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P{pež Benedikt XVI.  pred modlitbou Anjel Pána v  nedeľu 22. januára 
Aj v 3. nedeľu v Cezročnom období predniesol Svätý 

Otec tradičný príhovor pred poludňajšou modlitbou 

Anjel Pána. Zástupcom národov celého sveta, 

zhromaždeným na N{mestí sv. Petra, okrem iného 

pripomenul slová bl. p{peža Jána Pavla II., že „každý 

dar sa mení na z{väzok“. 
 

Drahí bratia a sestry! Dnešnú nedeľu sl{vime v polovici 

Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý trv{ od 

18. do 25. janu{ra. Zo srdca pozývam všetkých, aby sa 

spojili v Ježišovej modlitbe, ktorou sa obr{til na Otca 

v predvečer svojho utrpenia: „aby všetci boli jedno, aby svet 

uveril“ (Jn 17,21). Osobitným spôsobom tento rok sa naše 

uvažovanie a meditovanie počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zameriava 

na citát z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom, z ktorého je vybrané motto: 

„Všetci budeme premenení víťazstvom Ježiša Krista n{šho P{na“ (porov. 1Kor 15,51-58). 

Sme pozvaní, aby sme kontemplovali Ježišovo víťazstvo nad hriechom a smrťou, teda 

jeho zmŕtvychvstanie, ako udalosť, ktor{ radik{lnym spôsobom premieňa tých, ktorí 

v neho veria a otv{ra im prístup do neporušiteľného a nesmrteľného života. Uznať 

a prijať túto transformujúcu silu viery v Ježiša Krista podporí kresťanov aj v hľadaní 

plnej jednoty medzi nimi. Tohto roku pripravilo modlitby a texty zamyslení pre 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov jedno poľské spoločenstvo. Poľsko m{ za 

sebou naozaj dlhé dejiny statočných bojov proti rôznym protivenstv{m a opakovane 

uk{zalo veľké odhodlanie vedené vierou. Preto slov{, ktoré tvoria už spomenutú 

tému majú svoju odozvu a osobitný význam pr{ve pre Poľsko. V priebehu storočí 

poľskí kresťania spont{nne vycítili duchovnú dimenziu v ich túžbe po slobode 

a pochopili, že skutočné víťazstvo môže prísť iba v spojení s hlbokou vnútornou 

premenou. Oni n{m pripomínajú, že naše hľadanie jednoty môže re{lne nastať iba 

vtedy, ak zmena nastane predovšetkým v n{s samých, ak nech{me konať Boha, ak sa 

nech{me premeniť podľa Kristovho obrazu, ak 

vstúpime do nového života v Kristovi, ktorý je 

pravým víťazstvom. Viditeľn{ jednota všetkých 

kresťanov je vždy činnosťou, ktor{ prich{dza 

z hora od Boha, činnosťou, ktor{ vyžaduje 

ponížené uznanie našej slabosti a prijatie daru. 

Avšak použijúc vyjadrenie, ktoré často 

opakoval blahoslavený J{n Pavol II., každý dar sa mení na z{väzok. Jednota, ktor{ 

prich{dza od Boha, vyžaduje n{š každodenný z{väzok otv{rať sa jedni druhým 

v milosrdnej láske. Po mnohé desaťročia tvorí Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 

základný element v ekumenickom angažovaní sa Cirkvi. Čas, ktorý venujeme 

modlitbe za úplnú jednotu Kristových učeníkov n{m dovolí hlbšie pochopiť to, ako 

budeme premenení jeho víťazstvom, silou jeho vzkriesenia. VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=556761
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Generálna audiencia Benedikta XVI. z 25.januára 
Slovenských pútnikov z Bardejova, z Prešova a z Univerzity Komenského z Bratislavy 

Svätý Otec na stredajšej audiencii pozval „k intenzívnym modlitbám, aby sa naplnili slová” 

z Ježišovej veľkňazskej modlitby, ktorej venoval katechézu. 
 

