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Pápež František pred nedeľnou modlitbou 

Anjel Pána o nasledovaní Božej logiky 

služby, lásky a viery 
Aj v nedeľu 2. júna 2013 sa napoludnie zhromaždili 

na vatikánskom námestí tisíce pútnikov na modlitbu 

Anjel Pána. V  príhovore pred ňou sa Svätý Otec 

vrátil k odkazu slávnosti Kristovho tela a krvi. 

V  závere   pripomenul  obete  vojnových  konfliktov. 
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Uplynulý štvrtok sme 

slávili sviatok Božieho tela, ktorý sa v Taliansku 

a iných krajinách slávi v dnešnú nedeľu. Je to sviatok 

Eucharistie, sviatosti Kristovho tela a krvi. Evanjelium 

nám rozpráva o zázračnom rozmnožení chlebov (Lk 

9,11-17). Zastavím sa pri jednom aspekte, ktorý ma 

vždy osloví a privedie k zamysleniu. Stojíme na brehu 

Galilejského jazera a začína sa stmievať. Ježiš je 

ustarostený kvôli zástupu ľudí, ktorí sú už niekoľko hodín spolu s ním. Sú ich tisíce 

a sú hladní. Čo robiť? Učeníci si uvedomujú, že nastal problém, a preto Ježišovi 

hovoria: „Rozpusť zástup“, aby si šiel do okolitých dedín zaobstarať niečo na jedenie. 

Ježiš im však hovorí: „Vy im dajte jesť“ (v. 13). Učeníci ostali prekvapení a odpovedali: 

„Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby“. Teda, akoby povedali: sotva postačí nám. 

Ježiš dobre vie, čo má robiť, ale chce zapojiť svojich učeníkov, chce ich poučiť. 

Počínanie učeníkov je ľudským postojom, ktorý hľadá čo najreálnejšie riešenie bez 

vytvárania prílišných problémov: Rozpusť zástup, hovoria, nech sa každý zariadi ako 

vie, veď si pre nich už urobil dosť: kázal si, uzdravoval chorých. Ježišov postoj je 

úplne odlišný a vychádza z jednoty s jeho Otcom, z lásky k ľuďom, z jeho súcitu. VIAC 
 

V nedeľu sa Cirkev na celom svete spojila v modlitbe a adorácii 
V kontexte Roku viery bola uplynulá nedeľa mimoriadnym dňom. Pápež František 

predsedal v Bazilike sv. Petra hodinovej adorácii, počas ktorej sa o 17. hodine nášho 

času – v ostatných  častiach  sveta  ich  miestneho  času – spojil celý kresťanský svet. 
 

„Jeden je Pán, jedna viera“ – citát Listu Efezanom bol mottom tejto jedinečnej udalosti, 

ktorú pri príležitosti Roku viery navrhol ešte Benedikt XVI. Chór Capella Sistina 

sprevádzal pápeža Františka prichádzajúceho k 

oltáru, kde predsedal eucharistickej adorácii v 

spoločenstve s veriacimi na celom svete. Modlili sa za 

dobro Cirkvi, aby „ju Pán urobil stále poslušnejšou v 

načúvaní jeho slova, aby sa pred svetom javila vždy krajšia, 

bez poškvrny a vrásky, svätá a bez úhony“. Potom sa 

modlili za tých, ktorí „v mnohých rôznych častiach sveta 

prežívajú utrpenie nových foriem otroctva a sú obeťami 

vojen, obchodovania s ľuďmi, drogami a otrockej práce, za deti a ženy, ktoré trpia akoukoľvek 

formou násilia, a za všetkých, ktorí sú v ekonomickej neistote, za marginalizovaných...“    VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/02/na_obete_vojnových_konfliktov/slo-697705
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/02/pápež_františek_pred_modlitbou_anjel_pána_o_nasledovaní_božej_logik/slo-697702
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/28/medzinárodná_adorácia_s_pápežom_a_deň_evangelium_vitae_ďalším/slo-696289
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/03/v_nedeľu_medzi_17._a_18._hod._nášho_času_sa_cirkev_na_celom_svet/slo-698056
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Generálna audiencia v stredu 5. júna 2013 
Aplauz 70-tisícového zhromaždenia prerušoval katechézu pápeža Františka počas 

