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____________________________________________________________________________ 

 

Milí priatelia, požehnaný Rok P{na 2014! Čo n{s v ňom čak{? V apríli svätorečenie J{na 

XXIII. a Jána Pavla II., v októbri biskupská synoda o rodine, motivovaná naliehavosťou 

evanjelizácie. Potichu sa už hovorí o n{všteve Svätého Otca vo Svätej zemi. S{m už prezradil 

médi{m, že by sa tam r{d stretol s patriarchom Bartolomejom, podobne ako sa pred 50 rokmi na 

tých miestach stretol Pavol VI. s patriarchom Atenagorom. My vám aj v novom roku chceme 

prin{šať každodenné spr{vy, podľa možnosti načas a zrozumiteľne. V Roku Sedembolestnej 

Panny Márie prosíme o vašu modlitbovú podporu a zostávame s vami v duchovnom a z{roveň 

aj mediálnom spojení.  

                                                                                               za celú redakciu Jozef Bartkovjak SJ 

____________________________________________________________________________ 

 

Novoročn{ homília Svätého Otca Františka: «Matka Božia!» 
V prvý deň roka, na Sl{vnosť Panny M{rie Bohorodičky, celebroval p{pež 

František svätú omšu v Bazilike sv. Petra, napoludnie sa s veriacimi na námestí 

pomodlil Anjel Pána a popoludní si v r{mci súkromnej n{vštevy Baziliky S. Maria 

Maggiore uctil Matku Božiu  Salus populi romani. Prin{šame  homíliu  svätej omše. 
 

„Prvé čítanie n{m ponúklo starobylú modlitbu požehnania, ktorú Boh vnukol 

Mojžišovi, aby ju naučil Árona a jeho synov: «Nech ťa žehn{ P{n a nech ťa chr{ni! 

Nech ti P{n uk{že jasnú tv{r a nech ti je milostivý! Nech P{n obr{ti svoju tvár k tebe 

a daruje ti pokoj!» (Nm 6,24-

26). Viac než kedykoľvek m{ 

význam nanovo počúvať tieto 

slov{ požehnania na začiatku 

nového roka: budú sprev{dzať 

naše putovanie časom, ktorý 

sa otvára pred nami. Sú to 

slová sily, odvahy, nádeje. Nie 

nejakej iluzórnej nádeje, 

založenej na krehkých 

ľudských prísľuboch, ani nie 

nádeje naivnej, ktorá si 

budúcnosť predstavuje ako lepšiu len preto, že ide o budúcnosť. T{to n{dej m{ svoje 

zdôvodnenie pr{ve v Božom požehnaní, požehnaní obsahujúcom najväčšie žičenie, 

žičenie Cirkvi pre každého z nás, prianie celej plnosti Pánovej láskavej ochrany a jeho 

prozreteľnej pomoci. Žičenie obsiahnuté v tomto požehnaní sa plne uskutočnilo 

v žene Márii, v jej predurčení stať sa Božou Matkou, a vyplnilo sa v nej prv než vo 

všetkých stvoreniach.   Matka Božia! Toto je hlavný a zásadný titul Panny Márie. Ide 

tu o vlastnosť, o  úlohu, ktorú viera kresťanského ľudu vo svojej vrúcnej a pravej 

n{božnosti voči Nebeskej Matke ch{pala od nepamäti.                                                VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/01/novoročná_homília_svätého_otca_františka:_«matka_božia!»/slo-760375
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Novoročný príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána:  

Čo sa to deje v srdci ľudstva? Je čas zastaviť sa! 
Vyše stotisíc veriacich zaplnilo 1. januára Námestie sv. 

Petra a k nemu vedúcu ulicu Via della Conciliazione. 

Prišli si vypočuť príhovor p{peža Františka na 

začiatku roka a pomodliť sa s ním modlitbu Anjel 

Pána  v   deň   Slávnosti   Panny   Márie   Bohorodičky.  
 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň a šťastlivý nový rok! 