Drahí bratia a sestry, v dnešnej katechéze zameriame 

našu pozornosť na modlitbu, ktorou sa Ježiš obracia na 

Otca v „Hodine“, v ktorej m{ byť vyzdvihnutý 

a oslávený (porov. Jn 17,1-26). Tak ako to potvrdzuje 

aj Katechizmus katolíckej Cirkvi: „Kresťansk{ tradícia ju 

pr{vom nazýva Ježišovou ‛veľkňazskou modlitbou‛. Je to 

modlitba n{šho Veľkňaza. Je neoddeliteľn{ od jeho obety, od 

jeho „prechodu“ (Paschy) k Otcovi, v ktorom je úplne ‛zasvätený‛ Otcovi“ (č. 2747). Toľko 

Katechizmus. Nevyčerpateľné bohatstvo tejto Ježišovej modlitby pochopíme 

predovšetkým vtedy, keď sa na ňu pozrieme v súvislosti so židovským sviatkom 

zmierenia Yom kippùr. V ten deň najvyšší veľkňaz 

vykonáva obrad zmierenia najprv za seba, potom za 

kňazskú triedu a nakoniec za celé spoločenstvo ľudu. 

Cieľom toho všetkého je znovu obnoviť v Izraelskom 

národe vedomie - po priestupkoch, ktorých sa dopustil 

v uplynulom roku - že je zmierený s Bohom a je stále 

ľudom vyvoleným, „ľudom svätým“ uprostred 

ostatných národov. Ježišova modlitba predstaven{ v 17. kapitole Jánovho evanjelia má 

štruktúru spomenutého sviatku. Ježiš sa tej noci obracia na Otca vo chvíli, keď obetuje 

seba samého. On, kňaz i obeta, modlí sa za seba, za apoštolov a za všetkých, čo v neho 

uveria, za Cirkev všetkých čias (porov. Jn 17.20). Ježišova modlitba za seba je prosbou 

o jeho osl{venie, o jeho „vyzdvihnutie“ v jeho „Hodine“. V skutočnosti je žiadosťou 

a deklar{ciou úplnej pripravenosti vstúpiť, slobodne a veľkodušne, do pl{nu Boha 

Otca, ktorý sa naplní, keď Ježiš bude vydaný na smrť a vzkriesený. VIAC 

 

Posolstvo p{peža Benedikta XVI. k Svetovému dňu misií 
Svätá stolica vydala 25. januára Posolstvo Svätého Otca k Svetovému dňu misií, 

ktorý Cirkev slávi v predposlednú októbrovú nedeľu. Tento to bude 21. októbra.  
 

Hlavnou témou tohtoročného posolstva sa stala myšlienka „Povol{va ťa, aby si nechal 

zažiariť Slovo pravdy“ podľa apoštolského listu Porta fidei. P{pež Benedikt 

XVI. v ňom pripomína 50. výročie dekrétu Druhého 

vatikánskeho koncilu o misijnej činnosti Cirkvi Ad gentes 

a zameriava sa na misionársku ekleziológiu. V posolstve cituje 

svojho predchodcu J{na Pavla II., keď uv{dza: „Počet ľudí, ktorí 

čakajú na Krista, je ešte st{le nesmierne veľký“. Podľa neho je 

preto dôležité vydať sa do sveta a ohlasovať evanjelium každému n{rodu na 

zemi, no netreba zabúdať aj na potrebu rovnakého apoštolského nadšenia prvých 

kresťanských komunít. Druhý vatik{nsky koncil a Učiteľský úrad Cirkvi trvajú na 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=557717
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misijnom poslaní, ktoré „Kristus zveril svojim učeníkom“. Tento z{väzok musí plniť celý 

Boží ľud, ale priamymi zodpovednými za evanjeliz{ciu vo svete sú biskupi, ako 

členovia biskupského kolégia, či ako jednotliví duchovní pastieri. VIAC 

 

Posolstvo p{peža Benedikta XVI. k Svetovému dňu spoločenských 

komunikačných prostriedkov 2012: „Ticho a slovo: cesta  evanjelizácie“ 
Svätá stolica zverejnila 24. januára, na sviatok sv. Františka Saleského, Posolstvo 

Benedikta XVI. k Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, 

ktorý sa sl{vi v 7. veľkonočnú nedeľu. Tohto roku si ho pripomenieme  20. m{ja. 

Téma posolstva znie: Ticho a slovo: cesta evanjelizácie. 
 