generálnej audiencie, v ktorej o. i. povedal, že vyhadzovať jedlo je ako kradnúť ho 

chudobným spred úst. Vzhľadom na Svetový deň životného prostredia, iniciovaný 

OSN, sa  venoval  otázke  životného  prostredia.    Vyslovil aj apel  na  pomoc  Sýrii. 
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes by som sa rád zastavil pri otázke životného 

prostredia, ako som už urobil pri rôznych príležitostiach. Pobáda ma k tomu aj 

dnešný Svetový deň životného prostredia, iniciovaný Organizáciou spojených 

národov, ktorý sa mocne odvoláva na 

potrebu obmedziť plytvanie a ničenie 

potravín. Pri rozprávaní o životnom 

prostredí, o stvorení, sa v myšlienkach 

vraciam k prvým stránkam Biblie, ku 

Knihe Genezis, ktorá potvrdzuje, že Boh 

umiestnil muža a ženu na zemi, aby ju 

obrábali a strážili (porov. 2,15). 

Prichádzajú mi na myseľ otázky: Čo znamená obrábať a strážiť zem? Naozaj 

kultivujeme a chránime stvorenie? Alebo ho využívame a zanedbávame? Sloveso 

„obrábať“ mi pripomína starostlivosť roľníka o jeho pôdu, aby priniesla plody, ktoré 

budú následne rozdelené. Koľko pozornosti, zanietenia a nasadenia! Kultivovať 

a chrániť stvorenie je Bohom danou úlohou nie iba na začiatku dejín, ale každému 

z nás; je súčasťou jeho plánu. Znamená zodpovedne umožniť svetu, aby rástol; 

premieňať ho, aby sa stal záhradou, obývateľným miestom pre všetkých. Benedikt 

XVI. viackrát pripomenul, že táto úloha, ktorú nám Boh Stvoriteľ zveril, si vyžaduje 

zachovanie rytmu a logiky stvorenia. My sa však veľakrát necháme viesť pýchou, 

ktorá chce vládnuť, vlastniť, ovládať, využívať.                                                             VIAC 
 

Homília pápeža zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi  
Pápež František prvýkrát predsedal tradičnej slávnosti Božieho Tela na námestí 

pred Bazilikou sv. Jána v Lateráne. Eucharistické slávenie sa začalo o 19. 00 hod. 

a po svätej omši nasledovala procesia s Najsvätejšou sviatosťou oltárnou od 

Lateránskej baziliky k Santa Maria Maggiore, kde udelil eucharistické požehnanie.  
 

V evanjeliu, ktoré sme si vypočuli, sa nachádza jedno Ježišovo vyjadrenie, ktoré sa ma 

vždy dotkne: „Vy im dajte jesť“ (Lk 9,13). Vychádzajúc z tejto vety sa nechám viesť 

troma slovami: nasledovanie, spoločenstvo, 

delenie sa. 1. Predovšetkým, kto sú tí, ktorým 

treba dať jesť? Odpoveď nachádzame 

v evanjeliovom úryvku: je to dav, zástup. Ježiš 

stojí uprostred ľudí, prijíma ich, rozpráva s nimi, 

stará sa o nich, prejavuje im Božie milosrdenstvo. 

Spomedzi týchto ľudí si vyberá dvanástich 

apoštolov, aby boli s Ním a tak ako On sa ponorili 

do konkrétnych situácií vo svete. Zástup ho nasleduje, (počúva ho), pretože Ježiš koná 

novým spôsobom s autoritou toho, kto je autentický a koherentný...                        VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/05/pápež_františek:_účasť_celého_kresťanského_spoločenstva_na_pomoc/slo-698675
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/05/svätý_otec_počas_generálnej_audiencie:_postavme_sa_proti_kultúr/slo-698680
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/30/pápež_františek:_vy_im_dajte_jesť/slo-697037
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Meditácia pápeža Františka k ukončeniu mesiaca máj  
V piatok 31. mája 2013 Svätý Otec ukončil mariánsky mesiac modlitbou posvätného 

ruženca na Námestí sv. Petra so začiatkom o 20.00 hodine. Po modlitbe ponúkol 

zhromaždeniu  meditáciu  nad  postavou  Panny Márie  a udelil  požehnanie. 
 

