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Posolstvo  pápeža  Františka  k  Veľkej  noci  2013 

Požehnanie  Urbi et Orbi 
 

 

Slávnosti Kristovho zmŕtvych-

vstania vo Vatikáne – za účasti 

250-tisíc veriacich z celého sveta 

– predsedal v nedeľu 31. marca  

Svätý Otec. Výnimočnosťou 

Eucharistie na Veľkonočnú 

nedeľu je, že ju pápež slávi sám, 

bez koncelebrácie iných kňazov, 

je bez homílie, avšak po jej 

skončení z hlavnej lodžie 

vatikánskej baziliky prednesie 

Veľkonočné posolstvo a udelí požehnanie Mestu a svetu. 
 

Ako diakoni pápežovi asistovali kardináli Raffaele Farina, emeritný archivár 

Vatikánskeho štátneho archívu a bibliotekár Vatikánskej apoštolskej knižnice 

a Angelo Comastri, generálny vikár Svätého Otca pre Mestský štát Vatikán a arcikňaz 

Baziliky sv. Petra. Z lodžie Baziliky sv. Petra tento krát nezazneli pozdravy v rôznych 

rečiach, ako bolo zvykom. Pápež František jednoducho celému svetu poprial „Buona 

Pasqua“: „Drahí bratia a sestry v Ríme a na celom svete, Buona Pasqua, požehnanú Veľkú 

noc! Je pre mňa veľkou radosťou, že vám môžem ohlásiť túto zvesť: Kristus vstal z mŕtvych! 

Chcel by som, aby sa dostala do každého domu, každej rodiny, najmä tam, kde je viac utrpenia, 

do nemocníc, do väzení... Predovšetkým by som chcel, aby zasiahla všetky srdcia, pretože Boh je 

ten, ktorý chce rozsievať túto radostnú zvesť: Kristus vstal, je tu pre teba nádej, nie si viac pod 

vládou hriechu, zla! Zvíťazila láska, zvíťazilo milosrdenstvo! Božie milosrdenstvo vždy 

zvíťazí! Aj my, podobne ako ženy, Ježišove učeníčky, ktoré išli k hrobu a našli ho prázdny, sa 

môžeme pýtať, aký zmysel má táto udalosť (porov. Lk 24, 4). Čo znamená, že Ježiš vstal? 

Znamená to, že Božia láska je mocnejšia ako zlo a ako samotná smrť; znamená to, že Božia 

láska môže pretvoriť náš život, môže nechať zakvitnúť tie oblasti púšte, ktoré sú v našom srdci. 

Toto dokáže urobiť Božia láska.“                                                                                            VIAC 
 

Z príhovoru pápeža pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná  
V príhovore pred modlitbu Raduj sa, nebies  

Kráľovná na Veľkonočný pondelok Svätý Otec  

pútnikov na Námestí sv. Petra povzbudil,  

aby prijali Kristovo víťazstvo do svojho života. 
 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň a všetkým vám prajem 

požehnanú Veľkú noc! Ďakujem, že ste prišli v takom veľkom počte aj dnes spoločne 

zdieľať veľkonočnú radosť, ústredné tajomstvo našej viery. Kiežby sa sila Kristovho 

vzkriesenia dotkla každého človeka – osobitne trpiacich –, a všetkých situácií, ktoré si 

vyžadujú viac dôvery a nádeje. Kristus zvíťazil nad zlom v plnosti a definitívnym 

spôsobom, ale od nás a od ľudí každej doby sa žiada prijať toto víťazstvo do nášho 

života a konkrétnych situácií dejín a spoločnosti. Preto považujem za dôležité 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/31/pápež_františek_udelil_požehnanie_urbi_et_orbi_–_mestu_a_svetu/slo-678528
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zdôrazniť to, čo si v dnešnej liturgii žiadame od Boha: «Všemohúci Bože, ty 

zveľaďuješ svoju Cirkev stále novým potomstvom; pomáhaj všetkým kresťanom, aby 

dôsledne plnili záväzky krstu, ktorý s vierou prijali»“                                                 VIAC 

 

Generálna audiencia pápeža Františka v stredu 3. apríla 2013 
Opäť sa Námestie sv. Petra vo Vatikáne  

zaplnilo pútnikmi z celého sveta, tento raz  

účastníkmi generálnej audiencie. Svätý Otec 

 sa v katechéze vrátil k téme Roku viery  

a pripomenul, že vzkriesenie je našou silou. 
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!  

