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Pápež František pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána  

                                                                    o milosrdenstve Ježišovho srdca 
Boh spolucíti s biedou, utrpením a strachom človeka,  

povedal Svätý Otec v príhovore viac ako  

80-tisícovému zástupu veriacich, ktorí sa v nedeľu  

9. júna zišli na Námestí sv. Petra, aby si  

ho vypočuli, pomodlili sa s ním modlitbu  

Anjel Pána a prijali jeho požehnanie.  
 

 

Drahí bratia a sestry, mesiac jún je už  

tradične zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktoré je najväčším ľudským 

vyjadrením Božej lásky. Práve v minulý piatok sme slávili liturgickú slávnosť 

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a tento sviatok udáva tón celému tomuto mesiacu. 

Ľudová zbožnosť silno vníma hodnotu symbolu, a práve Ježišovo srdce je 

znamenitým symbolom Božieho milosrdenstva; ale nie je len symbolom 

imaginárnym, ale reálnym, ktorý predstavuje centrum, zdroj, z ktorého vyviera spása 

pre celé ľudstvo. V evanjeliách nájdeme rôzne zmienky o Ježišovom srdci, napríklad 

v úryvku, v ktorom sám Kristus hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste 

preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som 

tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 28-29). Podstatná udalosť je  potom Kristova smrť, 

ktorú opisuje Ján. Tento evanjelista dosvedčuje to, čo videl na Kalvárii: jeden 

z vojakov vtedy, keď bol už Ježiš mŕtvy, mu kopijou prebodol bok a z rany vyšla krv 

a voda (porov. Jn 19, 33-34). Ján spoznáva v tomto zdanlivo náhodnom znamení  

naplnenie proroctiev: z Ježišovho srdca, baránka obetovaného na kríži, vyviera pre 

všetkých ľudí odpustenie a život. Ale Ježišovo milosrdenstvo nie je len sentiment. 

Naopak, je to sila, ktorá dáva život, ktorá vzkriesi človeka. Hovorí o tom i dnešné 

evanjelium v udalosti o Naimskej vdove (Lk 7,11-17). Ježiš so svojimi učeníkmi 

prichádzal do Naimu, do Galilejskej dediny, počas pohrebných obradov: nesú 

chlapca, jediného syna vdovy, aby ho pochovali. Ježišov pohľad sa ihneď uprel na 

plačúcu matku. Evanjelista Lukáš hovorí: „Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto“ (Lk 7, 

13). Toto súcit je Božia láska voči človeku, je to milosrdenstvo, čo znamená postoj, 

ktorým sa Boh dotýka ľudskej biedy, nášho nedostatku, nášho utrpenia, nášho 

strachu. Biblický výraz spolucítenie zachytáva vnútro matky: matka totiž prežíva 

všetky bolesti svojich detí ako svoje. Takto nás miluje Boh, hovorí Sväté Písmo.    VIAC 
 

Generálna audiencia v stredu  

12. júna 2013 na Námestí sv. Petra 
Príhovor Svätého Otca počas generálnej 

audiencie prerušoval potlesk a odpovede na 

jeho otázky 70 tisícom prítomných, 

prostredníctvom čoho sa rozvinul živý dialóg. 

V katechéze sa pápež vrátil k sérii zamyslení o 

Cirkvi. V závere vyslovil apel v súvislosti so 

Svetovým  dňom  boja  proti  detskej  práci. 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/09/pápež_františek_pred_modlitbou_anjel_pána_o_ježišovom_srdci/slo-699915
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/12/svetový_deň_boja_proti_detskej_práci:_pápež_vyzýva_k_boju_prot/slo-700875
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Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes sa chcem krátko zastaviť pri ďalšom z výrazov, 

ktorým Druhý vatikánsky koncil definoval Cirkev, pri „Božom ľude“ (porov. dogm. 

konšt. Lumen gentium, 9; KKC 782). Urobím tak prostredníctvom niekoľkých otázok, 

nad ktorými sa každý môže zamyslieť. 1. Čo znamená byť Božím ľudom? 

