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– Posledný deň uplynulého roka odovzdal 
svoju dušu Stvoriteľovi emeritný pápež 
Benedikt XVI.
– Pripomeňme deťom, Svetlúšik, že to bol 
predchodca pápeža Františka. 
– Presne tak, Dobromilka. Zomrel vo veku 
95 rokov a jeho posledné slová boli: Ježišu, 
ľúbim ťa. 
– Blízki priatelia Benedikta, ktorí ho dobre 
poznali, hovoria, že práve v tom spočívalo 
tajomstvo jeho života: ten, kto sa stane 
skutočným Ježišovým priateľom, sa naučí 
otvárať srdce osobám, ktoré stretá, a všet-
kým ľuďom na celej zemi.
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Ahoj, kamaráti!

ĎAKUJEME, PÁPEŽ BENEDIKTĎAKUJEME, PÁPEŽ BENEDIKT

Možno o Benediktovi nevieš, že skôr než ho 
zvolili za pápeža, tak napríklad:

 z Jeho pôvodné meno bolo Joseph Aloisius 
Ratzinger. Narodil sa 16. apríla 1927 v nemec-
kom Bavorsku. Mal staršiu sestru Máriu a brata 
Georga. 

 z Miloval chlpaté zvieratká. Mal psa, kocúra 
a kačku. No keď bol malý chlapec, najviac si 
prial plyšového medvedíka z výkladu, ktorého 
si napokon našiel na Vianoce pod stromčekom.

 z V detstve sa jeho rodina veľakrát sťahovala, 
lebo jeho ocko bol žandár. Pre Josepha bolo ťaž-
ké zvykať si každú chvíľu na nové miesto, nový 
dom, novú školu, nových kamarátov. V jednom 
novom bydlisku netiekla voda, a tak sa chodil 
umývať do fontány. 

 z Ako škôlkar videl prvýkrát kardinála a vy-
kríkol, že keď bude veľký, aj on bude kardinál. 
Rýchlo na to zabudol, no o niekoľko rokov sa 

naozaj stal kňazom, biskupom, kardinálom 
a napokon pápežom.

 z Keď sa presťahovali do Aschau, pri dome 
mali záhradu s jazierkom. Pri naháňačke ne-
šťastne čľupol do jazierka a bez pomoci súro-
dencov by sa utopil. 

 z Na základnej škole si obľúbil klavír a aj 
ako dospelák rád hrával – najmä skladby 
Wolfganga Amadea Mozarta.

 z Veľmi rád čítal a študoval, na 
strednú školu chodil pešo denne 
niekoľko kilometrov. V  roku 
1939 vstúpil do kňazského se-
minára, kde bol aj jeho starší 
brat.

 z Počas štúdií v  seminári 
sa začala druhá svetová vojna 
a  Joseph s  bratom museli 
vstúpiť do armády a ísť do 
vojny. Josepha poslali brániť 
závod na výrobu leteckých 
motorov, potom pripra-
voval zátarasy. V tom čase 
zistil, čo je strach. 

 z Po vojne žil vonku v za-
jateckom tábore, s kúskom 
chleba a naberačkou po-
lievky na deň. 

 z Po vojne nastúpil na 
univerzitu v Mníchove, tá 
však bola sčasti zbombar-

dovaná a výučba prebiehala v studenom sklení-
ku. Býval na izbe, do ktorej sa chodilo po rebríku.

 z Počas vysviacky za 
kňaza, keď mu kardi-
nál kládol na hlavu 
ruky, preletel po-
nad Josepha vtáčik 
a  veselo štebotal. 
Bolo to 29. júna 1951 
a Joseph bol šťastný, 
že je Kristov kňaz.

 z Stal sa veľmi múdrym 
teológom, čoskoro ho zavolali na rôzne uni-
verzity, aby učil nových profesorov, stal sa 
poradcom na poradách biskupov vo Vatikáne, 
vymenovali ho za biskupa a neskôr kardinála.

 z Druhého apríla 2005 zomrel pápež Ján 
Pavol  II. Josephova bolesť bola veľká, lebo 
v ten deň stratil najlepšieho priateľa a svojho 
dobrého „šéfa“. 

 z O pár dní z vatikánskeho balkóna zaznelo po 
latinsky, že novým pápežom je kardinál Joseph 
Ratzinger, ktorý si vybral meno Benedikt XVI. 

Život zosnulého pápeža Benedikta nás 
povzbudzuje hľadať Boha, Lásku,  

ktorá jediná uspokojuje túžby nášho srdca 
a dáva zmysel ľudskému životu.

Malý Joseph Ratzinger (vpravo) so sestrou Máriou 
a bratom Georgom a ich domácim miláčikom.
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