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 Sviatok Krstu Krista Pána vo 

Vatikáne 
V nedeľu, v deň sviatku Krstu Krista 

Pána, pápež Benedikt XVI. pokrstil 

v Sixtínskej kaplnke 20 novorodencov, 

deti zamestnancov Vatikánu. Ide už 

o dlhoročnú tradíciu, symbolicky 

spojenú s touto nedeľou. Vo svojej 

homílii počas svätej omše povedal: 

 

„Drahí bratia a sestry, radosť, ktorá vzišla z Vianoc, dnes, na slávnosť Krstu Pána, 

dosahuje svoje naplnenie. My, tu zhromaždení, máme pre radosť ešte ďalší dôvod. Vo 

sviatosti krstu, ktorú o chvíľu vyslúžim týmto novorodencom, sa prejavuje živá a 

účinná prítomnosť Ducha Svätého. On, obohacujúc Cirkev novými deťmi, ju oživuje 

a zväčšuje, a preto máme dôvod radovať sa. Osobitne pozdravujem vás, drahí rodičia, 

krstní otcovia a matky, ktorí dnes svedčíte o svojej viere, žiadajúc krst pre tieto deti, 

aby sa znovuzrodili do života v Kristovi a stali sa 

súčasťou spoločenstva veriacich. 

Evanjeliové rozprávanie sv. Lukáša o Ježišovom 

krste, ktoré sme počuli, predstavuje cestu 

poníženosti a pokory, ktorú si slobodne zvolil Boží 

Syn, aby sa stal Otcovým obrazom, a zároveň, aby 

sa stal poslušný jeho vôli, ktorou je úplná láska k 

človeku, až po obetu na kríži. Už dospelý Ježiš, 

začína svoje verejné účinkovanie príchodom k 

rieke Jordán, aby od Jána prijal krst, ktorý je znakom pokánia a obrátenia. Deje sa 

niečo, čo sa našim očiam môže zdať paradoxné. Potrebuje Ježiš pokánie a obrátenie? 

Isteže nie. A práve on, ktorý je bez hriechu, sa postaví medzi hriešnikov, aby sa dal 

pokrstiť, aby vykonal toto gesto pokánia. Boží Svätý sa pripája k zástupu tých, čo cítia 

potrebu odpustenia a prosia Boha o dar obrátenia, teda o milosť vrátiť sa k nemu 

celým srdcom, aby sa stali úplne jeho. Ježiš sa chce postaviť na stranu hriešnikov, byť s 

nimi solidárny, vyjadrujúc tak Božiu blízkosť...” 
VIAC  

                                                 

Príhovor  Benedikta XVI.  pred  modlitbou  Anjel Pána  6. januára 2013 
 Benedikt XVI. pozdravil v nedeľu na poludnie pútnikov z celého sveta, ktorí sa 

zišli na Námestí sv. Petra, aby sa spolu s ním pomodlili poludňajšiu modlitbu 

Anjel Pána. Vo svojom príhovore pred modlitbou sa Svätý Otec zameral na význam 

udalostí spojených s Ježišovým krstom. 
 

 „Drahí bratia a sestry, dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné 

liturgické obdobie. Obdobie svetla, Kristovho svetla, ktoré sa zjavilo na horizonte  
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ľudstva ako nové slnko, rozohnalo temnotu zla a nevedomosti. Dnes slávime Ježišov 

krst, krst Máriinho dieťaťa, ktoré sme mohli kontemplovať v tajomstve jeho narodenia. 

Dnes ho vidíme ako dospelého, ponárajúceho 

sa do vôd Jordána, aby tak posvätil všetky 

vody celého vesmíru – ako to zachycuje 

východná tradícia. Prečo však Ježiš, v ktorom 

nebol žiadny tieň hriechu, ide a necháva sa 

pokrstiť Jánom? Prečo chce uskutočniť tento 

čin pokánia a obrátenia spolu s mnohými 

inými, ktorí sa takto chceli pripraviť na príchod 

Mesiáša? Toto gesto, ktoré znamená začiatok 

Ježišovho verejného účinkovania, ako to dosvedčujú všetci evanjelisti, sa nesie v tej 

