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____________________________________________________________________________ 
 

„Tento p{pež dal ľuďom evanjelium“ – skonštatoval starší p{n odch{dzajúc v nedeľu 

z Námestia sv. Petra. V ruke držal vreckové Evanjelium, dar p{peža Františka, odovzdaný so 

slovami: „Zadarmo ste dostali, zadarmo d{vajte, odovzd{vajte posolstvo evanjelia!“ Milí 

priatelia, nechajme sa inšpirovať slovami Svätého Otca, ale aj jeho postojmi k udalostiam 

radostným i bolestným, o ktorých sa dočítate v nasledujúcich riadkoch. A vyprosujme si 

k tomu múdrosť „vidieť všetko Božími očami“, ako n{s povzbudil na začiatku nového cyklu 

katechéz o daroch Ducha Svätého. Posolstvo mladým na Kvetnú nedeľu o revolučnej sile 

blahoslavenstiev je tiež vhodný podnet pre vstup do Veľkého týždňa. 
 

sr. Jaroslava Kochjarová CJ 

____________________________________________________________________________ 
 

Svätý Otec na Anjel Pána: „Božie milosrdenstvo je bez hraníc!“ 
Na N{mestí sv. Petra sa v nedeľu 6. apríla zišlo napoludnie vyše 60-tisíc veriacich, 

aby si vypočuli slov{ Svätého Otca a prijali jeho symbolický darček, vreckové 

evanjelium. P{pež František okrem príhovoru v duchu nedeľného Božieho slova 

pripomenul aj 20. výročie tragických udalostí v Rwande.  
 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Evanjelium tejto Piatej pôstnej nedele nám rozpráva 

o vzkriesení Laz{ra. Je to vrchol úžasných znamení vykonaných Ježišom, gesto 

priveľké a príliš evidentne božské na to, aby bolo tolerované zo strany veľkňazov, 

ktorí, keď sa o tom dozvedeli, rozhodli sa, že Ježiša zabijú (porov. Jn 11,53). Lazár bol 

už tri dni mŕtvy, keď prišiel Ježiš a sestrám Marte a Márii povedal slová, ktoré sa 

navždy vryli do pamäti kresťanského spoločenstva. Ježiš hovorí takto: «Ja som 

vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo 

mňa, neumrie naveky» (Jn 11,25-

26). Na základe tohto Pánovho 

slova veríme, že život toho, kto 

verí v Ježiša a riadi sa jeho pri-

kázaním, premení sa po smrti na 

nový život, plný a nesmrteľný. 

Tak ako Ježiš vstal z mŕtvych so 

svojím telom, ale nevrátil sa do 

pozemského života, tak vstane-

me z mŕtvych s našimi telami, 

ktoré budú premenené na o-

sl{vené tel{. On na n{s čak{ 

u Otca, a sila Ducha Svätého, ktorá vzkriesila jeho, vzkriesi aj toho, kto je s ním 

zjednotený. Pred zapečateným hrobom priateľa Laz{ra Ježiš «zvolal veľkým hlasom: 

„Laz{r, poď von!“ A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté pl{tnom a tv{r obviazanú 

šatkou» (v. 43-44). Toto autoritatívne zvolanie sa vzťahuje na každého človeka, 

pretože všetci sme poznačení smrťou, my všetci.“                                                        VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/04/svätý_otec_v_nedeľu_rozdá_veriacim_vreckové_evanjeliá/slo-787731
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/04/svätý_otec_v_nedeľu_rozdá_veriacim_vreckové_evanjeliá/slo-787731
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/07/výročie_genocídy_v_rwande_zostáva_výzvou_aj_pre_cirkev/slo-788760
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/07/„božie_milosrdenstvo_je_bez_hraníc!“/slo-788359
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Svätý Otec  slávil eucharistiu vo  Farnosti sv. Gregora Veľkého 
V nedeľu 6. apríla Svätý Otec absolvoval v poradí už šiestu pastoračnú n{vštevu 

v  rámci Rímskej diecézy, tentoraz zavítal do Farnosti sv. Gregora Veľkého na 

západnom  okraji  Ríma.   Farníkom  venoval   vreckové  Evanjeliá,  oni mu darovali    

                       čiernu  aktovku  plnú  listov,  ktoré  mu  napísali.  
 

