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Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel P{na v  nedeľu 15. janu{ra 
V nedeľu napoludnie Svätý Otec pred modlitbou Anjel P{na pozdravil z okna 

svojej pracovne veriacich z celého sveta, ktorí sa zhromaždili na N{mestí sv. Petra. 

Vo svojom príhovore sa zameral na úlohu duchovných doprev{dzateľov. 
 

„Drahí bratia a sestry! V biblických 

čítaniach dnešnej Druhej nedele 

v Cezročnom období zaznieva téma 

povolania: v evanjeliu počúvame ako 

Ježiš povolal prvých učeníkov a prvé 

čítanie hovorí o povolaní Samuela. 

V oboch rozpr{vaniach vystupuje do 

popredia dôležitosť prostredníka, 

ktorý pom{ha povolaným rozpoznať 

Boží hlas a nasledovať ho. 

V Samuelovom prípade ide o Héliho, 

kňaza v chr{me v Šíle, kde sa uchov{vala archa zmluvy predtým, ako bola prenesen{ 

do Jeruzalema. Raz v noci, Samuel – ešte chlapec, ktorý odmalička slúžil v chr{me – 

začujúc, že ho niekto vo sne tri razy vol{, utekal k Hélimu. On ho však nevolal. Po 

treťom raze Héli pochopil, kto chlapca vol{ a povedal mu: „Choď, ľahni si. A ak ťa 

bude zasa volať, povedz: Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!“ (1 Sam 3,9). Tak sa stalo, 

a odvtedy sa Samuel naučil rozlišovať P{novo slovo a stal sa jeho verným prorokom. 

V prípade Ježišových učeníkov je prostredníkom J{n Krstiteľ. On s{m mal početný 

okruh nasledovníkov, ktorý tvorili i dvojice bratov Šimona a Andreja, Jakuba a J{na, 

pôvodne galilejských ryb{rov. Pr{ve dvoch z týchto učeníkov Krstiteľ upozornil na 

Ježiša, deň po jeho krste v Jord{ne. Uk{zal naňho so slovami: „Hľa, Boží 

Bar{nok!”(Jn 1,36), čo znamenalo: Hľa, Mesi{š. Tí dvaja hneď nasledovali Ježiša, 

zostali v ten deň u neho a presvedčili sa, že on je skutočne Kristus. Ihneď to povedali 

ostatným a tak sa sformovalo prvotné jadro neskoršieho kolégia Apoštolov. Vo svetle 

týchto dvoch textov chcem zdôrazniť rozhodujúcu úlohu duchovného 

doprev{dzateľa na ceste viery a osobitne pri odpovedi na povolanie k zasväteniu sa 

službe Bohu a jeho ľudu.“ VIAC 

 

Po modlitbe Anjel P{na a požehnaní Svätý Otec 

ešte pripomenul 98. svetový deň migrantov a 

utečencov: „Drahí bratia a sestry! Dnes sl{vime 

Medzin{rodný deň migrantov a utečencov. Do tohto 

fenoménu migr{cie sú zahrnuté milióny ľudí, ktorí 

však nie sú číslami! V mojom Posolstve na tento deň 

som upozornil na tému „Migr{cie a novej evanjeliz{cie”, podčiarkujúc skutočnosť, že 

migranti nie sú iba prijímateľmi, ale i protagonistami ohlasovania evanjelia 

v súčasnom svete. V tejto súvislosti srdečne pozdravujem predstaviteľov 

prisťahovaleckých spoločenstiev v Ríme, prítomných tu na N{mestí sv. Petra.“ 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=554845
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Gener{lna audiencia p{peža Benedikta XVI. v stredu 18. janu{ra 
Svätý Otec sa aj túto stredu prihovoril prítomným na gener{lnej audiencii, ktor{ 

sa konala v Aule Pavla VI. Vo svojej katechéze sa zameral na začínajúci sa Týždeň 

modlitieb za jednotu kresťanov. 
 

„Drahí bratia a sestry! Pr{ve dnes sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 

ktorý kresťania už viac ako sto rokov sl{via vo všetkých kostoloch a cirkevných 

spoločenstv{ch, prosiac o dar, za ktorý sa modlil už P{n Ježiš pri Poslednej 

večeri, pred svojím utrpením: „Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, 

aby aj oni boli v n{s, aby svet uveril, že si ma ty poslal” (Jn 17,21). Týždeň modlitieb 

za jednotu kresťanov sa zrodil z iniciatívy p{tra Paula Wattsona, zakladateľa 

anglik{nskeho n{boženského spoločenstva, ktorý neskôr vstúpil do Katolíckej cirkvi. 

