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V{žení priatelia, uplynulý týždeň v Ríme patril najmä Mari{nskym dňom. Svätý Otec nás 

všetkých zveril pod ochranu Panny M{rie Fatimskej. Treba však spomenúť aj odovzdanie 

štafety na poste vatik{nskeho št{tneho sekret{ra a konferenciu o mieste ženy v Cirkvi. „Ako 

často v rodine hovoríme «ďakujem»? Ako často sa poďakujeme tomu, kto n{m pom{ha, kto 

nám stojí nablízku, kto n{s sprev{dza životom?” Toto n{m v nedeľu pripomenul Svätý Otec, 

a preto v mene celej redakcie vyslovujem úprimné «Ďakujeme!» každému posluch{čovi, 

čitateľovi, priaznivcovi Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu a šíriteľovi myšlienok 

Svätého Otca. 

P. Jozef Bartkovjak SJ, vedúci redakcie 
___________________________________________________________________________________ 

 

Nástup nového vatikánskeho št{tneho 

sekretára  Mons.  Pietra  Parolina 
Mons. Pietro Parolin je od 15. októbra 2013 vo 

funkcii vatik{nskeho št{tneho sekret{ra, za ktorého 

ho vymenoval p{pež František 31. augusta t. r. Po 

siedmich rokoch vystriedal kardinála Tarcisia 

Bertoneho,  ktorý  v decembri  oslávi  79  rokov.  
 

Svätý Otec prijal odchádzajúceho sekretára na 

dopoludňajšej audiencii v Apoštolskom pal{ci spolu 

s nadriadenými a zamestnancami št{tneho sekreta-

riátu. Kardinálovi Bertonemu vyjadril poďakovanie 

za jeho doterajšiu službu vo funkcii št{tneho 

sekretára, a to aj v mene svojho predchodcu Benedikta 

XVI. Nový sekretár, 58-ročný arcibiskup Pietro 

Parolin, ktorý donedávna pôsobil ako apoštolský 

nuncius vo Venezuele, sa musel podrobiť oper{cii, teda zo zdravotných dôvodov sa 

na audiencii zúčastniť nemohol a úrad prevezme osobne o p{r týždňov neskôr.    VIAC 

 

Z programu  „Mariánskych  dní  2013“  za  účasti  p{peža  Františka 
Uplynulý víkend 12. a 13. októbra sa v Ríme uskutočnili Mariánske dni. Cirkev si 

nimi pripomenula výročie posledného zo šiestich zjavení vo Fatime (vždy 13. dňa 

v mesiaci, od mája do októbra 1917). Pri tejto príležitosti bola socha Fatimskej 

Panny Márie prevezená z Portugalska do Ríma. 
 

Na jednom z posledných podujatí Roka viery, organizovanom Rímskym vikariátom 

a P{pežskou radou na podporu novej evanjelizácie, si sochu mohlo len na Námestí sv. 

Petra uctiť asi 150-tisíc veriacich a zástupcov mariánskych hnutí zo 48 krajín sveta. 

Program Mariánskych dní, ktoré sa napriek predpovedanému dažďu konali za 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/15/pápež_františek_sa_poďakoval_kardinálovi_bertonemu/slo-737531
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/15/novým_štátnym_sekretárom_je_odo_dnes_mons._pietro_parolin/slo-737483
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pekného slnečného počasia, sa začal v sobotu ráno púťou k hrobu sv. Petra, po ktorej 

nasledovala eucharistická adorácia a vysluhovanie sviatosti pokánia v kostoloch 

v blízkosti Vatikánu. Prvou zast{vkou sochy Panny M{rie Fatimskej bol kl{štor Mater 

Ecclesiae vo Vatik{nskych z{hrad{ch, kde býva emeritný p{pež Benedikt XVI. Druhou 

Dom sv. Marty a o 16. hod. popoludní prechádzala Námestím sv. Petra v procesii 

mari{nskych združení s čestným sprievodom Švajčiarskej gardy. Umiestnen{ bola na 

pódiu pred bazilikou. Svätý Otec po úvodnej modlitbe a siedmych zastaveniach 

Bolestnej cesty Božej Matky – 

Via Matris – predniesol 

katechézu. Zameral sa v nej na 

tri charakteristické prvky 

Máriinej viery: 1. Máriina viera 

rozviazala uzol hriechu, 

2. Máriina viera dala Božiemu 

Synovi ľudské telo a 3. Máriina 

viera je putovaním cestou kríža. 