Dnes pokračujeme v našich katechézach  

k Roku viery. Vo vyznaní viery opakujeme tieto slová: „Tretieho dňa vstal z mŕtvych 

podľa Svätého písma“. A túto udalosť teraz slávime: Ježišovo vzkriesenie, jadro 

kresťanského posolstva, ktoré znie celými dejinami a siaha až do našich dní. Svätý 

Pavol píše kresťanom do Korintu: „odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja 

prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol pochovaný a že bol 

tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim“ (1 Kor 

15,3-5). Toto krátke vyznanie viery ohlasuje Veľkonočné tajomstvo – opisom prvých 

zjavení vzkrieseného Pána Petrovi a Dvanástim: Ježišova smrť a jeho vzkriesenie sú 

srdcom našej nádeje. Bez tejto viery v Ježišovu smrť a v jeho vzkriesenie bude naša 

nádej slabá, ba nebude ani nádejou. Veď práve Ježišova smrť a jeho vzkriesenie sú 

srdcom našej nádeje. Apoštol hovorí: „A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna 

a ešte stále ste vo svojich hriechoch“ (v. 17). Bohužiaľ, ľudia sa často snažili 

zahmlievať vieru v Ježišovo vzkriesenie, ba aj medzi veriacich sa vkradli pochybnosti. 

Bola to taká viera ako „voda z ruží“ – ako sa u nás hovorí – čiže riedka, slabá viera. To 

všetko kvôli povrchnosti, niekedy nezáujmu, kvôli tomu, že sa ľudia zaoberajú tisíc 

inými vecami, ktoré pokladajú za dôležitejšie ako vieru – alebo tiež preto, že život 

vnímajú len z horizontálneho hľadiska.                                                                          VIAC 
 

Zelený štvrtok Missa chrismatis: Buďte pastiermi voňajúcimi za ovcami 
V chronológii veľkonočného trojdnia bola prvou slávnosťou Missa chrismatis 

v Bazilike sv. Petra dopoludnia, počas ktorej pápež posvätil tri druhy oleja. 

V homílii slávnosti na pamiatku ustanovenia 

Eucharistie a sviatosti kňazstva ako rímsky 

biskup adresoval svojim kňazom prosbu, aby 

boli „pastieri voňajúcimi za ovcami, pastiermi  

uprostred svojho stáda“. 
 

Drahí bratia a sestry, s radosťou slávim túto 

svätú omšu svätenia olejov po prvýkrát ako 

rímsky biskup. Všetkých vás srdečne 

pozdravujem, osobitne vás, drahí kňazi, ktorí si dnes, ako aj ja, pripomínate deň 

vysviacky. Čítania aj žalm nám hovoria o „pomazaných“: Izaiášovom Jahveho 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/01/svätý_otec_pred_modlitbou_raduj_sa,_nebies_kráľovná:_prijmime_kristovo/slo-678691
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/03/pápež_františek:_ježišovo_vzkriesenie_je_našou_silou/slo-679378
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Služobníkovi, o kráľovi Dávidovi a Ježišovi, našom Pánovi. Títo traja majú spoločné 

pomazanie, určené na to, aby ním bol pomazaný ľud verný Bohu, ktorému slúžia. Ich 

pomazanie je pre chudobných, väzňov, utláčaných... Veľmi pekný obraz svätej krizmy 

ako „byť pre“ sa nachádza v 133. Žalme: «Je to sťa vzácny olej na hlave, čo steká na 

bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha» (Ž 133,2). Obraz oleja, ktorý 

sa rozlieva a steká po Áronovej brade až na okraj jeho posvätného rúcha, je obrazom 

kňazského pomazania, ktoré sa prostredníctvom „toho, ktorý je pomazaný“ dostáva 

až na okraj univerza, ktoré rúcho predstavuje. Posvätné rúcho Najvyššieho veľkňaza 

je plné symbolov.                                                                                                                 VIAC 

 

Svätá omša na pamiatku Pánovej večere v rímskej väznici  
Pápež  František  neslávil  omšu na pamiatku Pánovej večere v Lateránskej bazilike 

ako  tomu bývalo zvykom  na Zelený štvrtok večer.  Slávil ju v rímskej väznici 

Casal del  Marmo,  v zariadení pre mladistvých, v jednoduchom štýle a bez účasti 

televízie kvôli  zachovaniu  súkromia a rodinnej atmosféry.  Tá bola podľa 

P. Federica Lombardiho SJ   veľmi   silná  a  dojemná. 
 

 

Prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu bol vytvorený 

iba zvukový záznam z tejto slávnosti, ktorú so Svätým 

Otcom koncelebrovali kardinál Agostino Vallini, vikár 

pre rímsku diecézu a kaplán zariadenia Gaetano Greco. 

