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P{pež Benedikt XVI. navštívil rímsku väznicu Casa Circondariale 
V 4. adventnú nedeľu, 18. decembra dopoludnia, 

navštívil Svätý Otec rímsku väznicu Casa Circondariale 

v  Rebibbii. Vo väzenskom kostole „Padre nostro“ ho 

nadšene privítalo niekoľko stoviek väzňov, dozorcov  

a  autorít.  
 

V mene všetkých ho privítala ministerka spravodlivosti 

Talianskej republiky Paola Severinová. Po príhovore 

p{peža nasledovali osobné ot{zky niektorých väzňov, na 

ktoré Svätý Otec spontánne odpovedal. Na záver 

n{vštevy ešte Benedikt XVI. požehnal cyprusový strom, 

ktorý bude v are{ly väznice pripomínať jeho n{vštevu 

a vrátil sa do Vatikánu. Pre Benedikta XVI. bola táto 

n{všteva už druhou n{vštevou väzenského zariadenia 

počas svojho pontifik{tu. Po prvý raz navštívil väznicu 18. marca 2007 v Casal Del Marmo, 

kde je zariadenie pre mladistvých. Otázke väzníc a podmienkam väzňov sa venoval aj 

v posynod{lnej apoštolskej exhort{cii Africae munus (b. 83). Osobitnú pozornosť väzňom 

venovali aj predch{dzajúci p{peži. Už J{n XXIII. navštívil väzenie Regina Coeli 

26. decembra 1958. Pavol VI. Prišiel do rovnakého zariadenia 9. Apríla 1964. J{n Pavol II. 

Navštívil viacero väzníc. Mimoriadnou bola jeho n{všteva väznice vo štvrti Rebibbia 

27. decembra 1983, kde sa stretol aj so svojim atentátnikom Ali Agčom.  
 

Príhovor Benedikta XVI. väzňom 
Svätý Otec svoj príhovor v rímskej väznici Casa Circondariale neadresoval len väzňom, 

ale dotkol sa aj problémov justičného a väzenského systému a nám pripomenul skutky 

telesného milosrdenstva, ktoré rozhodnú o nás všetkým pri poslednom súde. 
 

              „Bol som vo väzení a prišli ste ku 

mne“ Toto sú slová pri poslednom súde, 

o ktorých hovorí evanjelista Matúš (25,36). 

Tieto Pánove slová, v ktorých sa on sám 

identifikuje s väzňami, v plnosti vyjadrujú 

zmysel dnešnej mojej n{vštevy medzi 

vami. Kdekoľvek je nejaký hladný, 

cudzinec, chorý, väzeň, tam je s{m Kristus, 

ktorý čak{ na našu n{vštevu a na našu 

pomoc. Toto je základný dôvod, ktorý ma 

robí šťastným, že môžem byť medzi vami, 

aby som sa modlil, rozprával a počúval. Cirkev od počiatku zaraďovala n{vštevu väzňov 

medzi skutky telesného milosrdenstva. K  dokonalosti žiada úplnú schopnosť prijatia 

väzňa, „dať mu kúsok zo svojho času, dať mu priestor vo svojom dome, vo svojich priateľských 

vzťahoch, vo svojich z{konoch, vo svojom vlastnom meste“. Chcel by som sa rozpr{vať osobne 

s každým, ale vieme, že to nie je možné. Prišiel som sem, aby som vám jednoducho 

povedal, že Boh vás miluje svojou nekonečnou l{skou, že ste vždy Božími synmi.  VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=548126
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Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel P{na na 4. adventnú nedeľu 
Svätý Otec v nedeľu 18. decembra 2011 upriamil pozornosť pútnikov na N{mestí 

sv. Petra, ktorí sa tam zhromaždili k modlitbe Anjel Pána, na tajomstvo Zvestovania. 

Máriino gesto viery, v ktorej prijala Krista do svojho života, nazval tajomstvom Vianoc.  
 

Drahí bratia a sestry! Liturgia dnešnej štvrtej a poslednej adventnej 

nedele nám predkladá rozprávanie o zvestovaní anjela Panne Márii. 

