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V nedeľu Krstu P{na pokrstil Svätý Otec v Sixtínskej kaplnke 16 detí 
Nedeľa Krstu P{na je vo Vatik{ne spojen{ s tradíciou krstu detí v Sixtínskej 

kaplnke. Tohto roku, v nedeľu 8. janu{ra, 

Benedikt XVI. pokrstil pri svätej omši 

z tohto sviatku 16 detí. V homílii 

pouk{zal na podstatu sviatosti krstu, 

dary a z{väzky, ktoré z neho vyplývajú. 
 

Milí bratia a sestry! Je to vždy radostn{ 

udalosť, keď na sviatok Krstu Krista P{na 

môžeme sl{viť túto svätú omšu spojenú 

s krstom detí. Všetkých v{s s l{skou 

pozdravujem, milí rodičia, krstní a rodičia, príbuzní a priatelia! Prišli ste 

– ako ste to aj nahlas povedali – aby vaši novorodení prijali dar Božej milosti, semeno 

večného života. Vy, rodičia, ste si toto priali a mysleli ste na krst ešte skôr, ako sa v{š 

chlapec alebo dievčatko narodili. Vaša zodpovednosť kresťanských rodičov v{s 

viedla k tomu, aby ste hneď mysleli na sviatosť, ktor{ znamen{ vstup do božského 

života v spoločenstve Cirkvi. Môžeme povedať, že toto bolo vaše prvé 

vychov{vateľské rozhodnutie ako svedkov viery pre vaše deti: to najz{kladnejšie je 

rozhodnutie! Úloha rodičov, pri ktorej im pom{ha aj krstný otec a krstn{ matka, je 

vychov{vať svojho syna alebo svoju dcéru. Vychov{vať, to je veľmi n{ročn{ úloha, 

niekedy ťažk{ vzhľadom na naše ľudské možnosti, ktoré sú vždy obmedzené. No 

výchova sa st{va úžasným poslaním, ak sa uskutočňuje v spolupr{ci s Bohom, ktorý 

je prvým a pravým vychov{vateľom každého človeka. V prvom čítaní, ktoré sme 

počuli a je vzaté z knihy proroka Izai{ša, sa Boh obracia na svoj ľud pr{ve ako 

vychov{vateľ. Upozorňuje Izraelitov na nebezpečenstvo, aby sa nesnažili zbaviť 

svojho smädu a hladu z klamných prameňov: „Prečo platíte striebrom za to, čo nie je 

chlieb, a driete za to, čo nesýti?“ (Iz 55, 2). VIAC 
 

Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel 

P{na na sviatok Krstu Krista P{na 
V nedeľu 8. janu{ra sa Svätopeterské 

n{mestie vo Vatik{ne zaplnilo tisícami 

pútnikov z celého sveta, aby sa spolu so 

Svätým Otcom pomodlili poludňajšiu 

modlitbu Anjel P{na. Benedikt XVI. sa im 

ešte pred samotnou modlitbou prihovoril z 

okna svojej pracovne. 
 

Drahí bratia a sestry! Dnes sl{vime Krst Krista P{na. R{no som šestn{stim deťom 

udelil sviatosť krstu, preto by som sa chcel teraz pri tejto príležitosti zastaviť 

a zamyslieť sa nad tým, čo znamen{, že sme Božími deťmi. V prvom rade 

vych{dzame jednoducho z toho, že sme deti: toto je z{kladný stav, ktorý n{s 

všetkých sp{ja. Nie všetci sme rodičmi, ale istotne všetci sme deťmi. Prísť na svet nie 

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=552884
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je rozhodnutie, nikto sa n{s predtým neopýta, či sa chceme narodiť. V priebehu 

