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Pápež František pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná  

v Nedeľu Božieho milosrdenstva 7. apríla 2013 
Nedeľa Božieho milosrdenstva 

bola dňom prevzatia katedry 

pápežom Františkom. Slávnosť 

v Bazilike sv. Jána v Lateráne, 

ktorá je katedrou rímskeho 

biskupa, sa konala v podvečer. 

Napoludnie sa však Svätý Otec 

pomodlil s tisícami pútnikov 

modlitbu  Regina Coeli.  

Pred  tým  sa  im  prihovoril.  
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! 

V túto nedeľu, ktorá uzatvára 

veľkonočnú oktávu, obnovujem veľkonočné prianie pre všetkých samotnými slovami 

zmŕtvychvstalého Ježiša: „Pokoj vám!“  (Jn 20,19.21.26) Nie je to hocaký pozdrav ani 

jednoduché prianie: je to dar, ba dokonca vzácny dar, ktorý Kristus ponúka svojim 

učeníkom potom, ako prešiel smrťou a podsvetím. Daruje pokoj, ako prisľúbil: „Pokoj 

vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva“. (Jn 14,27) 

Tento pokoj je ovocím víťazstva Božej lásky nad zlom, je ovocím odpustenia. A je to 

práve tak: skutočný pokoj, ten hlboký, prichádza zo zážitku Božieho milosrdenstva. 

Dnes je nedeľa Božieho milosrdenstva z vôle blahoslaveného Jána Pavla II., ktorý 

zatvoril svoje oči pre tento svet práve v predvečer tejto slávnosti. Jánovo evanjelium 

nám zvestuje, že Ježiš sa dvakrát objavil apoštolom uzavretým vo večeradle: prvýkrát, 

v samotný večer zmŕtvychvstania, a vtedy tu nebol Tomáš, ktorý povedal: „Keď 

neuvidím... a nedotknem sa..., neuverím.“ Druhýkrát, o osem dní neskôr, tu už Tomáš 

bol a Ježiš sa obracia práve naňho, pozýva ho hľadieť na rany, dotknúť sa ich; Tomáš 

zvolal: „Pán môj a Boh môj!“ (Jn 20,28) Ježiš mu odpovedal: „Uveril si, pretože si ma 

videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ (v. 29) Ale kto boli tí, čo uverili bez toho, 

aby videli? Ďalší učeníci, ostatní muži a ženy v Jeruzaleme, ktorí, hoci nestretli 

zmŕtvychvstalého Ježiša, uverili svedectvu apoštolov a žien. Toto je slovo veľmi 

dôležité pre vieru. Môžeme to nazvať „blahoslavenstvom viery“. „Blahoslavení tí, čo 

nevideli a uverili.“ (Jn 20,29) Toto je blahoslavenstvo viery. V každom čase a na 

každom mieste sú blahoslavení tí, čo prostredníctvom Božieho slova, ohlasovaného 

v Cirkvi a dosvedčovaného kresťanmi, uveria, že Ježiš Kristus je vtelenou Božou 

láskou, vteleným Milosrdenstvom. A toto platí pre každého z nás!                           VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/07/pápež_františek_pred_modlitbou_raduj_sa,_nebies_kráľovná_aj_o_odkaz/slo-680573
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Slávnosť prevzatia katedry rímskym biskupom Františkom 
V Nedeľu Božieho milosrdenstva pápeža Františka o 17.00 pred budovou vikariátu 

na Námestí sv. Jána v Lateráne privítal kardinál Agostino Vallini, vikár Svätého 

Otca pre Rímsku diecézu, ako aj Gianni Alemanno, primátor Ríma a ďalší. Na 

tomto námestí odhalil pápež tabuľu s novým označením miesta „Námestie 

blahoslaveného Jána Pavla II. – pápeža od roku 1978 do roku 2005“.  
 

Po slávnostnom odhalení tabule na fasáde vikariátu sa 

pápež jeepom premiestnil pred Lateránsku baziliku. 

