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P{pež František pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána  
Aj v  poslednú júnovú nedeľu sa na N{mestí sv. Petra vo Vatik{ne zišli napoludnie 

tisíce pútnikov, aby sa so Svätým Otcom pomodlili modlitbu Anjel Pána. Pred tým 

ich  p{pež František  srdečne  pozdravil a venoval  im  niekoľko  slov povzbudenia.  
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! 

Evanjelium dnešnej nedele opisuje veľmi 

dôležitý úsek Ježišovho života. Chvíľu, 

v ktorej – ako píše sv. Luk{š – „sa pevne 

rozhodol ísť do Jeruzalema“ (9,51). 

Jeruzalem je konečným cieľom, kde Ježiš 

musí počas svojej poslednej Veľkej noci 

zomrieť a vstať z mŕtvych a tak naplniť 

svoje spásne poslanie. Od tejto chvíle, po 

tomto „pevnom rozhodnutí“, Ježiš 

smeruje do cieľa a aj osobám, ktoré stretáva a ktoré ho žiadajú, aby ho mohli 

nasledovať, jasne hovorí o tom, aké sú podmienky: nemať st{ly príbytok; dok{zať sa 

odlúčiť od ľudských zväzkov; neupadnúť do nostalgie z minulosti. Podobne hovorí 

Ježiš aj svojim učeníkom, ktorí idú pred ním do Jeruzalema ohlasovať jeho odchod, 

aby nič nenanucovali: ak nen{jdu ochotu prijať ho, pokračuje sa ďalej, ide sa inam. 

Ježiš nikdy nenúti, Ježiš je pokorný, Ježiš pozýva. Ak chceš, poď, toto je Ježišova 

pokora: On vždy pozýva, nenúti. Myslime na to. Pripomína nám to napríklad 

dôležitosť, ktorú Ježiš priklad{ svedomiu: počúvať vo svojom srdci Otcov hlas 

a nasledovať ho. Ježiš, počas svojho pozemského života nebol, akoby sme to povedali, 

„diaľkovo ovl{daný“. Bol vteleným Slovom, Božím Synom, ktorý sa stal človekom 

a v istom momente sa pevne rozhodol vystúpiť do Jeruzalema poslednýkr{t. Išlo 

o rozhodnutie, ktoré urobil podľa svojho svedomia, ale nie s{m: spoločne s Otcom 

v plnej jednote s ním! Rozhodol sa v poslušnosti voči Otcovi, v hlbokom načúvaní, 

v intimite svojej vôle. Jeho rozhodnutie bolo pevné preto, že ho urobil spoločne 

s Otcom. V Otcovi Ježiš nach{dzal silu a svetlo na svojej ceste. Ježiš bol slobodný. To 

rozhodnutie bolo slobodné. Ježiš od n{s kresťanov chce, aby sme boli slobodnými ako 

on. Touto slobodou, ktorá pochádza z dialógu s Otcom, z toho dialógu s Bohom, Ježiš 

nechce ani kresťanov egoistov, ktorí 

sledujú iba vlastné ja a nehovoria 

s Bohom, ani slabých kresťanov, 

kresťanov, ktorí nemajú chuť, 

kresťanov „na diaľkové ovl{danie“, 

neschopných kreatívnosti, ktorí sa 

snažia vždy spojiť s vôľou toho 

druhého a nie sú slobodní. Ježiš chce, 

aby sme boli slobodní. Kde sa táto 

sloboda tvorí? Vytvára sa v dialógu s 

Bohom práve vo vlastnom svedomí. 

Ak sa kresťan nevie rozpr{vať s Bohom, ak nedok{že počuť Boha vo svojom svedomí, 

znamen{ to, že nie je slobodný.                                                                                        VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/30/pápež_františek_pred_poludňajšou_modlitbou_anjel_pána_o_dôležitost/slo-706207
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Homília p{peža Františka zo slávnosti sv. apoštolov Petra a Pavla  
Utvrdzovať vo viere, v láske a jednote – do týchto troch bodov možno zhrnúť 

homíliu p{peža Františka zo sl{vnosti sv. apoštolov Petra a Pavla, patrónov rímskej 

cirkvi, na ktorej odovzdal pálium 34 novým arcibiskupom metropolitom.  

Zúčastnila  sa  na  nej  aj delegácia   Ekumenického  patriarchátu  Konštantínopolu.  
 

P{ni kardin{li, vaša eminencia metropolita Ioannis, 

ctihodní bratia v biskupskej a kňazskej službe, drahí 

bratia a sestry! Sl{vime sl{vnosť svätých apoštolov 

Petra a Pavla, hlavných patrónov rímskej cirkvi. 

