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Príhovor Svätého Otca pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána  
Vzťah  medzi  Ježišom  a  Jánom  Krstiteľom  

bol témou príhovoru Benedikta XVI.  

pred  poludňajšou modlitbou  Anjel Pána  

  v  2.  adventnú  nedeľu 9. decembra 2012. 

Priamo na Vatikánskom námestí  si  ho  

vypočuli  tisíce  pútnikov, ktorí  sem  

okolo  poludnia  prišli, aj  napriek pre  

Rím chladnému hoci slnečnému počasiu. 
 

Drahí bratia a sestry! Liturgia adventného 

obdobia osobitne upozorňuje na dve 

postavy, ktoré pripravujú príchod Mesiáša. Sú nimi Panna Mária a Ján Krstiteľ. Svätý 

Lukáš nám dnes predstavuje tú druhú postavu a robí to inak ako ostatní evanjelisti. 

«Všetky štyri evanjeliá spájajú začiatok Ježišovej činnosti s postavou Jána Krstiteľa, ktorého 

prezentujú ako jeho predchodcu. Svätý Lukáš predstavuje ich vzájomné spojenie, aj čo sa týka 

ich jednotlivých poslaní, ešte skôr. Ježiš a Ján sú vo vzájomnom spojení už od počatia 

a narodenia» (Ježišovo detstvo, 23). Toto začlenenie nám pomáha pochopiť, že Ján, 

ktorý je synom Zachariáša a Alžbety, oboch z kňazských rodín, je nielen posledným 

z prorokov, ale reprezentuje celý kňazský rod Starého zákona. Takto vlastne 

pripravuje ľudí na novozákonný duchovný kult, ktorý začína Kristus (porov. ibid. 27-

28). Lukáš zároveň rozptyľuje akékoľvek mýtické predstavy, ktoré vznikajú pri čítaní 

iných evanjelií, keď Jánov život vsádza do konkrétnych dejinných udalostí: 

«V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu ... za veľkňazov 

Annáša a Kajfáša...» (Lk 3,1-2). V tomto historickom kontexte sa deje iná, skutočne 

veľká udalosť, Kristovo narodenie, ktoré si jeho súčasníci ani nevšimli. U Boha robia 

veľké postavy dejín kulisu pre tých najmenších! Ján Krstiteľ opisuje seba samého ako 

«hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!» (Lk 3,4). Hlas 

ohlasuje slovo, a5le v tomto prípade ho Božie slovo predchádza, pretože ono samo 

zostupuje na Zachariášovho syna Jána, na púšti (porov. Lk 3,2). Jemu je teda zverené 

veľké poslanie, ale vždy v službe Kristovi. Svätý Augustín to komentuje: «Ján je 

hlasom. O Pánovi sa ale hovorí: ‚Na počiatku bolo Slovo‛. Ján je hlasom, čo doznie, 

Kristus je Večné slovo, ktoré bolo na počiatku.                                                              VIAC 

 

Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel Pána 8. decembra  
Aj v sviatočný deň 8. decembra sa Svätý Otec prihovoril 

pútnikom na Námestí sv. Petra z okna svojej pracovne, aby im 

priblížil odkaz slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny 

Márie.  Reagoval  aj na situáciu po tajfúne na Filipínach. 
 

„Drahí bratia a sestry, všetkým vám prajem požehnaný sviatok 

Nepoškvrneného počatia Panny Márie! V tomto Roku viery chcem 

osobitne zdôrazniť, že Panna Mária je Nepoškvrnenou z daru 

Božej milosti, ktorá ju našla dokonale pripravenú na spoluprácu. V tomto zmysle je 

‚blahoslavenou‛, lebo «uverila» (Lk 1,45), pretože mala pevnú vieru v Boha. Mária 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=646020
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=645847


Rodinné listy 
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                              Rím  12. decembra 2012 

