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Tohtoročn{ sl{vnosť Zoslania Ducha Svätého vo Vatikáne
Benedikt XVI. v turíčnu nedeľu 27. m{ja predsedal svätej omši zo sl{vnosti
Zoslania Ducha Svätého v Bazilike sv. Petra. Spolu s ním koncelebrovalo
40 kardinálov, 50 arcibiskupov a biskupov. V homílii zdôraznil kontrast medzi
tým, čo sa odohralo pri stavbe Babylonskej veže a tým, čo sa udialo na Turíce.
Drahí bratia a sestry! Som veľmi r{d, že môžem spolu s vami sl{viť túto svätú omšu
Zoslania Ducha Svätého. Umocňuje ju spev chóru Akadémie sv. Cecílie a ml{dežnícky
orchester, ktorým veľmi ďakujem. Tajomstvo Turíc vyjadruje krst Cirkvi, je to udalosť,
ktorá jej dala základnú formu a úvodný impulz k jej poslaniu. T{to „forma“
a „impulz“ sú vždy platné, st{le aktu{lne a obnovujú sa osobitným spôsobom skrze
liturgické slávenia. Dnes sa chcem
zastaviť pri jednom z{kladnom
aspekte tajomstva Zoslania Ducha
Svätého, ktoré si aj v našej dobe
zachov{va svoju dôležitosť. Turíce
sú sviatkom jednoty, porozumenia
a ľudského spoločenstva. Všetci
môžeme potvrdiť, že v našom
svete, aj keď sme st{le viac bližší
jeden druhému prostredníctvom
komunikačných
prostriedkov
a geografické vzdialenosti akoby už neexistovali, porozumenie a spoločenstvo medzi
osobami je často umelé a n{ročné. Pretrv{vajú nezhody, ktoré nezriedka vedú ku
konfliktom. Dialóg medzi generáciami je stále n{ročnejší a často zost{va pri rozdelení
n{zorov. Sme svedkami každodenných udalostí, pri ktorých sa zd{, že ľudia sa
st{vajú agresívnejšími a viac popudlivými.
VIAC

Slov{ p{peža Benedikta XVI. pred modlitbou Regina Coeli v deň Turíc
V príhovore pred poludňajšou modlitbou Raduj sa, Nebies kr{ľovn{ v nedeľu
27. mája Svätý Otec okrem iného ozn{mil, že v najbližších mesiacoch vyhl{si dvoch
nových učiteľov Cirkvi: sv. J{na z Avily a sv. Hildegardu z Bingenu.
Drahí bratia a sestry, dnes sl{vime veľkú sl{vnosť Zoslania Ducha Svätého, ktor{ je
zavŕšením Veľkonočného obdobia po päťdesiatich dňoch od Vzkriesenia. T{to
sl{vnosť n{m pripomína a d{va znovu zažiť vyliatie Ducha Svätého na apoštolov
a iných učeníkov, ktorí sa zišli na modlitb{ch spolu s Pannou M{riou vo Večeradle
(porov. Sk 2,1-11). Vzkriesený Ježiš po svojom nanebovstúpení posiela Cirkvi svojho
Ducha, aby každý kresťan mohol byť účastný na jeho božskom živote a mohol sa stať
jeho verným svedkom vo svete. Duch Svätý tým, že prenikol svet porazil jeho
vyprahnutosť. Otv{ra srdcia pre n{dej, podnecuje a podporuje naše vnútorné
dozrievanie vo vzťahu k Bohu a blížnemu. Duch, ktorý „hovoril skrze prorokov“
pokračuje prostredníctvom darov múdrosti a vedomosti v inšpirovaní žien a mužov,
ktorí hľadajú pravdu, ukazujúc im pôvodné cesty poznania a prehĺbenia Božieho
tajomstva, človeka a sveta.
VIAC
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Generálna audiencia v stredu 30. mája 2012
Námestie sv. Petra vo Vatikáne sa opäť zaplnilo pútnikmi z celého sveta, ktorí
prišli pozdraviť Svätého Otca a vypočuť si jeho katechézu. Zameral sa v nej na našu
dôveru, ktor{ by mala byť odpoveďou na Božiu vernosť.
Drahí bratia a sestry, v týchto katechézach sa spoločne zamýšľame nad modlitbou
v listoch svätého apoštola Pavla a snažíme sa pochopiť, že kresťansk{ modlitba je
skutočným a osobným stretnutím s Bohom Otcom, v Kristovi, prostredníctvom Ducha
Svätého. V dnešnom Božom Slove vstupujú do dialógu dva prvky: „{no“ ako prejav
vernosti Boha a „amen“ ako odpoveď veriacich pln{ dôvery. Chcel by som zdôrazniť
túto dynamiku a zastaviť sa pri Druhom liste
Korinťanom. Svätý Pavol posiela tento list plný
emócií miestnej Cirkvi, ktor{ niekoľkokr{t
spochybnila jeho apoštol{t a otv{ra svoje srdce,
aby adresátov uistil o svojej vernosti Kristovi a
evanjeliu. Tento Druhý list Korinťanom začína
jednou z najkrajších modlitieb požehnania v
Novom zákone. Znie takto: „Nech je zvelebený
Boh a Otec n{šho P{na Ježiša Krista, Otec
milosrdenstva a Boh všetkej útechy. On n{s potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my
mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje n{s“. VIAC