Drahí bratia sestry, dnešný večer sme sa spoločne modlili posvätný ruženec. Prešli 

sme niektoré udalosti Ježišovej cesty, našej spásy a vykonali sme to s tou, ktorá je 

našou Matkou, Máriou, tou, ktorá nás istou 

rukou vedie k svojmu synovi Ježišovi. Mária 

nás stále vedie k Ježišovi. Dnes slávime 

sviatok Návštevy Preblahoslavenej Panny 

Márie u Alžbety. Chcel by som spolu s vami 

meditovať nad týmto tajomstvom, ktoré 

ukazuje, ako Mária čelí ceste svojho života 

s veľkým realizmom, ľudskosťou a konkrét-

nosťou. Máriin postoj charakterizujú tri 

slová: načúvanie, rozhodovanie, konanie. Slová ukazujúce, čo od nás žiada Pán.   VIAC 
 

Päťdesiate  výročie  smrti  blahoslaveného  pápeža  Jána XXIII.  
Pred 50 rokmi, presne 3. júna 1963, zomrel pápež Ján XXIII. Pri tejto príležitosti 

slávil v pondelok večer svätú omšu v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne Mons. 

Francesco Beschi, biskup Bergama, diecézy Giuseppeho Roncalliho. Po nej 

pútnikov z tejto talianskej diecézy prišiel pozdraviť aj Svätý Otec.  
 

Vo svojom príhovore uvažoval nad tým, ako je možné, že celý svet považoval pápeža 

Jána za pastiera a otca. Ako je možné, že dokázal osloviť srdcia mnohých ľudí, 

dokonca aj nekresťanov? Pápež František zdôraznil, že odpoveď nájdeme v dvoch 

kľúčových slovách, ktoré si zvolil Roncalli za svoje biskupské heslo: Oboedientia et pax 

– poslušnosť a pokoj. Uviedol, že „Angello Roncalli bol mužom, ktorý dokázal šíriť 

pokoj: prirodzený, nenútený a srdečný pokoj...“ Táto schopnosť ho sprevádzala po 

celý život na každom mieste, kde pôsobil. „Pápež Ján šíril pokoj, pretože sám mal 

vnútorný pokoj, ktorý dosiahol dlhou duchovnou formáciou“.                                  VIAC 
 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty  
„Bez radosti sa nemôžeme stať slobodní, staneme sa otrokmi našich bolestí“ – povedal pápež 

František počas svätej omše 31. mája, ktorú s ním koncelebroval aj kardinál Jozef 

Tomko. Výzvou, aby sme sa nehanbili za „pohoršenie kríža“ a nenechali „chytiť do 

pasce duchom sveta“ bola homília z 1. júna. Pápež v nej vyšiel z otázky, ktorú položili 

Ježišovi zákonníci, veľkňazi a starší krátko po tom, ako vyhnal kupcov z chrámu, že 

akou mocou to robí. Aj v nedeľu 2. júna celebroval pápež svätú omšu v Dome sv. 