Kontemplujúc n{dhernú ikonu svätej Panny vo chvíli, keď prijíma 

Božie posolstvo a odpoved{ naň, st{vame sa vnútorne osvietenými 

svetlom pravdy, ktorá z tohto tajomstva prúdi stále nová. Osobitne sa 

chcem pozastaviť pri dôležitosti M{riinho panenstva, ktor{ po počatí 

Ježiša, zostala pannou.  Na pozadí tejto udalosti z Nazareta stojí 

Izai{šovo proroctvo: „Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno 

Emanuel“ (Iz 7,14). Tento starobylý prísľub sa hojne naplnil vo Vtelení 

Božieho Syna. Skutočne, Panna M{ria počala, nie však sama, ale 

zatônen{ Duchom Svätým, teda Bohom samým. Ľudsk{ bytosť, ktor{ začína žiť v jej lone, 

si berie telo z M{rie, ale jej jestvovanie poch{dza výlučne od Boha. Je naplno človekom, 

utvoreným zo zeme – ak chceme použiť biblický symbol – ale pochádza zhora, z neba. 

Skutočnosť, že M{ria počne zostanúc pannou je podstatnou  skutočnosťou pre poznanie 

Ježiša a pre našu vieru, pretože svedčí o prvenstve Božej iniciatívy, a predovšetkým 

zjavuje, kto je ten, čo sa počal. VIAC 

Po modlitbe Anjel Pána sa Svätý Otec obrátil k obyvateľom Filipín: „Túžim ubezpečiť 

o mojej blízkosti obyvateľov juhu Filipín, ktorých zasiahla siln{ tropick{ búrka. Modlím sa za obete, 

osobitne za deti, za tých, ktorí prišli o strechu nad hlavou a za mnohých nezvestných.“  
 

Generálna audiencia v stredu 21. decembra 2011 
V katechéze generálnej audiencie, ktorá sa konala v Aule Pavla VI., sa p{pež  

Benedikt XVI. zameral na blížiace sa Vianoce, osobitne na vianočné pozdravy a priania. 
 

Drahí bratia a sestry, som veľmi r{d, že v{s môžem privítať na gener{lnej audiencii len 

niekoľko dní pred sl{vnosťou Narodenia P{na. Ľudia si v týchto dňoch vymieňajú 

pozdravy: „Veselé Vianoce! Šťastné a veselé 

sviatky!“ Snažme sa, aby tieto pozdravy ani v dnešnej 

spoločnosti nestratili svoj duchovný význam, aby tieto 

Vianoce neboli len sviatkami čo sa týka vonkajšieho 

aspektu, ale aby sa dotkli hĺbky ľudského srdca. 

Samozrejme, všetky vonkajšie znaky Vianoc sú pekné 

a dôležité – ak nás neodv{dzajú od skutočného 

zmyslu prežívania Vianoc, teda od zmyslu 

posvätného a kresťanského – aby naša radosť nebola len povrchnou, ale opravdivou 

a hlbokou. Vo Vianočnej liturgii n{s Cirkev uv{dza do veľkého tajomstva Vtelenia. 

Vianoce nie sú len výročím narodenia Ježiša: aj to si pripomíname, avšak dôležitejšie je 

sl{viť Tajomstvo, ktoré sa dotklo a neust{le sa dotýka celej ľudskej histórie: S{m Boh 

prišiel, aby prebýval medzi nami (porov. Jn 1,14) – stal sa skutočne jedným z nás; je to 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=547375
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tajomstvo, ktoré sa vzťahuje na našu vieru aj na našu existenciu. Je to tajomstvo, ktoré 

konkrétne prežívame v liturgických sl{veniach, predovšetkým vo svätej omši. Niekto by 

sa mohol spýtať: Je možné, aby som túto udalosť prežil dnes, tak časovo vzdialený od 

okamihu, keď sa stala? Ako môžem mať účasť na narodení Božieho Syna, ktoré sa 

uskutočnilo pred vyše dvetisíc rokmi? VIAC 
 

Posolstvo p{peža Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja  
V piatok 16. decembra bolo zverejnené Posolstvo p{peža Benedikta XVI. 

k 45. svetovému dňu pokoja, ktorý si pripomenieme 1. janu{ra 2012. Jeho téma znie:              

                                                                      „Vychov{vať mladých k spravodlivosti a pokoju“. 
 

