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Benedikt XVI. počas vešpier v Bazilike sv. Pavla za hradbami 
„Jednota vo viere je základom ekumenizmu. Jednota je 

v skutočnosti Božím darom,   od viery neoddeliteľným,“ 

aj takto sa pápež Benedikt XVI. prihovoril veriacim 

v Bazilike sv. Pavla za hradbami, kde v piatok 25. januára 

predsedal slávnosti vešpier. Ňou slávnostne ukončil 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.  

Na modlitbách sa zúčastnili aj predstavitelia iných cirkví 

a cirkevných spoločenstiev.  Medzi nimi zástupca 

ekumenického patriarchátu z Konštantínopolu, pravoslávny 

arcibiskup Talianska a Malty, exarcha pre strednú Európu 

Genniadios Zervos. Anglikánske spoločenstvo zastupoval 

kanonik David Richardson, zástupca canterburského 

arcibiskupa pri Svätej stolici a správca anglikánskeho centra v Ríme. Na vešperách 

nechýbal ani kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty 

kresťanov. Svätý Otec v úvode homílie 

prítomných pozdravil a následne pokračoval: 

 

„Táto slávnosť tvorí súčasť Roka viery, ktorý sa 

začal 11. októbra uplynulého roku, na 50. 

výročie otvorenia Druhého vatikánskeho 

koncilu. Jednota vo viere je základom 

ekumenizmu. Jednota je v skutočnosti Božím 

darom, od viery neoddeliteľným. Jasne to 

vyjadruje sv. Pavol: «Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji 

svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, 

ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.» (Ef 4,4-6). Krstné vyznanie 

viery v Boha, Otca a Stvoriteľa, ktorý sa zjavil v Synovi Ježišovi Kristovi a vylial 

Ducha, oživovateľa a posvätiteľa, už zjednocuje kresťanov.“  
                                                                         VIAC 

 

O význame dialógu s pravoslávnymi 

cirkvami 
Pápež Benedikt XVI. sa v piatok 25. januára stretol 

s Medzinárodnou zmiešanou komisiou pre 

teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou 

a Pravoslávnymi cirkvami.  

Ako počas tejto udalosti uviedol, stretnutie poskytlo 

príležitosť k spoločnému zamysleniu sa nad prácou 

komisie, ktorá začala svoje pôsobenie pred desiatimi rokmi, v januári 2003. Vznikla na 

podnet cirkevných orgánov pravoslávnych cirkví a Pápežskej rady na podporu 

jednoty kresťanov.  

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?id=659114
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 „Za posledné desaťročie komisia preskúmala z historického hľadiska rôzne spôsoby, 

akými cirkvi v prvých storočiach vyjadrovali spoločenstvo,“ uviedol pápež vo svojom 

príhovore k členom komisie a vyjadril nádej, že tieto vzťahy sa budú aj naďalej vyvíjať 

v bratskom duchu spolupráce, a to predovšetkým prostredníctvom rastúceho 

teologického dialógu. 
                                                                         VIAC 

 

Príhovor Benedikta XVI. pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána 

Na Námestí sv. Petra vo Vatikáne sa v nedeľu na poludnie zhromaždilo niekoľko 

tisíc pútnikov z celého sveta, aby sa spolu so Svätým 

Otcom pomodlili modlitbu Anjel Pána. Benedikt XVI. sa 

vo svojom príhovore venoval téme vychádzajúcej 

z úryvku Lukášovho evanjelia: 

 

 „Drahí bratia a sestry! Dnešná liturgia nám predstavuje dva 

rozličné úryvky Lukášovho evanjelia. Prvým (1,1-4) je 

prológ, adresovaný istému «Teofilovi». Keďže toto meno 

v gréčtine znamená «Boží priateľ», môžeme v ňom vidieť 

každého veriaceho, ktorý sa otvára Bohu a chce poznať 

evanjelium. Druhý úryvok (4, 14-21) nám predstavuje Ježiša, 

ktorý sa «v sile Ducha» predstavuje v sobotu v nazaretskej 

synagóge. Ako vidíme, Pán sa neoddeľuje od týždenného 

liturgického rytmu, ale sa pripája k zástupu svojich 

spolurodákov pri modlitbách a počúvaní Písma. Podľa 

obradu sa mal čítať text Tóry alebo Prorokov, po ktorom 

mal nasledovať komentár. V ten deň sa Ježiš postavil, aby 

čítal a našiel úryvok proroka Izaiáša, ktorý začína takto: 

«Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, 

poslal ma hlásať radosť ubitým» (61, 1-2). Origenes to 

komentuje nasledovne: «Nie náhodou otvoril tento zvitok 

a našiel kapitolu, ktorá je proroctvom o ňom, pretože aj toto 

pripravila Božia prozreteľnosť» (Kázne na Lukášovo 

evanjelium, 32,3). Ježiš, keď dočítal a zavládlo ticho 

očakávania, povedal: «Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste 

práve počuli» (Lk 4,21).“ 
                                                                         VIAC 

 

Deň spomienky na holokaust a Svetový deň malomocných 

Po poludňajšej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec pripomenul dve významné udalosti 

nedele 27. januára: 

„Na dnešný deň pripadá Deň spomienky na holokaust a na obete nacizmu. 

Pripomienka tejto tragédie, ktorá tak tvrdo zasiahla predovšetkým hebrejský národ, 

nech je neprestajnou výstrahou pre všetkých, aby sa už nikdy nezopakovali chyby 

http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=659128
http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=659477


Rodinné listy 
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                                 Rím  30. januára 2013 

 3 

minulosti, ale aby sa prekonala každá forma nenávisti a rasizmu a aby sa zároveň čím 

viac šírila úcta voči dôstojnosti ľudskej osoby.“  

Následne obrátil svoju pozornosť aj na Svetový deň malomocných:  

„Vyjadrujem svoju blízkosť všetkým, ktorí trpia touto chorobou a povzbudzujem 

výskumníkov, zdravotníckych pracovníkov i dobrovoľníkov, najmä z katolíckych 

organizácií a z Asociácie priateľov Raoula Follereaua. Všetkým vyprosujem duchovnú 

podporu sv. Daminána de Veuster a sv. Marianny Cope, ktorí venovali svoje životy 

práve postihnutým leprou.“             VIAC 

 

Program liturgických slávení Benedikta XVI. na február - marec 

Majster pápežských liturgických slávení Mons. Guido Marini zverejnil program 

slávení, ktorým bude predsedať pápež Benedikt XVI. v mesiacoch február a marec. 

Hneď začiatkom mesiaca, na sviatok Obetovania Pána 2. februára, ktorý je zároveň 17. 

svetovým dňom zasväteného života, bude Svätý Otec o 17.30 hod. sláviť v Bazilike sv. 

Petra Eucharistiu spolu s rehoľníkmi, ktorí bývajú v Ríme. V pondelok 11. februára sa 

vo Vatikáne uskutoční riadne verejné konzistórium, pri ktorom budú kardináli 

rozhodovať o niektorých kauzách svätých. Na Popolcovú stredu, 13. februára, sa už 

tradične zúčastní na kajúcej procesii z Baziliky sv. Anzelma do Baziliky sv. Sabíny o 

16.30 hod., v ktorej bude predsedať svätej omši a príjme znak popola. V Prvú pôstnu 

nedeľu Svätý Otec začne o 18.00 hod. spolu s členmi Rímskej kúrie duchovné cvičenia, 

ktoré sa skončia v sobotu 23. februára.                                                                            VIAC 

 

Generálna audiencia Benedikta XVI. v stredu 30. januára 2013 
O Božom otcovstve a Božej všemohúcnosti, ktorá sa prejavuje v jeho dobrote, 

láskavosti a milosrdenstve, a nie v ukazovaní sily –hovoril pápež Benedikt XVI. 

počas pravidelnej generálnej audiencie, ktorá 

sa konala v Aule Pavla VI. vo Vatikáne: 

 

„Drahí bratia a sestry, minulú stredu sme sa v 

katechéze venovali prvým slovám Vyznania 

viery: ,Verím v Boha‘. Avšak Krédo tieto slová 

ďalej upresňuje: Boh je všemohúci Otec, 

Stvoriteľ neba a zeme. Chcel by som sa s vami 

zamyslieť nad prvou, základnou definíciou 

Boha, ktorú nám Krédo sprostredkuje: Boh je Otec.  