života však môžeme zmeniť slobodný postoj voči samotnému životu: môžeme ho 

prijať ako dar a v určitom zmysle „stať sa“ tým, čím už sme: stať sa deťmi. Tento 

prechod znamen{ dozretie vo vzťahu s našim bytím a vo vzťahu s našimi rodičmi, 

ktorý sa naplní radosťou. Tento prechod n{s robí schopnými stať sa rodičmi – nie 

biologicky, ale mor{lne. Aj vo vzťahu s Bohom sme všetci deťmi. Boh je na začiatku 

existencie každého bytia a je osobitným spôsobom otcom každej ľudskej bytosti. VIAC 
 

Sl{vnosť Zjavenia P{na v Bazilike sv. Petra 6. janu{ra 2012  
P{pež Benedikt XVI. celebroval na sl{vnosť Zjavenia P{na v Bazilike sv. Petra 

svätú omšu, pri ktorej vysvätil dvoch nových biskupov: Mons. Charlesa Johna 

Browna, ktorý bol 26. novembra minulého roku vymenovaný za apoštolského 

nuncia v Írsku a Mons. Mareka Solczyńskeho, ktorý bol vymenovaný za 

apoštolského nuncia do Gruzínska a Arménska. 
 

Svätý Otec vo svojej homílii, pri ktorej vych{dzal z čítaní dnešnej sl{vnosti, novým 

biskupom na príklade troch mudrcov pripomenul podstatu ich povolania 

a služby. „S príchodom troch mudrcov z východu iba začína cesta ľudstva smerom k Ježišovi 

Kristovi – k Bohu, ktorý sa narodil v maštali; ktorý zomrel na kríži a po 

zmŕtvychvstaní, ost{va s nami po všetky dni až do skončenia sveta (porov. Jn 1,9.22). [...] 

Boli mužmi odvahy, ale aj pokory. Vieme si 

predstaviť akú n{mahu museli prekonať na ceste 

k židovskému kr{ľovi. Pre nich nebolo rozhodujúce 

to, čo si o nich myslia vplyvní a inteligentní ľudia. 

Jediným kritériom pre nich bola pravda sama, nie 

n{zory iných ľudí. Ich pokornou odvahou bola 

schopnosť skloniť sa pred Dieťaťom chudobných 

rodičov a spoznať v ňom prisľúbeného Kr{ľa, ktorý 

bol cieľom ich cesty tak vnútornej, ako aj vonkajšej. [...] Pomocou sl{vneho vyjadrenia sv. 

Augustína „Nespokojné je moje srdce Bože, kým nespočinie v tebe“, Svätý Otec dodal: „Aj 

biskup musí byť mužom s nepokojným srdcom, ktorý sa neuspokojí s bežnými vecami tohto 

sveta, ale nasleduje nepokojné srdce, ktoré ho vedie k tomu, aby sa vnútorne st{le viac blížil 

k Bohu, aby hľadal jeho tv{r a st{le viac ho pozn{val a aby ho st{le viac miloval.“ VIAC 
 

Benedikt XVI. pred poludňajšou modlitbou Anjel P{na 6. janu{ra 
Na sl{vnosť Zjavenia P{na sa Svätý Otec po skončení eucharistickej sl{vnosti vo 

Vatik{nskej bazilike prihovoril pútnikom zhromaždeným na N{mestí sv. Petra 

pod oknami Apoštolského pal{ca.  
 

Drahí bratia a sestry! Dnes sl{vime sl{vnosť Zjavenia P{na. Je to starobylý sviatok, 

ktorý m{ pôvod na kresťanskom Východe a vyzdvihuje tajomstvo zjavenia sa Ježiša 

Krista všetkým n{rodom, ktoré predstavujú Mudrci prich{dzajúci sa pokloniť 

židovskému kr{ľovi, pr{ve narodenému v Betleheme, ako n{m to opisuje Matúšovo 

evanjelium (porov. 2,1-12). “Nové svetlo”, ktoré zažiarilo počas vianočnej noci 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=552892
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(porov. Prvú vianočnú pref{ciu) dnes začína ožarovať svet, ako naznačuje hviezda, 

