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Vatikán na prelome rokov  2011/ 2012  
Slávnostné vešpery v Bazilike sv. Petra  

a  ďakovn{ pobožnosť za rok 2011  

so spevom Te Deum a eucharistickým 

požehnaním. To boli posledné okamihy 

uplynulého roku vo Vatikáne, ktoré boli 

súčasne vigíliou sl{vnosti Panny M{rie 

Bohorodičky – prvého dňa v novom roku.  
 

Svätý Otec v posledný deň roku 2011 večer 

o 17.00 hod. predsedal v Bazilike sv. Petra 

modlitbe prvých vešpier zo sl{vnosti Panny M{rie Bohorodičky. Počas liturgie predniesol 

homíliu a po z{verečnej modlitbe vešpier nasledovalo vystavenie Sviatosti oltárnej 

a krátka tichá adorácia. Zbor Capella Sistina zaintonoval Te Deum laudamus, hymnus na 

poďakovanie za končiaci sa rok a ďakovnú pobožnosť Benedikt XVI. ukončil 

eucharistickým požehnaním. N{sledne vyšiel z Vatikánskej baziliky a pred betlehemom 

na Námestí sv. Petra zotrval v krátkej tichej modlitbe. Z homílie, ktorú predniesol počas 

vešpier vyberáme: „Zatiaľ čo sa končí ďalší rok, čak{me nový – ako vždy – s chvením, túžbami 

a očak{vaniami. Ak myslíme na plynutie života, ost{vame prekvapení, aký je v podstate kr{tky 

a pominuteľný. Z tohto dôvodu sme často kr{t dospeli k ot{zke: aký zmysel môžeme dať našim 

dňom? Aký zmysel majú dni n{mahy a utrpenia? Táto otázka sa nesie dejinami, predovšetkým 

srdcom každej gener{cie a každého človeka. Ale v tejto ot{zke je aj odpoveď: Je vpísan{ v tvári 

dieťaťa, ktoré sa narodilo v Betleheme pred dvetisíc rokmi a ktoré skrze zmŕtvychvstanie dnes žije 

naveky. Do ľudskej reality, zničenej toľkou nespravodlivosťou, zlobou a násilím, vstupuje 

prekvapivým spôsobom niečo radostne a oslobodzujúco nové, Kristus Spasiteľ, ktorý v tajomstve 

svojho vtelenia a narodenia n{m d{va kontemplovať Božiu dobrotu a nehu. Večný Boh vstúpil do 

našich dejín a ost{va prítomný jedinečným spôsobom, v osobe Ježiša, svojho syna, ktorý sa stal 

človekom, n{šho Spasiteľa, ktorý prišiel na túto zem, aby radik{lne obnovil ľudstvo a oslobodil ho 

z hriechu a zo smrti. Vianoce nepripomínajú iba dejinnú udalosť tejto pravdy, ktorá sa nás priamo 

dotýka, ale tajomným a skutočným spôsobom n{m ju znova daruje.“ VIAC 
 

Benedikt XVI. na slávnosť Panny M{rie Bohorodičky 1. januára 2012 
V prvý deň nového roku – na sl{vnosť Panny Márie 

Bohorodičky celebroval Svätý Otec v Bazilike sv. Petra 

svätú omšu za prítomnosti kardinálov, biskupov, 

kňazov, diplomatického zboru a veriacich z celého 

sveta. V homílii sa zameral na tajomstvo slávnosti, na 

45. svetový deň pokoja, i na začínajúci sa občiansky rok.    
 

V prvý deň roka d{va liturgia zaznieť v celej cirkvi 

rozšírenej po svete kňazské požehnanie, ktoré sme počuli v prvom čítaní. „Nech ťa žehn{ 

P{n a nech ťa chr{ni! Nech ti P{n uk{že jasnú tv{r a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju 

tv{r k tebe a daruje ti pokoj!“ (Num 6,24-26). Toto požehnanie zveril Boh prostredníctvom 

