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Benedikt XVI. k týždňu modlitieb za jednotu kresťanov 
V piatok 18. januára sa začal Týždeň modlitieb za 

jednotu kresťanov, ktorého témou je pasáž z proroka 

Micheáša „To, čo žiada Pán od nás“. Na túto aktuálnu 

tému pápež Benedikt XVI. nadviazal aj uplynulú 

nedeľu, keď sa prihováral veriacim na Námestí sv. 

Petra vo Vatikáne, ktorí sa prišli spolu s ním pomodliť 

poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. Vo svojom 

príhovore hovoril o udalostiach z evanjelia a jednote 

kresťanov v Cirkvi, Kristovej neveste: 

 

„Drahí bratia a sestry, dnešná 

liturgia nám predkladá 

evanjelium o svadbe v Káne, 

príbeh, prerozprávaný 

Jánom, ktorý bol očitým svedkom tejto udalosti. Táto 

evanjeliová stať bola vložená do dnešnej nedele, 

bezprostredne nasledujúcej po vianočnom období, pretože 

spolu s návštevou mudrcov z Východu a Krstom Pána, 

tvorí trilógiu zjavenia, či inými slovami, verejného 

predstavenia sa Krista. Udalosť počas svadby v Káne je ,prvé zo znamení‘ (Jn 2,11); 

prvým Ježišovým zázrakom, ktorým verejne zjavil svoju slávu a vzbudil vieru 

u svojich učeníkov. V krátkosti pripomeniem, čo sa udialo počas svadby v Káne 

Galilejskej. Zrazu sa minulo víno a Mária, Ježišova Matka, to oznámila svojmu Synovi. 

On jej odvetil, že ešte neprišla jeho hodina. Potom však, na Máriinu prosbu, rozkázal 

naplniť vodou šesť veľkých nádob, premenil vodu na víno, na vynikajúce víno, oveľa 

chutnejšie ako predošlé. Týmto ,znamením‘ sa Ježiš zjavuje ako mesiášsky Ženích, 

ktorý prišiel so svojím ľudom uzavrieť novú a večnú Zmluvu, podľa predpovedí 

prorokov: «Ako má ženích radosť z nevesty, tak z teba bude mať radosť tvoj Boh!» (Iz 

62,5). Víno je symbolom tejto radosti z lásky, naznačuje však i krv, ktorú Ježiš 

napokon vyleje, aby spečatil svoju svadobnú zmluvu s ľudstvom.”  
VIAC 

                                                 

Jednota kresťanov ako maják radosti a nádeje – Svätý Otec fínskej 

delegácii 
Pápež Benedikt XVI. prijal ešte vo štvrtok 17. 

januára ekumenickú delegáciu z Fínska pri 

príležitosti sviatku sv. Henricha, biskupa 

a mučeníka, patróna krajiny. Pripomenul im 

dôležitosť ekumenickej cesty, na ktorú musia 

všetci vykročiť s pokorou.  

Hoci sa Svätý Otec prihovoril fínskej delegácii, 

jeho slová patrili celému svetu. Práve kresťania 
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by sa - čo sa týka ekumenizmu - podľa neho mali stať „majákom radosti a nádeje“ pre 

tých, ktorí hľadajú bezpečné útočisko v rýchlo meniacom sa svete: „Pokrok na ceste 

ekumenického spoločenstva si preto vyžaduje, aby sme sa stále viac spájali v modlitbe, stále 

viac oddávali snahe o svätosť a viac zapájali do teologického bádania a spolupráce, v službe 

spravodlivej a bratskej spoločnosti.“ Následne dodal: „Sme povolaní spoločne kráčať napred 

po úzkej ceste vernosti Božej vôli pri riešení akýchkoľvek ťažkostí a prekážok, s ktorými sa 

môžeme stretnúť.“   
 

VIAC 

 

Generálna audiencia Benedikta XVI. 

v stredu 23. januára 2013 
„Veriť v Boha znamená nemať strach ísť proti 

spoločnosti, v ktorej Boh tak veľmi chýba,“ 

povedal počas generálnej audiencie v Aule 

Pavla VI. Svätý Otec.  Touto katechézou začal 

sériu úvah o Kréde - základnej modlitbe 

kresťanskej viery. 

 

„Drahí bratia a sestry, v tomto Roku viery chcem 

začať spolu s vami uvažovať nad Krédom, či 

inými slovami, nad slávnostným vyznaním 

viery, ktoré sprevádza náš život veriacich ľudí. 

