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Milí priatelia, srdečne v{s zdravím ako nový vedúci Slovenskej redakcie 

Vatikánskeho rozhlasu. 8. júla 2013 som prevzal štafetu od svojho predchodcu 

P. Jozefa Šofranka SJ, ktorému prajem hojné Božie požehnanie do jeho ďalšej misie. 

Týždenný prehľad aktivít Svätého Otca budeme pre v{s pripravovať aj naďalej, 

s mierne upraveným názvom Listy z Vatikánu. Na ich príprave má hlavný podiel 

sestra Jaroslava Kochjarov{ CJ, ktorej touto cestou ďakujem. Vaše ohlasy svedčia 

o tom, že toto médium sa osvedčilo. Jeho charakter zostane st{le „rodinný“, sú totiž 

komunikačným prostriedkom Slovenskej rodiny Vatik{nskeho rozhlasu, do ktorej 

patria mnohí z v{s ako členovia alebo sympatizanti. Nev{hajte naďalej šíriť 

myšlienky Svätého Otca Františka prostredníctvom našich Listov z Vatikánu 

v okruhu svojej rodiny a zn{mych. Do vašich modlitieb odporúčam seba i celý n{š 

redakčný tím a zahŕňam v{s do úmyslu svätej omše „za našich posluch{čov 

a čitateľov“, ktorú budem sl{viť v kaplnke Vatik{nskeho rozhlasu každý mesiac. 

Laudetur Jesus Christus!  

Jozef Bartkovjak SJ, vedúci redakcie 

____________________________________________________________________________ 
 

N{všteva p{peža Františka na ostrove Lampedusa 
V pondelok 8. júla 2013 sa uskutočnila prv{ cesta p{peža Františka mimo Ríma, jej 

cieľom bol ostrov Lampedusa, symbol n{deje, ale aj mnohých tragédií utečencov 

smerujúcich do Európy. Hlavným bodom programu n{vštevy bolo sl{venie 

Eucharistie, po ktorej p{pež predniesol modlitbu k Panne Márii, Hviezde  morskej. 
 

Krátkou, ale zo strany médií pozorne sledovanou cestou si Svätý Otec želal vyjadriť 

spolucítenie s najbiednejšími, obeťami nešťastí a soci{lnej nespravodlivosti, stretnúť sa 

s nimi a modliť sa spolu s nimi. V ranných hodin{ch Svätý Otec spolu s malým 

sprievodom odletel z rímskeho letiska 

Ciampino smerom na juh. Po pristátí na 

talianskom ostrove v Stredozemnom mori 

ho okolo 9. hodiny privítal arcibiskup 

Agrigenta Mons. Francesco Montenegro 

a starostka ostrova Giuseppina Nicoliniová. 

Svätý Otec vz{pätí nasadol na loď. Po ceste 

z menšieho prístavu Cala Pisana do 

hlavného prístavu ostrova Lampedusa si 

uctil pamiatku obetí, ktoré zahynuli práve 

v tomto mori a nikdy neuzreli cieľ svojej cesty za dôstojnejším životom. Gestom 

p{peža bola tich{ modlitba a vhodenie venca uvitého z kvetov na hladinu mora. Počas 

cesty na mori Františka sprev{dzali miestni ryb{ri na svojich člnoch. Po vystúpení na 

pevnú pôdu prístavu sa Svätý Otec pozdravil so skupinou migrantov, s tými, ktorí 

mali viac šťastia a podarilo sa im dosiahnuť brehy talianskeho ostrova.                   VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/08/modlitba_pápeža_františka_k_panne_márii,_hviezde_morskej/slo-708584
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/08/utečenci_na_lampeduse_žiadajú_pápeža_a_európske_krajiny_o_pomoc/slo-708552
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/08/návšteva_svätého_otca_na_lampeduse:_„odpusť_nám_pane,_lebo_sm/slo-708579
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Z homílie p{peža:  „Kto plakal nad smrťou týchto bratov a sestier?“ 
P{pež František slávil na Lampeduse svätú omšu na otvorenom priestranstve 

športového strediska Arena za účasti desaťtisícov ľudí. Zvolil si formulár svätej 

omše za odpustenie  hriechov a liturgickú  farbu  fialovú, ktorá vyjadruje  pokánie.   
 