Svätý Otec nás v posolstve vyzýva, aby sme sa na rok 2012 pozerali s postojom nádeje, aj 

keď v poslednom roku „nar{stol pocit frustr{cie kvôli kríze, ktor{ tr{pi spoločnosť, svet pr{ce 

a ekonómie; krízy, ktorej korene sú predovšetkým kultúrne a antropologické. Zdá sa, akoby temná 

prikrývka prikryla naše časy a nedovolí n{m jasne vidieť svetlo dňa“. Obracia sa osobitne na 

mladých „v presvedčení, že oni – so svojím entuziazmom a zápalom pre ideály – môžu svetu 

darovať n{dej“. Prejavy nespokojnosti, nedávno manifestované mnohými mladými 

v rôznych regiónoch sveta, vyjadrujú – ako zdôrazňuje p{pež v posolstve – túžbu po tom, 

aby mohli s n{dejou pozerať smerom do budúcnosti. Svätý Otec sa následne obracia na 

tých, čo sú zodpovední za výchovu. Dnes sú „viac ako kedykoľvek predtým potrební autentickí 

svedkovia, a nie iba odovzdávatelia pravidiel a inform{cií, svedkovia, ktorí dok{žu vidieť ďalej ako 

ostatní, pretože ich život poníma širšie priestory.“ P{pež povzbudzuje rodičov, aby napriek 

ťažkostiam neklesali na duchu. VIAC 
 

Benedikt XVI. Katolíckej akcii  

k blížiacim sa vianočným sviatkom 
Svätý Otec  prijal v pondelok 19. decembra na 

osobitnej audiencii 44-člennú deleg{ciu chlapcov 

a dievčat z Katolíckej akcie Talianska.  
 

V úvode svojho príhovoru, pri príležitosti 

blížiacich sa vianočných sviatkov, vyjadril 

potešenie z toho, že môže vidieť toľkú radosť 

a chuť žiť, ktorú chlapci a dievčat{ priniesli do p{pežovho domu. Pochválil ich za 

iniciatívy, ktoré sú dôkazom toho, že svoju pozornosť neobmedzujú len na prostredie 

školy, ale chcú sa dostať aj k svojim rovesníkom, ktorí nie sú šťastní, a povzbudil ich: 

„Buďte vždy vnímaví na tých, ktorí potrebujú pomoc; konajte ako Ježiš, ktorý nenechal nikoho 

osamote s jeho problémami, ale vždy vedel prijať, počúvať, pomôcť a darovať silu a Boží pokoj.“ 

Následne sa Svätý Otec pozastavil pri biblickom pozvaní Bartimejovi „Vstaň, vol{ ťa”. 

Pripomenul, že denne odpoved{me na toto pozvanie, ktoré nie je len výzvou 

k zodpovednosti, ale aj znakom veľkého daru nového dňa. Dostali sme ho už pri krste 

a vďaka nemu sme sa mohli stať priateľmi Ježiša, od ktorého m{me prosiť pokojný 

a radostný život pre chlapcov a dievčat{ na celom svete, aby sa všetci cítili rešpektovaní, 

a aby nikomu nechýbalo to, čo je nevyhnutné pre dôstojný život. VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=548363
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=546914
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=547604
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Benedikt XVI. študentom: „Byť pevní 

a trpezliví znamen{ učiť sa budovať dejiny 

spolu s Bohom“ 
Vo štvrtok 15. decembra predsedal Benedikt XVI. 

v Bazilike sv. Petra modlitbe vešpier so študentmi 

a profesormi rímskych univerzít. Toto stretnutie 

Svätého Otca s akademickou obcou zorganizovalo 

Rímske diecézne centrum pre univerzitnú 

pastoráciu pod názvom „Pane, ja hľad{m tvoju tv{r“ (Ž 27,8).  
 

Vo svojej homílii Svätý Otec vychádzal z citátu Jakubovho listu: „Buďte teda, bratia, trpezliví 

až do P{novho príchodu“, ktorými upriamil pozornosť na blížiace sa sl{venie Vianoc. „Výzva 

apoštola k trpezlivému očak{vaniu, ktoré sa n{m môže v súčasnej dobe zdať prekvapivé, je 

v skutočnosti cestou k hlbokému prijatiu otázky o Bohu v živote a v dejin{ch. Pr{ve preto, že on 

zjavuje svoju tv{r tomu, kto ho ustavične hľad{ v trpezlivosti a dôvere. Nepotrebujeme nejakého 

všeobecného, nedefinovaného boha, ale potrebujeme Boha živého a pravého, ktorý otvára horizont 

budúcnosti človeka k perspektíve stálej a istej n{deje. N{deje bohatej na večnosť, ktorá dovolí 

odv{žne sa postaviť zoči-voči súčasnosti vo všetkých jej aspektoch“. Ďalej Svätý Otec dodal, že 

