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2014  

____________________________________________________________________________ 

 

Milí praitelia, nedeľou P{novho krstu sme už vstúpili do tzv. cezročného obdobia. Hneď 

v tento deň Svätý Otec ozn{mil men{ 19 budúcich kardinálov a vyzval nás modliť sa za nich. 

Toho 12. januára, pri vysluhovaní sviatosti krstu 32 novorodencom v Sixtínskej kaplnke, ako aj 

počas stredajšej gener{lnej audiencie n{m pripomenul krstný z{väzok odovzd{vať vieru. 

Nasmerovanie a konkrétne rady k tomuto poslaniu nám p{pež František ponúka v homíliách 

svätých omší v dome Santa Marta, alej tiež v novoročnom príhovore diplomatickému zboru či 

v posolstve k blížiacemu sa Svetovému dňu chorých. Veríme, že nasledujúce riadky budú teda 

pre v{s inšpirujúce. 

sr. Jaroslava Kochjarová CJ, redaktorka 

____________________________________________________________________________ 
 

P{pež František ozn{mil men{ 19 budúcich kardinálov 
Svätý Otec v nedeľu 12. janu{ra 2014, v príhovore po poludňajšej modlitbe Anjel 

Pána, oznámil mená budúcich kardinálov, ktorých kreuje počas riadneho verejného 

konzistória 22. februára v Bazilike sv. Petra. V  pondelok im p{pež napísal list; 

prosí  ich v ňom o  bratskú spoluprácu  a  objasňuje,  čo  znamená  byť  kardinálom.  
 

V tejto súvislosti p{pež František povedal: „Ako už bolo skôr ozn{mené, dňa 22. 

febru{ra, na sviatok Katedry svätého Petra, budem predsedať konzistóriu, počas 

ktorého s radosťou vymenujem 16 nových 

kardinálov, pochádzajúcich z 12 krajín 

rôznych častí sveta, čo je prejavom úzkeho 

vzťahu medzi Rímskou cirkvou a ostatnými 

cirkvami po celom svete. Na druhý deň 

budem predsedať sl{vnostnej koncelebr{cii s 

novými kardinálmi, zatiaľ čo 20. a 21. 

febru{ra budem viesť konzistórium so 

všetkými kardin{lmi, aby sme uvažovali 

nad témou rodiny. Mená nových kardinálov sú: 1. – Mons. Pietro Parolin, vatikánsky 

št{tny sekret{r, titul{rny arcibiskup Acquapendente; 2. – Mons. Lorenzo Baldisseri, 

generálny sekretár Synody biskupov, titulárny arcibiskup Diocleziany; 3. – Mons. 

Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregácie pre náuku viery, arcibiskup, emeritný 

biskup Regensburgu; 4. – Mons. Beniamino Stella, prefekt Kongregácie pre klérus, 

titulárny arcibiskup Midily; 5. – Mons. Vincent Nichols, arcibiskup Westminstru 

(Veľk{ Brit{nia)... “                                                                                                              VIAC 

 

Príhovor Svätého Otca Františka pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána 
V nedeľu Krstu Krista Pána mal Svätý Otec na programe po eucharistickom slávení 

v Sixtínskej kaplnke, spojenom s vysluhovaním sviatosti krstu, aj poludňajšiu 

modlitbu Anjel Pána.  Oznam  o kardináloch  dodal  po príhovore, ktorý  nasleduje.  
 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/13/budúci_kardináli_dostali_list_od_pápeža:_praje_si,_aby_mu_pomáhali/slo-763657
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/13/pápež_františek_oznámil_mená_19_budúcich_kardinálov/slo-763391
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„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! 

Dnes je sviatok Pánovho krstu. Dnes 

r{no som pokrstil tridsaťdva 

novorodencov. Ďakujem P{novi 

spolu s vami  za tieto stvorenia a za 

každý nový život. R{d krstím deti. 