Predovšetkým to značí, že Boh nepatrí výnimočným spôsobom nejakému národu, 

pretože On je ten, ktorý nás volá, zhromažďuje, pozýva, aby sme sa stali súčasťou jeho 

ľudu. Týmto pozvaním sa obracia na všetkých bez rozdielu, pretože Božie 

milosrdenstvo „chce, aby všetci ľudia boli spasení“ (1 Tim 2,4). Ježiš nehovorí 

apoštolom a nám, aby sme vytvorili akúsi vyčlenenú, elitnú skupinu. Hovorí: choďte 

a robte učeníkov zo všetkých národov (porov. Mt 28,19). Sv. Pavol potvrdzuje, že 

v Božom ľude, v Cirkvi „už niet Žida ani Gréka..., lebo vy všetci ste jeden v Kristovi 

Ježišovi (Gal 3,28). Chcel by som sa prihovoriť aj tomu, kto sa cíti vzdialený od Boha 

a Cirkvi, kto sa obáva alebo je ľahostajný, kto si myslí, že sa nedokáže zmeniť: Pán 

volá aj teba, aby si patril do jeho ľudu a robí to s veľkou úctou a láskou! Pozýva nás, 

aby sme boli súčasťou Božieho ľudu. 2. Ako sa stávame členmi tohto ľudu? Nie je to 

prostredníctvom fyzického narodenia, ale narodením novým. V evanjeliu Ježiš hovorí 

Nikodémovi, že je potrebné narodiť sa zhora, z vody a z Ducha, aby sme vošli do 

Božieho kráľovstva (porov. Jn 3,3-5). Krstom sme boli včlenení do tohto ľudu, skrze 

vieru v Krista, ktorá je Božím darom a musí byť vyživovaná a rozvíjaná počas celého 

nášho života. Pýtajme sa: Ako rozvíjam svoju vieru, ktorú som dostal v krste?       VIAC 

 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty 
Každý z nás žije v malom alebo veľkom modlárstve, ale cesta, ktorá vedie k Bohu je 

cestou lásky výlučne k nemu, ako nás to učil Ježiš. Túto skutočnosť nám pripomenul 

pápež František pri rannej svätej omši vo štvrtok 6. júna. Výzvou, aby sme sa nechali 

milovať Božou nežnosťou, bola homília Svätého Otca v deň slávnosti Najsvätejšieho 

Srdca Ježišovho, v piatok 7. júna: „Môže to znieť ako heréza, ale je to najväčšia pravda! 

Ťažšie ako milovať Boha, je nechať sa ním milovať! Spôsob ako opätovať lásku, je otvoriť svoje 

srdce a nechať sa milovať.“ V súvislosti s liturgickou spomienkou Nepoškvrneného 

Srdca Panny Márie nám pápež František v homílii predstavil Máriu ako tú, ktorá čí-

tala život s Božím slovom. Údiv a zachová-

vanie boli dve kľúčové slová homílie 

pápeža z 8. júna. Blahoslavenstvá ako zá-

konom slobod- ných ľudí nám predstavil 

10. júna, keď po- ukázal na hodnotu slobody, 

ktorú so sebou prináša život v úteche 

Ducha Svätého. V utorok 11. júna upozornil 

pápež na sku- točnosť, že evanjelium býva 

ohlasované s jednoduchosťou a veľkorysosťou. Svedectvo chudoby nás v Cirkvi 

zachraňuje pred tým, aby sme sa stali iba akýmisi podnikateľmi. V stredu 12. júna nás 

zas povzbudil, aby sme nemali strach zo slobody, ktorú nám dáva Duch Svätý. Práve 

