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Pápež František udelil  sviatosť birmovania 44 kresťanom z celého sveta  
Nedeľa 28. apríla 2013, 5. veľkonočná, patrila v kontexte Roka viery birmovancom. 

44 z nich, zástupcom piatich kontinentov, udelil sviatosť kresťanskej dospelosti 

sám pápež František počas svätej omše na Vatikánskom námestí. Zúčastnilo sa na 

nej vyše 100-tisíc veriacich. V  úvode slávnosti v mene birmovancov pozdravil 

Svätého Otca Mons. Rino Fisichella. Pápež hovoril v homílii o pozitívnom odkaze 

ťažkostí  života  a  sile   Ducha. 
 

Drahí bratia a sestry! Milí 

birmovanci! Vitajte! Chcel by 

som vám ponúknuť tri 

jednoduché myšlienky na 

uvažovanie: V druhom čítaní 

sme počuli o krásnej vízii sv. 

Jána. Nové nebo, nová zem 

a potom Sväté mesto, ktoré 

zostupuje od Boha. Všetko je 

nové, premenené na dobro, 

na krásu, pravdu. Už neexistuje 

nárek, smútok... Toto je dielom Ducha Svätého. Privádza nás k Božej novosti. 

Prichádza k nám a tvorí všetko nové, mení nás. Duch Svätý nás mení. Vízia sv. Jána 

nám pripomína, že všetci sme na ceste do nebeského Jeruzalema, k definitívnej 

novosti pre nás a pre celé stvorenie, do šťastného dňa, v ktorom budeme môcť uzrieť 

Pánovu tvár, tú nádhernú tvár, takú prekrásnu tvár Pána Ježiša a budeme môcť byť 

s ním v jeho láske navždy. Pozrite, Božia novosť sa nepodobá na svetské novinky, 

ktoré sú provizórne, prichádzajú a neustále sa hľadá čosi viac. Novosť, ktorú Boh 

daruje nášmu životu je definitívna, nielen v budúcnosti, keď budeme s ním, ale už aj 

dnes. Boh tvorí všetko nové, Duch Svätý nás skutočne premieňa a aj skrze nás chce 

premeniť svet, v ktorom žijeme. Otvorme dvere Duchu Svätému, nechajme sa ním 

viesť, dovoľme, aby z nás neprestajná Božia činnosť utvorila nových mužov a ženy, 

oživovaných Božou láskou, ktorú nám daruje Duch Svätý! Bolo by nádherné, keby 

každý z vás mohol večer povedať: dnes som v škole, doma, v práci – vedený Bohom – 

urobil gesto lásky voči svojmu spolužiakovi, voči rodičom, starému človeku!        VIAC 
 

Pápež František pred  modlitbou  Regina coeli 
V závere svätej omše v nedeľu 28. apríla 2013 sa Svätý Otec 

spolu so zhromaždím pomodlil poludňajšiu modlitbu 

Raduj sa, nebies Kráľovná. Ako povedal, chcel by Panne 

Márii zveriť birmovancov i celú Cirkev. 
 

Na záver dnešnej slávnosti chcem Panne Márii zveriť 

birmovancov a všetkých vás. Panna Mária nás učí, čo značí 

žiť v Duchu Svätom a čo znamená prijať do nášho života 

Božiu novosť. Ona počala Ježiša mocou Ducha Svätého a 

každý kresťan – každý z nás je pozvaný, aby prijal Božie slovo, aby prijal Ježiša do 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/25/pápež_františek_udelí_sviatosť_birmovania_44_kresťanom_z_piatic/slo-686333
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/28/mons._fisichella_v_dnešnom_pozdrave_svätému_otcovi:_púť_cirkvi_j/slo-687200
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/28/svätý_otec_o_pozitívnom_posolstve_ťažkostí,_ktoré_sú_súčasťo/slo-687167


Rodinné listy  
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                                       Rím  1. mája 2013 

