe a vo svete. Na toto úsilie poukázal 

Svätý Otec počas audiencie v Aule Pavla VI., kde 

v pondelok 26. novembra 2012 prijal nových kardinálov 

spolu s ich príbuznými a veriacimi.  
 

Benedikt XVI. nazval túto audienciu jednoduchým 

a „rodinným stretnutím“, počas ktorého sa obrátil na 

prítomných v ich rodných jazykoch. „S vďačnosťou voči 

Pánovi si chceme teraz pripomenúť pocity a hlboké chvíle, ktoré sme 

zažili včera a predvčerom pri príležitosti kreovania šiestich nových 

kardinálov. Boli to okamihy intenzívnej modlitby a spoločenstva, 

prežívané s vedomím udalosti, ktorá sa týka univerzálnej Cirkvi, 

povolanej, aby bola znamením nádeje pre všetky národy.“ 

Hovoriac v angličtine ku kardinálom Harveyovi, 

Thottunkalovi, Taglemu a Onaiyekanovi ich povzbudil, aby 

sa usilovali obraňovať im zverené stádo až po preliatie krvi, 

ako vyjadruje purpur ich odevov, a súčasne vyzval 

prítomných veriacich, aby ich duchovne podporovali: „Keď 

noví kardináli pocítia bremeno úradu, som presvedčený, že budú 

podporovaní vašimi modlitbami a pomocou, aby dokázali 

zachovať  jednotu s rímskym biskupom pri rozširovaní svätosti, 

jednoty a pokoja Cirkvi po celom svete.“ Vo francúzštine sa Svätý 

Otec prihovoril maronitskému patriarchovi Antiochie 

Bécharovi Boutrusovi Raïovi. Jeho slová boli opakovanou 

výzvou, aby aj kresťania na Blízkom východe mohli žiť 

slobodne podľa svojej viery: „Cirkev povzbudzuje všetkých, aby 

sústredili svoje úsilie v prospech pokoja vo svete a na Blízkom 

východe. Prímerie nemá dlhú existenciu, ak nebude založené na 

autentickom vzťahu vzájomného rešpektovania sa.“                VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=641950
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=642211
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Generálna audiencia Benedikta XVI. v stredu 28. novembra 2012 
Hovoriť o Bohu vo svete znamená ohlasovať podstatné, a teda že Boh nie je akási 

abstraktná myšlienka, ale láska. Na túto tému upriamil Svätý Otec pozornosť 

v katechéze audiencie v Aule Pavla VI. V jej závere vyslovil apel na boj proti aidsu. 
 

Drahí bratia a sestry, dnes si položme túto základnú otázku: ako v našich časoch 

hovoriť o Bohu? Ako komunikovať evanjelium, aby sme otvorili cesty k jeho 

spásonosnej pravde srdciam našich súčasníkov, ktoré sú tak často zatvorené a ich 

mysliam, ktoré sú rozptýlené lákadlami tejto spoločnosti? Aj sám Pán Ježiš, ako nám 

o tom hovoria evanjelisti, si pri ohlasovaní Božieho kráľovstva kládol túto otázku. 

Povedal: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo, alebo akým podobenstvom ho 

znázorníme?“ (Mk 4, 30). Ako dnes hovoriť o Bohu? Prvou odpoveďou je, že o Bohu 

môžeme rozprávať len preto, lebo Boh sám prehovoril k nám. Podmienkou toho, aby 

sme mohli hovoriť o Bohu, je teda počúvať to, čo Boh povedal. On k nám prehovoril. 

Boh nie je nejaká zložitá hypotéza o 

pôvode sveta, nie je matematická 

inteligencia, ktorá by nám bola vzdialená; 

Boh sa o nás zaujíma, Boh nás miluje, Boh 

osobne vstúpil do skutočnosti našich dejín 

a rozhodol sa komunikovať seba samého 

– a to až do tej miery, že k nám prišiel v 

tele. Boh je teda súčasťou nášho života, 

Boh je tak veľký, že má pre nás čas, môže 

nám venovať pozornosť, a aj nám ju venuje. V Ježišovi z Nazareta sa stretávame 

s tvárou Boha, ktorý zostúpil zo svojho neba, aby vstúpil do sveta ľudí – do nášho 

sveta – aby ich naučil umeniu života a ukázal im cestu ku šťastiu; aby nás oslobodil od 

hriechu a urobil nás Božími deťmi (por. Ef 1,5; Rim 8, 14). Ježiš prišiel, aby nás 

zachránil a aby nám ukázal dobrý život evanjelia.                                                        VIAC 
 

Príhovor pápeža delegátom kongresu o námorníckom apoštoláte 
V závere 23. medzinárodného kongresu o apoštoláte na mori, ktorý od 19. do 23. 

novembra 2012 organizovala vo Vatikáne Pápežská rada pre migrantov 

a cestujúcich, prijal jeho účastníkov pápež Benedikt XVI.  
 

