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____________________________________________________________________________ 
 

Milí priatelia, blížia sa Turíce. Svätý Otec nám svojím cyklom katechéz z generálnych 

audiencií, venovaným siedmim darom Ducha Svätého, ponúkol azda najlepší spôsob prípravy 

na tento deň. Isto nie náhodou sa práve v nedeľu Zoslania Ducha Svätého uskutoční vo 

Vatikáne modlitbové stretnutie, svojho druhu prvé v histórii, na ktoré pozval p{pež František 

počas svojej n{vštevy Svätej zeme prezidentov Izraela a Palestíny Šimona Peresa a Mahmúda 

Abbása. Aj my sme pozvaní pripojiť sa k modlitbe za pokoj a jednotu. „Pokoj“ a  „jednota“ boli 

i v tomto týždni kľúčovými slovami vo viacerých výzvach p{peža.  Ako odpovieme? 
 

sr. Jaroslava Kochjarová CJ 

____________________________________________________________________________ 
 

Nedeľný príhovor p{peža Františka:  

Ježiš Otcovi do neba priniesol svoje rany 
V príhovore pri poludňajšej modlitbe  

Raduj sa, nebies kráľovná v 7. veľkonočnú nedeľu  

1. júna Svätý Otec osobitne povzbudil birmovancov,  

aby boli Ježišovými radostnými svedkami. Do pozor- 

nosti dal aj aktuálny Svetový deň spoločenských  

komunikačných prostriedkov s jeho témou  

„Komunikácia v službe kultúry stretnutia“.  
 

V tejto súvislosti p{pež pripomenul, že prostriedky spoločenskej komunik{cie môžu 

byť z{stancami zmyslu pre jednotu ľudskej rodiny, solidarity a úsilia o dôstojný život 

pre všetkých. Veriacich vyzval k modlitbe na tento úmysel: „Modlime sa, aby 

komunikácia v každej svojej forme účinne napom{hala stretnutiu medzi osobami, komunitami 

a n{rodmi, založenému na úcte a počúvaní sa navz{jom.“ V súvislosti s napätou situáciou 

na Ukrajine a v Stredoafrickej republike vyslovil Svätý Otec nasledujúcu výzvu: „So 

zármutkom v duši sa modlím za obete napätí, ktoré pretrv{vajú v niektorých oblastiach 

Ukrajiny, ako aj v Stredoafrickej republike. Nanovo z hĺbky srdca vyzývam všetky strany, 

ktorých sa to týka, k prekonaniu neporozumení a k trpezlivému hľadaniu dialógu a upokojenia. 

Nech n{m M{ria, Kr{ľovn{ pokoja, všetkým pom{ha svojím materským príhovorom. Mária, 

Kr{ľovn{ pokoja, oroduj za n{s!“ V príhovorej pred modlitbou p{pež povedal: „Drahí 

bratia a sestry, dobrý deň! Dnes sa v 

Taliansku a v iných krajinách slávi Nanebo-

vstúpenie P{na, ktoré sa udialo štyridsať 

dní po Veľkej noci. Skutky apoštolov opisujú 

túto udalosť, túto konečnú rozlúčku P{na 

Ježiša s jeho učeníkmi a s týmto svetom 

(porov. Sk 1,2.9). Evanjelium podľa Matúša 

však uv{dza Ježišov mand{t učeníkom: 

pozvanie ísť a hl{sať všetkým n{rodom 

posolstvo spásy (porov. Mt 28,16-20). «Ísť», 
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či skôr «odísť», sa st{va kľúčovým slovom dnešného sviatku. Ježiš odch{dza k Otcovi 

a učeníkom prikazuje odísť do sveta.”                                                                                   VIAC 

 

P{pež František povzbudil charizmatikov k jednote: Ste prúdom milosti 
Prúd milosti v Cirkvi a pre Cirkev – takto zadefinoval p{pež František hnutie 

Obnovy v Duchu Svätom v nedeľu 1. júna na 37. n{rodnej konferencii hnutia. 

Konala sa na rímskom Olympijskom štadióne za účasti 52-tisíc veriacich z 55 krajín. 
 

Bolo to po prvýkr{t v histórii, čo sa p{pež zúčastnil na konferencii Obnovy v Duchu 

Svätom. Vo svojom príhovore Svätý Otec povzbudil prítomných, ktorí zaplnili rímsky 

Olympijský štadión, k novému mision{rskemu nasadeniu a k posilneniu jednoty. 

