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2014  

 

____________________________________________________________________________ 

 

Milí priatelia, pri pohľade dopredu isto neunikne vašej pozornosti 14. febru{r, deň veľkého 

stretnutia Svätého Otca so snúbencami na sviatok sv. Valentína. Pre nás Slovanov sa tento 

dátum spája aj so slávením svätej omše pri hrobe sv. Cyrila v rímskej Bazilike sv. Klimenta, 

ktorá bude aj tohto roku súčasťou programu púte slovenských hnutí a združení. Svätých 

solúnskych bratov dal p{pež František za vzor aj počas stredajšej gener{lnej audiencie. Tento 

týždeň n{m pri pohľade späť pripomenul významné udalosti života Cirkvi, medzi nimi najmä 

výročie odstúpenia p{peža Benedikta XVI., epochálne gesto veľkej duchovnej hĺbky. Čítajte 

ďalej, dozviete sa viac.  

sr. Jaroslava Kochjarová CJ 

____________________________________________________________________________ 

 

P{pež František  na Anjel Pána:  Kresťan je zažatou lampou 
Každý pokrstený je povolaný „stať sa vo svete živým evanjeliom“. To je ústredn{ 

myšlienka z príhovoru p{peža Františka pred poludňajšou modlitbou Anjel P{na 

v nedeľu 9. februára. Svätý Otec venoval tiež pozornosť Svetovému dňu chorých 

(11. februára) a na diaľku pozdravil aj účastníkov Olympijských hier v Soči.  
 

„Bratia a sestry, dobrý deň! V evanjeliu tejto nedele, ktoré nasleduje hneď za 

Blahoslavenstvami, Ježiš hovorí svojim učeníkom: «Vy ste soľ zeme... Vy ste svetlo 

sveta» (Mt 5,13.14). Toto n{s tak trochu udivuje, keď si uvedomíme, koho mal Ježiš 

pred sebou, keď hovoril tieto slov{. Kto boli títo učeníci? Boli to ryb{ri, jednoduchí 

ľudia. No Ježiš na nich hľadí Božími očami a jeho výrok chápeme práve ako dôsledok 

Blahoslavenstiev. Chce povedať: ak bu-

dete chudobní v duchu, ak budete tichí, 

ak budete čistého srdca, ak budete mi-

losrdní, vy budete soľou zeme a svetlom 

sveta! Pre lepšie porozumenie týmto 

obrazom si uvedomme, že židovský 

Z{kon predpisoval pridať trochu soli na 

každú obetu predloženú Bohu, ako znak 

zmluvy. A svetlo, to bolo pre Izrael 

symbolom mesi{šskeho zjavenia, ktoré 

víťazí nad temnotami pohanstva. Kresťania, nový Izrael, dost{vajú teda poslanie ku 

všetkým ľuďom: s vierou a l{skou môžu usmerňovať, posväcovať a robiť plodným 

celé ľudstvo. My všetci pokrstení sme učeníkmi mision{rmi a sme povolaní stať sa vo 

svete živým evanjeliom: svätým životom dod{me „chuť“ rozličným prostrediam 

a uchr{nime ich pred skazením, tak ako to robí soľ. A prinesieme svetlo Kristovo 

skrze svedectvo opravdivej l{sky. Ale ak my kresťania stratíme chuť a prestaneme byť 

prítomní ako soľ a svetlo, stratíme účinnosť. Aké kr{sne je toto poslanie d{vať svetlo 

svetu! To je poslanie, ktoré máme - je nádherné! A je tiež kr{sne uchov{vať svetlo, 

ktoré sme prijali od Ježiša.                                                                                                 VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/09/kresťan_je_zažatou_lampou/slo-771716
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Pri generálnej audiencii  dal Svätý Otec  za vzor  sv. Cyrila a Metoda   
Pri  generálnej audiencii v stredu 12. februára, konanej na Vatikánskom námestí, 

Svätý Otec pokračoval vo vysvetľovaní sviatosti Eucharistie, so zameraním na jej 

sociálny rozmer. „Ako žijeme Eucharistiu?“– opýtal sa prítomných. Boli medzi nimi 

aj účastníci púte slovenských a českých laických hnutí k hrobu sv. Cyrila.  
 

P{pež v katechéze vysvetlil dôležitosť úkonu 

kajúcnosti pri vstupe do slávenia Eucharistie. 

