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Milí priatelia, nasledujúce str{nky ponúkajú naozaj širokú paletu myšlienok a tém, ktorým sa Svätý 

Otec venoval pri audienci{ch uplynulého týždňa: Je to téma zasväteného života pri stretnutí s re-

hoľnými predstavenými a tiež so sestrami salezi{nkami, ďalej téma rodiny a ekológie pri audiencii 

s katolíckymi skautmi a rovnako aj ekumenizmus a medzin{boženský dialóg. V liste adresovanom 

austrálskemu premiérovi v súvislosti so samitom G20 p{pež František hovorí o nezamestnanosti a 

o blízkovýchodnej kríze. Minulú  nedeľu osobitne pripomenul 25. výročie p{du Berlínskeho múru 

a s ním aj všetkých, čo bojovali za slobodu. Pri tejto príležitosti opäť pouk{zal na dôležitosť budo-

vania „kultúry stretnutia“, stavania mostov a nie múrov. 

           Zuzana Klimanová  

________________________________________________________________________________ 
 

P{pež na Anjel P{na: Kresťan dôsledne dosvedčuje svoju vieru l{skou 
V nedeľu 9. novembra pred Anjel Pána p{pež hovoril na tému sviatku posviacky 

Lateránskej baziliky v Ríme (na obrázku), označovanej za matku všetkých kostolov.  
 

Osobitne tiež spomenul 25. výročie p{du Berlínskeho múru. O tejto udalosti v súvislosti 

s p{pežom sv. J{nom Pavlom II. v rozhovore hovoril aj jeho vtedajší spolupracovník, 

kardinál Jean-Louis Tauran. Nasleduje plné znenie príhovoru p{peža Františka pred 

motlitbou Anjel Pána: „Drahí bratia a sestry, dobrý 

deň! Dnes liturgia pripomína posvätenie Later{nskej 

baziliky, ktorá je katedrálou Ríma a ktorú tradícia 

definuje ako „matku všetkých kostolov mesta a sveta“. 

Pojem „matka“ sa vzťahuje nielen na posvätnú budovu 

baziliky, ale aj na dielo Ducha Svätého, ktoré sa v tejto 

budove prejavuje, prin{šajúc ovocie skrze službu 

rímskeho biskupa vo všetkých spoločenstv{ch, 

zotrvávajúcich v jednote s Cirkvou, ktorej predsedá. 

Zakaždým, keď sl{vime posvätenie nejakého kostola, 

odvolávame sa na základnú pravdu: materiálny chrám 

vystavený z teh{l je znakom živej Cirkvi, činnej v dejin{ch, čiže toho „duchovného chr{mu“, ako 

hovorí apoštol Peter, v ktorom je s{m Kristus „živým kameňom, zavrhnutým ľuďmi, ale vyvoleným 

a vz{cnym pred Bohom“.                                                                                                               VIAC   
                                                            

Generálna audiencia: Z{kladn{ gramatika služby biskupa, kňaza, diakona 

Témou p{pežovej generálnej audiencie v stredu 12. novembra bol postoj služby 

a bratského sebadarovania, aký sa žiada od biskupov, kňazov a diakonov. V katechéze 

vymenoval niekoľko vlastností, ktoré nazval z{kladnou gramatikou cirkevnej služby.  
 

Takto nadviazal na svoju predošlú katechézu o úlohe a charakteristik{ch biskupa. Počasie 

v Ríme hrozilo dažďom, preto sa chorí prichýlili v Aule Pavla VI., kde sa s nimi Svätý Otec 

stretol ešte pred začiatkom programu gener{lnej audiencie. Audienciu otvorila 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/10/kardinál_tauran:_berlínsky_múr_padol_vďaka_helsinkám,_wojtylovi_a/slo-835590
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/09/anjel_pána_so_svätým_otcom:_kresťan_dôsledne_dosvedčuje_svoju_vieru/slo-835545
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nasledovn{ myšlienka z Prvého listu sv. Pavla Timotejovi: «Timotejovi, pravému synovi vo 

viere: (...) Buď vzorom veriacim v slove, v spr{vaní, v l{ske, vo viere, v čistote. 

Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vytrvalý. Lebo ak si budeš takto 

počínať, zachr{niš seba aj tých, čo ťa počúvajú» (1 Tim 1,2;4,12.16). Nasleduje 

plné znenie katechézy: „Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V minulej katechéze 

sme si ozrejmili, ako P{n naďalej pasie svoje st{do prostredníctvom služby 

biskupov, ktorým pom{hajú kňazi a diakoni. V nich sa Ježiš sprítomňuje v moci 

svojho Ducha a pokračuje v službe Cirkvi, živiac v nej vieru, nádej a svedectvo 

lásky. Dnes si chceme položiť ot{zku: Čo sa vyžaduje od týchto služobníkov 

Cirkvi, aby mohli autentickým a účinným spôsobom prežívať službu, ktor{ im je vlastn{?“     VIAC 
 

P{pež František o úlohe skautingu v rodine, v prírode i v meste 
Svätý Otec v sobotu 8. novembra prijal na audiencii členov Talianskeho hnutia 

katolíckeho skautingu pre dospelých (MASCI), ktoré slávi 60 rokov od svojho vzniku. 

Poďakoval im za vydávanie svedectva o evanjeliu charakteristickým štýlom skautingu.  
 

„Je dôležité zdôrazniť cirkevný rozmer vašej asoci{cie, ktor{ združuje laikov so silným 

povedomím záväzkov plynúcich zo sviatostí krstu a birmovania.“ Ďalej rozvinul 

katechézu v duchu skautských myšlienok, potvrdzujúcich hodnotu rodiny, ochrany 

prírody a ľudského spolunažívania uprostred mestskej 

civilizácie: „Ukazovať cestu uprostred rodiny. Rodina zostane 

vždy bunkou spoločnosti a miestom prvotného vzdel{vania. Je 

spoločenstvom l{sky a života, kde sa človek učí vytv{rať vzťahy s 

inými a so svetom; vďaka z{kladom získaným v rodine je 

schopný začleniť sa do spoločnosti a úspešne i do formačného 

prostredia v škole, farnosti, združení< Takýmto spojením základov nadobudnutých v rodine 

i skúseností získaných „zvonka‟ sa učíme n{jsť si svoju cestu v tomto svete. Začiatky každého 

povolania sa tvoria v rodine a poznačujú celý život.”                                                                   VIAC 
 

P{pež rehoľníkom: Skutočné proroctvo nie je v rozpore s inštitúciou 
Svätý Otec v piatok 7. novembra prijal na audiencii približne sto účastníkov n{rodného 

zhromaždenia Talianskej konferencie vyšších rehoľných predstavených (CISM). Vo 

svojom príhovore sa zameral na niekoľko dôležitých aspektov zasväteného života.  
 

V prvom rade zdôraznil príťažlivosť: „Predovšetkým, rehoľný život pom{ha, no pom{ha 

v prvom rade Cirkvi uskutočňovať tú „príťažlivosť“, ktor{ jej d{va r{sť, lebo zoči-voči svedectvu 

brata a sestry, čo skutočne žije rehoľný život, si ľudia kladú ot{zku: „Čo je to? Čo túto osobu 

poh{ňa ísť poza svetský horizont?“. Povedal by som, že toto je prv{ vec: pomôcť Cirkvi r{sť cestou 

príťažlivosti. Bez ustr{chanosti o vykon{vanie prozelytizmu: príťažlivosť!“ P{pež František ďalej 

spomenul prorocký aspekt zasväteného života: „Počuli sme to v evanjeliu v túto stredu: ak sa 

niekto «nezriekne všetkého, čo m{, nemôže byť mojím učeníkom» (Lk 14,33). Toto rozhodnutie sa 

v rozličných form{ch vyžaduje od každého kresťana. No my, rehoľníci, sme povolaní vydať o tom 

prorocké svedectvo. Svedectvo o evanjeliovom živote je to, čo odlišuje mision{rskeho učeníka 

a obzvl{šť toho, kto nasleduje P{na po ceste zasväteného života.“                                               VIAC                                                                                                    

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/12/katechéza_pápeža_františka:_základná_gramatika_služby_biskupa,_kňaza/slo-835976
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/08/pápež_františek_o_úlohe_skautingu_v_rodine,_v_prírode_i_v_meste_/slo-835473
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/08/pápež_františek_rehoľníkom:_skutočné_proroctvo_nie_je_v_rozpore_s/slo-835257
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Svätý Otec saleziánkam: Prorocky a výchovne vo svete mladých 
P{pež František v sobotu 8. novembra prijal približne dvesto rehoľných sestier 

saleziánok (FMA), ktoré sa v Ríme zúčastňujú na gener{lnej kapitule. V príhovore 

vyzdvihol tému kapituly: „Byť s mladými domom, ktorý evanjelizuje“. 
 

