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Laudetur Jesus Christus! 

Vážení priatelia, opäť je tu náš spravodajský prehľad. Svätý Otec vyhlásil na budúci rok 

mimoriadnu synodu o rodine a evanjelizácii. V rámci Roka viery budú najbližšiu nedeľu vo 

Vatikáne celosvetové Mariánske dni. V tomto čísle nájdete odkazy na plné texty všetkých 

príhovorov pápeža Františka z návštevy Assisi 4. októbra 2013.  

Jozef Bartkovjak SJ 

 
___________________________________________________________________________________ 

 

Generálna audiencia: Čo znamená, že Cirkev je „katolícka“? 
V stredu 9. októbra sa pápež František opäť stretol s veriacimi na Námestí sv. Petra 

pri generálnej audiencii. Napriek daždivému počasiu prišlo 60-tisíc pútnikov. 

V katechéze pápež vysvetlil význam 

katolíckosti Cirkvi, pričom vychádzal z troch 

základných významov: 1. Cirkev je katolícka, 

lebo je domovom viery pre všetkých. 2. Cirkev je 

katolícka, pretože je rozšírená na celé ľudstvo 

bez elitárstva. 3. Cirkev je katolícka, pretože 

predstavuje harmóniu v rozmanitosti darov, 

ktoré sa vzájomne obohacujú. Svätý Otec 

osobitne pozdravil východných biskupov, ktorí sa zišli vo Vatikáne: „Zvlášť 

pozdravujem biskupov cirkvi alexandrijského rítu z Etiópie a Eritrey, s ktorými sa spájam 

v modlitbe a bolesti za mnohé deti ich krajiny, ktoré prišli o život pri tragédii neďaleko 

Lampedusy.“ VIAC 

Svätý Otec vyhlásil mimoriadnu synodu k problematike rodiny  

Svätý Otec František vyhlásil na termín 5. – 19. októbra 2014 Tretie mimoriadne 

generálne zasadnutie Biskupskej synody, ktorého téma znie: „Pastoračné výzvy 

rodiny v kontexte evanjelizácie.”  

V dňoch 7. – 8. októbra v Ríme zasadala 13. riadna rada Generálneho sekretariátu 

Biskupskej synody pod vedením nového generálneho sekretára Biskupskej synody 

Mons. Lorenza Baldisseriho, za účasti jeho predchodcu v úrade Mons. Nikolu 

Eterovića. P. Federico Lombardi vysvetlil význam synody nasledovne: „Je správne, aby 

Cirkev pri reflexii a modlitbe postupovala ako spoločenstvo a aby sa v najdôležitejších otázkach, 

medzi ktoré patrí aj rodinná pastorácia, riadila spoločnými pastoračnými usmerneniami pod 

vedením pápeža a biskupov. Zvolanie mimoriadnej synody jasne ukazuje túto cestu. V tomto 

kontexte by navrhovanie špecifických pastoračných riešení zo strany jednotlivcov alebo 

lokálnych inštitúcií mohlo priniesť riziko zmätku. Je dobre mať na pamäti dôležitosť toho, aby 

sa postupovalo v plnom spoločenstve organizmu Cirkvi.“ VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/09/pápež_františek_dnes_na_audiencii_vysvetľoval_katolicitu_cirkvi/slo-735730
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/08/svätý_otec_vyhlásil_mimoriadnu_synodu_k_problematike_rodiny/slo-735391
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Svätý Otec v Assisi - po stopách svätého Františka 

V piatok 4. októbra, na sviatok sv. Františka z Assisi, Svätý Otec navštívil rodisko 

svätca, podľa ktorého si zvolil meno a ktorého Taliansko považuje za svojho 

patróna. Celá krajina preto sledovala pastoračnú cestu s mimoriadnym záujmom. 

Po privítaní assiským biskupom Mons. Domenicom Sorrentinom a verejnými 

prestaviteľmi sa František stretol s postihnutými a chorými deťmi rehabilitačného 

ústavu Serafico. Svätý Otec sa osobne stretol 

s každým z postihnutých detí. Na 

prítomných sa obrátil spontánnym 

spôsobom, pričom pôvodne pripravený 

príhovor odovzdal prítomným na prečítanie 

neskôr. „Na oltári si uctievame Ježišovo telo, 

tu sa dotýkame  jeho rán“ – to bola jedna 

z hlavných myšlienok jeho meditácie. 

