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Pápež František predsedal v nedeľu kanonizačnej slávnosti 
Svätý Otec počas kanonizačnej slávnosti 

v nedeľu 12. mája 2013 svätorečil 802 

mučeníkov z Otranta a dve zakladateľky 

rehoľných kongregácií. Stotisícovému 

zástupu na Námestí sv. Petra priblížil životné 

príbehy nových svätých, ale najmä ich 

svedectvo o viere a Božej láske. V závere 

slávnosti sa spolu s veriacimi pomodlil 

modlitbu   Raduj sa, nebies Kráľovná.  
 

Drahí bratia a sestry! V dnešnú Siedmu nedeľu 

vo veľkonočnom období sme sa s radosťou 

zišli sláviť sviatok svätosti. Vzdávajme vďaku 

Bohu, ktorý dal zažiariť svojej sláve, sláve 

svojej lásky, nad mučeníkmi z Otranta, nad 

matkou Laurou Montoyovou a nad matkou 

Máriou Guadalupe Gracía Zavalovou. 

Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste prišli na 

túto slávnosť z Talianska, Kolumbie, z Mexika 

a z iných krajín – a ďakujem vám. Pozrime sa 

na týchto nových svätých vo svetle Božieho slova, ktoré sme počuli. Je to slovo, ktoré 

nás vyzvalo byť vernými Kristovi až po mučeníctvo; pripomenulo nám nutnosť 

a nádheru prinášania Krista a jeho evanjelia všetkým; hovorilo nám o svedectve lásky, 

bez ktorej i mučeníctvo a poslanie stráca svoju kresťanskú príchuť. Skutky apoštolov, 

rozprávajúc o diakonovi Štefanovi, prvom mučeníkovi, zdôrazňujú, že bol mužom 

„plným Ducha Svätého“ (6,5; 7,55). Čo to znamená? Znamená to, že bol plný Božej 

lásky, že celá jeho osoba, celý jeho život bol podnecovaný Duchom vzkrieseného 

Krista tak, že nasledoval Ježiša s úplnou vernosťou až po darovanie seba samého. 

Dnes nám Cirkev predkladá k úcte zástup mučeníkov, ktorí boli spoločne povolaní 

vydať najvyššie svedectvo evanjeliu v roku 1480. Približne osemsto osôb, ktoré prežili 

obliehanie a vpád Otomanov do Otranta, bolo sťatých v blízkosti mesta. Odmietli sa 

vzdať svojej viery a zomreli vyznávajúc vzkrieseného Krista.                                     VIAC 

 

Generálna audiencia pápeža Františka v stredu 15. mája 2013 
Kresťanmi nemožno byť len na určitý čas, iba za istých okolností, kresťanmi 

musíme byť v každej chvíli – povedal pápež František v katechéze stredajšej 

audiencie na Námestí sv. Petra, kde si ju vypočuli desaťtisíce veriacich. Spomedzi 

nich osobitne pozdravil žiakov a študentov katolíckych škôl. 
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes by som sa rád zastavil pri činnosti, ktorú 

vykonáva Duch Svätý, keď vedie Cirkev a každého z nás smerom k Pravde. Ježiš 

hovorí svojim učeníkom: Duch Svätý „vás uvedie do plnej pravdy“ (Jn 16,13), lebo on 

sám je „Duch Pravdy“ (porov. Jn 14,17; 15,26; 16,13). Žijeme v časoch, keď sú ľudia 

k pravde skeptickí. Benedikt XVI. mnohokrát rozprával o relativizme, teda o sklone 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/12/vatikán_pripomenie_posvätnosť_ľudského_života/slo-691416
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/12/svätý_otec_františek_o_vernosti_kristovi_až_po_mučeníctvo_a_o_nádher/slo-691358
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/15/pápež_františek:_katolícke_školy_cennosťou_pre_celú_spoločnosť/slo-692346
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myslieť si, že nič nie je definitívne, že pravda sa zakladá len na vzájomnej dohode 

alebo na tom, čo práve chceme. Na mieste je teda otázka: existuje skutočná pravda? 

A čo je táto pravda? Môžeme ju spoznať? Môžeme ju nájsť? Tu mi prichádza na um 

otázka rímskeho prokurátora Poncia Piláta, ktorú položil, keď mu Ježiš vyjavil hlboký 

zmysel svojho poslania: „Čo je 

pravda?“ (Jn 18,37.38). Pilát nedokáže 

pochopiť, že skutočná Pravda stojí 

pred ním, nedokáže vidieť v Ježišovi 

tvár pravdy, ktorá je Božou tvárou. A 

predsa, Ježiš je skutočne touto 

Pravdou, ktorá sa v plnosti časov 

„stala telom“ (porov. Jn 1,1.14), prišla 

medzi nás, aby sme ju spoznali. 