Drahí bratia a sestry, v súvislosti s blížiacim sa Svetovým dňom spoločenských 

komunikačných prostriedkov 2012, by som sa chcel s vami podeliť s niekoľkými 

myšlienkami o aspekte ľudského procesu komunik{cie, na ktorý sa občas zabúda, 

hoci je veľmi dôležitý, a ktorý, ako sa zdá,  je zvl{šť dnes potrebné pripomenúť si. Ide 

o vzťah medzi tichom a slovom: dva výrazy komunik{cie, ktoré sa musia vyv{žiť, 

nasledovať a dopĺňať sa pre nadobudnutie skutočného dialógu a hlbokej blízkosti 

medzi ľuďmi. Keď sa slovo a ticho vz{jomne vylučujú, komunik{cia sa zhoršuje alebo 

vytv{ra isté omr{čenie, alebo vytvára atmosféru 

chladu, naopak, v skutočnosti, keď sa 

vz{jomne dopĺňajú, komunikácia získava 

hodnotu a význam. Ticho je neoddeliteľnou 

súčasťou komunik{cie, a bez neho neexistujú 

slová bohaté na obsah. V tichu počúvame 

a spoznávame seba samých, rodí a prehlbuje 

sa myšlienka, ch{peme s väčšou jasnosťou to, čo 

chceme povedať a to, čo očak{vame od iných, rozhodujeme sa, ako sa vyjadriť. 

Mlčanie dovoľuje inej osobe hovoriť, vyjadriť seba samú, a nám neostať naviazanými, 

bez možnosti konfront{cie, len na naše slov{ a naše predstavy. Tak sa otv{ra priestor 

pre vz{jomné počúvanie sa a ľudský vzťah sa môže stať plnším. V tichu sa napríklad 

zachyt{vajú autentickejšie momenty komunik{cie medzi tými, ktorí sa milujú: gesto, 

výraz tváre a tela, ktoré sú prejavom osobnosti. VIAC 

 

Svätý Otec prijal na audiencii členov Neokatechumen{tnej cesty  
Svätý Otec prijal v piatok 20. januára na audiencii v Aule Pavla VI. približne 7-tisíc 

členov Neokatechumen{tnej cesty. Ozn{mil ukončenie schvaľovacieho procesu, 

ktorého výsledkom je vlastná a pln{ inštitučn{ forma hnutia.  
 

Katolícke hnutie sa tak dočkalo schv{lenia po 15 rokoch štúdií Kongreg{cie pre Boží 

kult a disciplínu sviatostí. Svätá stolica schválila v roku 2008 aj konečné znenie Štatútu 

a v roku 2011 aj z{sadný trin{sťzväzkový dokument tohto hnutia - Katechetické 

direktórium Neokatechumenátnej cesty. Počas audiencie p{pež Benedikt XVI. vyslal 

17 nových misijných skupín na tzv. missio ad gentes. Dvan{sť z nich poputuje do 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=557721
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=557419
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sekularizovaných európskych krajín, ako sú Francúzsko, Slovinsko, Estónsko, 

Rakúsko, či Anglicko. Štyri skupiny budú vyslané do Ameriky a jedna na africký 

kontinent, presnejšie do št{tu Gabon. VIAC 
 

Príhovor Benedikta XVI. k členom Neokatechumenátnej cesty 
„Vaša prítomnosť tu, je viditeľným svedectvom v{šho 

radostného odhodlania žiť vo viere, v spoločenstve s celou 

Cirkvou a s nástupcom sv. Petra, a byť odv{žnymi 

ohlasovateľmi evanjelia“ – týmito slovami p{pež privítal 

členov Neokatechumenátnej cesty na audiencii v Aule 

Pavla XVI. 20. januára.  
 

V úvode pozdravil zakladateľov hnutia, teda Kika Argüella, 

Carmen Hernandézovú a dona Maria Pezziho, ako aj kňazov, 

seminaristov, rodiny a ďalších členov hnutia. N{sledne Svätý 

Otec spomenul úsilie členov Cesty, ktorí už niekoľko 

desaťročí „ohlasujú Vzkriesenie Krista, odpovedajú na jeho slov{ 

s veľkorysosťou, často opúšťajú osobné bezpečie a hmotné statky“, 

ako aj vlastné krajiny, pričom musia mnohokr{t čeliť novým situ{ci{m, ktoré nie sú 

vždy jednoduché: „Prin{šať ľuďom Krista a priviesť ľudí k nemu: to je to, čo vdychuje život 

každému dielu evanjeliz{cie.“ VIAC 
 

K nóte o sláveniach Neokatechumenátnej cesty 
Čo znamen{ pre Cirkev nóta o liturgických sláveniach Neokatechumenálnej cesty? 

