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____________________________________________________________________________ 
 

V{žení priatelia, aj vo Vatikáne sa s blížiacim sa z{verom pôstu zn{sobujú rady na spoveď. 

Boli sme toho svedkami minulý piatok počas kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra, keď 

zasadol do spovednice aj Svätý Otec. Sám sa predtým najprv vyspovedal pred zrakmi veriacich. 

Z{bery p{peža kľačiaceho v spovednici vzápätí obleteli svet. O tom, akých spovedníkov Cirkev 

potrebuje, sa dočítate v príhovore p{peža Františka na kurze o internom fóre. To, že 

kanonizácia Jána Pavla II. a Jána XXIII. je už predo dvermi, sme si uvedomili aj pri výročí 

smrti p{peža, ktorý bol priateľom Slov{kov. Vatikánsky rozhlas pri tejto príležitosti 

skompletizoval digit{lny archív hlasov p{pežov, ako vz{cne dedičstvo pre ďalšie generácie. 

Obohacujúce čítanie vám v mene redakcie praje 

                                                                                                                         Jozef Bartkovjak SJ 

____________________________________________________________________________ 
 

Svätý Otec na Anjel Pána: Otvorme sa Pánovmu svetlu! 
V  Štvrtú nedeľu pôstneho obdobia 30. marca sa na poludňajšiu modlitbu so 

Svätým Otcom na Námestí sv. Petra zhromaždilo cez 50-tisíc ľudí. Kr{sne slnečné 

počasie  korešpondovalo  s označením  tejto  nedele  ako   Laetare – „Radujte sa“. 
 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnešné evanjelium n{m predstavuje príbeh človeka, 

ktorý bol od narodenia slepý, a ktorému Ježiš prinavr{til zrak. Toto rozsiahle 

rozprávanie, – je dlhé! – sa otvára s postavou slepca, ktorý začína vidieť a uzatvára sa 

– a toto je zaujímavé – s tými, ktorí sú 

údajne vidiaci, no zostávajú duchovne 

slepými. Ján v rozprávaní venuje samot-

nému z{zraku sotva dva verše, pretože 

evanjelista chce pritiahnuť pozornosť nie 

na z{zrak ako taký, ale na to, čo sa deje 

potom, na diskusie, ktoré vyvoláva. Aj na 

klebety, či nie? Koľkokr{t dobrý skutok, 

skutok lásky, vyvolá klebety a špekul{cie 

preto, lebo niektorí nechcú vidieť 

pravdu... Evanjelista J{n chce pritiahnuť pozornosť k tomu, čo sa st{va aj v našich 

časoch, keď niekto vykon{ dobrý čin. Uzdravenému slepcovi najprv kladie ot{zky 

užasnutý dav – videli zázrak a vypytujú sa –, a potom sa pýtajú učitelia z{kona. A títo 

kladú ot{zky aj jeho rodičom. Napokon uzdravený slepec nadobúda vieru, a toto je to 

najväčšie dobrodenie, ktoré mu Ježiš robí: nielen to, aby videl, ale aby ho poznal, aby 

ho uzrel ako «svetlo sveta» (Jn 9,5). Zatiaľ čo slepec sa postupne približuje k svetlu, 

učitelia z{kona sa naopak st{le viac pon{rajú do svojej vnútornej slepoty. Uzavretí vo 

svojej predpojatosti, nazd{vajú sa, že svetlo už majú, a preto sa voči Ježišovej pravde 

neotvoria. Títo robia všetko pre to, aby zamietli dôkazy. Spochybňujú totožnosť 

uzdraveného človeka, potom nepripúšťajú Božie pôsobenie v uzdravení, vyhovárajúc 

sa na to, že Boh nekon{ v sobotu.”                                                                                   VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/30/svätý_otec_na_anjel_pána:_otvorme_sa_pánovmu_svetlu!/slo-786267
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Gener{lna audiencia: Sviatosť manželstva je zasvätením a poslaním  
Na  generálnej audiencii   v stredu 2. apríla   p{pež František  hovoril  o manželstve, 

a tak uzavrel cyklus katechéz venovaný sviatostiam.  Pripomenul aj  deviate výročie 

smrti  blahoslaveného  Jána  Pavla  II.   2.  apríla   2005. 
 

