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„Nikdy nesmieme str{cať n{dej. Boh n{s zahrnie svojou milosťou, ak o ňu vytrvalo prosíme.“ 

V{žení priatelia, toto povzbudenie n{m adresoval p{pež František 9. septembra 2013 

prostredníctvom sociálnej siete Twitter ako výzvu pokračovať v modlitbách a obetách za pokoj. 

Nové vydanie Listov z Vatikánu približuje prípravu a priebeh modlitbovej vigílie za pokoj 

v Sýrii, na Blízkom východe a na celom svete a reakcie na túto iniciatívu Svätého Otca. 
 

sr. Jaroslava Kochjarová CJ, redaktorka 

____________________________________________________________________________ 
 

Deň pôstu a modlitieb  

za pokoj v Sýrii,  

  na Blízkom východe  

a na celom svete 
 

100-tisíc ľudí sa spolu  

s p{pežom modlilo za pokoj len na Námestí sv. Petra  
 

 

Deň pôstu a modlitieb za pokoj v Sýrii, na Blízkom východe a na celom svete, 

v sobotu 7. septembra 2013, vyvrcholil v Ríme 4-hodinovou modlitbovou vigíliou 

na Námestí sv. Petra. Viedol ju p{pež František a zúčastnili sa na nej príslušníci 

rôznych n{boženstiev, a tiež predstavitelia politického a spoločenského života.  
 

Iniciatívu Svätého Otca, ohlásenú 1. septembra 2013, uvítal aj ekumenický patriarcha 

Konštantínopolu Bartolomej I., ktorý – podobne ako p{pež František v liste Putinovi 

– požiadal medzin{rodných lídrov, ktorí sa zišli v Petrohrade na summite G20, aby 

napomohli riešeniu sýrskeho konfliktu bez vojenského z{sahu. Vrchný mufti Sýrie 

Ahmad Badreddin Hassou v liste p{pežovi Františkovi prejavil ochotu zúčastniť sa 

na vigílii, ak to bude možné, prípadne zo solid{rnosti zorganizovať na tento deň 

modlitbu a pôst v mešite v Damasku. Rímsky vrchný  rabín  Riccardo Di Segni 

ozn{mil, že k sobotňajšej modlitbe a pôstu sa pripojí aj Židovsk{ komunita v Ríme. 

Reakcie na p{pežovu výzvu z 1. septembra pribúdali každým dňom. Aj Taliansky 

budhistický inštitút Soka Gakkai vyzval všetkých svojich členov k pozitívnej 

odpovedi na apel p{peža. Kongreg{cia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti 

apoštolského života osobitným listom pozvala všetkých zasvätených, aby „odpovedali 

na pozvanie Svätého Otca svojim životom prosiac Boha, aby z nich učinil n{stroj 

spravodlivosti a pokoja na mieste, kde sa práve nachádzajú“. P{pežsk{ rada pre rodinu 

adresovala podobný list kresťanským rodin{m, v ktorom sa o. i. uvádza, „že je dôležité, 

aby sa výzva p{peža na pokoj dostala do rodín, pretože pr{ve rodiny sú miestom, kde sa rodí 

život, pokoj, solidarita a bratstvo“. S{m p{pež neúnavne v posledných dňoch a hodinách 

