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Nový rok  2013  vo  Vatikáne 
Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky, 

1. januára 2013, ktorý bol 46. svetovým 

dňom pokoja – Benedikt XVI. predsedal 

v Bazilike sv. Petra Eucharistii za 

prítomnosti kardinálov, biskupov, kňazov, 

diplomatického zboru akreditovaného pri 

Svätej stolici a veriacich z celého sveta. 

Homíliu zameral na blahoslavenstvo pokoja 

odvolávajúc  sa  na posolstvo  k tomuto  dňu.  
 

„Drahí bratia a sestry! «Bože, buď nám milostivý 

a žehnaj nás; a tvoja tvár nech žiari nad nami». 

Tieto slová 67. žalmu sme vyslovili po tom, čo 

sme si v prvom čítaní vypočuli starobylé 

kňazské požehnanie nad ľudom Starého 

zákona. Je osobitne význačné, že práve na 

začiatku každého nového roku necháva Boh 

zaznieť nad nami, jeho ľudom, svoje žiarivé 

sväté meno. Meno, ktoré v slávnostnej biblickej 

formule požehnania zaznieva trikrát. Rovnako je významné, že Božiemu Slovu, ktoré 

«sa telom stalo a prebývalo medzi nami»  ako «pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka» 

(Jn 1,9.14) – je na ôsmy deň po jeho narodení – ako o tom hovorí dnešné evanjelium – 

dané meno Ježiš (porov. Lk 2,21). V tomto mene sme tu dnes zhromaždení. Zo srdca 

pozdravujem všetkých prítomných, počnúc váženými veľvyslancami akreditovanými 

pri Svätej stolici. Pozdravujem kardinála Bertoneho, môjho štátneho sekretára 

a kardinála Turksona a všetkých členov Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj. Im 

som osobitne vďačný za službu rozširovania Posolstva k 46. svetovému dňu pokoja, 

ktorého tohtoročnou témou je «Blahoslavení tí, čo šíria pokoj». Napriek tomu, že svet 

je stále poznačený «ohniskami napätia a sporov spôsobenými rastúcim nepomerom 

medzi bohatými a chudobnými, prevažujúcou egoistickou a individualistickou 

mentalitou, ktorá sa prejavuje aj v podobe neregulovaného finančného kapitalizmu», 

ako i rôznymi formami terorizmu a kriminality, som neustále presvedčený o tom, že 

«rozličné diela v prospech pokoja, ktoré sú vo svete v hojnosti, svedčia o vrodenom 

povolaní ľudstva k pokoju.                                                                                                VIAC 
 

Príhovor  Benedikta XVI.  pred  modlitbou  Anjel Pána  1. januára 2013 
Aj 1. januára 2013 napoludnie pozdravil Svätý Otec z okna svojej pracovne 

desaťtisíce pútnikov, ktorí prišli na Námestie sv. Petra, aby sa spolu s ním 

pomodlili modlitbu Anjel Pána.  Najprv im, prirodzene, zaprial k novému roku. 
 

„Drahí bratia a sestry, všetkým prajem šťastný nový rok! V tento prvý deň roku 2013 

chcem každému mužovi a žene na celom svete odovzdať Božie požehnanie. Urobím 

to prostredníctvom starodávnej formuly, ktorá sa nachádza vo Svätom písme: «Nech 

ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán 
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obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!» (Nm 6, 24-26). Ako je slnečné svetlo a teplo 

požehnaním pre zem, tak je Božie svetlo pre ľudstvo, keď necháva nad ním žiariť 

svoju tvár. Toto sa udialo narodením Ježiša Krista! Boh rozjasnil svoju tvár nad nami: 

na počiatku sveta veľmi ponížene a skryto – v Betleheme boli svedkami tohto zjavenia 

iba Mária a Jozef a niekoľko pastierov – ale 

postupne, tak ako keď vychádza slnko 

a napoludnie ožiari celý svet, Kristovo svetlo 

zažiarilo a rozšírilo sa všade. Už počas jeho 

krátkeho pozemského života nechal Ježiš 

Nazaretský zažiariť Božej tvári vo Svätej 

zemi. Potom, skrze Cirkev vedenú jeho 

Duchom rozšíril evanjelium pokoja do 

všetkých národov. «Sláva Bohu na výsostiach 

a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle» (Lk 2,14). Toto spievali anjeli v deň narodenia Pána 

a toto je tiež spev kresťanov po celej zemi. Spev, ktorý z perí a sŕdc prechádza do 

konkrétnych skutkov, do prejavov lásky, ktoré budujú dialóg, pochopenie 

a zmierenie. Preto, na ôsmy deň po narodení, keď Cirkev, tak ako Panna Mária, 

ukazuje svetu novonarodeného Ježiša, pôvodcu pokoja, slávime Svetový deň pokoja. 

