
Rodinné listy 
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                                 Rím  6. februára 2013 

 1 

  

Benedikt XVI. rehoľníkom: V Kristovom svetle spolupracujete na 

živote a poslaní Cirkvi vo svete  
Na sviatok Obetovania Pána, ktorý je u nás známy 

pod ľudovým názvom Hromnice, sme si pripomenuli 

tajomstvo zo života Krista viazané na predpis Zákona. 

Na jeho základe museli rodičia 40 dní po narodení 

prvorodeného syna priniesť Pánovi obetu ako 

výkupné a na znak rituálneho očistenia matky. 

Tento deň je zároveň Dňom zasväteného života. 

Rehoľné sestry, rehoľníci, členovia inštitútov 

zasväteného života, spoločností apoštolského života a 

všetci Bohu zasvätení ho v Ríme oslávili svätou 

omšou s pápežom Benediktom XVI. v Bazilike sv. 

Petra.  

 

Slávnosť sa začala procesiou päťdesiatich zasvätených, 

ako znak rôznorodosti služieb, ich vyjadrení 

a univerzality zasväteného života. Zúčastnili sa na nej zástupcovia všetkých foriem 

zasväteného života z rôznych kontinentov. Každý niesol zapálenú sviečku ako symbol 

Krista, svetla sveta a na znak výzvy, aby bol zasvätený život svetlom pre svet. 

Deň venovaný zasvätenému životu slávi Cirkev od 

roku 1997 na podnet blahoslaveného Jána Pavla II. Jeho 

cieľom je reagovať na potreby vzdávať Bohu vďaky za 

tento stav života, ako aj cennou príležitosťou pre 

všetkých zasvätených obnoviť svoj záväzok 

sebadarovania sa Pánovi. 

V homílii na sviatok Obetovania Pána sa pápež 

Benedikt XVI. prihovoril rehoľníkom nasledovne:  

 

„Drahí bratia a sestry, sv. Lukáš vo svojom rozprávaní 

o Ježišovom detstve zdôrazňuje Máriinu a Jozefovu 

vernosť Pánovmu zákonu. V hlbokej nábožnosti 

vykonávajú všetko, čo je predpísané po narodení 

prvorodeného syna. Ide o dva veľmi starodávne 

predpisy. Jeden sa týka matky a druhý 

novonarodeného dieťaťa. Pre ženu je predpísané, aby sa nezúčastňovala na 

liturgických obradoch počas štyridsiatich dní, po ktorých prinesie dvojitú obetu: 

baránka na zápalnú obetu a hrdličku alebo holuba za hriech. Ak je však žena 

chudobná, môže obetovať dve hrdličky alebo dva holúbky (porov. Lv 12,1-8). Sv. 

Lukáš upresňuje, že Mária s Jozefom priniesli obetu chudobných (porov. 2,24), aby 

pripomenul, že Ježiš pochádza z jednoduchej, pokornej, ale veľmi veriacej rodiny. 

Táto rodina patrí k chudobným Izraela, ktorí tvoria skutočný Boží ľud.“ 
                                                                         VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=661573
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Koncert pre Svätého Otca a talianskeho prezidenta 

V Aule Pavla VI. sa v pondelok 4. februára uskutočnil 

koncert, ktorý usporiadalo Veľvyslanectvo Talianska pri 

Svätej stolici na počesť pápeža Benedikta XVI. a talianskeho 

prezidenta Giorgia Napolitana. Florentský orchester Maggio 

Musicale Fiorentino predviedol pod taktovkou Maestra 

Zubina Mehtu Beethovenovu 3. symfóniu a Verdiho Silu 

osudu.  

Ešte pred začatím koncertu sa slova ujal prezident Napolitano, 

ktorý okrem iného pripomenul spoločné dejiny medzi Svätou 

stolicou a Talianskom od podpísania vzájomnej dohody až po 

súčasnosť a dôležitosť vzájomnej spolupráce medzi Cirkvou a štátom pre „spoločné 

dobro“. Po koncerte sa všetkým prítomným 

prihovoril aj pápež Benedikt XVI. Zameral sa 

na posolstvá, ktoré vychádzajú zo symfónií, 

ktoré zazneli v aule.          