Marty. Zúčastnilo sa na nej osemdesiat vojakov s následkami zranení, ktoré utrpeli 

v mierových misiách, spolu s príbuznými vojakov, ktorí padli počas výkonu služby, 

osobitne v Afganistane, za posledných päť rokov. Na tri kľúčové slová – hriešnici, 

skorumpovaní a svätí – zameral Svätý Otec homíliu v pondelok 3. júna. Vyšiel 

z podobenstva o zlých vinohradníkoch a poukázal na tri modely kresťanov. Kresťan 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/01/pápež_františek:_mária_je_ženou_načúvania,_rozhodovania_a_konania/slo-697486
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/03/pápež_františek_o_jánovi_xxiii.:_pokoj_bol_jeho_vonkajšo/slo-698134
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/31/kresťania_majú_mať_na_tvári_radosť,_nie_výraz_ako_počas_pohrebu_–_/slo-697251
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/01/pápež_v_rannej_homílii_o_klamných_ponukách_ducha_sveta_a_podstat/slo-697527
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/02/z_rannej_homílie_pápeža_františka:_vojna_zabíja_srdce_a_usmrcuje_lásku/slo-697752
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/03/z_pondelkovej_homílie_pápeža:_skorumpovaní_robia_cirkvi_zle,_svätí_s/slo-698004
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nepoužíva spoločensky zaliečavý štýl reči, inklinujúci 

k pokrytectvu, ale je nositeľom pravdy evanjelia s 

transparentnosťou detí. Táto zaujímavá myšlienka je odkazom 

či návodom, ktorý nám dal pápež v homílii 4. júna. Sťažovať sa 

na vlastné utrpenie pred Bohom nie je hriech, je to modlitba 

srdca, ktorá prichádza k Bohu – povedal 5. júna. Centrom 

stredajšej homílie bol príbeh Tóbiho a Sáry, dvoch 

spravodlivých ľudí v dramatickej situácii. Svätý Otec nás 

vyzval, aby sme sa modlili za ľudí v krajne ťažkých situáciách; 

je  ich – ako poznamenal – veľmi  veľa v našom dnešnom svete. 
 

Vyjadrenie hovorcu Svätej stolice k svätým omšiam v Dome sv. Marty 
Homílie Svätého Otca z ranných svätých omší v Dome sv. Marty si získali veľký 

počet priaznivcov. Na svojich stránkach ich ponúka denník L´Osservatore Romano, 

výber zo zvukovej nahrávky sprostredkúva Vatikánsky rozhlas. Hovorca Svätej 

stolice poskytol vyjadrenie k niektorým otázkam týkajúcim sa práve týchto slávení. 
 

 

P. Federico Lombardi sa v nóte z 29. mája vyjadruje napríklad k požiadavkám možnej 

účasti na týchto svätých omšiach alebo k možnosti získania plného znenia homílií. 

„Otázka je pochopiteľná, bola opakovane braná do úvahy a bola tiež predmetom dôkladného 

uvažovania,  zasluhuje si teda jasnú odpoveď. Predovšetkým je potrebné vziať do úvahy 

charakter, ktorý samotný Svätý Otec pripisuje ranným sláveniam svätých omší v Santa Marta. 

Ide o svätú omšu za prítomnosti nie malej skupiny veriacich, zvyčajne viac ako päťdesiat ľudí, 

počas ktorej si však pápež želá zachovať rodinný charakter. Z tohto dôvodu, napriek 

prichádzajúcim žiadostiam, si výslovne vyžiadal, aby neboli prenášané či už obrazovo alebo 

zvukovo.“                                                                                                                               VIAC 
 

Detskí onkologickí pacienti navštívili pápeža v Dome sv. Marty  
Svätý Otec v predvečer Medzinárodného dňa detí prijal v kaplnke Domu sv. Marty 

skupinu detí – onkologických pacientov  Polikliniky Gemelli. Viac k tomuto 

stretnutiu „silných emócií“ dodáva hovorca  Svätej stolice P. Federico Lombardi SJ.  
 

