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____________________________________________________________________________ 
 

V{žení priatelia, uplynulý týždeň bol vo Vatik{ne opäť dynamický. Mnohí z v{s si už iste 

poznačili do kalend{ra termín svätorečenia dvoch veľkých p{pežov 20. storočia. Svätý Otec 

začal konzult{cie s novovytvorenou Radou kardin{lov v z{ležitostiach vedenia Cirkvi 

a reformy Rímskej kúrie. Rysuje sa nová biskupská synoda k problematike ľudskej osoby 

a rodiny. Boli sme tiež svedkami celkom nového druhu komunik{cie Svätého Otca, akým je 

rozhovor osobného charakteru publikovaný vo svetskom denníku. My zbierame sily, aby sme 

vás kvalitne informovali o jeho ceste do Assisi, ktorú budete môcť sledovať aj v priamom 

prenose na TV LUX.                         

P. Jozef Bartkovjak SJ, vedúci redakcie 
___________________________________________________________________________________ 

 

Deň katechétov – eucharistická sl{vnosť s p{pežom Františkom 
Nedeľa 29. septembra 2013 sa v rámci Roka viery slávila ako Deň katechétov. Svätý 

Otec pri tejto príležitosti celebroval na Námestí sv. Petra spolu so šiestimi stovkami 

koncelebrujúcich kňazov svätú omšu za bohatej účasti veriacich.  
 

Medzi nimi treba na prvom mieste spomenúť takmer dvetisíc katechétov z celého 

sveta, ktorí sa v predch{dzajúcich dňoch zúčastnili na Medzin{rodnom katechetickom 

kongrese vo Vatik{ne. Po liturgických čítaniach 26. cezročnej nedele (Am 6,1.4-7, 1 

Tim 6,11-16, Lk 16,19-31) p{pež František v homílii poukázal na nebezpečenstvo 

vkladania istoty do vlastníctva vecí, ktoré nás následne oberú o našu ľudskú tv{r. „Kto 

je katechéta?“ opýtal sa Svätý Otec. „Je to 

ten, kto si v pamäti uchov{va a živí pamiatku 

Boha, uchováva ju v sebe a dok{že ju prebudiť 

v druhých.“ V závere liturgického slávenia 

sa v mene prítomných katechétov 

Svätému Otcovi poďakoval Mons. 

Salvatore Fisichella, predseda P{pežskej 

rady na podporu novej evanjelizácie, 

ktorá podujatie organizovala. P{pež 

osobitne pozdravil prítomného grécko-pravoslávneho patriarchu Antiochie a celého 

Východu Youhannu X. Pripomenul, že jeho prítomnosť je pre n{s pozvaním 

pokračovať v modlitbe za pokoj v Sýrii a na Blízkom východe.                                  VIAC 
 

Svätý Otec katechétom na piatkovej audiencii:  Byť v pohybe ako srdce 
Vo Vatikáne sa od 26. do 28. septembra zišlo 1600 katechétov na Medzinárodnom 

kongrese  katechétov  s témou „Katechéta, svedok viery”. Okrem  nedeľnej  svätej 

omše sa s jeho  účastníkmi  Svätý Otec  stretol aj počas  audiencie v  Aule  Pavla VI. 
 

Kongres v Aule Pavla VI.  otvoril arcibiskup Rino Fisichella, predseda P{pežskej rady 

na podporu novej evanjelizácie, organizátorky podujatia. Jeho účastníkov z 50 krajín 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/29/homília_pápeža_františka_na_deň_katechétov:_katechéta_je_živou/slo-732890
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/29/deň_katechétov_vyvrcholil_svätou_omšou_s_pápežom_františkom/slo-732814
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/27/mons._fisichella_na_katechetickom_kongrese:_katechéza_má_mať_misijný/slo-732232
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sveta, medzi ktorými bol aj slovenský delegát ThDr. Martin Michalíček, pozdravil 

p{pež František už v piatok 27. septembra. Svätý Otec v príhovore okrem iného 

povedal, že katechétmi treba byť, nie pracovať ako katechéti! a pripomenul slová 

Benedikta XVI.: „«Cirkev nerastie tým, že obracia na vieru iných. Rastie vďaka svojej 

príťažlivosti.» A tým, čo priťahuje, je svedectvo. (...) Srdce katechétu je vždy v tomto pohybe 

„systoly“ a „diastoly“: zjednotiť sa s Ježišom  - ísť v ústrety druhým.“  

 

Generálna audiencia v stredu 2. októbra 2013 
Počas stredajšej gener{lnej audiencie sa p{pež 

František v katechéze venoval otázke svätosti Cirkvi, 

ktor{ ju charakterizuje už od čias prvých kresťanov. 