- Príhovor Svätého Otca TU 

V uplynulých rokoch sa koncert konal 

tradične na jar, išlo o dar talianskeho 

prezidenta pre Svätého Otca pri príležitosti 

jeho nástupu na pápežský trón. V súvislosti s 

ukončením sedemročnéno pôsobenia 

Napolitana na poste prezidenta, ako aj 84. výročím podpísania Lateránskych dohôd, 

ktoré si pripomenieme nasledujúci pondelok, sa tento rok koncert uskutočnil v 

predstihu.  

 

 

Príhovor Benedikta XVI. pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána 

Aj v túto nedeľu sa za príjemného slnečného počasia zišli pútnici z celého sveta na 

Námestí sv. Petra vo Vatikáne, aby sa spolu s Benediktom XVI. pomodlili 

poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. Ešte pred samotnou modlitbou Svätý Otec vo 

svojom krátkom príhovore hovoril o predsudkoch, ktoré človekovi bránia hľadať 

skutočnú pravdu:  

 

 „Drahí bratia a sestry, dnešné evanjelium – úryvok 

zo štvrtej kapitoly sv. Lukáša – je pokračovaním toho, 

ktoré sme počuli minulú nedeľu. Stále sa nachádzame 

v nazaretskej synagóge, v mestečku, kde Ježiš 

vyrástol a kde všetci poznajú jeho i celú jeho rodinu. 

Ježiš sa po určitom čase, ako odišiel vrátil späť, ale 

zmenený. Počas sobotnej liturgie číta Izaiášovo 

proroctvo o Mesiášovi a hovorí, že sa naplnilo, zdôrazňujúc, že sa toto slovo vzťahuje 

na neho. Jeho počínanie vyvádza Nazaretčanov z miery. Na jednej strane «všetci mu 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=662321
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prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst» (Lk 4,22) a sv. Marek 

dodáva, že mnohí hovorili: «Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a 

zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! » (6,2). Na strane druhej ho jeho spolurodáci poznajú 

príliš dobre: «Je jedným z nás – hovoria –, jeho tvrdenia nie sú ničím iným ako 

namyslenosťou» (L´infanzia di Gesù, 11). «Vari to nie je Jozefov syn?» (Lk 4,22), inými 

slovami: čo chce dokázať akýsi tesár z Nazareta?“ 
                                                                         VIAC 

 

Generálna audiencia Benedikta XVI. 

v stredu 6. februára 2013 
O Bohu ako o pôvodcovi ľudského života 

a stvorenstva a osobitnom vzťahu 

s človekom hovoril Benedikt XVI. vo svojej 

katechéze počas generálnej audiencie 

v Aule Pavla VI. Pokračoval tak vo svojich 

úvahách nad prvými slovami Kréda:  

 

„Drahí bratia a sestry, Krédo, ktoré začína definujúc Boha ako ,Otca všemohúceho‘, 

ako sme o tom uvažovali minulý týždeň, ďalej pridáva, že je ,Stvoriteľom neba 

i zeme‘, prevezmúc tak vyjadrenie úvodných stránok Biblie. V prvom verši Svätého 

písma čítame: «Na počiatku stvoril Boh nebo a zem» (Gn 1,1): čo znamená, že Boh je 

počiatkom všetkého a v nádhere stvorenia sa prejavuje všemohúcnosť Otca, ktorý nás 

miluje. Boh sa v diele stvorenia prejavuje ako Otec, nakoľko je pôvodcom života 

a v tvorení ukazuje svoju všemohúcnosť. Obrazy, ktoré používa Sväté písmo, sú 

v tejto súvislosti veľmi pôsobivé (porov. Iz 40,12; 45,18; 48,13; Ž 104,2.5; 135,7; Pris 8, 