«Imigranti zahynuli v mori na lodiach, ktoré mali byť pre nich cestou n{deje, stali sa 

však cestou k smrti.» Toľko titulok v novin{ch! Keď som pred niekoľkými týždňami 

dostal túto spr{vu, ktor{ sa žiaľ toľkokr{t opakuje, myšlienka na to sa neust{le vracala 

do srdca ako tŕň, ktorý spôsobuje utrpenie. A tak som cítil, že by som dnes mal prísť 

sem a modliť sa, prejaviť blízkosť, ale aj prebudiť naše svedomie, aby sa to, čo sa stalo, 

neopakovalo. Aby sa to, prosím, 

neopakovalo! Ale najskôr mi dovoľte 

povedať úprimné slovo vďačnosti a po-

vzbudenia v{m, obyvateľom Lampedusy a 

Linosy, združeniam, dobrovoľníkom a bez-

pečnostným zložk{m, ktorí ste prejavili a 

prejavujete pozornosť ľuďom na ich ceste za 

čímsi lepším. Ste malým ostrovom, ale 

d{vate príklad solidarity! Ďakujem! 

Ďakujem aj arcibiskupovi Mons. Francescovi 

Montenegrovi za jeho pomoc, jeho prácu a pastoračnú blízkosť. Srdečne pozdravujem 

starostku pani Giusy Nicoliniovú. Veľk{ vďaka za to, čo urobila a robí. Chcem sa 

obr{tiť aj na drahých moslimských imigrantov, ktorí dnes večer začínajú pôst 

Ramadán, s prianím bohatého duchovného ovocia. Cirkev je vám na blízku pri 

hľadaní dôstojnejšieho života pre v{s a vaše rodiny. Prajem v{m: „O’ scia’!“          VIAC 
 

P. Lombardi po n{všteve:  „P{pež hovorí do svedomia každého“ 
„Ťažko k tomu ešte niečo dod{vať, ale všetci m{me srdce naplnené tým, čo sa udialo, 

musíme o tom hovoriť...“ – uviedol hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi 

SJ počas brífingu niekoľko minút po odlete p{peža Františka z ostrova Lampedusa. 
 

Na pozn{mku novin{rov, či išlo o obvinenie vlád a inštitúcií, keď p{pež pripomenul 

inštitucion{lnu zodpovednosť tých, ktorí cez anonymné soci{lno-ekonomické 

rozhodnutia otvárajú cestu takýmto drámam, hovorca Vatikánu reagoval: „P{pež 

hovorí vždy k všetkým, do svedomia každého, v z{vislosti na 

ich zodpovednosti. Takže nevyníma nikoho z tejto 

zodpovednosti. Hovorí, že Božia ot{zka «Adam, kde si?» alebo 

«Kde je tvoj brat?» je položen{ tebe, mne a sám sa stavia na 

prvé miesto v týchto z{ležitostiach, evidentne v súlade s jeho 

zodpovednosťou, aj na najvyššej úrovni. Nehovorí s postojom 

,my sme nevinní, zodpovední sú tí iní‘. Takže iste je to aj 

výčitka na adresu tých, ktorí majú skutočnú moc ovplyvňovať rozhodnutia, ktoré majú široké 

dôsledky ekonomické, soci{lne, politické. Ale nehovorí to v zmysle: ‚sú to len oni!‘ Vie, že oni sú 

obrazom našej spoločnosti, n{šho spôsobu myslenia, našej voľby a tak ďalej...“                  VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/08/„kto_plakal_nad_smrťou_týchto_bratov_a_sestier“_–_pápež_františek_n/slo-708684
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/09/„pápež_hovorí_do_svedomia_každého“_–_p._lombardi_po_návšteve_lampedusy/slo-709003
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Starostka Lampedusy: „P{pež prerušil mlčanie o dráme ostrova“ 
Na Lampeduse bol deň po n{všteve p{peža Františka dňom reflexie a spracúvania 

dojmov. Starostka ostrova Giusy Nicoliniová hovorí, že sotva zabudnú na slová, 

ktoré Svätý Otec vyslovil proti „globalizácii ľahostajnosti“ a „amnézii srdca“.  
 