Dvadsaťdva de- tí sprevádzali ich 

rodičia, perso- nál polikliniky, do-

brovoľníci orga- nizácie Unitalsi, re-

hoľné sestry a kňazi, ktorí s deťmi 

absolvovali púť do Lúrd a Loreta. Pri 

príležitosti spo- menutej púte zaslali 

deti Svätému Otcovi svoje kresby 

Lurdskej jasky- ne a  list, v  ktorom 

vyjadrili želanie navštíviť ho a spolu sa 

s ním pomodliť. Stretnutie sa nieslo 

v atmosfére modlitby a veľkých emócií. Potom, ako im pápež udelil znamenie kríža 

a po pozdrave pokoja, sa k Svätému Otcovi prihovorila aj malá pacientka Michelle 

Nugnesová: „Je pekné vidieť ťa skutočného a nie ako v televízii. V Lurdoch sme za teba 

modlili, nakreslili sme ti jaskyňu Panny Márie, ako náš darček.“                                         VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/04/pápež_v_utorkovej_homílii_o_falošnom_štýle_reči_v_protiklade_/slo-698299
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/05/svätý_otec_počas_rannej_svätej_omše_o_nevyhnutnosti_modlitby,_ktor/slo-698649
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/30/vyjadrenie_hovorcu_svätej_stolice_k_ranným_sláveniam_v_dome_sv._marty/slo-696840
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/31/detskí_onkologickí_pacienti_navštívili_svätého_otca_v_dome_sv._marty/slo-697364
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Predseda Valného zhromaždenia OSN na audiencii vo Vatikáne 
Pápež prijal 31. mája vo Vatikáne predsedu 67. zasadnutia Valného zhromaždenia 

OSN Vuka Jeremiča. V nóte zo stretnutia sa uvádza, že predstavitelia venovali 

osobitnú pozornosť „riešeniu medzinárodných konfliktov mierovou cestou“. 
 

Zvláštnu pozornosť venovali Blízkemu východu a humanitárnej kríze. Zdôraznili 

„význam zmierenia medzi spoločenstvami, ktoré sú zložené z rôznych sociálnych 

skupín, a rešpektovania práv etnických a náboženských menšín“. Neobišli ani otázku 

problematiky obchodovania s ľuďmi, osudov utečencov a migrantov. S ohľadom na 

súčasnú svetovú ekonomickú krízu sa hovorilo aj o úlohe Valného zhromaždenia 

OSN v rámci rozvojových programov po roku 2015.                                                    VIAC 

 

Pápež prijal na audiencii prezidenta Kapverdskej republiky 
Bohatý pracovný program pápeža Františka sa v pondelok 3. júna začal stretnutím 

s prezidentom Kapverdskej republiky Jorgem Carlosom de Almeida Fonsecom. Po 

audiencii u Svätého Otca nasledovalo stretnutie kapverdskej delegácie 

s kardinálom Tarcisiom Bertonem a Mons. Domeniquem Mambertim.  
 

Počas srdečných rozhovorov, ako uvádza komuniké Tlačového strediska, boli 

vyzdvihnuté dobré vzťahy medzi Svätou stolicou a Kapverdskou republikou. 

Hovorilo sa o dohode medzi týmto africkým ostrovným štátom a Apoštolskou 

stolicou, týkajúcej sa právneho postavenia Katolíckej cirkvi v krajine, ktorá bude 

podpísaná v hlavnom meste Praia počas cesty Mons. Mambertiho na súostrovie 

10. júna. V tomto duchu sa niesla reflexia nad kultúrnou a náboženskou identitou 

miestneho obyvateľstva, ktoré je takmer výlučne kresťanského vierovyznania.      VIAC 

 

Uruguajský prezident na oficiálnej návšteve Vatikánu 
Pápež František prijal 1. júna na osobitnej audiencii vo Vatikáne uruguajského 

prezidenta Josého Alberta Mujica Cordana, ktorý sa následne stretol s vatikánskym 

štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom Bertonem a sekretárom pre vzťahy so 

štátmi Mons. Dominiquem Mambertim. Podľa komuniké Svätej stolice bolo stretnutie 

príležitosťou k výmene informácií a pohľadov na spoločensko-politickú situáciu 

v krajine. Ďalej sa venovali témam spoločného záujmu, ako integrálny rozvoj človeka, 

rešpektovanie ľudských práv, spravodlivosť a sociálny zmier. Poukázali na konkrétny 

prínos Katolíckej cirkvi do verejnej diskusie o týchto otázkach a na jej službu celej 

spoločnosti, zvlášť v asistenčnej starostlivosti, ako aj v oblasti výchovy a vzdelávania.  