Pravdy sa nemožno zmocniť ako 

nejakej veci, pravdu treba stretnúť. Nie 

je to vlastníctvo, je to stretnutie s Osobou. Kto nám však dáva spoznať, že Ježiš je 

Slovo pravdy, jednorodený Syn Boha Otca? Svätý Pavol nás učí, že „nik nemôže 

povedať Ježiš je Pán, iba ak v Duchu Svätom“ (1 Kor 12,3). Práve Duch Svätý, dar 

vzkrieseného Krista, nám teda dáva spoznať Pravdu.                                                  VIAC 
 

Turíčna vigília a Nedeľa zoslania Ducha Svätého vo Vatikáne 
Slávenie Turíc vo Vatikáne sa už tradične spája s pestrou paletou cirkevných hnutí, 

spoločenstiev, združení, ktoré sa zúčastňujú na sobotnej večernej vigílii, ako aj na 

nedeľnej svätej omši zo Slávnosti zoslania Ducha Svätého. 
 

V sobotu 18. mája 2013 bude aj pápež František, pokračujúc v tradícii jeho 

predchodcu, prítomný na večernej turíčnej vigílii, ktorá sa začne vo Vatikáne na 

Námestí sv. Petra o 18.00 hod. Zúčastnia sa na nej, ako vždy, rôzne hnutia, 

spoločenstvá, združenia či laické agregácie. Celé sobotné dopoludnie od 7.00 do 12.00 

hod. budú prichádzať do Baziliky sv. Petra pútnici z celého sveta, osobitne v tieto dni 

Turíc sa farnosti Ríma v rámci prežívania Roka viery zúčastňujú na putovaní k hrobu 

apoštola Petra, organizovanom Pápežskou radou na podporu novej evanjelizácie. 

Iniciatíva je tematicky zameraná na motto „Verím, Pane, pomôž mojej nevere”. Od 

15. hodiny popoludní sa na vatikánskom námestí budú zhromažďovať skupinky 

účastníkov večernej vigílie, súčasťou ich programu budú spevy, modlitby, svedectvá, 

reflexie v očakávaní Svätého Otca, ktorý sa k nim pridá okolo 18. hod.                    VIAC 

 

Posolstvo Svätého Otca pri príležitosti výročia zjavenia vo Fatime 
Lisabonský patriarcha, kardinál José Policarpo zasvätil pontifikát pápeža Františka 

13. mája 2013 vo Fatime Panne Márii. Stalo sa tak na želanie samotného Svätého Otca. 

Informovala o tom portugalská katolícka agentúra Ecclesia. Na slávnosti pri 

príležitosti 96. výročia zjavenia Panny Márie trom pastierikom sa zúčastnilo takmer 

300-tisíc veriacich. Mons. Antonio Marto, biskup Leirie-Fatimy prečítal pri tejto 

príležitosti posolstvo pápeža Františka, v ktorom vyjadruje „svoju vďačnosť za 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/15/z_generálnej_audiencie:_duch_svätý_nám_umožňuje_poznať_božie_veci/slo-692433
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/14/slávenie_turíc_vo_vatikáne/slo-692140
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iniciatívu“ a za „splnenie svojej túžby“. Pápež sa v modlitbe spája s pútnikmi vo 

Fatime a z „celého srdca im udeľuje svoje apoštolské požehnanie“.  

 

Pápež v septembri pravdepodobne navštívi sanktuárium v Cagliari 
S týmto sa zámerom sa priznal v závere stredajšej audiencie biskupom, kňazom 

a veriacimi zo Sardínie, prítomným na Námestí sv. Petra, keď povedal: „Drahí 

priatelia, ďakujem vám za vašu prítomnosť a zo srdca zverujem vás a vaše 

spoločenstvá mater– skému príhovoru Panny 

Márie, ktorú si uctie- vate titulom ,Madona 

z Bonarie‘. V tejto sú- vislosti vám chcem oznámiť, 

že mám túžbu navštíviť vaše sanktuárium v Cagliari. 