Aký je podľa nej prínos n{vštevy? „Hovorí k svetu a konečne 

prerušila mlčanie, strhla oponu a všetko, čo bolo doteraz 

neviditeľné sa stalo viditeľným.“ Na ot{zku, čo v tejto veci 

treba ďalej robiť, starostka odpoved{: „Vyslobodiť ich 

z obchodovania s ľuďmi, zabr{niť ich zomieraniu. Ich prijatie sa 

nesmie riešiť cez mega-centrá, ktoré sa menia na väzenie 

a stávajú sa problémom pre hostiteľské mestá. Nie je pravda, že toto nám pomáha vyriešiť naše 

bezpečnostné problémy. Nevyriešia sa tým. Je potrebné pochopiť a prijať, že keď hovoríme 

o utečencoch, o žiadateľoch o azyl, väčšina z týchto ľudí, ktorí prichádzajú do Európy 

z Lampedusy, sa nemôže vr{tiť do vlasti. Preto musíme myslieť na spoločnú budúcnosť.“  
 

Riaditeľ Centra Astalli komentuje homíliu p{peža na  Lampeduse  
Posolstvo p{peža je skutočne silné, verím, že naozaj prebudí svedomie a otvorí oči 

najmä tých, ktorí majú vládnu zodpovednosť za tento fenomén, dotýkajúci sa toľkých 

ľudí – povedal komentujúc homíliu p{peža Františka na Lampeduse P. Giovanni La 

Manna SJ, riaditeľ rímskeho Centra Astalli pre utečencov.  
 

„P{pež n{s vyzval, aby sme neboli učiteľmi, ale svedkami. On robí práve toto a toto svedectvo 

zostane, lebo je autentické, vierohodné. Skutočne verím, že prebudí svedomie najmä 

medzin{rodného spoločenstva, ktoré m{ zodpovednosť zato, aby sa skoncovalo s touto 

potupnou skutočnosťou, ktor{ trv{ tak dlho. Potrebujeme nasledovať toto svedectvo. T{to 

iniciatíva p{peža kladie zodpovednosť na všetkých n{s. Každý, kto hovorí, že je veriaci, teraz 

cíti, musí cítiť túto ťarchu za životy vyhasené v mori na svojom svedomí a nemôžeme sa viac 

tv{riť, že sa nič nedeje. Pýtame sa, čo môžem ja s{m s tým urobiť? Nie sme sami. P{pež svojím 

svedectvom učí celú Cirkev. Cirkev je veľkou komunitou, preto nikto nie je v tom sám, musí sa 

cítiť byť pozvaný angažovať sa v snahe o zmenu našej kultúry. Naša chudoba nie je 

ekonomick{, ale kultúrna, je spôsoben{ ľahostajnosťou, ktorá nás uzatvára.“                      VIAC 

 

Svät{ omša so seminaristami, novickami a novicmi  
V nedeľu 7. júla 2013 sl{vil p{pež František svätú omšu v Bazilike sv. Petra, na 

ktorej sa zúčastnili mladí seminaristi, novicky 

a novici z celého sveta, účastníci stretnutia v rámci 

Roku viery s n{zvom „Spolieham sa na teba!“ V 

homílii priblížil orientačné body kresťanského 

poslania: radosť z útechy, kríž a modlitbu.    
 