Ešte pred samotným eucharistickým slávením o 17.30 

v Lateránskej bazilike, ktorá je katedrou Ríma, sa 

uskutočnil samotný obrad obsadenia biskupského 

stolca, teda oficiálne prevzatie katedry, a to podľa 

liturgických smerníc – uvedených v knihe Ordo Rituum 

pro Ministerii Petrini initio Romae Episcopi (Obrady 

uvedenia rímskeho biskupa do Petrovej služby) – 

upravených Benediktom XVI. v závere jeho pontifikátu 

25. februára 2013. Následne niektorí reprezentanti 

diecézy pristúpili k svojmu novému biskupovi a v 

mene cirkvi Ríma mu sľúbili poslušnosť a synovskú 

oddanosť. Medzi týmito zástupcami boli: kardinál 

Agostino Vallini, pomocní biskupi, kňazi, diakon, 

rehoľník, ale aj rehoľná sestra; rodiny diecézy 

zastupovali manželia Marco a Monica Criziovci so 

svojimi štyrmi deťmi a mladých dvaja reprezentanti 

z  Diecézneho pastoračného strediska. Svätú omšu 

spolu s pápežom Františkom koncelebrovali kardinál 

vikár Agostino Vallini a emeritný vikár, kardinál 

Camillo Ruini, ďalej Biskupská rada diecézy a Rada prefektov. Na slávnosti sa 

zúčastnili kňazi Ríma a 15 seminaristov rímskych seminárov. Sväté prijímanie 

rozdávalo 75 stálych diakonov. „Božia trpezlivosť v nás vzbudzuje odvahu prosiť 

o odpustenie“ – bola nosná téma homílie pápeža Františka z tejto slávnosti, ktorá by 

sa dala charakterizovať ako objatie svojho biskupa mestom. 

 

Generálna audiencia pápeža Františka v stredu 10. apríla 2013 
O  význame Ježišovho vzkriesenia, bez ktorého by bola naša viera márna, hovoril 

pápež František vo svojej katechéze počas stredajšej generálnej audiencie na 

Námestí sv. Petra. V závere vyjadril aj svoju blízkosť obyvateľom oblasti z juhu 

Iránu, ktorú 9. apríla postihlo ničivé zemetrasenie.  
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V minulej katechéze sme sa zastavili pri udalosti 

Ježišovho vzkriesenia, pri ktorej ženy zohrali osobitnú úlohu. Dnes by som sa rád 

zamyslel nad jeho spásnym významom. Čo znamená zmŕtvychvstanie pre náš život? 

A prečo by bez neho naša viera bola márna? Naša viera stojí na Kristovej smrti 

a zmŕtvychvstaní podobne ako dom stojí na základoch: ak tie nevydržia, zrúti sa celý 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/08/svätý_otec:_božia_trpezlivosť_v_nás_vzbudzuje_odvahu_prosiť_/slo-680785
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/06/zajtrajšia_slávnosť_v_lateráne_–_objatie_svojho_biskupa_mestom/slo-680325
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/09/irán:_zemetrasenie_v_blízkosti_jadrovej_elektrárne_si_vyžiadalo_3/slo-681303
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dom. Na kríži Ježiš obetoval seba samého tým, že 

na seba vzal naše hriechy, zostúpil do priepasti 

smrti, zmŕtvychvstaním nad ňou zvíťazil, zničil ju 

a otvoril nám cestu k znovuzrodeniu do nového 

života. Sv. Peter to súhrne vyjadruje v úvode 

svojho Prvého listu, ako sme to práve počuli: 

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša 

Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve 

vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil 

pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a 

nevädnúce dedičstvo (1,3-4). Apoštol nám hovorí, 

že Ježišovým vzkriesením nastáva niečo úplne 

nové: sme vyslobodení z otroctva hriechu 

a stávame sa Božími deťmi; to značí, že sme 

zrodení k novému životu. Kedy sa toto všetko pre 

nás uskutočňuje? Vo sviatosti krstu. V staroveku sa 

krst pravidelne udeľoval ponorením do vody. Ten, čo mal byť pokrstený, zostúpil do 

krstného prameňa v podobe bazéna, vyzlečený zo šiat, a biskup či kňaz mu tri razy 

nalial vodu na hlavu, pokrstiac ho v mene Otca i Syna a Ducha Svätého. Pokrstený 

potom vyšiel z bazéna a obliekol si nové biele šaty. To znamenalo, že sa narodil do 

nového života, ponoriac sa do Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. Stal sa Božím 

dieťaťom. Sv. Pavol v Liste Rimanom píše: „dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, 

v ktorom voláme: ‚Abba Otče!‘“                                                                                       VIAC 