Odpovedal  na otázku:  Ako  môže  byť Cirkev svätá?  
 

Hoci si Cirkev počas svojich dejín zažila aj mnohé 

ťažkosti, temné chvíle, jej svätosť sa nemení. P{pež 

František vysvetlil, že „Cirkev je svät{, pretože poch{dza 

od Boha, ktorý je svätý (...), je svät{, pretože je veden{ 

Duchom Svätým, ktorý ju očisťuje, mení a obnovuje“. Ako 

pripomenul, nie sme to my, ľudia, ktorí robíme Cirkev svätou, ale Boh a Duch Svätý. 

Katechézu Svätého Otca si vypočuli pútnici z celého sveta, vr{tane niekoľkých 

slovenských skupín. Medzi nimi boli pútnici z farností Bratislava-Ružinov 

a Brezovica, z Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove a Cirkevného 

gymn{zia sv. J{na Krstiteľa z Trebišova. Vyše 40-členn{ skupina študentov, učiteľov 

a administratívnych pracovníkov Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove 

navštívila aj Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu a v rozhlasovej kaplnke 

slávila svätú liturgiu.                                                                                                          VIAC 
 

Charitatívne centrum v Assisi privíta Svätého Otca 
V tento piatok 4. októbra, teda na sviatok sv. Františka z Assisi, navštívi Svätý Otec 

toto pútnické mesto Umbrie. Do bohatého programu pastoračnej cesty je zahrnuté 

aj stretnutie s chudobnými, o ktorých sa stará osem charitatívnych centier diecézy.  
 

Stretnutie sa uskutoční v pamätnej miestnosti postavenej na mieste, kde sa sv. 

František zriekol majetkov svojho otca a sňal zo seba šaty, aby sa zasvätil Bohu. 

Svätého Otca čak{ obed s bezdomovcami v centre charity neďaleko stanice, kde ho 

privíta páter Vittorio Viola, zodpovedný za diecéznu charitu. Ako povedal, v regióne 

Umbria žije viac ako 36-tisíc chudobných rodín, pričom 6-tisíc z nich žije až pod 

hranicou chudoby, vyplýva to z nedávneho prieskumu. Páter Viola hovorí o pomoci 

chudobným, ktorú charitatívne centrum poskytuje: „Je to centrum prijatia, je teda určené 

na krátkodobý pobyt. K dispozícii je približne 20 lôžok a je tu tiež jed{leň. Centrum zvyčajne 

poskytuje každý deň obed a večeru asi 25 až 30 ľuďom, ktorí sa tu zastavia. Je veľavravné, že 

toto centrum prijatia sa nach{dza vedľa assiskej stanice, pretože povedať «idem do Assisi» 

znamená pre mnohých aj isté hľadanie, ktoré presahuje materi{lnu pomoc, je hľadaním pokoja, 

po ktorom túžia. Mnohí sem prich{dzajú aj s prosbou o slovo n{deje.“                                VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/28/slovenský_delegát_o_medzinárodnom_katechetickom_kongrese_vo_vatikáne/slo-732711
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/28/príhovor_pápeža_františka_katechétom:_byť_v_pohybe_ako_tlčúce_srdce/slo-732651
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/02/katechéza_generálnej_audiencie:_prečo_je_cirkev_svätá/slo-733743
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/02/pápež_františek_počas_audiencie_o_svätosti_cirkvi/slo-733664
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/02/program_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_po%C4%8Das_n%C3%A1v%C5%A1tevy_assisi/slo-725040
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/02/charitatívne_centrum_v_assisi_privíta_svätého_otca/slo-733736
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Nedeľa Božieho milosrdenstva 2014 – deň 

kanonizácie Jána XXIII. a Jána Pavla II. 
Na budúci rok 27. apríla, v Druhú veľkonočnú 

nedeľu, budú vo Vatikáne svätorečení dvaja veľkí 

p{peži 20. storočia bl. Ján XXIII. a bl. Ján Pavol II. 

P{pež František o tom informoval počas verejného 

konzistória 30. septembra 2013.  
 

Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice P. Federico Lombardi SJ na brífingu 

s novin{rmi pripomenul, že p{pež František schv{lil svätorečenie J{na XXIII. napriek 

chýbajúcemu druhému zázraku. Nejde o prvý takýto prípad, pr{ve tento p{pež v máji 

1960 vyhlásil za svätého Gregora Barbariga (1625-1627) bez toho, aby mu bol priznaný 

druhý zázrak. Kanoniz{cia J{na XXIII. sa uskutoční s prihliadnutím na 50. výročie 

Druhého vatikánskeho koncilu a chýr o jeho svätosti. P{pež František ešte počas 

rozhovoru s novinármi v lietadle pri n{vrate z Ria de Janeiro povedal, že spoločné 

sl{venie týchto dvoch svätorečení chce byť znamením pre Cirkev, ocenením svätosti 

veľkých p{pežov, svedkov našej doby, rozličným spôsobom spojených s Druhým 

vatik{nskym koncilom. P{pež J{n XXIII. koncil zvolal a Ján Pavol II. učenie koncilu 

uvádzal do praxe.  
 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty  
Ak chceme spoznať Ježiša, musíme r{tať aj s problémami, poznamenal p{pež 

František v homílii rannej svätej omše, ktorú sl{vil v Dome sv. Marty vo štvrtok 

26. septembra. Schopnosť zn{šať uponíženia s radosťou a trpezlivosťou hovorí 

o pravovernosti kresťana. Tento aspekt života viery zdôraznil v piatok 27. septembra. 

Nie dokonalá organizácia a plánovanie, ale „pokoj a radosť“ sú znamením Božej 

prítomnosti v Cirkvi. Túto skutočnosť n{m pripomenul Svätý Otec 30. septembra 

komentujúc čítania dňa. V utorok 1. októbra p{pež koncelebroval svätú omšu v Dome 

sv. Marty spolu s členmi kardinálskej rady, s ktorou v ten deň začal pracovné 

stretnutia. V homílii vyslovil želanie, aby tieto stretnutia všetkým priniesli viac 

pokory a dôvery v Boha, aby Cirkev mohla vyd{vať dobré svedectvo pre ľudí. Pri 

príležitosti sviatku svätého archanjela Michala, ktorý je patrónom vatikánskeho 

Zboru žand{rstva, predsedal Svätý Otec svätej omši pred jaskyňou Lurdskej Panny 

M{rie vo Vatik{nskych z{hrad{ch za účasti členov tohto zboru.  

 

Začali sa stretnutia p{peža s  Radou kardinálov 
V utorok 1. októbra sa začali stretnutia p{peža s Radou 

kardinálov, zriadenou chirografom 28. septembra. Konajú sa 

počas troch dní v súkromnej knižnici p{pežského apartmánu, 

majú charakter súkromných rozhovorov a ich výsledkom 

nebude nijaké z{verečné komuniké. 
 

Podľa riaditeľa Tlačového strediska Svätej stolice p{tra 

Federica Lombardiho SJ p{pež môže slobodne počet a zloženie 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/26/pápež_vo_štvrtkovej_homílii:_ježiša_poznávame_srdcom_/slo-732071
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/27/pápež_v_piatkovej_homílii_o_pokušení_duchovného_blahobytu/slo-732401
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/30/pápež_v_pondelkovej_homílii:_pokoj_a_radosť_–_znamenia_božej/slo-733200
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/01/homília_svätého_otca_pri_rannej_omši_s_kardinálmi_poradcami/slo-733511
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/28/františek_na_slávnosť_archanjela_michala:_diabol_sa_snaží_narúšať/slo-732639
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/30/svätý_otec_zriadil_„radu_kardinálov“_v_pôvodnom_osemčlennom_zložení/slo-733193
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Rady kardin{lov podľa potreby upraviť. Aktu{lne ju tvoria kardináli Giuseppe 

Bertello, predseda Governator{tu Mestského št{tu Vatik{n, Francisco Javier Errazuriz 

Ossa z Čile, Oswald Gracias z Indie, Reinhard Marx z Nemecka, Laurent Monswengo 

Pasinya z Demokratickej republiky Kongo, Sean Patrick O’Malley OFM Cap. z USA, 

George Pell z Austrálie a Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga SDB, z Hondurasu, 

ktorý bude mať úlohu koordin{tora stretnutí. Zúčastňovať sa bude na nich aj biskup 

Albana Mons. Marcello Semararo, vo funkcii 

sekretára. Od apríla, keď p{pež František 

oznámil zriadenie skupiny ôsmich kardinálov 

na pomoc pri spravovaní Cirkvi, jej členovia 

zhromažďovali podnety a návrhy v oblastiach 

ich pôsobnosti. Pápež dostal v rámci príprav na 

terajšie zasadnutie príspevky od vedúcich 

dikastérií, zo Štátneho sekretariátu a od kolégia 

kardinálov. Počas týchto mesiacov si členovia Rady kardinálov vymenili množstvo 

informácií medzi sebou a v niektorých prípadoch i so Svätým Otcom, uviedol páter 

Lombardi. Rada má už k dispozícii osemdesiat rozličných dokumentov, 

zaevidovaných sekretárom biskupom Semerarom. O priebehu stretnutí informuje 

páter Federico Lombardi. 
 