P{pež vyjadril dôveru svojim najbližším spolupracovníkom
V závere generálnej audiencie 30. mája vyjadril Benedikt XVI. – v súvislosti s únikom
tajných dokumentov – svojim najbližším spolupracovníkom plnú dôveru: „Udalosti
týchto dní, ktoré sa týkajú kúrie a mojich spolupracovníkov, spôsobili bolesť v mojom srdci, ale
nikdy nezatemnili pevnú istotu, že napriek ľudským slabostiam, ťažkostiam a skúškam, je
Cirkev vedená Duchom Svätým a P{n jej nikdy neprestane pom{hať na jej ceste. Niektoré
médiá priniesli absolútne nepodložené z{very, ktoré idú mimo skutočných faktov, prezentujúc
tak obraz Svätej stolice, ktorý nevyjadruje re{lnu skutočnosť. Preto chcem týmto spôsobom
znovu vyjadriť dôveru svojim najbližším spolupracovníkom a povzbudiť ich, a tiež tých, ktorí
mi každodenne verne, v duchu obety a v tichosti pomáhajú pri plnení mojej služby.“

Zatknutým v kauze úniku tajných dokumentov je p{pežov majordóm
Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice P. Federico Lombardi SJ vo vyhl{sení
z 26. m{ja 2012 potvrdil, že vatik{nska polícia 23. mája zatkla p{pežovho majordóma
Paola Gabrieleho po tom, čo v jeho izbe našli ileg{lne držané tajné dokumenty. Podľa
hovorcu sa ukončila prv{ f{za, ktor{ bude viesť k
súdnemu konaniu. Obvinený už označil dvoch
advok{tov, ktorí ho budú zastupovať pred
tribun{lom a požíva všetky pr{vne z{ruky, ktoré
predpokladá trestné právo, platné na území
Mestského št{tu Vatik{n. Vatik{n začal rozsiahle
vyšetrovanie v kauze úniku a zverejnenia tajných
dokumentov Svätej stolice a súkromných listov
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Benedikta XVI. P. Lombardi sa k pokračujúcemu vyšetrovaniu kauzy v pondelok
28. mája vyjadril, že „komisia kardin{lov – vymenovan{ p{pežom – pokračuje vo svojej pr{ci
spôsobom a tempom, ktoré si vyžaduje samotná kauza, nie tlak masmédií.“ Hovorca Vatikánu
kategoricky zamietol spr{vy rozšírené médiami, podľa ktorých je v podozrení nejaký
kardin{l alebo nejak{ žena. V r{mci tlačovej konferencie v utorok 29. mája povedal:
„P{pež a kúria zažívajú ťažkú skúšku, ale čelia jej v duchu viery a pravdy“.