Táto podľa jeho slov dobre nadväzuje na „súčasný soci{lny a cirkevný kontext poznačený 

mnohými formami biedy, ako duchovnej, tak aj materi{lnej. Dnes sa totiž trpí kvôli chudobe, no aj 

kvôli nedostatku lásky a vzťahov“, zdôraznil Svätý Otec 

a saleziánky povzbudil v ich apoštol{te s mladými 

v duchu svätého dona Bosca a sv. Márie Dominiky 

Mazzarellovej. V úvode príhovoru Svätý Otec s úsme-

vom pouk{zal na vytrvalosť v naliehaní generálnej 

predstavenej sestier saleziánok, ktorej sa takto poda-

rilo „vybaviť“ audienciu. P{pež ďalej vyzdvihol 

niektoré aspekty vyplývajúce z prác kapituly, ktoré pokladá za základ pre akúkoľvek 

jednotlivú rehoľníčku, či spoločenstvo: „Predovšetkým úsilie nechať sa viesť perspektívou 

„vych{dzania“, vyd{vania sa na cestu smerom k mnohým oblastiam geografických a existenčných 

hraníc, s prednostnou pozornosťou voči chudobným a voči rozličným form{m vylúčenia.“       VIAC 
 

P{pež ekumenickému stretnutiu Fokoláre: „Globalizácia bratstva“ 
O dôležitosti svedectva o vz{jomnom bratstve všetkých kresťanov hovoril v piatok 

7. novembra Svätý Otec pri stretnutí s účastníkmi Ekumenického stretnutia biskupov - 

priateľov Hnutia Fokol{re, s ústrednou témou „Eucharistia, tajomstvo spoločenstva“.  
 

Na dnešnú globaliz{ciu ľahostajnosti je podľa jeho slov potrebné reagovať bratským 

spojením síl pri napĺňaní požiadaviek kresťanskej etiky. Svätý Otec pripomenul bolesti 

a výzvy súčasného sveta: vojny, terorizmus, fundamentalizmus a prenasledovanie pre 

vieru,  dr{my utečencov a tiež bezbrehý sekularizmus. Na slov{ účastníkov o potrebe 

vyd{vania spoločného bratského svedectva reagoval týmito slovami: „Toto bratstvo je 

žiarivým a príťažlivým znakom našej viery vo vzkrieseného Krista. Ak totiž chceme ako kresťania 

odpovedať významným spôsobom na toľké problémy a dr{my našich čias, je potrebné hovoriť 

a konať ako bratia a tak, aby to všetci mohli poľahky zbadať. Aj toto je jeden spôsob – pre n{s možne 

ten prvý – ako odpovedať na globaliz{ciu ľahostajnosti globalizáciou solidarity a bratstva, ktoré sa 

m{ medzi pokrstenými zaskvieť ešte jasnejšie.“                                                                            VIAC 

 

Svätý Otec prijal delegátov Svetovej evanjelickej aliancie   
Vo štvrtok 6. novembra p{pež František prijal delegáciu Svetovej evanjelickej aliancie. 

V príhovore poukázal na hodnotu krstu a na povolanie kresťanov spoločným 

svedectvom ohlasovať evanjelium.  
 

