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____________________________________________________________________________ 
 

Milí priatelia, Svätý Otec vyzval celú Cirkev k osobitnej modlitbe za Ukrajinu. V katechéze 

generálnej audiencie nás nabáda vyprosovať si dar rady, ktorým nás Duch Svätý uschopňuje 

robiť rozhodnutia podľa logiky evanjelia. Povzbudením, ktoré možno rozšíriť na všetkých, sú aj 

slová, ktoré p{pež František vyslovil na stretnutí s poľskými veriacimi, s členmi Švajčiarskej 

gardy či s budúcimi diplomatmi alebo športovcami, ale aj v posolstve k Svetovému dňu 

modlitieb za povolania, ktorý pripadá na blížiacu sa Nedeľu Dobrého pastiera. Do vašej 

pozornosti dávame tiež modlitbu za nadchádzajúcu cestu p{peža do Svätej zeme. 
 

sr. Jaroslava Kochjarová CJ 

____________________________________________________________________________ 
 

Nedeľný príhovor Svätého Otca: Keď si smutný, siahni po Božom slove! 
V nedeľu 4. mája napoludnie veriaci opäť celkom zaplnili Námestie sv. Petra vo 

Vatikáne. Svätý Otec po modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná z okna Apoštolského 

paláca vyzval celú Cirkev k  osobitnej modlitbe za Ukrajinu a za Afganistan. 
 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Evanjelium tejto nedele, ktor{ je Treťou 

veľkonočnou nedeľou, hovorí o učeníkoch z Emauz (porov. Lk 13-35). Boli to dvaja 

Ježišovi učeníci, ktorí po jeho smrti a po uplynutí soboty opúšťajú Jeruzalem a smutní 

a zronení sa uberajú naspäť do svojej dediny, ktor{ sa nazývala Emauzy. Po ceste sa 

k nim pripojil vzkriesený Ježiš, ale oni ho nerozpoznali. Vidiac ich takto smutných, 

ponajprv im pomohol pochopiť, že utrpenie a smrť Mesi{ša boli predvídané v Božom 

pláne a vopred ohlásené vo Svätom písme. A takto znovu zapálil v ich srdciach 

plameň n{deje. V tom momente si 

títo dvaja učeníci uvedomili mi-

moriadnu príťažlivosť voči tomuto 

tajomnému mužovi a pozvali ho, 

aby v ten večer zostal s nimi. Ježiš 

súhlasil a vošiel s nimi do domu. 

A keď pri stole požehnal chlieb 

a lámal ho, oni ho spoznali, no on 

im zmizol z očí, zanechajúc ich 

plných úžasu. Potom, ako boli 

osvietení Slovom, rozpoznali 

vzkrieseného Ježiša v lámaní chle-

ba, novom znaku jeho prítomnosti. A hneď pocítili potrebu vr{tiť sa do Jeruzalema, 

aby zreferovali ostatným apoštolom túto svoju skúsenosť, že stretli Ježiša živého 

a spoznali ho cez gesto lámania chleba. Cesta do Emauz sa takto stáva symbolom 

našej cesty viery: Sväté písmo a Eucharistia sú nevyhnutné prvky pre stretnutie 

s P{nom. Aj my často prich{dzame na nedeľnú omšu s našimi starosťami, našimi 

ťažkosťami a sklamaniami... Život n{s často zraňuje a my sa z neho uberáme smutní 

smerom k našim „Emauz{m“, obracajúc sa chrbtom k Božiemu pl{nu.”                  VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/04/nedeľný_príhovor_svätého_otca:_keď_si_smutný,_siahni_po_božom_slove!/slo-796380
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Omša p{peža v poľskom kostole v Ríme predzvesťou n{vštevy Poľska 
V nedeľu 4. m{ja p{pež František navštívil Kostol sv. Stanislava v centre Ríma, 

ktorý je farským kostolom pre veriacich poľskej n{rodnosti. Spolu s vikárom kard. 

