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Milí priatelia, Svätý Otec prežíva tento prvý pôstny týždeň spolu s kardinálmi a biskupmi 

Rímskej kúrie v tichu duchovných cvičení. Zúčastňuje sa na nich aj kardinál Jozef Tomko, 

ktorý si po ich skončení aj v Ríme pripomenie svoje životné i kňazské jubileum. Tieto dni 

z{roveň celá Cirkev prežíva v duchu prvého výročia voľby Jorgeho Bergoglia na Petrov stolec. 

P{pež František sa ešte pred odchodom na exercície do mestečka Arriccia stretol s kňazmi 

Rímskej diecézy. No a stretnutie s ním v polovici augusta už teraz nadšene očak{va Južn{ 

Kórea. Čítajte ďalej, dozviete sa viac.  

sr. Jaroslava Kochjarová CJ 

____________________________________________________________________________ 

 

P{pež František na Anjel P{na: 

Neveďme s diablom dialóg, bráňme 

sa Božím slovom 
V Prvú pôstnu nedeľu Svätý Otec v 

poludňajšom príhovore všetkým poprial, 

aby toto „pôstne putovanie bolo bohaté 

na ovocie“ a poprosil o spomienku 

v modlitbe na neho a na Rímsku kúriu 

počas duchovných cvičení.  
 

Príhovor pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu 9. marca hneď v úvode p{pež František 

prerušil pre zlyhanie ozvučenia, veriacich malým gestom poprosil o chvíľku strpenia, 

no vzápätí sa celým Námestím sv. Petra ozval jeho hlas: „Drahí bratia a sestry, dobrý 

deň! Evanjelium Prvej pôstnej nedele každý rok predklad{ príbeh o pokúšaní Ježiša. 

Keď po jeho krste v Jord{ne zostúpil na neho Duch Svätý, štyridsať dní pred začatím 

jeho verejného poslania ho vyviedol na púšť, aby sa otvorene konfrontoval so 

satanom. Pokušiteľ sa snaží odvr{tiť Ježiša od Otcovho pl{nu, totiž od cesty utrpenia, 

od lásky, v ktorej ponúka seba samého ako vynáhradu, a ponúka mu jednoduchú 

cestu, cestu úspechu a moci. Z{pas medzi Ježišom a satanom sa odohr{va na pozadí 

cit{tov zo Svätého písma. Diabol totiž preto, aby Ježiša odviedol od cesty kríža, 

predstavuje mu falošné mesi{šske n{deje: ekonomický blahobyt, naznačený 

schopnosťou premeniť kamene na chlieb; štýl veľkoleposti a divotvornosti v návrhu, 

aby zoskočil z najvyššieho miesta Jeruzalemského chr{mu a aby ho zachr{nili anjeli, 

a nakoniec kratšiu cestu k moci a vl{de na výmenu za gesto klaňania sa satanovi. VIAC 
 

Pôstne duchovné cvičenia pre p{peža Františka a Rímsku kúriu 
V Prvú pôstnu nedeľu 9. marca sa Svätý Otec spolu s vyše 80 kardinálmi 

a  biskupmi Rímskej kúrie odobral popoludní autobusom do mestečka Ariccia 

neďaleko  Ríma  na  päťdňové  pôstne  duchovné  cvičenia  na  tému  „Očista srdca”. 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/09/pápež_františek_na_anjel_pána:_neveďme_s_diablom_dialóg,_bráňme_sa/slo-779962
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Konajú sa do piatka 14. marca v exercičnom dome otcov Pavlínov (Dom Božského 

Majstra), exercitátorom je Mons. Angelo De Donatis, kňaz Rímskej diecézy. Miesto 

konania duchovných cvičení mimo Ríma vybral s{m p{pež František z dôvodu 

vzdialiť sa počas tejto doby od bežných pracovných povinností a n{jsť tak ozajstné 

stíšenie. Každý deň začínajú exercitanti sl{vením svätej omše a končia ho vešperami 

a adoráciou. Mons. Angelo De Donatis, ktorý pripravuje meditácie na jednotlivé dni, 

je správcom Farnosti sv. Marka evanjelistu na rímskom Kapitole (Piazza Venezia). 

Úvodná meditácia v nedeľu večer bola otvorením sa načúvaniu Duchu Svätému. 

Dopoludňajšiu meditáciu druhého dňa venoval exercitátor evanjeliovej stati 

o upokojení búrky. Tretí deň zameral na vplyv zla na človeka, v štvrtý poukázal na  

jazyk,  akým komunikuje  Božia  múdrosť,  a ktorý sa  stavia  proti  „múdrosti  sveta“.  