istej línii ako Vtelenie, zostúpenie Boha z výsosti do podsvetia. Význam tohto 

Božského pokorenia sa vyjadruje jedným slovom: láska, ktorá je zároveň aj menom 

samého Boha. Svätý apoštol Ján píše: «Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal 

svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život» a poslal ho «ako zmiernu 

obetu za naše hriechy» (1Jn 4,9-10). Prijatie krstu od Jána je prvým verejným Ježišovým 

prejavom, pri ktorom Ján, keď ho videl prichádzať, povedal: «Hľa, Boží Baránok, ktorý 

sníma hriech sveta» (Jn 1,29).  
VIAC 

                                                                                                                                                 

Odkaz Svätého Otca migrantom žijúcim v Ríme  
Osobitný pozdrav Benedikta XVI. po nedeľnej modlitbe patril všetkým cudzincom 

– študujúcim či pracujúcim v Ríme. Pri príležitosti 99. svetového dňa migrantov 

a utečencov im adresoval nasledovné slová:  

 

„V tohtoročnom posolstve som prirovnal 

migráciu k „putovaniu viery a nádeje“. Ten, 

čo opustí svoju vlasť, robí tak kvôli tomu, že 

dúfa v lepšiu budúcnosť, ale robí to i preto, 

že sa zveruje Bohu, ktorý vedie kroky 

človeka tak, ako Abraháma. Takto sa 

migranti stávajú nositeľmi viery a nádeje do 

celého sveta. Každého z vás dnes 

pozdravujem osobitnou modlitbou 

a požehnaním. Zvlášť pozdravujem katolícke 

spoločenstvá migrantov, prítomné tu 

v Ríme.“ 

Pod oknom pracovne Svätého Otca si 

pozdrav vypočulo aj niekoľko Slovákov, 

vrátane veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici, Jozefa Draveckého s 

manželkou.             VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=655292
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Generálna audiencia Benedikta XVI. v stredu 16. januára 2013 
Veľkou novinou o príchode Ježiša je, že Božia tvár, predtým skrytá, je zrazu 

viditeľná pre všetkých, aj pre tých, ktorí neveria. Takto sa prihovoril Benedikt XVI. 

veriacim, ktorí sa v stredu zišli v Aule Pavla VI. na pravidelnej generálnej 

audiencii: 

 

„Drahí bratia a sestry, Druhý vatikánsky 

koncil v konštitúcii o Božom Zjavení 

hovorí, že najhlbšia pravda o celom Zjavení 

Boha sa odráža ,v Kristovi, ktorý je 

prostredníkom a zároveň plnosťou celého 

Zjavenia‘ (č. 2). Starý Zákon nám rozpráva 

ako Boh po stvorení - napriek hriechu, 

napriek arogancii človeka, ktorý sa chcel 

postaviť na miesto Stvoriteľa - ponúka novú 

šancu svojho priateľstva, predovšetkým 

prostredníctvom zmluvy s Abrahámom a prostredníctvom putovania malého národa, 

Izraela, ktorý si Boh vyvolil nie podľa pozemských kritérií sily, ale jednoducho z 

lásky. Je to voľba, ktorá zostáva tajomstvom a ukazuje nám ,štýl‘ Boha: on povoláva 

niektorých nie preto, aby iných vylúčil, ale preto, aby vytvorili most, ktorý povedie k 

nemu. Vyberá si, no vždy vyberá pre dobro 

druhých.  V dejinách izraelského národa 

môžeme vidieť etapy dlhého putovania, 

počas ktorého sa Boh dáva spoznať, 

ukazuje sa, vstupuje do histórie svojimi 

slovami a činmi. Pre túto svoju činnosť 

používa prostredníkov – ako Mojžiša, 

prorokov, sudcov – ktorí ľudu oznamujú 

jeho vôľu, pripomínajú nevyhnutnosť 

vernosti zmluve a udržiavajú živé 

očakávanie úplného a konečného naplnenia Božích prisľúbení.“ VIAC 

 

Výzva Benedikta XVI. k modlitbám za jednotu kresťanov 
Na záver stredajšej generálnej audiencie vyzval Benedikt XVI. všetkých k modlitbám 

za jednotu kresťanov: „Pozajtra, 18. januára sa začína Týždeň modlitieb za jednotu 

kresťanov, ktorého témou je tento rok: «To, čo žiada Pán od nás», inšpirovaná pasážou 

z proroka Micheáša (cit. Mich 6, 6-8). Pozývam všetkých k modlitbám, prosiť 

naliehavo Boha o veľký dar jednoty medzi všetkými Pánovými učeníkmi. 