„Drahí bratia a sestry, už včera som mal radosť 

stretnúť sa s vami. Dnes je však naša sl{vnosť ešte 

väčšia, pretože sa stret{vame pri eucharistii v deň P{na. Ste seminaristi, novici 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/08/ľahostajnosť_je_skutočným_nepriateľom_–_posolstvo_pápeža_z_lampedus/slo-708700
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a novicky, mladí na ceste povolania, poch{dzajúci zo všetkých častí sveta. 

Predstavujete mladosť Cirkvi! Ak je Cirkev Kristovou nevestou, v istom zmysle vy 

zobrazujete ten čas zasnúbenia, jar povolania, obdobie odhalenia, overovania. Je to 

n{dherné obdobie, v ktorom sa kladú z{klady pre budúcnosť. Ďakujem v{m, že ste 

prišli! Božie slovo n{m dnes hovorí o poslaní. Kde sa rodí poslanie? Odpoveď je 

jednoduchá: rodí sa z jedného volania, toho Pánovho. Ten, ktorý je ním povolaný, je 

povolaný preto, aby bol poslaný. Ako sa však m{ spr{vať ten, ktorý je poslaný?“  VIAC 
 

Sobotné stretnutie Svätého Otca so seminaristami, novicmi a novickami 
Seminaristom, kňazom, rehoľníkom a rehoľným sestr{m by nemala chýbať radosť, 

priateľstvo a bratstvo, ako aj pastoračné otcovstvo a materstvo - povedal p{pež 

počas stretnutia s tými, ktorí sú na ceste povolania, v sobotu 6. júla v Aule Pavla VI.  
 

Rím navštívili pri 

príležitosti Dňa semi-

naristov, novicov, noviciek, 

stretnutia, ktoré bolo 

zorganizované pri prí-

ležitosti Roku viery. 

Začalo sa vo štvrtok 

4. júla a vyvrcholilo ne-

deľnou svätou omšou 

v Bazilike sv. Petra, ktorej 

predsedal Svätý Otec. 

Sobotné stretnutie s pápežom bolo plné emócií, nadšenia, ale predovšetkým 

úprimnosti, s akou Svätý Otec hovoril prítomným o ich poslaní, ale aj o vlastných 

skúsenostiach. Nechýbal však ani humor vlastný p{pežovi Františkovi.                  VIAC 
 

Príhovor p{peža Františka pred nedeľnou modlitbou Anjel P{na 
V príhovore pred modlitbou Anjel Pána  v nedeľu 7. júla sa Svätý Otec s pútnikmi 

podelil o radosť z nedeľného a sobotného stretnutia so seminaristami, novicmi 

a novickami a prítomných poprosil o modlitbu za nich. Potom sa sústredil na 

poslanie ohlasovať evanjelium. 
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V prvom rade sa chcem s vami podeliť o radosť zo 

včerajšieho a dnešného stretnutia s osobitnou skupinou pútnikov pri príležitosti Roku 

viery. Teda so seminaristami, novicmi a novickami. Prosím vás o modlitbu za nich, 

aby v ich životoch čoraz viac dozrievala l{ska ku Kristovi a aby sa stali skutočnými 

mision{rmi Božieho kr{ľovstva. Evanjelium dnešnej nedele (Lk 10,1-12.17-20) hovorí 

práve o tom. Rozpráva o skutočnosti, že Ježiš nie je osamoteným mision{rom, svoje 

poslanie nechce uskutočniť s{m, ale zap{ja doňho svojich učeníkov. Dnes vidíme, že 

k dvan{stim apoštolom povol{va ďalších sedemdesiatich dvoch a posiela ich do dedín 

po dvoch, aby ohlasovali, že sa priblížilo Božie kr{ľovstvo. Toto je n{dherné! Ježiš 

nechce konať s{m.                                                                                                               VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/07/svätý_otec_seminaristom,_novickám_a_novicom:_poslanie_je_nájsť_pána/slo-708307
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/10/pápež_františek_o_celoživotnej_voľbe_života_s_kristom/slo-709203
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/07/pápež_františek_pred_modlitbou_anjel_pána:_nestrácajme_čas_/slo-708336
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P{pež František schv{lil svätorečenie J{na Pavla II. a J{na XXIII. 
P{pež František prijal v piatok 5. júla na súkromnej audiencii prefekta Kongregácie 

pre kauzy svätých kardinála Angela Amata SDB. Počas stretnutia Svätý Otec 

autorizoval spomínané dikastérium k promulgovaniu dekrétov týkajúcich sa 

nových svätých a blahoslavených.  