 

P. Federico Lombardi k prvému výročiu pontifik{tu p{peža Františka 
Latinskoamerický p{pež Bergoglio za krátke obdobie od pamätného 13. marca 2013 

vzbudil všeobecnú pozornosť nielen v otázkach cirkevných. Páter Lombardi 

označuje záujem  sveta  o tohto  p{peža za podstatnú črtu prvého roka pontifikátu  . 
 

Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice upozorňuje na „veľký z{ujem ľudí“ – a ako 

dod{va, nielen praktizujúcich katolíkov, ale všetkých ľudí celého sveta – o tohto 

p{peža a o jeho posolstvo. Hovorí: „Je to niečo, čo – ako si myslím a dúfam – je veľmi 

hlboko zakorenené v srdciach ľudí, ktorí sa cítili byť zasiahnutí slovom l{sky, pozornosti, 

milosrdenstva, blízkosti, v ktorom skrze človeka, p{peža, prich{dza Božia l{ska.“ Vymenúva 

ďalej niekoľko udalostí, ktoré boli pre neho osobne veľmi oslovujúce, počnúc prvým 

nezabudnuteľným objavením sa nového p{peža na balkóne Baziliky sv. Petra. 

Hovorca Vatik{nu spomína tiež umývanie nôh mladistvým vo väzení na Zelený 

štvrtok, n{vštevu Lampedusy, ktor{ bola silným vyjadrením blízkosti ľuďom.      VIAC 

 

Osobný sekret{r p{peža Františka k prvému 

výročiu pontifik{tu 
Mons. Alfred Xuereb, osobný sekretár p{peža 

Františka, ktorý bol nedávno vymenovaný za 

generálneho sekretára pre Ekonomický sekretariát 

Vatikánu, patrí medzi najbližších pracovníkov 

Svätého Otca. Hovorí o dvanástich intenzívnych mesiacoch.  
 

Mons. Xuereb tvrdí, že zo začiatku pre neho nebolo jednoduché opustiť p{peža 

Benedikta XVI., po boku ktorého pracoval päť rokov, a ktorého po odstúpení 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/10/svätý_otec_odcestoval_na_duchovné_cvičenia_mimo_vatikánu/slo-780255
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/10/svätý_otec_odcestoval_na_duchovné_cvičenia_mimo_vatikánu/slo-780255
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/11/tretí_deň_duchovných_cvičení_pre_pápeža_a_rímsku_kúriu/slo-780619
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/12/duchovné_cvičenia_pápeža_františka_pokračovali_na_tému_božej_múdrosti/slo-780957
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/11/páter_lombardi_k_1._výročiu_pontifikátu_pápeža_františka/slo-780469
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sprev{dzal aj do Castel Gandolfa. Nový p{pež však začal svoju službu a nevyhnutne 

potreboval pri sebe sekretára, ktorý by sa vyznal vo vatikánskych reáliách. Prvé 

stretnutie s p{pežom Bergogliom sa nieslo v priateľskej atmosfére, nechýbal ani jeho 

zmysel pre humor: „Nechal ma vojsť do svojej pracovne... mal v ruke list a v{žnym tónom 

mi povedal: «Nuž, m{me tu problém, ktosi tu o V{s nehovoril veľmi dobre!» Onemel som, ale 

potom som pochopil, že išlo o list, ktorý mu p{pež Benedikt zaslal, aby ho informoval, že ma 

uvoľňuje a že ma teda môže povolať do svojej služby.“                                                         VIAC 
 

P{pežova n{všteva na Kórejskom polostrove bude trvať štyri dni 
Svätá stolica zverejnila 10. marca d{tum apoštolskej cesty p{peža Františka do Južnej 

Kórei: uskutoční sa v dňoch od 14. do 18. augusta 2014. Svätý Otec navštívi krajinu na 

pozvanie juhokórejského prezidenta a tamojších biskupov 

pri príležitosti 6. ročníka Dní {zijskej ml{deže, ktoré sa 

budú konať v diecéze Tedžon. „Som Svätému Otcovi vďačný 

za to, že si spomenul na {zijských mladých a kórejských 

veriacich, a že sa rozhodol podniknúť tak dlhú cestu do našej 

krajiny,“ takto reagoval arcibiskup Soulu, kardinál 

Andrew Yeom Soo-jung na oficiálne potvrdenie cesty zo strany Vatikánu. Správa 

o n{všteve p{peža v Kórei vyvolala radosť a očak{vanie medzi chudobnými.  

 

Stretnutie Svätého Otca s kňazmi Rímskej diecézy 
P{pež František sa vo štvrtok 6. marca stretol v Aule Pavla VI. s kňazmi a diakonmi 

farností Rímskej diecézy. Ide o jeho druhé stretnutie ako biskupa Ríma so svojím 

klérom. Prvé sa uskutočnilo 16. septembra minulého roka v Lateránskej bazilike. 
 

