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____________________________________________________________________________ 
 

 

Milí priatelia, v atmosfére doznievajúceho vianočného obdobia a rozbiehajúceho sa nového roka 

sa v{m všetkým chceme poďakovať za vaše priania a žičenia do nastávajúcich mesiacov, 

týždňov a dní. Isto prinesú aj prekvapenia. Aj Svätý Otec sa už o niektoré postaral. Oznámil, 

že v máji navštívi Svätú zem, v prvej tohtoročnej gener{lnej audiencii začal s novým cyklom 

katechéz o sviatostiach, zaviedol nové normy pre používanie čestných cirkevných titulov, na 

sviatok Najsvätejšieho mena Ježiš slávil eucharistiu v jezuitskom kostole Chiesa del Gesù, ako 

biskup Ríma p{pež František pokračuje v n{vštevách farností diecézy. O tom všetkom sa 

dozviete na nasledujúcich stránkach. Príjemné čítanie! 
 

  sr. Jaroslava Kochjarová CJ, redaktorka  

____________________________________________________________________________ 

 
P{pež František na Zjavenie P{na: „Svät{ chytrosť“ je potrebn{ 

Svätý Otec predsedal 6. januára o 10.00 hod. v Bazilike sv. Petra slávnosti Zjavenia 

Pána. Po evanjeliu diakon slávnostným spevom v latinčine ozn{mil d{tum Veľkej 

noci,  ktorý pripadne  na 20. apríl.  V homílii sa  p{pež  zameral  na význam sviatku. 
 

„«Svetlo hľadali pomocou svetla». Toto sugestívne vyjadrenie z jedného liturgického 

hymnu sviatku Zjavenia P{na sa vzťahuje na skúsenosť mudrcov: sledujúc jedno 

svetlo, nach{dzajú Svetlo samotné. Hviezda, ktor{ sa zjavila na nebi, zažíha v ich 

mysli a v ich srdci svetlo, ktoré ich pohýna k hľadaniu veľkého Svetla Kristovho. 

Mudrci verne nasledujú toto svetlo, 

ktoré ich vnútorne preniká, 

a stretávajú sa s Pánom. Táto cesta 

mudrcov z Východu symbolicky 

vyjadruje údel každého z nás: 

v našom živote kr{čame, v osvie-

tení svetlami rozjasňujúcimi cestu, 

aby sme našli plnosť pravdy a 

l{sky, ktorú my kresťania vidíme 

v Ježišovi, Svetle sveta. A každý 

človek, tak ako mudrci, m{ k 

dispozícii dve veľké „knihy“, z 

ktorých čerp{me znamenia pre 

našu orient{ciu v putovaní: knihu stvorenia a knihu Svätého písma. Dôležité je byť 

pozornými, bdieť, počúvať Boha, ktorý k n{m hovorí. St{le k nám hovorí. Ako sa 

vyjadruje žalm, keď hovorí o Zákone Pánovom: «Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy 

a pochodeň na mojich chodníkoch» (Ž 119,105). Osobitne počúvať evanjelium, čítať ho, 

meditovať ho a mať ho ako duchovnú výživu, n{m umožňuje stretnúť sa so živým 

Ježišom, zakúsiť ho a zakúsiť jeho lásku. Prvé čítanie d{va ústami proroka Izai{ša 

zaznieť Božej výzve pre Jeruzalem: «Vstaň, zažiar, Jeruzalem!» (Iz 60,1).“                  VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/07/homília_svätého_otca_na_zjavenie_pána:_„svätá_chytrosť“_je_potrebná/slo-761711
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Príhovor p{peža Františka na Anjel Pána vo sviatok „Troch kr{ľov“   
Na Sl{vnosť Zjavenia P{na sa Svätý Otec napoludnie za 

mimoriadne kr{sneho slnečného počasia stretol 

s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána. Vo svojom príhovore 

sa  sústredil  na    vzájomnú   príťažlivosť  Boha   a ľudí. 
 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes slávime Epifániu, 

čiže „zjavenie sa“ P{na. T{to sl{vnosť sa sp{ja s biblickým 

rozprávaním o príchode troch mudrcov z Východu do 

Betlehema, aby si uctili kr{ľa Židov, s príbehom, ktorý 

p{pež Benedikt XVI. n{dherne vysvetlil vo svojej knihe 

o Ježišovom detstve. Bolo to naozaj prvé „zjavenie sa“ 

Krista národom. Preto Epif{nia zdôrazňuje univerz{lnu 

otvorenosť sp{sy, ktorú priniesol Ježiš. Liturgia dnešného 

dňa obsahuje zvolanie: «Budú sa ti klaňať, Pane, všetky 

národy sveta», pretože Ježiš prišiel pre n{s všetkých, pre všetky n{rody, pre všetkých! 