pred vigíliou povzbudzoval „všetkých ľudí dobrej vôle“ k účasti prostredníctvom 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/07/na_vigílii_za_pokoj_sa_zúčastnia_aj_osobnosti_politického_a/slo-726540
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/06/pápežov_apel_uvítal_bartolomej_i.,_ako_aj_jezuiti/slo-726243
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/05/pápež_v_liste_putinovi_vyzval_lídrov_g20_nájsť_pre_sýriu_pokojné/slo-725943
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/05/k_vigílii_za_pokoj_sa_pripoja_vrchný_mufti_sýrie_a_židovská_komunita_v/slo-725967
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/05/k_vigílii_za_pokoj_sa_pripoja_vrchný_mufti_sýrie_a_židovská_komunita_v/slo-725967
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/04/za_pokoj_v_sýrii_sa_bude_s_pápežom_modliť_celý_svet/slo-725716
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/07/do_iniciatívy_pápeža_františka_sa_zapojili_aj_budhisti/slo-726573
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/07/do_iniciatívy_pápeža_františka_sa_zapojili_aj_budhisti/slo-726573
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/05/osobitná_výzva_k_modlitbám_za_pokoj_adresovaná_rehoľným_spoločenstvám/slo-725948
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/06/mons._paglia_vysvetľuje_úlohu_rodín_pri_zajtrajšej_iniciatíve/slo-726346
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sociálnej siete Twitter: „Reťaz úsilia za mier nech zjednotí všetkých mužov a ženy dobrej 

vôle!“ – napísal v predvečer podujatia. Alebo: „So všetkou silou žiadam všetky strany 

konfliktu, aby sa neuzatv{rali vo svojich vlastných  z{ujmoch.“ Odposlal aj ďalšie tvíty: 

„Drahí mladí, modlite sa spolu so mnou za pokoj vo svete“. „Pokoj je dobro, ktoré prekonáva 

všetky prek{žky, pretože je dobrom celého ľudstva.“  
 

Priebeh modlitbovej vigílie vo Vatikáne a na iných miestach 
Pôsobivý program modlitbového stretnutia vo Vatikáne sa začal o 19.00 hod., avšak  

už viac ako hodinu pred tým päťdesiat kňazov v Berniniho kolonáde vysluhovalo 

sviatosť zmierenia, a to na žiadosť Svätého Otca, s odôvodnením, že pravý pokoj sa 

rodí v srdci, zmierenom s Bohom a bratmi.  
 

V z{vere prvej, mari{nskej časti stretnutia predniesol 

Svätý Otec príhovor, v ktorom 100-tisícovému 

zhromaždeniu najprv predstavil svet, ktorý nosíme v 

srdci, v druhom bode poskytol pravdivý obraz sveta, 

v ktorom žijeme a nakoniec poukázal na východisko, na 

cestu, ktorou sa môžeme a musíme vydať. Homília 

Svätého Otca bola meditatívnym vstupom do druhej 

časti, dvojhodinovej eucharistickej adorácie, ktorú 

ukončil požehnaním s Najsvätejšou sviatosťou olt{rnou.  
 

Paralelne s modlitbami na Námestí sv. Petra sa 

modlitbové stretnutia uskutočnili vo všetkých kostoloch 

v Libanone, a to aj za účasti sýrskych utečencov, a aj 

v Egypte, ako informoval Rafic Greiche, hovorca 

biskupov Egypta: „Zo srdca ďakujeme p{pežovi Františkovi 

za jeho apel k pokoju a silné a jasné slová v prospech obyvateľov Blízkeho východu, počnúc 

Egyptom a Sýriou.“ Napriek tomu, že v mnohých oblastiach bolo zorganizovať večernú 

vigíliu pomerne komplikované, nakoniec sa uskutočnila aj v celej Sýrii. Apoštolský 

nuncius Mons. Mario Zenari hovorí, ako vyzerala v Damasku. Za mier sa modlila celá 

Európa, niektoré médi{ si to nevšimli. Generálny sekretár Rady biskupských 

konferencií Európy Mons. Duarte da Cunha kritizoval prístup médií, ktoré 

prezentovali sobotňajšiu vigíliu za pokoj „ako podujatie malej a nevýznamnej skupiny“.  

 

Vatikán  podrobne  vysvetlil  diplomatom  svoj  postoj  v  otázke  Sýrie 
Na pozvanie vatik{nskeho Št{tneho sekretari{tu sa 5. septembra stretli vo Vatikáne 

veľvyslanci akreditovaní pri Svätej stolici na brífingu, ktorého témou bolo bližšie 

vysvetlenie jej  iniciatívy v úsilí o mier pre Sýriu a na zamedzenie silových riešení.  
 

