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Benedikt XVI. ukončil synodu biskupov o novej evanjelizácii 
Pontifikálnou svätou omšou v Bazilike sv. Petra sa v nedeľu 28. októbra skončilo 

13. riadne generálne zhromaždenie synody biskupov. Na liturgickom slávení sa 

spolu s pápežom zišlo 49 kardinálov, 6 patriarchov a vyšších arcibiskupov 

východných cirkví, 71 arcibiskupov, 120 biskupov, množstvo kňazov a veriacich 

z celého sveta. Prinášame homíliu Svätého Otca z tejto slávnosti. 
 

Ctihodní bratia, vážení páni a dámy, drahí 

bratia a sestry. Zázrak uzdravenia slepého 

Bartimeja má v Markovom evanjeliu 

významné miesto. Je vložený na koniec prvej 

časti, nazývanej „cesta do Jeruzalema“. Ide 

o poslednú cestu Ježiša do svätého Mesta na 

Veľkonočné sviatky, o ktorých vie, že ho 

počas nich očakáva utrpenie, smrť 

a zmŕtvychvstanie. Ježiš vystupujúc do 

Jeruzalema z údolia Jordánu prechádza Jerichom, a pri východe z mesta stretáva 

Bartimeja. Evanjelista spomína, že sa to udialo, „keď so svojimi učeníkmi a s veľkým 

zástupom z Jericha odchádzal“ (10,46), s tým zástupom, ktorý ho onedlho vyhlási za 

Mesiáša počas jeho vstupu do Jeruzalema. A práve vtedy pri ceste sedel a žobral 

Bartimej, ktorého meno znamená „Timejov syn“, ako ďalej dodáva sám evanjelista. 

Celé Markovo evanjelium je púťou viery, ktorá postupne graduje v Ježišovej škole. 

Prvými účastníkmi tohto postupného objavovania sú učeníci, ale sú tu i iné osobnosti, 

ktoré zohrávajú dôležitú úlohu, a Bartimej je jednou z nich. Jeho uzdravenie je 

posledným zázračným uzdravením, ktoré Ježiš vykonal pred svojim umučením, a nie 

náhodou ide o slepca, teda o niekoho, ktorého oči stratili svetlo. Vieme z iných textov, 

že slepota má v evanjeliu výstižný význam. Predstavuje človeka, ktorý potrebuje 

Božie svetlo, svetlo viery, aby skutočne 

poznal pravdu a kráčal po ceste života. Je 

podstatné uznať, že sme slepí, že 

potrebujeme toto svetlo, inak sa môže stať, 

že zostaneme slepí navždy (porov. Jn 9,39-

41). Bartimej je v tomto strategickom bode 

Markovho evanjelia predstavený ako vzor. 

Nebol slepým od narodenia, ale o zrak 

prišiel. Je človekom, čo stratil svetlo a je si 

toho vedomý, nestratil však nádej, uvedomuje si možnosť stretnutia s Ježišom 

a dôveruje, že ho môže uzdraviť.                                                                                      VIAC 
 

Benedikt XVI.  pred  modlitbou  Anjel Pána  v nedeľu  28. októbra 2012 
Po modlitbe Anjel Pána na Námestí sv. Petra vyjadril Svätý Otec spolucítenie 

s ľuďmi zasiahnutými uragánom na Kube, Haiti, Jamajke a Bahamy. V tradičnom 

príhovore  pred  modlitbou  zveril  ovocie  práve  ukončenej  synody  Božej  Matke. 
 

„Drahí bratia a sestry, svätou omšou, ktorú sme dnes predpoludním slávili v Bazilike 

sv. Petra, sa skončilo 13. riadne generálne zhromaždenie synody biskupov. Počas 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=633751
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troch týždňov sme sa konfrontovali s realitou novej evanjelizácie na odovzdávanie 

kresťanskej viery. Zúčastnila sa na tom celá Cirkev a jej námaha prinesie vďaka 

Pánovej milosti svoje ovocie. Synoda je vždy predovšetkým momentom silného 

cirkevného spoločenstva a preto chcem spolu s vami za ňu poďakovať Bohu, ktorý 

nám dal znova zakúsiť nádheru byť Cirkvou, byť ňou dnes v našom svete, v takom, 

aký je, uprostred tohto ľudstva s jeho ťažkosťami a nádejami. Zhoda slávenia synody 

s 50. výročím otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu a začiatkom Roku viery je 

v tejto súvislosti osobitne významná. Na výročie koncilu bolo rovnako dôležité 

pripomenúť si blahoslaveného Jána XXIII. a Božieho služobníka Pavla VI., pretože toto 

nám pomohlo spoznať skutočnosť, že nová evanjelizácia nie je naším výmyslom, ale 

dynamizmom, ktorý sa rozvíjal v Cirkvi od 50-tych rokov minulého storočia, keď sa 

ukázalo, že krajiny s dávnou kresťanskou tradíciou sa stali «misijným územím».“   VIAC 
 