V duchu knihy Genezis vysvetlil, že manželský p{r 

predstavuje „Boží obraz“, a to obaja spoločne, manžel aj 

manželka. „Manželstvo je ikonou l{sky Boha, ktorý je 

s nami“, povedal a pouk{zal na tajomstvo vzťahu Krista 

a Cirkvi, o ktorom hovorí sv. Pavol v Liste Efezanom (Ef 

5, 21-33). Manželstvo ďalej charakterizoval ako zasvätenie 

sa muža a ženy pre l{sku, ktoré v sebe obsahuje poslanie, 

misiu. Hovoril aj o ťažkostiach, s ktorými sa manželia 

musia učiť z{pasiť, pričom opäť pripomenul „tri čarovné 

slovíčka: prosím, ďakujem, prep{č“ a  vzájomnú modlitbu 

manželov jeden za druhého. P{pež Fratišek tak dnes 

uzavrel cyklus katechéz venovaný sviatostiam. Osobitne 

pozdravil pútnikov z Poľska a pripomenul dnešné 9. výročie smrti blahoslaveného 

Jána Pavla II. Veriacich pozval k duchovnej príprave na jeho kanonizáciu, od ktorej 

n{s delí už len niečo vyše troch týždňov: „Očak{vanie tejto udalosti nech je pre nás 

príležitosťou duchovne sa pripraviť a oživiť v sebe dedičstvo viery, ktoré n{m zanechal. 

Pripodobnením sa Kristovi bol pre svet neúnavným hl{sateľom Božieho slova, pravdy a dobra. 

Konal dobro dokonca aj vlastným utrpením. Toto sa stalo magistériom jeho vlastného života, 

na ktoré Boží ľud odpovedal s veľkou l{skou a obdivom. Nech v nás jeho príhovor posilní vieru, 

nádej a l{sku. Nech v{s počas tejto prípravy sprev{dza moje apoštolské požehnanie.“         VIAC 

 

Kardinál Sandri spomína na odchod Jána Pavla II. do Otcovho domu 
V stredu 2. apríla uplynulo deväť rokov odvtedy, ako si P{n povolal do večnosti 

p{peža J{na Pavla II. po rokoch hrdinského zn{šania utrpenia. Veriacim, ktorí 

vtedy premenili N{mestie sv. Petra na obrovské večeradlo modlitby, spr{vu 

oznámil kardinál Leonardo Sandri. 
 

„Drahí bratia a sestry, o 21:37 sa náš milovaný Svätý Otec 

Ján Pavol II. odobral do Otcovho domu. Modlime sa za neho.” 

Kardinál Sandri, ktorý v súčasnosti stojí na čele Kongregácie 

pre východné cirkvi, si na udalosť spomína takto: „Bola to 

obrovská emócia. Teraz vo svetle nadchádzajúcej kanonizácie 

je pre mňa toto oznámenie svätcovho prechodu z pozemského 

života do domu Otcovho emóciou dvojnásobnou. Cítim sa 

nehodným a ďaleko od toho byť v tej chvíli nástrojom tomu, 

ktorý bol ozajstným evanjelizátorom, mužom pokoja, človekom 

hlbokého vnútorného života, ktorý tvoril základ pre celú jeho 

činnosť, človeka, ktorý celú svoju službu prežíval s veľkým odriekaním a veľkou chudobou.“ 

Argentínsky kardinál ako niekdajší spolupracovník Jána Pavla II. v Rímskej kúrii takto 

zhŕňa svoju osobnú skúsenosť: „Mám veľké množstvo spomienok. Predovšetkým som mal 

možnosť vidieť, ako Boh obdaril Karola Wojtyłu mimoriadne bohatou ľudskosťou. Všetka tá 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/02/generálna_audiencia:_sviatosť_manželstva_je_zasvätením_a_poslaním_/slo-787056
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svätosť, ktorú sme potom videli počas jeho života ako kňaza, biskupa a pápeža, spočívala na 