Nevyčerpateľná sila Ducha Svätého nás povzbudzuje k úprimnému odhodlaniu pri 

hľadaní jednoty, aby sme mohli spoločne vyznať, že Ježiš je Spasiteľom sveta.“ 
                                                                          VIAC 

 
 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=656297
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=655624
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=655624
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=655624
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Minister obrany USA sa stretol so Svätým Otcom 
Odchádzajúci minister obrany Spojených štátov 

amerických Leon Panetta v rámci svojej poslednej cesty 

vo funkcii šéfa amerického rezortu navštívil aj Vatikán. 

S pápežom Benediktom XVI. sa stretol krátko po 

generálnej audiencii v stredu 16. januára. Návšteva 

Vatikánu katolíckeho ministra je súčasťou jeho cesty po 

Európe, kde diskutuje s partnermi európskych štátov 

o situácii v Afganistane a Mali. Pre ministra talianskeho 

pôvodu išlo už o jeho tretie stretnutie s pápežom, 

dvakrát sa stretol s Jánom Pavlom II.  

Panetta, ktorého vo funkcii nahradí vietnamský veterán Chuck Hagel, zavíta 

v nasledujúcich dňoch aj do Portugalska, Španielska a Británie.  

 

Inšpektorát verejnej bezpečnosti na audiencii u Svätého Otca 
Pápež Benedikt XVI. sa v pondelok 14. januára stretol so zástupcami Inšpektorátu 

verejnej bezpečnosti Vatikánu. Na začiatku 

nového roku im už tradične poďakoval za ich 

doterajšiu službu pri garantovaní bezpečnosti 

na Námestí sv. Petra a na území Vatikánu.  

Členom inšpektorátu poďakoval za ich úsilie 

počas pastoračných návštev v Ríme a jeho 

apoštolských cestách po Taliansku. Ocenil 

spôsob a ducha, s akým vykonávajú prácu, 

ktoré sú dôkazom dobrých vzťahov medzi 

Talianskom a Svätou stolicou.   „Úprimne si želám, aby vaša práca, nezriedka vykonávaná 

s obeťou a rizikami, bola vždy preniknutá kresťanskou vierou, ktorá je bezpochybne 

najcennejším pokladom a duchovnou hodnotou, ktoré vám odovzdali vaše rodiny, a ktoré ste vy 

povolaní odovzdávať vašim deťom,“ uviedol pápež. 
                                                                          VIAC 

 

„Rozšíriť obzor rozumu“ – pohľad na teológiu Svätého Otca 
Prefekt Kongregácie pre náuku viery Mons. 

Gerhard Ludwig Müller už dlhší čas pracuje na 

príprave opera omnia (súborného diela) 

teologických spisov Josepha Ratzingera – 

Benedikta XVI. V uplynulých dňoch arcibiskup 

predstavil svoju knihu, ktorá vyšla vo 

vatikánskom nakladateľstve s názvom „Rozšíriť 

obzor rozumu“ a ponúka pohľad na teológiu 

Svätého Otca.  

„Vo svojom živote a vo svojich úvahách prešiel dlhú cestu. Začal vo svojich 15-tich rokoch 

a dnes má 85. Teda 70 rokov hlbokého uvažovania a meditácií. Ako mladý mal skúsenosť 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=655624
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=655624
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=655624
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s nacizmom, vojnou a rozličnými udalosťami ľudského života. Práve kvôli tomu sa nikdy 

nestal intelektuálom, ktorý žije uzavretý vo svojom svete, ale žije medzi ľuďmi, hlboko spojený 

s udalosťami dvadsiateho storočia, ale aj súčasnosti. Je jedným z mála ľudí, ktorí majú tak 

široký rozhľad. Pozná vývoj filozofie v Európe od gréckej cez rímsku až po súčasnú. Pozná 

dejiny Cirkvi, otázky a výzvy, ktoré dáva moderná veda,“ tvrdí arcibiskup Müller.   