 2 

predstavuje «zvyšok Izraela», svätý koreň, ktorý ohlasovali proroci. V nej sa schádzajú 

všetky prísľuby Starého zákona. Božie slovo nachádza v Márii poslucháča, prijatie 

a odpoveď. Nachádza to «áno», ktoré mu dovolí vziať si telo a prísť prebývať medzi 

nás. V Márii sa ľudstvo a dejiny skutočne otvárajú Bohu, prijímajú jeho milosť a sú 

pripravené konať jeho vôľu. Mária je pravým vyjadrením milosti. Predstavuje nový 

Izrael, ktorý Starý zákon označuje termínom nevesta. Svätý Pavol preberá tento 

starozákonný opis do svojho listu Efezanom, keď hovorí o manželstve «Kristus miluje 

Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám 

pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola 

svätá a nepoškvrnená.» (Ef 5,25-27). Cirkevní otcovia rozvinuli tento obraz, a preto sa 

učenie o Nepoškvrnenom počatí zrodilo najprv vo vzťahu k Cirkvi ako panny a matky 

a následne sa vzťahovalo na Máriu.                                                                                 VIAC 
 

Popoludňajšia  mariánska pobožnosť  na Španielskom  námestí v Ríme 
Podľa tradície uctenia si Immacolaty v Ríme 8. decembra na slávnosť 

Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prišiel krátko po 16.00 hod. aj Benedikt XVI. 

na Španielske námestie, kde po biblickom čítaní z Knihy Zjavenia sv. Jána 

predniesol príhovor, po ktorom nasledovali mariánske litánie a požehnanie.  
 

„Drahí bratia a sestry! Je stále osobitou radosťou zísť sa tu na Španielskom námestí, na 

slávnosť Panny Márie Nepoškvrnenej. Byť spolu – Rimania, pútnici a návštevníci –  

pri nohách sochy našej duchovnej matky, nám umožňuje uvedomiť si naše spojenie vo 

viere. Toto by som chcel zdôrazniť v tomto Roku viery, ktorý prežíva celá Cirkev. 

Pozdravujem vás s veľkou srdečnosťou a rád by som sa s vami podelil o niekoľko 

jednoduchých myšlienok, ponúknutých evanjeliom tohto sviatku: evanjeliom 

o Zvestovaní. Predovšetkým stále sa nás dotýka a vedie nás k zamysleniu skutočnosť, 

že rozhodujúci moment pre budúcnosť ľudstva, okamih, keď sa Boh stal človekom, je 

obklopený veľkým mlčaním. Stretnutie medzi Božím poslom a Nepoškvrnenou 

Pannou sa deje úplne nebadane: nikto 

o tom nevie, nikto o tom nehovorí. Je to 

udalosť, ktorá, keby sa stala v našej dobe, 

by nezanechala stopy v novinách 

a časopisoch, pretože je mystériom, ktoré 

sa deje v tichu. To, čo je naozaj veľké, sa 

často deje bez povšimnutia a pokojné 

ticho je plodnejšie než frenetický 

rozruch, ktorý charakterizuje naše mestá, 

ktorý ale – v náležitých proporciách – bol 

už vo veľkých mestách ako vtedajší Jeruzalem. Táto naša neustála aktivita nás robí 

neschopnými zastaviť sa, byť v pokoji, počúvať ticho, v ktorom Pán necháva zachytiť 

svoj diskrétny hlas. Mária v ten deň, keď prijala anjelovu zvesť, bola úplne uzobraná 

a zároveň otvorená načúvaniu Bohu. V nej niet žiadnej prekážky, niet zábrany, niet 

ničoho, čo by ju oddeľovalo od Boha. To je zmysel jej bytia bez dedičného hriechu: jej 

vzťah s Bohom je oslobodený od najmenšieho narušenia.                                           VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=645845
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=645963
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=645959


Rodinné listy 
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                              Rím  12. decembra 2012 

 3 

Generálna audiencia v stredu 12. decembra 2012 
História Izraela učí, že je pre veriaceho nevyhnutné živo pamäť na udalosti, ktoré 

tvoria dejiny spásy, uviedol Benedikt XVI. počas stredajšej generálnej audiencie 

v Aule Pavla VI. Osobitne pozdravil mexických pútnikov v súvislosti s liturgickou 

spomienkou na Pannu Máriu Guadalupskú, ktorá pripadá na tento deň. 
 