Na začiatku nového roka sa obraciam na v{s všetkých 

s prianím pokoja a všetkého dobra. Moje žičenie je 

žičením Cirkvi, je kresťanským žičením! Nem{ spojitosť s tak trochu magickým 

a fatalistickým významom nového cyklu, ktorý sa začína. Vieme, že dejiny majú svoj 

stred - Ježiša Krista, vteleného, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, a ktorý je medzi nami 

živý. Majú svoj cieľ - Božie kr{ľovstvo, kr{ľovstvo pokoja, spravodlivosti, slobody 

v láske, a majú silu, ktorá ich k tomu cieľu ženie – a tou je Duch Svätý. Všetci m{me 

Ducha Svätého, ktorého sme prijali v krste.“                                                                  VIAC 

 

Homília p{peža Františka v závere kalendárneho roka 2013 
Pápež František predsedal 31. decembra 2013 sl{veniu prvých vešpier Slávnosti 

Panny M{rie Bohorodičky. Po nich nasledovala eucharistická adorácia a Te Deum na 

poďakovanie za končiaci sa rok. Po pobožnosti si Svätý Otec uctil tajomstvo 

Kristovho narodenia  pred  betlehemom  na  Námestí  sv. Petra. 
 

„Apoštol J{n definuje terajší čas presným spôsobom: «Je tu posledn{ hodina» (1 Jn 

2,18). Toto vyjadrenie, ktoré je súčasťou omše 31. decembra m{ ten význam, že 

s Božím príchodom do dejín sa už nach{dzame v „posledných“ časoch,  po ktorých 

z{verečným úsekom bude druhý a definitívny príchod Krista. Prirodzene, hovorí sa 

tu o kvalite času, nie o kvantite. 

S Ježišom nastúpila „plnosť“ času, 

plnosť významu a plnosť sp{sy. 

A nebude už nejaké nové zjavenie, 

ale naplno sa prejaví to, čo už Ježiš 

zjavil. V tomto zmysle sme v 

„poslednej hodine“. Žiadny 

moment n{šho života nie je 

provizórny, je definitívny, a každý 

n{š čin v sebe obsahuje večnosť. 

V skutočnosti, odpoveď, ktorú dnes 

dáme Bohu, ktorý nás miluje v Ježišovi Kristovi, ovplyvňuje našu budúcnosť. Biblická 

a kresťansk{ vízia času a dejín nie je cyklick{, ale priamočiara: je to putovanie, ktoré sa 

uberá smerom k zavŕšeniu. Rok, ktorý uplynul, n{s teda nepriv{dza k realite, ktor{ sa 

končí, ale k realite, ktor{ sa napĺňa. Je to ďalší krok smerom k cieľu, ktorý stojí pred 

nami: k cieľu n{deje, cieľu šťastia...“                                                                                VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/01/novoročný_príhovor_svätého_otca:_„čo_sa_to_deje_v_srdci_ľudstva_je/slo-760485
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/31/homília_svätého_otca_v_závere_roka:_ako_urobiť_svoje_mesto_lepším/slo-760303
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P{pež František zveril Svätej rodine pripravovanú biskupskú synodu 
V Nedeľu Svätej rodiny 29. decembra 2013 bola napoludnie na Námestí sv. Petra 

badateľn{ prítomnosť veľkého počtu kompletných rodín s deťmi i starými rodičmi. 

Prišli si vypočuť príhovor  Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. 
 

V tento deň sa vo viacerých častiach sveta konali liturgické sl{venia s masovou 

účasťou: v Nazarete, v talianskom Lorete, v Bazilike Sagrada Familia v Barcelone či 

v Madride na centr{lnom n{mestí. Svätý Otec vo svojom príhovore na diaľku 

pozdravil účastníkov všetkých týchto podujatí. Nasledujú slov{ jeho príhovoru pred 

Anjel P{na: „Drahí bratia a sestry, dobrý 

deň! V túto prvú nedeľu po Narodení 

P{na n{s liturgia pozýva sl{viť sviatok 

Svätej nazaretskej rodiny. V skutočnosti, 

každé vyobrazenie jasličiek n{m ukazuje 

Ježiša spolu s Pannou Máriu a Jozefom, 

v betlehemskej jaskynke. Boh sa chcel 

narodiť v ľudskej rodine, želal si mať 

matku a otca, tak ako my. Dnes nám 

evanjelium predstavuje Svätú rodinu na 

bolestnej ceste do cudziny, keď hľad{ útočisko v Egypte. Jozef, Mária a Ježiš zakusujú 

dramatickú situ{ciu utečencov, poznačenú strachom, neistotou a str{daním (porov. 

Mt 2,13-15.19-23). Žiaľ, i v našej dobe sa milióny rodín môžu spoznať v tejto 

skľučujúcej realite. Televízia a noviny takmer každodenne prin{šajú spr{vy 

o utečencoch, ktorí unikajú pred hladom, vojnou či inými v{žnymi ohrozeniami, 

hľadajúc bezpečie a dôstojný život pre seba a pre svoje rodiny.“                               VIAC 

 

P{pež František na Angelus: Sv. Štefan rozptyľuje falošný obraz Vianoc 
V druhý deň vianočnej okt{vy zameral Svätý Otec svoj príhovor pred Anjel Pána na 

obsah liturgického sviatku sv. Štefana. Veriacich, ktorí prišli na N{mestie svätého 

Petra aj  napriek  daždivému  počasiu,  p{pež  František  za ich  odvahu  pochv{lil.   
 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Nem{te strach z dažďa, ste statoční! Liturgia 

predlžuje Sl{vnosť Narodenia P{na na osem dní, ako čas radosti pre všetok Boží ľud! 