Zúčastnilo sa na nej približne 50 mladých z piatich 

národností. Na zozname dvanástich mladistvých, 

ktorým Svätý Otec umyl a pobozkal nohy, boli aj dve mladé ženy. Jedna z nich 

moslimka, srbského pôvodu. V zariadení sa nachádza celkovo 11 dievčat, niektoré aj 

so svojimi nemluvňatami. V krátkej homílii pápež František povedal: «Toto je niečo 

dojímavé: Ježiš, ktorý umýva nohy svojim učeníkom. Peter ničomu nerozumel, a preto 

odmietal. Ježiš mu to však vysvetlil. Ježiš – Boh – toto urobil! On sám vysvetľuje svojim 

učeníkom: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma 

oslovujete: „Učiteľ“ a „Pane“ a dobre hovoríte, lebo 

to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy 

vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. 

Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som 

ja urobil vám.“ (Jn 13,12-15). Je to Pánov príklad. 

On je najdôležitejší a umýva nohy, pretože ten, kto 

je medzi nami najväčší, má slúžiť tým druhým. Toto je symbol, znak, však? Umývať nohy 

znamená „som k tvojim službám“.                                                                                        VIAC 

 

Obrady Veľkého piatka v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne 
V prítmí Baziliky sv. Petra predsedal obradom Veľkého piatka pápež František. 

Asistovali mu kardináli diakoni Giovanni Lajolo, emeritný predseda Pápežskej 

rady pre Mestský štát Vatikán, a kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na 

podporu jednoty kresťanov. Po pašiách, spievaných v latinčine, nasledovala 

homília pápežského kazateľa P. Raniera Cantalamessu OFMCap.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/28/kňazi_musia_byť_pastiermi_uprostred_svojho_ľudu/slo-677639
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/29/svätý_otec_vo_väznici:_„kde_sú_tí,_ktorí_mi_pomôžu_byť_viac_pokorným…“/slo-678086
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/28/pápež_františek_umyl_nohy_aj_dvom_dievčatám/slo-677835
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V príhovore vychádzal z Pavlovho listu Rimanom a venoval sa téme „ospravodlivení 

zadarmo skrze vieru v Kristovej krvi“. V úvode svojej homílie rozvinul podstatnú 

udalosť Veľkého piatku, ktorá sa dnes pre nás stáva najväčšou výzvou života, pretože 

je schopná otvoriť bránu večnosti. „Uveriť, že 

Ježiš Kristus zomrel pre naše hriechy a bol 

vzkriesený pre naše ospravodlivenie“ 

(porov. Rim 4,25). Ďalej pokračoval: „V umu-

čenom a vzkriesenom Kristovi svet dosiahol 

svoj konečný cieľ.                             Rozvoj celého ľudstva 

v súčasnosti napreduje závratnou rýchlosťou 

a pred človekom sa otvárajú nové, doteraz 

nemysliteľné horizonty, ovocie jeho objavov. 

A tak môžeme povedať, že nadišiel koniec časov, pretože v Kristovi, ktorý zasadol po 

pravici Otca, ľudstvo dosiahlo svoj konečný cieľ.                                                              VIAC  

 

Krížová cesta  v rímskom  Koloseu:  „Boh  nás  súdi  tým, že nás miluje“ 
Na Veľký piatok o 21.15 sa v rímskom Koloseu konala tradičná pobožnosť krížovej 

cesty za účasti Svätého Otca, ktorý sa prítomným v jej závere prihovoril a udelil 

požehnanie. Štrnásť zastavení, ktoré reflektujú posledné chvíle Ježišovho utrpenia 

a smrti, pripravila skupina libanonských kresťanov.  
 

