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Benedikt XVI. sa slobodne vzdal svojho 
úradu Nástupcu sv. Petra 
Najdrahší bratia,  
pozval som vás na toto konzistórium nie iba 
z dôvodu troch procesov kanonizácie, ale 
tiež preto, aby som vám oznámil veľmi 
dôležité rozhodnutie pre život Cirkvi. Po 
opakovanom zvažovaní dôvodov môjho 
svedomia pred Bohom, som dospel k istote, 
že moje sily, vzhľadom na pokročilý vek, nie 
sú viac dostačujúce na vykonávanie 
Petrovho úradu adekvátnym spôsobom. 
Som si dobre vedomý toho, že táto služba, 
vzhľadom na jej duchovnú podstatu, musí 
byť vykonávaná nielen skutkami a slovami, 
ale i utrpením a modlitbou.  
Avšak, v súčasnom svete, podliehajúcom 
rýchlym zmenám a zmietanom v dôležitých 
otázkach pre život viery, pre riadenie loďky 
sv. Petra a hlásanie evanjelia, je potrebná 
aj sila ako tela, tak aj duše, sila, ktorá mne 

v posledných mesiacoch ubúdala, takým spôsobom, že som musel uznať svoju 
neschopnosť dobre vykonávať ministérium, ktoré mi bolo zverené. 
Z tohto dôvodu, uvedomujúc si dobre závažnosť tohto aktu, s plnou slobodou 
vyhlasujem, že sa vzdávam úradu rímskeho biskupa, následníka sv. Petra, mne 
zvereného kardinálmi 19. apríla 2005, a to takým spôsobom, že od 28. februára 2013 
od 20. hodiny sa sídlo v Ríme, Petrov stolec, stane vakantným a kompetentnými 
bude zvolané konkláve na voľbu nového pápeža. 
Najdrahší bratia, z hĺbky srdca vám ďakujem za všetku lásku a prácu, ktorú ste spolu 
so mnou zdieľali pri nesení ťarchy tohto úradu, a žiadam o odpustenie za všetky moje 
nedostatky. Teraz, zverme svätú Cirkev do starostlivosti Najvyššieho pastiera, nášho 
Pána Ježiša Krista a prosme jeho svätú matku Máriu, aby s jej materskou 
láskavosťou napomáhala otcom kardinálom pri voľbe nového pápeža. Čo sa týka 
mňa, aj v budúcnosti si prajem slúžiť celým svojim srdcom, životom zasväteným 
modlitbe, svätej Božej Cirkvi . 
Vatikán, 10. február 2013 
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PROF. MIROSLAV ADAM OP 
 

 
Rektor Angelica: Benedikt XVI. nie je prvým 
odstupujúcim pápežom 
12. 02. 2013 09:34 
 
Rím 12. februára (RV) - Na rozhodnutie Svätého 
Otca vzdať sa úradu prof. Miroslav Adam OP, rektor 
Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme, 
kde vyučuje kánonické právo. Pre Slovenskú 
redakciu Vatikánskeho rozhlasu najskôr komentoval 
túto udalosť:  
 
"Správa o tom, že Svätý Otec sa vzdáva alebo zrieka 
svojho úradu, všetkých prekvapila. Kánonické právo 
v kanóne 332, v paragrafe 2, hovorí, že "V prípade, 
že sa Rímsky veľkňaz zriekne svojej úlohy, k 
platnosti sa vyžaduje, aby zrieknutie sa bolo 
slobodne vykonané a náležite prejavené, a 
nevyžaduje sa, aby ho niekto prijal." To je text 
príslušného kánonu a tak ako sa to dnes odohralo, 
stalo sa to presne podľa dikcie tohto predpisu. Lebo 
Svätý Otec svoje zrieknutie vykonáva slobodne, bolo 
to jasné, a náležite ho prejavil v prítomnosti 
kardinálov a iných členov Rímskej kúrie, aby bolo 
jasné každému, že je to jeho slobodné dobrovoľné 