A v tento druhý deň okt{vy je do radosti Vianoc 

vložený sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka 

Cirkvi. Kniha Skutkov apoštolov n{m ho 

predstavuje ako «muža plného viery a Ducha 

Svätého» (Sk 6,5), vybraného spolu s ďalšími 

šiestimi na službu vdov{m a chudobným 

v prvom spoločenstve v Jeruzaleme. Rozpr{va 

n{m o jeho mučeníctve, keď po tom, ako svojou 

ohnivou rečou vyvolal hnev členov Veľrady, bol vyvlečený za múry mesta 

a ukameňovaný. Štefan zomrel tak ako Ježiš, vyprosujúc odpustenie pre svojich 

vrahov (porov. Sk 7,55-60).“                                                                                              VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/29/pápež_františek_zveril_svätej_rodine_pripravovanú_biskupskú_synodu/slo-759692
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/26/pápež_františek_na_angelus:_sv._štefan_rozptyľuje_falošný_obraz_vianoc/slo-758863
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Posolstvo p{peža účastníkom stretnutia Taizé 
P{pež František zaslal 27. decembra posolstvo účastníkom stretnutia Taizé, ktoré sa 

konalo od 28. decembra  do 1. januára 2014 v Štrasburgu. V meste v srdci Európy sa 

v týchto dňoch stretlo spolu 30-tisíc účastníkov ekumenického stretnutia mladých.  
 

„Rím spomína s radosťou na vaše Európske stretnutie v minulom roku, predovšetkým na 

krásnu modlitbu spolu s p{pežom Benediktom XVI., na ktorej sa zúčastnili tisíce mladých na 

Námestí sv. Petra“ – píše Svätý Otec v úvode posolstva a uisťuje o svojej blízkosti. 

Zdôrazňuje, že územie Alsaska a Ortenau, ktoré ponúka pohostinnosť účastníkom 

36. etapy Púte dôvery, sa stáva symbolom nádeje pre európsku rodinu, napriek 

vojenským konfliktom, ktoré zažilo. Svätý Otec vysoko oceňuje symboliku 

tohtoročného stretnutia, konaného na pôde dvoch krajín – Francúzska a Nemecka: 

„Európa potrebuje vašu angažovanosť, odvahu a vieru na prekonanie ťažkého obdobia, ktoré 

stále prežíva.“                                                                                                                         VIAC 
 

Benedikt XVI. obedoval s p{pežom Františkom 
Benedikt XVI. zavítal 27. decembra 2013 do Domu sv. Marty. Dôvodom návštevy bolo 

pozvanie na obed počas týchto sviatočných dní, ktoré mu adresoval p{pež František 

pri príležitosti svojej ned{vnej predvianočnej n{vštevy v rezidencii emeritného 

p{peža. Medzi pozvanými bol okrem osobných sekretárov aj arcibiskup Dominique 

Mamberti, sekretár pre vzťahy so št{tmi. 

 

P. Federico Lombardi bilancuje rok 2013:  Pápež František uviedol 

Cirkev do pohybu 
Zmena na Petrovom stolci urobila 

uplynulý rok naozaj mimoriadnym 

v živote Cirkvi. Riaditeľ Tlačového 

strediska Svätej stolice P. Federico 

Lombardi SJ sa podelil so svojím 

pohľadom na končiaci sa rok 2013 

v rozhovore  pre  Vatikánsky  rozhlas.  
 

