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____________________________________________________________________________ 

 

Milí priatelia, febru{r sa začal v znamení sviatku zasvätených, pri ktorom Svätý Otec ocenil 

najmä nezastupiteľné miesto rehoľných sestier v spoločenstve Cirkvi. Pritom tiež poznamenal, 

že krstné zasvätenie sa týka každého kresťana bez rozdielu. Všimnime si tentoraz aj modlitbové 

úmysly, ktoré vybral p{pež František pre tých, ktorí ho podporujú prostredníctvom 

Apoštol{tu modlitby. Vo febru{ri pri našich modlitb{ch „na úmysel Svätého Otca“ prosíme 

za to, „aby Cirkev a spoločnosť rešpektovali múdrosť i skúsenosti starších“ a za to, „aby kňazi, 

rehoľníci i laici spoločne a veľkodušne pracovali na evanjeliz{cii.“ V mene celej redakcie Vám 

príjemné čítanie praje 

Jozef Bartkovjak SJ 

____________________________________________________________________________ 
 

Deň zasväteného života s p{pežom Františkom: Sviatok stretnutia 
V nedeľu 2. februára, na sviatok Obetovania Pána, ktorý je aj Dňom zasväteného 

života, predsedal Svätý Otec v Bazilike sv. Petra svätej omši za účasti tisícok 

zasvätených   mužov a žien,  členov   rôzličných rehoľných  kongregácií a   komunít.  
 

Deň zasväteného života zaviedol p{pež J{n Pavol 

II. v roku 1997 ako vďakyvzdanie Cirkvi za dary, 

ktorými ju Duch Svätý obohacuje prostred-

níctvom zasvätených osôb s ich rozličnými 

charizmami. V úvodnej liturgii svetla p{pež 

František požehnal sviece, ktoré v sprievode 

hlavnou loďou baziliky niesli z{stupcovia 

viacerých rehoľných spoločenstiev. Po úryvku 

z Luk{šovho evanjelia o obetovaní malého Ježiška 

v Jeruzalemskom chráme Svätý Otec v homílii 

označil sviatok Obetovania P{na za „sviatok 

stretnutia“. Ústredné miesto pri tomto stretnutí 

zaujíma osoba Ježiša Krista. P{pež túto udalosť 

označil ako „stretnutie medzi Ježišom a jeho 

ľudom“. Ďalej v homílii vysvetlil duchovnú 

symboliku stretnutia dvoch generácií. Mária 

a Jozef, ako mladí, ktorí horlivo zachovávajú 

Pánov zákon, sa stretávajú so starým Simeonom a Annou ako tými, ktorí sú citliví na 

vnuknutia Ducha Svätého. Stretnutie v Jeruzalemskom chráme tak v sebe spojilo 

vernosť zachov{vaniu z{kona s rozmerom proroctva.                                                 VIAC 

 

Svätý Otec na Anjel Pána: Rehoľníci sú svedkami Božej dobroty a lásky  
Napriek dažďu v nedeľu 2. febru{ra veriaci na modlitbu Anjel Pána s p{pežom 

Františkom na N{mestie sv. Petra prišli v hojnom počte. V úvode príhovoru ich 

pochválil za  tento  prejav  statočnosti  a venoval sa  téme  Dňa  zasväteného  života.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/29/úmysly_apoštolátu_modlitby_na_rok_2014/slo-751535
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/02/homília_svätého_otca:_obetovanie_pána_ako_sviatok_stretnutia/slo-769536
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„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Všetkých v{s tu na n{mestí zm{čal d{žď... no ste 

odv{žni! Dnes sl{vime sviatok Obetovania Ježiša v chr{me. Na tento deň pripad{ aj 

Deň zasväteného života, ktorý poukazuje na to, akí dôležití sú pre Cirkev všetci tí, 

ktorí prijali povolanie k nasledovaniu Ježiša zblízka cestou evanjeliových r{d. Dnešné 

evanjelium rozpr{va, ako štyridsať dní po 

Ježišovom narodení M{ria s Jozefom priniesli 

dieťa do chr{mu, aby ho obetovali a zasvätili 

Bohu, ako predpisoval židovský Z{kon. T{to 

evanjeliov{ udalosť predstavuje tiež ikonu 

darovania vlastného života zo strany tých, 

ktorí si prostredníctvom Božieho daru osvoju-

jú typické črty Ježiša panenského, chudob-

ného a poslušného. Toto obetovanie seba 

samého Bohu sa týka každého kresťana, pretože všetci sme mu zasvätení prostred-

níctvom krstu. Všetci sme povolaní obetovať sa Otcovi s Ježišom a  ako Ježiš, aby sa 

n{š život stal veľkodušným darom, v rodine, v práci, v službe Cirkvi, v dielach 

milosrdenstva.”                                                                                                                   VIAC 
 