 2 

svojho vnútra a prinášal ho všetkým. Mária sa spolu s apoštolmi modlila vo Večeradle 

za príchod Ducha Svätého. Aj my, vždy keď sa spoločne schádzame na modlitbách, 

sme podporovaní duchovnou prítomnosťou Ježišovej matky, aby sme dostali dar 

Ducha Svätého a mali silu svedčiť o vzkriesenom Ježišovi. Toto hovorím osobitne 

vám, ktorí ste dnes prijali birmovku. Panna Mária vám pomôže, aby ste boli pozorní 

voči tomu, čo od vás Pán žiada a aby ste vždy kráčali podľa Ducha Svätého! Zároveň 

pozdravujem všetkých tu prítomných pútnikov, ktorí prišli z mnohých krajín.      VIAC 

 

Generálna audiencia v stredu 1. mája 2013 
Svätý Jozef ako vzor pracujúcich a zároveň ako ten, ktorý kontemploval Ježiša, bol 

v centre katechézy pápeža Františka počas stredajšej generálnej audiencie. Na 

Vatikánskom  námestí  si ju vo  Sviatok práce  vypočulo  70-tisíc  pútnikov.  
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň, dnes, prvého mája, slávime sviatok svätého Jozefa, 

robotníka, a začíname mesiac, ktorý je tradične zasvätený Panne Márii. Pri našom 

dnešnom stretnutí by som sa chcel zastaviť pri týchto dvoch postavách, ktoré sú tak 

dôležité pre Ježišov život, pre Cirkev i pre nás všetkých. Rád by som spomenul 

predovšetkým dve veci: po prvé prácu a po druhé kontempláciu Ježiša. V evanjeliu 

svätého Matúša, v jednom z tých okamihov, keď sa Ježiš vracia do svojho rodného 

mesta Nazaret a káže v synagóge, je opísaný údiv ľudí, ktorí Ježiša poznali od 

malička, nad múdrosťou, s ktorou sa im prihováral. Kladú si otázku: „Nie je to tesárov 

syn?” (13,55). Ježiš vstupuje do našej histórie, prichádza medzi nás tak, že sa Božím 

pôsobením narodí z Panny Márie: súčasťou Svätej rodiny je však aj Jozef, jeho 

zákonitý otec, ktorý 

sa o Ježiša stará a učí 

ho aj svojej práci. 

Ježiš sa rodí a vyrastá 

v rodine, vo svätej 

Rodine, učí sa od 

Jozefa stolárskemu 

remeslu v nazaretskej 

dielni; zdieľa s ním 

prácu, námahu, spo-

kojnosť, ale aj ťaž-

kosti všedného dňa. 

Toto nám pripomína dôstojnosť a dôležitosť práce. Kniha Genezis rozpráva, že Boh 

stvoril muža a ženu a zveril im úlohu naplniť zem a podmaniť si ju – čo neznamená 

len využívať ju, ale aj starať sa o ňu a chrániť ju, prejavovať jej starostlivosť svojou 

prácou (por. Gn 1,28; 2,15). Práca je súčasťou láskyplného Božieho plánu; sme 

povolaní, aby sme ochraňovali a starali sa o všetky dobrá stvoreného sveta – a týmto 

spôsobom sa aj my sami podieľame na stvoriteľskom diele! Práca je jedným zo 

základných prvkov dôstojnosti ľudskej osoby. Práca, ak použijeme obrazné 

vyjadrenie, nás „pomazáva”, napĺňa dôstojnosťou; robí nás podobnými Bohu, ktorý 

pracoval a stále pracuje - neustále koná (por. Jn 5,17); práca nám dáva schopnosť 

starať sa o živobytie, o rodinu, prispievať k rastu svojho národa.                               VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/28/pápež_františek_pred_modlitbou_raduj_sa,_nebies_kráľovná/slo-687169
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/01/svätý_otec_počas_audiencie:_naučme_sa_modliť,_pomáhajme_druhým!/slo-688095
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Z ranných svätých omší v Dome sv. Marty vo Vatikáne 
Byť pokorným kresťanom neznamená mať strach robiť veľké veci – poznamenal pápež 

v homílii svätej omše zo sviatku sv. Marka, evanjelistu 25. apríla. V centre jeho 

zamyslenia bola stať Markovho evanjelia, ktorá rozpráva o nanebovstúpení Pána: 