ľudskej osobe, ktorá prešla toľkými utrpeniami: prenasledovanie, matkina smrť, keď bol 

dieťaťom, prekážky zo strany režimu, keď bol nútený žiť v nepriateľsky zameranom prostredí, 

toto všetko prežil človek, mimoriadny pre svoju sympatiu, fyzický zjav, veľkú kultúrnu hĺbku 

a bohatstvo vďaka absolvovaným štúdiám, a to aj vo filozofii a  vo fenomenológii.“           VIAC 

 

Deň pok{nia: „24 hodín pre P{na“ 
Od 17. hod. v piatok 28. marca do 17. hod. nesledujúceho dňa sa v Ríme konala 

iniciatíva „24 hodín pre P{na“. V jej centre bolo slávenie sviatosti zmierenia 

a adorácia. Otvoril ju Svätý Otec kajúcou pobožnosťou v Bazilike sv. Petra, v rámci 

ktorej sám pristúpil k svätej spovedi a n{sledne vyspovedal niekoľkýh penitentov.  
 

V homílii kajúcej pobožnosti p{pež František upozornil na dva z{kladé prvky 

kresťanského života: (1) Obliecť si nového človeka a (2) Zostať v l{ske. Úmyslom 

Svätého otca je, aby sa „Deň pok{nia“, zorganizovaný na jeho podnet P{pežskou 

radou na podporu novej evanjelizácie, stal tradíciou. Mali by 

sme ho sl{viť každý rok pred 4. pôstnou nedeľou, Nedeľou 

radosti. Na pozvanie p{peža Františka odpovedali aktívnym 

zapojením sa do tejto pôstnej iniciatívy mnohé diecé-

zy, farnosti i rehoľné spoločenstv{ na celom svete. V Ríme boli 

veriacim k dispozícii tri kostoly v historickom centre Ríma: 

Kostol sv. Agnesy na námestí Piazza Navona, Bazilika Panny 

M{rie v Trastevere a kostol Svätých stigiem sv. Františka pri 

námestí Largo Argentina. Deň pok{nia vo Večnom meste 

ukončil v sobotu večer arcibiskup Rino Fisichella, predseda 

P{pežskej rady na podporu novej evanjeliz{cie, slávením 

prvých vešpier 4. nedele v pôstnom období v kostole Santo Spirito in Sassia, ktorý je 

mestským  sanktuáriom  Božieho  milosrdenstva  a nachádza  sa  neďaleko   Vatikánu.  
 

P{pež František: Spovedník musí pracovať na svojej ľudskosti 
Okolo šesťsto účastníkov formačného kurzu pre začínajúcich spovedníkov si 

v piatok 28. marca vo Vatik{ne vypočulo slov{ povzbudenia a usmernenia priamo 

z úst Svätého Otca.  
 

Pri osobitnej audiencii v S{le požehnaní p{pež 

František poďakoval predstaviteľom Apoštolskej 

penitenciárie pod vedením kardinála Maura 

Piacenzu za prípravu podujatia, ktoré každoročne 

prispieva k výchove nových spovedníkov. 

Týždňový kurz zameraný na oblasť svedomia, tzv. 