Prítomnosť biskupov z celého sveta robí túto sl{vnosť 

ešte radostnejšou. Je veľkým bohatstvom, ktoré n{m 

istým spôsobom umožňuje znovu zažiť udalosť Turíc. 

Dnes, tak ako vtedy, viera Cirkvi hovorí všetkými 

jazykmi a chce zjednotiť všetky n{rody do jedinej 

rodiny. Zo srdca a s vďačnosťou pozdravujem 

deleg{ciu Konštantinopolského patriarch{tu, vedenú 

metropolitom Ioannisom. Ekumenickému patriarchovi 

Bartolomejovi I. ďakujem za toto obnovené bratské 

gesto. Pozdravujem veľvyslancov a civilné autority. 

Osobitn{ vďaka patrí Thomanerchoru, zboru 

z Thomaskirche  z Lipska – Bachovho chrámu –, ktorý oživuje liturgiu a je z{roveň 

prejavom ekumenizmu. Uvediem tri myšlienky týkajúce sa Petrovej služby, 

vych{dzajúce zo slovesa „utvrdzovať“. V čom má rímsky biskup utvrdzovať? 

1. Predovšetkým utvrdzovať vo viere. Evanjelium rozpráva o Petrovom vyznaní: „Ty si 

Mesi{š, Syn živého Boha“ (Mt 16,16). Je to vyznanie, ktoré sa nerodí z neho, ale 

poch{dza od nebeského Otca. Kvôli tomuto vyznaniu Ježiš hovorí: „Ty si Peter a na 

tejto skale postavím svoju Cirkev“ (v. 18). Petrova úloha, cirkevn{ služba, m{ svoj z{klad 

vo vyznaní viery v Ježiša, Syna živého Boha, ktor{ sa stala možnou vďaka darovanej 

milosti z hora. (...) 2. Utvrdzovať v láske. „Dobrý boj 

som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval“ (2 

Tim 4,7). O aký boj tu vlastne ide? Nie ten, 

prostredníctvom ľudských zbraní, ktorý nanešťastie 

stále zalieva svet krvou. Ide o boj mučeníctva. Svätý 

Pavol m{ jedinú zbraň: Zvesť o Kristovi a dar celého 

svojho života pre Krista a pre iných. (...) 3. 

Utvrdzovať v jednote. Pálium je znakom jednoty 

s nástupcom sv. Petra, „večným, viditeľným princípom 

a z{kladom jednoty viery i spoločenstva“. Vaša dnešn{ 

prítomnosť, drahí spolubratia, je znakom toho, že 

jednota Cirkvi neznamená uniformitu. Druhý 

vatikánsky koncil odvolávajúc sa na hierarchickú 

štruktúru Cirkvi potvrdzuje, že P{n „apoštolov 

ustanovil na spôsob kolégia alebo trvalého zboru, na 

ktorého čelo postavil Petra, vyvoleného spomedzi nich“.                                                       VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/28/na_slávnosti_sv._petra_a_pavla_bude_spievať_thomanerchor_z_lipska/slo-705633
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/29/pápež_počas_slávnosti_sv._apoštolov_petra_a_pavla_udelil_pálium_3/slo-705941
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Príhovor Svätého Otca  pred  Anjel Pána  na sl{vnosť sv. patrónov Ríma 
Deň patrónov Ríma mal sl{vnostný charakter od r{no do večera. Umocnený bol, 

slávnostnou Eucharistiou, vz{cnymi n{vštevami, modlitbou Anjel Pána, ale aj 

kr{snym počasím či večerným tradičným ohňostrojom. V príhovore pred modlitbou 

p{pež František pouk{zal na radosť z viery v Boha. 
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes 29. júna je sl{vnosť sv. Petra a Pavla. Je to 

osobitn{ sl{vnosť rímskej cirkvi založenej na mučeníckej smrti týchto dvoch 

apoštolov. Je to z{roveň veľký sviatok pre všeobecnú Cirkev, pretože celý Boží ľud je 

ich dlžníkom za dar viery. Peter bol prvý, kto vyznal, že Ježiš je Mesi{š, Boží Syn. 

Pavol rozniesol túto zvesť do grécko-rímskeho sveta. Božia prozreteľnosť chcela, aby 

obaja prišli do Ríma a tu preliali krv pre vieru. Kvôli 

tomu sa rímska cirkev stala okamžite a spontánne 

referenčným bodom pre všetky cirkvi rozšírené po 

svete. Nie kvôli moci impéria, ale skrze silu 

mučeníctva, svedectva vydaného Kristovi! 