Spolucítenie p{peža s obyvateľmi regiónu postihnutého zemetrasením
Počet obetí zemetrasenia s epicentrom v provincii Modena stúpol na 17, približne
350 ľudí sa zranilo. V noci na 30. mája bolo v talianskom regióne Emilia Romagna
zaznamenaných ďalších 50 otrasov.
Svätý Otec sa v závere stredajšej
audiencie pozastavil pri tejto
tragédii: „Moje myšlienky smerujú
znova k drahému obyvateľstvu
Emilie, postihnutému ďalšími silnými
zemetraseniami, ktoré po sebe
zanechali obete a značné škody, zvl{šť
na kostoloch.“ Svoju blízkosť
v modlitbách vyjadril zraneným a
úprimnú sústrasť rodin{m
obetí. „Verím, že s pomocou všetkých
a solidaritou celého národa, budú
môcť
čo
najskôr
pokračovať
v norm{lnom živote v tak ťažko
skúšanej oblasti,“ dodal p{pež, ktorý
už po zemetrasení z 20. mája
venoval finančnú pomoc 100-tisíc eur postihnutým diecézam.
VIAC

Vyjadrenie Vatikánu k masakre v dedine Húlá
Aj Svätá stolica sa vyjadrila k masakre v sýrskej dedine Húlá z piatka 25. mája,
ktorá si vyžiadala viac ako sto obetí vr{tane veľkého počtu detí: „udalosť zarmútila
a znepokojuje Svätého Otca a celé katolícke spoločenstvo, ako aj medzinárodné
spoločenstvo, ktoré jednohlasne incident odsúdilo“.
Svät{ stolica opätovne vyzýva k zastaveniu všetkých foriem násilia a žiada
zúčastnené strany a celé medzin{rodné spoločenstvo, aby vyvinuli také úsilie, ktoré
by viedlo k vyriešeniu krízy prostredníctvom dialógu a zmierenia. Rovnako aj
predstavitelia a veriaci rôznych n{boženstiev, sú „modlitbou a vzájomnou spoluprácou
povolaní k veľkej podpore požadovaného pokoja, pre dobro celého n{roda“, uvádza sa
v komuniké. Pozorovatelia OSN prítomní v krajine sú voči n{siliu bezmocní. Po
masakre v Húlé, ktor{ sa pripisuje „islamským teroristom“ št{tneho režimu, bolo
zabitých ďalších 26 ľudí. Stalo sa tak v deň, keď Damask navštívil Kofi Annan,
osobitný vyslanec OSN.
VIAC

Benedikt XVI.: „Vylúčenie Boha zo spoločnosti je podstatou krízy“
P{pež Benedikt XVI. prijal vo štvrtok 24. m{ja na osobitnej audiencii talianskych
biskupov pri príležitosti výročného plen{rneho zasadnutia Konferencie biskupov
Talianska. V príhovore docenil ich spolupr{cu v službe cirkevnému spoločenstvu.
Následne citujúc slová blahoslaveného Jána XXIII. z otváracieho príhovoru Druhého
vatik{nskeho koncilu pripomenul, že koncil kl{dol najväčší dôraz nato, „aby bolo
posvätné bohatstvo kresťanskej n{uky chr{nené a odovzd{vané čo najúčinnejším spôsobom”.
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Koncilových otcov zaväzoval k prehĺbeniu a prezent{cii tejto trvalej doktríny pri
zachovaní kontinuity so starovekou tradíciou Cirkvi, teda «odovzd{vajúc čisté a úplné
učenie» bez obmedzenia alebo skreslenia, ale novým spôsobom «podľa toho, ako
vyžaduje naša doba». Svätý Otec ďalej pouk{zal na novodobý kontext vedeckého
zdôvodňovania a technickej kultúry, ktoré – ako povedal – , nielen inklinujú
k zjednocovaniu sa sveta, ale často zasahujú za r{mec svojich kompetencií. Podstata
duchovnej a morálnej krízy, ktorá zasahuje Európu, vyplýva z vylúčenia Boha,
„veľkého nezn{meho“ našich čias.
VIAC