Ježiš, skôr ako sa vráti k svojmu Otcovi, posiela apoštolov ohlasovať evanjelium až na 

kraj sveta, nielen v Jeruzaleme alebo v Galilei. „Toto akési napätie medzi veľkým 

a malým je Božie. Kresťanské misionárske poslanie sa uberá touto cestou.“ 

O schopnosti vnímať krásu toho, čo nás čaká, hovoril Svätý Otec v piatok 26. apríla: 

„Oči našej duše potrebujú byť pripravené, uspôsobené nato, aby boli schopné vidieť tú krásnu 

Ježišovu tvár.“ Nebojme sa slobody Ducha, lebo je cestou k víťazstvu nad uzavretím sa 

do seba samých – je odkaz homílie zo soboty 27. apríla. Svätý Otec počas nej položil 

prítomným otázku, prečo uzavretá komunita Židov, skupinka inak dobrých ľudí, bola 

naplnená žiarlivosťou pri pohľade na množstvo kresťanov a začala ich prenasledovať. 

V pondelok 29. apríla bolo nosnou témou homílie svätej omše ráno o 7.00 hod. 

v Dome sv. Marty zahanbenie sa nad 

našimi hriechmi. Pápež ho nazval 

cnosťou, potrebnou na prijatie Božieho 

odpustenia. „Ale musíme sa postaviť 

pred Pána s pravdou o nás samých, že sme 

hriešni, ale aj s dôverou, dokonca s ra-

dosťou, bez pri- krášľovania, masko-

vania... Nikdy sa nesmieme pred Bohom 

pretvarovať. Hanbiť sa je cnosť. Požehnaná 

ostýchavosť! Je to cnosť, ktorú od nás 

žiada Ježiš: pokora a poníženosť.“ Odkazom svätej omše v Dome sv. Marty z utorka 

30. apríla bola myšlienka: Ak bude Cirkev svetská, bude slabá, neunesie posolstvo 

kríža ďalej. Preto pápež opakovane vyzval na modlitbu za Cirkev, za našich bratov 

a sestry kdekoľvek na svete, ktorých nepoznáme: „Zverovať Cirkev Pánovi je modlitba, 

ktorá pomáha Cirkvi rásť.“ V stredu 1. mája v kontexte Sviatku pracujúcich, ale aj 

spomienky sv. Jozefa, robotníka, upozornil na skutočnosť, že spoločnosť nie je 

spravodlivou, ak neposkytne prácu všetkým, alebo ak vykorisťuje robotníkov. Jozef 

bol robotníkom a Ježiš sa učil pracovať práve od neho. Aj Boh pracuje, aby stvoril svet. 

Tento obraz pracujúceho Boha – povedal pápež František – „nám hovorí, že pracovať 

znamená niečo viac, ako len zarábať si na chlieb. Práca nám dáva dôstojnosť! Kto 

pracuje má dôstojnosť.“ 
 

Šimon Peres pozval pápeža na návštevu Izraela 
Pápež František prijal 30. apríla 2013 na audiencii prezidenta štátu Izrael Šimona 

Peresa, ktorý – ako potvrdil hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi – adresoval 

hlave Katolíckej cirkvi pozvanie, aby čo najskôr krajinu navštívil.  
 