Nie je vždy ľahké hovoriť o otcovstve – a to najmä v našom západnom svete, plnom 

rozdelených rodín, čoraz náročnejších pracovných úloh, problémov a starostí 

spojených s rodinným rozpočtom, vo svete poznačenom inváziou masmédií do 

každodenného života – a toto sú iba niekoľké spomedzi faktorov ochromujúcich v 

spoločnosti pokojný vzťah rodičov a detí. Vzájomná komunikácia sa niekedy stáva 

zložitou, dôvera ochabuje a vzťah s postavou otca sa komplikuje. Problematickým sa 

potom stáva aj obraz Boha ako otca, pretože chýba vzor, podľa ktorého si človek 

dokáže Božie otcovstvo predstaviť. Kto mal príliš autoritatívneho a neústupného otca, 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=659505
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=660160
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alebo nedbalého, či málo citlivého alebo ak niekomu otec v rodine celkom chýbal, 

tomu je ťažko rozmýšľať o Bohu ako o Otcovi – a odovzdať sa mu s dôverou.“      VIAC 

V závere audiencie Svätý Otec pozdravil aj pútnikov z Oščadnice, Bánoviec nad 

Bebravou a z Univerzity Komenského z Bratislavy: „Bratia a sestry, prajem vám, aby 

svetlo Evanjelia osvecovalo všetky kroky vášho života a ochotne udeľujem Apoštolské 

Požehnanie každému z vás a vašim drahým vo vlasti. Pochválený buď Ježiš Kristus!“ 

 

Zmena kompetencií jednotlivých kongregácií 
Minulý týždeň boli zverejnené dva Apoštolské listy Benedikta XVI. vo forme motu 

proprio, ktorými sa prenáša kompetencia nad seminármi z Kongregácie pre katolícku 

výchovu na Kongregáciu pre klerikov. Druhá zmena sa týka katechézy, ktorá bola 

v kompetencii Kongregácie pre klerikov. Za tú je teraz zodpovedná Pápežská rada na 

podporu novej evanjelizácie. Oba dokumenty boli ohlásené Svätým Otcom už 27. 

októbra na záver prác Synody biskupov o novej evanjelizácii. 

V motu proprio s názvom Ministrorum institutio Benedikt XVI. zveruje Kongregácii 

pre klerikov „starostlivosť a správu všetkého, čo sa týka formácie, života a služby 

kňazov a diakonov“.  

Apoštolským listom Fides per doctrinam zveruje kompetenciu nad katechézou 

Pápežskej rade na podporu novej evanjelizácie. Kompetencia sa vzťahuje na 

„starostlivosť a rozvoj náboženskej formácie veriacich“, právomoc vydávať vhodné 

normy, aby sa „katechéza vyučovala vhodným spôsobom a podľa tradície Cirkvi“.  
VIAC 

 

Svätý Otec rodinám obetí požiaru v Brazílii 
Brazílski biskupi vyjadrili podporu rodinám 232 

obetí, prevažne mladých, ktorí prišli počas víkendu 

o život pri požiari v jednom z nočných podnikov na 

juhu Brazílie. Pápež Benedikt XVI. pri tejto 

príležitosti zaslal sústrastný telegram Héliovi 

Adelarovi Rubertovi, arcibiskupovi diecézy Santa 

Maria, kde k tragédii došlo. V ňom sa uvádza, že 

tragická smrť stoviek mladých pápeža šokovala. Arcibiskupa prosí, aby jeho sústrasť 

a účasť na bolestiach tlmočil všetkým smútiacich, rodinám obetí. Spoliehajúc sa na 

Božie milosrdenstvo pre nich vyprosuje odvahu, nádej a kresťanskú útechu. V závere 

telegramu udeľuje všetkým zasiahnutým tragédiou apoštolské požehnanie.  
 

 

Začal sa nový rok Rímskej roty 

Vo Vatikáne sa začal nový súdny rok tribunálu Rímskej róty. Pri tejto príležitosti 

prijal pápež Benedikt XVI. v piatok členov tohto rímskeho dikastéria na osobitnej 

audiencii.  

Tribunál pôsobí pri Svätej stolici prevažne ako odvolací súd v kauzách na obranu 

práv Cirkvi, v sporových záležitostiach, ale predovšetkým v súvislosti s 

rozhodovaním o platnosti alebo neplatnosti manželského zväzku. Preto sa aj Svätý 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=660563
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=659127
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Otec vo svojom príhovore venoval otázke manželstva z teologického, ako aj právneho 

hľadiska. Poukázal na vzťah medzi vierou 

a manželským zväzkom ako neodvolateľnou 

zmluvou medzi mužom a ženou, ktorá vychádza 

z prirodzenosti a medzi pokrstenými bola 

Kristom povýšená na sviatosť. Vzhľadom na túto 

skutočnosť pripomenul sudcom, aby pri 

rozhodovaní o manželskom zväzku pozorne 

hľadeli na prirodzený aj nadprirodzený rozmer 

manželstva.  
                                                                         VIAC 

 

Texty ku Krížovej ceste v Koloseu pripravia mladí Libanončania 

Texty krížovej cesty, ktorá sa tradične koná na Veľký piatok v rímskom Koloseu 

pripravia pod vedením patriarchu Raïa dvaja mladí Libanončania. Podľa vyhlásenia 

Svätej stolice, požiadal Svätý Otec 

libanonského maronitského patriarchu, 

kardinála Bechara Boutrosa Raïa, 

o prípravu zamyslení k štrnástim 

zastaveniam krížovej cesty, aby tak 

pozval celú Cirkev k modlitbe za Cirkev 

na Blízkom východe, za jej problémy 

a spoločenstvá na tomto území. Krížová 

cesta v rímskom Koloseu sa tohto roku 

bude konať 29. marca.  