Neprečítaný text obsahuje aj list, ktorý 

pápež dostal od chlapca menom Nicolás 

z Buenos Aires. Pápež sa potom odobral do 

kostolíka sv. Damiána, kde sa v tichu pomodlil. V priestoroch biskupstva 

nasledovalo stretnutie s chudobnými, o ktorých sa stará miestna charita. V sále, ktorá 

sa spája s historickou udalosťou Františkovho zanechania šiat, Svätý Otec pripomenul 

úlohu Cirkvi, a teda nás všetkých, zobliecť zo seba starý odev a nasledovať Ježišovu 

cestu až na kríž. Ako vysvetlil, Cirkev sa dnes musí zobliecť, „chrániť sa vážneho 

nebezpečenstva ohrozujúceho každého človeka v Cirkvi, ktorým je nebezpečenstvo svetskosti“. 

Chudobným ďalej povedal: „Mnohých z vás pripravil o šaty tento divoký svet, ktorý 

neponúka prácu, nepomáha; nezaujíma sa o to, že vo svete deti umierajú hladom; nezaujíma sa 

o to, že mnohé rodiny nemajú čo jesť, nemajú ani len dôstojnosť priniesť domov chlieb; 

nezaujíma sa o to, že mnoho ľudí musí utekať pred otroctvom, hladom, únikom si hľadať 

slobodu; a toľkokrát s veľkou bolesťou vidíme, že pri tom nachádzajú smrť, ako sa to stalo aj 

včera na Lampeduse. “ 

Pápež František potom navštívil kostol Santa Maria Maggiore  a navštívil Baziliku sv. 

Františka. V súkromí navštívil kryptu s ostatkami sv. Františka a na znak úcty 

k svätcovi, podľa ktorého si zvolil meno, 

položil k jeho hrobu kyticu troch bielych 

ruží. O 11. hod. na Námestí sv. Františka z 

Assisi Svätý Otec začal slávenie svätej 

omše, za prítomnosti predstaviteľov 

cirkevného a spoločenského života 

Talianska. V homílii poukázal na 

Františkovu úctu k stvorenstvu a tiež na 

jeho charizmu pokoja: „Františkánsky pokoj 

nie je nasladlým sentimentom. Pekne vás 

prosím, takýto sv. František neexistuje! Nie je 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/07/jeden_z_najkrajších_listov_pre_pápeža_františka/slo-735266
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/04/pápež_na_stretnutí_s_chudobnými_v_assisi:_zrieknime_sa_ducha_sveta/slo-734507
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/04/homília_pápeža_františka_zo_svätej_omše_v_assisi/slo-734328
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ani druhom akejsi panteistickej predstavy harmónie vesmírnych energií... Ani toto nemá nič 

spoločné s Františkom. Opakujem, ani toto nemá nič spoločné s Františkom, je to len 

predstava, akú si niektorí sami vytvorili! Pokoj sv. Františka je pokojom Kristovým, a nájde ho 

ten, kto vezme na seba jeho „jarmo“, teda jeho prikázanie: Milujte sa navzájom ako som ja 

miloval vás (porov. 13,34; 15,12). A toto jarmo nemožno niesť arogantne, povýšenecky, pyšne, 

možno ho niesť iba v tichosti a s pokorou srdca.“ 

Po svätej omši sa pápež v charitatívnom centre spoločne naobedoval s chudobnými. 

K stolu zasadol s 55 mužmi a ženami. Poobede nasledovala návšteva miestnej 

pustovne Eremo delle Carceri na svahu hory nad Assisi. 

Následne sa autom presunul do Katedrály sv. 

Rufína, ktorá uchováva krstiteľnicu, ktorá sa 

spája s krstom svätého Františka a svätej 

Kláry. O 15.30 sa tu stretol s kňazmi, 

zasvätenými a členmi pastoračných rád 

diecézy. Zdôraznil význam pastoračných rád 

a poukázal na tri aspekty: načúvať Božiemu 

slovu, kráčať spolu a ohlasovať aj na 

perifériách. V Baziliky sv. Kláry si Svätý Otec 

v krypte uctil neporušené telo svätice, potom sa v bočnej kaplnke modlil pred krížom 

zo sv. Damiána. Z tohto kríža Pán prehovoril k sv. Františkovi, aby „opravil jeho 

dom“. Svätý Otec tu pozdravil aj miestnu komunitu klauzúrnych sestier klarisiek. 

Poďakoval sa im za modlitby za Cirkev a v spontánnom príhovore zdôraznil 

kontempláciu a komunitu. 

Okolo 17. hodiny František navštívil kostolík 

Porciunkula v Bazilike Panny Márie anjelskej. 