„Meditácie zahŕňajú utrpenie, potreby a úmysly mladých Blízkeho východu, aby ich zjednotili 

s Kristovým utrpením“, povedal otec Toufica Bou Hadir, koordinátor pastorácie 

mládeže pri maronitskom patriarcháte. Myšlienka, aby krížovú cestu pripravili práve 

libanonskí kresťania, sa zrodila z návštevy pápeža Benedikta XVI. v Libanone v sep-

tembri minulého roka. V závere krížovej cesty sa pápež František poďakoval týmto 

Libanončanom za ich  svedectvo viery, ktoré 

vložili do jednotlivých zastavení a spomenul 

aj návštevu jeho pred- chodcu v ich krajine: 

„Keď pápež Benedikt šiel do Libanonu, videli sme 

v tej krajine krásu a silu kresťanského spoločen-

stva, priateľstva s toľkými moslimskými bratmi 

a s mnohými ďalšími. Bol to znak pre Blízky 

východ a pre celý svet: znak nádeje“. Vďaka, 

ktorú vyjadril Svätý Otec, patrila i všetkým zúčastneným, divákom aj poslucháčom, 

zvlášť osobám chorým a starým. V príhovore sa zameral na jediné slovo – kríž:    VIAC 
 

Videoposolstvo Svätého Otca veriacim v Turíne 
Kým Cirkev v strednej Európe zotrváva počas Bielej soboty pri Božom hrobe, 

v Taliansku je zvykom uctievať ikonu Ježišovej tváre. Osobitne to platí pre 

veriacich v turínskej katedrále, kde sa uchováva tzv. Turínske plátno. 

 

V bielosobotné popoludnie turínsky arcibiskup Mons. Cesare Nosiglia predsedal 

spoločným modlitbám pred vystaveným plátnom a Svätý Otec František pozdravil 

všetkých prítomných prostredníctvom video posolstva: „Drahí bratia a sestry, spolu 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/29/páter_cantalamessa:_„smrť_nie_je_múrom,_ale_mostom_k_večnému_životu/slo-678152
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/30/meditácie_krížovej_cesty_v_rímskom_koloseu/slo-678221
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/30/„boh_nás_súdi_tým,_že_nás_miluje“,_zdôraznil_františek_v_koloseu/slo-678418
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s vami stojím pred týmto posvätným Plátnom a ďakujem Pánovi, že nám, vďaka dnešným 

prostriedkom, dáva túto možnosť. I keď sa to uskutočňuje takým spôsobom, nie sme tu, aby 

sme iba jednoducho pozorovali, ale naopak, uctievali. Ide o pohľad modlitby. Dokonca ešte viac: 

ide o to, aby sme dovolili hľadieť na seba. Táto tvár má zatvorené oči, je tvárou zomrelého, 

a jednako na nás tajomne hľadí a v tichu sa nám prihovára. Ako je to možné?“                  VIAC 

 

Veľkonočná  vigília s pápežom  Františkom  
Na Bielu sobotu večer o 20.30 hod. slávil Svätý 

Otec obrady Veľkonočnej vigílie v Bazilike sv. 

Petra. Počas nich pokrstil štyroch dospelých 

mužov: jedného Albánca, jedného Rusa, Taliana 

a Američana vietnamského pôvodu. V homílii nás 

povzbudil, aby sme sa nebáli prekvapení. 
 

Drahí bratia a sestry, v evanjeliu dnešnej žiarivej 

noci Veľkonočnej vigílie stretávame ako prvé ženy, 

ktoré sa poberajú k Ježišovmu hrobu s voňavými 

olejmi, aby nimi pomazali jeho telo (porov. Lk 24,1-

3). Idú prejaviť gesto súcitu, oddanosti, lásky, 

tradičné gesto voči zosnulej milovanej osobe, ako to 

robíme aj my. Nasledovali Ježiša, načúvali mu, cítili 

sa byť prijaté v ich dôstojnosti a sprevádzali ho až 

dokonca, až na Kalváriu a do chvíle, keď ho sňali 

z kríža. Vieme si predstaviť, čo prežívali, keď sa blížili k hrobu: istý druh smútku, 

bolesť z toho, že ich Ježiš opustil, bol mŕtvy, jeho životný príbeh sa skončil. Teraz 

nastal čas vrátiť sa k predchádzajúcemu životu. Avšak v ženách stále pretrvávala 

láska k Ježišovi, a tá ich pohýnala pobrať sa k hrobu. Zrazu sa však udeje niečo 

absolútne nepredvídané, niečo nové, čo rozruší ich srdcia, rozvráti ich plány a otrasie 

ich životom. Uvidia odvalený kameň od hrobu, priblížia sa a nenájdu Pánovo telo. Je 

to niečo, čo ich zmätie, zneistí a zanechá ich plné otázok. „Čo sa deje?“                   VIAC 
 

