
                                                                    Rím  10. – 16. apríl 

2014  

 

____________________________________________________________________________ 

 
Milí priatelia, pri vstupe do slávenia tajomstiev smrti a zmŕtvychvstania n{šho P{na si 

dovolíme zaželať v{m slovami Svätého Otca z exhortácie Evangelii gaudium: Aby o nikom 

z n{s neplatilo, že sme „kresťania, ktorých život je ako pôst bez Veľkej noci“, ale naopak, „aby 

dnešný svet od n{s počul radostnú zvesť, po ktorej s úzkosťou i n{dejou túži. Nie ako od 

smutných, malomyseľných, netrpezlivých alebo bojazlivých hl{sateľov evanjelia, ale od takých, 

ktorých život žiari horlivosťou. Od takých, ktorí už sami zakúsili Kristovu radosť“ (porov. EG 

6, 10).  Nech nás Pán, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, naplní touto radosťou. 
 

Jozef  Bartkovjak  SJ 

____________________________________________________________________________ 
 

Cirkev vstúpila  do Veľkého týždňa  slávením  Nedele utrpenia Pána 
Kvetn{ nedeľa sa vo Vatikáne niesla v znamení 29. svetového dňa ml{deže na 

diecéznej úrovni, ale aj pripravovaných SDM 2016 v Krakove. Na slávení Nedele 

utrpenia Pána  sa  13. apríla na Námestí sv. Petra  zúčastnilo vyše 100-tisíc veriacich.  
 

Námestie privítalo účastníkov sl{vnosti vyzdobené olivovníkmi a sviežozelenými 

tr{vnikmi. Na priečelí baziliky sa vynímal kríž. Liturgia sa začala o pol desiatej na 

vyvýšenom mieste v strede námestia pod obeliskom. Diakon predniesol evanjelium 

o Ježišovom vstupe do Jeruzalema na chrbte osliatka uprostred z{stupu volajúceho: 

«Hosanna synovi D{vidovmu! Požehnaný, ktorý prich{dza v mene P{novom! 

Hosanna na výsostiach!» (Mt 21,9). Svätý Otec oblečený v červenom pluvi{li požehnal 

zelené ratolesti a sprievod sa pohol smerom k olt{ru. Nedeľa utrpenia P{na sa 

v Taliansku nazýva aj Palmovou nedeľou podľa zvyku niesť v procesii palmové vetvy, 

často aj umelecky pozaplietané. Po odznení pašií podľa sv. Matúša, ktoré prečítali 

traja diakoni sprevádzaní speváckym zborom, sa Svätý Otec v homílii prihovoril 

priamo k srdciam posluch{čov, keď im položil ot{zku: „Kto som ja? Kto som ja, stojac 

pred mojím P{nom? Kto som pred Ježišom, ktorý sl{vnostne vstupuje do Jeruzalema? Som 

schopný vyjadriť moju radosť a chv{liť ho? Alebo si držím odstup? Kto som pred Ježišom, 

ktorý trpí?“ Potom pred ich duchovný zrak postupne predviedol jednotlivé osoby zo 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/13/homília_kvetnej_nedele:_„kto_som_pred_ježišom,_ktorý_trpí“/slo-790553
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scény umučenia: vodcov ľudu, Jud{ša, Pil{ta, ľudí z davu, Barab{ša, vojakov, Šimona 

Cyrenejského, odv{žne ženy, učeníkov, ktorí tak ako Ježišova matka trpeli v tichu, či 

tajného učeníka Jozefa, ktorý sa postaral o pochovanie Ježišovho tela...                   VIAC 
 

Gener{lna audiencia: S vďakou hľaďme na Ježišove rany 
Počas generálnej audiencie na prahu veľkonočného trojdnia sa Svätý Otec zameral 

na tajomstvo Kristovho utrpenia, počnúc Jud{šovou zradou. Pred katechézou urobil 

námestím tradičný okruh pomedzi z{stup. Dvoch piatakov z Perugie, ktorí mu 

podarovali  tričká svojej  školy,  pozval  p{pež František  previezť sa  s ním  v džípe.  
 