v tejto dobe sa musí mať Cirkev na pozore pred dvoma pokušeniami: spiatočníctvom 

a tzv. mladíckou nerozvážnosťou, povedal Svätý Otec a  objasnil,  čo  ich  predstavuje.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/12/katechéza_svätého_otca_počas_generálnej_audiencie:_boží_ľud_j/slo-700862
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/06/z_rannej_homílie_pápeža:_demaskujme_modly,_ktoré_nás_odvádzajú_od_boha/slo-699037
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/07/z_homílie_pápeža_zo_sviatku_božského_srdca:_nechajme_sa_milovať_bohom/slo-699342
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/08/pápež_v_sobotnej_homílii:_učme_sa_od_márie_čítať_život_s_božím_slovom/slo-699688
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/10/blahoslavenstvá_sú_zákonom_slobodných_ľudí/slo-700227
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/11/znaky_nezištnosti:_chudoba_a_schopnosť_chváliť_pána_–_z_ranne/slo-700501
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/12/zákon_ducha_oslobodzuje,_ale_prináša_aj_pokušenie_nenapredovať_/slo-700845


Rodinné listy  
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                                       Rím 12. júna 2013 

 3 

Členovia Pápežskej cirkevnej akadémie na audiencii u Svätého Otca  
Svätý Otec prijal vo štvrtok 6. júna 2013 na osobitnej audiencii zástupcov Pápežskej 

cirkevnej akadémie z radov vedenia, pedagógov, zamestnancov a študentov, na čele 

s prezidentom akadémie  Mons. Beniaminom Stellom. Pápežská cirkevná akadémia 

od  roku  1701  pripravuje   kňazov  do  diplomatických  služieb  Svätej  stolice. 
 

Vo veľmi osobnom a priamom príhovore pápež František prítomným pripomenul, že 

byť nunciom alebo sekretárom na nunciatúre nie je zamestnanie, ale služba, ktorá si 

vyžaduje vnútornú slobodu. Vnútorná sloboda znamená byť slobodným od 

nachystaných životných plánov. „Predovšetkým znamená strážiť si slobodu od 

ambícií a osobných záujmov, ktoré veľmi môžu uškodiť Cirkvi a ustavične dávať do 

popredia vyššie dobro, ktorým je evanjelium a služba, ktorá vám bude zverená.“ Ako 

vzor osobného i profesionálneho prežívania ich poslania v diplomatickej sfére im 

predstavil príklad blahoslaveného pápeža Jána XXIII., ktorého 50. výročie smrti 

pripadlo na uplynulý pondelok. Pápež Ján ešte ako vyslanec Svätej stolice 

v neľahkých miestnych a politických podmienkach krajín, v ktorých sa nachádzal, si 

uvedomoval, že najistejšou cestou k dosiahnutiu osobného posvätenia i úspechu 

v diplomatickej službe je snaha o vnútornú jednoduchosť, pokoj a priamosť.          VIAC 

 

Pápež  jezuitskej  mládeži:   Ježiš je ten, ktorý otvára okná na horizonte 
Atmosféra radosti, jednoduchosti, spontánnosti a lásky vládla v Aule Pavla VI. 

v piatok 7. júna okolo poludnia. Konalo sa tu originálne stretnutie pápeža 

Františka, prvého  pápeža – jezuitu,  s tisíckami  mladých,  žiakmi  jezuitských škôl. 
 

Zoči-voči asi deviatim tisícom prítomných žiakov a študentov jezuitských škôl, 

aktuálnych aj bývalých, či ich zamestnancov, a tiež členov ignaciánskych 

mládežníckych hnutí a ďalších inštitúcií, vedených Spoločnosťou Ježišovou, Svätý 

Otec spontánne zmenil program, čo sám okomentoval slovami: „Pripravil som si nejaký 

text, ale je to päť strán! Trochu nudné... Urobíme to takto: poviem z neho stručné zhrnutie a 

potom to, čo mám napísané, odovzdám pátrovi 

provinciálovi a pátrovi Lombardimu, aby to 

všetci mali písomne. Potom tu bude možnosť, 

aby mi niektorí z vás položili otázky a môžeme 

sa porozprávať“. Prvým bodom tohto textu je 

– povedal ďalej pápež –, že kľúčovým 

bodom jezuitskej výchovy pre rozvoj 

človeka je veľkodušnosť, veľkorysosť. 