Vatikánska banka zverejnila po prvýkrát správu o hospodárení  
Inštitút n{boženských diel (IOR), zn{my aj ako Vatik{nska banka, dnes po 

prvýkr{t počas svojej existencie zverejnil spr{vu o svojom hospodárení. 

Stostranový dokument inštitút publikoval na svojej internetovej stránke.  
 

Vyplýva z neho, že v roku 2012 dosiahol čistý zisk vo výške 86,6 milióna eur. Takýto 

hospod{rsky výsledok umožnil inštitútu prispieť do rozpočtu Svätej stolice, a to 

sumou vo výške 54,7 milióna eur. „Predstavujeme prvú ročnú spr{vu za 125 rokov histórie 

tohto inštitútu. Obsahuje popis našej pr{ce, zhrnutie roku 2012 a prvých ôsmich mesiacov 

roku 2013, vyhl{senia našich inšpektorov pre dohľad nad chodom inštitúcie, Komisie 

kardinálov a prel{ta. Okrem toho je jeho súčasťou aj viac ako 60 str{n podrobnej účtovnej 

uzávierky  s kompletným auditom vykonaným medzin{rodnou spoločnosťou KPMG,“ uviedol 

prezident  IOR Ernst Von Freyberg k obsahu dokumentu.                                          VIAC 

 

Stretnutie za pokoj: „Odvaha n{deje – n{boženstv{ a kultúry v dialógu“ 
Vydaním Mierového apelu sa 1. októbra 2013 skončilo v Ríme 27. medzinárodné 

stretnutie za pokoj, organizované Komunitou sv. Egídia. Začalo sa v nedeľu 

29. septembra za účasti viac ako 400 predstaviteľov veľkých n{boženstiev 

a činiteľov politického a kultúrneho diania z vyše 60 krajín.  
 

Okrem hostí z pravoslávnych a protestantských cirkví a spoločenstiev boli prítomní aj 

židia, moslimovia, budhisti a ďalší. V pondelok ich p{pež František prijal na audiencii 

vo Vatikáne. Svätý Otec v príhovore ocenil úsilie vynaložené Komunitou sv. Egídia 

počas uplynulých rokov a vysoko vyzdvihol ochotu prítomných nasledovať cestu, 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/02/stretnutie_rady_kardinálov_pokračovalo_druhým_dňom_prác/slo-733787
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/01/vatikánska_banka_zverejnila_po_prvýkrát_správu_o_hospodárení_/slo-733397
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/30/pápež_františek_k_medzináboženskému_stretnutiu_za_pokoj_-_komunita_sv./slo-733236
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ktorú pred dvadsiatimi siedmimi rokmi v Assisi začal J{n Pavol II. Grécko-

pravoslávneho patriarchu Antiochie a celého Východu Youhannu X., ktorý je bratom 

jedného z biskupov unesených v Sýrii, Svätý Otec prijal aj na súkromnej audiencii. 

Patriarcha p{pežovi poďakoval za vyhlásenie Dňa modlitby a pôstu za mier v Sýrii 

a požiadal ho o trvalú modlitbu za 

tak veľmi skúšanú krajinu. 

S p{pežom sa osobne stretol aj 

grécko-pravoslávny alexandrijský 

patriarcha Teodor II. Mierový apel 

účastníkov stretnutia je deklaráciou 

ich úsilia o pokoj: „Hovoríme všetkým: 

nikto nemôže používať n{boženstvo na 

násilie.“ Dôrazne v ňom odmietajú 

n{boženský terorizmus: „Zabíjať v mene Boha je rúhanie.“ N{boženský terorizmus 

popiera n{boženstvo v jeho podstate, vyhl{sili účastníci medzin{boženského 

stretnutia za pokoj. 
 

Téma Dňa spoločenských komunikačných prostriedkov 2014 
„Komunikačné prostriedky v službe pravej kultúry stretnutia“ – toto je téma p{peža 

Františka pre nast{vajúci Svetový deň spoločenských komunikačných 

prostriedkov. Najbližší 48. ročník dňa pripadne na nedeľu 1. júna budúceho roku, 

pretože sa slávi na 7. veľkonočnú nedeľu, pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. 
 