Mojžiša Áronovi a jeho synom, teda kňazom Izraelského n{roda. Je to trojité žehnanie, 

plné svetla, ktoré vychádza z opakovania Božieho mena, P{na a obrazu jeho tváre. 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=551057
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V skutočnosti, aby bol niekto požehnaný, musí st{ť v prítomnosti Boha, musí prijať na 

seba jeho Meno, ostať v lúči svetla, ktoré vych{dza z jeho tváre, v priestore ožiarenom jeho 

pohľadom, ktorý šíri milosť a pokoj. Tú istú skúsenosť majú aj betlehemskí pastieri, 

o ktorých hovorí dnešné evanjelium. Zakúsili to, čo znamen{ byť v prítomnosti Boha, jeho 

požehnania, nie v majest{tnom pal{ci, ako by sa očak{valo od veľkého vl{dcu, ale 

v maštali a v prítomnosti „dieťaťa uloženého v jasliach“ (Lk 2,16). Od tohto dieťaťa 

vych{dza nové svetlo, ktoré žiari v temnote noci, ako to môžeme vidieť v mnohých 

obrazoch, ktoré zobrazujú narodenie Krista. Od neho poch{dza požehnanie: z jeho mena  

Ježiš, ktoré znamen{ „Boh spasí“ – a z jeho ľudskej tv{re, v ktorej Boh, Všemohúci P{n 

neba i zeme, sa chcel stať človekom a ukryť svoju sl{vu pod z{vojom n{šho tela, aby n{m 

zjavil svoju dobrotu (porov. Tit 3,4). Prvou, ktorú naplnilo toto požehnanie, bola M{ria, 

Panna a Jozefova nevesta, ktorú si Boh vyvolil už v prvom momente jej existencie, aby 

bola matkou jeho syna, ktorý sa stal človekom. Ona je „požehnan{ medzi ženami“ (Lk 

1,42) – ako ju pozdravuje Alžbeta. Celý jej život je v Pánovom svetle, v žiare mena a tváre 

Boha vteleného v Kristovi, „požehnanom plode (jej) života“. VIAC 

 

Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána 1. januára 2012 
                                      Na prahu nového roku prišlo do Vatikánu niekoľko desiatok tisíc                          

                                        pútnikov z  celého sveta. Napoludnie, pred modlitbou  

Anjel Pána, zaplnili Námestie sv. Petra v očak{vaní na    

                                                             Svätého Otca, ktorý ich pozdravil zo známeho okna   

                                                                 Apoštolského pal{ca – druhého sprava celkom hore.  
 

                                                                          Drahí bratia a sestry! V liturgii tohto prvého dňa      

                                                              v roku zaznieva trojité biblické požehnanie: „Nech ťa 

žehn{ P{n a nech ťa chr{ni! Nech ti P{n uk{že jasnú tv{r a nech ti je milostivý! Nech P{n obr{ti 

svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!“ Môžeme kontemplovať Božiu tv{r, pretože sa stal 

viditeľným a zjavil sa v Ježišovi: On je viditeľným obrazom neviditeľného Boha. Toto sa 

tiež stalo vďaka Panne M{rii, ktorej najväčší titul dnes sl{vime, ten, prostredníctvom 

ktorého sa jedinečným spôsobom zúčastňuje na dejin{ch sp{sy: Je Božou matkou. V jej 

lone prijal Syn Najvyššieho naše telo a môžeme tak kontemplovať jeho sl{vu, vnímať jeho 

prítomnosť Boha s nami. Začíname teda nový rok upriamujúc svoj pohľad na Božiu tvár, 

ktorá sa zjavuje v betlehemskom dieťati a v jeho matke Márii, ktorá ho prijala s pokornou 

odovzdanosťou sa Božiemu pl{nu. Vďaka jej veľkodušnému „{no“ sa vo svete zjavilo 

pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka a znovu sa nám otvorila cesta pokoja. Drahí 

bratia a sestry, ako je tomu dobrým zvykom, slávime dnes aj 45. svetový deň pokoja. 

V posolstve, ktoré som adresoval hlav{m št{tov, predstaviteľom jednotlivých n{rodov 

a všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorého témou je „Výchova mladých k spravodlivosti a pokoju“, 

som chcel pouk{zať na nevyhnutnosť a naliehavosť ponúknuť novým gener{ci{m 

primerané formy výchovy. Formu výchovy, ktor{ sa týka celého človeka, zahŕňajúc 

morálnu a duchovnú dimenziu (porov. č. 3). Osobitne som chcel zdôrazniť dôležitosť 

výchovy k hodnotám spravodlivosti a pokoja. Mladí dnes hľadia do budúcnosti s istou 

obavou, manifestujúc tie aspekty svojho života, ktoré si zasluhujú pozornosť, ako túžba 

dosiahnuť vzdelanie, ťažkosti pri hľadaní stabilného pracovného miesta. VIAC 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=551146
http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=551151
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Prvá tohtoročn{ generálna audiencia  
V stredu 4. januára predpoludním sa v Aule Pavla VI. konala prv{ tohtoročn{ gener{lna 

audiencia Benedikta XVI. V katechéze sa Svätý Otec zameral na najhlbšiu podstatu 

slávenia Narodenia Pána. 
 