„Musíme byť veľkorysí, s veľkým srdcom, 

bez strachu. Vždy vsádzať na veľké ideály. Ale aj veľkodušní v malých veciach, v tých 

každodenných. Mať otvorené srdce, veľké srdce... Je dôležité nachádzať veľkodušnosť 

s Ježišom, v kontemplácii Ježiša. Ježiš je ten, ktorý otvára okná na horizonte. 

Veľkodušnosť znamená chodiť s Ježišom, so srdcom pozorným na to, čo nám on 

hovorí. Ale chcel by som niečo povedať aj pedagógom, odborníkom v školách 

a rodičom, pokračoval Svätý Otec: „Pri výchove musíme dobre zvažovať jednotlivé 

postupy, kroky. Jeden krok zastavím na hrane bezpečnosti, ale iným vstupujem do nebezpečnej 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/06/svätý_otec_vyzval_budúcich_nunciov,_aby_sa_nehnali_za_kariérou,_al/slo-699046
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/06/stretnutie_tisícov_žiakov_jezuitských_škôl_s_pápežom_jezuitom/slo-699162
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/08/svätý_otec_o_tom,_že_škola_nerozvíja_iba_rozumovú_stránku,_ale_a/slo-699638
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zóny. Nemôžete vychovávať len v zóne bezpečnosti. To by znamenalo zabrániť rastu osobnosti. 

Ale rovnako nemožno vychovávať len v oblasti rizík: toto je príliš nebezpečné. Túto vyváženosť 

krokov si dobre pamätajte. Vás, vychovávatelia, chcem povzbudiť, aby ste hľadali nové formy 

výchovy, nekonvenčné, podľa požiadaviek miesta, času a osoby.“                                            VIAC 

 

Pápež František prijal talianskeho prezidenta Giorgia Napolitana 
Giorgio Napolitano sa v sobotu 8. júna prvýkrát od jeho znovuzvolenia za 

prezidenta Talianskej republiky stretol s pápežom Františkom. Vo všeobecnosti 

však nešlo o ich prvé stretnutie, hovorili spolu už 19. marca tohto roku po svätej 

omši začiatku pontifikátu nového pápeža. 
 

Prezidenta spolu s delegáciou z Quirinálu 

prijal pápež vo vatikánskej Sále Tronetto. 

Náboženská sloboda a rozvoj demokratických 

inštitúcií vo svete boli hlavnými témami 

príhovoru, ktorý Svätý Otec predniesol pred 

politikmi. „Dva pahorky, ktoré na seba hľadia 

s úctou a sympatiou,“ týmto obrazom pápež 

zhrnul vzťahy medzi Talianskom a Svätou 

stolicou, ktoré označil za vzťahy na vysokej úrovni. Hovoril tiež o dialógu ako o cieli 

v prospech dobra talianskeho ľudu. Pripomenul však aj nevyhnutnosť  dodržiavať 

právo náboženskej slobody, ktoré býva nielen v Európe často porušované: „Tento 

okamih dejín, ktorý zažívame v Taliansku, ako aj v iných krajinách, je poznačený hlbokou 

a pretrvávajúcou celosvetovou krízou, ktorá zdôrazňuje ekonomické a sociálne problémy, 

zaťažujúc predovšetkým najslabšie zložky spoločnosti.“                                                       VIAC 

 

Posolstvo pápeža  k ukončeniu  eucharistického  kongresu v Nemecku 
My všetci máme záväzok prinášať svetu Boha a svet k Bohu – je hlavná myšlienka 

posolstva pápeža Františka k ukončeniu 5-dňového Národného eucharistického 

kongresu v nemeckom Kolíne nad Rýnom na tému „Pane, ku komu by sme išli“.  
 

Zúčastnili sa na ňom nemeckí katolíci, ale tiež veriaci zo susedných krajín. 

