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Vstup do Adventu s pápežom Benediktom XVI.  
Cirkev vstúpila do Adventného obdobia. Modlitbe prvých 

vešpier Prvej adventnej nedele v Bazilike sv. Petra vo 

Vatikáne predsedal v sobotu večer 1. decembra  Svätý Otec. 

Stalo sa už tradíciou, že sa na tejto modlitbe zúčastňujú 

študenti a zamestnanci pápežských a  rímskych univerzít.  
 

V závere spoločnej modlitby odovzdala delegácia rímskych 

študentov ikonu Panny Márie Sídla múdrosti delegácii 

zástupcov brazílskych vysokých škôl v súvislosti s budúcimi 

Svetovými dňami mládeže v Riu de Janeiro v júli 2013. 

«Verný je ten, ktorý vás volá» (1Sol 5,24). Tieto slová sv. 

Pavla z Listu Solúnčanom boli úvodom homílie pápeža 

Benedikta XVI. počas liturgie vešpier. Potom pokračoval: „Drahí univerzitní priatelia, 

slová apoštola Pavla nás privádzajú k pochopeniu skutočného významu liturgického roka, ktorý 

dnes večer začíname modlitbou prvých vešpier Adventu. Celoročné putovanie Cirkvi je 

zamerané na objavovanie a prežívanie vernosti Boha, Ježiša Krista, ktorý sa nám opäť 

v betlehemskej jaskyni predstaví s tvárou Dieťaťa. Celý príbeh spasenia je cestou lásky, 

milosrdenstva a zhovievavosti: od stvorenia cez vyslobodenie ľudu Izraela z Egyptského 

otroctva, k odovzdaniu Zákona na Sinaji, až po návrat domov z babylonského zajatia. Boh 

Abraháma, Izáka a Jakuba bol vždy blízkym Bohom, ktorý nikdy neopustil svoj ľud. 

Niekoľkokrát znášal s bolesťou ich neveru a trpezlivo čakal na návrat, vždy v slobode lásky, 

ktorá predchádza a podporuje milovaného, pozorná voči jeho dôstojnosti i najhlbším túžbam. 

Boh sa neuzavrel do svojho neba, ale sklonil sa k osudu 

človeka: toto je obrovské tajomstvo, ktoré presahuje 

akékoľvek očakávania. Boh vstupuje do ľudských dejín 

nepredvídaným spôsobom ako dieťa, prechádzajúc 

štádiami vývoja ľudského života, aby sa celé naše 

jestvovanie, duch, duša a telo, ako to pripomenul sv. 

Pavol, zachovalo neporušené a bolo pozdvihnuté.“     VIAC 

 

Príhovor pápeža Benedikta XVI. pred nedeľnou  modlitbou  Anjel Pána  
Modlitbu a miernosť dal Svätý Otec do našej pozornosti na začiatku tohtoročného 

Adventu v príhovore pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána v  nedeľu 

2. decembra 2012. Po modlitbe a pozdravoch pútnikov pripomenul 3. december 

ako  Medzinárodný deň  osôb so zdravotným postihnutím. 
 
 

„Drahí bratia a sestry, Cirkev dnes začína nové liturgické obdobie, nastupujúc na 

cestu, ktorú obohacuje Rok viery a 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho 

koncilu. Prvým obdobím tejto cesty je Advent, v Rímskom obrade tvorený štyrmi 

týždňami, predchádzajúcimi Božie narodenie, teda tajomstvo Vtelenia. Slovo 

«Advent» znamená «príchod» alebo «prítomnosť». V staroveku označovalo návštevu 

kráľa alebo vládcu v niektorej z provincií. V kresťanskom slovníku sa tento výraz 

vzťahuje na Boží príchod, na jeho prítomnosť vo svete. Označuje tajomstvo, ktoré 

úplne zahŕňa vesmír a dejiny a zároveň v sebe obsahuje i dva kulminačné momenty: 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=644026
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=644024
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Prvý a druhý príchod Ježiša Krista. Prvým je vtelenie a druhým 

jeho slávny príchod na konci vekov. Tieto dva aspekty, ktoré sú 

časovo od seba vzdialené – a nám nie je dané poznať nakoľko – 

sú v skutočnosti navzájom spojené, pretože Ježiš svojou smrťou 

a zmŕtvychvstaním už uskutočnil premenu človeka a vesmíru, 

ktorá je konečným cieľom stvorenia. Ešte pred skončením sveta 

je však nevyhnutné, aby bolo evanjelium ohlasované všetkým 

národom ako hovorí Ježiš v Markovom evanjeliu (porov. Mk 

13,10). Pánov príchod pokračuje a svet musí byť naplnený jeho 

prítomnosťou.                                                                                 VIAC 

