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Milí priatelia, počas uplynulých siedmich dní sa vatik{nskym povetrím ozývalo množstvo 

mladých hlasov. Patrili žiakom a študentom, od najmladších škol{kov z celého Talianska až po 

doktorandov p{pežských univerzít. Spolu s nimi učitelia, katechéti, či tiež rektori p{pežských 

kolégií. Popri nedeli modlitieb za povolania tak vystúpilo do popredia spojenie cesty povolania 

so školou a školy s rodinou. Pre nové povolania, o ktoré Cirkev prosí, ukázal Svätý Otec 

príťažlivé smerovanie: majú byť mision{rske a radostné, tak ako celá Cirkev... Tieto úvodné 

riadky chceli naznačiť iba vrchol tohtotýždňového ľadovca myšlienok. Celý ho môžete objaviť 

na nasledujúcich stránkach. 

Jozef Bartkovjak SJ 

____________________________________________________________________________ 
 

Poludňajší príhovor Svätého Otca v Nedeľu Dobrého pastiera  
V Nedeľu Dobrého pastiera 11. m{ja 2014, ktorú Cirkev sl{vila ako 51. svetový deň 

modlitieb za povolania, p{pež František vysvätil 13 nových kňazov. V príhovore 

pred Regina Coeli vyzval veriacich, aby kňazom pomohli byť dobrými pastiermi.  
 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Evanjelista J{n n{m v túto štvrtú nedeľu vo 

veľkonočnom období predstavuje obraz Ježiša, Dobrého pastiera. Keď rozjímame nad 

týmto úsekom evanjelia, môžeme ch{pať, aký charakter mal Ježišov vzťah s jeho 

učeníkmi: vzťah založený na nežnosti, na l{ske, na vz{jomnom poznaní a na prísľube 

s ničím neporovnateľného daru: «Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali 

hojnejšie» (Jn 10,10), hovorí Ježiš. Takýto vzťah je vzorom vzťahov medzi kresťanmi 

a  medziľudských vzťahov. Mnohí sa aj dnes, tak ako v Ježišových časoch, ponúkajú 

ako „pastieri“ našich životov. 

Avšak jedine Vzkriesený je pravý 

Pastier, ktorý n{m d{va život 

v hojnosti. Pozývam všetkých 

dôverovať v Pána, ktorý nás vedie. 

(…) Nech nám pastierom Pán 

pom{ha byť vždy vernými Uči-

teľovi a byť múdrymi a osvie-

tenými vodcami Božieho ľudu, 

ktorý je nám zverený. Prosím aj vás 

o to, aby ste n{m pom{hali, pomohli n{m byť dobrými pastiermi. Raz som čítal niečo 

veľmi pekné o tom, ako Boží ľud pom{ha biskupom a kňazom byť dobrými pastiermi. 

Je jeden spis od sv. Cézara z Arles, cirkevného otca z prvých storočí. On vysvetľoval, 

ako m{ Boží ľud pom{hať biskupovi, pričom rozpr{val tento príklad: keď m{ teliatko 

hlad, ide ku krave, k matke, po mlieko. Ale krava mu ho ned{ hneď. Zd{ sa, akoby si 

ho držala pre seba. A čo urobí teliatko? Šťuch{ ju svojím nosom do vemena, aby prišlo 

mlieko. Je to kr{sny obraz! „Aj vy‘ – hovorí tento svätec – „musíte byť takíto ku svojím 

pastierom: stále klopať na ich dvere, na ich srdce...‘“                                                    VIAC 
 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/12/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_vysv%C3%A4til_trin%C3%A1stich_k%C5%88azov:_bu%C4%8Fte_milosrdn%C3%AD!/slo-798424
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/11/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_vyz%C3%BDva_veriacich:_pom%C3%B4%C5%BEte_n%C3%A1m_by%C5%A5_dobr%C3%BDmi_pastiermi/slo-798421
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Generálna audiencia:  Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje 
Generálna audiencia Svätého Otca v stredu 14. m{ja 2014 sa ako zvyčajne niesla 

v radostnej atmosfére, pútnikom tentoraz prialo aj kr{sne slnečné počasie. 