Katechéza stredajšej gener{lnej audiencie:  Eucharistia ako hostina 

Generálna audiencia sa v stredu 5. febru{ra konala opäť N{mestí sv. Petra. Pre d{žď 

sa starší a chorí zhromaždili v Aule Pavla VI., kde sa pri nich Svätý Otec pristavil 

ešte pred príchodom na n{mestie. Katechézu p{pež František téme Eucharistie, 

ktorú predstavil ako hostinu pri spoločnom stole.  
 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dobrý deň, hoci to nie je pekný deň, však? Je trochu 

škaredo! Dnes v{m budem hovoriť o Eucharistii. Eucharistia je v srdci „kresťanskej 

inici{cie“ spolu s krstom a sviatosťou birmovania a ustanovuje žriedlo samotného 

života v Cirkvi. Z tejto sviatosti l{sky totiž vyviera každ{ opravdiv{ cesta viery, 

spoločenstva a svedectva. To, čo vidíme keď sa sch{dzame na sl{venie Eucharistie, 

svätej omše, n{m už d{va tušiť, čo sa chyst{me prežívať. V strede priestoru určeného 

pre sl{venie sa nach{dza olt{r, čo je 

vlastne stôl, pokrytý obrusom, a to-

to nás vedie k myšlienke na hosti-

nu. Na stole sa nach{dza kríž, aby 

n{m naznačil, že na tom olt{ri sa 

obetuje Kristova obeta: on je du-

chovným pokrmom, ktorý sa tam 

prijíma v podobe znakov chleba 

a vína. Vedľa stola sa nach{dza 

ambón, čiže miesto, z ktorého sa 

hl{sa Božie slovo: toto n{m 

naznačuje, že sa tam sch{dzame počúvať P{na, ktorý sa prihov{ra prostredníctvom 

Svätého písma, a tak pokrmom, ktorý prijímame je aj jeho Slovo.”                            VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/02/pápež_na_anjel_pána:_„rehoľníci_a_rehoľníčky_sú_svedectvom,_že_boh_je/slo-769584
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/05/katechéza_pápeža_františka:_eucharistia_ako_hostina/slo-770521
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Vo Vatikáne predstavili  Rok zasväteného života 2015 
Rok 2015, ako ozn{mil p{pež František na stretnutí s rehoľníkmi, bude Rokom 

zasväteného života. Jeho cieľom je pripomenutie 50. výročia koncilového dekrétu 

Perfectae caritatis o obnove rehoľného života, ale aj „uchopenie budúcnosti 

s n{dejou“  a povzbudenie  zasvätených  k „prežívaniu prítomnosti so zanietením“. 
 

Slávnostné otvorenie Roka zasväteného života je pl{nované už na október 2014, 

v súvislosti s 50. výročím publikovania koncilového dekrétu Perfectae caritatis o ob-

nove rehoľného života, a ukončený by mal byť 21. novembra 2015, vo Svetový deň 

„Pro orantibus“, venovaný klauzúrnym komu-

nitám. Hlavné ciele a niektoré aktivity 

pripravovaného Roka zasväteného života pred-

stavili v piatok 31. janu{ra v Tlačovom 

stredisku Svätej stolice kardinál João Braz de 

Aviz, prefekt Kongreg{cie pre Inštitúty 

zasväteného života a spoločnosti apoštolského 

života spolu so sekret{rom kongre-gácie Mons. 