nebeské znamenie, ktoré zaujalo pozornosť Mudrcov a viedlo ich po ceste do 

Judey. Celé Vianočné obdobie ako aj obdobie Epif{nie je charakterizované témou 

svetla, ktor{ je prepojen{ s úkazom zimného slnovratu na severnej pologuli, keď sa 

deň vzhľadom k noci začína predlžovať. Ale ešte oveľa viac ako iba kvôli zemepisnej 

polohe pre všetky n{rody platí Kristovo slovo: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa 

nasleduje, nebude chodiť vo tm{ch, ale bude mať svetlo života“ (Jn 8,12). Ježiš je 

slnkom, ktoré sa zjavilo na horizonte ľudstva, aby osvietilo osobnú existenciu 

každého z n{s a všetkých viedlo k cieľu n{šho putovania, k zasľúbenej zemi slobody 

a pokoja, v ktorej budeme neust{le žiť v plnom spoločenstve s Bohom a medzi nami 

navz{jom. Ohlasovanie tohto tajomstva sp{sy zveril Kristus svojej Cirkvi. VIAC 

 

Gener{lna audiencia v stredu 11. janu{ra 2012 
Benedikt XVI. sa počas  Gener{lnej audiencie  v stredu 11. janu{ra, konanej v Aule 

Pavla VI., vo svojej katechéze zameral na Ježišovu modlitbu, ktorú predniesol pri 

Poslednej večery. 
 

Drahí bratia a sestry, na našej ceste rozjímania o Ježišovej modlitbe, zachytenej 

v evanjeli{ch, by som sa chcel dnes zamyslieť nad mimoriadne sl{vnostným 

okamihom jeho modlitby počas Poslednej večere. Na časovom a emotívnom pozadí 

stolovania, ktorým sa Ježiš lúči so svojimi priateľmi, vidieť už blízkosť jeho smrti, 

ktorú on s{m pociťuje. Ježiš už d{vno predtým začal hovoriť o svojom umučení, 

snažiac sa zahrnúť do tejto perspektívy aj 

svojich učeníkov. Evanjelium podľa Marka 

zdôrazňuje, že už od začiatku cesty do 

Jeruzalema, v dedink{ch vzdialenej Cézarey 

Filipovej, ich Ježiš začal poúčať: „Syn človeka 

musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a z{konníci ho 

zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z 

mŕtvych“ (Mk 8, 31). Okrem toho, pr{ve v 

dňoch počas ktorých sa lúčil s učeníkmi, boli 

dni izraelského ľudu poznačené blížiacou sa Paschou, čiže spomienkou na 

vyslobodenie Izraelitov z Egypta. Toto vyslobodenie, zakúsené v minulosti a z{roveň 

opäť očak{vané v prítomnosti i v budúcnosti, ožívalo v rodinnom sl{vení Paschy. 

Posledn{ večera je vložen{ do tohto kontextu, avšak s podstatnou zmenou. Ježiš 

hľadí na svoje umučenie, smrť a vzkriesenie s tým, že si ich plne uvedomuje. Túži so 

svojimi učeníkmi prežiť túto večeru, d{vajúc jej však mimoriadny charakter, odlišný 

od iných stolovaní; je to jeho Večera, v ktorej d{va čosi úplne nové: seba samého. 

Týmto spôsobom Ježiš sl{vi svoju Paschu, anticipuje svoj kríž a svoje vzkriesenie. 