Najpravdepodobnejšie to bude v septembri. Medzi 

mestom Buenos Aires  a Cagliari existuje bratské 

spojenie, ktoré je spojené s dávnou históriou.“ 

Sanktuárium Panny Márie z Bonarie v Cagliari je najdôležitejšie mariánske pútnické 

miesto na Sardínii. Miestny chrám bol v roku 1926 povýšený pápežom Piom XI. na 

„baziliku minor“.  Sanktuárium  spravujú  pátri  mercedariáni z  priľahlého  kláštora.  

 

Pápež František ukončí mariánsky mesiac máj modlitbou ruženca  
Mariánsky mesiac máj ukončí aj pápež František 31. mája 2013 modlitbou posvätného 

ruženca, avšak na Námestí sv. Petra, nie pri Lurdskej jaskyni vo Vatikánskych 

záhradách, ako bolo zvykom doteraz. Nejde však o novinku, že sa pápež rozhodol pre 

Vatikánske námestie, urobil tak už aj Benedikt XVI. 31. mája 2008. Pápež František 

však rozhodol, že obraz Panny Márie bude v procesii prechádzať námestím, na 

zvýraznenie symboliky zozbierania modlitieb od všetkých veriacich. Preto sú všetci 

pozvaní k účasti na tejto modlitbe; vstup na námestie bude voľný, bez lístkov.  

 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty vo Vatikáne 
Kresťan je svedkom pravej radosti, ktorú dáva Ježiš - poznamenal pápež František 

v homílii v piatok 10. mája. Zameral sa na radostný postoj učeníkov medzi 

Nanebovstúpením a Turícami. Poukázal tak na radosť kresťana, ktorá nie je radosťou 

pochádzajúcou z náhodných dôvodov, ale darom od Pána, ktorý nás napĺňa vo 

vnútri. Na zmenu postoja v modlitbe upozornil v sobotu 11. mája vo svojej homílii, 

keď hovoril o Ježišovi, ktorý vstupuje do svätyne neba, otvára dvere a necháva ich 

otvorené, pretože „on sám je vstupnou 

bránou“ a „prihovára sa za nás“, „až do konca 

sveta“ ako kňaz poukazujúc na obetu 

vlastného tela: ‚Pozri, toto Ťa prosí v mojom 

mene.‘ Duch Svätý dáva kresťanovi schopnosť 

pamätať na to, čo bolo a pripomína mu dary 

prijaté od Boha. Bez tejto milosti by bol v 

nebezpečenstve skĺznuť do modlárstva – 

povedal Svätý Otec v homílii v pondelok 13. 

mája. Ďalšia homília, z utorka 14. mája, bola výzvou k sebadarovaniu: „Ak naozaj 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/10/pápež_františek:_radosť_kresťana_ako_dar_od_pána/slo-690932
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/11/pápež_františek:_pravá_modlitba_je_exodom_z_nás_samých/slo-691082
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/13/pápež_františek:_duch_svätý_nám_pripomína_pôsobenie_boha_v_našo/slo-691618
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/13/pápež_františek:_duch_svätý_nám_pripomína_pôsobenie_boha_v_našo/slo-691618
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/14/pápež_františek:_neizolujme_sa_v_egoizme,_končí_zle/slo-691983
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chceme nasledovať Ježiša, musíme žiť život ako dar, ktorý sa dáva ostatným, nie ako 

poklad, ktorý má byť strážený, uchovávaný. Pápež sa pozastavil aj pri osobe Judáša 

s vysvetlením, že Judáš si nikdy neuvedomil, čo je dar. Výzvou k modlitbe za kňazov 

a biskupov, aby boli pastiermi, nie vlkmi, aby nepodľahli pokušeniu peňazí 

a márnivosti, ale  aby  slúžili  Božiemu  ľudu,  bola  homília  zo  stredy  15. mája 2013. 

 

Stretnutie  pápeža  Františka  s koptským  patriarchom  Tawadrosom II. 
Modlitba, dialóg a ochota budovať vzťah vo „vzájomnej láske“ prispievajú k snahe 

o dosiahnutie plnej jednoty – povedal pápež počas audiencie 10. mája 2013, keď 

prijal patriarchu Koptskej pravoslávnej cirkvi. Naposledy Vatikán navštívil 

Shenouda III., Tawadrosov predchodca pred 40 rokmi, keď sa stretol s Pavlom VI. 
 