Josém Rodríguezom Carballom OFM. Kardinál de Aviz vo svojom príspevku 

poznamenal, že spr{va bola na stretnutí p{peža Františka s vyššími rehoľnými 

predstavenými mužských reholí 29. novembra prijatá dlhým aplauzom.                 VIAC 

 

Kongregácii pre náuku viery:  Učenie Cirkvi m{ slúžiť Božiemu ľudu 
Svätý Otec prijal v piatok 31. januára na audiencii členov plen{rneho zasadnutia 

Kongregácie pre náuku viery pod vedením jej prefekta, arcibiskupa Gerharda 

Ludwiga Müllera. V príhovore vyzdvihol dôležitosť ich príspevku k ochrane 

integrity viery pre dobro celého Božieho ľudu.  
 

Osobitne pouk{zal na dôležitosť skúmania vzťahu medzi osobnou vierou a slávením 

sviatosti manželstva, osobitne v meniacom sa kultúrnom kontexte. Práve táto 

problematika bola hlavnou témou reflexie plen{rneho zasadnutia. P{pež František sa 

pracovnému tímu Kongreg{cie pre n{uku viery tiež poďakoval za ich nasadenie pri 

riešení prípadov najťažších deliktov, najmä tých, ktoré sa týkajú zneužívania 

mladistvých. V tejto súvislosti naznačil možné budúce pričlenenie Komisie na 

ochranu detí, ktorú nedávno osobne zriadil, ku Kongregácii pre náuku viery.        VIAC 
 

Vyslanie  rodín  Neokatechumenátnej cesty  na misie  ad gentes 
Aula  Pavla VI.  bola v sobotu  1. februára  svedkom 

výnimočného  stretnutia.   Pápež František  tu so 

sl{vnostným požehnaním a modlitbou vyslal na misie 

ad gentes 174 nových rodín Neokatechumenátnej 

cesty.  Pripomenul  im,  že „Boh ide pred nimi“. 
 

Noví misionári sa priradia k doterajšiemu počtu 414 

rodín z Európy, prevažne zo Španielska a Talianska. 

Ide celkom o 40 misijních skupin, ktoré mieria do Číny, Indie, Vietnamu, Francúzska, 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/31/vo_vatikáne_dnes_predstavili_rok_zasväteného_života_2015/slo-769194
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/31/pápež_františek:_učenie_cirkvi_má_slúžiť_božiemu_ľudu/slo-769197
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Švajčiarska, USA, Mongolska, Dánska, Fínska, Estónska, Lotyšska, Ukrajiny, Kosova, 

Holandska, Bulharska, Maďarska, Rakúska. (…) P{pež sa prítomným poďakoval za 

„radosť ich viery a nadšenie pre kresťanské svedectvo“. „Cirkev je v{m vďačn{ za vašu 

štedrosť, za všetko, čo robíte v Cirkvi a vo svete,“ povedal a pripomenul niekoľko 

užitočných r{d.                                                                                                                                 VIAC 
 

Svätý Otec nás pozýva uvažovať počas pôstu nad chudobou 
Vo Vatik{ne bolo v utorok 4. febru{ra predstavené posolstvo p{peža Františka na 

Pôstne obdobie 2014, ktorého téma znie Stal sa chudobným, aby nás svojou 

chudobou obohatil (porov. 2 Kor 8,9). Posolstvo predstavili kardinál Robert Sarah, 

predseda P{pežskej rady cor unum a manželský p{r, ktorý pôsobí na Haiti.  
 

„Je to mimoriadne posolstvo, prostredníctvom ktorého n{s chce p{pež František viesť pôstom, 

aby ho cel{ Cirkev prežívala plným spôsobom a vedom{ si dodržiavania z{väzku, ktoré m{ 

každý pokrstený a každý pastier voči chudobným,“ uviedol počas prezent{cie kardin{l 

Sarah. Text pôst- neho posolstva „sa zame-

riava na chudobu a osobitným spôsobom na 

chudobu Krista“, teda na koncept chudoby, 

ktorý je veľmi milý p{pežovi Františkovi. 

Často býva chu- doba chápaná ako ne-

dostatok majet- ku, Svätý Otec však 

ponúka „integr{l- nu víziu chudoby“. Voľba 

chudoby zo stra- ny Krista n{m hovorí, že 

existuje aj „pozi- tívny rozmer chudoby“ 

a evanjelium vyhlasuje chudobných za blahoslavených. (…) P{pež František sa 

v posolstve dotýka troch druhov chudoby: materiálnej, morálnej a duchovnej. Kým 

prv{ sa týka tých, ktorí žijú v podmienkach nedôstojných pre človeka, mor{lna 

chudoba predstavuje „otrocké podľahnutie nerestiam a hriechu“.                                           VIAC 

 

Ad limina apostolorum rakúskych biskupov  
Buďte „soľou zeme a svetlom sveta“! – toto pripomenul p{pež František rakúskym 

biskupom, ktorých prijal vo štvrtok 30. janu{ra na audiencii v z{vere ich n{vštevy 

Ad limina apostolorum vo Vatikáne.  
 