Jeho myšlienka získala požehnanie od 

p{peža sv. Pia X. a neskôr ju podporil aj 

p{pež Benedikt XV., a rozšíril ju pre celú 

Katolícku cirkev listom Romanorum 

Pontificium z 25. febru{ra 1916.  Túto 

modlitbovú okt{vu v tridsiatych rokoch 

minulého storočia rozvinul a zdokonalil 

Abbé Paul Couturier di Lion, ktorý 

podporoval modlitbu „za jednotu Cirkvi 

podľa vôle Krista a v súlade s n{strojmi, ktoré on s{m vyberie“. Vo svojich 

posledných spisoch Abbé Couturier videl tento týždeň ako prostriedok, ktorý 

univerz{lnej modlitbe Kristovej umožní „vstúpiť a preniknúť do celého kresťanského 

Tela”; t{to modlitba musí r{sť, kým sa nestane „ohromným, jednohlasným výkrikom 

celého Božieho Ľudu,” ktorý Boha prosí o tento veľký dar. A tak každý rok, pr{ve 

v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov ,impulz Druhého Vatik{nskeho koncilu 

snažiť sa o plné spoločenstvo všetkých 

Kristových učeníkov, nach{dza jedno zo 

svojich najlepších vyjadrení. Toto 

duchovné podujatie, ktoré zjednocuje 

kresťanov všetkých tradícií, posilňuje naše 

uvedomenie si toho, že jednota, o ktorú sa 

snažíme, nemôže byť len výsledkom našich 

snažení, ale je predovšetkým darom 

dostaným zhora -  darom, o ktorý treba 

prosiť. Podklady pre Týždeň modlitieb každý rok pripravuje ekumenick{ skupina 

z inej časti sveta. R{d by som sa zastavil pri tejto skutočnosti. Tento rok boli texty 

navrhnuté zmiešanou skupinou Katolíckej cirkvi a Poľského ekumenického koncilu, 

do ktorého patria viaceré cirkvi a cirkevné spoločenstv{ žijúce v Poľsku. Materi{ly 

boli potom upravené členmi P{pežskej rady pre podporu jednoty kresťanov 

a komisiou Viera a poriadok Ekumenickej rady Cirkví. Aj t{to pr{ca rozložen{ na 

dve etapy je znakom túžby po jednote, ktor{ posilňuje kresťanov.“ VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=555705


Rodinné listy 

Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                 Rím 18. januára 2012 

3 

 

Predseda N{rodnej rady SR na stredajšej gener{lnej audiencii  
Na gener{lnej audiencii v stredu 18. janu{ra sa zúčastnil aj predseda N{rodnej rady 

SR Pavol Hrušovský. V z{vere audiencie sa stretol s p{pežom Benediktom XVI., 

odovzdal mu skleneno zlatú plastiku sv. Cyrila a Metoda a v mene všetkých 

najvyšších ústavných činiteľov vyjadril Svätému Otcovi úprimné pozvanie na 

n{vštevu Slovenska. K stretnutiu s hlavou Katolíckej cirkvi sa predseda N{rodnej 

rady SR pre Vatik{nsky rozhlas vyjadril nasledovne: „Som ešte plný dojatia po tom, čo 

som sa stretol so Svätým Otcom. V prvom rade chcem odovzdať pozdrav Svätého Otca celému 

Slovensku a povzbudenie pre n{s pri riešení všetkých problémov, ktoré m{me. Stretnutie so 

Svätým Otcom je pre mňa osobne vždy niečím výnimočným, považujem to skoro za z{žitok. 

Je to niečo až transcendent{lne, čo človek cíti, keď stojí pri p{pežovi, keď m{ možnosť sa 

s ním rozpr{vať a počúvať jeho myšlienky, jeho postoje.“  

 

Deň dialógu medzi kresťanmi a židmi  
Cirkev sl{vi 17. janu{ra Deň prehĺbenia a rozvoja dialógu medzi kresťanmi  

a židmi a jeho tohtoročnou témou je piate Božie prik{zanie „Nezabiješ“.  
 