Prihovoril sa im sekret{r pre vzťahy so št{tmi Mons. Dominique Mamberti, ktorý im 

predostrel naliehavosť súčasnej situ{cie a dôvody, ktoré viedli Svätého Otca k jeho 

výzve mimoriadneho charakteru. Pripomenul slov{ p{peža Františka, že „je tu Boží 

súd a aj súd dejín nad našimi skutkami, a pred tým nemožno uniknúť.“ Zopakoval 

tiež presvedčenie, že k pokoju nikdy nevedie použitie n{silia, pretože vojna vyvol{va 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/06/program_sobotnej_modlitbovej_vigílie_za_pokoj/slo-726132
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/09/homília_františka_z_vigílie_za_pokoj:_staňme_sa_ľuďmi_zmierenia_a/slo-727017
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/09/homília_františka_z_vigílie_za_pokoj:_staňme_sa_ľuďmi_zmierenia_a/slo-727017
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/07/vigílie_za_pokoj_aj_v_libanone_a_egypte/slo-726637
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/07/vigílie_za_pokoj_aj_v_libanone_a_egypte/slo-726637
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/09/mons._zenari:_pápežove_slová_ako_závan_nádeje_pre_celý_svet/slo-727046
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/09/za_mier_sa_modlila_celá_európa,_niektoré_médiá_si_to_nevšimli_/slo-727140
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/09/za_mier_sa_modlila_celá_európa,_niektoré_médiá_si_to_nevšimli_/slo-727140
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vojnu a násilie vyvoláva násilie. Pripomenul predchádzajúce úsilie vatikánskej 

diplomacie v napomáhaní nastolenia pokoja v Sýrii, konkrétne posolstvá Benedikta 

XVI. Urbi et orbi a jeho prejav k diplomatickému zboru zo 7. januára 2013, v ktorom 

vyzval „urobiť koniec konfliktu, ktorý neuvidí víťazov, ale len porazených“, začať 

konštruktívny dialóg medzi stranami konfliktu a uľahčiť humanit{rnu pomoc 

obyvateľstvu.                                                                                                                       VIAC 

 

Príhovor p{peža pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu 8. septembra 2013 
Približne 80-tisíc ľudí si prišlo vypočuť príhovor p{peža Františka v nedeľu po 

vigílii. Po modlitbe Anjel Pána vyjadril poďakovanie jej účastníkom a povzbudil 

ich, aby v zápase o pokoj pokračovali. Pre tým sa pozastavil pri evanjeliu dňa. 
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V dnešnom 

evanjeliu Ježiš zdôrazňuje tieto podmienky pre 

jeho učeníkov: aby ničomu ned{vali prednosť 

pred l{skou k nemu, niesli svoj kríž 

a nasledovali ho. Mnoho ľudí sa v skutočnosti 

približuje k Ježišovi, chcú patriť medzi jeho 

nasledovníkov, a to najmä po nejakom 

mimoriadnom znamení, ktoré ho potvrdzuje 

ako Mesi{ša, kr{ľa Izraela. Ale Ježiš nechce nikoho mýliť. On vie, čo ho čak{ 

v Jeruzaleme, ak{ je cesta, ktorou ho Otec žiada prejsť: je to cesta kríža, 

sebaobetovania za odpustenie našich hriechov. Nasledovanie Krista neznamená 

podieľať sa na víťaznom ťažení! Znamen{ deliť sa o jeho milosrdnú l{sku, vstúpiť do 

jeho veľkého diela milosrdenstva pre každého človeka a pre všetkých ľudí. Ježišovo 

dielo je skutočne dielom milosrdenstva, odpustenia, l{sky! Ježiš je takto milosrdný! 

A toto univerzálne odpustenie, toto milosrdenstvo prich{dza prostredníctvom kríža. 