Posolstvo Svätého Otca k tomuto dňu býva tradične publikované na sviatok sv. 

Františka Saleského, patróna novin{rov, 24. janu{ra. P{pež František sa v ňom 

zameria na preskúmanie potenciálu komunikácie vo svete, ktorý je neustále pripojený 

k internetu a predostrie ot{zku, či sú si ľudia dneška st{le bližšími a či budujú 

spravodlivejší svet. Predchádzajúce posolstvo k 47. dňu spoločenských 

komunikačných prostriedkov napísal ešte p{pež Benedikt XVI. na tému: Sociálne siete: 

dvere pravdy a viery; nové priestory evanjelizácie. Myšlienka sl{viť svetový deň 

spoločenských komunikačných vzišla z Druhého vatik{nskeho koncilu v roku 1963 

a je zakotvená v dekréte Pavla VI. Inter Mirifica.  
 

P{pež v ďalšom rozhovore pre La Repubblica o vízii obnovy Cirkvi 
Po katolíckom časopise La Civiltà Cattolica Svätý Otec poskytol rozhovor aj 

talianskemu denníku La Repubblica. „P{pež: Takto zmením Cirkev“ je názov 

rozhovoru, ktorého autorom je publicista a komentátor Eugenio Scalfari.  
 

Svätý Otec mu len pred nedávnom listom odpovedal na osem otázok o úlohe Cirkvi 

vo svete či v dialógu s neveriacimi, ktoré novinár formuloval na stránkach denníka. 

Rozhovor, ktorý dnes na viac ako troch stranách priniesla La Repubblica, vznikol počas 

Scalfariho n{vštevy u p{peža Františka, v stredu 24. septembra vo Vatikáne. „Naším 

cieľom nie je prozelytizmus“, hovorí v rozhovore Svätý Otec. Nie obracanie iných na 

vieru, ale „načúvanie potreb{m, túžbam a sklamaniam, zúfalstvu a n{deji“. Ide{lom je 
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pre neho taká Cirkev, ktorá by plnila misijnú funkciu a bola chudobná, a teda „d{vala 

nádej mladým, pom{hala starším, bola otvoren{ pre budúcnosť a šírila l{sku“. 

Vzorom takejto Cirkvi ost{va aj po 800 rokoch svätý František.                                 VIAC 
 

Nov{ kniha o živote Bergoglia počas diktatúry v Argentíne 
V talianskych kníhkupectvách bude od 3. októbra 2013 dostupná nová kniha 

o p{pežovi Františkovi s názvom Bergogliov zoznam - Zachr{není p{pežom Františkom, 

ktorej autorom je redaktor talianskeho denníka Avvenire Nello Scavo. 

Stodeväťdesiatdvastranov{ publikácia s pred-

hovorom argentínskeho aktivistu za ľudské 

pr{va Adolfa Péreza Esquivela popisuje činnosť 

Jorgeho Maria Bergoglia v prospech obetí 

diktatúry argentínskych generálov v čase, keď 

bol provinci{lom Spoločnosti Ježišovej 

v Argentíne. Kniha obsahuje niekoľko doteraz 

nezverejnených dokumentov a svedectv{ ľudí 

popisujúce, ako sa Bergogliovi podarilo vytvoriť ileg{lnu sieť na ochranu 

prenasledovaných či na pomoc pri ich úteku z krajiny. Ide o výsledok osobných 

stretnutí, rozhovorov s ľuďmi, ktorým súčasný p{pež pomohol, dokumentov 

a vyhl{sení vyšetrovacích komisií. Nov{ kniha o Františkovi vyvracia obvinenia 

z toho, že Bergoglio mlčal a pochybil počas vojenskej diktatúry v Argentíne.  

 
Rozhovor týždňa s novým spr{vcom SKM v Ríme 

Slovensk{ katolícka misia v Ríme začína svoje pôsobenie po 

letnej prest{vke na čele s novým duchovným správcom, ktorým 

je kňaz Ľubomír Majtán. Členovia misie sa po prvýkr{t v tomto 

semestri stretnú nasledujúcu nedeľu 6. októbra v rímskom 

kostole San Girolamo della Charità v blízkosti námestia Campo 

dei Fiori. V rozhovore s novým kaplánom sme hovorili o 

najbližších aktivit{ch SKM a o jeho kňazskej službe. 
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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 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/2013/10/01/pápež_v_ďalšom_rozhovore_pre_la_repubblica_o_vízii_obnovy_cirkvi/slo-733477
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/28/rozhovor_týždňa_s_novým_správcom_slovenskej_katolíckej_misie_v_ríme/slo-732701