rozhodnutie a tým sa dávajú mimo podozrenia, že by snáď došlo k nejakému "štátnemu prevratu". Pre 
kánonistov alebo cirkevných právnikov, aj pre samotného Svätého Otca, i pre jeho nástupcu a iných, vystáva 
praktický problém, kde bude mať sídlo. Hoci oznámili, že pôjde do Castel Gandolfa, a potom sa vráti do štátu 
vatikánskeho mesta, kde pre neho pripravujú bývalý kláštor rehoľníčok na bývanie. Potom nie je jasné, ako 
sa bude titulovať, akú hodnosť bude mať, ako bude oblečený, či bude mať verejné vystúpenia alebo nie. 
Tieto veci iste nie sú zásadné, iste sa vyriešia, ale sú to zaujímavé veci, lebo naozaj o nich prednášame, že 
takáto situácia môže nastať. Keď však nastáva, nemáme jasno, ako treba postupovať. V tomto prípade niet 
pohrebu rímskeho pontifika, teda pápeža, a tak nie je treba, aby sa čakalo do 28. februára - deväť dní - kedy 
má byť povinný deväťdňový smútok a konkláve môže byť až potom. Tím, že to ohlásili dnes, Svätý Otec sa 
rozhodol zavčasu to oznámiť, pravdepodobne dal možnosť camerlengovi, teda ten, ktorý bude riadiť 
vakantnú stolicu - Rímsku - do zvolenia nového rímskeho biskupa a pápeža, aby pripravili vhodný dátum, 
aby konkláve, ktoré má byť zvolané bolo zvolané čím skôr, pretože sa blížia sviatky Veľkej noci, najväčšie 
sviatky kresťanstva na konci marca. A iste, že je vhodné, aby sa nečakalo príliš dlho s voľbou nového 
Svätého Otca - pápeža. A tak je možné, že možno už aj v prvom týždni marca - to sú len dohody, lebo o tom 
nikto nič oficiálne nevyhlásil, môže byť aj samotné konkláve zvolané."  
 
VR SK: Benedikt XVI. nie je prvým pápežom, ktorý sa vzdal svojho úradu nástupcu sv. Petra. V histórii už 
takýchto prípadov bolo viac. Mohli by ste nám priblížiť tieto udalosti? 
 
"V minulosti sa stalo, že Klement I. v roku 97, tým, že ho vtedajší rímsky cisár poslal na Krym do vyhnanstva 
- do exilu - nechcel nechať rímsku Cirkev bez hlavy, a tak odstúpil dobrovoľne zo svojho úradu, aby mohol 
byť zvolený jeho nástupca. Potom ďalší pápež Ponciána v roku 235 v dôsledku prenasledovania takisto 
odstúpil z úradu, aby mohol počas prenasledovania byť vymenovaný iný jeho nástupca. Podobne aj pápež 
Silver alebo Silverius v roku 537, keď bol nútený ísť do vyhnanstva, do exilu, takisto sa vzdal úradu. A za 
istých okolností - v bojoch medzi klanmi v Ríme - bol prinútený k tomu aj Benedikt IX., ktorý v roku 1044 sa 
vzdal svojho úradu. A najslávnejší alebo najznámejší prípad v dejinách je prípad Celestína V., ktorý sa vzdal 
svojho úradu v roku 1294 po štyroch mesiacoch od svojho zvolenia. Poznáme aj okolnosti jeho zvolenia, aj 
jeho krátkeho pontifikátu, aj jeho vzdania sa úradu. No a posledný, ktorý takto urobil alebo mu bolo 
navrhnuté, aby sa zriekol svojho úradu, bol Gregor XII. Bolo to na koncile v Pise v roku 1409, kedy boli dvaja 
pápeži - jeden v Ríme, druhý v Avignone, a keďže bola snaha katolíckeho sveta odstrániť túto dichotómiu 
(rozdvojenosť), tak jedného pápeža prinútili odstúpiť a on - Gregor XII. to urobil dobrovoľne. Potom umrel v 
roku 1417." 
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PÁPEŽ BENEDIKT XVI. 
 