Avšak Ježiš nechce uskutočniť toto dielo s{m: chce n{s zapojiť do poslania, ktoré mu 

dal Otec.                                                                                                                                VIAC 
 

Generálna audiencia v stredu  11. septembra 2013 
Na stredajšej generálnej audiencii bolo aj vyše 400 Slov{kov, medzi nimi 170 

účastníkov 8. n{rodnej púte Ordinari{tu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov 

Slovenskej republiky pod vedením ordin{ra Mons. Františka R{beka. Katechézu, 

v kontexte Roku viery, zameral Svätý Otec na tému „Cirkev je naša matka“. 
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes 

pokračujeme v katechézach o Cirkvi v rámci 

tohto Roka viery. Medzi obrazmi, ktoré si zvolil 

II. vatik{nsky koncil na lepšie priblíženie 

podstaty Cirkvi, nach{dzame obraz „matky“: 

Cirkev je našou matkou vo viere, 

v nadprirodzenom živote (porov. Lumen 

gentium, 6.14.15.41.42). Je to jeden z najpo-

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/05/vatikán_podrobne_vysvetlil_diplomatom_svoj_postoj_v_otázke_sýrie/slo-726007
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/09/pápež_františek:_budovanie_pokoja_vyžaduje_trpezlivosť_a_vytrvalosť/slo-727020
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/08/pápež_pred_modlitbou_anjel_pána:_‚nie‘_vojnám_pre_predaj_zbraní!/slo-726789
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/11/na_generálnej_audiencii_vyše_400_slovenských_pútnikov_/slo-727528
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užívanejších obrazov u cirkevných Otcov prvých storočí a myslím si, že môže byť 

užitočný aj pre n{s. Pre mňa osobne je to najkrajší obraz Cirkvi: Cirkev ako matka. 

V akom zmysle je Cirkev matkou? Začnime od ľudskej reality materstva: Čo robí tak{ 

mama? Matka predovšetkým d{va zrod životu, nosí dieťa po deväť mesiacov vo 

svojom lone a potom ho otv{ra pre život, keď ho rodí. Tak{to je Cirkev: rodí n{s vo 

viere účinkovaním Ducha Svätého, ktorý ju robí plodnou, tak ako Pannu Máriu. 

Obidve, Cirkev aj Panna M{ria, sú matkami. To, čo možno povedať o Cirkvi, možno 

povedať aj o Panne Márii, a čo možno povedať o Panne M{rii, možno povedať aj 

o Cirkvi.                                                                                                                                VIAC 
 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty 
Keď príde P{n, „m{m strach, že okolo mňa prejde bez toho, aby si ma všimol“. Touto 

cit{ciou sv. Augustína p{pež František začal svoju homíliu vo štvrtok 5. septembra. 

Vyzval k uvažovaniu nad tým, ako je Ježiš prítomný v živote kresťana: „Vždy, keď P{n 

prich{dza do n{šho života, povie n{m jedno slovo. Jedno slovo a tiež prísľub: «Len do toho, 

odvahu, neboj sa, pretože vykon{š to a to!» Je to pozvanie k misii, pozvanie, aby sme ho 

nasledovali.“ Kresťan m{ byť vždy radostný, ako keby išiel na svadbu, povedal p{pež 

6. septembra. Zdôraznil tiež, že musíme prekonať pokušenie d{vať novosť evanjelia 

do starých mechov a zopakoval, že sviatosť manželstva je obrazom spojenia Krista 

s Cirkvou. V sobotu 7. septembra Svätý Otec v homílii pripomenul, že kresťan nesmie 

nikdy zabudnúť, že centrom jeho života je Ježiš Kristus a že musíme odol{vať 

pokušeniu byť „kresťanmi bez Krista“. Čnosť n{deje – možno menej zn{mu ako čnosť 

viery a lásky – si netreba zamieňať s bežným postojom optimizmu, zdôraznil 

v pondelok 9. septembra. N{dej kresťana m{ meno Ježiš. Odkazom homílie z utorka 

10. septembra je povolanie kresťanov ohlasovať Ježiša bez strachu, bez zahanbenia 

a bez triumfalizmu. Svätý Pavol vyzýva aj n{s, aby sme žili v Kristovi, „hlboko 

zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere“. „Ježiš vstal z mŕtvych!“, toto je kľúčový 

bod a t{to udalosť je pre n{s podľa Svätého Otca aj dnes skúškou. 