„Zrodili ste sa z vôle Ducha Svätého ako „prúd milosti v Cirkvi a pre Cirkev‘. Toto je vaša 

definícia: prúd milosti.“ Spev a explózia potlesku vítali v nedeľu krátko po 17. hod. 

príchod p{peža, ktorý potom s celým 

štadiónom spieval so zdvihnutými 

rukami španielsku pieseň „Vive Jesús el 

Señor“. Olympijský štadión sa stal 

arénou viery a nádeje, v ktorej Duch 

Svätý zhromaždil ako vo večeradle pod 

šírym nebom množstvo veriacich, aby 

osvecoval ich mysle a zohrieval ich 

srdcia. Vrúcne a nadšené prija-tie p{pež 

ocenil hneď v úvode svojho príhovoru: „Drahí bratia a sestry! Veľmi v{m ďakujem za 

prijatie. Istotne niekto dal vedieť organiz{torom, že sa mi veľmi p{či t{to pieseň „P{n Ježiš 

žije‘. Keď som po vysviacke sl{vieval v katedr{le v Buenos Aires svätú omšu s cha-rizmatikmi, 

po chvíľke ador{cie v jazykoch sme spievali túto pieseň s veľkou radosťou a rozhodnosťou, ako 

ste ju hrali vy teraz tu. Ďakujem v{m! Cítil som sa ako doma!“                                          VIAC 

 

Generálna audiencia v stredu 4. júna: Nábožnosť je priateľstvo s Bohom 

v tichej službe druhým 
Námestie sv. Petra pri generálnej audiencii zaplnili 

pútnici z celého sveta. Niekoľko vlajok svedčilo o tom, 

že nechýbali ani Slov{ci. Svätý Otec po tom, ako 

z džípu pozdravil prítomných, sa v katechéze vrátil 

k cyklu o siedmich daroch Ducha Svätého, ktorý 

minulú stredu prerušil, keďže sa venoval rekapitulácii 

apoštolskej cesty do Svätej zeme.  
 

Tentoraz sa zameral na šiesty dar: dar n{božnosti. 

Vysvetlil, že tu ide o hlboké priateľstvo s Bohom, ktoré 

vychádza z vnútra a navonok sa prejavujúce tichou a 

radostnou službou druhým. Nasleduje plné znenie 

katechézy: „Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes sa 

chceme zastaviť pri jednom z darov Ducha Svätého, 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/01/svätý_otec_pri_poludňajšej_modlitbe:_ježiš_priniesol_otcovi_do_neba/slo-803975
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/03/pápež_povzbudil_charizmatikov_k_jednote:_ste_prúdom_milosti/slo-804191
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ktorý býva často nespr{vne porozumený či povrchne pochopený, avšak dotýka sa 

jadra našej kresťanskej totožnosti a n{šho kresťanského života. Ide o dar n{božnosti. Je 

treba ihneď objasniť, že tento dar [v taliančine označovaný ako pietà] sa neidentifikuje 

so schopnosťou mať s niekým súcit, spolucítiť s blížnym, ale naznačuje našu 

príslušnosť k Bohu a naše hlboké puto, ktoré n{s s ním spája, to puto, ktoré dáva 

zmysel celému n{šmu životu a udržiava n{s v pev-nom spoločenstve s ním, a to aj vo 

chvíľach ťažkých a bolestných. Toto puto s P{nom sa nem{ ch{pať ako nejak{ 

povinnosť alebo ako čosi uložené zvonka.”                                                                    VIAC 

 

Modlitba prezidentov Palestíny a Izraela vo Vatik{ne už 8. júna 
Modlitbové stretnutie za mier, na ktoré Svätý Otec František pozval počas svojej 

púte vo Svätej zemi prezidentov Izraela a Palestíny Šimona Peresa a Mahmúda 

Abb{sa, sa uskutoční v nedeľu 8. júna v popoludňajších hodin{ch vo Vatik{ne.  
 

Tento d{tum bol akceptovaný oboma stranami, píše sa v komuniké Tlačového 

strediska Svätej stolice. O význame ofici{lneho pozvania predstaviteľov Palestíny 

a Izraela k modlitbe vo Vatikáne, sa pre Vatikánsky rozhlas vyjadril P. David 

Neuhaus SJ, zodpovedný za komunik{ciu počas n{vštevy Svätej zeme. Na ot{zku, či 

p{pež púťou vo Svätej zemi kladie z{klady diplomacie modlitby, p{ter Neuhaus 

odpovedal: „Myslím si, že je to veľmi dôležité. Veľké množstvo novin{rov povedalo: „P{pež 

teraz hr{ rolu, v ktorej Kerry neuspel! Prevezme teda p{pež Kerryho miesto?‟  Ja som povedal: 