P{pež František sa v nedeľu popoludní o 16.00 hodine odobral 

na pastoračnú n{vštevu rímskej Farnosti svätého Gregora 

Veľkého, v mestskej časti Magliana. V areáli kostola Svätého 

Otca privítala jedna učiteľka n{boženstva a pozdravila ho 

v mene obyvateľov štvrte. Sprev{dzalo ju choré dieťa a jeho 

rodina. Následne sa Svätý Otec odoberal na farské športové 

ihrisko, kde ho očak{vali chlapci a dievčat{ z kate-chetických 

skupín. Katechétka a manželský p{r spolu s deťmi predstavili 

p{pežovi pastoračnú situ{ciu farnosti Sv. Gregora Veľkého. Po 

stretnutí s mladými Svätý Otec pozdravil chorých. Farníci 

oboznámili svojho biskupa so sieťou soci{lnych projektov štvrte: „Svetlo túžby“, 

združenie pre integr{ciu osôb so zdravotným postihnutím; kooperatívu „Skúška“, 

ktor{ pom{ha nezamestnaným; komunitu „Magliana 80“ pre rehabilit{ciu drogovo 

závislých; a iniciatívu „Sobota v rodine“.                                                                       VIAC 

 

Generálna audiencia:  Na všetko sa dívajme Božími očami 
Pri gener{lnej audiencii v stredu 9. apríla začal Svätý Otec František nový 

tematický cyklus katechéz, venovaný darom Ducha Svätého. Predniesol aj výzvu na 

pokoj v Sýrii, reagujúc na pondelkovú vraždu holandského jezuitu P. Fransa van 

der Lugta  v sýrskom  meste  Homs,  a požehnal  putovný kríž z Lampedusy. 
 

„Duch Svätý tvorí dušu, životnú miazgu Cirkvi a každého jednotlivého kresťana. Je Božou 

Láskou, ktorá si v našom srdci robí svoj príbytok,“ povedal p{pež František v katechéze 

a zdôraznil, že samotný Duch Svätý je najdokonalejším „Božím darom“. On s{m 

potom odovzd{va rozličné duchovné dary tým, ktorí ho prijímajú. Po vymenovaní 

siedmich darov Ducha Svätého, ako ich nachádzame v zn{mej svätodušnej sekvencii, 

sa Svätý Otec podrobnejšie zameral na dar múdrosti. Ako vysvetlil, ide tu o „milosť 

vidieť všetko Božími očami“. Tak{to múdrosť, ktor{ sa nerodí z inteligencie a znalostí, 

ale z intimity s Bohom, robí kresťana schopným ch{pať, ako kon{ Boh, a rozoznať, či 

je niečo od Boha, alebo nie. Podľa slov 

Svätého Otca múdry človek nosí v sebe 

„chuť pre Boha“ a takíto kresťania sa 

st{vajú živými znameniami Božej 

prítomnosti a jeho lásky. Veriacich 

vyzval, aby si vyprosovali si tento dar. 

Medzi účastníkmi audiencie bola na 

Námestí sv. Petra aj 50-členn{ skupina 

z Gymnázia  svätej   Moniky  v Prešove.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/04/svätý_otec_v_nedeľu_rozdá_veriacim_vreckové_evanjeliá/slo-787731
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/09/pápež_františek_opäť_vyzval_k_ukončeniu_násilia_v_sýrii/slo-789236
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/09/pápež_františek_opäť_vyzval_k_ukončeniu_násilia_v_sýrii/slo-789236
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/08/jezuiti_v_sýrii:_zostať_s_ľuďmi_je_naším_poslaním/slo-789091
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/09/kríž_z_lampedusy_putuje_po_taliansku,_dnes_ho_požehnal_svätý_otec_/slo-789259
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/09/svätý_otec_v_katechéze:_múdrosť_znamená_vidieť_božími_očami/slo-789346
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Liturgické slávenia vo Veľkom týždni 2014 
Svätý týždeň 2014 sa začne Kvetnou nedeľou 13. apríla, na ktorú pripadá aj 