Drahí bratia a sestry, som r{d, že v{s môžem privítať na 

prvej generálnej audiencii v novom roku a z celého srdca 

žel{m v{m i vašim rodin{m, nech Boh, ktorý narodením 

Krista, svojho Syna, zaplavil svet radosťou, spravuje vaše 

diela a dni vo svojom pokoji. Sme vo 

Vianočnom liturgickom období, ktoré začína 24. decembra 

večer a završuje sa sl{vením P{novho krstu. Tento okruh dní je krátky, ale bohatý na 

slávenia a tajomstvá a sústreďuje sa na dve veľké sl{vnosti P{na: Vianoce a Zjavenie Pána. 

Už samotné pomenovania týchto dvoch sviatkov vykresľujú ich povahu. Vo Vianociach 

sl{vime historickú udalosť narodenia Ježiša v Betleheme. Epifánia - Zjavenie Pána, ktoré 

ako sviatok pochádza z Východu, naznačuje udalosť, ale ešte viac zdôrazňuje podstatu 

Tajomstva: Boh sa zjavuje v Kristovej ľudskej prirodzenosti a toto je význam gréckeho 

slovesa epiphaino (stať sa viditeľným). V tejto perspektíve Epifánia pripomína viacero 

udalostí, ktorých spoločným menovateľom je zjavenie sa P{na: osobitne pri klaňaní sa 

troch Mudrcov, ktorí v Ježišovi spoznajú očak{vaného Mesi{ša, ale aj pri krste v rieke 

Jord{n počas teof{nie, keď z neba zaznel Boží hlas, a zázraku na svadbe v Káne, ktorý bol 

prvým „znamením“, čo Ježiš urobil. N{dhern{ antifóna z Liturgie hodín prepája tieto tri 

udalosti okolo témy svadby Krista a Cirkvi a hovorí: „Dnes sa Cirkev zasnúbila 

s nebeským Ženíchom, lebo Kristus v Jordáne zmyl jej viny; mudrci sa pon{hľajú s darmi 

na kr{ľovskú svadbu a hostia majú radosť z vody premenenej na víno“ (Antifóna Ranných 

chv{l). Môžeme povedať, že vo Vianociach sa akoby zdôrazňuje ukrytie sa Boha do 

poníženej ľudskej podoby. V Epifánii vystupuje na povrch jeho zjavenie sa, ukázanie sa 

Boha prostredníctvom tej istej ľudskej podoby. V tejto katechéze by som chcel krátko 

pripomenúť najpodstatnejšiu tému sl{venia Narodenia P{na, aby sa každý z nás mohol 

napiť z nevyčerpateľného prameňa tohto tajomstva a vo svojom živote prin{šať ovocie. 

Pýtame sa predovšetkým: ak{ je prv{ reakcia na túto výnimočnú činnosť Boha, ktorý sa 

st{va dieťaťom, st{va sa človekom? VIAC 
 

Benedikt XVI. navštívi Mexiko a Kubu v dňoch 23. – 28. marca 2012 
Tlačové stredisko Svätej stolice potvrdilo 2. januára n{vštevu Svätého Otca v dvoch 

latinskoamerických št{toch – Mexiko a Kuba. Jeho 23. medzinárodná apoštolsk{ cesta 

sa uskutoční v dňoch 23. až 28. marca tohto roku.  
 