Počas stretnutia im odovzdal svoj vopred pripravený príhovor v textovej podobe, 

zameraný najmä na dôležitosť pastor{cie rodín, praktizovania sviatosti zmierenia a na 

prehlbovanie ch{pania roly kňaza a laikov vo farskom spoločenstve. Obdobie ôsmich 

rokov od poslednej podobnej n{vštevy rakúskych biskupov vo Vatikáne bolo 

v Rakúsku poznačené spočiatku najmä sympatiou k Cirkvi a Petrovmu n{stupcovi, čo 

sa podľa slov p{peža Františka uk{zalo aj počas apoštolskej n{vštevy Benedikta XVI. 

pri príležitosti 850. výročia svätyne v Mariazelli v roku 2007. Po nej však nastúpilo pre 

Cirkev zložité obdobie, ktorého príznakom je klesajúca tendencia podielu katolíkov 

v Rakúsku. P{pež preto biskupov povzbudil, aby t{to skutočnosť, ktor{ „m{ rôzne 

príčiny, a  trv{ už niekoľko desaťročí“ bola podnetom k novej evanjelizácii.                 VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/01/svätý_otec_misionárom_neokatechumenátnej_cesty:_„prinášajte_všetkým/slo-769453
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/31/vo_vatikáne_predstavia_posolstvo_svätého_otca_na_pôstne_obdobie/slo-769209
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/01/slová_pápeža_františka_rakúskym_biskupom_pri_návšteve_ad_limina/slo-769481
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Slov{ p{peža Františka americkej Univerzite Notre Dame  
P{pež František vo štvrtok 30. janára prijal na audiencii správnu radu americkej 

Univerzity Notre Dame v súvislosti s inauguráciou jej nového centra v Ríme. Ide 

o prestížnu katolícku univerzitu, ktor{ bola v št{te Indiana založen{ v roku 1842 

otcom Edwardom Sorinom, členom Kongreg{cie Svätého kríža.  
 

Svätý Otec v príhovore poznamenal, že Univerzita Notre Dame od svojho založenia  

krajine významne prispieva v prospech Cirkvi. Pripomenul aktu{lnosť inšpir{cie 

zakladateľa napriek zmeneným okolnostiam 21. storočia. Zdôraznil misijnú dimenziu 

kresťanského učeníctva, ktoré sa musí odraziť v živote a pr{ci jednotlivých cirkevných 

inštitúcií: „Toto zapojenie sa do ‚mision{rskeho učeníctva‘ by malo byť mimoriadnym 

spôsobom vnímané na katolíckych univerzitách (porov. Evangelii gaudium, 132-134), ktoré 

sú zo svojej podstaty angažované vo zviditeľňovaní súladu medzi vierou a rozumom 

a upriamovaní pozornosti na význam kresťanského posolstva pre ľudský život, prežívaný 

v plnosti a autentickosti.“                                                                                                      VIAC 
 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty 
Kresťan bez Cirkvi, to nejde! Povedal p{pež František pri rannej svätej omši v Dome 

Santa Marta vo štvrtok 30. januára a uviedol tri piliere spolupatričnosti s Cirkvou: 

pokora, vernosť a modlitba za Cirkev. 

V piatok 31. januára Svätý Otec pozna-

menal, že ak bude medzi ľuďmi menej 

Božej prítomnosti, „stratí sa pojem 

hriechu“ a môže sa stať, že iní budú platiť 

cenu za našu „kresťanskú priemernosť“. 

Neberme spravodlivosť do vlastných rúk 

v ťažkých časoch, ale spoľahnime sa na 

Boha. Túto myšlienku rozvinul v homílii 

3. februára komentujúc postoj kr{ľa 

Dávida a jeho rozhodnutie kr{čať cestou dôvery v Boha. V utorok 4. februára nás 

upozornil na skutočnosť, že aj Boh plače, jeho plač je ako plač otca, ktorý miluje svoje 

deti a nezaprie ich, ani keď sú tvrdošijné, vždy ich vyčak{va.  