Na námestí pred bazilikou sa Svätý Otec stretol 

s mladými a odpovedal na ich otázky. Mladí 

regiónu Umbria sa na túto chvíľu pripravovali 

celodenným programom. Pred záverom 

pastoračnej návštevy ešte František navštívil 

mariánsku svätyňu v Rivotorte, ktorú spravujú 

bratia františkáni. VIAC 

Nedeľný príhovor na Anjel Pána: „Pane, daj nám väčšiu vieru!“  

Svätý Otec František sa v nedeľu 6. októbra napoludnie z okna svoje pracovne 

pomodlil s veriacimi zhromaždenými na Námestí sv. Petra modlitbu Anjel Pána. 

V príhovore sa poďakoval Bohu a tiež hostiteľom v Assisi za vydarenú návštevu.  

V príhovore sa zameral na prosbu apoštolov Pánovi, aby im dal väčšiu vieru. 

„Horčičné zrnko je maličké, ale Pán hovorí, že stačí takáto viera, malá, ale opravdivá, úprimná, 

aby sme dokázali vykonať veci ľudsky nemožné, nemysliteľné. A je to pravda! Všetci poznáme 

jednoduchých, ponížených ľudí, avšak s mimoriadne silnou vierou, ktorí naozaj prenášajú 

vrchy! Pomyslime si napríklad na niektoré mamy a otcov, ktorí musia zvládať veľmi ťažké 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/05/assisi:_slová_pápeža_kňazom,_zasväteným_a_členom_pastoračných_rád/slo-734526
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/05/assisi:_slová_pápeža_kňazom,_zasväteným_a_členom_pastoračných_rád/slo-734526
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/05/assisi:_slová_pápeža_kňazom,_zasväteným_a_členom_pastoračných_rád/slo-734526
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/07/príhovor_pápeža_františka_sestrám_klariskám_v_assisi_/slo-735132
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/06/odpoveď_pápeža_františka_na_otázky_mladých_v_assisi/slo-734823
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/06/odpoveď_pápeža_františka_na_otázky_mladých_v_assisi/slo-734823
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/04/svätý_otec_sa_dnes_vydal_po_stopách_sv._františka_–_priebeh_návštevy/slo-734137
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/06/pápež_františek_na_anjel_pána:_„pane,_daj_nám_väčšiu_vieru!“/slo-734953
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situácie; alebo na niektorých chorých, aj veľmi vážne chorých, ktorí vyžarujú pokoj na toho, kto 

ich príde navštíviť. Práve pre svoju vieru sa títo ľudia nevystatujú tým, čo robia, naopak, 

hovoria tak ako to Ježiš žiada v evanjeliu: „Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli 

povinní urobiť.“ (Lk 17,10). Koľko ľudí medzi nami má túto vieru, silnú, pokornú 

a prinášajúcu toľko dobra!” Pápež tiež vyzval k modlitbe za misie v mesiaci októbri. 

Pripomenul aj jeho mariánsky charakter: „Ruženec je školou modlitby, ruženec je školou 

viery!“ VIAC 

Ranné homílie Svätého Otca z Domu sv. Marty 

3. októbra pápež František v rannej homílii zdôraznil, že z pamäte našej spásy sa 

nemá stať iba akási spomienka, ako v prípade bežných udalostí. Svätá omša, ako 

povedal, nie je spoločenskou udalosťou, ale prítomnosťou Pána medzi nami. Svoju 

homíliu venoval téme pamäte Cirkvi. (Neh 8,1-4a.5-6.7b-12) 

8. októbra pápež František rozobral vo svojej homílii postoje Máriinej sestry Marty a 

proroka Jonáša (Lk 10,38-42; Jon 3,1-10). Poukázal na ich spoločnú neschopnosť: 

nevedeli sa modliť. Jonáš má potom sklon vyžadovať spravodlivosť bez 

milosrdenstva, podobne ako Marta má sklon k službe bez vnútorného zahĺbenia, bez 

modlitby. VIAC z textov homílií 

Rada kardinálov je za nový návrh reformy Rímskej kúrie 

V dňoch 1. - 3. októbra zasadala vo Vatikáne 

Rada kardinálov ako poradný zbor Svätého 

Otca pri spravovaní univerzálnej Cirkvi 

a reforme Rímskej kúrie.  Ako povedal 

hovorca Svätej stolice, k otázke reformy kúrie 

práca rady „nesmeruje k jednoduchej 

aktualizácii konštitúcie Pastor Bonus s 

okrajovými zmenami či úpravami, ale k 

vypracovaniu novej konštitúcie s dosť 

podstatnými novými prvkami.“ Vypracovanie celkom nového návrhu konštitúcie 

o organizácii Rímskej kúrie, „si samozrejme bude vyžadovať potrebný čas“ dodal páter 