Áno, to dieťa, ktoré je Božím slovom čo sa stalo telom, prišlo, aby ľuďom prinieslo 

pokoj, ktorý svet nemôže dať (porov. Jn 14,27). Jeho poslaním je zbúrať «múr 

nepriateľstva» (porov. Ef 2,14). Keď na brehu jazera v Galilei ohlasoval svoje 

«Blahoslavenstvá», bolo medzi nimi aj «Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať 

Božími synmi» (Mt 5,9).“                                                                                                      VIAC 
 

Slávnostné Te Deum v Bazilike sv. Petra k ukončeniu občianskeho roku 
Benedikt XVI. predsedal 31. decembra 2012 v Bazilike sv. Petra modlitbe prvých 

vešpier zo slávnosti Panny Márie Bohorodičky, po ktorých nasledovala ďakovná 

pobožnosť  na  ukončenie občianskeho  roku  so  slávnostným  spevom   Te Deum.  
 

„Otcovia kardináli, ctihodní bratia v biskupskej a kňazskej službe, vážení vládni 

predstavitelia, drahí bratia a sestry! Ďakujem vám všetkým, prítomným na tejto 

liturgii na zakončenie kalendárneho roka 2012. Táto «hodina» nesie v sebe osobitnú 

intenzitu a stáva sa v istom zmysle slova syntézou všetkých hodín končiaceho sa roka. 

Srdečne pozdravujem otcov kardinálov, biskupov, kňazov, zasvätené osoby a laických 

veriacich, zvlášť tých, čo tvoria spoločenstvo Cirkvi 

v Ríme. Osobitným spôsobom pozdravujem 

prítomných vládnych predstaviteľov, počnúc 

primátorom večného mesta, ktorému  ďakujem, že 

sa s nami delí o túto chvíľu modlitby 

a vďakyvzdania Bohu. Hymnus Te Deum, ktorý 

dnešný večer prednesieme Pánovi na zakončenie 

kalendárneho roku, je hymnom vzdávania 

vďaky. Začína sa slovami: «Teba, Bože, chválime, teba, Pane, vyznávame» a končí sa 

vyznaním viery: «V teba, Pane, som dúfal, nebudem zahanbený naveky.» Nezávisle 

od priebehu tohto roka, či už bol ľahký alebo ťažký, neúrodný alebo plodný, ďakujme 
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Bohu. V speve Te Deum je zahrnutá hlboká múdrosť. Ona nám dovoľuje vysloviť, že 

napriek všetkému jestvuje vo svete dobro a toto dobro má zvíťaziť vďaka Bohu, Bohu 

Ježiša Krista, vteleného, ukrižovaného a zmŕtvychvstalého.“                                     VIAC 

 

Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu Svätej rodiny 
V nedeľu Svätej rodiny bolo medzi pútnikmi 

zhromaždenými na Námestí sv. Petra k modlitbe Anjel 

Pána mnoho rodín a tisíce účastníkov Európskeho 

stretnutia Taizé. Svätý Otec v príhovore vyzdvihol úlohu 

rodiny podľa vzoru Ježiša, Márie a Jozefa.  
 

„Drahí bratia a sestry, dnes je sviatok Svätej rodiny. 

Evanjeliový úryvok sv. Lukáša z dnešnej liturgie nám 

predstavuje Pannu Máriu s Jozefom, ktorí, verní tradícii, 

vystupujú spolu s dvanásťročným Ježišom do Jeruzalema 

na oslavu Veľkej noci. Ježiš vstúpil do Pánovho chrámu po 

prvý krát na štyridsiaty deň po svojom narodení, keď jeho 

rodičia za neho obetovali „pár hrdličiek alebo dva 

holúbky“ (Lk 2,24), teda obetu chudobných. „Lukáš, 

ktorého evanjelium je celé popretkávané teológiou chudobných a samotnou 

chudobou, nám dáva poznať..., že Ježišova rodina patrila medzi chudobných Izraela. 