27-29; Job 38–39). On, dobrý a mocný Otec, sa stará o to, čo stvoril s láskou 

a vernosťou, ako opakujú žalmy (porov. Ž 57,11; 108,5; 36,6). Takto sa stvorenie stáva 

miestom poznania a uznania Pánovej všemohúcnosti a dobroty a je výzvou pre nás 

veriacich, aby sme ho ohlasovali ako Stvoriteľa. «Vierou» – píše autor listu Hebrejom – 

«chápeme, že Božie slovo stvárnilo svety tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné» 

(11,3). Viera v sebe zahŕňa schopnosť uznať neviditeľné rozpoznaním jeho stôp vo 

viditeľnom svete. Veriaci človek môže čítať vo veľkej knihe prírody a pochopiť jej reč 

(porov. Ž 19,2-5). Vesmír hovorí o Bohu (porov. Rim 1,19-20), je však potrebné jeho 

slovo zjavenia, ktoré vzbudí vieru, aby človek mohol dosiahnuť plné poznanie 

skutočnosti Boha ako Stvoriteľa a Otca. Ľudský rozum sa môže oprieť o Sväté písmo, 

aby vo svetle viery našiel kľúč k interpretácii pochopenia sveta. Osobitné miesto 

v tejto súvislosti zaujíma kniha Genezis, jej prvá kapitola, so slávnostným 

predstavením stvoriteľského diela počas šiestich dní.“ 
               VIAC 

           

V Aule Pavla VI. aj košickí seminaristi 

V týchto dňoch sú vo Večnom meste na púti aj členovia košického Kňazského 

seminára svätého Karola Boromejského. V rámci nej sa zúčastnili aj na generálnej 

audiencii so Svätým Otcom. Ten sa im prihovoril nasledovne: „Srdečne pozdravujem 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=661628
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=662653
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spoločenstvo Kňazského seminára svätého Karola Boromejského z Košíc, vedené 

emeritným arcibiskupom Alojzom Tkáčom. Milí seminaristi, prajem vám, aby púť 

k hrobom svätých Apoštolov počas Roka viery posilnila vašu vernosť Kristovi a 

veľkodušnú odpoveď na jeho volanie. Rád žehnám vás i vašich drahých. Pochválený 

buď Ježiš Kristus!“ 

Členovia púte, 36 seminaristi, pod vedením ich rektora Františka Katriňáka, ako aj 

emeritného arcibiskupa Alojza Tkáča, navštívili aj Vatikánsky rozhlas.    VIAC 

 

Kazašská delegácia vo Vatikáne 
V stredu navštívila Vatikán delegácia z Kazachstanu pri príležitosti 10. výročia 

Prvého medzináboženského kongresu v Astane. V dopoludňajších hodinách sa jej 

členovia zúčastnili na generálnej audiencii so Svätým Otcom, popoludní s členmi 

Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. 

Svätá stolica udržiava diplomatické vzťahy s Kazachstanom od 17. októbra 1992. Šesť 

rokov na to bola podpísaná dohoda medzi oboma stranami, ktorá garantuje práva 

a povinnosti katolíkom v krajine, ako aj práva a povinnosti štátu voči nim. V roku 

1999 bol v Kazachstane posvätený prvý katolícky kostol. V krajine s moslimskou 

väčšinou tvoria katolíci asi 2 % celkového počtu veriacich. Kazašská spoločnosť 

združuje viac ako 100 rôznych náboženských a etnických skupín, na čo poukázal aj 

pápež Ján Pavol II. počas svojej apoštolskej návštevy v roku 2001. V roku 2003 sa 

uskutočnil spomínaný medzináboženský kongres, ktorý sponzoroval prezident 

Nazarbayev. Jeho organizátori vtedy dúfali, že by iniciatíva pomohla presadiť 

rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a ochranu náboženskej slobody. Medzi členmi 

vatikánskej delegácie bol aj slovenský kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt 

Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Kongres sa odvtedy organizuje pravidelne 

každé tri roky za účasti delegácie z Vatikánu.  
VIAC 

 