Eucharistickej slávnosti na tamojšom štadióne, počas ktorej bolo posolstvo prečítané, 

včera predsedal kardinál Paul Josef Cordes, osobitný vyslanec Svätého Otca na 

kongrese. Prítomných na nej bolo viac ako 20-tisíc veriacich. „Pane, ku komu by sme 

išli?“ – takto znela otázka apoštola Petra pred Ježišovými poslucháčmi, ktorí by 

z neho chceli egoisticky profitovať. Túto otázku si podľa pápeža kladieme „aj my, 

členovia súčasnej Cirkvi“, a i keď znie váhavejšie ako zo strany Petra, „odpoveďou 

naň je vždy osoba Ježiša“. Hoci „žil pred dvetisíc rokmi“, „my sa s ním môžeme 

stretnúť aj v našej dobe, keď počúvame jeho slovo, keď sme mu nablízku, a to 

jedinečným spôsobom, v Eucharistii“. Rovnakú otázku si kladú aj mnohí ľudia 

v súčasnosti, ktorí „ešte hľadajú Otca Ježiša Krista“. „Im chce Spasiteľ vyjsť v ústrety 

prostredníctvom nás, ktorí sme sa vďaka krstu stali jeho bratmi a sestrami, a ktorí sme 

v Eucharistii získali silu šíriť spolu s ním jeho spásonosné posolstvo“.                     VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/07/pápež_študentom_jezuitských_škôl:_ježiš_je_ten,_ktorý_otvára_okná_n/slo-699502
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/08/vatikán_navštívil_taliansky_prezident_s_delegáciou/slo-699719
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/10/posolstvo_svätého_otca_k_záveru_eucharistického_kongresu_v_nemecku/slo-700233
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Video posolstvo Svätého Otca do Milána 
Desať námestí pre Desatoro – je názov iniciatívy 

Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie 

a hnutia Obnova v Duchu Svätom, konanej 

v kontexte Roku viery. Téma stretnutia na 

Dómskom námestí v Miláne v sobotu večer bola 

„Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni“. Jeho 

účastníkov pozdravil aj pápež František.  
 

Všetkým prajem dobrý večer! Som veľmi rád, že 

sa môžem pripojiť k vám, ktorí ste sa zhromaždili 

na hlavných námestiach Talianska, aby ste čítali 

Desať Božích prikázaní. Ide o projekt s názvom 

„Keď láska dáva zmysel tvojmu životu“, o umení žiť 

podľa Desiatich Božích prikázaní, ktoré dal Boh 

nielen Mojžišovi, ale aj nám, mužom a ženám 

každej doby. Ďakujem tým, ktorí vedú hnutie 

Obnova v Duchu Svätom – sú dobrí tí z Obnovy, blahoželám –, za zorganizovanie 

tejto chvályhodnej akcie v spolupráci s Pápežskou radou na podporu novej 

evanjelizácie a Konferenciou biskupov Talianska. Ďakujem všetkým, ktorí veľkodušne 

prispievajú k realizácii tohto osobitného projektu v Roku viery. Položme si otázku: 

Aký zmysel má pre nás týchto desať slov?                                                                     VIAC 

 

Povzbudenie pápeža pútnikom do Loreta 
„Čo môže naozaj naplniť túžbu človeka?“ Táto otázka bola témou 35. púte do 

Loreta, organizovanej hnutím Comunione e Liberazione, na ktorej sa v sobotu 

a nedeľu zúčastnili desaťtisíce mladých z talianskeho mesta Macerata. 
 

Pútnikov v sobotu 9. júna, ešte pred začiatkom ich cesty, pozdravil pápež František 

prostredníctvom telefonátu. Povzbudil ich, aby počas cesty stále hlbšie prenikali do 

významu slova putovanie: „Celý život je púťou. Na tejto ceste života je dôležité 

stretnutie s Ježišom. To dosiahneš prostredníctvom viery, pretože práve ona ti to 

umožní.“ Okrem toho im Svätý Otec pripomenul, že sa môžu vždy oprieť o Ježiša, 

„o túto fascinujúcu a príťažlivú prítomnosť. Keď sa cítite unavení a prepadne vás 

pokušenie vybrať sa vlastnou cestou, spomeňte si na toto: opakujte svoje «áno».“ 

Zároveň ich povzbudil, aby prosili o schopnosť rozpoznať vo vlastnej únave tela 

a duše trpiace a núdzne človečenstvo samého Krista, ktorý jediný „môže naozaj 

naplniť túžbu človeka“. Posilnení týmito slovami sa mladí pútnici následne pešo 

vydali na cestu do tejto talianskej mariánskej svätyne, kam dorazili v nedeľu ráno. 