T{to novosť je zdôraznen{ chronológiou Poslednej večere v Evanjeliu podľa sv. J{na, 

ktorý ju neopisuje ako Poslednú večeru, pr{ve preto, že Ježiš chce ustanoviť čosi 

úplne nové, sl{viť svoju Paschu. Samozrejme, s ohľadom na udalosť Exodu. Podľa 

J{na zomrel Ježiš na kríži pr{ve vo chvíli, keď boli v jeruzalemskom chr{me zabíjané 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=552492
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veľkonočné bar{nky. Čo bolo podstatou tejto večere? Bolo tu gesto l{mania chleba, 

jeho rozd{vania učeníkom, podelenie sa o kalich s vínom, ďalej slov{, ktoré tieto 

gest{ sprev{dzali a celkový kontext modlitby, v ktorej sa udiali: je to ustanovenie 

Eucharistie, je to veľk{ modlitba Ježiša a Cirkvi. VIAC 

 

Benedikt XVI. vymenuje 18. febru{ra 22 nových kardin{lov 
Pred modlitbou Anjel P{na 6. janu{ra Svätý Otec ozn{mil svoje rozhodnutie 

zvolať na 18. febru{ra sl{vnostné verejné konzistórium, pri ktorom vymenuje 

22 nových kardin{lov.  Medzi  nimi  bude  aj  pražský  arcibiskup  Dominik Duka.  
 

Osemn{sti z novo ohl{sených 

kardin{lov majú vek menej ako 80 

rokov, čo znamen{, že majú pr{vo 

voliť p{peža v prípadnom konkl{ve. 

10 menovaní sa týka predsedov 

jednotlivých dikastérií Rímskej kúrie. 

Medzi nimi je napr. Fernando Filoni, 

prefekt Kongreg{cie pre evanjeliz{ciu 

n{rodov, Francesco Coccopalmerio, 

predseda P{pežskej rady na výklad 

z{konov, Manuel Montiero de Castro, ktorý bol včera vymenovaný za vyššieho 

penitenci{ra Apoštolskej penitenci{rie a ďalší. Na zozname sa nach{dzajú aj 

arcibiskupi a biskupi jednotlivých arcibiskupských sídiel ako napr.: Toronta, 

Utrechtu, New Yorku, Hongkongu, Berlína a Florencie. Benedikt XVI. ohl{sil aj 

4 čestné nomin{cie, ktoré sa udeľujú význačným osobnostiam cirkevného života, 

starším ako 80 rokov. Medzi nimi je rumunský vyšší arcibiskup Lucian Mureşan 

a traja profesori: P. Julien Ries – belgický kňaz, emeritný profesor v Louvene; jezuita 

P. Karl Becker, emeritný profesor dogmatiky na P{pežskej Gregorovej univerzite 

a augustini{n P. Prosper Grech, patrológ a emeritný profesor viacerých rímskych 

univerzít. Vyjadrenie arcibiskupa Duku k nomin{cii TU. 

 

Svätý Otec sa dnes stretol s členmi diplomatického zboru 
Benedikt XVI. sa 9. janu{ra v Kr{ľovskej s{le vo Vatik{ne stretol s členmi 

diplomatického zboru akreditovanými pri Svätej stolici. Stretnutie, ktoré sa 

pravidelne kon{ na začiatku kalend{rneho roka, je príležitosťou pre upevnenie 

ofici{lnych vzťahov medzi Svätou stolicou a jednotlivými št{tmi. 
 

Na začiatku stretnutia predniesol za diplomatický zbor pozdravný príhovor 

aktu{lny dekan Diplomatického zboru Alejandro Valladares Lanza, veľvyslanec 

Hondurasu. Nasledoval príhovor vice-dekana diplomatického zboru Jeana-Claudea 

Michela, veľvyslanca Monackého kniežatstva. Svätý Otec v úvode svojho príhovoru 

zhrnul minuloročné udalosti na poli diplomatických vzťahov a osobitným spôsobom 

vyzdvihol udalosti spojené so vznikom nového št{tu, ktorým je Južný Sud{n. Potom 

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=553763
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=552491
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sa obr{til na samotných veľvyslancov, keď povedal: „Vaša každodenn{ prítomnosť 

pripomína dôležitý príspevok Cirkvi, ktorý vykon{va vo vašich krajin{ch v oblasti 