„Nový pápež je výnimočná osobnosť, stelesňuje duchovnú silu katolicizmu. Táto duchovná sila 

by mohla zohrať veľkú úlohu v blízkovýchodnom mierovom procese“ – povedal Šimon Peres 

pre taliansku televíziu Rai Uno. Izraelský prezident, ktorý je na oficiálnej návšteve 

Talianska, inak nositeľ Nobelovej ceny za mier z roku 1994, navštívil 1. mája Assisi, 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/25/pápež_františek:_byť_pokorným_kresťanom_neznamená_mať_strach_robi/slo-686327
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/26/pápež_františek_v_dnešnej_homílii_o_schopnosti_vnímať_krásu_toho,_č/slo-686665
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/27/pápež_františek:_nebojme_sa_slobody_ducha,_lebo_je_cestou_k_víťazstv/slo-687000
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/29/pápež_františek:_zahanbenie_nad_svojimi_hriechmi_je_cnosť_potrebná_n/slo-687462
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/30/pápež_františek:_ak_bude_cirkev_svetská,_bude_slabá,_neunesi/slo-687779
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/01/pápež_františek:_spoločnosť_nie_je_spravodlivou_ak_neposkytne_prác/slo-688108
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ktoré mu udelilo čestné občianstvo. Na margo  návštevy Vatikánu a v kontexte 

14 rokov bilaterálnych rokovaní medzi Svätou stolicou a štátom Izrael o rôznych 

ekonomických otázkach, najmä čo sa týka 

majetku Cirkvi v Izraeli, izraelský 

veľvyslanec pri Svätej stolici Zion Evrony 

hovorí o dôvode domnievať sa, že otázka 

bude vyriešená: „Iste. Je tu dôvod na 

optimizmus. Rokovania o finančnej dohode sa 

blížia ku koncu. Nedávno sme doriešil niektoré 

problematické otázky. Sú ešte niektoré záležitosti, 

ktoré treba dotiahnuť do konca. V júni znovu 

zasadne v Ríme stála bilaterálna pracovná komisia na svojom plenárnom zasadnutí a dúfam, že 

to budete znamenať značný pokrok. Teda je tu dôvod na optimizmus.“ Viac v komuniké 

Tlačového strediska Svätej stolice  z návštevy  prezidenta  Šimona Peresa vo Vatikáne. 
 

Jediná apoštolská cesta pápeža Františka v roku 2013 do Brazílie 
Brazília bude jediným cieľom zahraničnej apoštolskej cesty, ktorú pápež František 

podnikne v roku 2013. Potvrdil riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice páter 

Federico Lombardi SJ 24. apríla na rokovaní v sídle Tlačového strediska pre 

zahraničnú tlač v Ríme.  
 

Dal tak na vedomie, aby médiá „nečakali inú cestu do zahraničia v tomto roku“. Svätý 

Otec bude cestovať do Ria de Janeiro pri príležitosti 28. svetových dní mládeže, ktoré 

sa budú konať od 23. do 28.  júla 2013 s mottom „Choďte a učte všetky národy“ 

(porov. Mt 28,19). Hovorca Vatikánu súčasne nevylúčil zverejnenie prvej encykliky 

pápeža Františka v tomto roku, keď pripomenul, že už Benedikt XVI. mal 

rozpracované texty na tému viery. Páter Lombardi ďalej povedal, že emeritný pápež, 

ktorý v súčasnosti žije v Castel Gandolfe, by sa mal presťahovať do Vatikánu, do 

kláštora Mater Ecclesiae v čase medzi koncom apríla a začiatkom mája. Pápež 

František však bude aj naďalej bývať v Dome sv. Marty, kde – ako povedal páter 

Lombardi – „sa cíti veľmi dobre. Momentálne sa nezdá, že by chcel zmeniť 

ubytovanie, aj keď to nie je konečné rozhodnutie.“                                                       VIAC 

 