V duchu svojej exhortácie Evangelii gaudium p{pež František hovoril aj o prvoradosti 

Božej iniciatívy pri každom evanjelizačnom snažení, pričom  zdôraznil výzvu Božieho 

kr{ľovstva, ktor{ znamen{ milovať Boha. Svetová evanjelická aliancia (World Evangelical 

Alliance) je organizácia, ktorá sa hlási k spolupráci evanjelických (resp. evanjelikálnych) 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/08/svätý_otec_saleziánkam:_prorocky_a_výchovne_vo_svete_mladých/slo-835474
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/07/pápež_františek_ekumenickému_stretnutiu_fokoláre:_„globalizácia/slo-835254
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cirkví začatej v polovici 19. storočia v Londýne a zastrešuje evanjelické spoločenstv{ zo 

129 krajín. Svätý Otec pri stretnutí ocenil spoluprácu Svetovej evanjelickej aliancie 

s P{pežskou radou na podporu jednoty kresťanov, pričom 

vyjadril n{dej na novú éru vzťahov medzi katolíkmi a evanje-

likmi. Príhovor p{peža Františka v plnom znení: „Drahí bratia 

a sestry v Kristovi, «milosť v{m a pokoj od Boha, n{šho Otca, i od P{na 

Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby n{s 

vyslobodil z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha a n{šho Otca» (Gal 

1,3-4). Apoštol Pavol týmito slovami vyjadruje našu spoločnú vieru, 

našu spoločnú n{dej. Chcel by som, aby sa tento môj pozdrav, ktorý ohlasuje, že Ježiš Kristus je P{n 

a spasiteľ, dostal aj k členom vašich spoločenstiev, z ktorých pochádzate.“                VIAC 
 

P{pež František pozdravil katolícko-moslimské fórum 
So slovami povzbudenia napredovať na ceste dialógu v stredu 12. novembra Svätý Otec 

František pozdravil deleg{ciu katolícko-moslimského fóra. S účastníkmi stretnutia, 

ktorého téma znie „Spoločne pracovať pre službu iných“ sa stretol v priestoroch komplexu 

Auly Pavla VI. Medzi prítomnými boli predseda P{pežskej rady pre medzin{boženský 

dialóg kardinál Jean-Louis Tauran, sekretár rady Miguel Angel Ayuso Guixot, podsekretár 

Indunil Kodithuwakku Kankanamalage, vedúci oddelenia pre islam Khaled Akasheh 

a tiež arcibiskup Tunisu Ilario Antoniazzi.  
 

P{pež pred samitom G20 v Brisbane zaslal list austrálskemu premiérovi 
P{pež František sa obr{til s výzvou na predstaviteľov krajín G20, ktorí sa v dňoch 15. – 

16. novembra stretnú na samite v austrálskom Brisbane.  
 

V liste adresovanom austr{lskemu premiérovi Tonymu Abbottovi ako hostiteľovi 

stretnutia sústreďuje pozornosť na ot{zku pracovných príležitostí a riešenia 

blízkovýchodnej krízy. Pripomína, že vo svete, vr{tane samotných dvadsiatich 

ekonomicky najsilnejších krajín, je mnoho ľudí, ktorí trpia v dôsledku chudoby, najmä 

nezamestnanosti, ktorá v mimoriadnej miere postihuje mladú generáciu. Nárast 

soci{lneho vylúčenia podľa jeho slov „môže viesť ku kriminálnym aktivitám a dokonca 

i k verbovaniu teroristov“. Ďalej upozorňuje, že „st{le útoky na prírodné prostredie, ktoré sú 

výsledkom neviazaného konzumizmu, budú mať v{žne dôsledky pre svetovú 

ekonomiku.“ Stretnutie G20 v Brisbane sa sústredí najmä na úsilie o privodenie 

udržateľného rastu svetovej ekonomiky a prekonanie globálnej recesie.                          VIAC 

 

P{pež prijal prezidentku hnutia pre hľadanie zmiznutých detí v Argentíne 
Svätý Otec sa vo štvrtok 6. novembra stretol na súkromnej audiencii s Estelou de 

Carlottovou, prezidentku ľudskopr{vnej organiz{cie „Staré mamy z námestia Plaza de 

Mayo“. T{to neziskov{ organiz{cia hľad{ deti, zmiznuté v Argentíne na prelome 70-tych 

a 80-tych rokov, kedy bola v krajine pri moci vojenská diktatúra. Mnohé z týchto detí boli 

anonymne adoptované. Sama Estela de Carlottov{ m{ osobnú skúsenosť s tragickými 

únosmi. Na n{všteve, ktor{ sa uskutočnila v stredu 5. novembra, ju totiž sprev{dzal vnuk 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/06/pápež_prijal_delegáciu_svetovej_evanjelickej_aliancie/slo-835028
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/11/pápež_františek_pred_samitom_g20_v_brisbane_zaslal_list_austrálskemu/slo-835886
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Ignacio, o ktorom sa dozvedela len v priebehu tohto roka. Ignaciova matka bola dokonca 

zavražden{ kr{tko po jeho narodení v roku 1978.  
 