Pápež Benedikt XVI. rozhodol o zmenách  kompetencií v Rímskej kúrii 
V závere 22. generálnej kongregácie synody v sobotu 27. októbra si vzal slovo 

Benedikt XVI., aby takto uzatvoril práce 13. riadnej generálnej synody biskupov. 

Okrem pozdravov a poďakovaní  oznámil zmeny v kompetenciách v Rímskej kúrii. 
 

„V kontexte reflexií synody biskupov na tému «Nová 

evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery» a na záver 

úvah o seminároch a katechéze s radosťou oznamujem, že som sa 

po modlitbe a ďalších úvahách rozhodol presunúť kompetenciu 

týkajúcu sa seminárov z Kongregácie pre katolícku výchovu na 

Kongregáciu pre klerikov. Kompetenciu vzťahujúcu sa na 

katechézu presúvam z Kongregácie pre klerikov na Pápežskú 

radu na podporu novej evanjelizácie.“ Účastníkom končiacej sa 

biskupskej synody tiež zdôvodnil svoje rozhodnutie vymenovať 

nových kardinálov počas novembrového konzistória.            VIAC 
 

Spätný pohľad Mons. Fisichellu na synodu 
Svätou omšou slávenou uplynulú nedeľu vo Vatikánskej bazilike pápež Benedikt 

XVI. – po troch týždňoch prác – ukončil synodu o novej evanjelizácii. Spätný 

pohľad na synodu poskytol v interview pre Vatikánsky rozhlas predseda Pápežskej 

rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella. 
 

„Ozajstnými protagonistami“ ohlasovania evanjelia sú svätí, pretože „hovoria rečou 

pochopiteľnou pre všetkých, príkladom života a skrze skutky dobročinnej lásky“. 

Týmto vyjadrením Svätý Otec zhrnul tri pastoračné línie, naznačené synodou: 

obnovenie sviatostného života; misie medzi tými, ktorí ešte 

nepoznajú Ježišovo posolstvo spásy a obnovené ohlasovanie 

pokrsteným, ktorí sa vzdialili od viery. K bilancii synody sa pre 

Vatikánsky rozhlas vyjadril aj predseda Pápežskej rady na 

podporu novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella: „Myslím, že sa 

ukázalo veľmi zreteľne, veľmi jasne, že Cirkev chce nastúpiť na túto 

cestu novej evanjelizácie s veľkým odhodlaním, ako si želal Svätý Otec.“ 

Ako bude od tohto bodu smerovať svoju prácu Pápežská rada na 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=633729
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=633619
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podporu novej evanjelizácie? Hovorí jej predseda: „Predovšetkým musíme urobiť solídnu 

a dôkladnú analýzu všetkého, čo bolo, aj čo nebolo na synode prejednávané. Skutočnosť, že 

katechéza bude podľa oznámenia Svätým Otcom pod kompetenciou Pápežskej rady na podporu 

novej evanjelizácie, znamená nielen zvýšenie našej zodpovednosti, ale väčšiu kvalifikovanosť 

novej evanjelizácie a umožní preverovanie prehlbujúceho sa vzťahu medzi evanjelizáciou 

a katechézou.“                                                                                                                         VIAC 
 

Bilancia synody o novej evanjelizácii podľa kardinála Scolu 
Po schválení a prezentácii posolstva synody sa jej práce schýlili k záveru, pre 

účastníkov tohto 13. generálneho riadneho zhromaždenia synody biskupov nastal 

čas bilancovať. Obdobím veľmi intenzívnym, ktoré potrebuje ďalší čas na hlbšie 

uvedomenie si všetkého, ho nazval kardinál Angelo Scola, milánsky arcibiskup. 
 