Stretnutie Benedikta XVI. s členmi hnutia
Obnova v Duchu Svätom
Svätý Otec sa v sobotu 26. mája pred Turícami stretol
na Námestí sv. Petra s veľkou skupinou členov
Hnutia obnovy v Duchu Svätom pri príležitosti 40.
výročia založenia tohto hnutia v Taliansku.
Sl{vnostnej svätej omši predsedal kardinál Angelo Bagnasco, predseda Konferencie
biskupov Talianska. Po nej prišiel medzi zhromaždených aj Svätý Otec, ktorý im vo
svojom príhovore predovšetkým poďakoval za dlhoročné svedectvo a pr{cu pri šírení
Božieho kr{ľovstva v spoločenstve s p{pežom a n{stupcami apoštolov. „Vaša
apoštolsk{ činnosť tak prispela k duchovnému rastu v cirkevnej a sociálnej oblasti v Taliansku,
prostredníctvom ciest, ktoré mnohých priviedli k obráteniu a k hlbokému prežívaniu Božej
lásky a mnohým rodin{m pomohli prekonať krízové situ{cie.“ Ďalej ich vyzval, aby
pokračovali vo vyd{vaní svedectva o radosti, ktorú prin{ša viera v Krista a o sile
Božej lásky, ktorá sa prejavuje v celých dejinách. Povzbudil ich, aby neupadli do
zvykovosti, priemernosti a nasledovali Krista, ktorý pozýva k zanechaniu vlastnej
vôle a k dôvere voči povolaniu, ktoré vedie k dospelosti. „Dospelý, podľa evanjelia, nie je
ten, kto nie je podriadený nikomu a nikoho nepotrebuje. Dospelý je zodpovedný a môže to byť
jedine on, ktorý sa dok{že stať maličkým, poníženým a služobníkom pred Bohom. Preto je
nevyhnutné formovať svedomie vo svetle Božieho slova, z ktorého vych{dza zmysel a dôvod
každej cirkevnej a ľudskej činnosti a tiež čo sa týka pozemského života. Nastal čas obnoviť
ducha inštitúcií a zasiať do dejín semen{ nového života. Neúnavne sa obracajte k nebu. Svet
potrebuje modlitbu. Potrebujeme mužov a ženy, ktorí pociťujú vo svojom živote, že sú
priťahovaní nebom a oslavujú P{na novým spôsobom života. Buďte radostnými kresťanmi!“

35. výročie biskupskej vysviacky Josepha Ratzingera
V pondelok 28. m{ja si Svätý Otec pripomenul 35. výročie svojej
biskupskej vysviacky. Terajší p{pež Benedikt XVI. a súčasne biskup
Ríma prijal biskupské svätenie 28. mája 1977 v mníchovskej
katedrále Liebfrauendom. Nomináciou Josepha Ratzingera bol
biskupský stolec po osemdesiatich rokoch znovu obsadený kňazom
bavorskej diecézy. Toho istého roku v konzistóriu konanom 27. júna
ho p{pež Pavol VI. kreoval za kardin{la. Na autentickom z{bere
z vysviacky je kardin{l Alfred Bengsch, berlínsky biskup počas vkladania rúk.
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Svetové stretnutie rodín v Mil{ne sa začalo
Zahájením Medzinárodného teologicko-pastoračného kongresu v Miláne otvoril
milánsky arcibiskup kardinál Angelo Scola v stredu 30. mája aj 7. svetové stretnutie
rodín. Na kongrese, ktorý potrvá do 1. júna, vystúpi 111 rečníkov – biskupov,
intelektuálov, akademikov a odborníkov v jednotlivých oblastiach – z 27 krajín.
Kongres predstavuje zo strany Katolíckej cirkvi najrozsiahlejšiu a najkomplexnejšiu
ponuku na posúdenie tém týkajúcich sa práce a sviatkov z pohľadu rodiny. Program
a jednotlivé príspevky môžu z{ujemcovia n{jsť na ofici{lnych str{nkach
www.family2012.com. Kardinál Scola, pred
začiatkom neobyčajného svetového podujatia
na vyjadrenie aktuálnych pocitov uviedol ako
prvé spr{vne slovo „vďačnosť“: „Myslím, že
tým prvým spr{vnym slovom, keď hovorím za seba,
je každop{dne to, čo cítim vnútri, je to slovo
„vďačnosť“. T{to príležitosť, ktorú n{m Svätý Otec
ponúkol a ktorú P{pežsk{ rada pre rodinu realizuje,
pomohla v realite našej diecézy, ale aj v celej
občianskej spoločnosti rozvinúť hlboké uvedomenie si toho, akým nesmiernym dobrom je
rodina. A teda do centra cirkevných i občianskych inštitúcií vstúpila t{to z{sadn{
a neodmysliteľn{ skutočnosť skrze množstvo zrelých osobností, schopných byť dobrými
kresťanmi, dobrými občanmi.“
VIAC