Konferencia biskupov Mexika a Kuby pri tejto príležitosti zverejnila program apoštolskej 

cesty, podľa ktorého by mal Svätý Otec priletieť na letisko v meste León v št{te 

Guanajuato na severe Mexika v piatok 23. marca. Po uvítacej ceremónii  s prezidentom 

Felipem Calderónom, navštívi Benedikt XVI. kolégium Miraflores, ktoré bude aj miestom 

jeho oddychu počas n{vštevy Mexika. V sobotu 24. marca Svätý Otec navštívi prezidenta, 

následne pozdraví a udelí požehnanie mexickým deťom na guanajuatskom N{mestí 

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=551949
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pokoja. Vyvrcholením n{vštevy bude svät{ omša, ktorú bude Benedikt XVI. sl{viť 

v nedeľu dopoludnia 25. marca v parku Bicentenario v Leóne. Popoludní sa presunie do 

miestnej katedrály, kde sa spolu s mexickými biskupmi a delegáciou biskupov Latinskej 

Ameriky a Karibiku pomodlí sl{vnostné vešpery. V pondelok 26. marca Svätý Otec odletí 

na Kubu. V meste Santiago de Cuba ho privíta prezident Raul Castro. Popoludní na 

sl{vnosť Zvestovania P{na bude Benedikt XVI. sl{viť sl{vnostnú svätú omšu na N{mestí 

revolúcie Antonia Macea. V predposledný deň n{vštevy navštívi mariánske pútnické 

miesto Caridad del Cobre a po krátkej modlitbe sa odoberie na letisko v Havane, kde ho 

privíta miestny arcibiskup, kardinál Jaime Ortega Alamino. Popoludní, po oficiálnom 

rozhovore s prezidentom Castrom, sa stretne s kubánskymi biskupmi. V posledný deň 

cesty 28. marca bude p{pež Benedikt XVI. sl{viť svätú omšu na N{mestí revolúcie Josého 

Martiho v Havane, po ktorej odletí späť do Ríma.  
 

Posolstvo Benedikta XVI. k Svetovému dňu chorých 
Cirkev si 11. februára, v deň liturgickej spomienky Panny 

Márie Lurdskej, pripomenie 20. svetový deň chorých. P{pež 

Benedikt XVI. vydal k tomuto dňu posolstvo, ktorého hlavn{ 

myšlienka je „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ 

Upriamuje v ňom pozornosť na dôležitosť a význam „uzdravujúcich sviatostí“. 
 

Svätý Otec si pri tejto príležitosti, ako uv{dza v posolstve, praje obnoviť „duchovnú 

blízkosť ku všetkým chorým“, vyjadrujúc im tak „starostlivosť a priazeň celej Cirkvi“. Benedikt 

XVI. ďalej píše: „Veľkorysým prijatím a l{skavosťou ku každej ľudskej bytosti, najmä nevládnej 

a chorej, kresťan vyjadruje dôležitý aspekt jeho skutočného svedectva o evanjeliu, podľa príkladu 

Ježiša Krista, ktorý sa skl{ňal pred fyzickým a duchovným utrpením človeka, aby ho uzdravil.“ 

Hlava Katolíckej cirkvi následne pripomína prípravy na budúcoročný sl{vnostný 

Svetový deň chorých, ktorý sa bude sl{viť v Nemecku, 11. februára 2013. „Vstaň a choď, 

tvoja viera ťa uzdravila!“ (Lk, 17; 19) sú slov{, ktoré Ježiš Kristus adresoval jednému 

z desiatich malomocných, a ktoré „pom{hajú uvedomiť si dôležitosť viery tých – zaťažených 

utrpením a chorobou –, ktorí sa približujú k P{novi“, píše Svätý Otec a dodáva: „Boh skrze 

svojho syna, nás neopustí v našich obav{ch a utrpení, ale je n{m blízko, pom{ha n{m ich niesť 

a chce n{s vyliečiť v hĺbke n{šho srdca.“ VIAC 
 

 

Bilancia roku 2011 podľa pátra Lombardiho SJ: 

 intenzívny, pokojný , rok veľkých posolstiev 
Aj rok 2011 bol pre Benedikta XVI. veľmi intenzívnym rokom. 