Jakubova výzva „n{m pripomína, že istota veľkej n{deje sveta je n{m darovan{, a že nie sme sami 

a ani sami neost{vame pri budovaní dejín. Boh nie je ďaleko od človeka, ale sa k nemu skl{ňa a sám 

sa stal človekom (porov. Jn 1,14), aby človek spoznal, kde sa nach{dza pevný z{klad všetkého, 

zavŕšenie všetkých jeho najhlbších túžob – Kristus. Benedikt XVI. zdôraznil aj iný aspekt 

Jakubovho listu, v ktorom sa píše: „Pozrite, aj roľník čak{ na vz{cnu úrodu zeme a trpezlivo 

čak{, kým nedostane včasný i neskorý d{žď“ (5,7). „Boh vo vtelení Slova, vo vtelení svojho Syna 

zakúsil ľudský čas, jeho dospievanie, jeho prítomnosť v dejin{ch. Toto dieťatko je znakom 

trpezlivosti Boha, ktorý ako prvý je trpezlivý, pevný a verný vo svojej láske k nám. On je 

skutočným „roľníkom“ dejín, ktorý vie čakať“. VIAC 
 

P{pež o poslaní Ukrajiny ako miesta, 

kde sa stretá duchovné bohatstvo 

Východu a Západu 
V piatok 16. decembra prijal p{pež  na 

audiencii vyše 500 člennú deleg{ciu z 

Ukrajiny pri príležitosti odovzdania 

vianočného stromu pre N{mestie sv. Petra.  

Ide o 30 m vysoký smrek z oblasti Zakarpatie. 
 

Delegáciu viedli vyšší arcibiskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, Jeho Blaženosť 

Svjatoslav Ševčuk, ďalej arcibiskup rímskokatolíckej arcidiecézy Ľvov Mons. Mieczysław 

Mokrzycki, ktorý je predsedom Konferencie biskupov Ukrajiny a eparcha Mukačevskej 

gréckokatolíckej eparchie sui iuris na Ukrajine vladyka Milan Š{šik, prítomní ďalej boli 

predstavitelia Pravoslávnej cirkvi, vicepremiér Ukrajinskej republiky Borys Kolesnikov 

a veľvyslankyňa Ukrajiny pri Svätej stolici Tatjana Iževska. Svätý Otec po pozdravoch 

a slov{ch vďaky za podarovanie vianočného stromu povedal: „Tento strom zostane vedľa 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=546762
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betlehemských jasličiek až do konca vianočných sviatkov, aby bol obdivovaný obyvateľmi Ríma 

a pútnikmi, ktorí sem prich{dzajú zo všetkých kútov sveta, ako významný vianočný symbol Krista. 

Svojimi vetvičkami, vždy zelenými, vyzýva pokračovať v živote, je tiež znakom ľudovej religiozity 

vašej krajiny a kresťanských koreňov vašej kultúry. Dúfam, že tieto korene v{s budú čoraz viac 

posilňovať v národnej jednote a povzbudzovať k podporovaniu autentických hodnôt.“ VIAC 

Sl{vnostné rozsvietenie vianočného stromu na Námestí sv. Petra TU 

Rozhovor s vladykom Milanom Š{šikom biskupom Mukačevskej eparchie TU 
 

Benedikt XVI. podpísal dekréty týkajúce sa káuz nových svätých  
V pondelok 19. decembra prijal Benedikt XVI. na audiencii kardinála Angela Amata, 

prefekta Kongregácie pre kauzy svätých. Pri tejto príležitosti podpísal 23 dekrétov, 

ktorými sa uzn{vajú z{zraky, hrdinské čnosti a mučeníctvo jednotlivých Božích 

služobníkov a blahoslavených. Podpisom týchto dekrétov p{pež udelil dovolenie 

k následnému vyhláseniu nových svätých a blahoslavených. Medzi nimi je aj dekrét 

potvrdzujúci hrdinské čnosti Božej služobnice Alfonzy M{rie, civilným menom Elisabetty 

Eppingerovej, zakladateľky Kongreg{cie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Jej spiritualitu 

prevzala aj Kongreg{cia sestier Božského Vykupiteľa pôsobiaca na Slovensku. 
 

Výber z tretej adventnej kázne P. Cantalamessu: 
P{pežský kazateľ P. Raniero Cantalamessa OFM Cap. sa vo svojej 3. adventnej k{zni, 

ktorá nesie názov „Až do končín zeme“, o vlnách evanjelizácie v dejinách Cirkvi, 

zameral na obdobie prvej evanjelizácie amerického kontinentu. 
 