Veľmi r{d! Každé novonarodené 

dieťa je darom radosti a nádeje 

a každý krst dieťaťa je z{zrakom viery 

a sviatkom Božej rodiny. Dnešné 

evanjelium zdôrazňuje, že keď bol 

Ježiš pokrstený J{nom v rieke Jordán,  «otvorilo sa mu nebo» (Mt 3,16). Toto je 

naplnením proroctva. Skutočne je jedno zvolanie, ktoré opakujeme v liturgii 

adventného obdobia: «Kiež by si prelomil nebes{ a zostúpil» (Iz 63,19). Ak nebesia 

zostanú zatvorené, n{š horizont v tomto pozemskom živote je pochmúrny, bez n{deje. 

Naopak sl{vením Vianoc n{m viera opäť d{va istotu, že nebesia sa príchodom Ježiša 

otvorili. Aj v deň Kristovho krstu kontemplujeme otvorené nebesia.“                      VIAC 
 

Hovorca Svätej stolice k výberu nových kardinálov  
Páter Fedrico Lombardi SJ k  vyhl{seniu mien 16 budúcich kardin{lov voličov 

poznamenal: „P{pež sa pridŕžal pravidla o 120 voličoch pod 80 rokov. Aktuálne bolo 13 miest 

‚vakantných‘, ďalšie 3 zostanú uvoľnené začiatkom m{ja. Preto p{pež vymenoval 16 voličov.“ 

Z nich „4 sú členovia kúrie a 12 sídelní biskupi a arcibiskupi“ z rôznych krajín . Pokiaľ ide 

o geografické rozloženie kardin{lov voličov, p{ter Lombardi zdôrazňuje rovnomerné 

rozdelenie medzi jednotlivé kontinenty: „Európa 2, Severn{ a Stredn{ Amerika 3, Južn{ 

Amerika 3, Afrika 2, Ázia 2. Výber kardinálov z Burkiny Faso a z Haiti poukazuje na 

pozornosť voči n{rodom, žijúcim v chudobe. Vybraní boli aj sídelní arcibiskupi z lokalít nie 

tradične ‚kardin{lskych‘, napr. Perugia v Taliansku, Cotabato na ostrove Mindanao na 

Filipínach.“ Medzi nevoličmi, ako uv{dza p{ter Lombardi,  je „zn{ma postava Mons. 

Capovillu, sekretára p{peža J{na XXIII., ktorý bude zakr{tko, v r{mci 50. výročia  Druhého 

vatik{nskeho koncilu, svätorečený. Najstarším je pr{ve Mons. Capovilla (98 rokov), 

najmladším Mons. Langlois z Haiti (55 rokov)“.  

 

Svätý  Otec  pokrstil  32  detí  
Odovzdajte týmto deťom vieru. Je 

najväčším dedičstvo, aké im môžete 

zanechať. Toto zdôraznil p{pež 

František rodičom 32 detí, ktorým 

v Nedeľu P{novho krstu 12. januára 

vyslúžil sviatosť krstu pri svätej 

omši slávenej  v Sixtínskej kaplnke.  
 

Eucharistiu koncelebroval so Svätým Otcom aj vatik{nsky št{tny sekret{r arcibiskup 

Pietro Parolin. V kr{tkej, ale jasnej homílii, podfarbovanej hlasmi 18 dievčatiek a 14 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/12/pápež_na_anjel_pána:_ak_sa_necháme_premôcť_božou_láskou,_uvidíme/slo-763408
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/13/budúci_kardinál_bassetti:_cítim_sa_malým,_ale_cirkev_má_vo_mňa_dôveru/slo-763773
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/13/mons._capovilla,_najstarší_z_budúcich_kardinálov:_„len_vďaka_pápežovi/slo-763519
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/13/mons._capovilla,_najstarší_z_budúcich_kardinálov:_„len_vďaka_pápežovi/slo-763519
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chlapcov, ktorí sa takto hlásili o svoju príslušnosť k spoločenstvu Cirkvi, Svätý Otec 

