
Rodinné listy 
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                                Rím  29. februára 2012 

 

 1 

 Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel Pána 

v nedeľu  26. februára 
Aj v Prvú pôstu nedeľu sa na Námestí sv. Petra 

zišli tisíce veriacich z celého sveta, aby sa spolu  

s p{pežom pomodlili modlitbu Anjel Pána.  

Svätý Otec sa im tradične z okna svojej pracovne  

prihovoril a udelil apoštolské požehnanie. 
 

Drahí bratia a sestry! V dnešnú Prvú nedeľu 

v Pôstnom období stret{vame Ježiša, ktorý, potom ako ho v Jordáne pokrstil Ján 

Krstiteľ, podstupuje pokušenie na púšti (porov. Mk 1,12-13). Rozprávanie sv. Marka je 

stručné, nenach{dzajú sa v ňom detaily, ktoré čítame v Matúšovom a Luk{šovom 

evanjeliu. Púšť, o ktorej sa hovorí, m{ rozličné významy. Môže naznačovať stav 

opustenosti a samoty, „miesto“ utrpenia človeka, bez akejkoľvek opory a istoty, kde 

pokušenie dolieha oveľa silnejšie. Môže znamenať i miesto, ktoré je útočiskom 

a akýmsi prístreškom, ako bolo pre Izraelský ľud potom, ako vyšiel z egyptského 

otroctva. Je miestom, kde sa osobitným spôsobom d{ zakúsiť Božia prítomnosť. Ježiš 

bol „na púšti štyridsať dní a Satan ho pokúšal“ (Mk 1,13). Svätý Lev Veľký to komentuje 

„P{n chcel podstúpiť útok pokušiteľa, aby n{s svojou pomocou ochr{nil a aby nás svojim 

príkladom učil“ (Tractatus XXXIX, 3 De ieiunio guadragesimae: CCL 138/A, Turnholti 

1973, 214-215). Čo sa môžeme z tohto príbehu naučiť? Ako čítame v knihe 

Nasledovanie Krista „Pokiaľ žijeme na svete, nemôžeme byť bez tr{penia a pokušenia ... ale 

trpezlivosťou a pravou pokorou sa st{vame silnejšími než všetci nepriatelia“ (Prvá kniha, 13. 

kap.), teda trpezlivosť a pokora pri každodennom nasledovaní P{na n{s učí stavať 

svoj život nie mimo neho alebo – ako keby neexistoval –, ale v ňom a s ním, pretože on 

je prameňom skutočného života. Pokušenie odstr{niť Boha, usporiadať svoje veci 

a z{ležitosti vo svete podľa seba, spoliehajúc sa iba na svoje schopnosti, bolo a je 

prítomné v celých dejin{ch ľudstva. Ježiš slovami „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie 

kr{ľovstvo“ (Mk 1,15), oznamuje, že v ňom sa uskutočňuje niečo nové: Boh sa obracia 

k človeku neočak{vaným spôsobom, 

spôsobom jedinečnej a konkrétnej 

blízkosti, plnej l{sky. Vteľuje sa a vstupuje 

do ľudského sveta, aby vzal na seba 

hriech, zvíťazil nad zlom a prinavrátil 

človeka do Božieho sveta. Avšak toto 

ozn{menie veľkého daru sprev{dza aj 

primeraná požiadavka. Ježiš dod{va: 

„Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,15). Je to 

pozvanie k viere v Boha, ku 

každodennému obr{teniu života podľa jeho vôle a k zameraniu každého n{šho 

skutku a myšlienky na dobro. Pôstne obdobie je časom vhodným na obnovenie 

a upevnenie n{šho vzťahu s Bohom prostredníctvom každodennej modlitby, prejavov 

pokánia a skutkov bratskej solidárnej lásky. Prosme Pannu Máriu, aby nás 

sprevádzala na našej pôstnej ceste. VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=566420
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Pôstne duchovné cvičenia vo Vatik{ne 
V nedeľu večer 26. februára sa začali pôstne duchovné cvičenia pre Svätého Otca 

a Rímsku kúriu. Meditácie pripravuje kardinál Laurent Monsengwo Pasinya, 

kinshaský arcibiskup a sú inšpirované Prvým J{novým listom.  
 