„Bola to práca veľmi náročná, a preto budeme potrebovať viac 

času, aby sme prenikli k podstate toho, čo z nej vzišlo. Ale 

myslím, že niektoré uzávery môžeme urobiť. Svätý Otec si 

prial, aby zo synody vzplanul «oheň», akým bola pre neho 

skúsenosť koncilu. Skutočne to práca mimoriadne intenzívna: 

do pléna boli hodené veľmi zaujímavé otázky. Myslím 

napríklad na správu o daroch hierarchických, charizmatických, na tému rodiny, 

vzťahov s islamom. Som presvedčený, že táto synoda – ak budeme mať trpezlivosť, 

aby sme ju vniesli do miestnych cirkevných spoločenstiev a to všetko spoločne akosi 

‚strávili‘ –, bude znamenať rozhodujúci krok v smerovaní novej evanjelizácie. Ale už 

teraz je jasné, že tieto tri týždne ešte viac posilnili spoločenstvo medzi nami biskupmi 

a našu oddanosť a úctu voči Svätému Otcovi a jeho mimoriadnemu magistériu.“  VIAC 

 

Generálna audiencia Benedikta XVI. v stredu 31. októbra 2012  
Pre množstvo nahlásených pútnikov, ktoré ďaleko prevýšilo kapacitu Auly Pavla 

VI., sa dnešná generálna audiencia konala napriek dažďu na Námestí sv. Petra. 

V katechéze Svätý Otec zameral na skutočnosť, že naša viera je spoločná viera 

jedinej Cirkvi, „netýka sa len mojej osoby“. 
 

Drahí bratia a sestry, pokračujeme v našom uvažovaní nad katolíckou vierou. Minulý 

týždeň som hovoril o tom, že viera je dar, lebo Boh sám robí prvý krok, aby nám 

vyšiel v ústrety. Viera je potom odpoveď, prostredníctvom ktorej ho prijímame ako 

stabilný základ nášho života. Je to dar, ktorý mení celú našu existenciu, pretože nám 

otvára pohľad na Ježiša: on v nás koná a robí nás schopnými lásky k Bohu 

a k blížnym. Dnes by som sa v našom zamyslení chcel posunúť o krok ďalej – 

vychádzajúc znova z niekoľkých otázok: „Má viera len osobný, individuálny 

charakter? Týka sa len mojej osoby? Žijem svoju vieru sám?“ Samozrejme, úkon viery 

je veľmi osobnou záležitosťou: uskutočňuje sa v tej najhlbšej intimite a spôsobuje 

zmenu, osobné obrátenie. Celá moja existencia sa mení, získava nový smer. V liturgii 

krstu pri skladaní sľubov celebrant žiada od prítomných, aby vyznali katolícku vieru 

a kladie im tri otázky: Veríte v Boha, Otca všemohúceho? Veríte v Ježiša Krista, jeho 

jediného Syna? Veríte v Ducha Svätého? Pôvodne sa tieto tri otázky osobne kládli 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=634441
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=633563
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=633561
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každému, kto mal byť pokrstený – skôr, než bol trikrát ponorený do vody. Odpoveď 

je ešte aj dnes v jednotnom čísle: „Verím“. Avšak táto moja viera nie je len výsledkom 

mojej reflexie, nie je produktom mojich myšlienok: je ovocím vzťahu, dialógu, 

v ktorom má svoje miesto počúvanie, prijímanie a rovnako odpovedanie: je to 

komunikácia s Ježišom, ktorá ma pohýna, aby som vyšiel z uzavretosti môjho „ja“ 

a otvoril sa pre lásku Boha Otca. Je to ako 

znovuzrodenie, v ktorom zisťujem, 

že som zjednotený nielen s Kristom, ale 

aj so všetkými, ktorí kráčali a kráčajú po 

rovnakej ceste; a toto znovuzrodenie, 

ktoré začína krstom, pokračuje v celom 

priebehu mojej existencie. Nemôžem 

svoju osobnú vieru stavať len na dialógu 

s Ježišom, pretože viera je mi darovaná 

Bohom prostredníctvom veriaceho spoločenstva, ktorým je Cirkev a viera ma vkladá 

medzi množstvo veriacich, do spoločenstva, ktoré nie je len sociologické: je založené 

na večnej láske Boha, ktorý je sám v sebe spoločenstvom Otca i Syna i Ducha Svätého 

– je Trojičnou Láskou. Naša viera je naozaj osobná, ak má zároveň spoločný charakter: 

môže byť mojou vierou iba vtedy ak budem zároveň žiť a pohybovať sa vo veľkom 

„my“ celej Cirkvi, iba vtedy, ak to bude aj naša, spoločná viera jedinej Cirkvi.       VIAC 

 

Vešpery so Svätým Otcom v jubilujúcej Sixtínskej kaplnke 
Pápež Benedikt XVI. slávil prvé vešpery zo Slávnosti všetkých svätých – v stredu 

31. októbra – v Sixstínskej kaplnke, a to pri príležitosti 500. výročia jej inaugurácie. 