Lombardi. Osobitná pozornosť bola ďalej venovaná úlohe laikov v Cirkvi a vytvorenia 

adekvátneho priestoru pre rozmer laikátu aj v rámci Rímskej kúrie. VIAC 

Zástupca Svätej stolice na 68. valnom zhromaždení OSN 

Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Dominik Mamberti 1. októbra 

vystúpil s prejavom na 68. valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Pripomenul 

oduševnené kroky pápeža Františka k „otvoreniu nového horizontu nádeje, založeného na 

kultúre stretnutia, ktorá má byť princípom a meradlom všetkých sociálnych vzťahov, od 

medziosobných až po medzinárodné.“ Pripomenul potrebu konať v duchu základných 

princípov OSN, z ktorých musí vychádzať aj formulovanie nových cieľov Spojených 

národov po roku 2015. „Tieto by z hľadiska integrálneho ľudského rozvoja mali vychádzať 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/06/pápež_františek_na_anjel_pána:_„pane,_daj_nám_väčšiu_vieru!“/slo-734953
http://sk.radiovaticana.va/indicecat.asp?redasel=7&categsel=256
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/03/rada_kardin%C3%A1lov_odpor%C3%BA%C4%8Da_vypracova%C5%A5_nov%C3%BD_n%C3%A1vrh_reformy_r%C3%ADmskej_k%C3%BArie/slo-734092
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z podporovania rodiny, založenej na zväzku muža a ženy a z ochrany jej práv ako základnej 

bunky spoločnosti a základu každého trvalého a udržateľného rozvoja.“ VIAC 

Celosvetové Mariánske dni v Ríme za účasti pápeža Františka 

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie, ktorá koordinuje aktivity Roku viery, 

pozvala do Ríma na 12. - 13. októbra 2013 pri príležitosti 96. výročia Fatimských 

udalostí členov mariánskych hnutí z celého sveta. Stretnutie vyvrcholí v nedeľu 13. 

októbra svätou omšou, ktorej bude predsedať Svätý Otec. Na Námestie sv. Petra pri 

tejto príležitosti prinesú originálnu sochu Panny Márie z Fatimy. Motto Mariánskych 

dní znie: „Blahoslavená si, lebo si uverila”. VIAC 

50. výročia vydania encykliky Pacem in terris  

Pri príležitosti 50. výročia vydania encykliky Pacem in terris blahoslaveného Jána 

XXIII. sa v dňoch 2. – 4. októbra vo Vatikáne konala konferencia. Jej hlavné témy boli 

„Formácia nových generácií katolíkov angažujúcich sa v politike“, „Medzinárodné 

usporiadanie a spoločné univerzálne dobro“ a „Pokoj: nové výzvy“. Účastníkov prijal 

na audiencii aj Svätý Otec, pričom poukázal na stálu aktuálnosť úsilia o pokoj. VIAC 

Prvá oficiálna medaila pápeža Františka 

Od 8. októbra je v predaji medaila k prvému roku 

pontifikátu pápeža Františka. Minca s priemerom 

44 mm v zlatom, striebornom a bronzovom 

vyhotovení je dielom talianskej umelkyne 

Mariangely Crisciottiovej. Na jej zadnej strane je 

vyobrazené stretnutie Ježiša s vyberačom daní 

podľa Matúšovho evanjelia. VIAC 

 „Vzácne starožitnosti“ vo Vatikánskych múzeách  

Až do 4. januára 2014 si môžu návštevníci Vatikánskych múzeí pozrieť zbierky Múzea 

profánneho umenia (Museo Profano), ktoré sú vystavované v najvýznamnejších 

expozíciách vo svete. Výstava má názov „Vzácne starožitnosti z doby Pia VI.“ VIAC 

 
____________________________________________________________________________ 
 

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 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 

 

Spracoval Jozef Bartkovjak SJ 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/03/vystúpenie_zástupcu_svätej_stolice_na_68._valnom_zhromaždení_osn/slo-733933
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/08/16/rok_viery:_celosvetov%C3%A9_mari%C3%A1nske_dni_v_r%C3%ADme_za_%C3%BA%C4%8Dasti_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka/slo-720058
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/03/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_k_50._v%C3%BDro%C4%8Diu_encykliky_pacem_in_terris/slo-734012
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/07/prvá_oficiálna_medaila_pápeža_františka_v_predaji_od_zajtra_/slo-735184
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/02/vatikánske_múzeá_ponúkajú_návštevníkom_„vzácne_starožitnosti“/slo-733692