Medzi nimi bude dekrét uznávajúci zázrak na príhovor blahoslaveného Jána Pavla II. 

(Karola Jozefa Wojtyłu). Rovnako schv{lil výsledok hlasovania kardinálov a biskupov 

počas riadneho zasadania kongreg{cie v prospech svätorečenia blahoslaveného J{na 

XXIII. Pri tejto príležitosti p{pež František z{roveň rozhodol o zvolaní konzistória, 

ktoré sa bude týkať svätorečenia týchto p{pežov. Podľa hovorcu Svätej stolice 

Federica Lombardiho Svätý Otec rozhodol o svätorečení J{na XXIII. napriek 

chýbajúcemu druhému z{zraku. V tomto prípade stačí jeden, ktorý bol uznaný pred 

jeho blahorečením. Počas konzistória, ktorého d{tum ešte nie je zn{my, sa rozhodne aj 

o d{tumoch príp. d{tume kanonizačných sl{vností oboch p{pežov.                         VIAC 

 

Prezentácia novej encykliky Lumen fidei  
V piatok 5. júla 2013 bol ofici{lne zverejnený text novej p{pežskej encykliky Lumen 

fidei (Svetlo viery). V Tlačovom stredisku Svätej stolice ho novin{rom predstavili 

prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre 

n{uku viery Mons. Gerhard Ludwig Müller a predseda P{pežskej rady na podporu 

novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella.  
 

Prv{ encyklika p{peža Františka je venovan{ téme viery, ako to vyjadruje jej n{zov 

Lumen fidei (Svetlo viery). Je adresovan{ biskupom, kňazom, diakonom, zasväteným 

osobám a všetkým veriacim laikom. Svätý Otec ju podpísal na sl{vnosť sv. Petra 

a Pavla 29. júna 2013. Obsahom korešponduje s Rokom viery, ktorý vyhl{sil Benedikt 

XVI. a  ktorého sl{venie pokračuje so súčasným Svätým Otcom Františkom. Vyše 80-

stranový dokument je rozvrhnutý do štyroch kapitol. N{zov každej z nich tvorí motto 

v podobe biblického cit{tu. Prv{ časť nesie n{zov „Uverili sme v l{sku“ (1 Jn 4,16). 

Hovorí o viere z pohľadu jednotlivca a z pohľadu dejín.                                             VIAC 

 

Z homílií svätých omší v Dome sv. Marty 
Vďaka Ježišovi sme Božími deťmi a nikto n{m nemôže zobrať tento preukaz identity, 

povedal Svätý Otec v homílii rannej svätej omše vo štvrtok 4. júla 2013. Srdcom 

Božieho posolstva je milosrdenstvo – uviedol komentujúc evanjelium o Matúšovom 

povolaní v homílii 5. júla. Sobotn{ rann{ svät{ omša v Dome sv. Marty 6. júla bola 

posledná pred letnou dovolenkou Svätého Otca, a teda posledná s účasťou nejakej 

skupiny zamestnancov alebo hostí Vatik{nu. P{pež počas nej poznamenal, že byť 

kresťanom „neznamen{ robiť množstvo vecí, ale nechať sa obnoviť Duchom Svätým“. 