 

Generálna audiencia v stredu 5. decembra 2012 
Tu es Petrus zaznelo na stredajšej generálnej audiencii v Aule Pavla VI. v podaní 

speváckeho zboru Psallite Deo Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského 

v Nitre pod vedením zbormajstra Vladimíra Kopca. Témou katechézy Svätého Otca 

bolo Božie vyvolenie človeka.  V závere audiencie  upriamil  pozornosť  na  Kongo. 
 

Drahí bratia a sestry, v úvode listu kresťanom do Efezu (porov. 1,3-4) apoštol Pavol 

prednáša modlitbu dobrorečenia Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, ktorá nás 

vovádza do adventného obdobia v kontexte Roku viery. Témou tohto hymnu chvály 

je Boží plán s človekom, definovaný výrazmi vyjadrujúcimi radosť, úžas a vďaku, ako 

jeho „dobrotivé rozhodnutie“ (v.9) plné milosrdenstva a lásky. Z akého dôvodu 

prednáša apoštol z hĺbky svojho srdca toto dobrorečenie? Robí tak kvôli tomu, že 

hľadí na Božie pôsobenie v dejinách spásy, ktoré vyvrcholilo v Ježišovom vtelení, 

smrti a zmŕtvychvstaní, a zároveň kontempluje, ako si nás nebeský Otec vyvolil ešte 

pred stvorením sveta, aby sme boli jeho adoptovanými synmi, v jeho jednorodenom 

Synovi, Ježišovi Kristovi (porov. Rim 8,14; Gal 4,4n). Už od večnosti jestvujeme 

v Božej mysli, vo veľkom pláne, ktorý Otec uchovával a rozhodol uskutočniť a zjaviť 

„v plnosti času“ (porov. Ef 1,10). Sv. Pavol nás vedie k pochopeniu skutočnosti, že celé 

stvorenie a ešte oveľa viac, muž a žena nie sú ovocím náhody, ale zodpovedajú 

dobrotivému rozhodnutiu večnej mysle Boha, ktorý stvoriteľskou a vykupiteľskou 

mocou svojho Slova dal vznik vesmíru. Toto vyhlásenie nám pripomína, že naším 

povolaním nie je iba jednoducho existovať 

vo svete, byť súčasťou dejín alebo byť iba 

Božím stvorením. Je niečím väčším. 

Znamená, že sme vyvolení Bohom ešte pred 

stvorením sveta, v Synovi, Ježišovi Kristovi. 

V ňom jestvujeme, takpovediac, už od 

večnosti. Boh nás kontempluje v Kristovi, 

ako adoptované deti. „Dobrotivé 

rozhodnutie“ Boha, ktoré apoštol nazýva 

plánom lásky, je definované ako tajomstvo Božej vôle (v. 9), skryté a zjavené 

v Kristovej osobe a jeho diele. Božia iniciatíva predchádza každú ľudskú odpoveď. Je 

slobodným darom jeho lásky, ktorá nás obklopuje a premieňa.                                  VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=644020
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=644871
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=644848
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=644947
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Cirkusanti a putovní divadelníci na audiencii u pápeža 
Dať zamestnancom putovných divadiel najavo, že Cirkev na nich nezabudla, hoci 

sú často nútení žiť v podmienkach marginalizovaných. Toto bolo dôvodom 

audiencie, na ktorej Benedikt XVI. v Aule Pavla VI. prijal 7-tisíc cirkusantov, 

žonglérov, pouličných umelcov, kapelníkov a ďalších z tohto kultúrneho sektora.  
 