Agostinom Vallinim, rektorom kostola Mons. Pawlom Ptasznikom a ďalšími 

kňazmi tu za hojnej účasti veriacich slávil svätú omšu.  
 

Eucharistické sl{venie sa začalo o 9. 30 a bolo poďakovaním 

za svätorečenie p{peža J{na Pavla II. V homílii p{pež 

František uk{zal osobnosť sv. J{na Pavla II. v súvislosti 

s postavou a poslaním sv. apoštola Petra. Najprv pouk{zal na 

svedectvo apoštola Petra zachytené v Skutkoch apoštolov ako 

svedectvo o n{deji, ktorou je Kristus. Vysvetlil, že Peter je pre 

spoločenstvo veriacich spoľahlivým svedkom, „pretože jeho 

základom je skala, ktorou je Kristus.“ Potom prítomným 

Poliakom rovnakými slovami charakterizoval aj ich svätého 

rodáka: „Takto bol J{n Pavol II. ozajstnou skalou ukotvenou na 

onej veľkej Skale.“ P{pež František pripomenul, že sv. J{n 

Pavol II. poľský kostol v Ríme pravidelne navštevoval, a to 

spolu viac než 80-krát.                                                                                                        VIAC 
 

Generálna audiencia:  Dar rady a logika evanjelia 
Zaplnené Námestie sv. Petra v stredu 7. m{ja opäť bur{calo radosťou, keď sa na 

ňom objavil papamobil. Svätý Otec pred začiatkom gener{lnej audiencie 

prechádzal pomedzi pútnikov, požehn{val deti a invalidov. V katechéze pokračoval 

v sérii o  daroch Ducha Svätého, tento raz priblížil dar rady.  
 

Podľa p{peža Františka Duch Svätý týmto darom pom{ha n{šmu svedomiu robiť 

rozhodnutia v súlade s Bohom, podľa logiky Ježiša a jeho evanjelia, a nie na základe 

n{šho egoizmu. Na zachovanie tohto daru je podľa Svätého Otca nevyhnutn{ 

modlitba. Duch Svätý k n{m však nehovorí len v intimite srdca, ale aj 

prostredníctvom spoločenstva, ktoré n{m tiež pom{ha spoznať Božiu vôľu. Darom 

rady nám Duch Svätý pomáha vnútorne 

r{sť a z{roveň žiť v spoločenstve. Medzi 

pútnikmi z celého sveta bolo dnes na 

N{mestí sv. Petra aj niekoľko slo-

venských skupín, medzi nimi farníci 

z Nižnej, Terchovej a Humenného a tiež 

študenti Gymn{zia Matky Alexie z 

Bratislavy. Svätý Otec pozdravil i sku-

pinu väzňov z Viterba, dobrovoľníkov 

talianskeho Červeného kríža pri prí-

ležitosti 150. výročia jeho založenia, členov charitatívneho Diela dona Guanellu 

z Neapolu pri príležitosti 50 rokov jeho činnosti a tiež skupine ml{deže zo San 

Patrignana, zameranej na oslobodenie sa z drogovej závislosti.                                 VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/04/omša_pápeža_františka_v_poľskom_kostole_v_ríme_predzvesťou_návštevy/slo-796390
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/07/generálna_audiencia:_dar_rady_nám_pomáha_rozhodovať_sa_podľa_logiky/slo-797237
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Ďalšia n{všteva Svätého Otca na Št{tnom sekretari{te 
V utorok 6. m{ja zavítal p{pež František v ranných hodin{ch na Št{tny sekretari{t. 

V sprievode substitúta arcibiskupa Angela Becciu navštívil kancel{rie, ktoré nemal čas 

spoznať v priebehu predch{dzajúcej n{vštevy 15. apríla. Bolo to ďalšie gesto, ktorým 

Svätý Otec vyjadril svoje ocenenie pracovníkom v služb{ch Svätej stolice.  