Benedikt XVI. prijal nového 

chaldejského patriarchu 

Svätý Otec dnes predpoludním prijal na 

osobitnej audiencii nového chaldejského 

patriarchu Babylónie Louisa Raphaëla I. Saka 

spolu s členmi Synody biskupov Chaldejskej 

cirkvi. Po stretnutí slávil patriarcha v Bazilike 

sv. Petra Božskú liturgiu, pri ktorej sa 

uskutočnila verejná slávnosť udelenia plného 

Cirkevného spoločenstva. Počas liturgie kardinál Leonardo Sandri, prefekt 

Kongregácie pre východné cirkvi, prečítal dva listy, ktoré novému patriarchovi 

adresoval Svätý Otec. V oboch pápež pripomína „milosť mučeníctva, nie len ako 

drahocenný dar, ktorý patrí do minulosti, ale ako permanentnú dimenziu kresťanskej 

autentickosti“. 

Nového patriarchu zvolila Synoda biskupov Chaldejskej cirkvi, ktorú 28. januára 

zvolal do Ríma Benedikt XVI., zvolila nového patriarchu. Pápež Benedikt XVI. udelil 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=662657
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=662342
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chaldejskému patriarchovi Babylónie plné cirkevné spoločenstvo (Ecclesiastica 

Communio) podľa predpisov Kódexu kánonov východných cirkví. Nový patriarcha 

nastupuje po kardinálovi Emmanuelovi III. Dellym. Na margo svojho zvolenia pre 

agentúru Fides povedal. „Viem, že som pol povolaný prevziať ťažkú zodpovednosť a mám 

trocha strach. Sme v ťažkej situácii, či v krajine alebo aj mimo nej. Ale s Kristovou pomocou 

a vzájomnou spoluprácou medzi biskupmi dokážeme žiť v jednote, ktorá nám umožní znovu 

vybudovať Chaldejskú cirkev.“ Vzhľadom na ťažkosti a námahy, ktoré poznačujú 

situáciu v Iraku, nový patriarcha pozval všetkých spoluobčanov k spolupráci na 

„obrane dôstojnosti človeka a harmonického spolužitia, ktoré budú založené na 

rovnosti práv a povinností všetkých občanov“.  
               VIAC 

 

Pápež súcití s rodinami obetí tragédie v Mexiku 

Benedikt XVI. vyjadril hlboké zarmútenie nad obeťami požiaru, ktorý vo štvrtok 31. 

januára zachvátil 54-poshodovú budovu v Mexiko City. V telegrame adresovanom 

kardinálovi Norbertovi Riverovi Carrerovi, arcibiskupovi hlavného mesta Mexika, 

pápež uisťuje o svojej duchovnej blízkosti rodiny obetí 

a modlí sa za rýchle uzdravenie tých, ktorí zranení ležia 

v nemocniciach. Pri tejto príležitosti sa modlí k Panne 

Márii Guadalupskej a udeľuje apoštolské požehnanie 

všetkým, ktorých táto tragédia zasiahla. 

K výbuchu došlo v sídle mexického štátneho ropného 

koncernu Petróleos Mexicanos (Pemex). O život prišlo 32 

ľudí, viac ako 100 je zranených, pričom stav viacerých z nich si vyžiadal 

hospitalizáciu. Príčina výbuchu zatiaľ nie je známa, hovorí sa o úniku plynu, ale aj o 

prehriatom klimatizačnom systéme. V budove sa v čase výbuchu nachádzalo 

približne 10-tisíc ľudí. 

 

Úmysel modlitieb Svätého Otca za migrantov, osobitne matky rodín  
„Aby rodiny prisťahovalcov, najmä matky, vo svojich ťažkostiach dostali potrebnú pomoc 

a podporu,“ tak znie všeobecný úmysel modlitieb Benedikta XVI. na mesiac február. 

Pápežov záujem oceňuje aj Talianska konfederácia slobodných odborov (CISL). 