 

P{pež sa stretol s predstaviteľmi rímskych dikastérií 
V Bolonskej s{le Apoštolského pal{ca sa 10. septembra 2013 uskutočnilo stretnutie 

p{peža Františka s vedúcimi predstaviteľmi dikastérií Rímskej kúrie spolu 

s predsedom vatikánskeho governatorátu a vikárom pre Rímsku diecézu. 
  

Svätý Otec sa už jednotlivo stretol s pred-

staviteľmi dikastérií v dlhších rozhovoroch 

počas predch{dzajúcich me- siacov. Tentoraz 

ich prijal na spoločnom stretnutí, ktoré zapadá do 

záveru šiesteho mesiaca jeho pontifikátu. 

Audiencia trvala tri hodiny. Ako uvádza Tlačové 

stredisko Svätej stolice, „počas stretnutia si p{pež 

František vypočul myšlienky a odporúčania 

svojich hlavných spolupracovníkov v Ríme, a to v kontexte realizácie návrhov prezentovaných 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/11/katechéza_pápeža_františka:_„milujeme_cirkev_tak,_ako_vlastnú_mamu“/slo-727697
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/05/františek_pri_rannej_svätej_omši:_nasledovať_krista_s_veľkodušnosťou/slo-726041
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/06/pápež_františek_v_piatkovej_homílii_o_radosti_kresťanov/slo-726217
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/07/z_rannej_homílie_pápeža:_centrom_života_kresťana_je_kristus/slo-726506
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/09/františek_v_pondelkovej_homílii:_nádej_kresťana_má_meno_ježiš/slo-727110
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/10/františek:_nechajme_sa_dotknúť_silou_toho,_ktorý_premohol_svet/slo-727442
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kardin{lmi počas prípravných kongreg{cií pred konkl{ve i uvažovania Svätého Otca 

v otázkach spravovania Cirkvi, ktorého ďalším dôležitým momentom  bude  blížiace  sa  

stretnutie  skupiny  ôsmich kardinálov v prvých dňoch októbra.“  

 

Svätý Otec v centre pre utečencov:  Rozdielnosti sú darom pre všetkých 
Rímske centrum pre utečencov v utorok 10. septembra srdečne privítalo Svätého 

Otca, ktorý prijal pozvanie pátra Giovanniho La Mannu SJ, riaditeľa centra Astalli. 

N{všteva mala súkromný charakter a nebola pren{šan{ médiami.  
 

P{pež František vstúpil do centra dverami, pri ktorých dennodenne čakajú v rade 

desiatky utečencov, prosiaci o jedlo či akúkoľvek pomoc. Privítali ho utečenci, 

pracovníci sociálno-právneho oddelenia 

a zdravotnej ambulancie, ako aj viacerí 

dobrovoľníci. Dvaja z utečencov sa so 

Svätým Otcom podelili o životné 

svedectv{. Svätý Otec sa im poďakoval za 

silné výpovede a povedal: „Každý z vás, 

drahí priatelia, si nesie so sebou životný príbeh, 

ktorý hovorí o  vojnových drámach, 

o konfliktoch, často súvisiacich s medzi-

n{rodnou politikou. No každý z v{s nesie so sebou predovšetkým ľudské a n{boženské 

bohatstvo, bohatstvo, ktoré treba vítať, nie sa ho b{ť.“                                                          VIAC 

 

Svätý Otec prijal predsedu Hnutia obnovy v Duchu Svätom 
P{pež prijal 9. septembra 2013 na súkromnej audiencii vo Vatikáne talianskeho 

národného predsedu Hnutia obnovy v Duchu Svätom Salvatoreho Martineza.  
 