Jeho bilanciu začneme v rozhovore s hovorcom Svätej stolice 

P. Federicom Lombardim SJ zahraničnými cestami. 
 

Je to správne, ako povedal P. Lombardi, lebo zahraničné cesty sú vždy podstatnou časťou 

ročnej agendy p{peža: „Chcel by som najprv pripomenúť dve cesty, a síce do Nemecka 

a Španielska. Tú do Nemecka zvl{šť, pretože je osobitne dôkazom starostlivosti Svätého Otca o to, 

aby sa hovorilo o Bohu a odkazuje na prvenstvo Boha v spoločnosti, aj na ceste súčasnej 

sekularizácie, v európskom kontexte zvl{šť. Bola to očak{van{,  intenzívna a dôležit{ cesta 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=551649


Rodinné listy 
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                             Rím, 4. januára 2012 

 5 

a myslím, že prejav p{peža v Berlínskom parlamente zostane jedným z najvýznamnejších prejavov 

pontifik{tu tým, že pouk{zal širokému publiku na dôležitosť zmienky o Bohu ako na pevný základ 

a východiskový bod pre ľudské spolužitie, z{kladné hodnoty a ochranu ľudskej dôstojnosti. Téma 

prim{tu Boha bola dominantn{ počas cesty do Nemecka, ale v kontexte sekularizácie, kým 

v Španielsku, počas Svetových dní ml{deže, ktoré predch{dzali n{všteve Nemecka, išlo o veľkú 

skúsenosť životaschopnosti viery a jej budúcnosti.“ K ceste do Beninu P. Lombardi 

poznamenal, že Svätý Otec bol veľmi dotknutý vitalitou a srdečnosťou afrického ľudu, 

ktorý žije v ťažkostiach, je chudobný, m{ svoje utrpenie a veľké problémy, ale prejavuje 

schopnosť vidieť ďalej a zakúšať radosť zo života. K n{znakom, či Benedikt XVI. neurobil 

krok späť v ot{zke ekumenizmu a medzin{boženského dialógu vzhľadom na posolstv{ 

z Assisi jeho predchodcu, hovorca Svätej stolice podotkol: „V skutočnosti nešlo o jednoduché 

zopakovanie stretnutia v Assisi z minulosti, ale o krok vpred, o otvorenie nového horizontu, pretože 

pápež zobral – podľa svojho spôsobu, teda n{vratu k podstate – tému hľadania pravdy ako 

zjednocujúceho prvku a v tomto duchu pozval do Assisi nielen reprezentantov iných kresťanských 

konfesií a n{boženstiev, ale aj tých, čo úprimne hľadajú pravdu, i keď nepoznajú Boha.“ VIAC  
 

Bilancia účasti na stretnutiach s p{pežom počas roku 2011 
Viac ako 2,5 milióna veriacich sa v roku 2011 zúčastnilo na rôznych stretnutiach 

s Benediktom XVI. Z toho na generálnych audienciách 400 tisíc, na osobitných audienciách 

vyše 101 tisíc. Štatistika liturgických sl{vení uv{dza číslo 846 tisíc. Ďalej tých obyvateľov či 

n{vštevníkov Večného mesta, ktorí v uplynulom roku prišli na N{mestie sv. Petra, aby sa 

zúčastnili na modlitbe Anjel P{na či Raduj sa, nebies Kr{ľovn{, bolo približne 1 milión 200 

tisíc. Tlačov{ spr{va Prefektúry P{pežského domu uvádza, že údaje sú približné, sú 

vypočítané na z{klade žiadostí o účasť na podujatiach a na z{klade odhadu. Štatistika 

poukazuje na n{rast účasti počas posledných troch rokov. Zahŕňa iba stretnutia so Svätým 

Otcom vo Vatikáne a Castel Gandolfe, mimo pastoračných n{vštev p{peža v rámci 

Talianska či zahraničných apoštolských ciest. 

 

Rozhovor s veľvyslancom SR pri Svätej stolici Jozefom Draveckým 
Vo chvíľach, keď sme rekapitulovali udalosti uplynulých týždňov a mesiacov 

z rozličných pohľadov, sme požiadali veľvyslanca SR pri Svätej stolici p{na Jozefa 

Draveckého, aby pre n{š rozhlas priblížil uplynulý rok z pohľadu svojej funkcie. 
 