Zdôraznil, že ten, kto pri slávení Eucharistie 

kon{, je Ježiš Kristus. Ak pre formalizmus alebo 

iné dôvody slávenie neprivádza k stretnutiu 

s ním, neprin{ša výživu pre srdce a život. Svätý 

Otec osobitne pozdravil kardinálov Dominika 

Duku a Miloslava Vlka, prítomných na 

audiencii spolu s celým biskupským zborom 

Českej republiky, ktorý je v Ríme na n{všteve Ad limina apostolorum, spojenej s púťou 

300 českých a moravských veriacich. Kardin{la Vlka p{pež označil za „starého 

bojovníka a obrancu viery v Českej republike“. Pri tejto príležitosti p{pež tiež 

požehnal kurunky určené pre korunov{ciu Pal{dia českej zeme, n{boženského 

symbolu identity českého n{roda. V príhovore mladým, chorým a mladomanželom 

dal za príklad svedectvo svätých bratov Cyrila a Metoda: „V piatok budeme sl{viť 

sviatok sv. Cyrila a Metoda, evanjelizátorov slovanských národov a patrónov Európy. Vám, 

drahí mladí, nech ich svedectvo pom{ha, aby ste sa stali v každom prostredí učeníkmi-

misionármi. Vás, drahí chorí, nech povzbudzuje, aby ste svoje utrpenia obetovali za obrátenie 

hriešnikov. V{m, drahí mladomanželia, nech slúži ako príklad, ako urobiť evanjelium 

z{kladným pravidlom v{šho rodinného života.“                                                                    VIAC 
 

P{pež František navštívi v roku 2015 Turín 
Svätý Otec má v úmysle navštíviť v roku 2015 Turín. V rámci jubilea saleziánov si 

tak uctí pamiatku ich zakladateľa sv. Jána Bosca, a tiež Turínske pl{tno, vz{cnu 

relikviu, ktor{ je pamiatkou umučenia P{na.  
 

Dátum n{vštevy p{peža Františka v Turíne ešte nebol 

stanovený, avšak plátno bude k verejnej úcte vystavené 

po slávení Veľkej noci, teda pôjde o jarné mesiace. 

Svätý Otec prijal opätovné pozvanie zostrany 

arcibiskupa Turína Mons. Cesareho Nosigliu 

v pondelok 10. februára na audiencii vo Vatikáne 

a veľmi ocenil dar, ktorý mu pri tejto príležitosti 

odovzdala delegácia z Turína, ktorej členom bol aj predseda diecéznej komisie pre 

Turínske plátno don Mauro Grosso. Ide o kópiu Turínskeho plátna skutočnej veľkosti, 

reprodukciu na podobnom plátne s obrazom tv{re, ako je odtlačen{ na origin{li 

relikvie. Arcibiskup Nosiglia počas audiencie predstavil Svätému otcovi aj 

charakteristiky mimoriadnej budúcoročnej expozície plátna.                                     VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/12/pápež_františek_pri_generálnej_audiencii_dal_za_vzor_sv._cyrila_a/slo-772454
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/11/pápež_františek_navštívi_v_roku_2015_turín/slo-772187
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Svätý Otec víta pozvanie na Srí Lanku 
P{pež František sa v sobotu 8. februára stretol s pútnikmi pôvodom zo Srí Lanky, 

žijúcimi v Taliansku. Prišli do Ríma na púť, aby vzdali hold Božej Matke 

v súvislosti s oslavami 75. výročia zasvätenia cirkvi na Srí Lanke Panne Márii.  
 

Kardin{l Malcolm Ranjith, arcibiskup Kolomba, pozval pri tejto príležitosti p{peža 

Františka na n{vštevu krajiny na ostrove Cejlón. Svätý Otec reagoval slovami: 

„Ďakujem kardinálovi Ranjithovi za pozvanie na n{vštevu Srí Lanky. Prijímam toto pozvanie 

a verím, že nám Pán dá túto milosť.“ P{pež na margo miestnej mari{nskej úcty pútnikom 

povedal: „Drahí bratia a sestry, Panna Mária je nám vždy nablízku, pozerá sa na každého 

z nás s materskou láskou a vždy nás sprevádza na našej ceste. Neváhajte jej zveriť všetky 

starosti, najmä keď pociťujete ťažobu života so všetkými jeho problémami.“                       VIAC 

 

P{pež František povzbudil poľských biskupov k jednote   
Stretnutie „v predvečer” kanoniz{cie J{na Pavla II. Takto označil Svätý Otec 

audienciu, na ktorej prijal 7. februára vyše stočlennú skupinu biskupov Poľska 

v rámci ich n{vštevy Ad limina, ktorá  sa  konala  vo  Vatikáne  od  1. do 8.  februára.  