V katechéze sa zameral na dar sily. V závere audiencie vyzval k modlitbe za obete 

tragédií a porušovania ľudských pr{v. 
 

Na zaplnenom námestí sv. Petra 

nechýbali ani Slováci. Spomedzi nie-

koľkých slovenských skupín možno 

spomenúť farské spoločenstvo z Kme-

ťova či deväťčlennú skupinu kňazov 

Košickej arcidiecézy, ktorí sl{via 10. 

výročie kňazskej vysviacky. Svätý Otec 

sa v katechéze zameral na dar sily. Ako 

povedal, tento dar Ducha Svätého sa 

osobitne prejavuje nielen v hrdinských momentoch kresťanského svedectva, ale aj 

v našom každodennom živote viery a plnení si povinností prislúchajúcich n{šmu 

životnému stavu a osobnému povolaniu. Nasleduje plné znenie katechézy: „Drahí 

bratia a sestry, dobrý deň! Uvažovali sme nad prvými troma darmi Ducha Svätého: darom 

múdrosti, darom rozumu a darom rady. Dnes sa zamyslime nad tým, čo kon{ P{n. On vždy 

prichádza, aby nás posilnil v našej slabosti a robí to osobitným darom, darom sily. Je 

jedno  Ježišovo podobenstvo, ktoré n{m pom{ha porozumieť dôležitosti tohto daru.”          VIAC 

 

P{pež Pavol VI. bude 19. októbra vyhl{sený za blahoslaveného 
Dňa 19. októbra 2014 bude vo Vatik{ne vyhl{sený za 

blahoslaveného p{pež Pavol VI. Rozhodol o tom Svätý Otec 

František v piatok 9. m{ja, keď poveril kardinála Angela Amata 

SDB, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, promulgovať 

dekrét týkajúci sa uznania zázraku na príhovor ctihodného 

Pavla VI. P{pež, vlastným menom Giovanni Battista Montini, sa 

narodil 26. septembra 1897 v talianskom mestečku Concesio, 

zomrel v Castel Gandolfe 6. augusta 1978. Na Petrovom stolci 

bol 15 rokov, od roku  1963. Do úspešného konca doviedol 

Druhý vatik{nsky koncil, v ktorom pokračoval po svojom 

predchodcovi  sv. Jánovi  XXIII.  

 

Rímsky vik{r kardin{l Vallini 25 rokov v biskupskej službe 
Kardinál Agostino Vallini, vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu, oslávil v utorok 

13. mája 25. výročie svojej biskupskej vysviacky. P{pež František v blahoprajnom liste 

jubilantovi vysoko vyzdvihol jeho vždy vernú službu Cirkvi i jeho odbornú 

kompetenciu cirkevného pr{vnika. Pripomenul významné obdobia jeho života, medzi 

nimi aj ťažkú skúsenosť deport{cie do Nemecka počas Druhej svetovej vojny. 

Zakrátko,  19. júla  oslávi  74-ročný  kardinál  Agostino Vallini aj 50. výročie  kňazstva.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/14/v%C3%BDzva_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_k_modlitbe_za_obete_trag%C3%A9di%C3%AD_a_re%C5%A1pektovaniu/slo-799215
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/14/gener%C3%A1lna_audiencia:_v%C5%A1etko_m%C3%B4%C5%BEem_v_tom,_ktor%C3%BD_ma_posil%C5%88uje/slo-799327
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Prejav k vedeniu OSN: Kľúčom spravodlivého rozvoja je nezištnosť 
V piatok 9. mája Svätý Otec prijal na 

audiencii generálneho tajomníka 

OSN Ban Ki-moona spolu s účast-

níkmi koordinačného stretnutia Rady 

výkonných riaditeľov zložiek OSN. 

