
 

Benedikt XVI. před Angelus, nám. sv. Petra 

Drazí bratři a sestry,  

V liturgii prvního dne kalendářního roku zní trojí biblické požehnání: „Ať tobě 
Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je 

ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!“ (Nm 6,24-
26). Můžeme kontemplovat tvář Boha, který se stal viditelným a zjevil se v 

Ježíši. On je viditelným obrazem neviditelného Boha a to také díky Panně Marii, 
jejíž nejvznešenější hodnost, kterou se jedinečným způsobem podílí na dějinách 
spásy – Boží mateřství – dnes oslavujeme. V jejím lůně přijal Syn Nejvyššího 

naše tělo a my můžeme rozjímat Jeho slávu (srov. Jan 1,14), cítit přítomnost 
Boha-s-námi.  

Začínáme tak nový rok 2012 s pohledem upřeným na tvář Boha, který se zjevuje 

v Betlémském Dítěti, a na Jeho Matku Marii, která s pokornou odevzdaností 
přijala plán Boží. Díky jejímu velkorysému přitakání zazářilo ve světě pravé 
světlo, které osvěcuje každého člověka (srov. Jan 1,9) a nám se otevřela cesta 

pokoje.  

Drazí bratři a sestry, stalo se milým zvykem, že tento den slavíme Světový den 
míru, tentokrát již čtyřicátý pátý. Poselství, které jsem adresoval státním 

představitelům a všem lidem dobré vůle, má jako téma „Výchovu mládeže ke 
spravedlnosti a k míru“. Chtěl jsem v něm poukázat na nezbytnou a naléhavou 

potřebu poskytovat mladým generacím integrální formaci osoby, včetně morální 
a duchovní dimenze (srov. č.3). Chtěl jsem zdůraznit zvláště význam výchovy ke 
spravedlnosti a míru. Mládež dnes hledí do budoucnosti s jistým znepokojením a 

poukazuje na určité aspekty svého života, které si zasluhují pozornost, jako je 
„přání získat takovou formaci, která by je dokonaleji připravila na život, těžkost 

se založením rodiny a s nacházením stabilního zaměstnání, možnost účinně 
přispívat ke světu politiky, kultury a ekonomiky s cílem vytvářet společnost, jejíž 
tvář by byla lidštější a solidárnější“ (č.1). Vybízím všechny k trpělivosti a stálému 

hledání spravedlnosti a míru, pěstování smyslu pro všechno, co je spravedlivé a 
pravé. Mír není nikdy plně dosaženým dobrem, nýbrž cílem, po kterém je třeba 

toužit a o který je třeba se přičiňovat.  

Modleme se, aby tato hluboká touha navzdory těžkostem, které někdy ztěžují její 
uskutečňování, nalezla svůj výraz v konkrétních gestech smíření, spravedlnosti a 

pokoje. Modleme také, aby státní představitelé obnovili ochotu a nasazení 
přijímat a usnadňovat tuto nepotlačitelnou touhu lidstva. Svěřme tato přání 
přímluvě Matky Krále pokoje, aby začínající rok byl časem naděje a 

mírumilovného soužití pro celý svět.  

Přeložil Milan Glaser  
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