Ukazuje nám, že práve medzi nimi mohlo dozrieť naplnenie prísľubu“ (L´infanzia di 

Gesù, 96). Ježiš je dnes znova v Chráme, ale tentoraz má inú, svoju vlastnú úlohu. 

Spolu s Máriou a Jozefom koná púť do Jeruzalema tak, ako to predpisuje zákon 

(porov. Ex 23,17; 34,23), aj keď ešte nedovŕšil trinásty rok života. Toto je znakom 

hlbokej nábožnosti Svätej rodiny. Keď sa však jeho rodičia vybrali na cestu späť do 

Nazareta, stalo sa niečo neočakávané. Bez toho, aby voľačo povedal, ostáva v meste. 

Tri dni ho Mária s Jozefom hľadali a nakoniec našli v Chráme, kde sa rozprával 

s učiteľmi zákona (porov. Lk 2,46-47). Keď od neho chceli vysvetlenie, Ježiš odpovedá, 

že sa nemajú čudovať, pretože tam je jeho miesto a jeho dom, blízko pri Otcovi.“  VIAC 

 

Generálna audiencia Benedikta XVI. v stredu 2. januára 2013 
V katechéze prvej tohtoročnej generálnej audiencie, ktorá sa konala v Aule 

Pavla VI., hovoril Svätý Otec o pôvode Ježiša Krista a vo svetle Vianoc nás 

povzbudil k dôvere v  Boha, a to aj 

v tých   najťažších   skúškach. 
 

„Drahí bratia a sestry! Narodenie Pána 

opäť svojím svetlom osvecuje temnoty, 

ktoré často obklopujú náš svet a naše 

srdcia a prináša nádej i radosť. Odkiaľ 

vychádza toto svetlo? Z Betlehemskej 

maštale, kde pastieri našli „Máriu 

a Jozefa i dieťa uložené v jasliach“ (Lk 

2,16). Stojac pred Svätou rodinou sa 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=651939
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v nás vynára ďalšia a hlbšia otázka: ako môže toto malé dieťa priniesť svetu takú 

radikálnu novosť, že zmení beh dejín? Je snáď v jeho pôvode niečo originálne, niečo, 

čo presahuje túto jaskyňu? Vždy nanovo sa vynára otázka o pôvode Ježiša, tá istá, 

ktorú kladie prokurátor Poncius Pilát počas procesu: „Odkiaľ si?“ (Jn 19,29). I napriek 

tomu je jeho pôvod veľmi jasný. V Jánovom evanjeliu, keď Pán vyhlasuje: „Ja som 

chlieb, ktorý zostúpil z neba“, Židia reagujú šomraním: „Vari to nie je Ježiš, Jozefov 

syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: «Zostúpil som z neba?!» (Jn 

6,42). O niečo neskôr obyvatelia Jeruzalema veľmi oponujú tvrdeniu o Ježišovom 

mesiášskom poslaní, prehlasujúc, že dobre vedia, „odkiaľ je; ale keď príde Kristus, nik 

nebude vedieť, odkiaľ je” (Jn 7,27). Ježiš im pripomína, že ich nároky poznať jeho 

pôvod nie sú opodstatnené, i týmto faktom naznačuje odkiaľ prišiel: „Neprišiel som 

sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte” (Jn 7,28). Iste, 

Ježiš pochádza z Nazareta, narodil sa v Betleheme, kto však pozná jeho pravý pôvod? 

V štyroch evanjeliách jasne zaznieva odpoveď na otázku „odkiaľ“ prichádza Ježiš. 

Jeho pravým pôvodcom je Otec, vychádza úplne od Neho, ale celkom iným spôsobom 

ako proroci, poslaní od Boha, ktorí ho predchádzali. Toto pochádzanie z Božieho 

tajomstva, ktoré nik nepozná, je istým spôsobom obsiahnuté už v rozprávaniach 

o Ježišovom detstve v evanjeliách podľa Matúša i Lukáša, ktoré čítame v tomto 

vianočnom období.“                                                                                                            VIAC 

 

Európske stretnutie mladých v Ríme za účasti Benedikta XVI.  
Večerná modlitba 29. decembra 2012 v rámci 35. ekumenického  stretnutia Taizé sa 

konala na Vatikánskom námestí. V mene 40-tisíc mladých z celej Európy pozdravil 

Svätého Otca predstavený komunity Taizé brat Alojz. Počas bohoslužby slova sa 

zhromaždeným pápež prihovoril. 
 