 

Pápež v homílii slávnosti Zvestovania Pána o kariére smerom nadol 
Pre kresťana „napredovať“ znamená „ponížiť sa“ na ceste pokory, aby do popredia 

vystúpila Božia láska. Na túto myšlienku zameral pápež František homíliu svätej 

omše v kaplnke Domu sv. Marty 8. apríla, v deň slávnosti Zvestovania Pána, 

preloženej z 25. marca, ktorý tohto roku zapadal do Veľkého týždňa.  
 

Cesta, ktorá stúpa o to viac, čím viac klesá. Je to cesta kresťanskej pokory, ktorá dvíha 

k Bohu natoľko, nakoľko sa ten, ktorý je jej svedkom vie uponížiť, aby prenechal 

priestor jeho činorodej láske. Táto myšlienka bola odrazom pápeža Františka k reflexii 

nad významom dnešnej liturgickej slávnosti Zvestovania Pána. Cesta, ktorou kráčajú 

Mária a Jozef do Betlehema, aby zachovali cisárovo nariadenie o sčítaní ľudu, to je 

cesta pokory, povedal Svätý Otec. Je znamením Máriinej pokory, že „nerozumie 

dobre“, ale „prenechá svoju dušu Božej vôli.“ Je znamením Jozefovej pokory, že 

ponížene berie na seba „veľkú zodpovednosť“ za svoju manželku čakajúcu dieťa. A to 

všetko je Božia láska, ktorá sa dala na cestu pokory, aby Boh prišiel k nám. To je to, 

čomu dáva prednosť, aby vyjadril svoju lásku k ľuďom, v protiklade k veľkým 

idolom, ktorí sa zviditeľňujú hlasno hovoriac: ‚Tu velím ja.‘ Naopak náš Boh, ktorý nie 

je falošným bohom, bohom z dreva, vytvoreným ľuďmi, si radšej volí ísť cestou 

pokory. Rovnaké je aj nasledovanie Ježiša po ceste, ktorá ho uponížila až na kríž. Pre 

kresťana, pokračoval pápež, je toto zlatým pravidlom, je pokrokom.                        VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/10/svätý_otec_počas_audiencie:_svedčiť_svetu_o_radosti_zo_vzkriesenia/slo-681476
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/10/svätý_otec_počas_audiencie:_svedčiť_svetu_o_radosti_zo_vzkriesenia/slo-681476
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Pápežov postoj k trpiacim, osobitne voči obetiam zneužívania  
Svätý Otec prijal v piatok 5. apríla 2013 na audiencii Mons. Gerharda Ludwiga 

Muellera, prefekta Kongregácie pre náuku viery. V komuniké zo stretnutia 

kongregácia uvádza, že pápež František počas audiencie, týkajúcej sa rôznych otázok, 

ktoré sú v kompetencii tohto dikastéria, osobitne zdôraznil pokračovanie v línii 

naznačenej Benediktom XVI.: Konať 

rozhodne, pokiaľ ide o prípady sexuálneho 

zneužívania, predovšetkým cez podporu 

opatrení na ochranu detí, pomoc tým, ktorí 

v minulosti trpeli takéto násilie, ale aj skrze 

procesy s vinníkmi, či angažovanosťou 

biskupských konferencií pri formulovaní 

a implementácii smerníc potrebných v tejto 

oblasti, ktorá je veľmi dôležitá pre svedectvo cirkvi a jej dôveryhodnosť. Svätý Otec sa 

tiež vyjadril, že v jeho pozornosti a jeho modlitbách za trpiacich sú obete zneužívania 

prítomné osobitným spôsobom.  
 

Stretnutie pápeža s predsedom Rady evanjelických cirkví v Nemecku 
V pondelok 8. apríla prijal pápež na osobitnej audiencii predsedu Rady evanje-

lických cirkví v Nemecku Nikolausa Schneidera s manželkou a sprievodom. O tejto 

dôležitej ekumenickej udalosti informoval hovorca Vatikánu P. Federico Lombardi.  
 

Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice uviedol, že išlo o veľmi srdečné stretnutie, 

počas ktorého predseda vyjadril svoje blahoželania k tak šťastnému a entuziastickému 

začiatku pontifikátu pápeža Františka. Okrem iných rozličných oblastí sa rozhovor 

zameral aj na osobitnú hodnotu mučeníctva pre ekumenizmus, na ktoré pápež často 

upriamuje pozornosť, keďže je dobre oboznámený s utrpením ľudí, aj Evanjelickej 

cirkvi, ktoré podstúpili v časoch nacizmu, i za iných okolností. Hovorca ďalej 

zdôraznil, že „krv mučeníkov je niečím, čo hlboko zjednocuje rozličné kresťanské 

vierovyznania pri vydávaní spoločného svedectva o Kristovi. (...) Išlo o veľmi plodné 

a významné nasmerovanie ekumenizmu, ktoré bude bez akýchkoľvek pochybností 

pokračovať aj počas tohto pontifikátu“ – dodal P. Federico Lombardi SJ.  
 

Ban Ki-moon predstavil pápežovi plán na ďalšie funkčné obdobie 
Pápež František prijal 9. apríla 2013 na audiencii 

generálneho tajomníka Organizácie spojených 

národov Ban Ki-moona. Ide o stretnutie, ktoré má 

svoju dlhoročnú tradíciu a potvrdzuje uznanie 

ústrednej úlohy Svätej stolice, ktorú zohráva pri 

OSN pri zachovávaní mieru vo svete, 

podporovaní spoločného dobra ľudstva a ochrane 

základných ľudských práv.  
 

Obaja predstavitelia sa počas stretnutia venovali otázkam spoločného záujmu, najmä 

pokiaľ ide o konfliktné situácie a vážnu humanitárnu krízu v Sýrii, ale aj v iných 
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častiach sveta. Dotkli sa tiež stupňujúceho sa napätia na Kórejskom polostrove a na 

africkom kontinente, kde sú stabilita a mier ohrozené a pozastavili aj pri probléme 

utečencov a migrantov či obchodovania s ľuďmi. Pápež František počas stretnutia 

pripomenul príspevok Katolíckej cirkvi, vychádzajúc z  identity a prostriedkov jej 

vlastných, a to predovšetkým v prospech ochrany ľudskej dôstojnosti. Ban Ki-moon, 

ktorý bol len prednedávnom znovuzvolený za generálneho tajomníka OSN na druhé 

funkčné obdobie, predstavil pápežovi svoj päťročný plán. Po stretnutí s novou hlavou 

Katolíckej cirkvi poskytol Ban Ki-moon iterview. 

 

Telegram pápeža Františka k úmrtiu barónky Thatcherovej 
Pápež František vyjadril úprimnú sústrasť nad smrťou bývalej britskej premiérky 

Margaret Thatcherovej, ktorá zomrela 8. apríla 2013. V telegrame podpísanom 

vatikánskym štátnym sekretárom Tarcisiom Bertonem, zaslanom britskému 

premiérovi Davidovi Cameronovi, pápež oceňuje kresťanské hodnoty, ktoré viedli 

zosnulú političku pri jej službe verejnosti a podpore 

slobody v rodine národov. Zverujúc jej dušu Božiemu 

milosrdenstvu uisťuje jej rodinu a britskú spoločnosť 

o svojich modlitbách. Politička, vo svete známa ako 

„železná lady“, sa dožila 87 rokov. „So zármutkom 

sme si vypočuli správu o úmrtí barónky Thatcherovej, 

ktorá slúžila tejto krajine niekoľko rokov ako členka 

parlamentu či ako premiérka. Modlíme sa za odpočinok jej duše a na úmysel jej 

rodiny a všetkých tých, ktorí dnes za ňou smútia,“ uviedol arcibiskup Vincent Nichols 

v mene Konferencie biskupov Anglicka a Walesu. Margaret Tatcherová stála na čele 

vlády od mája 1979 a z úradu britskej premiérky odstúpila v novembri 1990. Napriek 

svojmu zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu si 17. septembra 2010 nenechala ujsť 

príležitosť vypočuť si historický prejav pápeža Benedikta XVI. vo Westminsterskej 

sále počas jeho návštevy v Londýne.  
 