Sl{venie tohto dňa vzniklo z iniciatívy 

Konferencie biskupov Talianska v roku 

1990 a slúži na stret{vanie a vz{jomné 

spozn{vanie sa židov a kresťanov 

v jednotlivých talianskych diecézach. 

O význame dnešného dňa pre 

Vatik{nsky rozhlas hovoril Mons. 

Mansueto Bianchi, predseda komisie pre 

ekumenizmus a medzin{boženský dialóg 

pri Konferencii biskupov Talianska: 

„Téma dnešného dňa je podľa mňa veľmi aktu{lna, pretože samotn{ skutočnosť ´nezabiješ´ je 

s ľudstvom spojen{ od samotného začiatku jeho existencie. Je témou, na ktorej leží 

zodpovednosť postaven{ pred veľké výzvy dvoch n{boženstiev poch{dzajúcich od Abrah{ma, 

židovstva a kresťanstva a osobitným spôsobom katolicizmu. Nie sú to len výzvy n{boženské, 

ale sú to etické výzvy, ktoré sa týkajú svedomia ľudí: preto ´nezabiješ´ je výzvou 

k rešpektovaniu života, výzvou k ochrane života, ale z{roveň kultúrnou výzvou, aby sa na 

život hľadelo ako na dar, na zdroj.“ VIAC 

 

Druhými vešperami zo sviatku Obr{tenia sv. Pavla Benedikt XVI. 

ukončí  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 
Benedikt XVI. bude v stredu 25. janu{ra v Bazilike sv. Pavla za hradbami predsedať 

sl{veniu druhých vešpier zo sviatku Obr{tenia sv. Pavla. Budú ukončením Týždňa 

modlitieb za jednotu kresťanov, ktorého témou je výrok sv. Pavla: „Všetci budeme 

premenení víťazstvom skrze n{šho P{na Ježiša Krista“ (1 Kor 15; 51-58). Na sl{vnosti sa 

zúčastnia aj z{stupcovia iných cirkví a cirkevných spoločenstiev.  

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=555257
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P{pež Benedikt XVI. prijal na audiencii talianskeho premiéra Montiho 
Benedikt XVI. prijal v sobotu 14. janu{ra na osobitnej audiencii talianskeho 

premiéra Maria Montiho s manželkou a sprievodom. Ide o prvé stretnutie na 

ofici{lnej úrovni medzi p{pežom a novým premiérom.  
 

Po kr{tkom rozhovore, pri ktorom boli prítomní aj 

niekoľkí novin{ri a členovia sprievodu, sa dotkli ot{zky 

súčasnej ekonomickej krízy. Premiér vyjadril 

presvedčenie, že je „nevyhnutné uk{zať odhodlanie riešiť 

túto krízu“. Dotkli sa aktu{lnej situ{cie talianskej 

spoločnosti a činnosti vl{dy v soci{lnej oblasti. Ďalšou témou ich rozhovorov bola 

medzin{rodn{ situ{cia, čo sa týka Európy, ale aj postavenia n{boženských menšín 

v niektorých častiach sveta. Potom nasledoval súkromný rozhovor za zatvorenými 

dverami. Potvrdili z{ujem pokračovať v konštruktívnej spolupr{ci nie len medzi 

Vatik{nom a Talianskou republikou, ale aj v kontexte medzin{rodného spoločenstva. 
 

P{pež prijal civilné autority Rímskej provincie a Regiónu Lazio 
P{pež Benedikt XVI. prijal vo štvrtok 12. janu{ra na osobitnej audiencii deleg{ciu 

z{stupcov verejnej spr{vy Rímskej provincie a Regiónu Lazio.  

Vo svojom príhovore k civilným autorit{m Svätý Otec pouk{zal na dôsledky 

ekonomickej krízy, ktor{ môže byť pre celú komunitu príležitosťou na 

znovuobjavenie z{kladných a trv{cich hodnôt, ktoré napom{hajú spravodlivejšiemu, 

rovnocennejšiemu a solid{rnejšiemu spolunažívaniu medzi obyvateľmi. Zdôraznil 

dôležitosť výchovy nových gener{cii k životu v spoločenstve, 

pretože iba vo vzťahu s druhými sa rozvíja pln{ dôstojnosť 

ľudskej osoby. Ďalej hovoril o poslaní verejnej spr{vy byť 

ústretovou voči potreb{m obyvateľov, ale aj n{vštevníkov. 