P{pež pibližne 70-člennej deleg{cii 

adresoval nasledujúci príhovor. 
 

„V{žený p{n gener{lny tajomník, 

dámy a p{ni! Je mi potešením privítať 

vás, pán generálny tajomník a ďalší vedúci organizmov, fondov a programov OSN 

a špecializovaných organiz{cií, zídených v Ríme na semestrálnom stretnutí 

strategickej koordin{cie Rady výkonných riaditeľov zložiek OSN. Významn{ je 

skutočnosť, že toto stretnutie sa uskutočňuje niekoľko dní po sl{vnostnej kanonizácii 

mojich predchodcov, p{pežov sv. J{na XXIII. a sv. J{na Pavla II. Oni n{s inšpirujú 

svojím zápalom za integrálny rozvoj človeka a za vzájomné porozumenie medzi 

n{rodmi, zjavný z mnohých n{vštev J{na Pavla II. v inštitúci{ch OSN sídliacich 

v Ríme a z jeho ciest do New Yorku, Ženevy, Viedne, Nairobi a Haagu.”                VIAC 

 

P{pežské misijné diela pom{hajú Cirkvi vych{dzať k ľuďom 
Svätý Otec prijal v piatok 9. mája v Klementínskej sále dve stovky národných 

riaditeľov P{pežských misijných diel (PMD) z celého sveta, ktorí sa zišli v Ríme na 

výročnom stretnutí. Prítomný bol aj o. Viktor Jakubov, riaditeľ PMD na Slovensku  
 

Svätý Otec hneď v úvode príhovoru prítomným spolupracovníkom Kongreg{cie pre 

evanjelizáciu n{rodov, na čele s prefektom kardin{lom Fernandom Filonim, vyslovil 

poďakovanie za službu v poslaní Cirkvi prin{šať evanjelium ľuďom v každom kúte 

sveta. Ako povedal, apoštolskou exhort{ciou Evangelii gaudium chcel „pozvať 

všetkých veriacich do nového obdobia evanjeliz{cie“. Podľa jeho slov „aj v našej dobe 

sú misie ad gentes hnacou silou tejto z{kladnej dynamiky Cirkvi“. Svätý Otec ďalej 

pouk{zal na „zanietenú túžbu evanjelizovať až po hranice sveta, dosvedčovanú 

svätými a obetavými mision{rmi“, a na extrovertnú črtu pastor{cie, ako predpoklad 

k jej efektívnosti.                                                                                                                  VIAC 

 

Svätý Otec odpovedal na otázky 

študentov z p{pežských kolégií 
P{pež František sa 12. m{ja stretol v Aule 

Pavla VI. s rektormi a študentmi 

rímskych P{pežských kolégií a kon-

viktov. Medzi tisíckami prítomných boli 

aj slovenskí kňazi študujúci v Ríme, 

ktorí bývajú v P{pežskom slovenskom 

kolégiu svätých  Cyrila a Metoda v Ríme.  
 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/09/p%C3%A1pe%C5%BEov_prejav_k_vedeniu_osn:_k%C4%BE%C3%BA%C4%8Dom_spravodliv%C3%A9ho_rozvoja_je/slo-797946
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/11/rozhovor_s_o._viktorom_jakubovom_o_pápežských_misijných_dielach/slo-798315
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/10/p%C3%A1pe%C5%BEsk%C3%A9_misijn%C3%A9_diela_pom%C3%A1haj%C3%BA_cirkvi_vych%C3%A1dza%C5%A5_k_%C4%BEu%C4%8Fom/slo-797984
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/13/ľubomír_majtán_o_atmosfére_stretnutia_pápeža_s_rímskymi_kolégiami/slo-799015
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Privítacie slová predniesol kardinál Beniamino Stella, prefekt Kongregácie pre 

klerikov. Svätý Otec hneď na začiatku upozornil na prítomnosť 146 študentov, ktorí 