 
                                                                          VIAC 

Monacký princ navštívil Vatikán  
Svätý Otec prijal v sobotu 

dopoludnia na audiencii monackého 

princa Alberta II. a jeho manželku 

Charlene. Následne sa princ stretol aj 

s vatikánskym štátnym sekretárom 

kardinálom Tarcisiom Bertonem 

a Mons. Dominiquem Mambertim, 

sekretárom pre vzťahy so štátmi.  

Ako sa uvádza v komuniké Svätej 

stolice, obe strany sa zamerali na 

významný príspevok Katolíckej cirkvi 

v sociálnom živote kniežatstva a v niektorých otázkach medzinárodného rozmeru, 

akými sú napríklad integrálny rozvoj národov či ochrana prírodných zdrojov 

a životného prostredia.  

                                                                           

Pápež členom vatikánskeho Žandárskeho zboru: trpezlivosť, vytrvalosť 

a ochota počúvať  
V piatok podvečer prijal Benedikt XVI. na osobitnej audiencii v Klementínskej sále 

Apoštolského paláca členov vatikánskeho Žandárskeho zboru a hasičov. Táto 

audiencia je vyjadrením vďačnosti a 

povzbudenia Svätého Otca vatikánskym 

žandárom po náročných situáciách, ktorým 

museli v ostatných mesiacoch čeliť. Vo 

svojom príhovore sa s nimi podelil o 

osobné skúsenosti a pripomenul im, že 

„úlohou Žandárskeho zboru je okrem iných 

služieb aj prijímanie pútnikov a návštevníkov 

Vatikánu s vľúdnosťou a láskavosťou. (...) Táto 

práca si často vyžaduje trpezlivosť, vytrvalosť 

a ochotu počúvať. Ide o veľmi potrebnú službu, ktorá prispieva k pokojnému a bezpečnému 

každodennému životu a obrazu Vatikánskeho štátu. V každom pútnikovi sa snažte vidieť tvár 

brata, ktorého vám Boh posiela do cesty. Svojou láskavosťou a pomocou mu pomôžte, aby sa 

cítil ako člen veľkej ľudskej rodiny.“  

 
 VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=655889
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=654895
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Vo Vatikáne zahájili nový súdny rok Mestského štátu  
Svätou omšou a slávnostným aktom v sobotu vo Vatikáne zahájili nový súdny rok 

vatikánskych súdov. Slávnostnú svätú omšu celebroval štátny sekretár, kardinál 

Tarcisio Bertone, ktorý vo svojej homílii povzbudil sudcov, „aby rástli vo vedomí, že 

harmónia, spravodlivosť a pokoj sa nemôžu 

plne dosiahnuť bez toho, aby sa najprv prijala 

Božia milosť“. V úvodnej reči zástupca 

promótora spravodlivosti Pierfrancesco 

Grossi zhodnotil prácu jednotlivých 

tribunálov v roku 2012. Zvlášť pripomenul 

„náročný rok“ tribunálu v oblasti trestných 

záležitostí z dôvodu veľkého mediálneho 

záujmu v prípade vatileaks. Vatikán ročne 

navštívi až 20 miliónov návštevníkov, je tak 

prirodzené, že počet prípadov, či už 

sporových alebo trestných, sa zvyšuje.  

 
 VIAC 

 

Rozhovor týždňa s P. Ondrejom Peštom, SVD 
O Bolívii sa dnes hovorí ako o najchudobnejšej krajine Južnej Ameriky, kde väčšia časť 

obyvateľstva žije z menej ako jedného dolára na deň, a kde iba tretina vidieckej 

populácie má prístup k čistej k vode. O práci Cirkvi v tejto krajine, jej spolupráci 

s vládou a laikmi, ako aj sociálnej situácii sme hovorili s verbistom P. Ondrejom 

Peštom, ktorý tam pôsobil sedem rokov. 
 VIAC 
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