 

Svätý Otec hneď pri ich zvítaní spomenul dobro, ktoré robí hnutie pre Cirkev a svet 

a pripomenul obdobie, keď bol ešte ako kardin{l jeho referentom v rámci argentínskej 

biskupskej konferencie. Rokovanie bolo zamerané na revíziu činností hnutia 

v prospech prisťahovalcov na Lampeduse, na pomoc väzňom vo Fondo Sturzo, deťom 

a celým rodinám v Moldavsku, ako aj pre Medzinárodné centrum pre rodinu 

v Nazarete, ktoré bolo zverené Hnutiu obnovy v Duchu Svätom.                              VIAC 

 

Cagliari – cieľ ďalšej pastoračnej n{vštevy Svätého Otca 
V nedeľu 22. septembra navštívi p{pež František Svätyňu Panny Márie v Bonarii pri 

sardínskej metropole Cagliari. Na námestí Largo Carlo Felice sa stretne so zástupcami 

sveta práce, pred Svätyňou Panny M{rie v Bonarii pozdraví miestne autority 

a v priľahlej bazilike zase chorých. O 10.30 hod. bude Svätý Otec predsedať svätej 

omši na n{mestí pred svätyňou. Stretne aj s chudobnými a väzňami. V P{pežskej 

teologickej fakulte Sardínie v Cagliari sa prihovorí predstaviteľom sveta kultúry 

a v z{vere dňa m{ na programe stretnutie s mladými.  

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/10/svätý_otec_v_centre_pre_utečencov:_rozdielnosti_sú_darom_pre_všetkých/slo-727447
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/09/pápež_prijal_predsedu_hnutia_obnovy_v_duchu_svätom/slo-727045
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Nočné prehliadky Vatik{nskych múzeí 
Každý piatok v mesiacoch september a október ponúkajú Vatikánske múzeá svojim 

n{vštevníkom nočné prehliadky. Od 6. septembra do 25. októbra budú otvorené od 

19.00 do 23. 00 hod., s posledným vstupom o 21.30. Vstup je potrebné zarezervovať 

prostredníctvom stránky Vatikánskych múzeí na portáli Svätej Stolice 

www.vatican.va. Rovnako online je možné objednať si aj prehliadku so sprievodcom.  

 

Z{ver púte biskupa Haľka s relikviou sv. Cyrila  
V USA končí putovanie bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka 

s relikviou sv. Cyrila. Poslednú svätú omšu na americkom kontinente sl{vil biskup 

Haľko 9. septembra v Katedr{le Panny M{rie Anjelskej v Los Angeles.  
 

Na mieste sa predtým stretol aj biskupmi Mons. Kevinom Wiliamom Vannom 

a Mons. Geradom Barnesom, rodinami a navštívil i niekoľko chr{mov a farností. 

Zavŕšilo sa tým vyše mesačné putovanie relikvie po slovenských komunit{ch 

v Kanade a USA. Na Slovensko sa vr{ti biskup Haľko v stredu. Poslednému sláveniu 

predchádzala uplynulú nedeľu svät{ omša v Kostole Don Bosca so slovenskou 

komunitou, kde s biskupom Haľkom koncelebrovali biskup Petr Esterka, dlhé roky 

poverený starostlivosťou o Čechov v zahraničí, a kňaz slovenskej komunity a far{r 

Farnosti Panny Márie Guadalupskej Pavol Sochuľ{k.                                                  VIAC 

 
Nový veľvyslanec odovzdal p{pežovi poverovacie listiny 
Nový veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Peter Sopko 

(nar. 3. januára 1954 v Prahe) 7. septembra 2013 odovzdal svoje 

poverovacie listiny p{pežovi Františkovi. Výkonom funkcie, v ktorej 

nahradí Jozefa Draveckého, ho poveril prezident Slovenskej 

republiky Ivan Gašparovič 20. mája 2013.                                       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 
 

Spracovala sr. Jaroslava Kochjarová CJ 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/10/usa:_záver_púte_biskupa_haľka_s_relikviou_sv._cyrila_/slo-727224
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/07/veľvyslanec_peter_sopko_odovzdal_pápežovi_poverovacie_listiny/slo-726530