V z{klade vždy a iba Kristova l{ska plodí vieru a 

posiela Cirkev st{le dopredu. Uvažujme nad 

Petrom. Keď vyznal svoju vieru v Ježiša, neurobil tak svojimi ľudskými silami, ale 

preto, že sa nechal premôcť milosťou, ktorou ho Ježiš oslobodzoval, l{skou, ktorú cítil 

v jeho slovách a videl v jeho skutkoch: Ježiš bol zosobnenou Božou l{skou!            VIAC 

 

P{pež prijal deleg{ciu Konštantinopolského patriarch{tu 
V piatok 28. júna, v predvečer sl{vnosti sv. Petra a Pavla, sa p{pež František stretol 

vo Vatikáne s členmi deleg{cie konštantinopolského patriarchu Bartolomeja I. 

V príhovore  vyzdvihol  význam  týchto  výmenných  n{vštev  na  sviatky  patrónov.  
 
 

Pravda uprostred tisícov rozporuplných názorov, nádej vo svete, ktorý jej má 

nedostatok, pokoj na zemi, na ktorej je st{le veľa nen{visti. O tomto sa vždy kresťania 

snažili vyd{vať svedectvo a aké by to bolo n{dherné, ak by hlas ohlasujúci toto všetko 

bol jednotný. Takéto želanie vyslovil spont{nnym spôsobom p{pež František počas 

dnešného stretnutia s členmi deleg{cie konštantinopolského patriarchu Bartolomeja I. 

vo Vatik{ne pri príležitosti zajtrajšej sl{vnosti sv. Petra a Pavla. Podľa Svätého Otca 

tieto tradičné stretnutia na sviatky 

patrónov oboch cirkví, ktoré sa od roku 

1969 konajú každoročne, sú nie len cestou, 

ktorá vedie stále viac k plnej jednote, ale sú 

vydávaním svedectva pred celým svetom: 

„Hľadanie jednoty medzi kresťanmi je 

nevyhnutnosť, ktorej sa v súčasnosti, viac ako 

inokedy predtým, nemôžeme vyhnúť. 

V dnešnom svete, hladnom a smädnom po 

pravde, láske, nádeji, pokoji a jednote je pre naše vlastné svedectvo dôležité, aby sme konečne 

mohli spoločným hlasom ohlasovať radostnú zvesť evanjelia a spoločne sl{viť Božie tajomstv{ 

nového života v Kristovi!“                                                                                                                         VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/29/tradičný_ohňostroj_z_anjelského_hradu_pri_príležitosti_sviatk/slo-706022
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/29/pápež_počas_slávnosti_sv._apoštolov_petra_a_pavla_udelil_pálium_3/slo-705941
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/28/pápež_prijal_delegáciu_konštantinopolského_patriarchátu/slo-705757
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Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty 
Existujú ľudia s maskou kresťanov, prehnane povrchní, alebo príliš rigidní. Strohí a 

smutní, alebo radostní, ktorí však nemajú potuchy o kresťanskej radosti. Zakladajú si 

na kresťanstve zo slov a neopierajú sa o „skalu“ Božieho Kristovho slova. Svätý Otec 

identifikoval tieto dve skupiny komentujúc evanjelium zo štvrtka 27. júna, zn{mu stať 

o dome postavenom na piesku a na skale. 

Pán od nás chce, aby sme boli trpezliví, 

bezúhonní a kr{čali vždy pre ním. Na toto 

upozornil p{pež František počas svätej 

omše v piatok 28. júna. V homílii 

zdôraznil, že P{n si vždy n{jde svoj 

spôsob, ako a kedy zasiahne do našich 

životov, a to si vyžaduje trpezlivosť z našej 

strany. Pán pomaly vstupuje do 

Abrah{movho života. M{ 99 rokov, keď 

mu prisľúbi syna. Na rozdiel od toho okamžite vstúpi do života malomocného. 