Na úvod stretnutia p{pežský vik{r pre Rímsku diecézu kardinál Agostino Vallini 

zablahoželal Svätému Otcovi k blížiacemu sa výročiu jeho zvolenia na Petrov stolec 

a osobitne mu poďakoval za apoštolskú exhort{ciu Evangelii gaudium, ktorá je pre 

kňazov podstatným impulzom pre ich službu. Svätý Otec začal stretnutie vzývaním 

Ducha Svätého, po čítaní z evanjelia s Ježišovou výzvou „Proste P{na žatvy, aby 

poslal robotníkov na svoju žatvu“ a o vyvolení a vyslaní dvanástich apoštolov nechal 

niekoľko minút ticha na rozjímanie. Svoj príhovor zameral na tému milosrdenstva.  

„Pre celú Cirkev nastal čas milosrdenstva. Takáto bola vízia blahoslaveného Jána Pavla II. 

Vytušil, že to bol čas milosti. Spomeňme si na blahorečenie a svätorečenie sestry Faustíny 

Kowalskej; potom zaviedol sviatok Božieho milosrdenstva. Postupoval veľmi pomaly, no 

napredoval v tomto smere.”P{pež František položil svojim kňazom aj niekoľko ot{zok: či 

dok{žu plakať kvôli svojmu ľudu, či z{pasia zaň ako z{pasil Abrah{m, či poznajú 

situáciu svojich farníkov, či ich dok{žu potešiť, pohladiť<                                         VIAC 
 

P{pež František: Rehole majú svedčiť o nezištnosti a „logike daru“ 
Rehoľné inštitúty majú spravovať svoj majetok tak, aby nezištne slúžili 

chudobným a trpiacim – uviedol p{pež František v posolstve účastníkom 

medzinárodného  sympózia,  ktoré  sa  konalo  v Ríme  v  dňoch  8. a 9. marca  2014.  
 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/10/osobný_sekretár_pápeža_františka_k_1._výročiu_pontifikátu/slo-780325
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/10/reakcia_arcibiskupa_soulu_na_pápežovu_návštevu_kórejského_polostrova/slo-780278
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/10/reakcia_arcibiskupa_soulu_na_pápežovu_návštevu_kórejského_polostrova/slo-780278
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/11/správa_o_návšteve_pápeža_v_kórei_vyvolala_radosť_chudobných/slo-780604
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/06/stretnutie_svätého_otca_s_kňazmi_rímskej_diecézy/slo-779085
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„Spr{va cirkevných majetkov inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života 

v službe ľudskosti a poslaniu v Cirkvi.“ Touto témou sa zaoberali účastníci stretnutia na 

inštitúte Antoni{num. Svätý Otec ich v posolstve upozornil na to, že mnohé pokroky 

súčasnej doby aj napriek snah{m znížiť chudobu často prispievajú k budovaniu 

ekonomiky vylučovania a k nerovnosti. Spravovanie cirkevných majetkov inštitútov 

zasväteného života a spoločností apoštolského života by preto podľa p{peža malo byť 

príkladom pre celý svet. „Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života 

môžu a majú zohr{vať priekopnícku a aktívnu úlohu vo vyd{vaní svedectva o tom, že princípy 

nezištnosti a logiky daru majú svoje miesto v hospod{rskej činnosti.“                                 VIAC 
 

Svetová rada cirkví navštívila Vatik{n 
P{pež František sa v piatok 7. marca stretol s členmi Svetovej rady cirkví, pod ktorú 

spad{ 345 členských cirkví, vr{tane pravosl{vnych, anglik{nskych a protestant-

ských spoločenstiev vo viac než 110 krajin{ch.  
 

Delegáciu viedol jej gener{lny sekret{r rev. Olav Fykse Tveit, ktorý hneď v úvode 

stretnutia ocenil úsilie Katolíckej cirkvi na ceste k jednote. Svätý Otec sa na neho 

obrátil oslovením „Drahý brat!“ a vyzdvihol úlohu, ktorú plní Svetová rada cirkví: 

„Biskup Ríma v{m je vďačný za službu, ktorú vykon{vate v prospech jednoty medzi veriacimi 

v Krista.“ Podobne ako Rev. Tveit, aj on poukázal na evanjeliový základ úsilia 

o jednotu: „Ak kresťania odignorujú pozvanie k jednote, s ktorou sa na nich obracia Pán, 

riskujú, že budú ignorovať samotného P{na a spásu, ktorú nám ponúkol prostredníctvom 

svojho Tela, teda Cirkvi: «V nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, v ktorom 

by sme mali byť spasení.» (Sk 4,12),“ povedal Svätý Otec.                                                        VIAC 
 

Páter Lombardi k možným rizik{m p{pežovej cesty do Svätej zeme 
„Pretrv{vajúci štrajk diplomatickej služby v Izraeli môže spôsobiť ťažkosti s prípravou 

n{vštevy“ p{peža Františka vo Svätej zemi, povedal riaditeľ Tlačovej kancel{rie Svätej 

stolice p{ter Federico Lombardi, avšak nateraz všetko zost{va podľa programu 

oznámeného Svätou stolicou. Hovorca 

Vatikánu takto reagoval na niektoré spr{vy, že 

cesta p{peža Františka do Svätej zeme, 

pl{novan{ na 24. až 26. m{ja je ohrozen{, 

keďže úradníci z izraelského ministerstva 

zahraničných vecí vstúpili do štrajku. 