Medit{cie prvého dňa, zhrnuté pod n{zov „Spoločenstvo a život“ odkazovali na Boha 

ako život, svetlo, pravdu. Druhý deň bol reflexiou nad jednotou v Cirkvi. K voľbe 

tejto témy kardinál Pasinya, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedol: „Videl som, 

že svätý J{n venuje veľkú pozornosť jednote v Cirkvi, ako spoločenstvu veriacich s apoštolmi, 

či veriacich s Bohom, ako aj apoštolov s Bohom. Je to zaujímavá téma, ktorá je stále aktuálna, 

pretože v r{mci tejto témy hovoríme o všetkých problémoch ranej cirkvi, s ktorými sa aj my 

môžeme stretnúť. M{m na mysli narušenie jednoty v Cirkvi: pre nedostatok viery, z dôvodu 

nedostatku milosrdnej l{sky, či 

pre nedôsledné dodržiavanie 

učenia apoštolov.“ K súvisu 

tejto témy s Pôstnym 

obdobím kardinál dodal: 

„Pôstne obdobie je prakticky 

ísť s Ježišom na púšť, aby sme 

boli bližšie k Bohu. Tam, kde 

P{n zvíťazil nad diablom, aj 

my musíme zvíťaziť.“ Streda 

29. februára, tretí deň 

pôstnych duchovných 

cvičení vo Vatik{ne sa 

dotýkal delik{tnej témy narušenia spoločenstva s Bohom, najmä vnútri Cirkvi. Autor 

meditácií, kardinál Pasinya ponúkol dopoludnia Svätému Otcovi a členom Rímskej 

kúrie – zhromaždeným v kaplnke Redemptoris Mater v Apoštolskom pal{ci – dve 

reflexie. Prvú pod n{zvom „L{ska sveta“ a druhú „Antikristus alebo nedostatok viery 

v Ježiša Krista“. Tretia, popoludňajšia medit{cia bola konfront{ciou s témou „Hriech 

kňaza“. Duchovné cvičenia potrvajú do soboty 3. marca 2012.  

Z dôvodu duchovných cvičení sa pravideln{ stredajšia generálna audiencia nekonala. 

Slovenská sekcia Vatikánskeho rozhlasu priniesla v stredajšom vysielaní namiesto 

katechézy Pôstne posolstvo Benedikta XVI. 
 

Homília Benedikta XVI. z Popolcovej stredy 22. februára 2012 
Benedikt XVI. sa v homílii pri svätej omši z Popolcovej stredy, v Bazilike sv. 

Sabíny, titulárnom chráme kardinála Jozefa Tomka, zameral na symboliku popola. 

Zdôraznil, že liturgia Popolcovej stredy neprivádza k zúfalstvu, ale k objaveniu 

cesty ku vzkrieseniu. 
 

Ctihodní bratia, drahí bratia a sestry. Týmto dňom pok{nia a pôstu – Popolcovou 

stredou – začíname novú cestu k Veľkej noci vzkriesenia: cestu pôstu. Teraz by som sa 

chcel kr{tko zastaviť a rozjímať nad liturgickým významom popolca, materi{lnym 

znakom, prírodným prvkom, ktorý sa v liturgii st{va posvätným symbolom, veľmi 

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=567333
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dôležitým v tento deň, ktorým sa začína pôstna cesta. V starovekej židovskej kultúre 

bolo sypanie popola na hlavu, ako znamenie pok{nia, bežné a často spojené 

s oblečením vrecoviny alebo handier. Pre n{s kresťanov je jedinečnou chvíľou, ktor{ 

má okrem iného podstatnú duchovnú a obradovú dôležitosť. Predovšetkým popol je 

jedným z tých materiálnych symbolov, prostredníctvom ktorých vstupuje vesmír do 

vnútra liturgie. Hlavnými sú evidentne symboly sviatostí: voda, olej, chlieb a víno, 

ktoré sa st{vajú skutočnou a vlastnou sviatostnou matériou, nástrojom, 

prostredníctvom ktorého sa odovzd{va Kristova milosť, a tak prich{dza až k n{m. 

V prípade popola ide o nesviatostný znak, ale vždy spojený s modlitbou a posvätením 

Božieho ľudu: pred samotným individu{lnym udelením popola, je totiž jeho osobitné 

požehnanie – ktoré urobíme o chvíľu – a to dvoma možnými formulami. VIAC 

 

Program n{vštevy p{peža Benedikta XVI. v Miláne 
Benedikt XVI. sa začiatkom júna zúčastní na Svetovom stretnutí rodín.  