Vskutku, tento sviatok n{m d{va vnímať dvojitý pohyb: na jednej strane pohyb Boha 

v ústrety svetu, v ústrety ľudstvu – celé dejiny spásy, ktoré vrcholia v Ježišovi; 

a z druhej strany pohyb ľudí smerom k Bohu – pomyslime na n{boženstv{, na 

hľadanie pravdy, na úsilie n{rodov o pokoj, vnútorný pokoj, spravodlivosť, slobodu. 

A tento dvojitý pohyb je podnecovaný vz{jomnou príťažlivosťou.“                              VIAC 

 

Svätý Otec na Anjel Pána v nedeľu 5. janu{ra 2014  
Vianoce nám zjavujú nesmiernu lásku Boha k ľudstvu – povedal p{pež František 

v  Druhú nedeľu po Narodení P{na v poludňajšom príhovore pred modlitbou Anjel 

Pána. Pri tejto príležitosti ohlásil aj svoju apoštolskú cestu do Svätej zeme.  
 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Liturgia tejto nedele nám v Prológu Evanjelia sv. 

J{na znovu d{va do pozornosti najhlbší význam Ježišovho narodenia. On je Božie 

Slovo, ktoré sa stalo človekom a postavilo si svoj „stan“, svoj príbytok, medzi ľuďmi. 

Evanjelista píše: «A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami» (Jn 1,14). V týchto 

slovách, ktoré nás nikdy nepre-

stanú napĺňať úžasom, je celé 

kresťanstvo! Boh sa stal smrteľným, 

krehkým ako my, zdieľal našu 

ľudskú situ{ciu, okrem hriechu, no 

vzal na seba tie naše, akoby boli 

jeho vlastné. Vstúpil do našich 

dejín, stal sa naplno «Bohom s 

nami»! Ježišovo narodenie n{m 

teda ukazuje, že Boh sa chcel 

zjednotiť s každým mužom a každou ženou, s každým z nás, aby nám sprostredkoval 

svoj život a svoju radosť. Boh je takto Bohom s nami, Bohom, ktorý nás miluje, Bohom, 

ktorý s nami kr{ča. Toto je odkaz Vianoc: Slovo sa stalo telom.“                                VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/07/pápež_františek_na_anjel_pána_o_vzájomnej_príťažlivosti_boha_a_ľudí/slo-761710
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/05/svätý_otec_na_anjel_pána:_ježišovo_posolstvo_je_život,_svetlo,_nádej,/slo-761487
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Generálna  audiencia  v  stredu  8.  januára  2014  na  Námestí  sv.  Petra 
„Krst je sviatosť, na ktorej sa zakladá naša viera“ – uviedol p{pež František počas 

prvej generálnej audiencie v roku 2014. Pútnikom na námestí adresoval srdečné 

prianie radosti a pokoja v novom roku a pozdravil aj  najstaršieho  farára Talianska.  
 

Svätý Otec začal na audiencii 8. januára s novou sériou katechéz o sviatostiach. 

V prvej z nich sa zameral na sviatosť krstu a pripomenul tak blížiacu sa nedeľu Krstu 

Krista P{na. Prítomným položil ot{zku, ktorú si podľa neho možno kladú mnohí 

veriaci: „Je krst naozaj potrebný k tomu, aby 

sme žili ako kresťania a nasledovali Ježiša?“. 

Ako vysvetlil, nejde však o nejakú formalitu, 

ale o akt, ktorý sa hlboko dotýka našej 

existencie. „Krstom sa pon{rame do nevyčer-

pateľného zdroja života, ktorým je Ježišova smrť, 

najväčší skutok l{sky v celých dejin{ch,“ 

uviedol Svätý Otec. Ani počas dnešnej 

katechézy nechýbal p{pežov dialóg s veria-

cimi, ktorým pripomenul, aby svoj krst prežívali každý deň ako súčasnú realitu 

vlastnej existencie, pretože krst predstavuje aj novú „n{dej kr{čať cestou sp{sy po celý 

život“. „Krst n{m pom{ha spozn{vať Ježišovu tv{r v tvárach núdznych, trpiacich, aj v tvárach 

našich najbližších,“ uviedol p{pež. V závere stredajšej audiencie Svätý Otec pozdravil 

aj členov talianskeho cirkusu Golden Circus Liany Orfeiovej. Putovných umelcov, ktorí 

tento rok navštívia aj latinskoamerický kontinent, pozval, „aby sa počas ich cestovania 

z mesta do mesta cítili ako poslovia radosti, poslovia bratstva, v spoločnosti...“                  VIAC 