„Nie, p{pež do hľadania pokoja vn{ša nový rozmer.‟ Rozmer, na ktorý sa často zabúda, ale 

ktorý je pre n{s azda tým najdôležitejším: modlitbu. A toto je úlohou pápeža!”                  VIAC  

 

„O Papa mio“ – stretnutie p{peža s deťmi 
Nezabudnuteľný deň zažilo v sobotu 31. mája 500 detí z Neapola a Ríma, ktoré sa 

stretli s p{pežom Františkom v átriu Auly Pavla VI. vo Vatikáne. Na podujatie 

„Nádvorie detí“ prišli špeci{lnym Detským vlakom, podobne ako vlani v júni.  
 

V tomto druhom ročníku „N{dvoria detí“ išlo o žiakov šiestich z{kladných škôl 

z periférií Neapola a dvoch z Ríma, ktoré v rámci didakticko-kultúrneho kurzu 

navštívili Vatik{n, Koloseum, ale aj 

katakomby sv. Januára v Neapole 

a katakom-by sv. Prisicilly v Ríme. „O Papa 

mio...” Detská tvorivosť a vynaliezavosť 

transformo-vala pieseň „O sole mio‘ – azda 

najzn{mejšiu taliansku pieseň – na hudobné 

objatie pre p{peža Františka, čo ocenil 

srdečným smiechom a pochvalou za 

jedinečný výkon. Svätý Otec sa očividne cítil 

ako doma uprostred toľkých veselých 

a spontánnych detí. Poďakoval sa im aj za neobyčajný darček, rastlinu zasadenú 

v zemi z katakomb. A pr{ve od tohto bodu sa začal rozvíjať spont{nny dialóg medzi 

p{pežom a deťmi.                                                                                                                VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/04/generálna_audiencia:_nábožnosť_je_priateľstvo_s_bohom_v_tichej_službe/slo-804695
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/30/páter_neuhaus_o_význame_pápežovho_pozvania_prezidentom_palestíny_a/slo-803471
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/31/„o_papa_mio“_–_stretnutie_pápeža_s_deťmi/slo-803774
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P{pež František: N{dej pre Zimbabwe plynie z Kristovho vzkriesenia 
Svätý Otec v príhovore biskupom Zimbabwe, v r{mci n{vštevy Ad limina, 

pripomenul bohatú kresťanskú históriu krajiny na juhu Afriky: Po rokoch 

pôsobenia mision{rov, ktoré sa sp{jajú najmä s činnosťou misijných staníc a škôl 

na výchovu domorodej inteligencie, sa dnes pozoruje hojné ovocie.  
 

Mnoho politických lídrov na rozličných úrovniach vyšlo pr{ve z cirkevných škôl. 

Katolícke nemocnice sú prínosom už mnoho desaťročí. Misie sa premenili na 

domorodé diecézy a miestna cirkev m{ dnes svojich dom{cich kňazov, pričom naďalej 

rastú domáce povolania. Okrem tohto vďakyvzdania sa p{pež František dotkol aj 

mimoriadne n{ročnej politicko-ekonomickej situácie krajiny v posledných rokoch. 

Zdôraznil, že Cirkev stojí pri trpiacom ľude krajiny.                                                    VIAC 

 

P{pež k ukončeniu mesiaca máj:  Mária sa ponáhľa nám na pomoc 
V  posledný m{jový deň, ktorý je podľa miestneho liturgického kalendára aj 

sviatkom N{vštevy Panny M{rie u Alžbety, sa vo Vatik{nskych z{hrad{ch konala 

tradičn{ mari{nska pobožnosť k ukončeniu mesiaca m{j za účasti p{peža.  
 

Začala sa o 20.00 procesiou od kostola sv. Štefana 

k Lurdskej jaskyni, za spevu a modlitby posvät-

ného ruženca. Pobožnosť viedol kardinál Angelo 

Comastri, vikár Svätého Otca pre mesto Vatikán. 

P{pež František prišiel k jaskyni okolo 21. hodiny. 

Po speve litánií sa prítomným prihovoril slovami: 

„Modlili sme sa k Panne Márii, ospevovali sme je 

mnohými titulmi, ktoré má. (...) Evanjelium nám 

hovorí, že po zvestovaní sa pon{hľala, nestrácala čas, 

ihneď išla slúžiť. Je Pannou ochotnej pohotovosti. Ihneď 

je pripravená prísť nám na pomoc, keď ju prosíme 

o  ochranu. V mnohých okamihoch života, kde 

potrebujeme jej pomoc, pamätajme, že ona nenechá na 

seba čakať, je pripraven{ ihneď poslúžiť.“ Stovkám 

prítomných zamestnancov Vatikánu a ich rodinám 

udelil p{pež František v závere mariánskej 

pobožnosti svoje apoštolské požehnanie. Potom sa pristavil pri veriacich a uprostred 

nich, spolu s nimi spieval z{verečú pieseň. 
 