29. svetový deň ml{deže, sl{vený na diecéznej úrovni pod mottom «Blahoslavení 

chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kr{ľovstvo» (Mt 5,3). V túto Nedeľu utrpenia P{na 

bude p{pež František predsedať eucharistickému sl{veniu na Námestí sv. Petra so 

začiatkom o 9.30, spojenému s tradičným požehnaním olivových ratolestí a procesiou.  
 

Na Zelený štvrtok 17. apríla bude Svätý 

Otec predsedať v Bazilike sv. Petra Omši 

svätenia olejov (Missa Chrismatis), ktorú 

bude sl{viť o 9.30 spolu s kardinálmi, 

patriarchami, biskupmi a kňazmi Rímskej 

diecézy. Obrady umučenia P{na na Veľký 

piatok sa vo vatik{nskej bazilike začnú 

o 17.00. Vo večerných hodin{ch od 21.15 sa 

bude v rímskom Koloseu konať za účasti 

p{peža Františka pobožnosť krížovej cesty. Po nej sa Svätý Otec prihovorí 

zhromaždeným veriacim. Na Bielu sobotu bude Svätý Otec predsedať v Bazilike sv. 

Petra Veľkonočnej vigílii so začiatkom o 20.30. Eucharistické sl{venie Vzkriesenia 

Pána na Veľkonočnú nedeľu 20. apríla sa na N{mestí sv. Petra začne o 10.15 hod. Po 

jeho  ukončení udelí  p{pež z  balkóna  Baziliky  sv. Petra  požehnanie  „Urbi et orbi”.  
 

Na Zelený štvrtok Svätý Otec zavíta do rehabilitačného centra 
P{pež František bude na Zelený štvrtok sláviť Omšu na pamiatku P{novej večere 

v rímskom rehabilitačnom centre „Santa Maria della Provvidenza”. Zariadenie 

patrí Nadácii dona Carla Gnocchiho a poskytuje starostlivosť i odbornú pomoc 

ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím.  
 

Na eucharistickej sl{vnosti so začiatkom o 17.30 sa zúčastnia pacienti rehabilitačného 

centra v sprievode ich rodín, odborní pracovníci a vedenie zariadenia. Centrum 

„Santa Maria della Provvidenza” je moderné rehabilitačné pracovisko so 150 lôžkami 

a oddelením pre integr{ciu neuromotorických pacientov, poskytuje tiež ambulantnú 

a domácu rehabilitáciu. V tomto roku si pripomína 10. výročie svojej služby v duchu 

solidarity a charity pokračujúc tak v diele svojho blahoslaveného zakladateľa.      VIAC 

 

Traja noví svätí: apoštol Brazílie, kanadský biskup a rehoľn{ sestra 
Cirkev má od 3. apríla troch nových svätých. P{pež František ich pri audiencii 

prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Angela Amata zapísal do 

zoznamu svätých a rozšíril ich kult na univerzálnu Cirkev. 
 

 

Sú nimi apoštol Brazílie sv. Jozef de Anchieta (1534-1597), rehoľný kňaz Spoločnosti 