Na túto otázku v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas odpovedá prefekt Kongregácie 

pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardin{l Antonio Cañizares. 
 

„Schv{lenie tohto Dekrétu o liturgických sl{veniach Neokatechumenátnej cesty, obsiahnutých 

v Katechetickom direktóriu, je pre celú Cirkev potvrdením toho, ako musí byť kresťansk{ 

inici{cia zjednoten{ v Slove a sl{vení. Je to Božie slovo, je to pôsobenie Boha, je to Boh, ktorý 

k nám hovorí a pôsobí, a ktorého rozpoznávame v liturgických sláveniach. Tieto slávenia 

naznačujú rôzne št{di{ Neokatechumen{tnej cesty, ktoré sú aj etapami cesty kresťanskej 

inici{cie. Ako v d{vnom katechumen{te sú v rôznych št{di{ch príznačné špecifické sl{venia pre 

každý stupeň, aj teraz sa robí to isté, takže nejde o niečo umelé, nepravé, nejde o nejaké 

jednoduché metodiky vymyslené ľuďmi, ale o zodpovedajúci pl{n cesty konverzie, cesty viery, 

cesty k úplnému začleneniu sa do kresťanského života v Cirkvi.” VIAC 

 

Benedikt XVI.  sa prihovoril členom súdneho tribun{lu  Rota Romana 
V sobotu 21. januára sa Svätý Otec stretol s členmi súdneho tribun{lu Rota 

Romana, ktorých prijal na audiencii na začiatku nového justičného roka.  
 

V úvode pozdravil kolégium sudcov, predovšetkým jeho dekana, Mons. Antona 

Stankiewicza, no nezabudol ani na úradníkov, právnikov, spolupracovníkov a ďalších 

prítomných v s{le. Počas stretnutia Benedikt XVI. pripomenul nadch{dzajúci Rok 

viery, ktorý sa začne 11. októbra na 50. výročie otvorenia II. vatik{nskeho koncilu, 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=556199
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=556304
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=557057
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a ktorý bude podľa Benedikta XVI. obdobím zamyslenia sa a uvedomenia si „v{žnych 

ťažkostí čias, prihliadajúc predovšetkým na vyznanie skutočnej viery a jej spr{vneho výkladu“. 

V príhovore sa Svätý Otec zameral na základný aspekt súdneho úradu, teda na 

interpretáciu kánonického práva a jeho aplikáciu. VIAC 

 

Stretnutie p{peža s členmi kolégia Capranica 
P{pež Benedikt XVI. sa v piatok 20. januára stretol s predstaviteľmi komunity 

rímskeho Kolégia Capranica, ktorého patrónkou je sv. Agnesa Rímska, a ktoré si 

pripomína 550 rokov svojej existencie.  
 

Budúcich kňazov vyzval, aby sa s odvahou zapojili do diela novej evanjelizácie 

a v predvečer sviatku svätej Agnesy pripomenul jej duchovný odkaz. Svätý Otec 

podporil mladých seminaristov, aby „zakorenení v kráse overenej tradície, v hlbokom 

spojení s Kristom“, boli schopní prin{šať svedectvo „s l{skou a radosťou“: „Vždy majte 

hlboký zmysel pre históriu a tradíciu Cirkvi! Skutočnosť, že ste v Ríme, je darom, ktorý vás 

musí spraviť obzvl{šť citlivými voči hĺbke katolíckej tradície.“ Podľa Benedikta XVI. 

blízkosť n{stupcu sv. Petra počas form{cie umožňuje kňazom vnímať „obzvl{šť 

zreteľne veľkosť univerz{lnej Cirkvi“.VIAC 
 

Sviatok sv. Agnesy a tradícia požehnania bar{nkov  
Podľa tradície boli 21. januára Svätému Otcovi  predstavené dva baránky, ktoré boli 

dopoludnia požehnané pri príležitosti liturgickej spomienky na rímsku mučenicu  

sv. Agnesu v rovnomennej rímskej bazilike.  
 