V prvom rade sa chcem poďakovať za možnosť stretnúť sa aj v závere tohto roku cez 

rádiové vysielanie s posluch{čmi Vatik{nskeho rozhlasu. Končiaci sa rok 2011 bol, tak ako 

roky pred ním, obdobím rozvíjania vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svätou 

stolicou, čo je vlastne hlavn{ úloha n{šho veľvyslanectva. Protokol{rne najvýznamnejšou 

udalosťou vo vz{jomných vzťahoch bola účasť hlavy št{tu na sl{vnosti blahorečenia J{na 

Pavla II. vo Vatikáne. Slovenská delegácia patrila k tým zahraničným deleg{ci{m, ktoré 

mali najvyššiu úroveň, pretože ju viedol prezident republiky p{n Ivan Gašparovič a bol 

v nej aj vtedy podpredseda N{rodnej rady Pavol Hrušovský aj prvý podpredseda vl{dy 

J{n Figeľ.  Pavol Hrušovský však pracovne navštívil Vatik{n aj v januári. V roku 2011 

Vatik{n navštívili aj ďalší dvaja členovia vl{dy Slovenskej republiky. Minister 

zahraničných vecí Mikul{š Dzurinda v janu{ri rokoval so šéfom diplomacie Svätej stolice, 

http://www.radiovaticana.org/slo/articolo.asp?c=550778
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sekret{rom pre vzťahy so št{tmi Dominiquom Mambertim a osobne sa stretol so Svätým 

otcom, ktorému odovzdal pozvanie p{na prezidenta Ivana Gašparoviča na n{vštevu 

Slovenska v roku 2012. V novembri zas vykonal pracovnú n{vštevu minister vnútra 

Slovenskej republiky Daniel Lipšic. Tiež sa stretol so Svätým otcom a s už spomenutým 

Doiniquom Mambertim, ale aj s predstaviteľmi ďalších vatik{nskych inštitúcií, ktoré majú 

vzťah k jeho funkcii ministra vnútra. Naše veľvyslanectvo spolupracovalo aj pri 

organizovaní významných pútí so Slovenska. VIAC 

 

Príhovor kardinála Jozefa Tomka na prahu nového roku  

Na konci starého a na začiatku nového roka môže byť zaujímavé pozastaviť sa nad 

situ{ciou ľudstva a nad hlavnými ot{zkami, ktoré sú dôležité pre dnešného človeka. Na 

prvý pohľad sa môže zdať najväčšou starosťou ľudí svetov{ hospod{rska kríza. Čiastočne 

je to pravda, ale kríza kladie ďalšie ot{zky o jej príčin{ch. Všade sa o nich debatuje, 

množia sa často protichodné mienky, hľadajú sa aj riešenia. St{le jasnejšie sa vyn{rajú 

hlbšie hodnoty, ktoré sú v hre: ch{panie človeka, jeho činnosť a poslanie, ot{zka života, 

rodina, spoločnosť, št{t, medzin{rodné a nadšt{tne útvary,   hospod{rstvo, politika, 

výchova, zdravie, kultúra, blahobyt, príroda. Znovu a znovu sa v úzadí uk{že aj 

n{boženstvo ako dôležitý činiteľ, ktorý nemožno obísť. Po mnohých desaťročiach 

priameho popierania a prenasledovania viery vo viacerých krajinách sme boli 

v posledných dvoch-troch desaťročiach skôr svedkami premysleného vytl{čania 

n{boženstva z verejného života a jeho zatlačovania do čisto súkromnej oblasti človeka za 

cieľom jeho praktického vylúčenia a zníženia jeho dôležitosti. Na miesto bojovného 

ateizmu nastúpil zdanlivo racionalistický agnosticizmus, čiže postoj človeka, ktorý 

jednoducho nech{va stranou ot{zku o Bohu, o n{boženstve a viere, ako keby sa ho tieto 

otázky vôbec netýkali. Je to akýsi obnovený stav, ktorý sme poznali pod menom „bez 

vyznania“.  VIAC 

 
 

 

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

Rodinné listy SRVR - ako týždenný prehľad aktivít Svätého Otca - vychádzajú spravidla v stredu 
 

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

KV alebo SV o 19.45 - KV 4005 kHz, 5885 kHz a 7250 kHz, v Ríme FM 93,3 MHz, 
repríza o 5.25 na SV 1530 kHz, KV 4005 kHz, 5965 kHz 

S1 vo štvrtok o 19.20 týždenná 10-minútovka 
Počúvanie cez internet: www.radiovaticana.org, www.tkkbs.sk, www.lumen.sk 
Spravodajský servis: Newsletter -odoberanie sa prihlasuje cez webovú stránku 

Kontakt:slovac@vatiradio.va, 
Radio Vaticana, Programma Slovacco, Piazza Pia 3, 00120 Città del Vaticano 

Bankové spojenie: UniBanka, Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu, 6627995002/1111 

 
Spracovala sr. Jaroslava Kochjarová CJ 
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