 

„Keď hľadíme na Ježiša v jeho utrpení, vidíme 

ako v zrkadle aj utrpenia celého ľudstva 

a nach{dzame Božiu odpoveď na tajomstvo zla, 

bolesti a smrti“ – povedal p{pež František. 

Prítomných veriacich, ktorí celkom zapl-

nili Námestie sv. Petra, pozval kontem-

plovať P{na v utrpení, ktoré podstupuje 

dobrovoľne, a hľadieť s úctou na jeho rany: 

„Tento týždeň mnoho myslime na Ježišovu 

bolesť a povedzme si sami v sebe: Toto je pre mňa. Aj keby som bol jediným človekom na svete, 

on by to bol urobil. Urobil to kvôli mne. Pobozkajme kríž a povedzme: Pre mňa... Ďakujem, 

Ježišu... Pre mňa...“ Svätý Otec poukázal na drámu Judášovej zrady a na skutočnosť, že 

P{nova smrť na kríži sa z ľudského pohľadu javila ako zlyhanie. „Boh víťazí pr{ve skrze 

zlyhanie“, povedal a zdôraznil, že Ježišovo utrpenie nebolo vecou n{hody, ale 

predpovedané Písmom. Podľa p{peža Františka odpoveď na toto „znepokojujúce 

tajomstvo veľkej poníženosti Boha“ nachádzame v slovách Jánovho evanjelia.             VIAC 
 

Emeritný p{pež Benedikt XVI. sa dožíva 87 rokov  
Už po druhýkr{t sl{vi Benedikt XVI. svoje narodeniny ako emeritný p{pež v kruhu 

svojej „rodiny“, zloženej z tajomníka Mons. Georga Gänsweina, štyroch laických 

sestier, sekretárky a svojho brata Georga, vo svojej rezidencii v bývalom kl{štore 

Mater Ecclesiae vo Vatikánskych záhradách. 
 

Pri tejto príležitosti Svätý Otec František telefonicky 

zablahoželal  svojmu predchodcovi a uistil ho, že na neho 

osobitne pamätal pri svätej omši. Joseph Ratzinger sa narodil 

16. apríla 1927 v mestečku Marktl am Inn v strede Bavorska. 

Tento deň, ako spomína vo svojej autobiografii, publikovanej 

v 90. rokoch, bola Biela sobota: „Bol som pokrstený v deň 

narodenia, vodou posvätenou v tento deň Paschy.” Keď sa 

Benedikt XVI. počas Svetového stretnutia rodín v Miláne 

v roku 2012 delil so svojimi spomienkami na detstvo, 

povedal, že najdôle-žitejším momentom pre ich rodinu bola 

nedeľa. Vzájomná láska v rodine im d{vala radosť aj z jednoduchých vecí, a tak sa 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/13/kvetná_nedeľa_vo_vatikáne_v_znamení_svetových_dní_mládeže/slo-790518
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/16/generálna_audiencia:_s_vďakou_hľaďme_na_ježišove_rany/slo-791315
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/16/pápež_františek_telefonicky_zablahoželal_k_narodeninám_benediktovi/slo-791494
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/16/pápež_františek_telefonicky_zablahoželal_k_narodeninám_benediktovi/slo-791494
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dok{zali podržať aj v ťažších chvíľach: „Toto sa mi zd{ veľmi dôležité, aby n{m aj malé 

veci prin{šali radosť. Takto v tomto prostredí dôvery, radosti a l{sky, sme boli šťastní. Verím, 

že v nebi to bude podobne, ako to bolo v rokoch mojej mladosti. V tomto zmysle dúfam, že idem 

domov kr{čajúc smerom k druhej strane sveta.“                                                                   VIAC 
 

Svätý Otec poprial zamestnancom Št{tneho sekretari{tu k Veľkej noci 
P{pež František v utorok Veľkého týždňa 15. apríla nečakane 

zavítal v priebehu dopoludnia na Št{tny sekretari{t. 