Informáciu o hroziacom zrušení n{vštevy 

priniesol denník Time of Israel odvolajúc sa na nemenovaný zdroj z ministerstva 

zahraničných vecí, ktorý z{roveň dodal, že by to znamenalo ťažké ekonomické straty 

v dôsledku  zrušenia  všetkých  turistických  vstupov, spojených  s n{vštevou  p{peža.  
 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty 
Pokora, miernosť a veľkodušnosť. To je štýl kresťana, cesta, ktor{ vedie cez kríž, ako t{ 

Ježišova. Avšak je to cesta, ktor{ vedie k radosti. T{to myšlienka je syntézou homílie 

p{peža Františka z rannej svätej omše 6. marca v Dome sv. Marty. „Hanbím sa za telo 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/08/pápež_františek:_rehole_majú_svedčiť_o_nezištnosti_a_„logike_daru“/slo-779854
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/07/svetová_rada_cirkví_navštívila_vatikán/slo-779572
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/06/pápež_vo_štvrtkovej_homílii:_životný_štýl_bez_kríža_nie_je_kresťanský/slo-779141


Listy z Vatikánu 
Týždenný prehľad aktivít Svätého Otca                             Rím  6. – 12. marec 2014 
 

 5 

môjho brata, mojej sestry?“ To je jedna z ot{zok, ktoré vyslovil Svätý Otec v piatakovej 

homílii 7. marca. Zdôraznil, že život viery je úzko spojený so skutkami l{sky voči 

chudobným, bez ktorej by to, čo človek vyzn{va, bolo len pokrytectvom.  
 

Svätý Otec potvrdil členstvo Slovenky v P{pežskej rade pre laikov 
P{pež František dekrétom z 21. januára potvrdil Slovenku Katarínu Hulmanovú 

ako členku P{pežskej rady pre laikov na ďalšie päťročné obdobie. V p{pežskej rade 

pôsobí  už  od  roku  2008, keď  ju  vymenoval  vtedajší  p{pež   Benedikt XVI.  
 

Katarína Hulmanov{ (1958) aktívne pracuje v hnutiach, združeniach a mimovl{dnych 

organizáciách od roku 1995. Je členkou predsedníctva slovenského Fóra kresťanských 

inštitúcií (FKI), z{roveň členkou pracovného výboru Európskeho fóra n{rodných 

laických komisií. Podieľala sa na príprave a realiz{cii konferencií a medzinárodných 

stretnutí vo viacerých európskych krajinách.                                                                 VIAC 
 

Kardinál Tomko oslávi svoje jubileá aj v Ríme 
Ako sme už informovali, kardinál Jozef Tomko, ktorý 11. marca zavŕšil 90 rokov 

života a 12. marca si pripomína 65 rokov kňazstva, sa spolu so Svätým Otcom 

Františkom a Rímskou kúriou zúčastňuje na Duchovných cvičeniach 

v Ariccii. Po ich skončení a n{vrate do Ríma bude v túto nedeľu 16. 

marca o 17.00 hod. v P{pežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a 

Metoda  celebrovať sl{vnostnú svätú omšu pri príležitosti týchto 

jubileí spolu so svojimi slovenskými krajanmi. Následne v utorok 18. 

marca o 17.30 hod. na P{pežskej univerzite Urbaniana bude sl{viť 

svätú omšu spolu so súčasným prefektom Kongregácie pre 

evanjelizáciu národov kardinálom Fernandom Filonim, kardinálmi a rektorom 

univerzity. Na dobu „v tieni svätopeterskej kupoly“ spomína v príspevku Služba za 

siedmich p{pežov. Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu sa aj touto cestou 

pripája k modlitbám vďaky a prosby za jubilujúceho otca  kardinála  Jozefa Tomka.  
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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/2014/03/07/pápež_v_piatkovej_homílii:_„hanbím_sa_za_telo_môjho_brata“/slo-779483
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/07/svätý_otec_potvrdil_členstvo_slovenky_v_pápežskej_rade_pre_laikov/slo-779580
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/23/kardinál_jozef_tomko:_služba_za_siedmich_pápežov/slo-775874
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/02/23/kardinál_jozef_tomko:_služba_za_siedmich_pápežov/slo-775874