vzdel{vania, zdravotníctva a soci{lnej starostlivosti. Naše stretnutie sa podľa tradície 

uskutočňuje na konci vianočného obdobia, kedy Cirkev sl{vi príchod Spasiteľa. On prich{dza 

v tme noci, ale jeho prítomnosť sa st{va zdrojom 

svetla a radosti. Svet je naozaj tmavý tam, kde 

nezažiarilo božské svetlo! [...] Súčasnosť je 

poznačen{ hlbokým nepokojom a rozličnými 

krízami: ekonomick{, politick{ a soci{lna kríza sú 

jedným dramatickým vyjadrením.“ Svätý Otec 

ďalej pouk{zal na realitu a dôsledky 

ekonomickej krízy vo svete 

a pokračoval: „Nesmieme sa nechať odradiť, ale 

od z{kladu preprojektovať našu cestu prostredníctvom nových foriem z{väzkov. Kríza môže 

a musí byť podnetom k zamysleniu sa nad ľudskou existenciou a významom etického rozmeru 

prv, než nad mechanizmami, ktoré riadia ekonomický život.“ VIAC    
 

Rozhovor s veľvyslancom SR pri Svätej stolici Jozefom Draveckým o stretnutí so 

Svätým Otcom TU   Rubrika o súčasných diplomatických vzťahoch Svätej stolice TU. 

 

Kardin{l Ortega: Svätý Otec „pútnikom lásky“ na Kube 
V Mexiku a na Kube sa už začalo s prípravami na n{vštevu Svätého Otca, ktor{ sa 

uskutoční v dňoch 23. až 28. marca tohto roku. Konferencia biskupov Mexika 

a Kuby zverejnila aj program cesty. Viac o tom, ako bola inform{cia v súvislosti 

s n{vštevou Benedikta XVI. prijat{ na Kube, povedal pre Vatik{nsky rozhlas 

havanský arcibiskup, kardin{l Jaime Ortega. 
 

„Bola to veľk{ radosť. Je to dlho očak{van{ udalosť: je pre n{s prekvapením, že si Svätý Otec 

vybral spolu s Mexikom našu krajinu, počas n{vštevy Latinskej Ameriky. Mexiko je veľkou 

krajinou, symbolom pre celú Latinskú Ameriku, a Kuba sa nach{dza na ceste tejto n{vštevy. 

Svätý Otec bol pozvaný už pred nejakýmčasom, v čase n{vštevy kardin{la Bertoneho na 

Kube, v období, ktoré sa prelínalo s inaugur{ciou nového prezidenta Raula Castra, ktorý pri 

tejto príležitosti srdečne pozval Svätého Otca, a to neodbytným spôsobom, aby navštívil 

Kubu. Keď som hovoril o tomto pozvaní, boli sme plní n{deje, ako aj Svätý Otec, ktorý mi 

povedal, že v srdci st{le uchov{va túžbu prísť na Kubu.“ V roku 1998 navštívil Kubu aj 

p{pež J{n Pavol II. a jeho n{všteva poznačila históriu Kuby. Aké sú očak{vania 

Cirkvi od nadch{dzajúcej n{vštevy? „Svätý Otec m{ teraz zvl{štnu príležitosť, aby 

navštívil Kubu: oslavy 400. výročia n{jdenia obrazu Panny M{rie z Caridad del Cobre. Úcta 

k nej je skutočne n{rodn{ a zjednocuje Kub{ncov zvl{štnym spôsobom: ľudia tu vedia, že n{s 

sp{ja l{ska. Svätý Otec chce predovšetkým osl{viť toto jubileum Panny M{rie a príde na 