V úvode audiencie v Klementínskej sále v mene prítomných pozdravil Svätého Otca 

kardinál Antonio Maria Vegliò, predseda spomenutého dikastéria. Zhromaždeným 

približne 400 delegátom zo 70 krajín, ktorí sa počas uplynulých dní zaoberali témou 

novej evanjelizácie v tomto špecifickom sektore, Benedikt XVI. v príhovore okrem 

iného povedal: „Vzhľadom na ťažkosti, ktorým dnes čelia prevádzkovatelia námorného 

priemyslu, rovnako ako rybári a ich rodiny, je stále jasnejšie, že je potrebné riešiť problémy «vo 

svetle integrálnej vízie človeka, ktorá by mala odrážať rôzne aspekty ľudskej osoby a na ktorú 

sa zameriava kontemplatívny pohľad, očistený láskou.» (Enc. Caritas in veritate, 32).“ Toto 

sú podľa slov pápeža len niektoré z mnohých aspektov, ktoré sú podstatou apoštolátu 

námorníctva a boli prejednávané aj počas končiaceho sa kongresu. Predovšetkým sú 

potvrdené dlhou históriou tohto apoštolátu.                                                                  VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=642810
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=642925
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=641532
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Benedikt XVI. o  rešpektovaní ľudských práv a dôstojnosti väzňov 
Svätý Otec prijal na audiencii účastníkov 17. konferencie riaditeľov väzenskej 

správy Rady Európy, ktorá sa od 22. novembra konala v Ríme. Zástupcovia 

všetkých 47 členských štátov paneurópskej organizácie zameranej na ochranu 

ľudských práv, sa na tohtoročnom stretnutí venujú právam väzňov.  
 

Benedikt XVI. preto v príhovore, ktorý im adresoval, upozornil na nevyhnutnosť 

rešpektovať dôstojnosť každého človeka. Ako povedal „témy trestnej spravodlivosti 

sú neustále v centre pozornosti verejnosti a vlád, a to najmä v čase, v ktorom 

ekonomické a sociálne rozdiely a rastúci individualizmus vyživujú korene 

kriminality“, menšia pozornosť sa však venuje dôstojnosti a hodnote každého väzňa. 

„Je nutné vyvinúť úsilie, konkrétne a nie iba ako potvrdenie princípu, v prospech efektívneho 

prevychovania osoby, potrebné vzhľadom na jej dôstojnosť, ako aj s ohľadom na jej sociálnu 

reintegráciu. Osobná požiadavka väzňov prežívať vo väzení čas rehabilitácie a dozrievania je 

v skutočnosti rovnako potrebou spoločnosti, ako kvôli znovu zachráneniu človeka, ktorý môže 

významne prispieť k dobru všetkých, tak aj pre obmedzenie tendencie k spáchaniu trestného 

činu a sociálneho nebezpečenstva,“ uviedol Svätý Otec.                                                    VIAC 

 

Benedikt XVI. v posolstve umelcom:  

Umelec je svedkom o kráse viery 
Umelec je svedkom o kráse viery. Toto tvrdenie 

zdôraznil Svätý Otec v posolstve zaslanom 

účastníkom 17. verejného zasadnutia pápežských 

akadémií,  ktoré  sa  v duchu toho istého  

hesla „Pulchritudinis fidei testis“ konalo v Ríme. 
 

 

Stretnutie konané 21. novembra otvoril kardinál Gianfranco Ravasi, predseda 

Pápežskej rady pre kultúru a Rady pre spoluprácu medzi pápežskými univerzitami. 