 

P{pež František prijme na audiencii kr{ľovnú Alžbetu II. 
P{pež prijme 3. apríla na audiencii Alžbetu II., kr{ľovnú Spojeného kr{ľovstva 

Veľkej Brit{nie a Severného Írska. Panovníčka navštívi Rím v sprievode princa 

Filipa na pozvanie talianskeho prezidenta Giorgia Napolitana.  
 

Program n{vštevy bude pozost{vať zo súkromného obedu s prezidentom 

v Quirin{lskom pal{ci, po ňom sa kr{ľovn{ odoberie na audienciu do Vatik{nu. Pôjde 

o prvé stretnutie anglickej kr{ľovnej s p{pežom Františkom. Na svätej omši pri 

príležitosti začiatku jeho pontifik{tu, 19. marca 2013, ju zastupoval vojvoda 

z Gloucesteru. Kr{ľovn{ Alžbeta navštívila Rím naposledy v roku 2000, keď ju prijal 

na audiencii Ján Pavol II. S p{pežom Benediktom XVI. sa stretla v Spojenom 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/30/americkú_univerzitu_notre_dame_pápež_povzbudil_k_„misionárskemu/slo-768769
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/30/pápež_v_štvrtkovej_homílii:_tri_piliere_spolupatričnosti_k_cirkvi:/slo-768757
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/31/pápež_v_piatkovej_homílii:_stratou_zmyslu_pre_boha_strácame_vedomie/slo-769141
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/03/pápež_v_pondelkovej_homílii:_zaujmime_v_ťažkých_chvíľach_dávidov/slo-769932
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/04/pápež_v_utorkovej_homílii:_aj_boh_plače,_má_srdce_otca/slo-770182
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kr{ľovstve v roku 2010 pri príležitosti jeho apoštolskej cesty. Ešte v roku 1961 ju na 

audiencii prijal aj p{pež J{n XXIII.  
 

P{pežovo  objatie  chudobným  Ríma 
„Povedz všetkým, že im posielam silné objatie“ – s týmto odkazom od p{peža 

Františka išiel Mons. Konrad Krajewski, p{pežský almužník, sl{viť nedeľnú svätú 

omšu do Baziliky Santa Maria in Trastevere.  
 

Zúčastnili sa na nej stovky ľudí bez domova a pracovníci Komunity 

sv. Egídia, aby si aj tohto roku pripomenuli smutnú udalosť z 2. 

februára v roku 1983, keď v blízkosti rímskej vlakovej stanice 

Termini zomrela bezdomovkyňa vo veku 71 rokov Modesta 

Valentiov{. Tejto žene, žijúcej v podmienkach extrémnej chudoby, 

bola odmietnut{ odborn{ zdravotn{ pomoc, pretože bola špinav{. 

Mons. Krajewski prítomným, ktorí pri svätej omši pamätali na 

mnohých ďalších ľudí, ktorí podobne zomreli na ulici alebo trpia 

krajnou chudobou, odovzdal v homílii pozdrav od biskupa Ríma.                           VIAC 

 

Rozhovor so Zuzanou Klimanovou zo spoločenstva Miles Jesu 
Sviatok Obetovania Pána 2. februára Cirkev slávila ako Deň zasvätených. V tejto 

súvislosti sme si k mikrofónu pozvali členku spoločenstva, ktoré patrí k menej 

zn{mym novým form{m zasväteného života. O svojej ceste povolania a skúsenosti 

života v komunite hovorí Zuzana Klimanová zo spoločenstva Miles Jesu. 

Vyštudovan{ etnologička v súčasnosti žije v malej komunite v Ríme a venuje sa 

dobrovoľníckej službe utečencom v Centre Astalli (JRS - Jezuitsk{ služba utečencom) 

a chudobným v charitatívnom centre Komunity sv. Egídia. 
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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/2014/02/03/pápežovo_objatie_chudobným_ríma/slo-769748
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/01/rozhovor_so_zuzanou_klimanovou_zo_spoločenstva_miles_jesu/slo-769461