Ježišovej pôvodom z Kan{rskych ostrovov, ďalej zakladateľka uršulínskeho kl{štora 

v Québecu sestra Mária od Vtelenia (1599-1672), narodená vo Francúzsku s rodným 

menom Maria Guyartová a napokon biskup kanadského Québecu František Laval 

(1623-1708), pôvodom z Francúzska.                                                                               VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/27/posolstvo_svätého_otca_františka_k_29._svetovému_dňu_mládeže_2014/slo-776900
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/08/na_zelený_štvrtok_svätý_otec_zavíta_do_rehabilitačného_centra/slo-789012
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/03/životopis_apoštola_brazílie_sv._jozefa_de_anchietu/slo-787440
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/03/traja_noví_svätí:_apoštol_brazílie,_kanadský_biskup_a_rehoľná_sestra/slo-787425
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Tri diecézy na juhu Talianska v júni a júli privítajú Svätého Otca 
Svätý Otec prijal pozvania z troch talianskych diecéz na pastoračné n{vštevy 

v priebehu júna a júla. Vatik{nske tlačové stredisko informovalo, že v sobotu 21. júna 

p{pež František navštívi diecézu Cassano all’Jonio v juhotalianskom regióne Kalábria 

a o dva týždne neskôr, v sobotu 5. júla, zavíta do dvoch susediacich diecéz 

Campobasso a Isernia v regióne Molise.  
 

P{pež potvrdil budúcnosť vatik{nskej banky IOR 
P{pež František odsúhlasil n{vrh týkajúci sa budúcnosti Inštitútu pre n{boženské 

diela (IOR). Potvrdil dôležitosť poslania IOR pre dobro Katolíckej cirkvi, Svätej stolice 

a Vatik{nskeho mestského št{tu. V komuniké, ktorým o tom 7. apríla informovalo 

Tlačové stredisko Svätej stolice sa ďalej hovorí, že na z{klade potvrdenej misie IOR 

a na žiadosť prefekta Ekonomického sekretari{tu kardin{la Georgea Pella m{ 

predseda dozornej rady Ernst von Freyberg spolu s manažmentom IOR za úlohu 

dotiahnuť do konca svoj pl{n, ktorým sa zabezpečí, aby IOR mohlo plniť svoje 

poslanie ako súčasť nových finančných štruktúr Svätej stolice a Vatik{nskeho 

mestského  št{tu.   Plán  bude   predložený    Rade  kardinálov  a   Ekonomickej    rade. 

 

P{pež František prijal anglickú kr{ľovnú Alžbetu II. 
Zo strany médií bola 3. apríla najsledovanejšou udalosťou vo Vatik{ne n{všteva 

anglickej kr{ľovnej Alžbety II., ktorú Svätý Otec prijal spolu s jej manže-

lom  Vojvodom  z Edinburgu.   Súčasťou  stretnutia  bola  aj  výmena darov.  
 

Kr{ľovn{ Alžbeta v Ríme najprv absol-

vovala n{vštevu u Talianskeho prezidenta 

Giorgia Napolitana. Stretnutie s p{pežom 

sa uskutočnilo o 15. hod. v priesto-

roch komplexu Auly Pavla VI. a bolo 

prvým od zvolenia p{peža Františka na 

Petrov stolec. Počas inauguračnej svätej 

omše 19. marca 2013 totiž Spojené 

kr{ľovstvo reprezentoval Vojvoda z Glou-

cesteru. Historicky to bola štvrt{ n{všteva 

predstaviteľa kr{ľovskej rodiny vo Vatik{ne. Prv{ audiencia britského kr{ľovského 

p{ru sa uskutočnila v roku 1961, keď boli vo Vatik{ne prijatí p{pežom J{nom XXIII. 

V rokoch 1980 a 2000 ich prijal aj p{pež J{n Pavol II.                                                    VIAC 
 

Svätý Otec  talianskym starostom: Buďte prostredníkmi pre dobro ľudí 
V sobotu 5. apríla prijal Svätý Otec vo Vatikáne delegáciu Národnej asociácie 

talianskych miest a obcí, tvorenú 120 starostami a starostkami talianskych 

okresných miest. V príhovore sa zameral na „spiritualitu starostu”.  
 