Možnosť získania odpustkov pri príležitosti Svetového stretnutia rodín
Apoštolsk{ penitenci{ria vydala dekrét, ktorým udeľuje možnosť získania úplných
odpustkov pri príležitosti 7. svetového stretnutia rodín, ktoré sa kon{ od 30. m{ja do
3. júna tohto roku v Mil{ne. Účastníci stretnutia môžu počas dní jeho trvania a za
splnenia obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
VIAC

Päť patrónov SDM 2013
Najbližšie Svetové dni ml{deže, ktoré sa budú konať v brazílskom meste Rio de
Janeiro od 23. do 28. júla 2013 majú už svojich piatich patrónov. Prvou je „Naša Pani
z Aparecidy“, patrónka Brazílie a rodín, potom je to sv. Šebasti{n, vojak a mučeník,
ďalej sv. Anton de Santana Galvao, svedok pokoja a milosrdenstva, štvrtou je sv.
Terézia z Lisieux, patrónka misií a nakoniec blahoslavený J{n Pavol II., priateľ
mladých. Ich mená zverejnil arcibiskup Ria de Janeiro Orani João Tempesta, ktorý je
predsedom organizačného výboru svetového stretnutia ml{deže.
VIAC

Sl{vnosť v Bazilike sv. Praxedy – otvorenie Cyrilo-metodského roku
Kardin{l Dominik Duka, pražský arcibiskup a predseda Českej biskupskej
konferencie, spolu s olomouckým arcibiskupom Jánom Graubnerom
eucharistickou slávnosťou v Bazilike sv. Praxedy v Ríme otvorili 25. m{ja Cyrilometodský jubilejný rok v súvislosti s 1150. výročím príchodu sv. Cyrila a Metoda na
územie Veľkej Moravy.
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Sl{vnosť sa tak konala na mieste, ktoré je zviazané s postavami dvoch solúnskych
bratov, spolupatrónov Európy a našich vierozvestov. Priľahlý kl{štor Baziliky sv.
Praxedy totiž prichýlil sv. Cyrila a Metoda, keď koncom roku 867 prišli do Ríma
žiadať p{pežské schv{lenie slovanskej liturgie. Pripomína to pamätn{ tabuľa na
vonkajšej stene chr{mu. V Bazilike Santa Maria Maggiore sa v rámci programu
slávnosti konal koncert pod z{štitou predsedu vl{dy Petra Nečasa a predsedu Rady
európskych biskupských konferencií (CCEE) kardinála Pétra Erdöho, ostrihomskobudapeštianskeho arcibiskupa. Pri tejto príležitosti prijal predsedu vl{dy ČR Petra
Nečasa spolu s ministerkou kultúry ČR Alenou Han{kovou na osobitnej audiencii aj
p{pež Benedikt XVI.
VIAC

Rozhovor týždňa o podujatí Festa dei Popoli v Ríme
V nedeľu 20. m{ja sa na n{mestí pred Later{nskou bazilikou konala Festa dei Popoli,
prehliadka n{rodností žijúcich v Ríme. Počas podujatia, ktoré sa môže pochv{liť
niekoľkoročnou tradíciou, prezentovali jednotlivé krajiny svoju kultúru, tradície,
kulin{rske špeciality... Slovensko na podujatí zastupovali členovia Slovenskej
katolíckej misie v Ríme (SKM). Viac v Rozhovore týždňa duchovný správca SKM
Martin Kramara a členka misie Paulína Dob{kova.
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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
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