 

Patriarcha Cilície na audiencii u pápeža 
V pondelok 3. júna 2013 dopoludnia prijal pápež František na audiencii patriarchu 

Cilície Nersesa Bedrosa XIX. Tarmouniho, ktorý počas súkromného stretnutia daroval 

Svätému Otcovi bronzový kríž, umelecké dielo Raffiho Tokatliana. Patriarcha 

arménskych katolíkov koncelebroval s pápežom Františkom v utorok 4. júna 2013 

svätú omšu v Dome sv. Marty a pokračuje na ceste z Ríma do Poľska, kde ho v rámci 

apoštolskej  vizitácie  čakajú  oficiálne  stretnutia.  Do  Libanonu  sa vráti 11. júna.  

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/31/predseda_valného_zhromaždenia_jeremič_na_audiencii_vo_vatikáne/slo-697259
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/03/pápež_prijal_na_audiencii_prezidenta_kapverdskej_republiky/slo-698026
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Prvé stretnutie pápeža a anglikánskeho prímasa 
Krátka, zdvorilostná, neformálna, ale dôležitá návšteva. Takto možno 

charakterizovať prvé stretnutie pápeža Františka od začiatku jeho pontifikátu 

s novým arcibiskupom Canterbury Justinom Welbym, ktoré sa uskutoční 14. júna.  
 

Správu potvrdil Mons. Mark Langham z Pápežskej rady na podporu jednoty 

kresťanov, ktorý má na starosti dialóg s anglikánmi. Anglikánsky prímas sa nemohol 

zúčastniť na svätej omši začiatku pontifikátu nového pápeža 19. marca, a to pre jeho 

inauguračnú slávnosť ako arcibiskupa z Canterbury, ktorá bola naplánovaná o dva 

dni neskôr. Stretnutie, ktoré sa uskutoční budúci piatok, umožní teda ako pápežovi, 

tak aj hlave Anglikánskeho spoločenstva, „lepšie a hlbšie sa spoznať“ – dodáva 

k  návšteve Mons. Langham, podľa ktorého má arcibiskup Welby veľkú túžbu 

stretnúť pápeža a spolupracovať s ním na poli spravodlivosti a boja s chudobou.  VIAC 

 

Rozhovor týždňa s P. Petrom Dubovským SJ o PBI, 1. časť 
Slovenský jezuita P. Peter Dubovský bol na zasadnutí vedeckej rady Fakulty 

biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme (PBI) – v prvom kole voľby 

– zvolený za nového dekana fakulty. Ako nám sám objasnil proces voľby 

a menovania, voľba z 13. mája 2013 nemá 

z právneho hľadiska žiadnu účinnosť, bola 

návrhom, predloženým generálovi Spoločnosti 

Ježišovej Adolfovi Nicolásovi ako zástupcovi 

veľkého kancelára. Tým je kardinál Zenon 

Grocholewski, prefekt Kongregácie pre katolícku 

výchovu. Až dekrétom pátra Nikolása bol páter 

Dubovský, ktorý na Bibliku od roku 2006 vyučuje exegézu Starého zákona, 

vymenovaný do tejto funkcie, a to s platnosťou od 23. mája 2013. V našich rubrikách 

Rozhovor týždňa nám na pokračovanie priblíži PBI z viacerých hľadísk, začneme 

históriou a významom inštitúcie. V pokračovaní o týždeň sa dozvieme, aké nároky 

a ponuky tu čakajú na študentov, o Slovákoch na PBI v Ríme a ďalšie zaujímavosti 

súvisiace s pedagogickou, publikačnou a inou činnosťou P. Dubovského.  

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

 
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/2013/06/04/prvé_stretnutie_pápeža_a_anglikánskeho_prímasa/slo-698301
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/01/rozhovor_týždňa_s_p._petrom_dubovským_sj_o_pbi,_1._časť/slo-697625