V prvom bode bilancovania P. Lombardi 

hovorí o význame mimoriadneho gesta 

Benedikta XVI.: „Je to rozhodnutie, ktoré poznamenalo tento rok a bude naďalej ovplyvňovať 

budúce obdobia Cirkvi. Myslím si, že skutočne bude mať svoj dopad aj na ďalšie pontifikáty. Je 

to otvorenie cesty, dá sa povedať možnosti, ktorá, ako výstižne uviedol Benedikt v zdôvodnení 

motivácie k svojmu odstúpeniu, súvisí tiež s epochou, v ktorej žijeme. Teda nešlo jednoducho 

len o jeho osobnú situáciu, ako skôr o akceleráciu doby spolu s hromadením sa problémov, ktoré 

táto doba prin{ša. Toto postrehol p{pež s veľkou prezieravosťou a s veľkou pokorou, čím 

umožnil, aby Cirkev mala také vedenie, ktoré sa podľa jeho slov bude vyznačovať obnoveným 

elánom; čo sa skutočne aj stalo, a to spôsobom takým pôsobivým a neočak{vaným.“ P{pež 

František sa vo veľmi kr{tkom čase stal postavou dôverne zn{mou na celom svete, a je 

zar{žajúce, že nielen medzi kresťanmi.                                                                           VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/27/posolstvo_pápeža_účastníkom_stretnutia_taizé:_európa_potrebuje_vaše/slo-759317
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/30/p._lombardi_bilancuje_rok_2013:_pápež_františek_uviedol_cirkev_do/slo-759854
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Prinavrátenie zraku na príhovor sr. Miriam Terézie Demjanovičovej 
Z{zračné prinavr{tenie zraku. Toto je príbeh amerického dieťaťa, uzdraveného zo 

svojej   slepoty  na  príhovor   ctihodnej   sestry   Miriam   Terézie  Demjanovičovej  

(1901 – 1927), americkej mystičky slovenského pôvodu.  
 

P{pež František 17. decembra 2013 potvrdil dekrét týkajúci sa zázraku, ktorý je 

pripisovaný budúcej blahorečenej sestre Miriam, členke Kongreg{cie milosrdných 

sestier sv. Alžbety. Hovorí postul{torka kauzy Dr. Silvia Correaleová: „Sme v 60. 

rokoch. U malého dieťaťa, ktoré chodilo do škôlky, sa začali prejavovať problémy so zrakom. 

Urobili mu všetky vyšetrenia a diagnostikovan{ bola bilater{lna vroden{ makul{rna 

degenerácia. Dieťa rapídne str{calo schopnosť videnia. Pr{ve v období, keď št{tna starostlivosť 

v New Yorku rozhodovala o pridelení asistenta pre toto nevidiace dieťa, rehoľné sestry, ktorých 

školu navštevovalo, pracovali na procese blahorečenia ich sestry Miriam Terézie 

Demjanovičovej. Keďže sa museli sťahovať, dali dieťaťu malú relikviu sestry Miriam. Zrak 

dieťaťa sa začal postupne prinavracať. Neskôr ho vzali do nemocnice v New Yorku na 

oftalmologickú kontrolu, kde konštatovali uzdravenie.“                                                        VIAC 

 

Rozhovor s Petrom Weincillerom o rodine v divadelnom svete 
Rodina, manželstvo a divadlo – tieto témy prepojila redaktorka Mária Fábryová 

v rozhovore so slovenským hercom a režisérom Petrom Weincillerom, ktorý 

v súčasnosti študuje na P{pežskom inštitúte J{na Pavla II. pre štúdia manželstva 

a rodiny v Ríme na Lateránskej univerzite.  

 

Rozhovor s Lenkou R{barovou pomoci deťom dalitov v Indii 
Mgr. Lenka Rábarová, PhD. je predsedníčkou občianskeho združenia Cesta domov, 

ktoré sa zaober{ rozvojovou pomocou cez podporu vzdel{vania bez akejkoľvek 

diskriminácie. V posledných rokoch úspešne vedie projekt zameraný na sprístupnenie 

vzdelania deťom v Indii, ktoré poch{dzajú z chudobných rodín dalitov, ľudí 

vylúčených na okraj spoločnosti. V rozhovore s Jozefom Bartkovjakom Lenka 

R{barov{ hovorí o význame pomoci prich{dzajúcej od darcov zo Slovenska a Čiech, 

ktorí vzali na seba záväzok pravidelne prispievať na vzdel{vanie konkrétneho dieťaťa.  

 
Rozhovor s veľvyslancom SR pri Svätej stolici  

Petrom Sopkom 
Veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici pán 

Peter Sopko v rozhovore s Jozefom Bartkovjakom SJ, 

vedúcim slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu, 

bilancuje na konci kalendárneho roka 2013 uplynulé 

obdobie od svojho nástupu do funkcie. Hovorí o úspešne 

zrealizovaných kultúrno-spoločenských podujatiach, ďalej 

o aktu{lnych vzťahoch medzi Slovenskou republikou 

a   Svätou  stolicou  a  naznačuje   plány   do  budúcnosti. 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/27/prinavrátenie_zraku_na_príhovor_sr._miriam_terézie_demjanovičovej/slo-759133
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/28/rozhovor_s_režisérom_petrom_weincillerom_o_rodine_v_divadelnom_svete/slo-759582
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/26/rozhovor_s_lenkou_rábarovou_o_slovenskej_pomoci_deťom_dalitov_v_indii/slo-758978
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/31/rozhovor_s_veľvyslancom_sr_pri_svätej_stolici_petrom_sopkom/slo-760308
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Príhovor kard. Jozefa Tomka: Apoštolsk{ exhort{cia „Radosť evanjelia“ 
Na sviatok Krista Kr{ľa dňa 24. novembra 2013 p{pež František uverejnil apoštolskú 