„S Kristom budujte mosty“ – posolstvo účastníkom 99. Katholikentagu  
V nemeckom Regensburgu sa od 28. mája do 1. júna slávil už 99. ročník podujatia 

Katholikentag. Stotisícov{ účasť zahŕňa aj hostí z Čiech, Rakúska a iných krajín. 

Účastníkov Katholikentagu pozdravil p{pež prostredníctvom posolstva. 
 

Svätý Otec František vo svojom posolstve adresovanom biskupovi Regensburgu 

Rudolfovi Voderholzerovi v duchu motta podujatia „S Kristom budovať mosty“ 

poukazuje na „st{lu úlohu kresťanov budovať mosty vzťahov, viesť s druhými dialóg 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/02/pápež_františek:_nádej_pre_zimbabwe_plynie_z_kristovho_vzkriesenia/slo-804081
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o ot{zkach života a predovšetkým nezanedb{vať starostlivosť o hranice, či už sa týkajú 

spoločnosti, n{boženstva alebo medziľudských vzťahov.“ Základ, na ktorom ako kresťania 

budujeme, predstavuje samotný Ježiš Kristus, ktorý „svojou smrťou a zmŕtvychvstaním 

pre nás stavia most smerujúci do života.“                                                                             VIAC 
 

P{pež František podporil koordin{ciu humanit{rnej pomoci Sýrii  
Zástupcovia katolíckych charitatívnych organizácií, ktoré pôsobia v Sýrii 

v súvislosti s tamojšou krízou, sa v piatok 30. mája v  Ríme zišli na koordinačnom 

stretnutí. Účastníkov prišiel popoludní pozdraviť aj Svätý Otec.  
 

Poďakoval im za ich službu, ktor{  je „znakom 

blízkosti celej Cirkvi a osobitne Svätej stolice voči 

sýrskemu ľudu a ďalším n{rodom Blízkeho východu“. 

V posolstve, ktoré im odovzdal, konštatuje bolestnú 

skutočnosť, že sýrsku krízu sa nepodarilo vyriešiť. 

Znovu apeluje na svedomie protagonistov konfliktu 

a tiež na svetové inštitúcie a verejnú mienku, aby 

dosiahli zastavenie bojov a vyjedn{vanie pre dobro obyvateľov Sýrie. Osobitne 

upozorňuje na pr{vo vojnových utečen-cov, medzi ktorými majú veľký podiel 

kresťania, vr{tiť sa do svojej vlasti.                                                                                   VIAC 
 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty 
„V{š smútok sa premení na radosť.“ Tento Ježišov prísľub učeníkom bol centrom 

homílie p{peža Františka v piatok 30. mája. Tá bola akoby hymnom na kresťanskú 

radosť, ktor{ sa podľa neho ned{ kúpiť, ale len prijať ako dar od P{na. Radosť 

kresťanov je „radosťou v n{deji“, povedal. V pondelok 2. júna uviedol Svätý Otec tri 

charakteristiky lásky, ktorú Ježiš prechov{va k Cirkvi, svojej Neveste: verná, vytrvalá, 

plodná. Sú to tiež charakteristiky opravdivého kresťanského manželstva, zdôraznil 

Svätý Otec počas svätej omše za účasti pätnástich jubilijúcich manželských párov. 

Jedným z najsilnejších obrazov homílie z 3. júna bolo konštatovanie, že Ježiš prosí za 

každého z n{s ukazujúc Otcovi svoje rany. Ježiš je n{š obhajca, ktorý n{s obhajuje, aj 

keď sme sa previnili a dopustili mnohých hriechov.  
 

Dohoda s Vatikánom o uznávaní vzdelania je na dosah 
Podpredseda vl{dy a minister zahraničných vecí a európskych z{ležitostí Miroslav 

Lajč{k sa 2. júna stretol s predsedom KBS a bratislavským arcibiskupom 

metropolitom Mons. Stanislavom Zvolenským. Hovorili o dohode medzi 

Slovenskom a Vatikánom o uznávaní dokladov o vzdelaní. 
 