Program jeho trojdňovej n{vštevy v metropole Lombardie  

bol zverejnený 28. marca na tlačovej 

konferencii v Miláne. Stretnutie 

rodín sa kon{ každé tri roky a tento 

7. ročník – s témou „Rodina: pr{ca 

a sviatok“ – sa uskutoční v sídle 

najväčšej talianskej diecézy.  
 

Svätý Otec priletí do Milána v piatok 

1. júna o 17.00 hod. Po privítaní 

zástupcami mesta a št{tnej spr{vy na 

letisku Mil{ne sa p{pež stretne s 

obyvateľmi mesta na n{mestí pred Mil{nskym dómom, gotickou katedr{lou, ktor{ je 

sídlom mil{nskeho arcibiskupa kardin{la Angela Scolu. V prvý deň pastoračnej 

n{vštevy je v divadle La Scala pl{novaný koncert na počesť Svätého Otca. V sobotu 

2. júna r{no je na programe modlitba ranných chv{l s kňazmi, rehoľníkmi 

a rehoľnicami v Dóme a potom na štadióne San Siro stretnutie s birmovancami. 

V popoludňajších hodinách sa Benedikt XVI. prihovorí zástupcom mesta. Sobota 

vyvrcholí účasťou na tzv. Festivale svedectiev v rámci Stretnutia rodín na letisku 

Bresso. V nedeľu 3. júna v dopoludňajších hodin{ch bude na tomto letisku o 10.00 

hod. Benedikt XVI. sl{viť Eucharistiu. Popoludní sa stretne s organizátormi stretnutia 

a z Mil{na späť do Ríma odletí okolo 17.30 hod. Posledné Svetové stretnutie rodín sa 

konalo v roku 2009 v Mexico City. Podrobnejší program stretnutia je k dispozícii 

v šiestich jazykoch na internetovej stránke www.family2012.com. P{pež sa vr{ti do 

Mil{na po 28 rokoch od poslednej n{vštevy. Asi 2600 dobrovoľníkov a 1280 rodín je 

zapojených do organizácie podujatia, ktoré bude metropola talianskeho regiónu 

Lombardia hostiť od piatka 1. júna do nedele 3. júna 2012. Svetové stretnutie rodín 

organizuje P{pežsk{ rada pre rodinu s jej predsedom kardinálom Enniom 

Antonellim a Arcidiecéza Mil{no, na čele ktorej stojí kardin{l Angelo Scola. 

 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=565596
http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=567320
http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=567320
http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=567400
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Svätý Otec sleduje prípravy SDM 2013 
„Pápež veľmi dôsledne sleduje prípravy Svetových dní 

mládeže a verí v nasadenie mladých do tohto veľkého 

dobrodružstva viery, akým svetové dni sú“. Toto 

zdôraznil predseda P{pežskej rady pre laikov 

kardinál Stanislaw Rylko pri príchode do Ria. 
 

Rio de Janeiro bude hostiteľom SDM 2013 (od 23. do 28. júla). Kardinál Rylko je od 27. 

februára do 2. marca v Brazílii, aby zhodnotil priebeh príprav. V tejto súvislosti, ako 

uvádza arcibiskupstvo v Riu, sa delegácia Vatikánu stretne s organizačným výborom 

podujatia a  brazílskymi biskupmi. Dnes – ako uviedla agentúra Sir – sa kardinál 

Rylko stretne s predstaviteľmi mesta spolu so zástupcami hnutí a združení. Program 

zahŕňa aj n{vštevu niektorých miest určených pre p{pežské liturgické sl{venia. Vo 

štvrtok 1. marca, v pamätný deň založenia mesta Rio de Janeiro, bude kardinál Rylko 

predsedať svätej omši v miestnom sanktu{riu Krista Vykupiteľa.  
 

Stretnutie Benedikta XVI. s rímskym klérom 
V Aule Pavla VI. vo Vatikáne sa vo štvrtok 23. februára konalo tradičné pôstne 

stretnutie biskupa Ríma s rímskym klérom. Na prítomných obrátil najprv 

prostredníctvom zamyslenia lectio divina nad listom sv. Pavla Efezanom (4, 1-16).  
 

Potom p{pež rímskemu kléru odovzdal „Pravidl{ života“ – publik{ciu vydavateľstva 

San Paolo s n{zvom „Vyvolený Bohom pre ľudí“ (Scelto da Dio per gli uomini). 