Benedikt XVI. sa sťahuje do kláštora Mater Ecclesiae vo Vatikáne 
Emeritný pápež Benedikt XVI. sa 2. mája 2013 vráti do Vatikánu, odkiaľ odletel v ten 

pamätný večer 28. februára 2013 tri hodiny pred ukončením svojho pontifikátu. Ako 

oznámil hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi SJ, Benedikt XVI. po dvoch 

mesiacoch priletí z Castel Gandolfa vrtuľníkom a jeho 

novým bydliskom bude kláštor „Mater Ecclesiae“ pri 

Aquilskej fontáne vo Vatikánskych záhradách. Ten 

bol zriadený v roku 1994 na žiadosť pápeža Jána 

Pavla II., aby priamo vo Vatikáne bola komunita 

rehoľných sestier, ktorých poslaním bude modliť sa 

za pápeža a za Cirkev. Aj po 18 rokoch toto miesto 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/30/návšteva_šimona_peresa_vo_vatikáne/slo-687794
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/25/jediná_apoštolská_cesta_pápeža_františka_v_roku_2013_do_brazílie/slo-686329
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zostane privilegovaným miestom modlitby. V 5-ročných intervaloch sa tu vystriedali 

sestry klarisky, karmelitánsky, benediktínky a sestry Navštívenia, ktoré kláštor 

opustili v novembri 2012. Po rekonštrukcii budovy tu bude od 2. mája 2013 bývať 

spolu s emeritným pápežom Benediktom XVI. komunita štyroch sestier laickej 

katolíckej asociácie Memores Domini, ktoré sa starali o Benedikta XVI. aj počas 

predchádzajúcich rokov, jeden diakon hovoriaci po nemecky a Mons. Georg 

Gaenswein, osobný  sekretár  emeritného  pápeža,  terajší  prefekt  Pápežského  domu.  

 

Telefonát pápeža Františka talianskemu prezidentovi Napolitanovi 
Svätý Otec zatelefonoval v stredu 24. apríla 2013 popoludní talianskemu prezidentovi 

Napolitanovi, aby mu poďakoval za gratuláciu k meninám. Zároveň mu vyjadril 

uznanie nasledovnými slovami: „Zatelefonoval som vám, pán prezident, aby som 

vám poďakoval za vaše svedectvo. Boli ste pre mňa príkladom. Vašim správaním ste 

oživili základný princíp koexistencie; že jednota prevyšuje konflikt. Som dojatý vašim 

rozhodnutím.“ Pápež František tak reagoval aj na snahu prezidenta ukončiť 

dvojmesačnú krízu v talianskej politike a sformovať novú vládu. Ako však Napolitano 

uviedol, talianske politické strany sú „hluché“ voči výzvam k zmene, ktorú žiadajú 

občania. Osemdesiatsedemročný Napolitano je vôbec prvý taliansky politik, ktorý 

získal druhý prezidentský mandát. Za jeho zotrvanie vo funkcii prezidenta hlasovalo 

viac ako sedemsto poslancov talianskeho parlamentu v sobotu  20. apríla  2013. 

 

Pápež prijal na audiencii odchádzajúceho talianskeho premiéra  
V piatok 26. apríla 2013 večer prijal pápež František na audiencii v Dome sv. Marty 

vo Vatikáne premiéra Maria Montiho s manželkou Elsou. Dôvodom návštevy 

Vatikánu bol jeho odchod z postu  predsedu  vlády  Talianskej republiky.  
 

Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice páter Federico Lombardi SJ k atmosfére 

stretnutia uviedol, že bola veľmi srdečná, hlavnými témami rozhovoru, ktorý trval asi 

dvadsať minút, boli Taliansko, európska integrácia a jej vyhliadky, ako aj 

problematika migrácie. Mario Monti Svätému Otcovi v rozhovore spomenul, že jeho 

otec sa narodil v Argentíne v roku 

1900, v Luhane, v oblasti známej 

mariánskou svätyňu, naj-

navštevovanejšou v krajine, 

v katolíckej rodine talianskych 

emigrantov. Premiér Monti 

podaroval pápežovi sadu pier vo 

farbách talianskej trikolóry: 

zelené, biele a červené, podobne 

ako daroval pápežovi Benediktovi 

XVI. počas poslednej návštevy, 

knihu o katedrálach Európy a knihu Demokracia v Európe, ktorej bol spoluautorom. 