Potom pokračoval „Spoločne s ústretovosťou sa musí posilniť aj 

hodnota solid{rnosti. Je to požiadavka milosrdnej l{sky a spravodlivosti, 

ktor{ žiada od tých, ktorí majú väčšie možnosti a príležitosti, aby 

v kritických chvíľach hľadeli na tých, ktorí žijú v zlých podmienkach“. 

Ďalším aspektom, na ktorý Benedikt XVI. kl{dol dôraz vo 

svojom príhovore k civilným autorit{m rímskej provincie bola je 

potreba podpory kultúry z{konnosti, „ktor{ pom{ha obyvateľom pochopiť, že z{kony 

slúžia na realiz{ciu mnohej pozitívnej energie, ktor{ sa v spoločnosti nach{dza a umožňujú 

presadzovanie spoločného dobra.“ VIAC 
 

Príhovor Benedikta XVI. Inšpektor{tu verejnej bezpečnosti 
Svätý Otec sa 13. janu{ra prihovoril vedeniu a pracovníkom Inšpektor{tu verejnej 

bezpečnosti Vatik{nu počas tradičného stretnutia na začiatku nového roka.  
 

V úvode sa všetkým poďakoval za ich „cennú a citlivú“ pr{cu, ktorú vykon{vajú pre 

ochranu verejného poriadku v zóne, ktor{ je dennodenne navštevovan{ turistami 

a pútnikmi z celého sveta: „Sídlo sv. Petra predstavuje centrum kresťanstva a katolíci 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=554057
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z celého sveta si želajú prísť sem aspoň raz za život a pomodliť sa pri hroboch apoštolov. 

Tak{to prítomnosť, ako Svätej stolice, tak aj veľkého počtu ľudí, ktorí navštívia centrum 

Katolíckej cirkvi, bez pochýb nie je problémom pre mesto Rím a celkovo Taliansko, ale je 

bohatstvom a zdrojom hrdosti.“ P{pež Benedikt XVI. sa v príhovore vr{til aj 

k minulému roku, ktorý bol poznamenaný n{silím a nezn{šanlivosťou v rôznych 

častiach sveta, pričom predmetom útokov boli mnohokr{t kresťania, ktorí „za svoju 

oddanosť Kristovi a Cirkvi zaplatili životom“. Svätý Otec zdôraznil aj dôležitosť výchovy 

mladej gener{cie k spravodlivosti a pokoju a policajných príslušníkov označil za 

„z{stancov spravodlivosti a tvorcov pokoja“. 
 

Svetový deň migrantov a utečencov 
Pri príležitosti 98. svetového dňa migrantov a utečencov, ktorý sme si pripomenuli  

v nedeľu 16. janu{ra, poskytol predseda P{pežskej rady pre pastor{ciu migrantov 

a cestujúcich Mons. Antonio Maria Vegliò pre Vatik{nsky rozhlas rozhovor.  
 

Na ot{zku, ako hodnotí činnosť medzin{rodného spoločenstva pri ochrane mnohých 

osôb, ktoré sú na úteku pred vojnou alebo chudobou, novo ohl{sený kardin{l 

odpoved{: „Svetový deň n{m pripomína, že podľa aktu{lnych d{t je vo svete viac ako 200 

miliónov migrantov, 15 miliónov utečencov, 27 miliónov presídlencov a viac ako tri milióny 

zahraničných študentov. Ich životy vyžadujú väčšiu pozornosť, tak zo strany Cirkvi, ako aj zo 

strany spoločnosti, aby sa našli spravodlivé riešenia, ktoré im umožnia žiť život s ľudskou 

a kresťanskou dôstojnosťou. Ich život často z{visí od pomoci a ochrany zo strany 

medzin{rodného spoločenstva. Pred niekoľkými týždňami sme si pripomenuli 60. výročie 

prijatia Ženevského dohovoru o utečencoch. Na výročnej konferencii, ktor{ sa konala v októbri 

minulého roku, Svät{ stolica nanovo vyzvala medzin{rodné spoločenstvo k úsiliu zabr{niť 

novým v{žnym príčin{m, ktoré ohrozujú prežitie jednej popul{cie, provokujúce n{silné 

vysídlenie, akými sú prírodne katastrofy, udalosti, ktoré z{važným spôsobom narušujú 

verejný poriadok alebo nespr{vna politika.“. VIAC 

 

80. rok činnosti Tribun{lu mestského št{tu Vatik{n 
Svätou omšou, ktorú v sobotu 14. janu{ra celebroval kardin{l Tarcisio Bertone 

v kaplnke Governator{tu sa dnes začal 80. rok činnosti súdneho Tribun{lu 

mestského št{tu Vatik{n. Prin{šame niekoľko myšlienok z homílie. 
 