exhortáciu Evangelii gaudium – „Radosť evanjelia“. Je to list Svätého Otca pre celú 

Cirkev „o hl{saní evanjelia v dnešnom svete“, ako to oznamuje s{m podtitul tohto 

obsiahleho dokumentu. P{pež František už na začiatku svojho pontifikátu podpísal 

encykliku Lumen fidei – „Svetlo viery“, ale to bol okružný list, napísaný podľa jeho 

výrazu „štyrmi rukami“, čiže spolu s Benediktom XVI., ale prevažne p{pežom, ktorý 

odstúpil.                                                                                                                                VIAC 

 

Novoročný príhovor kard. Jozefa Tomka:  Mariánsky rok 
Na sviatok Krista Kr{ľa Katolícka Cirkev ukončila Rok viery, ktorý bol pre n{s 

Slovákov aj cyrilo-metodským rokom. Slovenskí biskupi vyhlásili rok 2014 ako 

mari{nsky, Rok Sedembolestnej. Prvého janu{ra sl{vime sviatok Božej Matky.  Rôzne 

národy oslavujú Pannu Máriu osobitným spôsobom, najmä na pútnických miestach, 

ktoré priťahujú z{stupy veriacich. Posvätné miesta vo Svätej zemi, najmä Betlehem, 

Nazaret a Jeruzalem, ako aj Lurdy, Fatima, Čenstochov{, Pompeje, Vladimir, M{ria 

Pócs, Luj{n, tiež naša Levoča, Šaštín, Staré Hory, a viacero iných miest rozosiatych po 

svete, sú ohniskami mariánskej úcty a duchovnej obnovy.                                          VIAC 

 

Zmena času vysielania n{šho spravodajstva na RTVS 
Slovensk{ redakcia Vatik{nskeho rozhlasu upozorňuje posluch{čov, že nedeľn{ 

spravodajsk{ desaťminútovka Vatik{nskeho rozhlasu, ktorú pravidelne vysiela 

Slovenský rozhlas, bude z rozhodnutia RTVS presunutá z okruhu Rádio Slovensko na 

R{dio Regina, pričom sa menia aj časy vysielania. Dňom vysielania zost{va nedeľa. 

Od janu{ra 2014 bude mať spravodajstvo z Vatikánu priestor 5:00-5:10 ráno s reprízou 

o 18.15-18:25 večer. Spravodajstvo VR v maďarskom jazyku na R{diu Patria pokračuje 

aj v novom roku naďalej v nedeľu o 8:45 s reprízou v pondelok o 11:45.  

 

 

____________________________________________________________________________ 
 

Listy z Vatikánu vydáva Slovenská redakcia VR;  vychádzajú spravidla v stredu 
 

Frekvencie slovenského vysielania VR 

Rádio LUMEN: denná 15-minútovka o 20.15, repríza ráno nasledujúceho dňa o 5.15 

Rádio Regina: týždenná spravodajská 10-minútovka v nedeľu o 5.00, repríza o 18.15 

Naživo FM 93,3 MHz v Ríme a okolí denne o 19.45 

Počúvanie cez internet: www.radiovaticana.va, www.tkkbs.sk, www.lumen.sk 

Spravodajský servis: Newsletter - odoberanie sa prihlasuje cez webovú stránku 

Kontakt: slovak@vatiradio.va, 

Radio Vaticana, Programma Slovacco, Piazza Pia 3, 00120 Città del Vaticano 

Spravodajstvo VR na Facebooku na profilovej stránke 

Vatikánsky rozhlas – slovenská redakcia 

Bankové spojenie: UniBanka, Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu, 6627995002/1111  
 

Spracovala sr. Jaroslava Kochjarová CJ 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/29/príhovor_kard._jozefa_tomka:_apoštolská_exhortácia_„radosť_evanjelia“/slo-759716
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/01/novoročný_príhovor_kard._jozefa_tomka:__mariánsky_rok/slo-760492