Kaplnku inauguroval pápež Július II. dňa 31. októbra 1512.  
 

Michelangelo pracoval na strope kaplnky štyri roky, výsledkom čoho boli fresky na 

ploche viac ako tisíc metrov štvorcových. V súčasnosti ju ročne navštívi asi päť 

miliónov návštevníkov. Riaditeľ Vatikánskych múzeí Antonio Paulucci však 

upozorňuje na problém spojený s veľkým počtom turistov, ktorým je možné 

poškodenie malieb vplyvom prachu, vlhkosti či oxidu uhličitého. Podľa neho by 

mohlo byť riešením aj obmedzenie počtu návštevníkov: „Urobíme tak, ak by turistický 

tlak prevýšil prípustnú hranicu a nemohli by sme riešiť problém iným účinným 

spôsobom.“ Ako však dodal, toto obmedzenie zatiaľ nie je otázkou krátkodobého 

horizontu. V prvom rade sa budú snažiť aplikovať najmodernejšie technologické 

prostriedky, aby sa Michelangelove fresky zachovali čo najdlhšiu dobu.   

 

Príhovor Benedikta XVI. po premiére dokumentu „Umenie a viera“ 
Benedikt XVI. si spolu so synodálnymi otcami pozrel 25. októbra v Aule Pavla VI. 

premiéru filmu „Umenie a viera. Cesta krásy“. Dokument pripravila poľská 

televízia TBA pre Governatorát mestského štátu Vatikán pri príležitosti 500. výročia 

Sixtínskej kaplnky, ktorá bola Michelangelom odhalená a odovzdaná pápežovi 

Júliusovi II. 30. októbra 1512. 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=634727
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Po úvodných pozdravných slovách pápeža prítomným synodálnym otcom, poľskej 

delegácii a ďalším autoritám vyjadril poďakovanie vedeniu Vatikánskych múzeí. 

Vatikánske múzeá – ako poznamenal Svätý Otec – nie sú začiatočníkmi v iniciatívach, 

ktoré ilustrujú spojenie medzi umením a vierou, z dedičstva uchovávaného 

v pápežských galériách. Na túto tému už realizovali 

niekoľko expozícií a audiovizuálnych projektov. Avšak 

film „Umenie a viera. Cesta krásy“ je príspevok hodný 

osobitného povšimnutia, najmä preto, že prichádza na 

začiatku Roka viery. „Je to skutočne špecifický 

a kvalifikovaný príspevok Vatikánskych múzeí k sláveniu Roka 

viery, čo iste predpokladá veľké úsilie na rôznych úrovniach.” 

V príhovore následne obrátil pozornosť na odkaz, 

posolstvo kultúrneho bohatstva Vatikánskych múzeí 

a ich miesto v evanjelizácii: „Dalo by sa povedať, že 

umelecké dedičstvo Vatikánu je akýmsi druhom veľkého 

podobenstva, skrze ktoré sa pápež prihovára mužom a ženám 

zo všetkých kútov sveta, a teda mnohorakým kultúrnym 

a náboženským skupinám ľudí, ktorí možno nikdy nebudú 

čítať jeho príhovory alebo kázne.“                                                                                          VIAC 

 

Posolstvo Benedikta XVI.  k  99. svetovému dňu migrantov a utečencov  
Svätá stolica zverejnila posolstvo Benedikta XVI. k 99. svetovému dňu migrantov 

a utečencov, ktorý sa bude sláviť 13. januára 2013 na tému „Migrácia: púť viery 

a nádeje“. Na tlačovej konferencii ho predstavil kardinál Antonio Maria Vegliò. 
 