Vlna z týchto bar{nkov bude použit{ na zhotovenie p{lií pre nových arcibiskupov  

metropolitov. P{lium je súčasťou liturgického 

odevu arcibiskupa  metropolitu a ide o ručne 

utkaný pás z ovčej vlny. Obrad udeľovania p{lií sa 

od roku 1984, a to na z{klade ustanovenia p{peža 

Jána Pavla II., koná 29. júna v rámci eucharistickej 

koncelebrácie na sl{vnosť sv. apoštolov Petra 

a Pavla. Pálium symbolizuje baránka na pleciach 

dobrého pastiera podľa obrazu v pätn{stej kapitole Luk{šovho evanjelia, kde dobrý 

pastier zatúlanú ovečku „vezme s radosťou na plecia“ (Lk 15,5) – takým m{ byť aj 

biskup, na ktorého p{pež p{lium vloží. VIAC 

 

P. Lombardi: Cesta p{peža do Libanonu veľmi pravdepodobn{ 
„P{pež navštívi Libanon koncom septembra, aby ohl{sil to, čo Duch Svätý hovorí 

Cirkvi Východu.“ Tieto slová vyslovil maronitský patriarcha Antiochie Béchara 

Boutros Raď pri n{všteve kl{štora Sestier sv. Terezky Ježiškovej v Kleyaat 

v Libanone.  

Správu priniesla jord{nska kresťansk{ agentúra Abuna 18. janu{ra. V týchto dňoch 

hovorca Svätej stolice pre katolícku americkú televíziu EWTN News uviedol, že 

apoštolsk{ cesta p{peža Benedikta XVI. do Libanonu je „veľmi pravdepodobn{“. 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=556542
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=556341
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=556530
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Svätý Otec by mohol n{vštevu tejto krajiny Blízkeho východu využiť na to, aby 

miestnej Cirkvi odovzdal Apoštolskú exhort{ciu, dokument, ktorý vzišiel z diskusií 

Synody pre blízky východ z októbra 2010. „V kontexte publikovania synod{lneho 

dokumentu je naozaj možné, a bolo by veľmi opodstatnené, aby p{pež išiel do Libanonu 

a odovzdal toto posolstvo“, povedal hovorca Vatikánu. Libanon je isto krajinou, ktorá si 

praje n{vštevu p{peža. Pravdepodobným d{tumom n{vštevy by mohol byť 

14. september, sviatok Povýšenia sv. kríža alebo nasledujúci víkend 22. a 23. 

september. Medzi mest{, ktoré by p{pež eventu{lne navštívil, patrí hlavné mesto 

Bejrút a Bkerké, sídlo katolíckeho maronitského patriarchátu.  

 

Cirkev pripravuje sympózium s témou sexu{lneho zneužívania 
„Cesta k uzdraveniu a obnove“ – taký je n{zov sympózia, ktoré sa bude venovať téme 

sexu{lneho zneužívania. Uskutoční sa v dňoch 6. – 9. febru{ra na P{pežskej 

gregoriánskej univerzite v Ríme. V centre pozornosti bude zameranie sa Cirkvi 

na ochranu detí a zraniteľných osôb pred sexu{lnym zneužívaním. Sympózium bude 

príležitosťou na výmenu inform{cií v tejto súvislosti na celosvetovej úrovni.  Na 

konferencii sa zúčastnia experti z rôznych oblastí, ako je psychológia, cirkevné právo, 

teológia a pastorácia, ktorí sa s účastníkmi podelia o praktické poznatky. Cieľom bude 

vytvoriť a rozvíjať koherentnú a komplexnú odpoveď zo strany Cirkvi v oblasti 

ochrany najzraniteľnejších, a to tak, aby ku kreativite podnietila aj cirkevné 

spoločenstv{. Sympózium otvorí kardin{l William Joseph Levada, prefekt 

Kongregácie pre náuku o viere a zúčastní sa na ňom aj jedna z obetí sexuálneho 

zneužívania.  

 

Rozhovor týždňa s predsedom N{rodnej rady SR Pavlom Hrušovským 
Uplynulý týždeň pricestoval do Ríma predseda N{rodnej rady SR Pavol Hrušovský, 

ktorý sa v stredu stretol so Svätým Otcom. O tomto stretnutí, ako aj o svojej n{všteve 

Večného mesta sa rozpr{val s našim spolupracovníkom p{trom Petrom Dufkom. TU 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 
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=556602