Priateľstvo a teologický a doktrinálny dialóg sú ovocím pokoncilového obdobia, ale 

duchovné korene, z ktorých pramení naša vzájomná blízkosť, sú oveľa staršie a majú 

farbu krvi mučeníkov, ktorí boli prvými svedkami jednoty cirkevného tela. Toto sú 

dva body, na ktoré sa pápež František zameral v príhovore 

k patriarchovi Tawadrosovi, 118. pápežovi Alexandrie na stolci 

sv. Marka. Počas prijatia v knižnici Apoštolského paláca 

vyjadril „veľkú radosť“ zo stretnutia, ktoré definoval ako 

„skutočný moment milosti“. „Dnešná návšteva posilňuje 

väzby priateľstva a bratstva, ktoré už zjednocujú Petrov stolec 

a stolec sv. Marka, dedičstvo nevyčísliteľného odkazu 

mučeníkov, teológov, svätých mníchov a verných Kristových 

učeníkov, ktorí počas mnohých generácií vydávali 

svedectvo evanjeliu, často vo veľmi ťažkých podmienkach,“ 

povedal Svätý Otec. Prichádzam z „krajiny Nílu“, devätnásť 

storočí existujúcej starovekej cirkvi a z domoviny mníšstva, uviedol Tawadros II. vo 

svojom pozdrave. Pápeža Františka pozval na návštevu krajiny a predniesol aj 

nasledovný návrh: „Nech je toto len prvým z mnohých sérií stretnutí lásky a bratstva medzi 

dvoma veľkými cirkvami. Navrhujem preto, aby sa každý rok 10. mája oslavoval sviatok 

bratskej lásky medzi Katolíckou cirkvou a Koptskou pravoslávnou cirkvou.“                      VIAC 

 

Komuniké zo stretnutia pápeža Františka a kolumbijského prezidenta 
Svätý Otec prijal 13. mája na audiencii v Apoštolskom paláci prezidenta 

Kolumbijskej republiky Juana Manuela Santosa Calderóna. V komuniké Svätej 

stolice sa uvádza, že išlo o srdečné stretnutie, počas ktorého sa venovali 

predovšetkým aktuálnosti postavy Matky Laury Montoyovej.  
 

Prvú svätú Kolumbijčanku, významnú predstaviteľku kresťanských koreňov krajiny, 

v nedeľu 12. mája na Námestí sv. Petra kanonizoval pápež František.Obe strany sa 

tiež dotkli témy prínosu Cirkvi pri podporovaní „kultúry stretnutia“ a jej činnosti 

v prospech ľudského a duchovného pokroku krajiny, osobitne v súvislosti 

s najbiednejšími a mladými. Katolícka cirkev v Kolumbii je často sprostredkovateľkou 

pokoja aj v politickej oblasti. Niekoľkokrát vyzvala k urovnaniu konfliktu medzi 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/15/pápež_františek_v_dnešnej_homílii:_biskupi_a_kňazi_majú_slúži/slo-692500
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/10/historické_stretnutie_pápeža_františka_s_koptským_patriarchom_v/slo-690919


Rodinné listy  
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                                      Rím 15. mája 2013 

 5 

bývalými prezidentmi Pastranom (prezident v rokoch 1998-2002) a Uribem (2002-

2010) a súčasnou vládou, ako aj k vzájomnému rešpektu pri rokovaniach.  

 

Pápež prekvapil svojou návštevou personál kliniky Pia XI. v Ríme 
Prekvapujúca návšteva Svätého Otca na klinike Pia XI. v Ríme: Pápež František sa po 

ranných audienciách v sobotu 11. mája vybral navštíviť kardinála Javiera Lozana 

Barragána, emeritného predsedu Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve, ktorý 

je v tomto zariadení hospitalizovaný. Počas stretnutia s personálom kliniky, ktorý 

krátko pozdravil, bol ohromený svedectvom viery mexického kardinála, ktorý 26. 

januára tohto roku dovŕšil vek 80 rokov.  
 

Pápežovi predstavili Annuario Pontificio 2013  
Katolícka cirkev vo svete, najmä v Afrike a Ázii vzrastá, 

zatiaľ čo Európa pokračuje v zaznamenávaní 

negatívnych signálov. Toto konštatovanie vyplýva 

z novej ročenky Annuario Pontificio 2013, ktorú 

v pondelok 13. mája predstavili Svätému Otcovi. 
 