pochádzajú z krajín Blízkeho východu. Ich a tiež mladých kňazov a bohoslovcov 

z Ukrajiny ubezpečil o svojom spolucítení s trpiacou Cirkvou v mnohých častiach 

sveta: „Chcem v{m povedať, že som v{m veľmi blízko v tomto čase utrpenia, naozaj veľmi 

blízko v modlitbe. Veľa sa trpí v Cirkvi a trpiaca Cirkev je aj Cirkev prenasledovaná 

v niektorých častiach. Som v{m blízko.“ P{pež pobudol medzi mladými klerikmi takmer 

jeden a pol hodiny. Stretnutie prebiehalo veľmi spontánne, odpoveďami Svätého otca 

na ot{zky študentov z rozličných kolégií.                                                                       VIAC 

 

Odkaz Svätého Otca škol{kom: Nenechajme si ukradnúť l{sku k škole 
„Nenechajme si ukradnúť l{sku k škole.“ Túto výzvu niekoľkokr{t zopakoval 

p{pež František počas stretnutia so žiakmi, študentmi a učiteľmi talianskych škôl, 

ktorí v sobotu 10. mája zaplnili Námestie svätého Petra i priľahlé ulice.  
 

Viac ako 300-tisíc sa ich zúčastnilo na stretnutí s p{pežom, ktoré organizovala 

Konferencia biskupov Talianska. Jej predseda kardinál Angelo Bagnasco v úvodnom 

pozdrave zdôraznil, že prvým a najdôležitejším bohatstvom pre školy sú ľudia. 

Talianska ministerka školstva Stefania 

Gianniniová vo svojom príhovore pri-

pomenula aj únos nigérijských ško-

l{čok a situ{ciu mnohých dievčat a 

žien, ktorým nie je dopriate chodiť do 

školy, vzdel{vať sa. Priam explozívna 

bola reakcia zhromaždených, keď sa 

pár minút po 16. hodine na Va-

tik{nskom n{mestí objavil biely džíp 

Svätého Otca. Bur{cajúci potlesk, pestr{ paleta vlajok škôl, transparentov, farebných 

šatiek, šiltoviek. P{pež František pomaly prech{dzal až po koniec ulice Via della 

Conciliazione, objímal a prijímal objatia od detí, načúval im, žehnal rodin{m, učiteľom 

a všetkým, ktorí od r{na čakali na toto stretnutie s p{pežom.                                     VIAC 
 

P{pež ocenil podnikateľov, ktorí vn{šajú evanjelium do ekonomiky  
Svätý Otec prijal v sobotu 10. mája v Klementínskej s{le 400 účastníkov stretnutia 

Nadácie Centesimus Annus Pro Pontifice. Výročné stretnutie nad{cie – na tému 

„Dobrá spoločnosť a budúcnosť práce“ – sa zaoberalo otázkou, či „môžu byť 

solidarita a bratstvo súčasťou rozhodnutí týkajúcich sa sveta obchodu“. 
 

Svätý Otec v  príhovore vyslovil nadácii poďakovanie za „hľadanie odpovedí na 

aktu{lne výzvy sveta vo svetle soci{lneho učenia Cirkvi“. Ako povedal, v témach ako 

angažovanie sa za solidaritu, soci{lne učenie Cirkvi a subsidiarita urobilo veľký posun 

magistérium sv. Jána Pavla II. a následná aktualizácia v encyklike Benedikta XVI. 

Caritas in veritate. V súčasnom ekonomickom systéme a v mentalite, ktorú vytvára, sa 

slovo „solidarita” stalo nepohodlným, povedal p{pež František a pokračoval.       VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/13/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_odpovedal_na_ot%C3%A1zky_%C5%A1tudentov_z_p%C3%A1pe%C5%BEsk%C3%BDch_kol%C3%A9gi%C3%AD/slo-798738
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/12/odkaz_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_%C5%A1kol%C3%A1kom:_nenechajme_si_ukradn%C3%BA%C5%A5_l%C3%A1sku_k_%C5%A1kole/slo-798641
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/10/p%C3%A1pe%C5%BE_vyzdvihol_podnikate%C4%BEov,_ktor%C3%AD_vn%C3%A1%C5%A1aj%C3%BA_evanjelium_do_ekonomiky_/slo-798281
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Sekul{rne inštitúty sú súčasťou Cirkvi, o ktorej sníva p{pež František 
„Buďte revolucion{rmi.” S touto výzvou sa p{pež František obrátil na 200 

z{stupcov sekul{rnych inštitútov, ktorí sa v uplynulých dňoch zišli v Ríme. 