„interné fórum“, je určený najmä novokňazom 

a diakonom pred kňazským svätením. Svätý Otec vo svojom príhovore položil dôraz 

na tri momenty: (1) hlavnú rolu v službe zmierenia kon{ Duch Svätý, (2) spovedník 

m{ pom{hať strateným ovečk{m s l{skou, (3) je potrebné vytv{rať podmienky na 

uľahčenie prístupu k spovedi.                                                                                           VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/01/spomína_kardinál_sandri,_ktorý_oznámil_smrť_jána_pavla_ii./slo-786753
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/29/v_rámci_„24_hodín_pre_pána“_sa_vyspovedal_aj_svätý_otec/slo-786155
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/29/svätý_otec_kajúcou_liturgiou_otvoril_„24_hodín_pre_pána“/slo-785884
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/31/pápež_františek:_spovedník_musí_pracovať_na_svojej_ľudskosti/slo-785653
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Program púte Svätého Otca Františka do Svätej zeme 
Vatikán zverejnil podrobný program púte p{peža Františka do Svätej zeme v dňoch 

od 24. do 26. m{ja 2014 pri príležitosti 50. výročia stretnutia p{peža Pavla VI. 

a patriarchu Atenagora v Jeruzaleme. Pôjde o n{vštevu Jord{nskeho kr{ľovstva, 

Palestíny a Izraela. Tri hlavné etapy druhej zahraničnej 

apoštolskej cesty p{peža Františka – a jedinej v roku 2014 – 

predstavujú mestá Ammán, Betlehem a Jeruzalem. „Príprava 

cesty pokračuje podľa pl{nu. Sme si vedomí toho, že v Izraeli je 

napät{ situ{cia odborov, ale dúfame, že bude možné čo najskôr 

obnoviť form{lne kontakty s orgánmi zodpovednými za riadnu 

prípravu n{vštevy p{peža“ – povedal po zverejnení programu 

27. marca P. Federico Lombardi SJ, riaditeľ Tlačového stre-

diska Svätej stolice na margo  štrajku  zamestnancov Ministerstva zahraničia  v Izraeli. 

 

Svätý Otec František prijal členov gener{lnej kapituly salezi{nov 
Posledný marcový deň patril vo Vatik{ne salezi{nom. P{pež prijal na audiencii 250 

členov 27. generálnej kapituly Saleziánov dona Bosca pod vedením svojho čerstvo 

zvoleného hlavného predstaveného dona Ángela Fernándeza Artimeho.  
 

Don Ángel Fern{ndez Artime, zvolený do čela salezi{nov 25. marca, pozdravil p{peža 

Františka v mene účastníkov kapituly, ktorá 

v Ríme zasadá od 3. marca do 12. apríla. Svätý 

Otec povzbudil salezi{nov pokračovať v duchu 

hesla sv. dona Bosca „Daj mi duše, ostatné si 

vezmi“ a jeho zásad pracovitosti a mier-

nosti. Svätého zakladateľa a jeho matku 

Margitu spomenul aj ako vzory skromného 

života a priblíženia sa k chudobným. V poslaní 

saleziá-nov p{pež vyzdvihol ich zaanžovanosť 

v evanje-liz{cii ml{deže, v prvom rade na poli výchovy. Upozornil aj na potrebu 

venovať veľkú pozornosť pastor{cii nových povolaní.                                                 VIAC 
 

Stretnutie Svätého Otca s nevidiacimi a nepočujúcimi 
Svätý Otec sa v sobotu 29. marca stretol s vyše šiestimi tisíckami osôb so zrakovým 

a sluchovým postihnutím. Vo svojom príhovore sa sústredil pr{ve na slovíčko 

„stretnutie” v kontexte témy „Svedkovia evanjelia za kultúru stretnutia“. 
 

V Aule Pavla VI. prijal členov troch asoci{cií, združujúcich zrakovo a sluchovo 

znevýhodnených ľudí. Inici{torom stretnutia bolo „Apoštolské hnutie nevidiacich“ 

a zúčastnili sa na ňom aj členovia tzv. Malej misie pre nepočujúcich a niekoľko 

z{stupcov Talianskeho zväzu nevidiacich a slabozrakých. P{pež František za 

základný predpoklad k „stretnutiu” označil stretnutie s Ježišom: „ Skutočne len ten, kto 

uzn{va svoju krehkosť, svoje hranice, môže vytvoriť bratské vzťahy solidarity v Cirkvi 