Pápežovým darom bola zbierka jeho prvých prejavov a homílií od začiatku 

pontifikátu s autogramom a venovaním, pamätné mince pontifikátu a ruženec.  
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Pápež sa stretol s madagaskarským prezidentom  
V programe pápeža Františka na piatok 26. apríla bolo aj oficiálne stretnutie 

s dočasným prezidentom Madagaskaru Andrym Rajoelinom, ktorý sa následne stretol 

so štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom Bertonem a sekretárom pre vzťahy so 

štátmi Domeniquem Mambertim. Počas rozhovorov sa dotkli niektorých aspektov 

súčasnej situácie, v ktorej sa tento ostrovný štát nachádza. Predovšetkým sa zamerali 

na otázky súvisiace s úsilím krajiny dosiahnuť stabilitu, demokraciu, ekonomický 

rozvoj a znovuobnovenie medzinárodných vzťahov.  
 

Zástupcovia latinskoamerických biskupov o rozhovore s pápežom 
Pápež František prijal vo štvrtok 25. apríla na audiencii členov predsedníctva Rady 

biskupských konferencií Latinskej Ameriky (CELAM). Jej predseda Mons. Carlos 

Aguiar Retes, arcibiskup Tlalnepantie (Mexiko), návštevu vo Vatikáne komentoval 

veľmi pozitívne. 
 

„Je to ako stretnúť niekoho, kto bol priateľom, s ktorým sme zdieľali skúsenosti viery, 

od ktorého získavame radosť zo zodpovednosti, ktorú nesie a predovšetkým z toho, 

ako ňou žije. Veľmi dobre si je vedomý toho, že musí odpovedať Bohu v tejto tak 

veľkej misii, ktorú mu zveril.“ Svätý Otec vyjadril počas stretnutia presvedčenie, že 

práca biskupov v Latinskej Amerike a Karibiku by mohla posilniť univerzálnu Cirkev. 

Mnohí z biskupov s pápežom spolupracovali počas piateho plenárneho zasadnutia 

biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku v Aparecíde v roku 2007.                            VIAC 

 

Rozhovor týždňa s P. Petrom Bujkom SJ 
Provinciála Spoločnosti Ježišovej na Slovensku P. Petra Bujka zaviedli povinnosti 

v uplynulých dňoch do Ríma. Dalo by sa povedať, že v rámci vizitácie navštívil aj 

Vatikánsky rozhlas. My sme využili jeho prítomnosť, aby sme sa v Rozhovore týždňa 

dozvedeli, napr. koľko slovenských jezuitov pôsobí v súčasnosti v Ríme, ako prijali 

jezuiti na Slovensku správu, že novým pápežom sa stal člen Spoločnosti Ježišovej, 

alebo či je možné postrehnúť prvky ignaciánskej spirituality v homíliách Svätého 

Otca? Opýtali sme sa, či je aj zameranie sa pápeža Františka na chudobných prvkom 

jezuitským, a v kontexte Roka viery sme sa dotkli charizmy spoločnosti. Páter 

provinciál nám predstavil aj iniciatívy, ktoré slovenskí jezuiti v Roku viery už 

realizovali alebo ešte majú pred sebou.  
 

........................................................................................................................................................ 
Rodinné listy SR VR – ako týždenný prehľad aktivít Svätého Otca – vychádzajú spravidla v stredu 

Frekvencie slovenského vysielania VR 
Rádio LUMEN: denná 15-minútovka o 20.15, repríza ráno nasledujúceho dňa o 5.15 

Rádio Slovensko: týždenná spravodajská 10-minútovka v nedeľu o 5.05, repríza o 22.15 
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/2013/04/26/zástupcovia_latinskoamerických_biskupov_o_včerajšom_rozhovore_/slo-686762
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/27/rozhovor_týždňa_s_p._petrom_bujkom_sj/slo-687054