Audiencia u pápeža Benedikta XVI. v sobotu 1. decembra 2012 bola vyvrcholením ich 

púte pri príležitosti Roka viery, ktorá sa začala už v piatok svätou omšou v Bazilike 

sv. Petra. Celebroval ju kardinál Antonio Maria Veglió, predseda Pápežskej rady pre 

pastoráciu migrantov a cestujúcich, ktorá podujatie organizuje. V piatok večer sa 

konali exhibície na niekoľkých rímskych námestiach. V sobotu ráno sa divadelné, 

hudobné a artisticko-cirkusantské skupiny presunuli v estrádnom sprievode od 

Anjelského hradu k Námestiu sv. Petra, kde boli počas dvoch dní púte inštalované tri 

symboly putovného divadelníctva – kolotoč, cirkusový stan a bábkové divadlo. Svätý 

Otec v príhovore s nadšením privítal všetkých, ktorí prišli v takom hojnom počte 

z krajín Európy, ale aj z Ruska a USA, aby sa stretli s Petrovým nástupcom a vyjadrili 

radosť z toho, že sú kresťania a patria k Cirkvi: „Čím sa nadovšetko vyznačuje vaša veľká 

rodina, je schopnosť používať výnimočné a špecifické výrazové prostriedky vášho umenia. 

Veselosť predstavení, osviežujúca radosť žonglérskych kúskov, pôvab choreografií, rytmus 

hudby tvoria skutočne spôsob komunikácie, ktorá umožňuje vstúpiť do bezprostredného 

dialógu s malými a veľkými, vzbudzovať pocity pokoja, radosti a harmónie.“                     VIAC 

 

Pápež  Benedikt  XVI.  je už na Twitteri 
Vo Vatikáne sa 3. decembra konala tlačová konferencia, na ktorej sa hovorilo 

o prítomnosti pápeža Benedikta XVI. na sociálnej sieti Twitter. Prvý tweet zverejní 

Svätý Otec 12. decembra 2012 počas generálnej audiencie a  jeho  témou bude  viera.  
 

Tento, ale aj nasledujúce, budú publikované v ôsmych jazykoch, vrátane arabského. 

Podľa Mons. Claudia Maria Celliho, predsedu Pápežskej rady pre spoločensko-

komunikačné prostriedky, sa práve v tomto kroku opäť ukázala „silná túžba pápeža 

vstúpiť do rozhovoru s mužmi a ženami dneška a stretnúť sa s nimi tam, kde sa práve 

nachádzajú“. Mnohých novinárov zaujímalo, či bude Svätému Otcovi stačiť 140 

znakov, ktoré Twitter ponúka. Podľa predsedu dikastéria však Benedikt XVI. 

niekoľkokrát dokázal, že aj „krátkymi správami možno pestovať hlbokú spiritualitu“, 

ako je tomu aj v biblických veršoch. Pápežove tweety tak nazval „iskrami pravdy“. 

Prvé z nich budú odpoveďou na otázky adresované pápežovi v súvislosti so životom 

viery. Snahou tejto aktivity je vytvoriť dialóg s pápežom na ústrednú tému tohto Roku 

viery. Greg Burke, poradca vatikánskeho štátneho sekretariátu pre komunikáciu, 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=643211
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=643720


Rodinné listy 
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                                Rím  5. decembra 2012 

 4 

poznamenal, že všetky tweety budú obsahovať 

skutočné pápežova slová. Na otázku, prečo Benedikt 

XVI. uprednostnil Twitter pred inými sociálnymi 

sieťami, ako napríklad Facebook, odpovedal, že pri 

výbere rozhodlo predovšetkým  jednoduchšie 

spravovanie a rýchlejšie prenášanie správ. Svätého 

Otca  na   Twitteri    privítal  aj  izraelský   prezident. 

 

Nové Motu proprio Benedikta XVI.  „Intima  Ecclesiae  natura“ 
Od začiatku svojho pontifikátu Benedikt XVI. tvrdí, že charitatívna láska je 

najlepší spôsob, akým Cirkev ukazuje svetu svoju povahu. Už jeho prvá encyklika 

Deus Caritas est sa venuje tejto téme. Zároveň naznačuje, že aj kánonické predpisy 

o zodpovednosti biskupov v charitatívnom poslaní Cirkvi potrebujú doplnenie.  
 

Túto právnu medzeru rieši Motu proprio Benedikta XVI. Intima Ecclesiae natura, 

publikované 1. decembra 2012. Nový pápežský dokument definuje niektoré 

požiadavky, ktorým sa musia podriadiť organizácie venujúce sa charitatívnej činnosti, 

zriadené cirkevnou autoritou (napr. Charita), alebo inštitútmi zasväteného života 

a spoločnosťami apoštolského života, alebo tie, ktoré vznikli spontánnym spôsobom 

na základe činnosti iných veriacich. Z teologického hľadiska dokument zdôrazňuje, že 

ak charitatívna činnosť prináleží samotnej intímnej povahe Cirkvi, rovnako ako 

ohlasovanie Božieho slova a vysluhovanie sviatostí, tak aj vykonávanie tejto činnosti 

je v prvom rade v kompetencii biskupa. Motu proprio v prvom rade definuje 

povinnosti diecézneho biskupa v tejto oblasti.                                                               VIAC 