a v spoločnosti.“                                                                                                                                        VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/27/program_púte_pápeža_františka_do_svätej_zeme/slo-785470
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/31/svätý_otec_prijal_členov_generálnej_kapituly_saleziánov/slo-786589
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/29/stretnutie_svätého_otca_s_nevidiacimi_a_nepočujúcimi/slo-786040
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P{pež sa stretol s vedúcimi vatik{nskych dikastérií 
P{pež František sa 1. apríla o 9.30 v Bolonskej s{le Apoštolského pal{ca stretol 

s vedúcimi jednotlivých dikastérií Rímskej kúrie. Predmetom stretnutia, ako 

informuje nóta Tlačového strediska Svätej stolice, „boli úvahy a reakcie rôznych 

dikastérií na Apoštolskú exhortáciu Evangelii gaudium a perspektívy, ktoré sa 

otv{rajú pre jej uv{dzanie do praxe“.  
 

Obnovené person{lne zloženie troch vatik{nskych dikastérií 
Svätý Otec vydal personálne rozhodnutia týkajúce sa troch vatikánskych dikastérií: 

Kongreg{cie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského 

života, P{pežskej rady pre medzin{boženský dialóg a P{pežskej rady pre kultúru. 
 

V čele Kongreg{cie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života 

potvrdil kardinála João Braz de Aviza vo funkcii prefekta a vymenoval ďalších 

tridsaťjeden členov kongreg{cie. Medzi dvanástimi potvrdenými členmi je napr. aj 

pražský arcibiskup kardin{l Dominik Duka OP. Kardinála Jean-Louisa Taurana 

p{pež František potvrdil vo funkcii predsedu P{pežskej rady pre medzin{boženský 

dialóg. Jeho sekretárom zostáva P. Miguel Ángel Ayuso Guixot  MCCJ.                  VIAC 
 

Posolstvo pápeža účastníkom semin{ra o rodine a stvorenstve 
„Rodina, chráň stvorenstvo!“ je názov medzinárodného seminára, ktorý sa 

uskutočnil v Ríme 29. marca. Jeho organiz{tormi boli P{pežsk{ rada pre rodinu 

a  kresťansk{  kultúrna  asociácia  Greenaccord,  ktorá  podporuje ochranu  prírody.  

Témou stretnutia bola úloha rodiny pri zvyšovaní zodpovednosti spoločnosti za 

ekológiu. Tej sa venoval aj p{pež František v posolstve podpísanom vatikánskym 

št{tnym sekret{rom kardin{lom Parolinom, ktoré adresoval účastníkom semin{ra. 

„Nech sa rodina, ako privilegovaný ochranca daru života, stane tiež z{kladným miestom pre 

výchovu k rešpektovaniu veľkého daru stvorenstva,“ napísal Svätý Otec. Z{roveň vyjadril 

želanie, aby bolo u veriacich i neveriacich, „posilnené vedomie spoločnej zodpovednosti za 

celú ľudskú rodinu a za svet, ako spoločný domov zverený do opatery všetkým“.               VIAC 

 

Z homílií svätých omší v Dome sv. Marty 
Boh nevie iné ako milovať, povedal p{pež 

František pri svätej omši, ktorú v piatok 28. marca 

ráno o 7.00 slávil v Dome sv. Marty. Zopakoval, že 

P{n st{le čak{ na n{s a odpúšťa n{m, je Bohom 

milosrdenstva, ktorý n{m urobí hostinu, keď sa 

vrátime k nemu. Povzbudenie z pondelka 

31. marca znie takto: Neblúdiť životom, vrátane 

duchovného života, ale ísť priamo za cieľom, čo pre kresťana znamená ísť za Božími 

prisľúbeniami, ktoré nikdy nesklamú. V utorok 1. apríla Svätý Otec František zas 

skonštatoval, že „zaspatí kresťania nerobia Cirkvi dobro”. Mali by sme sa teda str{niť 