Starosta je medzi ľuďmi ako prostredník, ktorému na ľuďoch z{leží, a nie ako nejaký 

konateľ či dohadzovač, ktorému z{leží iba na tom, aby využil situ{ciu vo svoj 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/04/pápežov_dar_pre_anglickú_kráľovskú_rodinu_predstavuje_svätého_kráľa/slo-787721
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/03/pápež_františek_prijal_anglickú_kráľovnú_alžbetu_ii./slo-787604
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prospech: „Starosta je uprostred ľudí. Ned{valo by to zmysel, keby tam nebol,  pretože on je 

prostredníkom, medi{torom uprostred potrieb ľudí. A je tu nebezpečenstvo, že sa starosta 

nestane prostredníkom, ale konateľom, dohadzovačom.“                                                      VIAC 
 

P{pež sa modlí za unesených kňazov a rehoľnú sestru v Kamerune 
P{pež František sa modlí za dvoch talianskych kňazov Giampaola Martu 

a Gianantonia Allegriho a za kanadskú sestru, unesených v noci zo 4. na 5. apríla 

v Kamerune, je v neustálom kontakte s nunciatúrou a dúfa v rýchle a pozitívne 

riešenie prípadu. Traja rehoľníci boli unesení dvoma ozbrojenými skupinami z ich 

domov v diecéze Maroua v severnom Kamerune. Nie je vylúčené, že p{chatelia únosu 

môžu patriť do fundamentalistickej islamskej skupiny Boko Haram. Biskup diecézy 

Vicenza Mons. Benjamin Pizziol hovorí o veľmi delik{tnej situ{cii.  
 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty 
Modlitba je zápasom s Bohom a m{ byť slobodn{ a naliehav{, ako úprimný dialóg 

s priateľom. Tak{to modlitba mení naše srdce, pretože n{m d{va lepšie poznať, aký je 

Boh re{lne. Takto by sa dala zhrnúť homília p{peža Františka z 3. apríla. V piatok 

4. apríla sa Svätý Otec sústredil na skutočnosť, že pri ohlasovaní evanjelia musíme 

počítať prenasledovaním. Zdôraznil, že dnes je viac mučeníkov ako v počiatkoch 

Cirkvi, a vyzval veriacich, aby sa nebáli nepochopenia a prenasledovania. V pondelok 

7. apríla povedal, že Božie milosrdenstvo je veľkým svetlom l{sky a nehy, je Božím 

pohladením na rany našich hriechov. „Niet kresťanstva bez kríža“ – k tejto téme sa 

p{pež František vrátil pri utorkovej svätej omši 8. apríla. V homílii rovnako zdôraznil, 

že „neexistuje žiadna šanca oslobodiť sa od hriechu vlastnými silami“, a pripomenul, 

že kríž nie je ozdobou umiestnenou na olt{ri, ale je tajomstvom Božej l{sky.  
 

Rozhovor s P. Františkom Sočufkom SJ  
V čase blížiacej sa kanonizácie dvoch p{pežov sme poprosili o rozhovor dlhoročného 

vedúceho Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu P. Františka Sočufku SJ, ktorý 

bol takto trin{sť a pol roka v službe bl. p{peža J{na Pavla II. Podelil sa s nami 

o bohatstvo svojich skúseností a z{žitkov z tohto obdobia, počnúc ileg{lnym 

príchodom do Ríma. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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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/2014/04/05/p%C3%A1pe%C5%BE_talianskym_starostom:_bu%C4%8Fte_prostredn%C3%ADkmi_pre_dobro_%C4%BEud%C3%AD/slo-788279
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/03/pápež_vo_štvrtkovej_homílii:_modlitba_je_zápas_s_bohom,_ktorý_mení/slo-787539
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/04/pápež_v_piatkovej_homílii:_prenasledovanie_prorokov_sa_deje_aj_dnes/slo-787947
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/07/pápež_v_pondelkovej_homílii:_boh_nám_odpúšťa_pohladením_/slo-788757
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/08/pápež_v_utorkovej_homílii:_vieme_sa_chváliť_kristovým_krížom/slo-789005
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/05/rozhovor_s_p._františkom_sočufkom_sj,_dlhoročným_vedúcim_slovenskej/slo-788280