povedal: „Ježiš nepotreboval byť pokrstený, ale prví teológovia hovoria, že svojím telom, 

svojím božstvo posvätil pri krste všetku vodu, aby mala moc krstiť. A potom pred vystúpením 

do neba n{m Ježiš povedal, aby sme išli do celého sveta krstiť. Od toho dňa až podnes je to 

neporušen{ reťaz: pokrstili deti, potom tieto deti ich deti atď. A aj dnes nadväzujeme na túto 

reťaz. Tieto deti sú jej ohnivkami.“                                                                                        VIAC 

 

Katechéza Svätého Otca zo stredajšej generálnej audiencie  
Počas gener{lnej audiencie, konanej v stredu 15. januára 2014 za slnečného počasia 

na Námestí sv. Petra, p{pež František pokračoval v katechéze o krste, ktorou 

minulú stredu otvoril nový cyklus, zameraný na význam sviatostí v našom živote.  
 

Dnes pripomenul, že pr{ve krst n{m umožňuje stať sa údmi Kristovho tela a Božieho 

ľudu, pričom pouk{zal na príklad  sv. Tom{ša Akvinského. „Podľa učenia Druhého 

vatik{nskeho koncilu, dnes hovoríme, že krst n{s vov{dza do Božieho ľudu, umožňuje n{m stať 

sa súčasťou ľudu na púti, ľudu putujúceho dejinami,“ povedal Svätý Otec. Krst označil za 

milosť, ktorú si ge-

nerácie odovzdávajú 

a veriaci sa práve skrze 

neho st{vajú učeníkmi-

misionármi. Majú tak 

svetu prin{šať eva-

njelium, a to bez ohľa-

du na ich úlohu 

v Cirkvi či úrovne 

vzdelania v ich viere, 

pretože sú aktívnym subjektom evanjeliz{cie. P{pež rovnako zdôraznil neoddeliteľnú 

spojitosť existujúcu „medzi mystickou a misijnou dimenziou kresťanského povolania, obomi 

zakorenenými v krste“. V z{vere katechézy pripomenul dejiny kresťanskej komunity 

v Japonsku, ako príklad významu krstu pre Boží ľud. Hovoril o mnohých 

mučeníkoch, ktorí obetovali život pre vieru, o neľahkom živote veriacich v skrytosti, 

ktorí, ako sám povedal, „prežili vďaka milosti ich krstu“.                                                VIAC 

 

P{pežské liturgické sl{venia v najbližšom období 
V najbližšom období mesiacov janu{r a febru{r bude Svätý Otec predsedať 

nasledujúcim liturgickým sláveniam: V nedeľu 19. janu{ra navštívi popoludní o 16.00 

rímsku farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, spravovanú salezi{nmi, v časti 

Castro Pretorio, kde bude sl{viť svätú omšu Druhej nedele v cezročnom období. 

Následne v sobotu 25. januára, v deň sl{vnosti Obr{tenia sv. Pavla apoštola bude 

predsedať modlitbe vešpier v Bazilike sv. Pavla za hradbami. V nedeľu 2. febru{ra, 

na ktorú tento rok pripad{ sviatok Obetovania P{na a z{roveň 28. deň zasväteného 

života, bude p{pež František vo vatik{nskej bazilike o 10.00 hod. sl{viť svätú omšu 

s členmi inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života. V nedeľu 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/12/svätý_otec_pokrstil_32_detí:_odovzdávajte_vieru,_je_tým_najkrajším/slo-763382
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/15/pápež_františek_počas_generálnej_audiencie:_krst_je_milosť,_ktorá/slo-764302
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16. febru{ra m{ Svätý Otec na programe ďalšiu pastoračnú n{vštevu. Tento kr{t 

zavíta do rímskej farnosti Sv. Tom{ša apoštola, kde bude o 16.00 sl{viť svätú omšu 