Musíme sa modliť k P{novi s odvahou a naliehavo ako Abrah{m, povzbudil n{s Svätý 

Otec v homílii z pondelka 1. júla. Podľa jeho slov modlitba môže byť „vyjedn{vaním 

s P{nom“, že sme dokonca neodbytní ako Abrahám. „Abrah{m hovoril s P{nom týmto 

zvl{štnym spôsobom, s touto odvahou. Ťažko povedať, či je pred nejakým mužom, ktorého 

prosí, alebo pred ‚fenickým obchodníkom‘, pretože vyjednáva cenu a st{le ide ďalej a ďalej... Je 

n{stojčivý: z päťdesiat sa mu podarilo znížiť cenu na desať.“ Kresťan je povolaný byť 

odv{žny vo svojej vlastnej slabosti, povedal p{pež v utorok 2. júla. Poznamenal, že 

neraz musíme uznať, že sme slabí, a teda musíme utiecť bez nostalgie za hriechom bez 

obzerania sa dozadu. Pozastavil sa pri štyroch „možných postojoch v ťažkých 

situ{ci{ch“. Aby sme mohli stretnúť živého Boha, je nutné s nehou bozk{vať Ježišove 

rany v  hladných, chudobných, chorých, uväznených bratoch: takto komentoval p{pež 

František čítania z liturgickej spomienky sv. Tom{ša, apoštola, v stredu 3. júla. Ježiš sa 

po zmŕtvychvstaní zjaví apoštolom, ale Tom{š tam nie je. „Prial si, aby počkal jeden 

týždeň. P{n vie, prečo kon{ ako kon{. Každému z n{s d{va čas, o ktorom si myslí, že 

je pre n{s najlepší.  

 

P{pež František navštívi 8. júla Lampedusu – „ostrov utečencov “  
Svätý Otec navštívi v pondelok 8. júla 2013 ostrov 

Lampedusa. Svojou prítomnosťou a modlitbou chce 

povzbudiť obyvateľov ostrova. Z reakcií na správu 

prin{šame rozhovor s Mons. Montenegrom, miestnym 

arcibiskupom a pátrom La Mannom SJ, riaditeľom 

Centra Astalli v Taliansku. 
 

V pondelok ráno o 9. hodine p{peža Františka privíta 

arcibiskup Agrigenta Mons. Francesco Montenegro 

a starostka ostrova Giuseppina Nicoliniová. V meste Cala Pisana potom Svätý Otec 

nasadne na loď, ktor{ ho prevezie do prístavu Lampedusa. Počas cesty na mori ho 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/27/zo_štvrtkovej_homílie_pápeža:_kresťanská_radosť_sa_zakladá_na_skale/slo-705395
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/28/z_piatkovej_homílie_pápeža:_kiežby_sme_boli_trpezliví,_bezúhonní_/slo-705765
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/01/z_pondelkovej_homílie_pápeža:_naliehavá_modlitba_preniká_do_božieh/slo-706573
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/02/z_utorkovej_homílie_pápeža:_musíme_byť_silní_v_slabosti_a_utiecť_o/slo-706928
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/03/zo_stredajšej_homílie_pápeža_františka:_cesta_k_živému_bohu_vedie_ce/slo-707202
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/03/lampedusa_–_méta_prisťahovaleckých_ciest_v_stredomorí/slo-707222
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/01/arcibiskup_agrigenta_o_plánovanej_návšteve_svätého_otca/slo-706682
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/01/riaditeľ_centra_astalli_k_pápežovej_návšteve_ostrova_lampedusa/slo-706680
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budú sprev{dzať tamojší ryb{ri so svojim loďkami. P{pež hodí do mora veniec kvetov 

na pamiatku tých, ktorí prišli v mori o život. Po vylodení pozdraví skupinu migrantov 

a o 10. hod. bude sl{viť svätú omšu v športovom stredisku Arena. Po nej bude 

nasledovať kr{tka n{všteva farnosti sv. Gerlanda, odkiaľ sa prevezie na letisko. Prílet 

do Ríma je naplánovaný o 13.45 hod. na letisko Ciampino.                                         VIAC 

 

Prvá encyklika p{peža Františka „Lumen fidei“ 
V piatok 5. júla 2013 vyjde prv{ encyklika p{peža Františka s názvom Lumen fidei 

(Svetlo viery). Dokument predstavia v Tlačovom stredisku Svätej stolice kardin{l 

Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre biskupov, Mons. Gerhard Ludwig Müller, 

prefekt Kongregácie pre náuku viery a Mons. Rino Fisichella, predseda P{pežskej 

rady na podporu novej evanjelizácie. Lumen fidei obsahuje časti Benediktovho 

rukopisu, a je vôbec prvou encyklikou, na  ktorej  sa autorsky  podieľali  dvaja  p{peži.  

 

Deň seminaristov, novicov, noviciek: Spolieham sa na teba! 
„Spolieham sa na teba!“ Téma Dňa seminaristov, novicov, noviciek aj tých, ktorí sú 

na ceste povolania; stretnutia v rámci Roku viery, ktoré sa konalo od 4. – 7. júla 

v Ríme. Ducha a program iniciatívy predstavil v pondelok 1. júla v Tlačovom 

stredisku Svätej stolice Mons. Rino Fisichella.  
 