 

Benedikt XVI. zhromaždeniu Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj: 

„Evanjelium nás robí nositeľmi vízie človeka s jeho dôstojnosťou“ 
„Politická autorita a univerzálna jurisdikcia“ – je téma tohtoročného 27. plenárneho 

zasadnutia Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, ktoré sa konalo vo Vatikáne 

v dňoch od 3. do 5. decembra a začalo sa audienciou u Svätého Otca. 
 

Je neodmysliteľne poznačené kontextom Roka viery, nedávnou biskupskou synodou 

o novej evanjelizácii, ako aj 50. výročím Druhého vatikánskeho koncilu a rovnako 

50. výročím encykliky blahoslaveného pápeža Jána XXIII. Pacem in terris, ktoré si 

pripomenieme v apríli budúceho roku. Z tohto samotného faktu vyplývajú mnohé 

impulzy, ako poznamenal pápež Benedikt XVI. v úvode svojho príhovoru 

k účastníkom zasadnutia, ktoré otvoril kardinál Peter Turkson, predseda pápežskej 

rady. „Sociálna náuka Cirkvi, ako učil blahoslavený 

Ján Pavol II., je integrálnou súčasťou misijného 

poslania Cirkvi“ (porov. enc. Centesimus annus, 54), 

poznamenal Benedikt XVI. citujúc slová svojho 

predchodcu, z čoho vyvodil, že máme „o to väčší 

dôvod považovať ju za dôležitú pre novú evanjelizáciu“ 

(porov. tamtiež, 5; enc. Caritas in veritate, 15). 

V tomto zmysle Svätý Otec ďalej uviedol: „Prijatie 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=644644
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=643912


Rodinné listy 
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                                Rím  5. decembra 2012 

 5 

Ježiša Krista a jeho evanjelia, rovnako ako v osobnom živote tak aj v sociálnych vzťahoch, nás 

robí nositeľmi vízie človeka s jeho dôstojnosťou, jeho slobodou a vzťahmi, nositeľmi vízie 

vyznačujúcej sa transcendentnom v zmysle horizontálnom aj vertikálnom. Integrálna 

antropológia, ktorá vychádza zo Zjavenia a používania prirodzeného rozumu, závisí od 

formulovania a významu ľudských práv a povinností, ako nám pripomenul blahoslavený Ján 

XXIII. práve v Pacem in terris (porov. b. 9)."                                                                       VIAC 

 

Benedikt XVI. francúzskym biskupom:  „Laici ako protagonisti Cirkvi“ 
Nová evanjelizácia sa stane skutočne účinnou, ak bude schopná odolávať 

ignorovaniu viery. Toto poznamenal Benedikt XVI. počas audiencie s poslednou 

skupinou  francúzskych biskupov,  v rámci  ich návštevy  Ad limina apostolorum.  
 

Pápež dnes poukázal na úlohu laikov a osobitne mladých ľudí: dať novú vitalitu 

kresťanskej nádeji vo Francúzsku a v Európe. Podľa neho je jedným z najzávažnejších 

problémov súčasnosti práve náboženský analfabetizmus, ktorý sa týka mnohých ľudí, 

vrátane katolíkov. „V skutočnosti ide o dvojitú nevedomosť: nedostatok vedomostí o osobe 

Ježiša Krista a nevedomosť o vznešenosti jeho učenia... Táto neznalosť spôsobuje hlavne novým 

generáciám neschopnosť porozumieť histórii a cítiť sa dedičmi tej tradície, ktorá formovala 

život, spoločnosť, umenie a európsku kultúru,“ uviedol Benedikt XVI. Možnosť novej 

evanjelizácie prostredníctvom modlitby a skutkov ponúka podľa Svätého Otca práve 

Rok viery. Účinná však bude predovšetkým vtedy, ak sa do nej naplno zapoja 

spoločenstvá a farnosti.                                                                                                      VIAC 

 

Prípravy  Európskeho  stretnutia  mladých  2012/2013  v  Ríme  vrcholia 
Na prelome rokov 2012/2013, presne od 28. decembra do 2. januára sa v Ríme stretne 

asi 50-tisíc mladých na 35. európskom stretnutí Taizé. Bude mimoriadne vzhľadom 

na  Rok viery, ale aj pre prítomnosť Svätého Otca na modlitbe 29. decembra. 
 