Podľa predsedu Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, ako povedal 

29. októbra počas prezentácie pápežského dokumentu v Tlačovom stredisku Svätej 

stolice, posolstvo „ozrejmuje realitu ekonomickej a nútenej migrácie“. Pápež Benedikt 

XVI. v ňom pripomína, ako to uviedol aj vo svojej encyklike Spe salvi, že Cirkvi leží na 

srdci integrálny ľudský rozvoj a teda sa zaujíma o milióny mužov a žien, ktorí 

z rôznych dôvodov zažívajú skúsenosť migrácie. Tá je „fenoménom, ktorý prekvapuje 

množstvom zapojených ľudí“, a ku ktorej dochádza kvôli sociálnym, ekonomickým, 

politickým, kultúrnym a náboženským problémom. Zároveň upozorňuje na základné 

neodňateľné práva migrantov, ktoré musia byť rešpektované všetkými a vo všetkých 

situáciách. Výber témy spojil Benedikt XVI. s Rokom viery, keďže práve vieru a nádej 

si nosia v srdciach mnohí migrujúci túžiaci po lepšom živote v snahe zabudnúť na 

zúfalstvo. „Viera a nádej často vypĺňajú batožinu tých, ktorí migrujú“, vedomí si toho, 

že pomocou nich možno čeliť prítomnosti.                                                                     VIAC 
 

Predstavitelia vatikánskych dikastérií na konferencii v Bratislave  
Jedným z kľúčových hostí na medzinárodnej konferencii v Bratislave 27. októbra 

2012 bol predseda Pápežskej rady pre rodinu arcibiskup Mons. Vincenzo Paglia 

a sekretár Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve Mons. Jean-Marie Musivi 

Mupendawatu. 
 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=633161
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=634446
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=634096
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Konferenciu „Kultúra života – kultúra pre život“ organizovali KBS, občianske 

združenie Fórum života a organizácie venujúce sa podpore a ochrane života. 

Vystúpili na nej desiatky odborníkov z viacerých krajín venujúcich sa podpore 

a ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, predstavitelia spoločenského, 

akademického a náboženského života. Jedným z kľúčových hostí bol predseda 

Pápežskej rady pre rodinu arcibiskup Mons. Vincenzo Paglia. Na konferencii vystúpil 

i sekretár Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve Mons. Jean-Marie Musivi 

Mupendawatu a ďalší rečníci. Vyše stovka účastníkov konferencie sa tiež zapojila do 

neformálnych diskusií o možnostiach spolupráce v prospech kultúry života na 

Slovensku, ale aj v európskom a globálnom kontexte.                                                  VIAC 
 

Proces beatifikácie Alojza Chmeľa na Kongregácii pre kauzy svätých 
Beatifikačný  proces  slovenského  rodáka Andreja Alojza Chmeľa z Rehole bosých 

augustiniánov v Ríme sa na diecéznej úrovni už skončil. Nadobudnuté dokumenty 

boli 26. októbra 2012 slávnostne zapečatené a odoslané 

na Kongregáciu pre kauzy svätých. 
 

Slávnosť sa konala na Rímskom vikariáte za účasti 

viacerých spolubratov z rehole, ako aj za prítomnosti 

veľvyslanca SR pri Svätej stolici Jozefa Draveckého spolu 

s manželkou. Proces beatifikácie na diecéznej úrovni 

nebol jednoduchý, potvrdzuje to aj Gabriele Ferlisi, 

generálny postulátor kauzy: „Vyžadovalo si to mnoho času od obdobia slovensky, česky, 

poľsky. Dnes sme ale spokojní, že sme to uzatvorili.“ Ako dodal, preskúmal mnoho 

dokumentov a listov: „Boli to všetko dokumenty písane ručne. Všetky duchovné poznámky, 

niektoré písané drobným písmom, takže sme tomu ťažko rozumeli, ale potrebné bolo preložiť 

všetko. A tiež listy, ktoré napísal a potom všetko to, čo bolo napísané o ňom, listy, ktoré mu 

napísali iní. Vypracovali sme súhrn s rozsahom viac ako tisíc strán dokumentov.“             VIAC 
 

Rozhovor týždňa s Mons. Stanislavom Zvolenským o synode 
Ešte pred zverejnením záverečného posolstva synody o novej evanjelizácii, 

schváleného v piatok 26. októbra, sme si k mikrofónu pozvali Mons. Stanislava 

Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu. Zaujímalo nás, čo mu tieto tri 

týždne dali.  
 

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

 
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=633575
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http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=633639
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=633639