 

Slov{ p{peža Františka novým členom Švajčiarskej gardy  
6. máj je sviatkom Švajčiarskej gardy. V tento deň si každoročne pripomína 

hrdinskú smrť 147 švajčiarskych vojakov, ktorí padli pri obrane p{peža Klementa 

VII. v roku 1527.  Tento deň je aj  dňom skladania prísahy  jej nových členov. 
 

P{pežskú švajčiasrsku gardu založil p{pež Július 

II. v roku 1506. Počas plienenia Ríma (tzv. Sacco di 

Roma) 6. mája 1527 sa zachránilo iba 42 gardistov, 

ktorí odprevadili p{peža Klementa VII. do 

Anjelského hradu. Táto obeta – ako povedal počas 

sl{vnosti skladania prísahy nových členov útvru 

veliteľ Daniel Anrig – aj dnes stelesňuje ducha 

služby a hlbokej vernosti Svätému Otcovi. Tridsať 

nových členov Švajčiarskej gardy zložilo v utorok 

slávnostnú prísahu na zástavu útvaru pred zástupcom Svätého Otca, ktorým je 

substitút Št{tneho sekretari{tu Mons. Giovanni Angelo Becciu. Sl{vnostn{ ceremónia, 

konaná v troch ofici{lnych jazykoch Švajčiarska  – 

taliančine, nemčine a francúzštine –, sa začala 

o 10.30 hod. na Nádvorí sv. Damaza. Akt sa konal 

za prítomnosti kardin{lov, biskupov, členov 

Rímske kúrie, diplomatických delegácií akre-

ditovaných pri Svätej stolici, vrátane nového 

švajčiarskeho veľvyslanca pri Svätej stolici Pierre-

Yvesa Fuxa, a za účasti rodinných príslušníkov 

a priateľov nových členov prestížneho vatik{nskeho útvaru.                                     VIAC 

 

P{pež František str{vil večer s budúcimi cirkevnými diplomatmi 
V piatok 2. m{ja navštívil Svätý Otec P{pežskú cirkevnú akadémiu. Pri súkromnej 

n{všteve pobudol spolu s komunitou 29 kňazov poch{dzajúcich zo 16 krajín, ktorí 

sa tu pripravujú pre službu v zastupiteľských úradoch Svätej stolice.  
 

Pri príchode okolo 18. hod. p{peža Františka privítal predseda akadémie Mons. 

Giampiero Gloder. Svätý Otec počas večera odpovedal na ot{zky mladých kňazov, 

ktorí raz budú pracovať na apoštolských nunciatúrach po celom svete. Za tri priority 

form{cie budúcich cirkevných diplomatov označil kompetenciu, bratstvo a modlitbu. 

Reprezentant Cirkvi sa podľa neho musí vyznačovať aj prorockým duchom, čo si 

vyžaduje pamäť evanjelia a poznanie minulosti Cirkvi, ďalej schopnosť spr{vne 

„čítať“ prítomnosť,  a tiež vedieť vnímať  Božie prísľuby pre budúcnosť.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/06/tridsať_nových_členov_švajčiarskej_gardy_zložilo_prísahu_/slo-796946
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Svätý Otec sa stretol s Ekonomickou radou pri jej prvom zasadnutí 
P{pež František prijal 2. mája na audiencii 15 členov Ekonomickej rady, ktor{ sa 

stretla na svojom vôbec prvom zasadnutí. Po pozdrave kardinála Reinharda Marxa, 

arcibiskupa Mníchova a Freisingu, ktorý je koordin{torom rady, p{pež pripomenul 

svoj list motu proprio z 24. febru{ra, ktorým radu založil. 