Na tlačovej konferencii v utorok 4. decembra v priestoroch Rímskeho vikariátu 

predstavili podujatie kardinál Agostino Vallini, vikár Svätého Otca pre Rímsku 

diecézu, primátor mesta Ríma Gianni Alemanno a dvaja bratia z komunity Taizé, brat 

Marek a brat David. Na programe Európskeho stretnutia mladých sú 

v dopoludňajších hodinách modlitby a zdieľanie v skupinkách v asi 200 farnostiach 

diecézy, popoludní a vo večerných hodinách 

budú mladí v centre Ríma, a to v  jednotlivých 

rímskych bazilikách na rôznych stretnutiach 

venovaných téme viery a nášmu záväzku 

služby ostaným, ale aj témam sociálnym 

či umeleckým, a tiež na večerných spoločných 

modlitbách Taizé. V sobotu 29. decembra 

2012 o 18.00 hod. sa spoločná modlitba bude 

konať v Bazilike sv. Petra za prítomnosti pápeža Benedikta XVI. Účastníci tejto etapy 

Púte dôvery, ktorú začal brat Roger Schutz v 70.-tych rokoch, budú prijatí rodinami, 

rehoľnými spoločenstvami Večného mesta a rôznymi komunitami tak katolíckymi, 

ako aj komunitami ostatných cirkví.  

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=644388
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=643542
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Sté výročie narodenia P. Pavla Bajana SJ 
Presne pred 100 rokmi sa v slovenských Podlužanoch narodil 

Pavol Bajan, jezuitský páter, teológ, misionár, publicista. Práve 

jeho pričinením vznikla vo Vatikánskom rozhlase slovenská 

sekcia, ktorá prvýkrát vysielala v slovenčine  na Vianoce 1947.  
 

Pavol Bajan vstúpil k jezuitom v Trnave ešte počas štúdií v roku 

1930. Absolvoval trojročný študijný pobyt v Krakove. Vyučoval na Premonštrátskom 

gymnáziu v Košiciach, v Bratislave neskôr študoval dejepis a zemepis. Kňazskú 

vysviacku prijal 16. júla 1946 z rúk biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku. Krátko 

nato bol vyslaný na špecializované štúdiá do Londýna, tretiu probáciu absolvoval 

v Dubline. Do Ríma prišiel v roku 1948, kde začal pôsobiť na československom 

oddelení Vatikánskeho rozhlasu, neskôr v samostatnej slovenskej sekcii. Dopomohol 

k intenzívnejšej cirkevnej starostlivosti rímskych úradov o Slovákov v zahraničí. 

V roku 1950 odcestoval do USA, kde prevzal pastoračnú starostlivosť o slovenských 

veriacich v Clevelande. Publikoval vo viacerých amerických časopisoch a denníkoch. 

Po trojročnom pôsobení však jeho kroky smerovali z Ameriky do Severnej Rodézie 

v Afrike, súčasnej Zambie. Počas nasledujúcich rokov pôsobil vo viacerých afrických 

štátoch v misijných osadách, ako učiteľ v seminári, duchovný správca prisťahovalcov, 

ale aj na školách. Zomrel 10. augusta 1978 v pretórijskej nemocnici. Jeho misijný život 

mapuje publikácia historika Františka Vnuka s názvom Slovenský misionár v Afrike. Pri 

príležitosti stretnutia rodákov a priateľov Podlužian bola v tento deň Pavlovi Bajanovi 

v rodnej obci odhalená pamätná tabuľa. Svätú omšu v tamojšom Kostole sv. Alžbety 

celebroval emeritný arcibiskup Ján Sokol. 

 

Rozhovor s pátrom Petrom Kučákom, misionárom lásky Matky Terezy 
„Prečo chudoba?“ Z iniciatívy Európskej vysielacej únie (EBU) bol 29. november 2012 

špeciálnym dňom vysielaní venovaných problematike chudoby. Aj Vatikánsky 

rozhlas sa zapojil do projektu „Why Poverty“. Slovenská redakcia venovala tejto téme 

sobotný Rozhovor týždňa.  Prostredníctvom svedectva slovenského misionára lásky 

Matky Terezy, ktorý zasvätil svoj život pomoci núdznym, sme si priblížili chudobu 

ako životnú voľbu.  

 

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

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=643921