Text pripraveného príhovoru im rozdal na preštudovanie so slovami: „Dostali ste 

prejav, ktorý by som tu musel čítať majest{tne, bol však odovzdaný pokorne, prečítajte si ho 

teda v pokoji. Ďakujem predsedovi konferencie za slov{, ktorými sa na mňa obr{til, ďakujem 

v{m všetkým za tieto dni n{vštevy, ktoré boli kr{sne. Pre mňa boli kr{sne! Veľmi v{m 

ďakujem! Prosím v{s, aby ste nezabúdali modliť sa za mňa, aby som mohol pom{hať Cirkvi 

tak, ako to chce Boh. A napredujme! Ďakujem v{m! Teraz v{m udelím požehnanie.“ V texte 

p{pež František biskupom kladie na srdce pestovanie ich vz{jomnej jednoty a venuje 

sa najmä témam pastor{cie rodín, ml{deže a univerzitnej pastor{cii. Dôraz kladie aj 

na starostlivosť o kňazské a rehoľné povolania, o chudobných a emigrantov.         VIAC 

 

Na stretnutie p{peža Františka so snúbencami sa chystajú tisícky p{rov 
Doteraz viac ako 17-tisíc snúbencov sa prihlásilo na stretnutie s p{pežom 

Františkom, ktoré sa uskutoční vo Vatikáne na sviatok sv. Valentína, v piatok 

14. februára. Podujatie na tému „Radosť z «áno» daného navždy” sa malo pôvodne 

uskutočniť v Aule Pavla VI., z kapacitných dôvodov  bude na Námestí sv.  Petra.  
 

P{pežsk{ rada pre rodi-

nu pripravuje toto 

stretnutie pre tie páry, 

ktoré sa v súčasnosti 

pripravujú na manžel-

stvo, a taká bude aj téma 

stretnutia. Takýto veľký 

počet prihl{sených snú-

bencov však nečaka-la. 

Hovorí don Andrea Ciucci zo spomínaného dikastéria: „Mysleli sme si, že pôjde 

o stretnutie iba s pár tisícami snúbencov, keďže sa uskutoční v pracovný deň. Je to naozaj 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/08/svätý_otec_víta_pozvanie_na_srí_lanku/slo-771570
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/07/pápež_františek_povzbudil_poľských_biskupov_k_jednote__/slo-771267


Listy z Vatikánu 

Týždenný prehľad aktivít Svätého Otca                            Rím  6. – 12. február 2014 

 

 4 

pekné, potešilo n{s to, pretože to znamen{, že je to pre mnohých snúbencov skutočne očak{van{ 

a vytúžen{ chvíľa.“ Na stretnutí by sa mali zúčastniť nielen páry z Európy, ale aj zo 

Spojených št{tov amerických či Latinskej Ameriky: „Samozrejme, že veľkú časť 

predstavujú Taliani, ale prídu aj takí, ktorí pochádzajú z mnohých krajín vo svete: posledné 

prihl{šky prišli od ľudí zo spoločenstva na ostrove Maurícius. Prídu aj ľudia z Londýna, ktorí 

nasadnú na prvé ranné lietadlo a posledným večerným sa vr{tia domov. M{me mnoho ľudí 

z Francúzska, Slovinska, zo Slovenska, niekoľkých z USA  či Mexika. Iste, v týchto prípadoch 

ide o menšie počty, ale vypovedajú o zastúpení celého sveta na tomto podujatí.“                 VIAC 

 

P{pež v posolstve mladým:  Ján Pavol II. bude patrónom SDM 2016 
Ján Pavol II. sa po kanonizácii v apríli stane veľkým patrónom Svetových dní 

ml{deže, ktorých bol inici{torom a podporovateľom. Mladým to prostredníctvom 

posolstva pri príležitosti 29. svetového dňa ml{deže, ktorý bude na diecéznej 

úrovni Cirkev sl{viť na Kvetnú nedeľu 13. apríla, ozn{mil p{pež František.  
 

Súčasný Svätý Otec posolstvom zo 

6. februára nadviazal na tradíciu 

svojich predchodcov Jána Pavla II. 

a Benedikta XVI. Po Svetových dňoch 

ml{deže v Riu de Janeiro v júli 2013 

pokračuje v dialógu s mladými 

celého sveta a pob{da ich uvažovať 

nad témou: „Blahoslavení chudobní 

v duchu, lebo ich je nebeské kr{ľovstvo“ (Mt 5,3). V posolstve vysvetľuje, čo znamen{ „byť 

chudobným v duchu“, keď poukazuje na Ježiša, ktorý si zvolil cestu chudoby a pozýva 

ich, aby ho nasledovali. Ako príklad ponúka sv. Františka z Assisi. Mladí sú podľa 

p{peža povolaní k obráteniu, k prijatiu evanjeliového životného štýlu poznačeného 

miernosťou, hľadaním podstaty a konkrétnej solidarity voči chudobným. Ako Svätý 

Otec vysvetľuje, chudobní predstavujú na jednej strane „trpiace telo“ Krista, ktorého 

dotýkať sa sme pozývaní všetci osobne.                                                                          VIAC 