„Toto motu proprio poukazuje na veľmi dôležité poslanie tohto kroku: Uvedomenie si 

zodpovednosti Cirkvi chr{niť a starostlivo spravovať svoje materi{lne dobr{ z hľadiska jej 

poslania evanjeliz{cie, so zvl{štnou starostlivosťou o núdznych. (...) Nesmieme opustiť túto 

cestu. Všetko, transparentnosť, efektívnosť, všetko je tu pre tento účel. Toto všetko je na to 

zamerané.“ Ako ďalej uviedol p{pež František v príhovore členom Ekonomickej rady, 

„Svät{ stolica sa cíti byť povolan{ uskutočniť  túto úlohu, a to najmä s ohľadom na jej 

zodpovednosť voči univerz{lnej Cirkvi. Okrem toho tieto zmeny odr{žajú túžbu zaviesť 

potrebné reformy Rímskej kúrie pre lepšiu službu Cirkvi a Petrovmu poslaniu. Je to veľk{ 

výzva, ktor{ vyžaduje oddanosť a prezieravosť.“                                                                  VIAC 
 

Slová povzbudenia biskupom Srí Lanky: Buďte kvasom zmierenia  
P{pež František prijal 3. m{ja n{vštevu Ad limina Konferencie biskupov Srí Lanky 

na čele s kardin{lom Albertom Malcolmom Ranjithom, arcibiskupom Colomba. 

Pripomenul im februárové stretnutie s pútnikmi zo Srí Lanky. 
 

S poukazom na nedávny Rok viery, v ktorom Cirkev intenzívnejšie rozjímala o dare 

viery, Svätý Otec hovoril 14 biskupom o poslaní Cirkvi deliť sa s týmto darom, byť 

„kvasom uprostred ľudstva“. Vo svojom príhovore, ktorý biskupom odovzdal na 

papieri, uv{dza: „Srí Lanka zvl{šť potrebuje tento kvas. Po mnohých rokoch bojov 

a krviprelievania sa vojna vo vašej krajine nakoniec skončila. Nastal nový úsvit n{deje 

a ľudia sa teraz snažia obnoviť svoje životy a svoje spoločenstv{.                              VIAC 
 

P{pež František prijal futbalové mužstv{ Fiorentina a Neapol 
Na audienciu do Vatikánu zavítali 2. mája futbalisti talianskych klubov Fiorentina 

a Neapol, ktoré sa na druhý deň stretli na Olympijskom štadióne v Ríme vo finále 

                     Talianskeho pohára Coppa Italia 2014.  
 

Asi 100-člennú skupinu spolu s klubovými 

funkcionármi a delegáciou futbalového zväzu 

Federcalcio a Ligy série A prijal Svätý Otec v Sále 

konzistória v Apoštolskom pal{ci slovami: „Milí 

priatelia, vitajte! (...) Ďakujem v{m za túto n{vštevu 

a tiež za túto rozšírenú účasť! Zd{ sa mi, že z vašej 

strany je to vyjadrením zodpovednosti – spoločenskej 

zodpovednosti. Futbal je v Taliansku ako aj v Argentíne a iných krajin{ch spoločenskou 

z{ležitosťou a vyžaduje si spoločenskú zodpovednosť zo strany futbalistov, na ihrisku aj mimo 

ihriska, ako aj zo strany národného i miestneho vedenia. Ako chlapec som často chodil na 

štadión a mám na to krásne spomienky. Boli to radostné momenty, v nedeľu, spolu s rodinou. 

Chcel by som v{m zapriať, aby futbal a tiež každý z vysoko popul{rnych športov 

znovunadobudol rozmer sviatku.“                                                                                         VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/02/svätý_otec_sa_stretol_s_ekonomickou_radou_pri_jej_prvom_zasadnutí/slo-795901
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/03/svätý_otec_biskupom_srí_lanky:_byť_kvasom_zmierenia_pri_obnove_krajiny/slo-796186
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/02/svätý_otec_prijal_futbalové_mužstvá_fiorentina_a_neapol/slo-795862
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Svätý Otec sa poďakoval „P{pežskej nad{cii“ 
Pri osobitnej audiencii 2. mája vo Vatik{ne p{pež František vyjadril vďačnosť početnej 