Írsko m{ opäť diplomatické zastúpenie pri Svätej stolici 
Írsko má opäť diplomatické zastúpenie pri Svätej stolici. Nov{ veľvyslankyňa Írskej 

republiky pri Svätej stolici Emma Madiganová odovzdala Svätému Otcovi poverovacie 

listiny pri audiencii v utorok 11. novembra v priestoroch Apoštolského pal{ca. Emma 

Madiganová je kariérnou diplomatkou, v posledných rokoch pracovala na oddelení 

protokolu Ministerstva zahraničných vecí v Dubline, predtým vo funkcii prvého sekretára 

na konzulátoch v New Yorku, Bostone a Chicagu. Má 41 rokov, je vydatá a m{ jedno dieťa. 

Sídlo írskeho veľvyslanectva pri Svätej stolici bolo od 3. novembra 2011 zatvorené. 

O obnovení plných diplomatických stykov Írska vláda rozhodla v januári tohto roka.  
 

Dominique Mamberti je novým prefektom Apoštolskej signatúry 
Svätý Otec rozhodol o zmene vo vedení Apoštolskej signatúry, súdnej inštitúcie Svätej 

stolice. Za prefekta Najvyššieho tribun{lu Apoštolskej signatúry vymenoval arcibiskupa 

Dominiquea Mambertiho, ktorý doposiaľ zast{val úrad sekret{ra pre vzťahy so št{tmi na 

vatik{nskom Št{tnom sekretari{te. Doterajšieho prefekta Najvyššieho tribun{lu 

Apoštolskej signatúry kardin{la Raymonda Lea Burkeho Svätý Otec vymenoval za 

patróna Zvrchovaného r{du Maltézskych rytierov. P{pež František súčasne vymenoval aj 

nového sekret{ra pre vzťahy so št{tmi, ktorým je Mons. Paul Richard Gallagher, titul{rny 

arcibiskup Hodelmu, doterajší apoštolský nuncius v Austrálii.  
 

Marta Robinová medzi ôsmimi novými Božími služobníkmi 
Osem dekrétov potvrdzujúcich hrdinské cnosti kandid{tov blahorečenia 

publikovala Kongregácia pre kauzy svätých. Jej prefekt kardinál Angelo 

Amato dostal súhlas Svätého Otca s promulgovaním dekrétov pri 

súkromnej audiencii v piatok 7. novembra. Medzi spomenutými Božími 

služobníkmi sú piati rehoľníci a traja laici – patrí k nim aj francúzska 

stigmatizovan{ mystička Marta Robinov{ (1902-1981), zakladateľka spoločenstiev Foyers 

de Charité a Silvio Dissegna (1967-1979), taliansky chlapec z oblasti Turína. Hrdinsky 

zn{šal rakovinu kostí, ktorej podľahol vo veku 12 rokov.  
 

Obnova pravidiel rezignácie biskupov a osôb menovaných p{pežom 
Povinnosť zrieknutia sa cirkevného úradu z dôvodu veku sa odteraz vzťahuje  nielen na 

diecéznych biskupov, ale aj na kardin{lov, stojacich na čele dikastérií Rímskej kúrie. 