Benedikt XVI. sa rozhodol slobodne vzdať svojho úradu 
11. 02. 2013 12:05  
Vatikán 11. februára (VIS/RV) - Svätý Otec dnes oznámil, že posledný februárový deň tohto roka sa vzdá 
svojho úradu. V latinskom prejave kardinálom, ktorí sa zišli na verejnom konzistóriu, povedal, že tento krok 
dlho zvažoval. Osemdesiatpäťročný Benedikt XVI. uviedol, že cíti ťarchu staroby a že mu na riadne 
vykonanie úradu nezostávajú sily.  
"Z tohto dôvodu, uvedomujúc si dobre závažnosť tohto aktu, s plnou slobodou vyhlasujem, že sa vzdávam 
úradu rímskeho biskupa, následníka sv. Petra, mne zvereného kardinálmi 19. apríla 2005, a to takým 
spôsobom, že od 28. februára 2013 od 20. hodiny sa sídlo v Ríme, Petrov stolec, stane vakantný a 
kompetentnými bude zvolané konkláve na voľbu nového pápeža," povedal Benedikt XVI..  
Hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi na brífingu vyjadril presvedčenie, že svet sa meno nového 
pápeža dozvie do Veľkej noci. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa zíde volebné konkláve, aby sa mohla voľba 
uskutočniť. Pápež by sa mal v deň, keď sa stane sídlo v Ríme vakantným, premiestniť do Castel Gandolfa a 
následne do niekdajšieho sídla kláštora klauzúrnych rehoľníčok na vatikánskom pahorku.  
Na konkláve sa Benedikt XVI. nezúčastní. Udalosť vyvolala celosvetový ohlas. "Svätosť, milovaný a ctený 
Nástupca sv. Petra, ako blesk z jasného neba zaznela touto aulou vaša šokujúca správa. Vypočuli sme si ju 
s pocitom straty ako niečo neuveriteľné," reagoval na konzistóriu napríklad bývalý vatikánsky štátny sekretár 
kardinál Angelo Sodano. Ďalšie reakcie zaznievali z celého sveta.  
Na Svätopeterskom námestí sa podľa médií počas dňa zhromaždili davy ľudí, ktorí o tejto novinke 
debatovali. Reagovali na ňu i lídri viacerých krajín. Program Svätého Otca bude pokračovať do 28. februára 
tak, ako bol oficiálne oznámený. Chýbať nebudú posledné generálne audiencie či pôstne duchovné cvičenia. 
Konkláve sa uskutoční v súlade s apoštolskou konštitúciou Universi Dominici gregis.  
Konkláve, ktoré má zvoliť budúceho pápeža, sa bude riadiť podľa Ordo Rituum Conclavis, par. 27 
apoštolskej konštitúcie Universi Dominici Gregis Jána Pavla II. Kardinál Camerlego, ktorý má zásadnú rolu 
pre obdobie "sede vacante", je kardinál Tarcisio Bertone, ktorého menoval Benedikt XVI. 4. apríla 2007. 
Počas priebehu konkláve kardináli bývajú vo Vatikáne. Nemajú povolený nijaký kontakt s vonkajším svetom.  
Počas konkláve nehlasujú kardináli nad 80 rokov. Keďže dvaja žijúci slovenskí kardináli - Jozef Tomko a Ján 
Chryzostom Korec - už majú viac, slovenský zástupca sa na voľbe nového pápeža nezúčastní. Z kardinálov 
voličov bude 117 kardinálov - 61 z Európy, 19 z Latinskej Ameriky, 14 zo Severnej Ameriky, 11 Afričanov, 11 
Ázijčanov a jeden zástupca z Oceánie. Najväčší počet kardinálov voličov je z Talianska (21). Benedikt XVI. 
sám menoval 67 kardinálov, zvyšných 50 bolo vymenovaných ešte Jánom Pavlom II.  
Benedikt XVI. sa stal pápežom v apríli 2005, po smrti svojho predchodcu Jána Pavla II. Do úradu nastupoval 
vo svojich 78 rokoch.        Zdroje: VIS / RV / Internet (médiá)  

 

"Drahí bratia a sestry ... Pán ma 
volá "vystúpiť na vrch", aby 
som sa ešte viac venoval 
modlitbe a rozjímaniu.  
Ale to neznamená, že opúšťam 
Cirkev, práve naopak, ak ma 
Boh volá, aby som to urobil, je 
to preto, aby som mohol ďalej 
slúžiť Cirkvi s rovnakým 
nasadením a rovnakou láskou 
ako som to robil doteraz, ale 
spôsobom, ktorý je vhodnejší v 
mojom veku a pri mojich 
silách".  
"Budeme si vždy blízko v 
modlitbe!" 
Benedikt XVI, 24.2.2013, 
posledná spoločná modlitba 
Anjel Pána 
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SV. OMŠE MAREC 2013 
 