Dokument, ktorý m{ byť podľa úvodných slov kardin{la Valliniho, vik{ra Svätého 

Otca, skôr ideálom ako zbierkou predpisov, akousi duchovnou stopu, ovocím 

kňazského roku 2010. Stretnutie začal Svätý Otec slovami: „Drahí bratia, je pre mňa 

veľkou radosťou, že môžem každý rok na začiatku Pôstu vidieť „môj klérus“, kňazov Ríma. Je 

pekné vidieť, koľko n{s je. Myslel som, že v tejto veľkej aule budeme takmer stratenou 

skupinkou, ale vidím, že sme silnou Božou arm{dou a môžeme s odvahou vstúpiť v tomto 

našom čase do z{pasov, nevyhnutných pre napredovanie smerom k Božiemu kr{ľovstvu. 

Pôstnou bránou sme vstúpili do každoročného obnovenia n{šho krstu, opakujeme takpovediac 

n{š katechumen{t, vraciame sa do hlbín n{šho pokrsteného bytia, a tak pričlenení ku Kristovi 

sa môžeme pokúšať viesť naše komunity. V tomto osobnom priateľstve  so  vzkrieseným Pánom  

sa stále  viac pripodobňovať Kristovi, stále viac byť kresťanmi.“ 
                                                                                 

Stretnutie p{peža s tongským kr{ľom 
Benedikt XVI. prijal v piatok 24. februára kr{ľa Tongského 

kr{ľovstva, št{tu súostrovia v južnom Tichomorí. Siaosi 

Tupou V. sa následne stretol s vatikánskym sekretárom 

pre vzťahy so št{tmi Dominiquem Mambertim. Počas 

rozhovorov sa dotkli niektorých aspektov spoločenského 

a ekonomického života v krajine, ako aj pozitívneho príspevku Katolíckej cirkvi 

v rôznych sektoroch spoločnosti a v aktivit{ch podporujúcich ľudskú dôstojnosť. 

Nasledovala výmena názorov na medzinárodnú situáciu, so zvl{štnym zreteľom na 

tichomorské ostrovné št{ty. 
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P{pež Benedikt XVI. sa stretol s členmi Kruhu sv. Petra 
Svätý Otec sa 24. februára stretol s členmi Kruhu sv. 

Petra, nadácie venujúcej sa od roku 1869 podpore 

Svätej stolice a pomoci chudobným. V úvode 

príhovoru p{pež pozdravil generálneho predsedu 

nadácie, vojvodu Leopolda Torloniu.  
 

Následne sa Benedikt XVI. zameral na súčasné pôstne 

obdobie, ktoré je vhodným časom na to, aby sme sa 

„s pomocou Božieho slova a sviatostí obnovili vo viere a láske, 

ako na osobnej úrovni, tak aj komunitnej“. Svätý Otec 

z{roveň pripomenul cit{t z Listu Hebrejom, ktorý 

vyzýva: „Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme 

k láske a k dobrým skutkom“ (Hebr 10; 24). Ďalej povedal: 

„Drahí priatelia, dnes, tak ako včera, sa svedectvo l{sky 

dotýka zvl{štnym spôsobom ľudských sŕdc; nov{ 

evanjelizácia, osobitne v takom kozmopolitnom meste ako je Rím, si vyžaduje veľkú duchovnú 

otvorenosť a múdru disponovanosť voči všetkým. V tomto zmysle vznik{ sieť charitatívnej 

pomoci, ktorú každý deň uskutočňujete v prospech tých, ktorí sa nachádzajú v núdzi.“ VIAC 

 

Benedikt XVI. P{pežskej akadémii pre život 
Benedikt XVI. prijal v sobotu 25. februára na osobitnej audiencii približne 200 

účastníkov plenárneho zasadnutia P{pežskej akadémie pre život, ktoré sa minulý 

týždeň konalo vo Vatikáne. V príhovore vyzdvihol dôležitosť vybranej témy. 
 

V súvislosti s témou Diagnostika a terapia neplodnosti p{pež zdôraznil, že t{to téma m{ 

okrem ľudského a sociálneho významu „osobitnú vedeckú dôležitosť a vyjadruje 

konkrétnu možnosť hodnotného dialógu medzi etickou dimenziou a biomedicínskym 

výskumom“. Okrem morálneho prístupu k pomoci neplodným párom poukázal na to, 

že „skúmanie  diagnostiky a terapie predstavuje spr{vnejší vedecký prístup k otázke 

neplodnosti a z{roveň rešpektuje ľudskú integritu jednotlivých osôb.“ Pripomenul, že Cirkev 

stojí pri trpiacich manželských p{roch, a preto povzbudil k pokračovaniu vo výskume 

so zreteľom objaviť skutočnú pravdu v službe autentického dobra pre človeka 

spôsobom, ktorý odmieta riziko, že sa výskum stane čisto praktickou z{ležitosťou. 