Po objavení Ameriky v roku 1492 kresťansk{ Európa priniesla na tento nový kontinent 

vieru, ale z{roveň aj vlastné rozdelenie. Na juhu s katolíckou väčšinou a na severe 

s protestantskou. Bolo samozrejmosťou tej doby, že miestnemu obyvateľstvu bolo 

nariadené prijatie kresťanstva a z{roveň uznanie suverenity španielskeho kr{ľa. Iba 

niekoľko odv{žlivcov – dominikánov – dok{zalo tvrdo vystúpiť a br{niť pr{va 

domorodého obyvateľstva pred španielskymi dobyvateľmi. Aj toto bolo dôsledkom toho – 

ako sa zhodujú aj súčasní historici – že domorodé obyvateľstvo si ponechalo svoj jazyk 

a neskôr aj svoju nez{vislosť a identitu. Misionárska práca a pokresťančovanie 

obyvateľstva, niekedy až tvrdým spôsobom, vych{dzala z vtedajšieho teologického 

ch{pania učenia, že „mimo Cirkvi niet sp{sy“ a snahy sprostredkovať sp{su čo 

najväčšiemu množstvu ľudí. T{to n{uka siaha do 3. storočia, ale jej pôvodný význam 

a aplik{cia sa vzťahovali iba na kresťanov, ktorí sa hriechom odlúčili od spoločenstva 

Cirkvi. VIAC 
 

Benedikta XVI. čak{ na Kube vrelé a dôstojné prijatie 
Kubánsky prezident Raul Castro vyjadril v spravodajstve št{tnej televízie v mene 

kub{nskej vl{dy spokojnosť nad rozhodnutím Benedikta XVI. navštíviť Kubu v marci 

budúceho roku. Vyhl{sil, že sa „rímskemu biskupovi dostane vrelého a dôstojného prijatia“. 

V nedeľu 18. decembra prijal Castro deleg{ciu Svätej stolice, ktor{ m{ za úlohu pripraviť 

detaily nast{vajúcej p{pežovej cesty. Pri tejto príležitosti prezident označil ofici{lne vzťahy 

medzi Kubou a Svätou stolicou „za vzťahy na vynikajúcej úrovni“.  

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=546951
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=546972
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=546955
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=547741
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Vatikánsky denník L’Osservatore Romano o Václavovi Havlovi 
„Jeho život sa podob{ umeleckému dielu“ – týmto podtitulom uviedlo L’Osservatore 

Romano čl{nok o V{clavovi Havlovi. Ide o cit{ciu slov Milana Kunderu, spisovateľa, 

b{snika a dramatika českého pôvodu, ktorý od roku 1975 žije vo Francúzsku.  
 

Posledný československý a prvý český prezident V{clav Havel, ktorý zomrel v nedeľu 

18. decembra 2011 vo veku 75 rokov, bol skutočne intelektu{l a umelec, úzko zviazaný 

s najhlbšími aspektmi svojej krajiny, zakorenený v špecifickosti tradície ľudu, ktorý ho 

preto považoval za „novodobého hrdinu“. Prevzal zodpovednosť politickú a duchovnú za 

vytvorenie slobodnej spoločnosti po tom, čo prispel k p{du dikt{torského režimu, ktorý 

po desaťročia potieral slobodu. VIAC 

Kondolencia Mons. Stanislava Zvolenského, predsedu KBS k úmrtiu Václava Havla TU  
 

100 rokov od narodenia biblistu Viliama Pavlovského SJ 
Presne pred 100 rokmi, 17. decembra 1911 sa v dedinke Pečeňady, 

pri Trnave, narodil slovenský biblista Viliam Pavlovský, ktorý 

vyučoval na P{pežskom biblickom inštitúte v Ríme. Dnes jeho 

miesto za katedrou na tomto inštitúte, zvanom Biblikum, zast{va tiež 

slovenský biblista, rovnako jezuita, P. Peter Dubovský. 

Zaujímavosťou, že je aj jeho rod{kom. P. Pavlovský je jedným z troch 

významných slovenských exegétov minulého storočia, ktorí pôsobili 

v zahraničí. Okrem neho sú to Jozef Heriban SDB a Štefan Porubčan 

SJ. V rubrike Rozhovor týždňa n{m P. Peter Dubovský SJ priblížil 

spomenuté osobnosti, ako aj súčasný stav biblických vied na Slovensku. TU 
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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=547992
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=547744
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=547321