 

P{pež František navštívi 24. – 26. mája Svätú zem 
Svätý Otec navštívi v dňoch 24. – 26. mája Svätú zem: Ammán, Betlehem 

a Jeruzalem. Oznámil to v nedeľu 5. janu{ra. T{to „púť modlitby“ pripomenie 

50. výročie historického stretnutia p{peža Pavla VI. s  vtedajším patriarchom 

Atenagorom.  Zvony  v Betleheme  a Jeruzaleme  zvonia  v očak{vaní  p{peža. 
 

Prvé reakcie sú vyjadrením n{deje, ktor{ sprev{dza túto n{vštevu, ako pre 

Vatikánsky rozhlas uviedol Mons. William Shomali, latinský pomocný biskup 

Jeruzalema: „Od tejto n{vštevy očak{vajme nové východisko vo vzťahoch 

s pravoslávnymi, s moslimami a židmi. Osobnosť p{peža Františka n{m d{va n{dej 

na realiz{ciu týchto očak{vaní. Pripra-

vujeme n{vštevu, ktor{ nepochybne bude 

historick{. Objatie medzi p{pežom 

Františkom a Bartolomejom bude ďalším 

významným momentom po objatí Pavla 

VI. a Athenagora. Potom sa stretne so 

židovskými n{boženskými vodcami. 

Preto si myslíme, že sa zintenzívnia 

ekumenické a medzin{boženské vzťahy. Tento p{pež n{s isto prekvapí! Už doposiaľ 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/08/pápež_františek_si_dnes_zažartoval_s_najstarším_farárom_talianska/slo-762293
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/08/pápež_františek_počas_audiencie_o_krste_aj_ako_o_ceste_k_núdznym_a/slo-762187
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/05/pápež_františek_navštívi_24._-_26._mája_svätú_zem/slo-761455
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/04/päťdesiat_rokov_od_návštevy_pavla_vi._vo_svätej_zemi/slo-761341
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/07/zvony_v_betleheme_a_jeruzaleme_zvonia_v_očakávaní_pápeža/slo-761911
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počas prvých mesiacov svojho pontifik{tu n{s niekoľkokr{t prekvapil. Počítame 

s Duchom Svätým a so spolupr{cou p{peža Františka so všetkými inšpir{ciami Ducha 

Svätého, pre otvorenie skutočne nových ciest v ekumenických a medzin{boženských 

vzťahoch.“ Kustód Svätej zeme páter Pierbattista Pizzaballa hovorí o tom, ako bolo 

prijaté p{pežovo ozn{menie n{vštevy.                                                                            VIAC 
 

Jezuiti vstúpili do svojho jubilejného roku spolu s p{pežom  
Na sviatok Najsvätejšieho mena Ježiš, titul{rny sviatok Spoločnosti Ježišovej, sl{vil 

Svätý Otec o 9.00 hod. ráno eucharistiu v lavnom jezuitskom kostole Chiesa del 

Gesù v Ríme spolu s vyše tristo rehoľnými spolubratmi.  
 

Pri svätej omši s bohatým liturgickým spevom, za prítomnosti generálneho 

predstaveného Spoločnosti Ježišovej P. Adolfa Nicol{sa SJ, vik{ra pre Rímsku diecézu 

kardinála Agostina Valliniho, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála 

Angela Amata SDB a ďalších osobností si p{pež uctil nového svätého Petra Fabera 

modlitbou a zapálením votívnej sviece pred jeho sochou umiestnenou pri hlavnom 

oltári. Páter Adolfo Nicolás v mene celej rehole 

poďakoval Svätému Otcovi za dar kanonizácie, 

ktorú podpísal v deň svojich narodenín 17. de-

cembra 2013. Svo- ju homíliu Svätý Otec za-

meral na Ježišovo zrieknutie sa seba samého, 

jeho „vypr{zdnenie“, ktoré predstavuje vzor pre 

každého jezuitu. Za podmienku správnej orientá-

cie Spoločnosti Ježi- šovej p{pež označil otvo-

renosť voči Bohu, ktorý je Bohom prekvapení, ktorý vždy prevyšuje naše predstavy - 

Deus semper maior. Práve z tohto dôvodu „byť jezuitom znamen{ byť človekom 

s myslením, ktoré nie je kompletné, s  otvoreným myslením, pretože premýšľa vždy s pohľadom 

na horizont, ktorým je vždy väčšia sl{va Boha, ktorý n{s ustavične prekvapuje.“               VIAC 
 