„Ďakujem, drahý brat Alojz, za Vaše vrúcne a 

srdečné slová. Drahí mladí, drahí pútnici 

nádeje, vitajte v Ríme! Prišli ste vo veľkom 

počte z celej Európy i z iných kontinentov, aby 

ste sa modlili pri hroboch sv. apoštolov Petra 

a Pavla. Práve v tomto meste vyliali svoju krv 

pre Krista. Viera, ktorá podnecovala týchto 

veľkých Ježišových apoštolov je tá istá, čo 

podnietila i vás na túto cestu. Počas roka, ktorý 

práve začne, ste si zaumienili oživovať 

pramene dôvery v Boha, aby ste ju prežívali 

v každodennom živote. Teším sa, že vaše 

stretnutie korešponduje s úmyslom Roka viery, 

ktorý začal v októbri. Po štvrtý krát sa 

európske stretnutie Taizé koná v Ríme. Pri tejto 

príležitosti by som rád zopakoval slová, ktoré 

môj predchodca Ján Pavol II. vyslovil počas vášho tretieho rímskeho stretnutia: 

„Pápež sa cíti byť hlboko zviazaný s vami na tejto púti nádeje na zemi... I ja som 

povolaný byť pútnikom nádeje v mene Krista“ (30. decembra 1987). Pred viac ako 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=652308
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sedemdesiatimi rokmi brat Roger založil komunitu v Taizé. Neprestajne trvá 

a prichádzajú do nej milióny mladých z celého sveta v túžbe nájsť zmysel svojho 

života. Bratia ich vkladajú do svojich modlitieb a ponúkajú im možnosť zakúsiť 

osobný vzťah s Bohom. Brat Roger, aby povzbudil týchto mladých na ich ceste ku 

Kristovi, započal myšlienku „púte dôvery na zemi“. Ako neúnavný svedok evanjelia 

pokoja a zmierenia, roznecovaný 

plameňom ekumenizmu svätosti, 

brat Roger pozýval všetkých, ktorí 

prišli do Taizé, aby sa stali tvorcami 

spoločenstva. Deň po jeho smrti som 

povedal: „Mali by sme načúvať 

zvnútra jeho duchovne žitému 

ekumenizmu a jeho svedectvom sa 

nechať viesť v ústrety ekumenizmu 

skutočne zvnútornenému a duchovnému.“ Idúc v jeho stopách ste všetci nositeľmi 

tohto posolstva nádeje. Uisťujem vás o neodmysliteľnej úlohe Katolíckej cirkvi 

neprestajne hľadať cesty zmierenia, aby sa dosiahla viditeľná jednota kresťanov. Dnes 

večer chcem osobitne a srdečne pozdraviť všetkých pravoslávnych kresťanov 

a protestantov, ktorí sú uprostred vás.“                                                                          VIAC 

 

Vplyv Druhého vatikánskeho koncilu na vznik Taizé  
Niekoľko zaujímavých a menej známych historických detailov o vplyve Druhého 

vatikánskeho koncilu na vznik Taizé, ako aj o vzťahu brata Rogera a pápeža Jána 

XXIII. priniesol denník provincie Bergamo  L'Eco di Bergamo.  
 

Súčasný predstavený komunity brat Alojz poskytol v súvislosti s rímskym stretnutím 

niekoľko interview a vydal tiež knihu „Pútnici dôvery“. Pre spomenutý denník 

v rozhovore s názvom „Roncalli zakladateľ Taizé“ začína odpoveďou na otázku, čo je 

„Púť dôvery na zemi“, ktorú začal brat Roger Schutz pred 30 rokmi pod pôvodným 

názvom „Koncil mladých”: „Ponuka pre mladých, ktorí sa pýtajú na zmysel života, 

pozvanie objaviť a prijať Krista, ktorý je kvasom pokoja a ohňom zmierenia v cirkvách a vnútri 