Krédo začína slovami: ,Verím v Boha‘. Je to základné tvrdenie, zjavne jednoduché vo 

svojej podstate. Otvára však nekonečný rozmer vzťahu s Pánom a jeho tajomstvom. 

Veriť v Boha v sebe obsahuje i priľnutie k Bohu, prijatie jeho Slova a radostnú 

poslušnosť voči jeho zjaveniu. Katechizmus Katolíckej Cirkvi učí, že ,viera je osobný 

úkon: je to slobodná odpoveď človeka na iniciatívu Boha, ktorý sa zjavuje‘ (b.166). 

Môžeme povedať, že veriť v Boha je dar – Boh sa zjavuje a ide nám v ústrety –, 

i záväzok, Božia milosť a zodpovednosť človeka v skúsenosti dialógu s Bohom, ktorý 

sa z lásky ,prihovára ľuďom ako priateľom‘ (Dei Verbum, 2). Prihovára sa nám, aby 

sme vo viere a s vierou mohli vstúpiť do spoločenstva s ním.  

Kde môžeme počúvať Boha a jeho slovo? Základným prameňom je Sväté písmo, 

v ktorom sa Božie slovo stáva pre nás počuteľným a sýti naše priateľstvo s Bohom. 

Celá Biblia rozpráva o zjavení sa Boha ľudstvu, hovorí o viere a učí nás viere, 

predkladajúc dejiny, počas ktorých Boh uskutočňuje svoj plán vykúpenia a približuje 

sa k nám, ľuďom prostredníctvom mnohých významných postáv, ktoré v neho veria 

a  zverujú sa mu, až do plnosti jeho zjavenia sa v Pánovi Ježišovi.“ 
VIAC 

                                                                                                                                               

Svätý Otec povzbudil obyvateľov Jakarty 
Hlavné mesto Indonézie už takmer dva týždne sužujú záplavy. Prírodná pohroma si 

vyžiadala 20 mŕtvych, viac ako 20-tisíc obyvateľov prišlo o strechu nad hlavou 

a materiálne škody sa vyčísľujú na 500 miliónov dolárov. Silné dažde spôsobili, že 
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pod vodou sa nachádza okolo 10% hlavného mesta. 

Podľa národnej agentúry zameranej na 

zmierňovanie následkov katastrof (National Disaster 

Mitigation Agency) postihli viac ako osemtisíc 

obyvateľov infekcie a choroby, ktorých hlavnou 

príčinou sú spomínané záplavy.  

Pápež Benedikt XVI. súcití s obeťami nešťastia. 

Počas generálnej audiencie indonézskym 

obyvateľom adresoval nasledovné slová:  

„So znepokojením sledujem správy z Indonézie 

postihnutej veľkými povodňami, ktoré zdevastovali 

hlavné mesto Jakarta, zanechajúc obete, tisíce ľudí bez 

domova a obrovské škody. Obyvateľom postihnutým 

touto prírodnou pohromou vyjadrujem svoju blízkosť 

a uisťujem ich o svojich modlitbách, a zároveň vyzývam 

k solidarite, aby nikomu nechýbala potrebná pomoc.“ 

 

Benedikt XVI. prijal na audiencii komunistického lídra Vietnamu 
V utorok 22. januára prijal Benedikt XVI. na osobitnej audiencii generálneho 

sekretára Komunistickej strany Vietnamu Nguyêna Phu Tronga, ktorý sa následne 

stretol s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom Bertonem a Mons. 

Dominiquem Mambertim, sekretárom pre vzťahy so štátmi.  

Išlo o prvé stretnutie generálneho sekretára vietnamskej 

komunistickej strany s pápežom a inými vysokými 

predstaviteľmi Štátneho sekretariátu. V oficiálnom 

vyhlásení Svätej stolice sa píše, že predmetom srdečných 

rozhovorov boli spoločné témy, ktoré sa týkajú Vietnamu 

ako aj Svätej stolice. Predstavitelia vyjadrili zároveň nádej, 

že v blízkej budúcnosti bude možné vyriešiť niektoré stále 

otvorené záležitosti a posilní sa doterajšia vzájomná 

spolupráca.  