Názov večera, spojeného s udeľovaním Ceny pápežských akadémií, pripomína 

úvodné slová motu proprio, ktorým pápež Benedikt XVI. nedávno pripojil Pápežskú 

komisiu pre kultúrne dedičstvo Cirkvi k Pápežskej rade pre kultúru. „Krása viery“ – 

uviedol Svätý Otec v posolstve – „nikdy nemôže byť prekážkou pre vytvorenie 

umeleckej krásy, pretože je istým spôsobom jej miazgou a konečným horizontom.“ 

„Naozajstný umelec“ – pokračuje Benedikt XVI. citujúc posolstvo Druhého 

vatikánskeho koncilu umelcom – „je strážcom krásy sveta a vďaka svojmu 

jedinečnému estetickému cíteniu a intuícii môže hlbšie ako ostatní vnímať a prežívať 

krásu svojej viery, a potom ju odovzdávať ďalej svojimi vyjadrovacími prostriedkami 

a komunikovať svojou rečou.“ (...) „On môže participovať svojím vlastným 

špecifickým a originálnym podielom na tom istom povolaní a poslaní Cirkvi, najmä 

keď sa cíti byť povolaný k vytvoreniu umeleckých diel – rôznych umeleckých foriem – 

priamo súvisiacich so skúsenosťou viery a kultu či liturgiou Cirkvi, ktorej význam bol 

definovaný Druhým vatikánskym koncilom známym výrazom «zdroj a vrchol».“ 

Svätý Otec v pozdravnom liste ďalej uvádza esej napísanú v roku 1931 vtedajším 

farárom Giovannim Battistom Montinim, budúcim pápežom Pavlom VI.                VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=641198
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=641134
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Výročné stretnutie európskych biskupov východného obradu 2013  

sa uskutoční na Slovensku 
Budúcoročné stretnutie európskych biskupov  

východného obradu sa bude na pozvanie  

Mons. Milana Chautura, košického gréckokatolíckeho  

eparchu konať od 17. – 20. októbra 2013 v Košiciach,  

ktoré budú v nastávajúcom roku Európskym  

hlavným mestom kultúry. Stretnutie zapadne do  

kontextu osláv 1150. výročia misie svätých Cyrila a Metoda.  
 

Ako doceniť prínos katolíckych cirkví východného obradu v Európe v ekumenickom 

dialógu. Nad týmto uvažovalo asi 60 delegátov, vrátane biskupov a odborníkov, ktorí 

sa v dňoch od 22. do 25. novembra zúčastnili na 15. výročnom zasadnutí európskych 

katolíckych biskupov východného obradu. Stretnutie sa tohto roku konalo v Záhrebe-

Križevci (Chorvátsko), na pozvanie križevského biskupa Mons. Nikolu Kekića a pod 

záštitou Rady európskych biskupských konferencií (CCEE). V  záverečnom komuniké 

CCEE sa uvádza, že zhromaždenie biskupov vyjadrilo vďačnosť Svätému Otcovi za 

jeho neustále úsilie o to, aby liturgická, teologická a kultúrna tradícia východných 

cirkví bola poznaná a docenená ako duchovné bohatstvo pre celú Cirkev. Spomedzi 

relátorov stretnutia bol mimoriadne ocenený príspevok arcibiskupa Cyrila Vasiľa, 

sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.                                                                   VIAC 

 

Nová kniha o vzťahoch medzi Slovenskom a Svätou stolicou 

V pondelok 26. novembra sa na Veľvyslanectve SR pri Svätej stolici uskutočnila 

prezentácia knihy profesorky Emílie Hrabovec: Slovensko a Svätá stolica v rokoch 

1918-1927 vo svetle vatikánskych prameňov.  
 

Za účasti veľvyslancov Českej republiky, Maďarska, Ukrajiny, Litvy, 

Macedónska, Kórejskej republiky a ďalších hostí publikáciu predstavil kardinál Jozef 

Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Vystúpil aj predseda 

Pápežského výboru pre historické vedy páter Bernard Ardura a popredná talianska 

historička, profesorka dejín východnej Európy na rímskej univerzite Sapienza Rita 

Tolomeová. Organizátor podujatia, veľvyslanec SR pri Svätej stolici Jozef Dravecký sa 

na mikrofón Vatikánskeho rozhlasu vyjadril o význame podujatia, sama autorka 

predstavila publikáciu a na prínos nového diela upozornil kardinál Tomko.          VIAC 
 

 

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

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 
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