Hovorí jej tajomníčka Liliana Ocminová: „Je jasné, že pápežova výstraha je aj 

prejavom krehkosti. Dnes žijeme v kontexte ťažkej finančnej krízy, ekonomickej, a je 

zrejmé, že rodiny migrantov sú najzraniteľnejším článkom. Matky, tie šťastnejšie, 

majú deti so sebou, tie menej, majú deti vo svojich rodných krajinách. Kríza poukazuje 

na ďalší dôležitý fakt: mnohé z nich sa museli obetovať a poslať domov svoje deti, 

pretože nemali možnosť mať ich so sebou v Taliansku.“  

              

Sústrastný telegram Benedikta XVI. do Venezuely 
Vo venezuelskom väzení v meste Uribana sa koncom januára strhli násilnosti medzi 

bezpečnostnými zložkami a uväznenými, ktoré si vyžiadali 58 ľudských životov. 

Benedikt XVI. dnes prostredníctvom štátneho sekretára kardinála Tarcisia Bertoneho 

zaslal sústrastný telegram rodinám obetí. Vyjadruje v ňom hlboký smútok nad 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=662005
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„tragickými udalosťami“ a  o svojej duchovnej blízkosti uisťuje rodiny obetí 

a približne 90 zranených. V telegrame vyzval štátne inštitúcie, aby pokračovali 

v duchu spolupráce a dobrej vôle v prekonávaní problémov spojených s väzenstvom 

a zabránili tak opakovaniu podobných situácií. 

Nepokoje sú dôsledkom preplnených venezuelských väzníc. Podľa pozorovateľov je 

v krajine 45-tisíc uväznených, pričom kapacita všetkých zariadení je 15-tisíc osôb. 

 

Rozhovory medzi Palestínou a Svätou stolicou pokračujú 

V palestínskom Rammalláhu sa 30. januára zišli na oficiálnom stretnutí delegácie 

Ministerstva zahraničných vecí Palestíny a Sekretariátu pre vzťahy zo štátmi Svätej 

stolice. Ide o pokračovanie obojstranných vyjednávaní, ktoré sa uskutočnili počas 

uplynulých rokov medzi Organizáciou pre oslobodenie Palestíny a Svätou stolicou 

v súvislosti s uzatvorením medzinárodnej zmluvy.  

Na rozhovoroch sa zúčastnili Riad Al-Malki, minister zahraničných vecí Palestíny 

a Mons. Ettore Balestrero, podsekretár vatikánskeho štátneho sekretariátu pre vzťahy 

so štátmi. Ako sa uvádza v oficiálnom komuniké, rozhovory sa týkali Preambuly 

a prvej kapitoly navrhovanej zmluvy medzi oboma štátmi. Obe strany „vyjadrili 

želanie, aby vzájomné vyjednávania čo najrýchlejšie napredovali k skorému uzavretiu 

zmluvy“. Zástupcovia Palestíny vyjadrili vďaku Svätej stolici za sumu 100-tisíc eur, 

ktoré darovala na rekonštrukciu strechy Baziliky Narodenia v Betleheme. 

 

Rukopisy vatikánskej Apoštolskej knižnice už aj na internete 

Po dvoch rokoch prác je na internete v digitálnej podobe prístupných 256 rukopisov 

z vatikánskej Apoštolskej knižnice. Ide len o prvú časť projektu plánovanej 

digitalizácie asi 80-ticíc rukopisov, ktorú vatikánske inštitúcie vykonávajú za pomoci 

viacerých sponzorov. Podľa Mons. Cesara Pasiniho, prefekta knižnice, ide zatiaľ 

o malý, ale veľmi očakávaný krok: „Mali sme sa k tomu dostať už minulý rok. Tešíme 

sa možnosti oznámiť svetu, že projekt umožnil sprístupniť rukopisy Apoštolskej 

knižnice, ktoré je možné študovať, a to kdekoľvek, pripojením sa na internet.“  
                                                                         VIAC 
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