Je to štvrtá oficiálna návšteva vietnamskej komunistickej 

delegácie vo Vatikáne od roku 2007, keď boli obnovené 

kontakty medzi Vietnamskou socialistickou republikou 

a Svätou stolicou. V roku 2009 bola vytvorená spoločná 

pracovná skupina, ktorej cieľom je pripraviť vhodné podmienky na nadviazanie 

oficiálnych diplomatických vzťahov. 

 

Členovia zasadania Pápežskej rady cor unum sa stretli so Svätým Otcom  
Benedikt XVI. prijal na osobitnej audiencii členov končiaceho sa plenárneho 

zasadania Pápežskej rady cor unum, ktoré sa vo Vatikáne konalo od štvrtka 17. 

januára. Vo svojom príhovore, vychádzajúc z témy plenárneho zasadania, ktorou je 

„Milosrdná láska, nová etika a kresťanská antropológia“, vyjadril, že celý kresťanský ethos 

nachádza svoj zmysel iba vo viere, ako «stretnutie sa» s Kristovou láskou, ktorá otvára 
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nový horizont a dáva životu jasné 

smerovanie. Teda kresťanská láska je 

založená a formovaná vierou: „Kresťan, 

osobitne ten, ktorý pracuje v charitatívnych 

organizáciách, sa musí nechať viesť princípmi 

viery, prostredníctvom ktorých sa učíme 

hľadieť «Božím pohľadom» a pripájame sa 

k jeho plánu s nami. Tento nový pohľad na 

svet a človeka, ktorý ponúka viera, vytvára 

správne kritérium na zhodnotenie prejavov 

milosrdnej lásky v súčasnom svete.“  

Ďalej poukázal na to, že v každom období dejín sa človek, ako náhle prestal hľadieť na 

Boží plán, stal obeťou kultúrnych tendencií, ktoré z neho urobili otroka. Príkladmi sú 

ideológie, ktoré velebili nacionalizmus, rasu, sociálne triedy, a tie sa neskôr premenili 

na skutočné idolatrie. 
                                                                         VIAC 

 

Kardinál Ravasi bude viesť pôstne duchovné 

cvičenia pre Benedikta XVI. a Rímsku kúriu  
Tradičné duchovné cvičenia v pôstnom období, 

ktoré sa uskutočnia v týždni od 17. do 23. februára, 

bude pre Svätého Otca a Rímsku kúriu, teda jeho 

najbližších spolupracovníkov, viesť kardinál 

Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej rady pre 

kultúru.  

Témou cvičení bude „Ars orandi, ars credendi (Umenie modliť sa, umenie veriť). 

Božia tvár a tvár človeka v modlitbe žalmu“. Kardinál počas nich pozve prítomných k 

rozjímaniu nad slovami v modlitbách: „Dýchať, myslieť, bojovať, milovať“.  

Kardinála Ravasiho výber Svätého Otca milo prekvapil. Počas duchovných cvičení 

bude v súvislosti s Rokom viery hovoriť práve o viere. V Knihe žalmov podľa neho 

Boh hovorí o viere a človek mu s vierou odpovedá. „Zvolil som si Knihu žalmov, 

pretože v nich sú Boh a človek v úzkom dialógu,“ tvrdí predseda Pápežskej rady pre 

kultúru. 
VIAC 

 

Na sviatok sv. Agnesy Rímskej požehnali 

baránky spojené s obradom udeľovania 

pálií 
V priestoroch Apoštolského paláca boli pápežovi 

predstavené dva baránky, z ktorých vlna bude 

použitá na zhotovenie pálií pre nových 

arcibiskupov – metropolitov. Ide o tradíciu 

spojenú s liturgickou spomienkou na sv. Agnesu, 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=657207
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rímsku mučenicu. Zvieratá boli požehnané v jednej z rímskych bazilík, zasvätenej 

spomínanej svätici.  

Obrad udeľovania pálií sa na základe ustanovenia pápeža Jána Pavla II. koná od roku 

1984 vždy 29. júna v rámci eucharistickej koncelebrácie na slávnosť sv. apoštolov Petra 

a Pavla.              VIAC 

 

Svätý Otec udelil plné cirkevné spoločenstvo novému koptskému 

katolíckemu patriarchovi Alexandrie 

Benedikt XVI. dnes udelil plné cirkevné spoločenstvo 

(Ecclesiastica Communio) novému koptskému katolíckemu 

patriarchovi Alexandrie Ibrahimovi Isaacovi Sidrakovi, ktorý bol 

do úradu kánonicky zvolený patriarchálnou synodou 

v egyptskej Káhire. Nový patriarcha má 58 rokov, za biskupa 

eparchie Minjá bol zvolený a vysvätený v roku 2002.  