Svätý Otec prejavil veľký záujem o uvedené údaje a 

vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k novému 

vydaniu. V Annuario Pontificio 2013 sa dvakrát objavuje aj 

meno Benedikt XVI.: prvýkrát v zozname pápežov, 

druhýkrát na stránke venovanej Rímskej diecéze, sídle 

Kristovho námestníka, kde je definovaný ako emeritný 

pápež. Celkový počet katolíkov na svete je 1 miliarda a 

214 miliónov. Tento údaj sa vzťahuje na rok 2011; v roku 2010 to bolo 1 miliarda a 196 

miliónov. Došlo teda k relatívnemu nárastu o 1,5% a tento nárast je o niečo vyšší ako 

nárast obyvateľov Zeme (1,23%). Percentuálne vyjadrené zastúpenie katolíkov na 

svete je v zásade rovnaké a zodpovedá 17,5%. Územná analýza zmien v dvojročnom 

období predstavuje nárast o 4,3% katolíkov v Afrike, ktorá ale zvýšila počet 

obyvateľov o 2,3%. Aj na ázijskom kontinente došlo k vyššiemu nárastu počtu 

katolíkov oproti nárastu populácie (2,0% oproti 1,2%). V Amerike a Európe sme 

svedkami rovnakého nárastu počtu katolíkov a obyvateľov (0,3%).                          VIAC 

 

Kardinál Franc Rodé pápežským legátom na cyrilometodských oslavách 

na Slovensku 
V piatok 10. mája 2013 Svätý Otec vymenoval pápežského 

legáta na oslavách 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda 

na naše územie. Je ním kardinál Franc Rodé, emeritný prefekt 

Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti 

apoštolského života. Oslavy výročia sa uskutočnia 5. júla 2013 

v Nitre. Rovnaký deň 5. júl bude dňom osláv 

cyrilometodského jubilea konať aj v Českej republike, tam 

bude  pápeža  Františka   zastupovať  kardinál  Josip  Bozanić,  záhrebský   arcibiskup.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/13/podľa_novej_ročenky_annuario_pontificio_2013_sa_cirkev_vzmáha_najmä_/slo-691645
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Konferencia k jubileu Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 
Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme (PSKSCM) v spolupráci 

s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity 

Komenského v Bratislave organizuje pri príležitosti 50. výročia Slovenského ústavu 

sv. Cyrila a Metoda (SÚSCM) medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom: 

„Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme  1963 – 2013“ 
 

Uskutoční 17. a 18. mája v priestoroch kolégia a  

vystúpia na nej viaceré osobnosti zo Slovenska i 

zahraničia. Vedeckým garantom podujatia je 

členka Pápežskej rady pre historické vedy prof. 

Emília Hrabovec, ktorá dala svojmu príspevku 

názov: „SÚSCM a Svätá stolica v 

cirkevnopolitickom kontexte“. Prejav o zrode 

Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a 

jeho mieste v slovenských dejinách prednesie 

kardinál Jozef Tomko, a to hneď po otvorení konferencie Mons. Vladimírom 

Stahovcom, rektorom kolégia. Štefan Turanský začne popoludňajší blok prvého dňa 

konferencie témou „Formačná a pedagogická činnosť v malom seminári 

a v slovenskom gymnáziu v Ríme“, po ňom sa účastníci oboznámia so saleziánmi 

v SÚSCM prostredníctvom príspevku Zlatka Kubanoviča a s vydavateľskou či 

prekladateľskou činnosťou jubilujúcej inštitúcie z príspevku Jozefa M. Rydla.        VIAC 

 

Rozhovor týždňa s veľvyslancom SR pri Svätej stolici  
Veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Jozef Dravecký túto svoju 

diplomatickú misiu v stredu 15. mája končí. Bolo to, ako nám povedal, jeho tretie 

vyslanie: v 90-tych rokoch pôsobil v Bulharsku, od roku 2000 do 2005 v Lotyšsku a tu 

od roku 2007. Ako niekoľkokrát pred tým, aj teraz prijal pozvanie k mikrofónu VR, 

aby sme hodnotili... V  Rozhovore týždňa, krátko pred jeho odchodom z Ríma, sme 

rekapitulovali týchto takmer 6 rokov v Ríme. Začali sme politickými vzťahmi, ale 

dotkli sme sa aj spoločensko-cirkevnej oblasti pôsobenia veľvyslanectva či perspektív. 

 
 

....................................................................................................................................................... 
 

Rodinné listy SR VR – ako týždenný prehľad aktivít Svätého Otca – vychádzajú spravidla v stredu 
 

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/2013/05/14/konferencia:_pápežský_slovenský_ústav_sv._cyrila_a_metoda_v_ríme_196/slo-692148
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/11/rozhovor_týždňa_s_veľvyslancom_slovenskej_republiky_pri_sväte/slo-691281