Zomrel kardinál Antonetti, pápežský delegát baziliky v Assisi 
Vo veku 90 rokov zomrel 10. apríla 2013 kardinál Lorenzo Antonetti (nar. 31. júla 1922 

v talianskej Novare), emeritný predseda Správy dedičstva Apoštolskej stolice, ako aj 

pápežský delegát patriarchálnej Baziliky sv. Františka v Assisi. Sústrasť k úmrtiu 

kardinála vyjadril aj Svätý Otec. V telegrame na neho spomína ako na „mnohoročného 

usilovného spolupracovníka Svätej stolice“ a vyzdvihuje jeho „cenné svedectvo 

kňazskej horlivosti a vernosti evanjeliu“. Po smrti kardinála Antonettiho má 

kardinálske kolégium 205 kardinálov, z toho 113 voličov a 92 nevoličov.  

 

Argentínčania dostali na pomoc 50-tisíc dolárov od Cor unum 
Pápežská rada Cor unum venovala v mene Svätého Otca prostredníctvom 

apoštolskej nunciatúry v Argentíne 50-tisíc dolárov na pomoc arcidiecéze La Plata, 

ktorá sa nachádza 60 km od metropoly Buenos Aires.  
 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/09/ban_ki-moon:_pápež_františek_ako_človek_pokoja_a_činu/slo-681238
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Oblasť zasiahla séria povodní, ktoré si vyžiadali desiatky obetí a nezvestných. Miestna 

Cirkev a katolícke charitatívne organizácie sa v týchto dňoch aktívne podieľajú na 

pomoci zasiahnutému obyvateľstvu, ktorého veľká časť ostala bez strechy nad hlavou. 

Pápež František prostredníctvom listu argentínskemu arcibiskupovi metropolitovi 

Mariovi Aureliovi Polimu vyjadril starosť o Argentínu a svoju blízosť rodnej krajine, 

ktorá je ťažko skúšaná záplavami, obrátil sa aj na tých, ktorí sa podieľajú na 

záchranných prácach. Všetkým udelil apoštolské požehnanie ako prejav spolucítenia 

a ako záruku útechy. Vyzval tiež civilné a cirkevné inštitúcie, ako aj všetkých ľudí 

dobrej vôle k prejavom lásky a ku kresťanskej solidarite pri poskytovaní pomoci.  

 
„Prosím vás, modlite sa za mňa“ – 

zbierka doterajších príhovorov 

pápeža Františka 
„Prosím vás, modlite sa za mňa“ – je 

názov zbierky doterajších príhovorov 

pápeža Františka, počnúc jeho prvým 

príhovorom hneď po zvolení 13. marca 

2013 až po homílie a príhovory Veľkej 

noci 2013. Vychádza vo vatikánskom 

knižnom nakladateľstve Libreria Editrice Vaticana (LEV). Publikácia s talianskym 

názvom „Vi chiedo di pregare per me“ nasleduje po predchádzajúcej zbierke textov 

kardinála Bergoglia, rovnako z nakladateľstva LEV. Dielko – zatiaľ len v talianskom 

jazyku – poskytuje čitateľom aj životopisný profil pápeža Františka, ako aj vysvetlenie 

pôvodu a významu jeho pápežského erbu a motta.  

 

Rozhovor týždňa s P. Jozefom Bartkovjakom SJ  
Cirkev chudobná a pre chudobných – túžba pápeža Františka, ktorú vyjadril takmer 

hneď po svojom zvolení. Práve napĺňanie tejto vízie skutkami milosrdenstva je 

poslaním sestier Matky Terezy v arménskom meste Spitak, ktoré bolo epicentrom 

zemetrasenia v roku 1988. Viac sa dozvieme v  Rozhovore týždňa zo soboty 6. apríla 

2013  z  telefonátu  slovenského jezuitu  pátra  Jozefa Bartkovjaka  priamo  zo  Spitaku.  

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

 

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/2013/04/04/blízkosť_pápeža_argentíne_sužovanej_záplavami/slo-679560
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/06/rozhovor_týždňa_s_p._jozefom_bartkovjakom_sj_o_„cirkvi_chudobnej_/slo-680471