Synoda ho za patriarchu zvolila 15. januára tohto roku potom, čo 

Svätý Otec prijal odstúpenie z úradu patriarchu Alexandrie, kardinála Antoniosa 

Naguiba, ktorým bol od roku 2006.  

 

Vatikánska televízia má nového riaditeľa 

Benedikt XVI. vymenoval Mons. Daria Edoarda Vigana za nového riaditeľa 

Vatikánskeho televízneho centra. V tejto funkcii nahradil P. Federica Lombardiho, 

ktorý ju zastával od roku 2001 a je zároveň 

riaditeľom Tlačového strediska Svätej stolice 

a generálnym riaditeľom Vatikánskeho rozhlasu. 

Mons. Viganó je docentom na Pápežskej Lateránskej 

univerzite.  

Svätý Otec dnes rovnako vymenoval Angela Scelza, 

doterajšieho podsekretára Pápežskej rady pre 

spoločenské komunikačné prostriedky, za zástupcu 

riaditeľa Tlačového strediska Svätej stolice. Dnešné 

dve nominácie sú prvým krokom ohlásenej reštrukturalizácie vatikánskej mediálnej 

politiky, ktorej cieľom je zlepšenie spolupráce medzi jednotlivými mediálnymi 

inštitútmi Svätej stolice. 

 

Vatikán novým pozorovateľským štátom Systému stredoamerických 

štátov  
 Vatikán sa v pondelok 21. januára ako deviata krajina zaradil do zoznamu mimo 

regionálnych  pozorovateľov Systému stredoamerických štátov (SICA). Ide 

o združenie stredoamerických štátov, ktoré spolupracujú na vzájomnom rozvojovom 

procese definovaním spoločných záujmov, mechanizmov spolupráce a na 

integračnom procese. Slávnostný akt sa uskutočnil včera v Salvádore za prítomnosti 

prezidenta organizácie Juana Daniela Alemána a apoštolského nuncia v Salvádore 

Mons. Luigiho Pezzuta. Podľa nuncia „záujem medzinárodného spoločenstva 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=657736
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o Systém stredoamerických štátov ukazuje jeho dôveru 

v integračný proces“. Dodal, že Svätá stolica a Katolícka 

cirkev v tomto regióne „majú najlepšie predpoklady pre 

spoluprácu a to takým spôsobom, že sa s úspechom bude 

môcť dosiahnuť cieľ, ktorým je únia všetkých štátov 

Strednej Ameriky“. 
 

VIAC 
 

Ocenenie pre slovenského rektora Pápežskej univerzity Angelicum  
Rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme Prof. P. Miroslav 

Konštanc Adam OP prijal vo štvrtok 17. januára „Uznanie za mimoriadne zásluhy 

o rozvoj priateľských vzťahov so Slovenskou republikou a šírenie dobrého mena 

Slovenska vo svete“, ktoré mu pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky 

udelil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

Miroslav Lajčák. Slávnostný akt sa uskutočnil na pôde slovenského zastupiteľstva 

v Ríme. Ocenenie profesorovi Adamovi v mene ministra odovzdal veľvyslanec 

Slovenskej republiky pri Svätej stolici Jozef Dravecký v prítomnosti pracovníkov 

veľvyslanectva a ďalších dvoch slovenských dominikánov pôsobiacich v službách 

Svätej stolice.  

 

Rozhovor týždňa s predsedom Pápežskej rady cor unum 
Téme spojenej s končiacim sa plenárnym zasadnutím Pápežskej rady cor unum sme sa 

venovali v rubrike Rozhovor týždňa s jej predsedom, guinejským kardinálom 

Robertom Sarahom. Rozhovor uverejnil denník L´Osservatore Romano vo štvrtok 17. 

januára 2013. Toto vatikánske dikastérium založil v roku 1971 pápež Pavol VI. Jeho 

hlavnými cieľmi sú: katechéza veriacich, aby vydávali svedectvo o evanjeliovej 

milosrdnej láske, podpora a koordinovanie katolíckych charitatívnych organizácii so 

zámerom pomoci a napomáhanie ľudskému rozvoju najmä domorodého obyvateľstva 

a obyvateľstva chudobných krajín.  

 
 VIAC 
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