Taliansko je krajinou s najväčším počtom sekul{rnych inštitútov a ich členov.  
 

Svätý Otec pripravený príhovor odovzdal prítomným a dal prednosť spont{nnemu 

príhovoru a osobným stretnutiam. „Buďte revolucion{rmi.” Takýmto „skutočne 

revolučným gestom“ bola apoštolsk{ konštitúcia Pia XII. Provida Mater Ecclesia. Svätý 

Otec František nazval odv{žnym gestom, že Cirkev v tej dobe, v roku 1947, hovorila 

o „štruktúre“ a „zriadení“ sekul{rnych inštitútov: (…) Vysvetlil špecifickosť 

sekul{rnych inštitútov, ktorých členovia, laici i kňazi, vedú obyčajný život, bez 

vonkajších znakov, bez života v komunite, bez viditeľného organizovaného 

apoštol{tu alebo špecifických diel. „Napriek tomu sú súčasťou Cirkvi chudobnej 

a otvorenej, o ktorej snívam“ – napísal p{pež.                                                                    VIAC 
 

P{pež a arménsky katolikos sa spolu modlili vo Vatikáne 
Vo štvrok 8. mája sa Svätý Otec František stretol vo Vatikáne s arménskym 

katolikosom Karekinom II., hlavou Katolik{tu Arménskej apoštolskej cirkvi so 

sídlom v Ečmiadzine. Súčasťou stretnutia bola spoločn{ modlitba v kaplnke 

Redemptoris Mater v Apoštolskom pal{ci.  
 

Svätý Otec vo svojom príhovore dobrorečil P{novi 

za to, že put{ medzi Arménskou apoštolskou 

cirkvou a Rímskou cirkvou sa upevnili a to aj 

vďaka viacerým stretnutiam katolikosa s pred-

ch{dzajúcimi p{pežmi. Boli to napr. n{všteva 

Arménska sv. Jána Pavla II. v roku 2001, stretnutie 

s Benediktom XVI. vo Vatikáne v roku 2008 ako aj 

prítomnosť katolikosa Karekina II. pri inaugur{cii 

p{peža Františka. K intenzívnym ekumenickým vzťahom prispieva aj účasť repre-

zentantov arménskych katolik{tov v Zmiešanej komisii pre teologický dialóg.      VIAC 
 

P{pež napísal patriarchovi Tawadrosovi II. list k výročiu ich stretnutia 
P{pež František odoslal list koptskému ortodoxnému patriarchovi Tawadrosovi II. pri 

príležitosti prvého výročia ich stretnutia vo Vatik{ne dňa 10. m{ja 2013. V liste 

zdôrazňuje, že „to, čo nás spája, je oveľa väčšie než to, čo nás rozdeľuje“. Svätý Otec 

patriarchu ubezpečuje o modlitbe za to, aby mohol pokračovať „dialóg v l{ske a pravde 

na prekonanie pretrv{vajúcich prek{žok k dosiahnutiu plného spoločenstva“. P{pež ďalej 

uisťuje o svojej „neust{lej modlitbe za všetkých kresťanov v Egypte a na Blízkom východe“.  
 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty  
Kto sa v Cirkvi nazýva vysluhovateľom sviatostí, musí ponechať priestor pre Božiu 

milosť a nekl{sť prek{žky byrokratického typu, povedal p{pež František v homílii 

svätej omše vo štvrtok 8. mája. Boh je tým, kto evanjelizuje, zopakoval Svätý Otec túto 