Dôvodom n{vštevy, ktor{ sa zaobišla bez osobitných 

formalít, bolo osobne pozdraviť pracovníkov sekretariátu a 

popriať im  k blížiacim sa sviatkom Veľkej noci.  
 

P{pež František prešiel po jednotlivých oddeleniach oboch 

sekcií Št{tneho sekretari{tu a podal ruku všetkým zames-

tnancom. Št{tny sekretari{t sídli na treťom poschodí 

Apoštolského pal{ca a pozost{va zo Sekcie pre všeobecné 

z{ležitosti a Sekcie pre vzťahy so št{tmi. S pracovníkmi 

Št{tneho sekretari{tu sa Svätý Otec František stretol už kr{tko 

po svojej inaugurácii. Opätovne tak urobil v súvislosti s n{stupom nového št{tneho 

sekretára Mons. Pietra Parolina.                                                                                       VIAC 
 

Blahoželanie p{peža Františka židovskej komunite k sviatku Pesach 
P{pež František sa aj tento rok obracia so „srdečným prianím pokoja“ na židovskú 

komunitu v Ríme pri príležitosti sviatku Pesach, židovskej Veľkej noci, ktor{ sa začala 

v pondelok 14. apríla večer a potrvá osem dní. V telegrame vrchnému rabínovi Ríma 

Riccardovi Di Segnimu p{pež vyjadruje želanie, aby „spomienka na oslobodenie z útlaku 

vďaka P{novej mocnej ruke“ inšpirovala „k myšlienkam milosrdenstva, zmierenia a bratskej 

blízkosti voči všetkým tým, ktorí trpia pod ťarchou novodobého otroctva“. V súvislosti so 

svojou blížiacou sa cestou do Jeruzalema Svätý Otec z{roveň požiadal židovskú 

komunitu, aby ho sprevádzala v modlitbách.  
 

Svätý Otec o správnom úmysle na ceste ku kňazstvu 
Seminaristi P{pežského kolégia Leva XIII. z historického mesta Anagni v talian-

skom regióne Lazio prišli 14. apríla, v pondelok Veľkého týždňa, v r{mci pešej púte 

do Ríma. Napoludnie ich vo Vatik{ne prijal p{pež František.  
 

V úvode príhovoru Svätý Otec pútnikov pochválil za odhodlanie prekonať 

vzdialenosť takmer 80 km a ich putovanie pripodobnil k ceste form{cie, ktorú 

podobne môžu zvl{dnuť vďaka odhodlaniu a vytrvalosti v láske ku Kristovi a v spo-

ločenstve bratov. Region{lny medzidiecézny semin{r pripravuje budúcich služob-

níkov olt{ra v atmosfére modlitby, štúdia a bratstva – skonštatoval Svätý Otec. Na 

zdôraznenie cieľa form{cie poznamenal, že pr{ve „t{to evanjeliov{ atmosféra, tento život 

naplnený Duchom Svätým a ľudskosťou umožňuje tým, ktorí sa do nej ponoria, denne si 

osvojovať zmýšľanie Ježiša Krista, jeho l{sku k Otcovi a k Cirkvi, jeho bezvýhradnú oddanosť 

Božiemu ľudu.“                                                                                                                      VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/16/emeritný_pápež_benedikt_xvi._sa_dnes_dožíva_87_rokov_/slo-791265
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/15/pápež_františek_poprial_zamestnancom_štátneho_sekretariátu_k_veľkej/slo-791042
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/14/pápež_povzbudil_seminaristov_k_správnemu_úmyslu_na_ceste_za_kňazstvom/slo-790851
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P{pež talianskemu Hnutiu za život: ‚Nie‘ zahadzovaniu života 
Svätý Otec prijal v piatok 11. apríla členov talianskej pobočky Hnutia za život. Na 

audiencii v Klementínskej s{le boli medzi 470 jej účastníkmi z{stupcovia Centier 

pomoci životu, projektu „Jeden z n{s“ a projektu „Gemma“. 
 