„Ľudská a kresťansk{ dôstojnosť plodnosti nespočíva iba v akomsi „produkte“, ale v spojení 

s manželským aktom, ktorý je vyjadrením manželskej l{sky, ich jednoty nie len biologickej, ale 

tiež duchovnej. Opodstatnené rodičovské túžby p{ru, ktorý je konfrontovaný s neplodnosťou, 

musia predovšetkým n{jsť – s pomocou vedy – odpoveď, ktor{ rešpektuje ich dôstojnosť ako 

osôb a manželov. Veda nedok{že vždy adekv{tnym spôsobom odpovedať na túžby mnohých 

p{rov. Preto by som chcel manželským p{rom konfrontovaným s neplodnosťou pripomenúť, 

aby kvôli tomuto neprežívali frustr{ciu vo svojom povolaní k manželstvu. Manželia skrze svoje 

krstné a manželské povolanie sú vždy volaní spolupracovať s Bohom v tvorení nového ľudstva. 

Povolanie k láske je povolaním k sebadarovaniu sa a tento spôsob nemôže prekaziť nijaký 

biologický stav. Tam, kde veda nenach{dza odpoveď, prich{dza odpoveď od Krista.“ VIAC  

Prezident akadémie Mons. Ignacio Carrasca de Paula k výberu témy TU. 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=565886
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=566364
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=565878


Rodinné listy 
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                                Rím  29. februára 2012 

 

 6 

P{pežsk{ akadémia pre život: „Diagnostika a terapia neplodnosti“ 
P. J{n Ďačok SJ, člen korešpondent P{pežskej akadémie pre život, v rubrike 

venovanej problematike neplodnosti približuje priebeh medzin{rodného stretnutia 

lekárov, vedcov a iných špecialistov na túto tému. Hovorí o význame zasadnutia 

P{pežskej akadémie pre život aj pre Slovensko, ako aj o prijatí ďalšieho slovenského 

lek{ra za jej člena korešpondenta počas minulotýždňového 18. plen{rneho zasadania 

akadémie. Je ním Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. 
 

V Bratislave vystúpili osobnosti médií a novej evanjelizácie z Vatikánu  
„Výzvy novej kultúry“ je n{zov konferencie, ktorá sa 24. februára 2012 uskutočnila 

v Bratislave. Vystúpili na nej osobnosti médií a novej evanjelizácie z Vatikánu, 

ktorých predn{šky si prišli vypočuť takmer dve stovky predstaviteľov 

n{boženského a spoločenského života zo Slovenska i zahraničia. 
 

Konferenciu otvorili svojím príhovorom apoštolský nuncius na Slovensku Mons. 

Mario Giordana a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. Arcibiskup Giordana 

okrem iného povedal, že konferencia je dôkazom toho, že Cirkev na Slovensku si 

uvedomuje svoje z{kladné poslanie a že chce prin{šať dnešnému svetu svetlo 

Kristovej evanjelizácie. „Novej evanjeliz{cie, ktor{ by bez toho, aby rezignovala na pravdu, 

na radik{lnosť kresťanského života či evanjeliové požiadavky, dok{zala týmto výzvam čeliť,“ 

povedal Mons. Giordana. „Prípadné ťažkosti, ktoré sú s tým spojené, nech nás ako Cirkev 

neodradia a nech n{m nevezmú túžbu a vôľu byť verní svojmu povolaniu,“ dodal apoštolský 

nuncius na Slovensku. VIAC 
 

Rozhovor s Mons. Jozefom Haľkom 
Hosťom v Rozhovore týždňa z 25. februára 2012 bol Mons. Jozef Haľko, 

novovymenovaný pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy. Jeho prvú reakciu na 

nomináciu sme priniesli v našom vysielaní ešte v deň vymenovania, 31. janu{ra. 

Mons. Jozef Haľko kr{tko nato navštívil Rím, Kongreg{ciu pre biskupov, kde ho prijal 

prefekt Kongregácie kardinál Marc Ouellet. 48-ročný nový bratislavský pomocný 

biskup  vo Večnom meste zaspomínal na študentské časy na P{pežskej univerzite 

Santa Croce, kde v roku 2000 dosiahol doktorát. Viac o tejto nedávnej ceste do Ríma 

hovorí on sám. 
 

 

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

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 vo štvrtok 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=566760
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=566039
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=566372