„Každý z n{s m{ pokušenie postaviť sa do opozície k hriešnikom. Možno nie fyzicky, ale 

zaujatím vnútorného postoja, ktorý n{s robí sudcami druhých, akoby sme boli autorizovaní 

ich súdiť. Vieme však veľmi dobre, že sme skutočne ospravodlivení, ale nie na z{klade našich 

z{sluh. Sme zadarmo ospravodlivení hriešnici; hriešnici, ktorým bolo odpustené bez našej 

z{sluhy, lebo ako n{m to pripomína evanjelium, sp{sa je Božím darom, ktorý poslal Ježiša 

Krista ako lek{ra k chorým a spasiteľa hriešnikov. [...] Ak sa považujeme za „zdravých“ 

a „spravodlivých“ sami sa vylučujeme z pôsobenia Kristovej moci.“ Ďalej pripomenul 

úlohu, ktorú zohr{vajú jednotlivé súdne zložky vatik{nskeho št{tu a zdôraznil, že 

„úloha Cirkvi ohlasovať a chr{niť na každom mieste a v každom čase z{kladné pr{va 

a povinnosti človeka, zaväzuje každú jej inštitúciu a osobitným spôsobom v tejto súdnej 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=555040
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oblasti. To isté platí aj pre Mestský št{t Vatik{n. Preto je služba tých, ktorí sú povolaní 

vykon{vať spravodlivosť v tomto št{te, spolupr{cou v širšom slova zmysle na univerz{lnom 

poslaní Cirkvi byť svedectvom pre svet.“ VIAC 

 

Editori{l hovorcu Svätej stolice P. Federica Lombardiho SJ 
Hovorca Svätej stolice, P. Federico Lombardi, sa vo svojom editori{li pre 

Vatik{nske televízne centrum venoval téme: Blahoslavení prenasledovaní.  
 

„V príhovore k diplomatickému zboru na začiatku roka p{pež ponúkol široký 

pohľad na medzin{rodnú situ{ciu, no vr{til sa aj ku kľúčovej téme n{boženskej 

slobody. T{ bola v centre príhovoru v minulom roku a bola dramaticky aktu{lnou 

v mnohých častiach sveta, vyvrcholiac vraždou pakistanského ministra pre menšiny, 

katolíka Shabaza Bhattiho. V tejto súvislosti upozorňujeme na výročnú spr{vu 

medzin{rodnej evanjelickej mimovl{dnej organiz{cie „Otvorené br{ny“ 

o prenasledovaní kresťanov vo svete, ktor{ sa týka všetkých kresťanských 

denomin{cií. Organiz{cia každoročne vypracuje svetový rebríček prenasledovania, 

v ktorom sú na prvých desiatich miestach tieto krajiny: Severn{ Kórea, Afganistan, 

Saudsk{ Ar{bia, Som{lsko, Ir{n, Maldivy, Uzbekistan, Jemen, Irak a Pakistan. 

Najznepokojujúcejší je n{rast islamského extrémizmu so strašným n{silím, ktorého 

príkladom je sekta Boko Haram v Nigérii a tiež atmosféra neistoty alebo n{silia, 

ktor{ sprev{dza „arabskú jar” v mnohých krajin{ch, a ktor{ núti mnohých kresťanov 

utekať alebo emigrovať.“ VIAC 

 

Rozhovor týždňa s P. Dušanom Bez{kom SJ 
Jezuita Dušan Bez{k je v r{mci rehoľnej form{cie na 3. 

prob{cii v Spojených št{toch amerických. Počas nej bol 

vyslaný na štvormesačnú misijno-pastoračnú cestu do 

Kirgizska. O misii sa s Dušanom Bez{kom telefonicky 

rozpr{val P. Jozef Šofranko SJ. Zvukový z{znam 

rozhovoru TU. 
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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=554678
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=555044
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=554682