Za uplynulých 20 rokov sa cez konkrétne formy solidarity podarilo hnutiu zachr{niť 

život mnohých detí, ktoré by inak neuzreli svetlo sveta. P{pež František prítomným 

vyjadril svoje poďakovanie za svedectvo, 

podporu a ochranu ľudského života od 

okamihu počatia. Ako povedal, pr{vo na život 

nepripúšťa relativiz{ciu: „Ľudský život je 

posvätný a nedotknuteľný. Každé občianske pr{vo 

je založené na uznaní prvého a najz{kladnejšieho 

pr{va, pr{va na život, ktoré nie je podriadené 

nijakej podmienke, ani kvalitatívnej ani ekonomickej 

ani ideologickej. «Ako príkaz „Nezabiješ!“ 

stanovuje jasnú hranicu, aby ochr{nil hodnotu ľudského života, tak aj my dnes musíme 

povedať „nie“ ekonómii vylúčenia a nerovnosti.“                                                                             VIAC 
 

Deti a ml{dež nie sú pokusnými kr{likmi, pripomína p{pež František 
S deťmi a mladými sa podľa p{peža Františka nesmie zahr{vať ani experimentovať. 

Uviedol to v piatok 11. apríla počas audiencie vo Vatik{ne, na ktorej prijal 

delegáciu Medzinárodnej katolíckej kancelárie pre deti (BICE).  
 

Svätý Otec im pripomenul dôležitosť ochrany pr{v najmenších, no hovoril aj o otázke 

zneužívania detí zo strany Cirkvi. Rovnako dnes požiadal o odpustenie za všetko zlo, 

ktoré „niektorí kňazi spôsobili, za sexu{lne zneužívanie detí“: „Cirkev si je vedom{ tohto 

poškodenia! Je to osobn{ a mor{lna ujma, a to zo strany mužov Cirkvi! A my nechceme spraviť 

krok späť, čo sa týka zaobch{dzania s týmto problémom a sankciami, ktoré musia byť uložené. 

Naopak, verím, že musíme byť veľmi r{zni. S deťmi sa nesmie zahr{vať!“ Svätý Otec tiež 

vyzdvihol dôležitosť projektov zameraných na boj proti otrockej pr{ci, verbovaniu 

detských vojakov a všetkým form{m n{silia p{chaného na deťoch.                          VIAC 
 

P{pež vyzdvihol spojenie síl proti obchodovaniu s ľuďmi 
„Obchodovanie s ľuďmi je ranou na tele súčasného ľudstva, ranou na Kristovom tele. 

Je zločinom proti ľudskosti.“ Pripomenul to p{pež František 10. apríla účastníkom 

konferencie na tému posilnenia medzinárodnej spolupráce v boji proti obcho-

dovaniu s ľuďmi.  Zúčastnili sa na nej aj  delegáti zo Slovenska. 
 

Po príchode medzi účastníkov konferencie do auly v sídle P{pežskej akadémie vied, 

ktorá sa nachádza v Dome Pia IV. v are{li Vatik{nu, sa Svätý Otec poďakoval za 

organizáciu podujatia kardinálovi Vincentovi Nicholsovi, Konferencii biskupov 

Anglicka a Walesu, ako aj P{pežskej akadémii vied. Na stretnutí s p{pežom sa okrem 

vedúcich predstaviteľov n{rodných policajných zložiek zúčastnilo aj niekoľko osôb, 

ktoré sa v minulosti sami stali obeťami spomínaného zločinu.                                   VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/11/pápež_františek_talianskemu_hnutiu_za_život:_‚nie‘_zahadzovaniu_života/slo-789960
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/11/deti_a_mládež_nie_sú_pokusnými_králikmi,_pripomína_pápež_františek/slo-790036
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/10/zástupcovia_cirkvi_a_policajného_zboru_slovenska_na_konferencii_o/slo-789770
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/10/pápež_františek_vyzdvihol_spojenie_síl_proti_obchodovaniu_s_ľuďmi/slo-789576