deleg{cii tzv. „P{pežskej nad{cie“. Ide o katolícku organiz{ciu, ktor{ v mene p{peža 

viac ako 25 rokov podporuje charitatívne projekty po celom svete. Prítomným 200-

členom nad{cie Svätý Otec vyslovil uznanie najmä za pomoc pri zrealizovaní 

výchovno-vzdelávacích projektov v prospech rozvojových krajín: „Týmto spôsobom 

môžete napomôcť form{cii novej gener{cie vodcov spoločnosti, ktorí v mysliach a srdciach 

budú formovaní pravdou evanjelia, múdrosťou katolíckeho soci{lneho učenia a hlbokým 

zmyslom pre spoločenstvo s univerz{lnou Cirkvou v jej službe celej ľudskej rodine.“  

 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty 
Aj dnes je mnoho „p{nov nad svedomím“, aj dnes sa zabíja „v mene Boha“ alebo sa 

ide do väzenia za Bibliu či kríž, poznamenal p{pež František počas svätej omše vo 

štvrtok 2. mája. Priznal sa, že plakal nad nedávnou správou o ukrižovaní kresťanov 

na Blízkom východe. V pondelok 5. mája Svätý Otec v homílii skonštatoval, že 

v Cirkvi sú aj osoby, ktoré idú za Ježišom kvôli m{rnivosti, smädu po moci alebo 

peniazoch. Odporúčal položiť si ot{zku, či P{na nasledujeme z lásky, alebo kvôli 

nejakej výhode. Téme kresťanskej plodnosti sa venoval v utorok 6. mája, keď povedal, 

že kresťan, ktorý nevyd{va svedectvo, sa stane sterilným. Cirkev nie je univerzitou 

n{boženstva, ale ľudom, ktorý nasleduje Ježiša. Len takto je Cirkev plodná, je matkou. 
 

Hymna a modlitba n{vštevy p{peža vo Svätej zemi 
Blížiaca sa n{všteva Svätého Otca Františka vo Svätej zemi – v dňoch  

24. – 26. mája – má  už  aj  svoju  hymnu.  Schválil  ju  oficiálny  

Liturgický výbor predstavených miestnych cirkví vo Svätej zemi  

pre prípravu p{pežovej n{vštevy Svätej zeme. Hymna, ktorej  

n{zov znie „Po stop{ch Františka“, je výsledkom spolupráce 

medzi Jeruzalemom, Ammánom, Nazaretom a Betlehemom.  

Skomponoval ju Louay Zaher a naspievala ju spev{čka Rabab  

Zaytoun a spevácky zbor z Ammánu. Hudobná produkcia bola zrealizovaná 

v Nazarete. „Nebeský Otče, teba nikdy neunaví prejavovať l{sku a milosrdenstvo. Petrov 

n{stupca hodl{ navštíviť zem, ktor{ je svätou od narodenia, krstu, učenia, smrti a vzkriesenia 

tvojho Syna. Buď s ním, posväcuj ho a požehn{vaj. Rozprestieraj pl{šť svojej nehy na každom 

kroku jeho púte medzi nami, aby v ňom každý videl l{skou zanieteného pútnika, múdreho 

učiteľa a pokorného sprievodcu.” Takto začína osobitná modlitba, ktorú sa katolíci vo 

Svätej zemi modlia pred n{vštevou p{peža Františka v Jord{nsku, Palestíne a Izraeli.  
 