Drahí bratia a sestry, v minulej katechéze som hovoril o Božom Zjavení ako o spôsobe, 

ktorým Boh komunikuje seba samého a svoj plán dobrotivosti a lásky. Toto Božie 

Zjavenie má svoje miesto v čase a v dejinách ľudstva: tieto dejiny sa stali „miestom, na 

ktorom môžeme vnímať Božie pôsobenie v prospech ľudstva. On sa k nám dostáva 

v tom, čo je nám najprístupnejšie a ľahko overiteľné, lebo ide o naše každodenné 

prostredie, bez ktorého by sme sa nevedeli pochopiť“ (Ján Pavol II, Enc. Fides et ratio, 

12). Evanjelista Matúš, ako sme práve počuli, nám jasným a jednoduchým spôsobom 

hovorí o prvých momentoch Ježišovho kázania: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie 

kráľovstvo“ (Mk 1,15). To, čo osvecuje a dáva plný zmysel celým dejinám sveta 

i človeka, prvý krát zažiarilo v Betlehemskej jaskyni; je to Tajomstvo, ktoré onedlho 

budeme kontemplovať v rámci vianočných sviatkov: spása, ktorá sa uskutočňuje 

v Ježišovi Kristovi. V Ježišovi z Nazareta Boh ukazuje svoju tvár a žiada od človeka, 

aby sa rozhodol spoznať ho a nasledovať. Zjavenie Boha v dejinách – keď on sám 

prišiel, aby vstúpil do vzťahu dialógu a lásky s človekom – dáva nový význam celej 

ľudskej existencii. Dejiny nie sú len pribúdaním storočí, rokov a dní, ale sú časom 

osobnej prítomnosti, ktorá im dáva plný zmysel a otvára ich pre pevnú nádej. Kde 

môžeme čítať o jednotlivých etapách Božieho Zjavenia? Sväté písmo je 

privilegovaným miestom na objavenie udalostí tohto putovania, a chcel by som 

v tomto Roku viery znovu pozvať všetkých, aby častejšie brali do rúk Bibliu, čítali ju, 

rozjímali nad ňou a venovali viac pozornosti aj čítaniam pri nedeľných svätých 

omšiach; toto všetko predstavuje dôležitú súčasť potravy pre našu vieru. Keď čítame 

Starý zákon, vidíme ako Božie zásahy do dejín ľudu, – ktorý si on sám vybral 

a s ktorým uzavrel zmluvu – nie sú len udalosťami, ktoré sa uskutočnia a potom 

upadnú do zabudnutia, ale stávajú sa „pamäťou“ – spolu vytvárajú „dejiny spásy“: 

tieto dejiny zostávajú živé vo vedomí izraelského ľudu vďaka opakovanému sláveniu 

spásonosných udalostí. Napríklad v knihe Exodus Boh nariaďuje Mojžišovi, aby slávil 

veľký okamih oslobodenia z egyptského otroctva – Paschu – slovami: „Tento deň 

bude pre vás pamätným dňom a budete ho sláviť ako Pánov sviatok“                     VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=647011
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Prvý tweet  pápeža  v  dejinách 
„Drahí priatelia, je pre mňa radosťou spojiť sa 

s vami cez Twitter. Ďakujem za vašu veľkorysú 

odpoveď. Zo srdca vám všetkým žehnám!“  

Takto znie prvý tweet pápeža Benedikta 

XVI., ktorý publikoval na sociálnej sieti 12. 

decembra 2012 v závere generálnej 

audiencie v Aule Pavla VI. Len niekoľko 

minút po štarte ho retweetlo, teda zdieľalo, 

viac ako tisíc ľudí. Jeho slová v 140 znakoch 

obleteli svet, informovali o tom 

medzinárodné médiá. Pápež ďalším 

tweetom reagoval na prvú z troch otázok 

vybraných z troch kontinentov, ktoré mu 

ľudia cez Twitter zaslali, na otázku 

prežívania Roka viery  v každodennom 

živote: „Dialógom s  Ježišom prostredníctvom 

modlitby. Počúvať Ježiša, keď k tebe hovorí 

v evanjeliu, stretávať sa s Ježišom prítomným 

u toho, ktorý je v núdzi.“  

 

Benedikt XVI. Medzinárodnej teologickej komisii 
„Verným ohlasovaním pravdy viery“ môžu teológovia „participovať na 

evanjelizačnom poslaní Cirkvi“. Toto je jedna z nosných myšlienok príhovoru 

Benedikta XVI. k členom Medzinárodnej teologickej komisie, ktorých prijal 

v piatok 7. decembra na osobitnej audiencii v závere jej plenárneho zasadania.  
 