P{pež František pozdravil dvesto účinkujúcich živého betlehema 
O popoludňajší program na sviatok Troch kr{ľov – Zjavenia Pána sa Svätému Otcovi 

postarali farníci z rímskej farnosti sv. Alfonza Máriu de Liguori, ktorí ho pozvali, aby 

si prišiel pozrieť ich živý betlehem. N{všteva, ktor{ sa uskutočnila v podvečer, 

vyvolala obrovskú radosť veriacich. P{peža Františka privítalo spevom vyše sto detí 

s veľkou kyticou červených ruží. Vz{cny hosť zotrval chvíľu v tichej modlitbe vo 

farskom kostole, potom si prezrel živý betlehem a pozdravil jeho účinkujúcich, okolo 

dvesto post{v, vr{tane dieťaťa v jasličk{ch, ktoré prijalo krst pr{ve v to sviatočné ráno.  
 

Svätý Otec navštívi rímsky kostol postavený sv. Jánom Boscom 
P{pež František navštívi v nedeľu 19. janu{ra farnosť Najsvätejšieho Srdca 

Ježišovho, spravovanú saleziánmi. Farský kostol, ktorý postavil sv. Ján Bosco, je 

známy pozlátenou sochou Vykupiteľa, dobre viditeľnou od hlavnej rímskej stanice 

Termini. Don Bosco ho postavil z poverenia pápeža Leva XIII. a vďaka štedrým 

darom veriacich. Dňa 14. m{ja 1887 ho posvätil vtedajší vik{r pre rímsku diecézu 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/07/zvony_v_betleheme_a_jeruzaleme_zvonia_v_očakávaní_pápeža/slo-761911
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/03/pápež_františek_jezuitom:_byť_mužmi_túžob_a_svätého_nepokoja_ako_peter/slo-761105
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/04/jezuiti_vstúpili_do_svojho_jubilejného_roku_spolu_s_pápežom_františkom/slo-760925
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kardin{l Lucido Parocchi a p{pež Benedikt XV. mu 11. febru{ra 1921 pridelil titul 

Basilica minor. Pôjde už o štvrtú rímsku farnosť, ktorú Svätý Otec navštívi a o druhú 

v  tomto roku.   Hlavným  bodom   pastoračnej   n{vštevy  bude  slávenie   eucharistie. 
 

Nové normy pre udeľovanie čestných cirkevných titulov 
Vatik{nsky št{tny sekretari{t rozposlal v uplynulých dňoch na apoštolské 

nunciatúry obežník, ktorým informuje biskupské konferencie ohľadne zmien 

o udeľovaní a používaní cirkevných čestných titulov v rámci diecéz.  
 

Odteraz sa bude udeľovať len jediný čestný cirkevný titul (titolo ecclesiastico) spojený 

s oslovením „Monsignor“, a to titul „kapl{n Jeho Svätosti“. Tento titul bude 

udeľovaný len kňazom, ktorí dovŕšili vek 65 rokov. Nezmenené zost{va používanie 

oslovenia „Monsignor“ v spojitosti s niektorými významnými úradmi, ako napr. 

biskup, generálny vikár diecézy a pod. Zmeny v tituloch nenastávajú na úrovni 

Rímskej kúrie, keďže používanie oslovenia „Monsignor“ sa tu sp{ja so zvereným 

úradom, s vykon{vanou službou.                                                                                    VIAC 

 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty  
V tejto rubrike dnes publikujeme len homíliu z utorka 7. januára, teda z prvej svätej 

omše v dome Santa Marta po predch{dzajúcich sviatočných dňoch Vianočného 

obdobia. Kresťan bdie nad svojím srdcom, aby rozlišovalo to, čo je od Boha, od toho, 

čo pochádza od falošných prorokov, uviedol p{pež František. Pripomenul, že Ježišova 

cesta  je cestou  služby  a  pokory  a všetci  kresťania  sú  pozvaní nasledovať ho na nej. 
 

Benedikt XVI. navštívil na klinike Gemelli svojho brata Georga 
Emeritný p{pež Benedikt XVI. navštívil 3. januára na 

rímskej klinike Gemelli svojho staršieho brata Georga, ktorý 

je tam hospitalizovaný. Mons. Georg Ratzinger podľa 

svojho zvyku trávil u svojho brata Vianoce a zostane v 

Ríme až do svojich narodenín. O niekoľko dní – 15. januára 

– oslávi svoje deväťdesiatiny. Narodil sa v bavorskej obci 

Pleiskirchen 15. januára 1924.  