 

Slovenský preklad Posolstva Svätého Otca na Pôstne obdobie 2014  
„Stal sa chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili“ (porov. 2 Kor 8, 9) – je 

téma pôstneho posolstva p{peža Františka. Prin{šame ho v slovenskom oficiálnom 

preklade Konferencie biskupov Slovenska. 
 

Drahí bratia a sestry, keďže sa blíži Veľk{ noc, chcel by som v{m ponúknuť niekoľko 

myšlienok, ktoré by v{m – ako jednotlivcom i spoločenstv{m – mohli pomôcť na ceste 

obrátenia. Tieto zamyslenia sú inšpirované slovami svätého Pavla: „Veď pozn{te 

milosť n{šho P{na Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre v{s chudobným, aby ste 

sa vy jeho chudobou obohatili“ (2 Kor 8, 9). Apoštol to napísal kresťanom v Korinte, 

aby ich povzbudil do veľkodušnej pomoci veriacim v Jeruzaleme, ktorí trpeli núdzu. 

Čo znamenajú tieto slov{ svätého Pavla pre n{s, dnešných kresťanov? Čo pre n{s 

znamen{ výzva na chudobu a život v evanjeliovej chudobe?                                      VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/10/na_stretnutie_pápeža_františka_so_snúbencami_sa_chystajú_tisícky_párov/slo-771942
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/06/pápež_v_posolstve_mladým:_ján_pavol_ii._bude_patrónom_sdm/slo-770799
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/09/posolstvo_svätého_otca_na_pôstne_obdobie_2014/slo-771658
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Odstúpenie Benedikta XVI. – epochálne gesto veľkej duchovnej hĺbky 
„Dnes v{s pozývam k spoločnej modlitbe za Jeho Svätosť Benedikta XVI., muža 

veľkej odvahy a pokory“– napísal p{pež František na Twitteri 11. februára, presne 

rok po tom, ako jeho predchodca na konzistóriu  kardinálov  oznámil svoje 

rozhodnutie  odstúpiť  z úradu  Petrovho  nástupcu   (viď z{ber z 11. februára 2013).  
 

Epochálne gesto, ktoré bolo prijaté s veľkým prekvapením po celom svete, nielen 

v Cirkvi. V čase abdikácie mnohí pozorovatelia priznali, že neočak{vali také v{žne 

rozhodnutie. O rezignácii p{peža Benedikta XVI. hovorí po roku páter Federico 

Lombardi, riaditeľ Tlačovej kancel{rie Svätej stolice: „Storočia nebolo abdikácie zo strany 

p{peža, a tak pre drvivú väčšinu ľudí to bolo 

gesto nezvyčajné a prekvapujúce. V sku-

točnosti pre tých, ktorí sprevádzali Benedikta 

XVI. viac z blízka, bolo jasné, že uvažoval o 

tejto otázke, a explicitne to vyjadril v 

rozhovore s Petrom Seewaldom už nejaký čas 

predtým. A teda bola to z{ležitosť, nad 

ktorou sa modlil, zvažoval ju, robil duchovné 

rozlišovanie. Toto sa potom prejavilo v geste, 

ktoré nám dal ako súhrnnú správu v deň 

svojej rezignácie, v tých krátkych, ale veľmi výstižných slovách, ktoré vysvetľujú úplne 

adekvátne a jasne základné kritériá, na základe ktorých urobil svoje rozhodnutie. To, čo sa mi 

javí – ako som povedal už vtedy –  ako veľké gesto pontifikátu, teda slobodné rozhodnutie, ktoré 

m{ skutočne veľký dosah na situáciu a na dejiny Cirkvi.“                                                    VIAC 

 