V príhovore sa Svätý Otec venoval téme sensus fidei veriacich (teda ich zmysel pre 

vieru), ktorý nemôže byť v kontraste s učením Cirkvi. Upozornil, že teológia sa 

nemôže zameniť s inými „náboženskými vedami“, pretože ona je „neoddeliteľne 

spojená s náboženským vyznávaním a rozumom“. Preto teológom zdôraznil, že musia 

brať do úvahy sensus fidei, teda spoločné cítenie veriacich. Avšak je nevyhnutné 

stanoviť jasné kritériá, ktoré umožnia rozlíšiť autentický sensus fidelium od falošného: 
„V skutočnosti nejde o akýsi druh verejného cirkevného presvedčenia a je nemysliteľné 

používať ho proti učeniu Magistéria, pretože sensus fidei sa môže autenticky rozvinúť vo 

veriacom iba do takej miery, v akej sa v plnosti zúčastňuje na živote Cirkvi, čo si vyžaduje 

zodpovedné prijatie jej učenia.“   Spoločný zmysel veriacich pre vieru prináša so sebou 

„boj proti predsudkom, podľa ktorých náboženstvá, predovšetkým tie monoteistické, 

sú príčinou násilia“, pretože predpokladajú existenciu univerzálnej pravdy. Podľa 

niektorých by „polyteizmus hodnôt“ mohol byť garanciou „tolerancie“ 

a „spoločenského pokoja“ a bol by v súlade „s duchom pluralitnej demokratickej 

spoločnosti“. Svätý Otec to označil za nepravdivé tvrdenie, pretože „Pán svedčí 

o radikálnom odmietnutí každej formy nenávisti a násilia v prospech prvenstva 

lásky“.                                                                                                                                   VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=645576
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Benedikt XVI. účastníkom kongresu Cirkev v Amerike 
Americký kontinent premení stretnutie so živým Kristom, ktorý dáva vzniknúť 

dielam založeným na „láske a pravde“. Túto úlohu zveril Benedikt XVI. 

účastníkom medzinárodného kongresu „Cirkev v Amerike“, ktorých 11. decembra 

prišiel pozdraviť do Vatikánskej baziliky.  

Je veľa výziev a ťažkostí, pred ktorými stojí americký kontinent: sekularizmus, šírenie 

rozličných náboženských skupín, a mentality, ktorá umenšuje dôstojnosť ľudskej 

osoby a ide proti manželstvu a rodine: „Ako by sme sa mohli neznepokojovať nad 

bolestivou situáciou spojenou s migráciou, násilím, obchodovaním s drogami, korupciou, 

obchodovaním so zbraňami, chudobou spôsobenou pochybným ekonomickým, politickým 

a sociálnym systémom?“ Toto všetko si podľa neho vyžaduje dôsledné štúdium 

a technické zhodnotenie, ale Katolícka cirkev vie, že „adekvátne riešenie“ môže prísť 

jedine od Krista. Preto vyzval všetkých k ohlasovaniu evanjelia v Amerike „bez výhrad, 

slobodne a s entuziazmom“, pretože „neexistuje významnejšia práca a väčšia služba pre tých, 

ktorí sú smädní po Bohu“.                                                                                                     VIAC 
 

Osobný sekretár Benedikta XVI. prefektom Pápežského domu 
Pápež   Benedikt  XVI.   vymenoval    7. decembra  2012  

za prefekta Pápežského domu Mons. Georga 

Gänsweina,   svojho   osobného   sekretára.     Zároveň  

ho povýšil do hodnosti arcibiskupa s titulárnym 

sídlom   Urbisaglia  v  talianskej   provincii   Macerata.  
 

Mons. Gänswein vo funkcii prefekta tak nahradí Jamesa 

Michaela Harveya, arcikňaza Pápežskej Baziliky sv. 