ľudskej rodiny, pozvanie mladých všetkých kontinentov, aby spojili svoje skúsenosti, 

očakávania, nápady v prospech nového rozvoja súčasnosti. Nechceme vytvoriť hnutie Taizé, ale 

poslať mladých do farností, kde je potrebná jednota všetkých generácií v miestnom 

spoločenstve.“ Brat Alojz ďalej približuje vplyv Jána XXIII. a Druhého vatikánskeho 

koncilu na Taizé spomienkou: „Na žiadosť 

kardinála Gerliera, vtedajšieho arcibiskupa 

Lyonu, pápež Ján XXIII. prijal na audiencii 

brata Rogera a brata Maxa už krátko po 

svojom zvolení. Medzi pápežom a priorom 

Taizé sa hneď vytvoril blízky srdečný vzťah. 

Kardinál Marty, arcibiskup Paríža, ktorý 

dobre poznal tento vzťah vzájomnej dôvery, 

raz poznamenal, že práve vďaka tomu, že Ján 

XXIII. osobne poznal bratov z Taizé, našiel 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=651506
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odvahu pozvať ich ako pozorovateľov nekatolíkov na Druhý vatikánsky koncil.“ Čo sa brata 

Rogera na koncile najviac dotklo? „Okrem mnohých iných vecí vyhlásenie z januára 1959 

a slová Jána XXIII: «Nerobme proces s históriou, zodpovednosť je spoločná, nesnažme sa 

vedieť, kto sa mýlil a kto má pravdu, povedzme len: zmierme sa.» Brat Roger citoval tieto slová 

až do konca života.“                                                                                                               VIAC 

 

Príhovor kardinála Jozefa Tomka k sviatku Svätej rodiny  
Zakončujeme rok sviatkom Sv. Rodiny. Keď sa pozrieme na stav rodiny vo viacerých 

krajinách, tak sa právom pýtame, prečo nám Cirkev predkladá práve problém rodiny 

dnes? Čo je v príklade nazaretskej rodiny také dôležité, že môže slúžiť ako vzor aj 

dnešným rodinám? Prečo ten dôraz na rodinu? Zvykli sme si na model rodiny 

založenej na manželstve, ako spoločenstve muža a ženy spolu s ich deťmi. V našej 

civilizácii manželstvo je spoločenstvo života a lásky medzi jedným mužom a jednou 

ženou. Manželstvo a rodina sa považujú za základné zriadenia ľudskej spoločnosti 

a jej útvarov v obci, národe, v štátnom i nadštátnom zriadení. Politická moc 

usporaduje ich práva a povinnosti svojimi zákonmi. Cez storočia takto ľudia chápu 

podstatu manželstva i rodiny. V našej dobe však vzrástol počet ľudí s homosexuálnou 

náklonnosťou. Sú to páry mužov, ktorí si žiadajú žiť s mužským partnerom a lesbické 

páry žien, kde jedna žena žije s ženskou partnerkou. Homosexuáli vytvárajú veľký 

tlak na politikov a zákonodarcov, aby medzinárodná i štátna spoločnosť ich uznala za 

rovnocenných s normálnym manželstvom a rodinou.                                                  VIAC 

 

Rozhovor týždňa s P. Vlastimilom Dufkom SJ o Taizé 
Medzi tisíckami mladých z celej Európy, ktorí pricestovali do Ríma na 35. európske 

stretnutie Taizé nechýbali ani Slováci, dokonca niektorí z nich sa aktívne zapojili do 

príprav a organizácie stretnutia. Jedným z nich bol P. Vlastimil Dufka SJ, inak 

hobojista, ktorý nám v Rozhovore týždňa povedal viac práve o týchto slovenských 

dobrovoľníkoch, ktorí neváhali prísť o dva dni skôr. Začali sme však tým, ako sa on 

dostal k tomu, že bol počas modlitieb stretnutia medzi hudobníkmi.  
 

Bilancia roku veľvyslancom SR pri Svätej stolici Jozefom Draveckým  
Vo chvíli, keď uvažujeme a rekapitulujeme udalosti uplynulých mesiacov z rozličných 

pohľadov, sme požiadali veľvyslanca SR pri Svätej stolici pána Jozefa Draveckého, 

aby nám priblížil udalosti roka 2012 z pohľadu jeho funkcie.  
 

...................................................................................................................................................................... 
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=651178
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=651593
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=651502
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=651955