 

Vyše 6,5 milióna ľudí sa stretlo vo Vatik{ne s p{pežom Františkom 
Prefektúra p{pežského domu zverejnila štatistickú inform{ciu, že počas roka 2013, 

počnúc 13. marcom, dňom zvolenia p{peža Františka, sa na rozličných stretnutiach so 

Svätým Otcom Františkom zúčastnilo vyše 6 miliónov a 600 tisíc veriacich. Do tohto 

počtu sú zahrnuté generálne audiencie (1 548 500) a osobitné audiencie (87 400), 

liturgické slávenia vo Vatikánskej bazilike a na Nám. sv. Petra (2 282 000) a tiež účasť 

na poludňajšej mari{nskej modlitbe (2 706 000). Tieto údaje sa vzťahujú len na 

stretnutia, ktoré sa konali vo Vatikáne, nie na iné udalosti s veľkou účasťou veriacich, 

ako napr. júlov{ apoštolsk{ cesta do Brazílie či cesty v r{mci Talianska na Lampedusu, 

do  Cagliari  a do Assisi,  ani  na  jeho pastoračné  n{vštevy v  rámci  Rímskej  diecézy.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/07/nové_normy_pre_udeľovanie_cirkevných_čestných_titulov/slo-761946
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/07/svätý_otec_v_utorkovej_homílii:_aby_naše_srdce_nebolo_trhoviskom_/slo-761910
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Misijný deň detí ako gesto vych{dzania Cirkvi na periférie 
Deň Sl{vnosti Zjavenia P{na 6. janu{ra Cirkev tradične prežíva ako Misijný deň detí, 

keď deti a dospievajúca ml{dež prejavujú svoju solidaritu s tými, čo sú v núdzi. 

Svojim vrstovníkom v rozličných misijných oblastiach sveta a všetkým, ktorí sú vo 

vzdialených  krajinách odkázaní na pomoc, mladí podávajú pomocnú ruku najmä 

formou koledníckych a iných dobročinných akcií. Tohtoročn{ téma Misijného dňa 

detí, ktor{ znie „Na cest{ch sveta“, korešponduje s výzvou p{peža Františka, „aby 

Cirkev vychádzala na periférie v geografickom i ľudskom význame.“ P{pežské misijné diela 

budú z nazbieraných darov dobrodincov financovať projekty v r{mci Fondu 

univerzálnej solidarity.  
 

Praha bude hostiť budúcoročné stretnutie Taizé 
Miestom konania budúceho európskeho stretnutia ml{deže „Púť 

dôvery“, organizovaného každoročne na prelome rokov 

ekumenickou komunitou z Taizé, bude Praha. Počas 

tohtoročného stretnutia v Štrasburgu to ozn{mil pražský 

arcibiskup kardinál Dominik Duka spolu s predsedom 

Ekumenickej rady cirkví Českej republiky Danielom Fajfrom, 

s ktorým pricestovali do Štrasburgu spoločne. Predstavený 

komunity Taizé brat Alojz sa počas stretnutia vyjadril, že je tu 

čas, kedy je možné sch{dzať sa pod jednou strechou i bez dosiahnutia zhody 

v teologických definíciách.  Pripomenul, že p{pež František nám ukazuje smer, 

keď kladie   na  prvé  miesto  ohlasovanie  Božieho  milosrdenstva  vlastným  životom.  
 

Na výstave „Sto jasličiek“ bolo  v Ríme aj päť betlehemov zo Slovenska 
Súčasťou sl{venia Vianoc v Ríme je aj tradičn{ výstava betlehemov z celého sveta  

s n{zvom „100 jasličiek“. Výstava v priestoroch pri Bazilike Panny Márie na námestí 

Piazza del Popolo, ktorá sa každoročne v predvianočnom a vianočnom období koná 

pod z{štitou prezidenta Talianskej republiky a Konferencie biskupov Talianska, sa 

skončila 6. janu{ra na sviatok Troch kr{ľov. Na tohtoročnom 38. ročníku výstavy si 

n{vštevníci mohli medzi 183 expon{tmi poch{dzajúcimi z 31 krajín pozrieť aj päť 

betlehemov zo Slovenska. 
 

____________________________________________________________________________ 
Listy z Vatikánu vydáva Slovenská redakcia VR;  vychádzajú spravidla v stredu 

 

Frekvencie slovenského vysielania VR 

Rádio LUMEN: denná 15-minútovka o 20.15, repríza ráno nasledujúceho dňa o 5.15 

Rádio Regina: týždenná spravodajská 10-minútovka v nedeľu o 5.00, repríza o 18.15 

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 