pravdu namietajúc proti nadbytku byrokracie, ktor{ niekedy v Cirkvi môže br{niť 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/10/sekulárne_inštitúty_sú_súčasťou_tej_cirkvi,_o_ktorej_sníva_pápež/slo-798278
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/08/pápež_františek_a_arménsky_katolikos_karekin_ii._sa_spolu_modlili_vo/slo-797471
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/08/pápež_vo_štvrtkovej_homílii:__cirkev_má_napomáhať,_nie_brániť_na_ceste/slo-797588
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ľuďom v prístupe k Bohu. V piatok 9. mája o.i. povedal, že svätí nie sú hrdinovia, ale 

hriešnici, ktorí nasledujú Ježiša na ceste pokory a kríža, a tak sa ním nechajú 

posväcovať, pretože nikto sa neposväcuje s{m. Vysvetlil, čo sa myslí tým, keď 

hovoríme, že Cirkev je svätá. V pondelok 12. mája Svätý Otec opakovane položil 

otázku: „Ktože sme my, aby sme zavreli dvere Duchu Svätému?” Zdôraznil, že Duch Svätý 

je ten, kto vedie Cirkev poza ohraničenia, vždy ďalej. V utorok 13. mája vyjadril Svätý 

Otec myšlienku, že Božie veci nemôžeme pochopiť iba hlavou, treba si otvoriť srdce 

pre Ducha Svätého. Zdôraznil, že viera je Božím darom, ktorý nemožno prijať, ak 

žijeme odtrhnutí od Božieho ľudu, od Cirkvi.  
 

Tom{š Halík laure{tom Templetonovej ceny 2014 
Kňaz a n{boženský filozof Tom{š Halík je laure{tom Templetonovej ceny 2014 za 

pokrok v n{boženstve. Prestížne ocenenie, ktoré mu bude odovzdané 17. m{ja 

v Londýne, získal za svoje nasadenie za n{boženskú slobodu počas komunistického 

režimu v Československu a za šírenie dialógu medzi veriacimi a neveriacimi.  
 

Kardinál Jozef Tomko v rozhovore pre VR: Život ako vzťahy 
Kardinál Jozef Tomko pri príležitosti svojho 90. životného jubilea približuje v 

rozhovore s vedúcim Slovenskej redakcie VR Jozefom Bartkovjakom SJ kľúčové 

vzťahy, ktoré ovplyvnili jeho život.  
 

Študenti Gymn{zia Matky Alexie na púti v Ríme 
Tak ako sa minulú sobotu 10. m{ja zišli v Ríme žiaci a študenti talianskych škôl, 

podobne sem – napriek väčšej vzdialenosti – prich{dzajú aj žiaci škôl z iných krajín. 

Študenti bratislavského Gymn{zia Matky Alexie (GMA) absolvovali v uplynulých 

dňoch v Ríme duchovno-poznávací výlet pod duchovným vedením brata Michala 

ThLic. Petra Piačeka OFM Cap., ktorý na gymn{ziu vyučuje katolícke n{boženstvo, 

a pod odborným vedením učiteľa dejín umenia Mgr. Michala Benedika. Jedného zo 

študentov, Dominika Sirného, sme sa na konci 9-dňového putovania po Večnom 

meste opýtali, či to st{lo za tú n{mahu.  
 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 

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/2014/05/09/pápež_v_piatkovej_homílii:_rozdiel_medzi_hrdinom_a_svätcom_je_v/slo-797925
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/12/homília_12._mája:_duch_svätý_vedie_cirkev_k_nepredstaviteľným/slo-798567
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/13/homília_13._mája:_prosme_o_dar_poddajnosti_duchu_svätému_/slo-799022
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/09/kardinál_jozef_tomko_v_rozhovore_pre_vatikánsky_rozhlas:_život_ako/slo-797832
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/14/študenti_gymnázia_matky_alexie_na_púti_v_ríme/slo-799304