Rozhodol o tom Svätý Otec 3. novembra 2014 schválením obnovených pravidiel, 

publikovaných formou reskriptu „ex audientia Sanctissimi“, teda na z{klade ústneho 

súhlasu p{peža vyjadreného pri audiencii, s podpisom št{tneho sekretára kardinála Pietra 

Parolina. Ako sa uvádza v reskripte, pri obnove pravidiel boli vzaté do úvahy ustanovenia 

II. vatik{nskeho koncilu a predch{dzajúcich p{pežov a tiež odporúčania Rady kardin{lov, 

ktorá pomáha Svätému Otcovi pri príprave reformy Rímskej kúrie a správy Cirkvi.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/08/dekréty_o_hrdinských_cnostiach:_marta_robinová_a_dalších_sedem_božích/slo-835363
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/07/obnova_pravidiel_rezignácie_biskupov_a_funkcionárov_menovaných_pápežom/slo-835182
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Kardinál Bagnasco o tom, čo je trójskym koňom proti rodine 
„Z{padom zmieta nihilizmus, určuje klímu a podriaďuje si mysle“. To sú slová kardinála 

Angela Bagnasca, predsedu Konferencie biskupov Talianska (CEI), ktoré vyslovil pri 

otvorení Mimoriadneho generálneho zasadania CEI v Assisi v pondelok 10. novembra. 

Hovoril o rodine vytváranej v úplnom sebadarovaní muža a ženy ako o „zdroji 

budúcnosti“. Ako ďalej povedal, „je nezodpovedné oslabovať ju vytv{raním nových 

subjektov“, ktorých jediným účelom – aj keď s klamlivými z{mienkami – je „zmiasť ľudí 

a byť akýmsi druhom trójskeho koňa“, aby tak „kultúrne a spoločensky pozbavili osobu a 

ľudskosť ich nosného jadra“. Hlavnou témou stretnutia bola permanentná formácia 

kňazov. Na ňu sa zameral Svätý Otec v posolstve pre CEI. 
 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty 
Skutočný kresťan nem{ strach pošpiniť si ruky hriešnikmi, či riskovať 

svoju  povesť, lebo m{ srdce Boha, ktorý chce, aby sa nikto nestratil, 

povedal p{pež František v homílii rannej svätej omše v Dome sv. Marty 

vo štvrtok 6. novembra. V piatok 7. novembra pouk{zal na to, že aj 

dnes existujú takzvaní „pohanskí kresťania“, ktorí „sa spr{vajú ako 

nepriatelia Kristovho kríža“. V pondelok 10. novembra zdôraznil, že 

každý kresťan, akékoľvek by bolo jeho povolanie, musí vedieť vždy 

odpustiť a tiež nikdy nepohoršovať ostatných, lebo „pohoršenie ničí 

vieru“. V utorok 11. novembra kázal o tom, že vždy treba bojovať proti 

pokušeniam, ktoré n{s odv{dzajú od služby blížnemu.  

 

Slovenska víťazkou medzin{rodnej spev{ckej súťaže Musica Sacra 
Šestn{sťročn{ Slovenka žijúca v Ostrave Patricia Janečkov{, ktorá v roku 2010 ako 

dvan{sťročn{ vyhrala slovensko-českú televíznu súťaž Talentm{nia, sa stala víťazkou 

14. ročníka prestížnej celosvetovej spev{ckej súťaže Concorso di Musica Sacra 2014 

v dňoch 4. – 9. novembra 2014 v Ríme. V súťaži venovanej mladým interpretom duchovnej 

hudby do 36 rokov obst{la v trojkolovom z{polení vo veľmi silnej konkurencii 

osemdesiatich spevákov z celého sveta. 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

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 

Bankový účet: UniCredit Bank, Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu, 6627995002/1111 

Spracovala  Zuzana Klimanová 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/11/kard._bagnasco:_legislatívne_oslabovanie_manželstva_je_trójskym_konom/slo-835851
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/11/kard._bagnasco:_legislatívne_oslabovanie_manželstva_je_trójskym_konom/slo-835851
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/13/cirkev_potrebuje_spr%C3%A1vnych_k%C5%88azov_-_posolstvo_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka/slo-836125
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/06/štvrtková_homília_svätého_otca:_nezastaviť_sa_na_pol_ceste/slo-835051
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/07/piatková_homília_pápeža_františka:_pohania_s_kresťanským_náterom/slo-835219
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/10/pondelková_homília:_dajme_si_pozor,_všetci_sme_schopní_pohoršovať/slo-835695
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/11/utorková_homília:_viera_koná_zázraky,_ak_je_zameraná_na_službu/slo-835830
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/11/patricia_janečková_víťazkou_medzinárodnej_speváckej_súťaže_musica/slo-835895