Pápež František ako prvý pápež navštívil Vatikánsky nekropolis 
Svätý Otec navštívil v pondelok 1. apríla Vatikánsky nekropolis a zotrval v modlitbe 

pri hrobe sv. Petra, ako aj pri hroboch ďalších pápežov v katakombách pod 

vatikánskou bazilikou. Pápež František je prvým pápežom, ktorý si prezrel 

vykopávky pod Vatikánom a zostúpil až k hrobu prvého 

z apoštolov. Sprevádzali ho arcikňaz baziliky kardinál 

Angelo Comastri, osobný sekretár Mons. Alfred Xuereb 

a Dr. Pietro Zander zodpovedný za Vatikánsky nekropolis, 

ktorý poskytol prítomným odborný výklad sprevádzajúc 

ich celou hlavnou chodbou až k hrobu prvého pápeža, 

tesne pod kupolou baziliky. Následne prešli k hrobkám pápežov minulého storočia: 

Benedikta XV., Pia XI., Pia XII., Pavla VI. a Jána Pavla I. Prehliadka trvala približne 

45 minút. Nekropolis bol archeologicky odkrytý počas Druhej svetovej vojny. 

V utorok 2. apríla navštívil pápež František hrob bl. Jána Pavla II.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/30/videoposolstvo_svätého_otca_veriacim_v_turíne/slo-678413
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/31/svätý_otec_na_veľkonočnú_vigíliu:_„nebojme_sa_prekvapení,_ktoré_pr/slo-678485
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/03/pápež_františek_navštívil_hrob_bl._jána_pavla_ii./slo-679392
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Z programu Svätého Otca na mesiace apríl a máj 2013 
Majster Pápežských liturgických slávení Mons. Guido Marini zverejnil program 

liturgických slávení pápeža Františka na mesiace apríl a máj. Už najbližšiu nedeľu, 

Druhú veľkonočnú, ktorá je Nedeľou Božieho milosrdenstva, Svätý Otec slávnostne 

prevezme katedru rímskeho biskupa v Bazilike sv. Jána v Lateráne. Po prevzatí 

katedry tu bude sláviť svätú omšu, ktorá sa začne o 17.30 hod. V ďalšej zo štyroch 

pápežských bazilík, v Bazilike sv. Pavla za hradbami, bude sláviť Eucharistiu hneď 

nasledujúcu nedeľu 14. apríla o 17.30 hod. V nedeľu 21. apríla, na 4. veľkonočnú 

nedeľu, pri svätej omši v Bazilike sv. Petra o 9.30 hod. vysvätí nových kňazov 

a v poslednú aprílovú  nedeľu 28. apríla pri svätej omši o 10.00 hod., slávenej na 

Námestí sv. Petra, udelí sviatosť birmovania.  
 

Májový program liturgických slávení sa začne v sobotu 4. mája o 18.00 hod. v Bazilike 

Santa Maria Maggiore, kde bude viesť modlitbu posvätného ruženca. Na druhý deň, 

v nedeľu 5. mája, bude na Námestí sv. Petra predsedať svätej omši, na ktorej sa 

zúčastnia rozličné bratstvá. V 7. veľkonočnú nedeľu 12. mája počas svätej omše, ktorá 

sa začne o 9.30 hod. pred Bazilikou sv. Petra, vyhlási za svätých: Antonia Primalda 

a spoločníkov, Lauru od svätej Kataríny Sienskej a Máriu Guadalupe García 

Zavalovú. V sobotu 18. mája, sa o 18.00 hod. zúčastní spolu s jednotlivými 

spoločenstvami cirkevných hnutí na Vigílii Zoslania Ducha Svätého na Námestí sv. 

Petra. Májový program Svätý Otec zakončí slávnostnou svätou omšou v Nedeľu 

Zoslania Ducha Svätého 19. mája rovnako na Námestí sv. Petra. 

 

Rozhovor týždňa o histórii a súčasnosti Božieho hrobu 
Biela sobota je v Cirkvi zvláštnym dňom, pretože dnes Cirkev neslávi obetu svätej 

omše, ale zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj 

o zostúpení k zosnulým, a v modlitbách a v pôste očakáva jeho zmŕtvychvstanie. 

O Božom hrobe, o jeho histórii a súčasnosti hovorí v Rozhovore týždňa z 30. marca 

2013, teda práve na Bielu sobotu, dp. Ján Dubina, ktorý pracuje v Úrade liturgických 

slávení Najvyššieho veľkňaza vo Vatikáne. 
 

 

 

........................................................................................................................................................ 
 

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/2013/03/30/dp._ján_dubina_o_histórii_a_súčasnosti_božieho_hrobu/slo-678410