Šiestej nedele v cezročnom období. N{sledne v sobotu 22. febru{ra, v deň sl{vnosti 

Katedry sv. Petra bude o 11.00 hod. predsedať v Bazilike sv. Petra riadnemu 

verejnému konzistóriu na kreovanie nových kardinálov. O deň nato, v nedeľu 23. 

februára bude s nimi rovnako v Bazilike sv. Petra celebrovať eucharistiu, so 

začiatkom o 10.00 hod. Uvedený kalendár zverejnil 13. januára Mons. Guido Marini, 

majster p{pežských liturgických slávení.  
 

P{pež diplomatickému zboru: Slovník rodiny je slovnou zásobou pokoja 
Plné znenie príhovoru p{peža Františka diplomatickému zboru akreditovanému 

pri Svätej stolici, ktorý predniesol počas tradičného novoročného stretnutia. Konalo 

sa v pondelok 13. januára 2014 v Kr{ľovskej s{le Apoštolského pal{ca. 
 

Eminencia, excelencie, dámy a p{ni, je už dlhoročnou a st{lou tradíciou, že sa p{pež 

na začiatku každého nového roka stret{va s diplomatickým zborom akreditovaným 

pri Svätej stolici, aby mu vyjadril svoje najhlbšie priania a podelil sa o niektoré 

myšlienky, ktoré vych{dzajú predovšetkým z jeho srdca ako pastiera, pozorného voči 

radostiam a boles- tiam ľudstva. Pr{ve 

preto je dnešné stretnutie s vami dô-

vodom pre veľkú radosť. Dovolím si 

adresovať v{m o- sobne, vašim rodin{m, 

spoločenským pred- staviteľom a národom, 

ktoré reprezentujete, moje najsrdečnejšie 

žičenia pre tento rok, aby bol bohatý na 

pokoj a požehnanie. Ďakujem najmä de-

kanovi diplomatic- kého zboru Jeanovi-

Claudeovi Michelovi, ktorý v mene v{s všetkých vyjadril priazeň a úctu, ktoré sp{jajú 

vaše n{rody s Apoštolským stolcom. Som r{d, že v{s tu opäť vidím v hojnom počte po 

tom, ako som sa s vami prvýkr{t stretol niekoľko dní po mojom zvolení. Medzitým 

boli akreditovaní mnohí noví veľvyslanci, ktorých chcem ešte raz privítať.             VIAC 

 

Slová p{peža členom výboru pre spolupr{cu s pravoslávnymi cirkvami 
Pri príležitosti 50. výročia zriadenia Katolíckeho výboru pre kultúrnu spolupr{cu 

s pravoslávnymi cirkvami a  pravosl{vnymi východnými cirkvami prijal p{pež 

František v sobotu 11. januára na audiencii jeho členov.  
 

Medzi 60 účastníkmi stretnutia boli aj kardin{l Kurt Koch, predseda P{pežskej rady 

na podporu jednoty kresťanov, pod ktorej kompetenciu výbor spadá, a Mons. Johan 

Bonny, biskup Anversy (Belgicko), predseda výboru. Svätý Otec v úvode príhovoru 

objasnil okolnosti vzniku výboru pre kultúrnu spoluprácu: „Druhý vatik{nsky koncil 

nebol ešte ukončený, keď Pavol VI. zriadil Katolícky výbor pre kultúrnu spoluprácu. 