Cirkev si pripomenula 75. výročie úmrtia p{peža Pia XI. 
V pondelok 10. februára sme si pripomenuli 75. výročie úmrtia p{peža Pia XI., 

vlastným menom Achille Ratti (1857-1939). Za p{peža bol zvolený v roku 1922 

a Cirkev viedol po dobu sedemn{sť rokov. Stál pri významných udalostiach dejín 

Vatikánu, akými bolo podpísanie Lateránskych dohôd s Talianskom v roku 1929 či 

založenie Vatik{nskeho rozhlasu v roku 1931. P{pež Pius XI. venoval médi{m veľkú 

pozornosť, na jeho želanie mali byť všetky vatik{nske úrady vybavené telefónmi 

a písacími strojmi. Vo viacerých encyklik{ch odsúdil totalitné režimy ako ateistický 

komunizmus, fašizmus, či nacizmus. V soci{lnej encyklike Quadragesimo anno po 

prvýkr{t použil termín „princíp subsidiarity“.  
 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty 
Počas rannej svätej omše 6. februára v Dome sv. Marty p{pež František v homílii 

pozval veriacich k uvažovaniu nad tajomstvom smrti. Vyzval ich, aby v tejto 

súvislosti nezabúdali prosiť o tri milosti: umrieť v Cirkvi, umrieť v nádeji a umrieť 

zanechajúc po sebe dedičstvo kresťanského svedectva. Ohlasovať evanjelium bez 

profitovania z toho, že sme kresťania. K tomuto nabáda homília Svätého Otca z piatka 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/10/p._lombardi:_odstúpenie_benedikta_xvi._bolo_gestom_veľkej_duchovnej/slo-772009
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/06/ranná_homília:_milosť_zomrieť_v_nádeji_ako_dávid/slo-770993
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7. februára. Vyšiel z mučeníckej smrti Jána Krstiteľa a poukázal na to, ako on, pravý 

učeník Krista, nasledoval cestu pokory, bez toho, aby si privlastňoval proroctvo.  

V pondelka  10. februára. Znovu objaviť zmysel pre posvätno, pre mystérium 

skutočnej prítomnosti Boha vo svätej omši je pozvanie p{peža  
 

Slováci a Česi na spoločnej púti k hrobu sv. Cyrila 
Slovenské a české laické kresťanské hnutia a združenia sú od 10. februára na púti 

k hrobu sv. Cyrila, pri príležitosti sviatku solúnskych bratov, patrónov Európy, 

ktorý bude Cirkev sl{viť v piatok 14. februára.  
 

Ide o piaty ročník púte, organizovanej za spolupr{ce Rady KBS pre laické apoštolské 

hnutia, Fóra kresťanských inštitúcií a Rady pre laikov Českej biskupskej konferencie. 

Slovenských pútnikov vedie predseda Rady KBS pre laické 

a apoštolské hnutia Mons. Peter Rusnák, bratislavský 

eparcha, a jej tajomník P. Jozef Konc OFM Cap. Na 

programe je stretnutie s veľvyslancom SR pri Svätej stolici 

Petrom Sopkom, ďalej s predsedom P{pežskej rady pre 

laikov kardin{lom Stanisławom Ryłkom, ako aj so sekre-

tárom Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskupom 

Cyrilom Vasiľom, ktorý bude pre pútnikov viesť trojdňové duchovné cvičenia. Svätú 

omšu budú sl{viť každý deň v inej zo štyroch hlavných rímskych bazilík. V piatok 

14. febru{ra sa všetci účastníci púte stretnú na sv. omši pri príležitosti sl{vnosti 

sv. Cyrila a Metoda v Bazilike sv. Klimenta.                                                                   VIAC 
 

Život Slovenskej katolíckej misie v Dubline 
Mnoho Slov{kov už od 90. rokov vycestovalo za pr{cou do zahraničia. Jednou 

z takýchto krajín je Írsko, kde sa za posledné roky vytvorilo životaschopné katolícke 

spoločenstvo Slov{kov. Duchovným správcom Slovenskej katolíckej misie v Dubline 

je od roku 2010 otec Eugen Rybanský, ktorý predtým pôsobil v USA a v Kanade. 

Okrem neho sa Slovákom v Írsku už viacero rokov venuje aj p{ter Gašpar Habara 

z rehole verbistov. V n{boženskom živote Slovákov v Írsku zohr{va veľkú úlohu 

iniciatíva laikov.                                                                                                                  VIAC 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Listy z Vatikánu vydáva Slovenská redakcia VR;  vychádzajú spravidla v stredu 

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/2014/02/07/pápež_v_piatkovej_homílii:_ohlasujme_evanjelium_kráčajúc_cestou_pokory/slo-771285
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/10/pápež_v_pondelkovej_homílii:_svätá_omša_je_božím_časom_a_priestorom/slo-771913
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/10/slováci_a_česi_sa_vydali_na_spoločnú_púť_k_hrobu_sv._cyrila/slo-771973
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/08/život_slovenskej_katolíckej_misie_v_dubline/slo-771638