Pavla za hradbami, jedného zo šiestich nových kardinálov, ktorých pápež kreoval 24. 

novembra vo Vatikáne. 56-ročný Mons. Gänswein pochádza z Nemecka. Za kňaza bol 

vysvätený 31. mája 1984. Štúdium Kánonického práva absolvoval na mníchovskej 

Univerzite Ludwiga Maximiliana v Mníchove. Pôsobil ako sudca diecézneho 

tribunálu a osobný asistent freiburgského arcibiskupa v Breisgaue. Vo Vatikáne začal 

pôsobiť v roku 1995, najskôr na Kongregácii pre Boží kult a disciplínu sviatostí, potom 

na Kongregácii pre náuku viery. Zastával úrad osobného sekretára prefekta, kardinála 

Josepha Ratzingera, ktorým ostal aj po jeho zvolení za pápeža. Okrem nemčiny ovláda 

taliansky, francúzsky, anglický, španielsky a latinský jazyk.  
 

Vatikánske námestie sa pomaly odieva do vianočnej výzdoby 
Od 6. decembra je na Námestí sv. Petra vianočný strom, dvadsaťštyrimetrová jedľa. 

Pochádza z horskej dedinky Pescopennataro z regiónu Molise, na juhovýchod od 

Ríma. Betlehem pre Námestie sv. Petra vo Vatikáne je tohto roku darovaný 

z regiónu Basilicata v juhovýchodnej časti Talianska. 
 

Vianočný strom bude po vyzdobení slávnostne rozsvietený v podvečer 14. decembra 

za prítomnosti delegácie z regiónu Molise, ktorú Svätý Otec prijme v ten deň na 

audiencii na prejavenie vďačnosti za tento dar. Darovanie vianočného stromu pre 

pápeža je už 30-ročnou tradíciou, ktorá vznikla za pontifikátu blahoslaveného Jána 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=646251
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Pavla II. v roku 1982. Tejto výsade sa každý rok teší iná krajina, do zoznamu darcov sa 

v roku 1994 zapísalo aj Slovensko, konkrétne Zázrivá na Orave a minulého roku 

Ukrajina. Drevo týchto vianočných stromov býva každý rok venované 

remeselníckemu združeniu na výrobu drobných 

pamiatkových predmetov a detských hračiek. Zisk 

z ich predaja je vyčlenený na charitatívne účely. 

Tohtoročný betlehem pre Námestie sv. Petra vo 

Vatikáne je dielom majstra Francesca Arteseho a 

predstavuje scenériu historického centra mesta 

Matera, známeho ako Sassi di Matera. Je 

najvýznamnejším náleziskom obydlí jaskynného 

človeka v oblasti Stredomoria.  Územie Matery bolo osídlené už od paleolitu. Mesto 

bolo údajne založené Rimanmi v 3. storočí pred Kristom. Od roku 1993 je Sassi di 

Matera zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.                                   VIAC 

 

Predseda Liturgickej komisie KBS vo Vatikáne 
Košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý je zároveň predsedom 

Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS), navštívil dnes spolu 

s tajomníkom tejto komisie Andrejom Krivdom Kongregáciu pre Boží kult a disciplínu 

sviatostí vo Vatikáne. Na mikrofón Vatikánskeho rozhlasu sa Mons. Stolárik vyjadril 

k cieľu jednotlivých stretnutí, ako aj k aktuálnemu stavu pripravovaného misála.  

 

Mons. Jozef Haľko navštívil Slovákov žijúcich v Ríme 
V uplynulých dňoch navštívil Rím Mons. Jozef Haľko, vôbec prvý pomocný biskup 

Bratislavskej diecézy a predseda Rady KBS pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

V nedeľu 9. decembra slávil slovenskú svätú omšu pre krajanov, členov Slovenskej 

katolíckej misie v Ríme. Po svätej omši nasledovala duchovná obnova. Počas nej mohli 

Slováci spoločne uvažovať nad postavou Panny Márie a jej Nepoškvrneným počatím,  

ktoré sme slávili v sobotu 8. decembra. Mons. Haľko v tejto súvislosti poukázal na 

prítomnosť Boha v živote veriacich jazykom súčasného človeka. V následnom 

krátkom iterview zhodnotil význam a činnosť misie. 

 

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

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=645341
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=646553
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=646326