Listy z Vatikánu 
Týždenný prehľad aktivít Svätého Otca                               Rím  10 – 16. apríl 2014 
 

 5 

P{pež sa prihovoril akademickým inštitúci{m vedeným jezuitmi 
Svätý Otec prijal vo štvrtok 10. apríla na audiencii v Aule Pavla VI. profesorov, 

zamestnancov a študentov troch p{pežských inštitúcií, vedených Spoločnosťou 

Ježišovou. Na tomto  mimoriadnom  stretnutí  boli  prítomní  aj slovenskí študenti. 
 

 

Ide o P{pežskú Gregorovu univerzitu, P{pežský 

biblický inštitút a P{pežský východný inštitút. Tri 

spomenuté inštitúcie Spoločnosti Ježišovej v roku 

1928 združil do konzorcia p{pež Pius XI. Ako 

povedal Svätý Otec, z ich spoločného úsilia byť 

k dispozícii p{pežovi, n{mestníkovi Krista na 

zemi, vyplýva nevyhnutnosť „rozvíjať ich spolu-

prácu a synergickú súčinnosť, uchovávajúc historickú 

pamäť, ujímajúc sa zodpovednosti za prítomnosť a hľadiac do budúcnosti s kreativitou 

a fantáziou, v úsilí o globálny pohľad na situ{ciu a aktuálne výzvy, a v spolupráci na ich 

riešení odvážnym hľadaním nových ciest“.                                                                           VIAC 
 

P{pež František o význame  bádania  historikov pre Cirkev 
Podľa Svätého Otca predstavuje štúdium histórie dôležitý spôsob zanieteného 

hľadania pravdy. Uviedol to 12. apríla počas audiencie členom P{pežského výboru 

pre historické vedy, ku ktorým patrí aj  prof. Emília Hrabovec. 
 

Výbor si tento rok pripomína 60. výročie svojho zriadenia p{pežom Piom XII. Cicerov 

výrok Historia magistra vitae (História je učiteľkou života) dnes Svätému Otcovi 

poslúžil na zdôraznenie významu skúmania dejín: „Vaše štúdie, poznačené skutočným 

nadšením pre Cirkev a úprimnou láskou k pravde, môžu byť veľkým prínosom pre tých, ktorí 

majú za úlohu rozpozn{vať, čo chce Duch Svätý povedať Cirkvi dnes.“ P{pežský výbor 

zameraný na dejiny už podľa p{peža Františka d{vno vstúpil do dialógu a spolupráce 

s kultúrnymi inštitúciami a akademickými strediskami mnohých národov.            VIAC 
 

Svätý Otec chirurgom: Iba Kristus dáva zmysel utrpeniu nevinných 
P{pež František prijal v sobotu 12. apríla na audiencii účastníkov Kongresu 

onkologickej chirurgie, ktorí sa zišli v Ríme, aby spoločne diskutovali na tému 

nových trendov v oblasti liečenia ochorení v oblasti zažívacieho traktu.  
 

P{pež im pripomenul kresťanskú víziu človeka ako „jednoty tela a ducha“, preto 

lek{rsky prístup musí brať do úvahy túto identitu a neobmedzovať sa v zdravotnej 

starostlivosti len na liečbu tela. Z tohto vyplýva požiadavka celostnej starostlivosti 

o chorého: „Lek{r musí pri starostlivosti pamätať na všetko, na ľudské telo s jeho 

psychologickým, sociálnym a tiež duchovným roz-merom, na duchovné sprevádzanie a na to, 

aby sa chorému dost{vala podpora zo strany rodiny,“                                                          VIAC 
 

Posolstvo p{peža  zmierovaciemu  stretnutiu vo Venezuele 
„N{silie nikdy nevedie k mieru, žiadam v{s o odvahu odpustenia a milosrdenstva“ 