DEŇ ÚMYSEL ČAS DEŇ ÚMYSEL ČAS 

1. 
PI 

+ IMRICH, ANNA ŠOLTÉS 7.00 15. 
PI 

ZBP JOZEF, 70 R ŽIVOTA 7.00 

+ANNA, MÁRIA 2X, LADISLAV, MICHAL, KLIKOVI 18.00 + LADISLAV VIDA 18.00 

2.SO + ALŽBETA MIKLOŠOVÁ Z RB 8.00 16.SO + JÁN, ANNA BILY 7.00 

3. 
NE 

+ LADISLAV TAŽIK 1. VÝROČIE 8.30 17. 
NE 

+ ANNA, JOZEF2X BLAŠKO 8.30 
NA ÚMYSEL DARCU 10.30 +MICHAL VARGA, +EVA LIKOVÁ 10.30 

4.PO  + FRANTIŠEK, TERÉZIA, ĽUBOMÍR BLAŠKO 7.00 18.PO + DUŠAN, FRANTIŠEK2X, ANNA S ROD. 7.00 

5. 
UT 

ZBP ROD. KAŽIMÍROVEJ A KOVÁČOVEJ 7.00 
19.UT 

+JOZEF KALAFUSA, MICHAL, 

LADISLAV SABOLČÍK 
7.00 

ZBP RODINY 18.00 + JOZEF MIČKO 18.00 

6.ST + RADOSLAV 7.50 20.ST ZBP ROD. LAZUROVEJ 7.50 

7.ŠT + JOZEF TAKÁČ 7.00 21.ŠT + JOZEF BODA 7.00 

8. 
PI 

ZBP LADISLAV 7.00 
22.PI 

ZBP TERÉZIA PETRUŠOVÁ 7.00 

+ BARBORA, ONDREJ KAŽIMÍR 18.00 + LADISLAV, ALŽBETA VASIĽ 18.00 

9.SO + MÁRIA ČORBOVÁ 1. VÝROČIE 8.00 23.SO + FRANTIŠEK 2X LACKO, ST. A ML. 7.00 

10. 
NE 

 8.30 24. 
NE 

 8.30 
 JOZEF NAGY 60 ROKOV ŽIVOTA 10.30 ZBP IGOR 25, IGOR45 MIŇO 10.30 

11.PO + KATARÍNA, JURAJ KIŠ, FRANTIŠEK KAŽIMÍR 7.00 25.PO + MARGITA, IMRICH HENKEĽ 7.00 

12. 
UT 

+DUŠAN, FRANTIŠEK, MICHAL, ALŽBETA S RODINAMI 7.00 
26.UT 

+ JOZEF, MARGITA, EVA, ADELA, 
ERVIN BIALKOVI 

7.00 

+ ŠTEFAN, MARGITA, HELENA MATUSOVÁ 18.00 + JOZEF, ANNA PETRUŠ 18.00 

13.ST 
 

+ ANNA, JOZEF SLEPÁK 7.50 
27.ST + JÁN, MÁRIA, JÁN VALIK 7.50 

14.ŠT + LADISLAV TRUHAN 7.00 

 
28.ŠT ZELENÝ ŠTVRTOK 18.00 

29.PI VEĽKÝ PIATOK 15.00 

30.SO BIELA SOBOTA 19.30 

31.NE 
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 8.30 

+ MARIÁN DUCAR 5. VÝROČIE 10.30 
 
Pochod za život 2013 
 
V Košiciach sa 25. marca o 19:00 bude konať svätá omša v seminárnom kostole, spojená s tradičným 
mládežníckym pochodom Veľkého týždňa na košickú Kalváriu. Cestou budú vysokoškoláci niesť kríž v 
spojení s modlitbou ruženca. Na Kalvárii sa bude konať krížová cesta za záchranu počatých detí. Hlavným 
celebrantom svätej omše bude košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. 
 

Svätý Otec Benedikt XVI. vo štvrtok 28. 2. 2013 sa vzdá svojho úradu. Po dlhom zvažovaní 
osemdesiatpäťročný Benedikt XVI. uviedol, že cíti ťarchu staroby a že mu na riadne vykonanie úradu 
nezostávajú sily. Doprevádzajme ho modlitbami a tiež voľbu nového pápeža. 

Modlime sa za nášho Veľkňaza Benedikta  
nech ho zachová a oživuje Pán,  
nech ho urobí šťastným na zemi  
a nech ho nenechá padnúť do rúk 
nepriateľov.  
 
 

Bože, večný Pastier svojho ľudu, 
ty po všetky časy vedieš a ochraňuješ svojich 
veriacich; 
pre svoju nesmiernu lásku daj Cirkvi takého 
pápeža, ktorý by sa ti páčil svätosťou života 
a nám sa stal starostlivým pastierom. 
Skrze Krista nášho Pána. Amen

 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. CYRILA A METODA
ŽIACKA 17,04018 KE-KRÁSNA, 055 6852217

 

 

 