lenivosti, formalizmu, mali by sme mať odvahu „starať sa“, odvahu víťaziť nad 

duchovnou pasivitou, ba dokonca  riskovať v prvej  osobe  pre  ohlasovanie  evanjelia. 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/29/obnovené_personálne_zloženie_troch_vatikánskych_dikastérií/slo-786027
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/29/medzinárodný_seminár_o_úlohe_rodiny_pri_ochrane_stvorenstva/slo-786095
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/28/svätý_otec_v_piatkovej_homílii:_boh_nevie_iné_ako_milovať/slo-785777
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/31/pápež_v_pondelkovej_homílii:_kráčajme_za_prísľubom,_nekrúžme_dokola/slo-786514
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/01/pápež_v_utorkovej_homílii:_„nie“_pasivite_a_formalizmu/slo-786841
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Digitálny archív VR obsahuje hlasy siedmich p{pežov od Pia XI. 
„Hlas p{pežov“ – je názov digitálneho archívu 

Vatikánskeho rozhlasu, ktorý 1. apríla predstavil 

jeho gener{lny riaditeľ P. Federico Lombardi. 

Uchováva hlasy siedmich p{pežov od Pia XI. po 

Františka, od vzniku VR v roku 1931 až podnes. 
 

Na prezentácii v Marconiho s{le VR sa zúčastnili 

kardinál Giovanni Battista Re, niekdajší blízky 

spolupracovník Jána Pavla II., vatikanista Gian 

Franco Svidercoschi a Guido Gusso, osobný pomocník p{pežov J{na XXIII. a Jána 

Pavla II. Čo predstavuje digitaliz{cia celého p{pežského zvukového archívu? Viac ako 

8-tisíc pások a originálnych nosičov, počnúc najstaršími gramoplatňami, cez 

magnetofónové pásky a kompaktné disky, dokumentujúce 23.207 udalostí, je teraz 

uchovaných v 37-tisíc digitálnych súboroch.                                                                  VIAC 

 

Výstava o rozširovaní Biblie vo svete 
„Verbum Domini“ – je n{zov druhej vatik{nskej výstavy zameranej na Božie slovo, 

tentoraz s podtitulom „P{novo Slovo je adresované n{rodom“. Expozícia je 

inštalovan{ v pravom krídle Berniniho kolonády, tzv. Braccio di Carlo Magno, od 

2. apríla do 22. júna 2014. Pozostáva z viac ako 200 historických artefaktov, textov 

a vzácnych biblických rukopisov, ktoré rozprávajú príbeh o šírení Biblie vo svete. 

Výstava umožní n{vštevníkom vydať sa na cestu časom a priestorom objavujúc, ako 

Božie slovo prichádzalo k národom, rôznym kultúram, pričom zostáva verné 

pôvodnému textu v gréčtine a hebrejčine. Vstup je voľný. 

 

Rozhovor s kňazom Šebasti{nom Košútom 
V rozhovore týždňa predstavujeme osobnosť slovenského kňaza Šebasti{na Košúta, 

ktorý pôsobí v talianskej diecéze Tivoli neďaleko pútnického miesta Subiaco, 

spojeného so životom sv. Benedikta. 72-ročný otec Šebasti{n Košút hovorí o svojom 

bohatom živote, ktorý skoro celý prežil v cudzine, v Poľsku a Taliansku.  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

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

Frekvencie slovenského vysielania VR 

Rádio LUMEN: denná 15-minútovka o 20.15, v rannej repríze o 5.15 

RTVS: týždenná 10-minútovka na Rádiu Regina v nedeľu o 5.00, v repríze o 18.15  

Naživo FM 93,3 MHz v Ríme a okolí denne o 19.45, v rannej repríze o 9.20 

Počúvanie cez internet: sk.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, 627995002/1111 
 

Spracovala sr. Jaroslava Kochjarová CJ 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/01/vatikánsky_rozhlas_skompletizoval_digitálny_archív_hlasov_pápežov/slo-786852
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/29/rozhovor_s_kňazom_šebastiánom_košútom/slo-786163