Cesta zmierenia a obnovenia bratstva medzi cirkvami, mimoriadne pozitívne 

poznačen{ prvým historickým stretnutím p{peža Pavla VI. a ekumenického 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/14/pápež_diplomatickému_zboru:_slovník_rodiny_je_slovnou_zásobou_pokoja/slo-763837
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patriarchu Athenagora, potrebuje aj priateľstvo a delenie sa so skúsenosťami, ktoré sa 

rodia zo vzájomného poznania medzi príslušníkmi rôznych cirkví...“                      VIAC 

 

Z homílií raných svätých omší v Dome sv. Marty 
Kresťansk{ l{ska bola vždy charakterizovan{ tým, že bola „konkrétna“. Je to teda 

l{ska, ktor{ „je vložen{ skôr do skutkov ako do slov“ a prejavuje sa „viac v d{vaní než 

v prijímaní“. Tejto téme sa venoval p{pež František v  homílii vo štvrtok 9. januára. 

V piatok 10. januára poznamenal, že Cirkev je pln{ kresťanov, ktorí veria tak na 

polovicu. Pričom viera „môže všetko“ a „víťazí nad svetom“, ale musíme mať odvahu 

zveriť sa Bohu. Téme kňazov sa Svätý 

Otec venoval počas svätej omše v Dome 

sv. Marty v sobotu 11. januára, keď 

uviedol, že hodnoverný kňaz, pomazaný 

Bohom pre jeho ľud, m{ blízky vzťah 

s Ježišom, keď tento vzťah chýba, kňaz sa 

st{va „mazaným“, modl{rom, oddaným 

narcizmu a čo ponúkne ľuďom? Božia 

l{ska napr{va naše pochybenia, príbehy 

n{s hriešnikov, pretože P{n n{s nikdy 

neopúšťa, ani keď my nech{peme jeho l{sku – konštatoval p{pež František v prvý 

pondelok cezročného liturgického obdobia, 13. januára. A v utorok 14. januára nám 

Svätý Otec – vychádzajúc z litugických čítaní – predostrel štyri typy veriacich pre 

uvažovanie o pravom kresťanskom svedectve: Ježiš, z{konníci, kňaz Héli a jeho dvaja 

synovia, ktorí boli tiež kňazmi.  

 

Slovenský  preklad  posolstva p{peža  k Svetovému  dňu  chorých  2014 
„Viera a l{ska: «Aj my sme povinní d{vať život za bratov» (1 Jn 3, 16)“ – toto je téma 

posolstva Svätého Otca Františka k 22. svetovému dňu chorých. Katolícka cirkev si ho 

pripomína 11. febru{ra, v deň liturgickej spomienky Panny M{rie Lurdskej. 

Prin{šame ofici{lny slovenský preklad dokumentu, ako ho publikovala Konferencia 

biskupov  Slovenska.                                                                                                          VIAC 

 

Sv. Cyril a Metod v Londýne umeleckým pohľadom Juliany Sersenovej 
Rok svätých Cyrila a Metoda na Slovensku sa síce skončil, no jeho diela doznievajú aj 

v tomto roku. N{vštevníci Vatik{nskych múzeí si ešte st{le môžu obzrieť výstavu Sv. 

Cyril a Metod, patróni Európy. Divadelnou formou si týchto svätcov pripomenuli aj 

členovia Slovenskej katolíckej misie v Londýne. Viac o tom n{m v rozhovore 

porozpráva Juliana Sersenová, ktor{ do Londýna pricestovala pred štyrmi rokmi. 

Vyštudovala kombin{ciu slovenský jazyk a literatúra a n{božensk{ výchova na 

Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a doktorát na tému „posvätno 

v dráme a v divadle“ získala na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty na 

Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/11/príhovor_pápeža_členom_výboru_pre_spoluprácu_s_pravoslávnymi_cirkvami/slo-763101
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/09/pápež_vo_štvrtkovej_homílii:_kresťanská_láska_si_vie_vyhrnúť_rukávy/slo-762487
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/10/pápež_v_piatkovej_homílii:_nebojme_sa_zveriť_bohu,_viera_môže_všetko,/slo-762812
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/10/pápež_v_piatkovej_homílii:_nebojme_sa_zveriť_bohu,_viera_môže_všetko,/slo-762812
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/15/pápež_v_pondelkovej_homílii:_božia_láska_napráva_naše_pochybenia/slo-764252
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/15/pápež_v_utorkovej_homílii:_„novosťou“_ježišovho_učenia_je_božia_láska/slo-763965
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/10/slovensk%C3%BD_preklad_posolstva_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_k_svetov%C3%A9mu_d%C5%88u_chor%C3%BDch/slo-762731
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/14/svätí_cyril_a_metod_v_londýne_umeleckým_pohľadom_juliany_sersenovej/slo-764108
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Rozhovor týždňa s účastníkmi konferencie o manželstve 
Koncom minulého týždňa sa v Sacrofano nad Rímom konala konferencia o rodine 

a manželstve. Hosťami v sobotnom Rozhovore týždňa boli jej účastníci, ktorých sme 

pozvali k mikrofónu Vatik{nskeho rozhlasu počas trvania tohto v poradí štvrtého 

medzinárodného stretnutia: don Marián Valábek SDB, riaditeľ Centra pre rodinu 

Bratislavskej arcidiecézy a pán Alfonz Juck, otec 8-detnej rodiny.  

 

RTVS a Vatikánsky rozhlas obnovili spoluprácu 
Vatikánsky rozhlas (VR) navštívili v utorok 14. januára 2014 gener{lny riaditeľ 

Rozhlasu a televízie Slovenska Václav Mika a Slavomíra Kubičková, vedúca 

odboru medzinárodnej spolupráce. Stretli sa tu s pátrom Federicom Lombardim SJ, 

generálnym riaditeľom VR, a vo večerných hodin{ch navštívili slovenskú 

a maďarskú redakciu.  
 

Cieľom n{vštevy bolo obnovenie zmluvy s Vati-

k{nskym rozhlasom na ďalšie dva roky. Výsledkom 

tejto spolupr{ce je vysielanie desaťminútovej spra-

vodajskej relácie z cirkevného diania vo Vatikáne a zo 

života Katolíckej cirkvi. Tento deaťminútový súhrn 

týždňa pripravuje slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu. Posluch{či si ho môžu 

vypočuť vo vysielaní Rádia Slovensko každú nedeľu o 5.00 hod. a v repríze na Rádiu 

Regina v ten istý deň o 18.15 hod. „Som veľmi potešený, že sme mohli obnoviť spolupr{cu 

so Slovenským rozhlasom, ktor{ funguje už niekoľko rokov. Chceme takto opäť priblížiť 

slovenským posluch{čom katolícky život, dianie vo Vatik{ne a kroky p{peža,“ uviedol po 

stretnutí P. Lombardi. V maďarskej jazykovej mut{cii pre maďarskú n{rodnostnú 

menšinu žijúcu na území Slovenskej republiky bude podobné vysielanie na Rádiu 

Patria. Obe relácie budú prístupné v digitálnom archíve spomínaných rádií na 

internetovej stránke RTVS. „Nielen udalosti uplynulého roka uk{zali, že pr{ve Vatik{n je 

miestom, kde sa tvoria dejiny a dejú udalosti, pri ktorých RTVS nesmie chýbať,“ poznamenal 

na margo podpísania dohody Václav Mika, ktorý svoju prvú pracovnú cestu v tomto 

roku veľmi ocenil.  
 

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

 

Frekvencie slovenského vysielania VR 

Rádio LUMEN: denná 15-minútovka o 20.15, repríza ráno nasledujúceho dňa o 5.15 

RTVS: týždenná spravodajská 10-minútovka v nedeľu o 5.00 na Rádio Slovensko, 

v repríze o 18.15 na Rádio Regina 

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/2014/01/11/rozhovor_t%C3%BD%C5%BEd%C5%88a_s_%C3%BA%C4%8Dastn%C3%ADkmi_konferencie_o_man%C5%BEelstve/slo-763290