– napísal p{pež František v posolstve účastníkom prvého zmierovacieho stretnutia 

medzi  vládou Venezuely  a jej opozíciou,  konaného minulý štvrtok 10. apríla 2014. 
 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/11/slovenská_študenta_biblika_o_stretnutí_so_svätým_otcom/slo-789760
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/10/pápež_sa_prihovoril_akademickým_inštitúciám_vedeným_jezuitmi/slo-789746
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/12/rozhovor_s_prof._emíliou_hrabovec_o_pápežskom_výbore_pre_historické/slo-790432
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/12/pápež_františek_o_význame_bádania_historikov_pre_cirkev/slo-790387
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/12/svätý_otec_chirurgom:_iba_kristus_dáva_zmysel_utrpeniu_nevinných/slo-790411


Listy z Vatikánu 
Týždenný prehľad aktivít Svätého Otca                               Rím  10 – 16. apríl 2014 
 

 6 

Jeho odkaz adresovaný obom stranám počas otvorenia stretnutia v Caracase prečítal 

tamojší apoštolský nuncius Mons. Aldo Giordano. Svätý Otec reaguje na súčasnú 

situáciu v latinskoamerickej krajine, viac ako dva mesiace sužovanej n{silnými 

protestmi, ktoré si vyžiadali približne 40 obetí a opätovne prejavuje svoju blízkosť 

Venezuelčanom, osobitne obetiam n{silností a ich rodinám.                                      VIAC 
 

Svätý Otec František prejavil blízkosť obetiam požiaru v Čile 
Svätý Otec vyjadril otcovskú blízkosť obyvateľom údolia Valparaiso v Čile, ktoré 

bolo 12. apríla postihnuté požiarom. Oheň zničil mesto Valparaiso a vyžiadal si 16 

mŕtvych, stovky zranených, tisíce ľudí zostali bez strechy nad hlavou.  
 

V posolstve, adresovanom miestnemu biskupovi Mons. Gonzalovi Duarteovi 

Garciovi, p{pež František vyjadruje spolucítenie a duchovnú blízkosť obyvateľom 

mesta uisťujúc ich o svojich modlitb{ch za obete tejto katastrofy a zdieľa bolesť tých, 

ktorí stratili svoje domovy a prišli o všetok svoj majetok. Text p{pežovho posolstva 

bol čítaný vo všetkých kostoloch a opakovane odvysielaný masmédiami.               VIAC 
 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty 
„Aj dnes existuje diktatúra uniformného myslenia“, ktor{ zabíja „slobodu n{rodov, 

slobodu ľudí, slobodu svedomia“. Musíme byť „na pozore a modliť sa“ – povedal 

p{pež František v homílii vo štvrtok 10. apríla. Učme sa z evanjelia bojovať proti 

pokušeniam diabla. Toto je povzbudenie Svätého Otca z piatka 11. apríla. Poukázal 

tiež na to, že všetci sme pokúšaní, pretože diabol nechce našu svätosť. Kresťanský 

život je skutočným bojom proti zlu, podobne aj Ježišov život bol bojom.  

 

Prof. Marek Šmid:  P{pežské univerzity učia hodnotovej orientácii 
Rektor Trnavskej univerzity v Trnave (TU) prof. Marek Šmid a študentka Teologickej 

fakulty TU Helena Lukianová v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas hovoria o význame 

skúseností nadobudnutých vďaka pobytom v akademickom prostredí rímskych 

p{pežských univerzít.                                                                                                         VIAC 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

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/2014/04/11/svätý_otec_rozdeleným_venezuelčanom:_všetkých_vás_spája_viera_v_boha/slo-789945
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/15/pápež_františek_prejavil_blízkosť_obetiam_požiaru_v_čile/slo-791091
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/10/pápež_vo_štvrtkovej_homílii:_diktatúra_uniformného_myslenia_zabíja/slo-789707
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/11/pápež_v_piatkovej_homílii:_diabol_existuje_aj_v_21._storočí/slo-790129
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/16/rektor_trnavskej_univerzity:_pápežské_univerzity_učia_hodnotovej/slo-791348