Pouk{zal na to, že aj v živote Cirkvi sú „staré štruktúry“, ktoré musia byť zmenené 

a nemôžeme mať z toho strach. Vychádzajúc z evanjeliového spojenia «nové víno do 

nových mechov» sa zameral na obnovu, ktorú prin{ša Ježiš.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/05/pápež_františek_schválil_svätorečenie_jána_pavla_ii._a_jána_xxiii./slo-707837
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/05/nová_encyklika_lumen_fidei_už_vyšla/slo-707862
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/04/zo_štvrtkovej_homílie_pápeža:_sme_božie_deti_a_nikto_nám_nemôže_tút/slo-707458
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/05/z_piatkovej_homílie_pápeža:_spomienky_na_stretnutie_s_pánom_s/slo-707835
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/06/zo_sobotnej_homílie_pápeža:_nemajme_strach_z_nových_vecí_v_cirkvi/slo-708161
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P{pež požehnal pred governator{tom sochu sv. Michala, archanjela   
Päť metrov vysok{ bronzov{ socha na travertínovom podstavci, zobrazujúca sv. 

Michala, archanjela, patróna univerz{lnej Cirkvi a tiež patróna Mestského št{tu 

Vatikán je novým monumentom Vatikánskych záhrad.  
 

Na námestí pred budovou vatikánskeho governatorátu ju 5. júla 2013 slávnostne 

požehnal p{pež František. Ide o dielo talianskeho umelca Giuseppeho Antonia 

Lomuscia (1955). V úvode inauguračného príhovoru poznamenal, že ide o iniciatívu 

pl{novanú a schv{lenú ešte p{pežom Benediktom XVI., ktorý sa na sl{vnostnom akte 

zúčastnil. P{pež František mu adresoval srdečné a úprimné slová a po aplauze 

pokračoval.                                                                                                                           VIAC 
 

Odpustky pre SDM v Riu aj pri účasti cez médi{ 
Svätý Otec František rozhodol o udelení možnosti získania odpustkov pre tých, čo 

sa priamo alebo prostredníctvom médií zúčastnia na Svetových dňoch ml{deže 

(SDM) 22. – 29. augusta 2013 v brazílskom Riu de Janeiro.  
 

Príslušný dekrét Apoštolskej penitenci{rie s podpisom hlavného penitenci{ra 

kardinála Manuela  Monteira  de  Castro bol zverejnený 9. júla vo Vatikáne. Odpustky 

sa viažu na zvyčajné podmienky, ktorými sú spoveď, prijatie Eucharistie a modlitba 

na úmysly Svätého Otca. Možno ich získať počas trvania SDM raz denne pri účasti na 

duchovnom programe v Riu. Získanie úplných odpustkov sa umožňuje aj tým, ktorí 

sa nebudú môcť priamo zúčastniť SDM, ale budú ich n{božne sledovať 

prostredníctvom médií.                                                                                                      VIAC 
 

Zmena vo vedení Slovenskej redakcie VR 
Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu pracuje od 8. júla 

2013 v novom zložení. Jej novým vedúcim sa stal P. Jozef 

Bartkovjak SJ (na zábere vpravo). Vo funkcii vystriedal P. 

Jozefa Šofranka SJ, ktorý redakciu viedol posledné dva roky a 

v blízkej budúcnosti ho čak{ formačný pobyt v Spojených 

št{toch ako z{verečn{ f{za jezuitskej rehoľnej form{cie. 

Trojčlenný redakčný tím ďalej pozost{va zo st{lych 

redaktoriek, ktorými sú sr. Jaroslava Kochjarová CJ a Mária Fábryová.                    VIAC 
 

....................................................................................................................................................... 
Listy z Vatikánu vydáva Slovenská redakcia VR;  vychádzajú spravidla každú 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/2013/07/05/pápež_františek_požehnal_pred_governatorátom_sochu_sv._michala/slo-707765
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/09/odpustky_pre_sdm_v_riu_aj_pri_účasti_cez_médiá/slo-709029
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/09/zmena_vo_vedení_slovenskej_redakcie_vatikánskeho_rozhlasu/slo-708763