Posolstvo Svätého Otca ku Svetovému dňu modlitieb za povolania  
Štvrtú veľkonočnú nedeľu, zvanú aj Nedeľou Dobrého pastiera, slávi Cirkev ako 

Svetový deň modlitieb za duchovné povolania. V nedeľu 11. m{ja si pripomenieme už 

jeho 51. ročník. P{pež František vydal 15. janu{ra k tomuto dňu posolstvo, ktorého 

téma znie: Povolania – svedectvo pravdy. Prin{šame jeho oficiálny slovenský preklad, 

ktorý zverejnila KBS.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/02/svätý_otec_v_piatkovej_homílii_o_radosti_kresťanských_mučeníkov_/slo-795904
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/05/pondelňajšia_homília:_nasledovať_ježiša_s_čistým_úmyslom,_z_lásky/slo-796713
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/06/pápež_v_utorkovej_homílii:_svedectvo_ide_v_ježišových_stopách/slo-796903
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/06/hymna_návštevy_vo_svätej_zemi:_„po_stopách_františka“/slo-796829
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/06/modlitba_kresťanov_vo_svätej_zemi_za_apoštolskú_cestu_pápeža_františka/slo-796826
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/05/posolstvo_svätého_otca_ku_svetovému_dňu_modlitieb_za_povolania_/slo-796562
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Obnovené nočné prehliadky Vatik{nskych múzeí 
Pre veľký z{ujem zaznamenaný v minulých rokoch sa už po šiestym raz obnovujú 

nočné prehliadky Vatik{nskych múzeí. Každý piatok od 2. m{ja do 25. júla a potom 

od 5. septembra do 31. októbra budú múze{ prístupné n{vštevníkom v čase od 19.00 

do 23.00, s posledným vstupom o 21.30 hod. Vatikánske múzeá v tomto roku 

ponúkajú aj tematické prehliadky so sprievodcom, ktoré z{ujemcom umožnia 

preb{dať hudobnú ikonografiu múzeí. Vstupenku na večerné prehliadky je možné 

objednať si na ofici{lnej str{nke www.museivaticani.va. 
 

Svedectvo dobrovoľníkov z evanjelizačného projektu „Pietre vive“ 
„Pietre vive“ znamen{ po slovensky „živé kamene“. Za týmto talianskym 

pomenovaním sa skrýva evanjelizačn{ iniciatíva s medzinárodným rozmerom. Mladí 

dobrovoľníci v rámci nej sprevádzajú turistov v umelecky významných kostoloch 

a zasväcujú ich do symboliky sakrálneho umenia. Robia tak na základe skúsenosti, 

ktorú predtým sami získali za pomoci odborníkov, pričom motiv{ciu im poskytuje 

osobná viera v Ježiša Krista prežívan{ v spoločenstve.                                                VIAC 

 

Aktu{lne zloženie Slovenskej redakcie Vatik{nskeho rozhlasu 
Od 1. mája 2014 nastúpila do našej redakcie nov{ kolegyňa Zuzana Klimanová (na 

zábere vľavo). Aktuálne sa na príprave slovenského vysielania okrem nej podieľajú: P. 

Jozef Bartkovjak SJ, vedúci redakcie, redaktorka sr. Jaroslava Kochjarová CJ (v strede) 

a ako extern{ spolupračovníčka sr. Agnes Jenčíkov{ CJ. 

Zuzana Klimanová poch{dza zo Žiaru nad Hronom. 

Absolvovala štúdium etnológie na Univerzite sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave. Patrí medzi zasvätených laikov medzi-

n{rodnej komunity Miles Jesu. V poslednom čase pôsobila 

ako dobrovoľníčka v Centre  Astalli pre utečencov a v Ko-

munite sv. Egídia v Ríme.  K svojmu novému poslaniu 

uviedla: „V minulosti som na vlastnej koži zakúsila silu Božieho pôsobenia cez rozhlasové 

vysielanie. Pr{cu pre Vatik{nsky rozhlas teda beriem ako príležitosť odplatiť sa P{nu Bohu za 

milosť, ktorú som dostala a z{roveň prispieť k šíreniu jeho diela v životoch posluch{čov.”  
 

 

___________________________________________________________________________ 
 

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/2014/05/03/svedectvo_dobrovoľníkov_z_evanjelizačného_projektu_„pietre_vive“/slo-796287