Predseda P{pežskej rady na podporu novej 

evanjelizácie uviedol, že šesť tisíc 

seminaristov, novicov a noviciek príde do 

Ríma zo 66 krajín, niektorých veľmi 

vzdialených, ako je Čína, Japonsko, 

Vietnam, Zimbabwe a Tanzánia, Uruguaj a 

Čile, Papua Nov{ Guinea a Šalamúnove 

ostrovy. Prídu v mene tisícov ďalších 

mladých, ktorí po celom svete – ako 

povedal arcibiskup Fisichella – „ešte nach{dzajú silu a odvahu zasvätiť sa P{novi 

v kňazstve a zasvätenom živote“: „V tomto Roku viery nemôže chýbať takýto výrazný 

moment. Túžba upozorniť na radosť toľkých mladých ľudí, ktorí cítia povolanie, a aj cez rôzne 

problémy života s odvahou napĺňajú rozhodnutie, ktoré d{va do hry ich samých a ich 

existenciu.“ „Povolanie k tomuto spôsobu života“ – povedal predseda spomenutého 

vatikánskeho dikastéria – „žiada zanechať veľa, často kr{t všetko.“                          VIAC 

 

Stredajšie generálne audiencie nebudú ani v auguste 
Zmenu oproti poslednej informácii o letnom programe p{peža Františka ozn{mila 

Prefektúra p{pežského domu 1. júla 2013. Informovala, že aj stredajšie gener{lne 

audiencie počas mesiaca august (7., 14., 21., 28.) budú zrušené. Pokračovať budú až od 

stredy 4. septembra. Nedeľné modlitby Anjel P{na p{peža Františka s veriacimi sa 

však počas mesiaca august budú konať bezo zmeny. Vo štvrtok 15. augusta na 

sl{vnosť Nanebovzatia Panny M{rie bude Svätý Otec predsedať svätej omši vo 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/01/svätý_otec_sa_chystá_navštíviť_„ostrov_utečencov“/slo-706577
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/01/deň_seminaristov,_novicov,_noviciek:_spolieham_sa_na_teba!/slo-706599
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farnosti Castel Gandolfo, kde sa následne v p{pežskom letnom sídle s prítomnými 

veriacimi pomodlí aj modlitbu Anjel Pána.  

 

Pozvanie  na  večeru  do 

Vatikánskych  záhrad  pre 

vyše 200  chudobných 
Neobyčajnou sl{vnosťou bola 

večera pre vyše 200 chudobných, 

ktorú pre nich 1. júla  vo 

Vatikánskych záhradách 

zorganizoval tzv. Kruh sv. Petra. 

Zúčastnil sa na nej aj kardin{l 

Giuseppe Bertello, predseda 

Governator{tu mestského št{tu 

Vatikán, ako aj vojvoda 

Leopoldo Torlonia, predseda kruhu. 
 

Kruh sv. Petra bol ako charitatívna organiz{cia založený vo Vatikáne v roku 1869. 

Hovorí Mons. Franco Camaldo, cirkevný asistent kruhu: „Zažili sme deň veľkého pokoja 

a radosti. Na tv{rach našich hostí bolo toľko radosti, zmiešanej s rôznymi emóciami, pretože 

takmer nemohli uveriť, že sú vo Vatik{nskych z{hrad{ch v to pekné popoludnie, pred jaskyňou 

Panny M{rie, obsluhovaní pri pekne prestretých stoloch... Bolo tam naozaj veľa vzrušenia!“ 

Mons. Camaldo v rozhovore pre Vatik{nsky rozhlas tiež prezradil, čo obsahovali 

balíčky, ktoré boli účastníkom rozd{vané v závere stretnutia. „Dve vrecúška: jedno 

s ovocím a druhé so sladkosťami z Neapola. Potom sme im na pamiatku dňa dali kľúčenku 

s vyobrazením p{peža, obr{zok Svätého Otca s modlitbou. Mnohokr{t účastníci stretnutia 

volali ‚Nech žije p{pež!‛ A potom veľmi pekné a jednoduché bolo, že mnohí priniesli so sebou 

listy, pozdravy pre p{peža, aby sme ich spolu s fotkami z večere odovzdali Svätému Otcovi na 

vyjadrenie vďačnosti.“                                                                                                                                VIAC 

 

 

 

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

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/2013/07/02/vyše_200_chudobných_bolo_včera_pozvaných_na_večeru_do_vatikánskyc/slo-706929