 

Audioposolstvo Svätého Otca nevidiacim a slabozrakým  
„Aby vo vašej duši bolo vždy Božie svetlo,“ takto sa pápež prihovára 

v audioposolstve pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Talianska. Adresované bolo 

osobitne skupine 75 nevidiacich, zväčša starších osôb, ktorí sa v týchto dňoch zišli 

na letnom pobyte v toskánskom meste Tirrenia.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/06/09/video_posolstvo_pápeža_františka:_božie_prikázania_a_cesta_slobody_s/slo-699917
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Pápež za nimi, ako sám povedal, prišiel vďaka modernej technike. V posolstve im 

ďakuje za ich modlitby a poukazuje na Ježišovu pozornosť voči slepým zaznamenanú 

v evanjeliu: „Mnohých uzdravil spolu s ďalšími chorými.“ Ako Svätý Otec tvrdí, 

uzdraviť zrakovo postihnutého človeka má „osobitný symbolický význam: 

predstavuje dar viery. A to je znak, ktorý sa týka nás všetkých, pretože všetci 

potrebujeme svetlo viery, aby sme kráčali cestou života“: „Prosím Pána, aby v každom 

z vás obnovil dar viery, aby vo vašej duši bolo vždy Božie svetlo, svetlo lásky, ktoré 

dáva zmysel nášmu životu, osvecuje ho, dáva nám nádej a robí nás dobrými 

a pozornými voči našim bratom.“ (...) „Šírte vždy kultúru stretnutia, solidarity, 

prijatia ľudí so zdravotným postihnutím, nie iba požadovaním správnych sociálnych 

istôt, ale tiež podporovaním ich aktívnej účasti na živote spoločnosti.“  

 

Letný program pápeža Františka 
Prefektúra pápežského domu zverejnila 6. júna 2013 letný program pápeža Františka, 

v ktorom sa uvádza, že v mesiacoch júl a august sa nebudú konať súkromné 

a osobitné audiencie. Pokiaľ ide o generálne audiencie v mesiaci júl 3., 10., 17. a 31. 7. 

sú zrušené, obnovené budú počnúc stredou 7. augusta a miestom ich konania bude 

Vatikán. Na nedeľu 14. júla je ešte plánovaná poludňajšia modlitba Anjel Pána, a to 

v Apoštolskom paláci v Castel Gandolfe; následne od pondelka 22. júla do pondelka 

29. júla bude Svätý Otec v Brazílii na 28. svetových dňoch mládeže. Hovorca Svätej 

stolice páter Federico Lombardi SJ ešte dodáva, že pápež František zostáva počas 

letného obdobia v Dome sv. Marty vo Vatikáne. Čo sa týka ranných svätých omší 

v kaplnke domu, nebudú v tomto období, počnúc 8. júlom, pokračovať v aktuálnej 

forme, teda za účasti skupín veriacich.  

 

Rozhovor týždňa s P. Petrom Dubovským SJ o PBI, 2. časť 
V sobotu 1. júna sme sa v Rozhovore týždňa s novým dekanom Fakulty biblických 

vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, slovenským 

jezuitom P. Petrom Dubovským, po historickom prehľade 

dostali k hlavnému cieľu Biblika. V pokračovaní 8. júna sme 

si ho pripomenuli a prešli sme k otázke nárokov na 

študentov. Dotkli sme sa aj témy Slováci a Biblikum a aspoň 

okrajovo publikačnej, pedagogickej a inej činnosti pátra Petra Dubovského. 
 

....................................................................................................................................................... 
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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/2013/06/08/rozhovor_týždňa_s_p._petrom_dubovským_sj_o_pbi,_2._časť/slo-699804