Kubu naozaj ako ´pútnik l{sky´. A aké sú naše očak{vania? Mali sme už skúsenosť 

s n{vštevou J{na Pavla II., ktorý poznačil históriu n{šho kub{nskeho n{roda, a ktorú formoval 

predtým aj potom, aj keď toto nie je možné kvantifikovať z matematického hľadiska, rovnako 

ako nie sú merateľné duchovné veci. VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=553060
http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=553165
http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=553062
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=552327
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Pastoračné usmernenia pre Rok viery 
Apoštolským listom Porta Fidei z 11. októbra 2011 Benedikt XVI. vyhl{sil Rok 

viery. Začne sa 11. októbra 2012, na 50. výročie otvorenia Druhého vatik{nskeho 

koncilu, a ukončí sa 24. novembra 2013 na sl{vnosť Krista Kr{ľa. Kongreg{cia pre 

n{uku viery vydala 5. janu{ra 2012 komuniké. 
 

Vyhl{sením tohto roku – ako sa uv{dza v dokumente – Svätý Otec chce dať do centra 

pozornosti Cirkvi to, čo mal na srdci od začiatku svojho pontifik{tu: stretnutie 

s Ježišom Kristom a kr{su viery v neho. Na druhej strane Cirkev si je dobre vedom{ 

problémov, s ktorými je dnes viera konfrontovan{, a ot{zku, ktorú položil s{m Ježiš, 

či «n{jde Syn človeka vieru na zemi, keď príde», (porov. Lk 18,8) považuje za 

aktu{lnejšiu ako kedykoľvek predtým. Z poverenia Benedikta XVI. vydala 

Kongreg{cia pre n{uku viery Nótu s pastoračnými usmerneniami pre Rok viery. 

Bola spracovan{ po dohode s niekoľkými dikastériami Svätej stolice v spolupr{ci 

s Výborom pre prípravu Roku viery. Dokument v úvode pripomína, že „Rok viery m{ 

prispieť k novej konverzii k P{novi Ježišovi a k znovuobjaveniu viery, aby všetci členovia 

Cirkvi boli dôveryhodnými a radostnými svedkami vzkrieseného P{na, schopnými priviesť 

mnohých ľudí k hľadaniu br{ny k viere“. Začiatok Roku viery bude súvisieť s dvoma 

veľkými výročiami, ktoré poznačili tv{r Cirkvi našich čias: 50. výročím otvorenia 

Druhého vatik{nskeho koncilu z vôle blahoslaveného J{na XXIII. (11. októbra 1962) 

a 20. výročím promulg{cie Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý Cirkvi daroval 

blahoslavený J{n Pavol II. (11. októbra 1992). Nóta uv{dza svoje n{vrhy na štyroch 

úrovniach. VIAC 

 

Rozhovor týždňa s P. J{nom Ďačokom SJ 
Nedeľou Krstu P{na sa skončilo Vianočné obdobie, v ktorom sme si 

pripomenuli príchod Boha medzi n{s. „Prišiel, aby sme mali život“, 

píše sv. J{n (porov. Jn 10,10). P. J{n Ďačok SJ, člen korešpondent 

P{pežskej akadémie pre život, ktorý predn{ša na P{pežskej 

Gregorovej univerzite v Ríme, v Rozhovore týždňa priblížil súvis medzi Vianocami 

a kultúrou života. TU 

 

 

....................................................................................................................................................... 
Rodinné listy SRVR - ako týždenný prehľad aktivít Svätého Otca - vychádzajú spravidla v stredu 

Frekvencie slovenského vysielania VR: 
Rádio LUMEN - denná 15-minútovka o 20.15, repríza o 5.15 

KV alebo SV o 19.45 - KV 4005 kHz, 5885 kHz a 7250 kHz, v Ríme FM 93,3 MHz, 

repríza o 5.25 na SV 1530 kHz, KV 4005 kHz, 5965 kHz 
S1 vo štvrtok o 19.20 týždenná 10-minútovka 

Počúvanie cez internet: www.radiovaticana.org, www.tkkbs.sk, www.lumen.sk 
Spravodajský servis: Newsletter -odoberanie sa prihlasuje cez webovú stránku 

Kontakt:slovac@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://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=552293
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=552787