Obaja partneri ocenili vysokú úroveň dvojstranných vzťahov medzi Slovenskou 

republikou a Svätou stolicou, ktor{ vytv{ra vhodné podmienky pre ďalší rozvoj 

spolupr{ce medzi št{tom a Katolíckou cirkvou na Slovensku. „Som r{d, že spoločným 

úsilím sa n{m podarilo pokročiť v príprave dohody o vz{jomnom uzn{vaní dokladov o vzde-

laní, ktor{ zjednoduší proces uzn{vania akademických titulov absolventov p{pežských 

univerzít a prispeje k posilneniu akademickej mobility“, uviedol minister M. Lajč{k. 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/30/„s_kristom_budujte_mosty“_–_posolstvo_účastníkom_99._katholikentagu_v/slo-803586
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/30/pápež_františek_podporil_koordináciu_humanitárnej_pomoci_sýrii_/slo-803614
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/30/ranná_homília:_kresťan_počíta_s_ťažkosťami,_jeho_radosť_je_v_nádeji/slo-803564
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/03/homília_svätého_otca_jubilujúcim_manželom:_vernosť,_vytrvalosť_a/slo-804131
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/04/utorková_homília:_ježiš_sa_nás_zastáva_u_otca_prostredníctvom_svojich/slo-804429
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Pripomenul, že obidve strany majú z{ujem, aby nový zmluvný dokument medzi 

Slovenskou republikou a Svätou stolicou bol podpísaný počas pl{novanej recipročnej 

n{vštevy sekret{ra Svätej stolice pre vzťahy so št{tmi Mons. Domeniqua Mambertiho 

na Slovensku.                                                                                                                       VIAC 

 

Posledn{ rozlúčka s kňazom a futbalistom Jurajom Kadlecom 
Vo štvrtok 5. júna sa veriaci rozlúčia so zosnulým kňazom Jurajom Kadlecom, ktorý 

dlhé roky pôsobil v Sarnii, v kanadskej provincii Ontario. Meno Juraj Kadlec sa 

pred jeho emigráciou spájalo najmä s futbalom. 
 

Narodil v roku 1931 v Bratislave. Hral za špičkové slovenské 

kluby NV Bratislava, ČH Bratislava, Dynamo Žilina a Spartak 

Trnava. Po stretnutí Spartaku s AS Rím v roku 1960 zostal 

v Taliansku, aby mohol vyštudovať teológiu. Za kňaza bol 

vysvätený 23. decembra 1967 v Ríme kardinálom Josefom 

Beranom. Ako kňaz pôsobil 32 rokov v Kanade, vo Farnosti 

Panny Márie, Matky milosrdenstva v Sarnii, pri hraniciach s USA 

v oblasti veľkých jazier. Posledné obdobie života prežil v 

neďalekom Chathame, kde 1. júna 2014 zomrel vo veku nedožitých 83 rokov. 

Pochovaný bude na miestnom cintoríne. Pohrebnej svätej omši vo štvrtok 5. júna o 11. 

hod. v Kostole sv. Jozefa v Chathame bude predsedať biskup Ronald Fabro, 

koncelebrovať bude slovenský kňaz Benjamín Kosn{č.                                                VIAC 

 

Cena Andreja Radlinského pre Slovenskú redakciu VR 
V predvečer 7. veľkonočnej nedele, ktor{ je aj Dňom médií, sa v Bratislave konalo 

odovzdávanie Ceny Andreja Radlinského 2014. Pri ceremónii v Dóme sv. Martina 

cenu odovzdal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.  
 

Za celoživotný prínos bol ocenený muzikológ a odborník na filmovú hudbu prof. 

PhDr. Juraj Lexman ArtD., za dlhodobý prínos v oblasti médií bola ocenená Slovenská 

redakcia Vatikánskeho rozhlasu a za aktuálny prínos v oblasti médií si cenu Andreja 

Radlinského odniesol moderátor RTVS PhDr. Igor Haraj, PhD. V mene Slovenskej 

redakcie Vatikánskeho rozhlasu prevzal ocenenie jej niekdajší dlhoročný vedúci p{ter 

František Sočufka SJ.                                                                                                           VIAC 
 

____________________________________________________________________________ 
 

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/2014/06/02/dohoda_medzi_slovenskom_a_vatikánom_o_uznávaní_vzdelania_je_na_dosah/slo-804242
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/04/v_kanade_posledná_rozlúčka_s_kňazom_a_futbalistom_jurajom_kadlecom/slo-804558
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/31/cena_andreja_radlinského_pre_slovenskú_redakciu_vatikánskeho_rozhlasu/slo-803856