 

 

Pri príležitosti Svetového dňa chorých možnosť získať odpustky 

Apoštolská penitenciária zverejnila dekrét o možnosti získania osobitných 

odpustkov pri príležitosti 21. svetového dňa chorých.  

V ňom sa uvádza, že Svätý Otec rozšíril možnosť veriacim získať odpustky pri 

príležitosti osláv tohto svetového dňa, ktoré sa budú konať od 7. do 11. februára, aby 

sa „osobitne v Roku viery účinnejším spôsobom prejavila katechéza o spasiteľnom 

význame utrpenia a prehĺbila vnímavosť tých, ktorí sa rozličným spôsobom venujú 

službe tým, ktorí trpia na tele alebo na duchu“.  

Úplné odpustky môžu veriaci získať v uvedených dňoch za obvyklých podmienok 

(svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) pre seba alebo 

pre duše v očistci, ak sa zúčastnia na liturgickej slávnosti spojenej s týmto dňom 

v mariánskej svätyni v Altötingu alebo na ktoromkoľvek inom mieste určenom 

cirkevnou autoritou. Rovnako sa pomodlia modlitbu Otče náš, Vyznanie viery a jednu 

z mariánskych modlitieb. 
                                                                         VIAC 

 

 

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=659248
http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=659854
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Mons. Zimowski o sláveniach Svetového dňa chorých 
V pondelok predpoludním sa v Tlačovom stredisku Svätej stolice uskutočnila 

tlačová konferencia v súvislosti s nastávajúcim 21. svetovým dňom chorých. Mons. 

Zygmunt Zimowski, predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve, na 

konferencii  priblížil posolstvo Benedikta XVI. k tomuto dňu a slávnosti, ktoré sa 

uskutočnia 11. februára v mariánskej svätyni v bavorskom Altötingu.  

Mons. Zimowski, ako osobitný vyslanec Benedikta 

XVI. na tieto oslavy, povedal, že pôjde o „príležitosť 

k uvažovaniu a venovaniu pozornosti všetkých 

o starostlivosť o život, zdravie a utrpenie“, ako to 

naznačil Svätý Otec vo svojom posolstve. „Bude to 

chvíľa intenzívnej modlitby, zdieľania sa a obetovania 

utrpenia pre dobro Cirkvi“ dodal Mons. Zimowski. 

„Choď a rob aj ty podobne“ – téma svetového dňa, je 

zároveň „veľkým poverením, pretože týmito slovami Pán aj dnes naznačuje ako sa má správať 

každý jeho učeník pri stretnutí sa s inými, predovšetkým tými, ktorí potrebujú pomoc.”  

 

Synoda Chaldejskej cirkvi volí nového patriarchu 

V pondelok 28. januára sa v Ríme začala Synoda Chaldejskej katolíckej cirkvi 

Babylonu. Zvolal ju pápež Benedikt XVI., po tom, čo 19. decembra minulého roku 

prijal vzdanie sa úradu, doterajšieho patriarchu, 85-ročného kardinála Dellyho. 

Úlohou Synody, ktorej predsedá prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál 

Sandri je voľba nového patriarchu tejto východnej cirkvi, ktorá sa nachádza prevažne 

v Iraku. Voľbu uskutočnia 15 biskupi Chaldejskej cirkvi, ktorí pochádzajú z Iraku, 

Iránu, Libanonu, Austrálie, Kanady, USA a Sýrie.  

 

Rozhovor týždňa s P. Milanom Bubákom SVD 
P. Milan Bubák SVD je poslucháčom Vatikánskeho rozhlasu známy vďaka jeho 

piatkovým zamysleniam, ktoré pripravuje pre naše vysielanie. Jeho pôsobenie v Ríme 

sa však končí. V Rozhovore týždňa nám porozprával o svojej doterajšej činnosti vo 

Večnom meste, ako aj tom, kam budú jeho kroky sledovať teraz.  
                                                                         VIAC 
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http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=659244