Z vatikánskeho námestia bola 

socha v sobotu večer prenesená 

na pútnické miesto Panny Márie 

Božskej lásky (Madonna del Divino Amore) na okraji Ríma. Tu sa o 19. hod. začalo 

Nočné bdenie s Pannou Máriou v spojení s ďalšími mari{nskymi svätyňami: 

Bazilikou Zvestovania v Nazarete, s Čenstochovou v Poľsku, Aparecidou v Brazílii, 

s Lurdami vo Francúzsku a ďalšími. Účastníkov modlitbovej vigílie Svätý Otec 

pozdravil prostredníctvom videoposolstva. Na druhý deň v nedeľu 13. októbra po 

modlitbe posvätného ruženca na vatikánskom námestí slávil p{pež František svätú 

omšu so začiatkom o 10.30 hod. V homílii predostrel na zamyslenie tri body: 1.Boh 

nás prekvapuje, 2. Boh n{s žiada o vernosť, 3. Boh je naša sila V závere eucharistickej 

slávnosti zasvätil ľudstvo Panne Márii. Potom v krátkom príhovore pred modlitbou 

Anjel Pána Svätý Otec poďakoval prítomným za účasť a pripomenul nedeľnú 

beatifikáciu 522 mučeníkov z čias prenasledovania Cirkvi v 30. rokoch 20. storočia 

v Španielsku. Beatifikácia sa konala v Tarragone a pápež účastníkov beatifikačnej 

slávnosti pozdravil prostredníctvom videoposolstva. Po požehnaní, ktorým sa 

Mari{nske dni 2013 skončili, ešte Svätý Otec prechádzal pomedzi stotisícový zástup.  

 

Generálna audiencia:  Čo pre n{s znamen{, že Cirkev je apoštolská? 
V stredu 16. októbra 2013 sa na n{mestí pred Bazilikou sv. Petra už od skorého r{na 

zhromažďovali pútnici, aby sa stretli s p{pežom Františkom počas gener{lnej 

audiencie. Medzi skupinami zo Slovenska boli farníci zo Sniny, Rudlo-

va, Kr{ľoviec, veriaci z Košíc a ďalších miest.  
 

Námestie bolo celkom zaplnené a počasie tentoraz veľmi priaznivé. Svätý Otec ako 

zvyčajne prech{dzal medzi pútnikmi v otvorenom džípe, žehnal ich a zastavoval sa 

osobitne pri rodičoch s malými deťmi a pri osobách s hendikepom. Katechézu Svätý 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/14/pápež_františek:_katechéza_z_otvorenia_mariánskych_dní/slo-737167
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/14/videoposolstvo_svätého_otca:_vnímajme_máriin_pohľad/slo-737132
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/13/homília_pápeža_františka_pri_vyvrcholení_mariánskych_dní/slo-736991
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/13/svätý_otec_zveril_cirkev_do_ochrany_fatimskej_panny_márie_/slo-736928
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/13/slová_pápeža_františka_pred_anjel_pána_13._októbra/slo-736936
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/13/slová_pápeža_františka_pred_anjel_pána_13._októbra/slo-736936
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Otec venoval poslednej zo štyroch z{kladných charakteristík Cirkvi podľa Kréda: 

Cirkev je apoštolsk{. Ako úvodné čítanie vybral myšlienku z Listu Efezanom: „Teda už 

nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste 

postavení na z{klade apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je s{m Kristus Ježiš“ 

(Ef 2,19-20). Vysvetlil, že apoštol je ten, ktorý je poslaný za nejakým účelom.  Úlohou 

apoštola je na prvom mieste to, aby sa modlil. Na druhom mieste m{ ohlasovať 

evanjelium. „Toto je dôležité, pretože keď rozmýšľame o apoštoloch, myslíme si, že boli 

poslaní iba ohlasovať evanjelium, vykon{vať množstvo vecí,“ upozornil p{pež. Bližšie sa 

potom pristavil pri troch významoch „apoštolskosti“ Cirkvi: (1) Cirkev je založen{ na 

ohlasovaní a modlitbe apoštolov, na autorite, ktorú dostali od samotného Krista. (2) 

Cirkev uchováva a odovzd{va učenie apoštolov, za pomoci Ducha Svätého, ktorý 

v nej prebýva. (3) Cirkev je poslan{ prin{šať evanjelium celému svetu a tak 

pokračovať v poslaní, ktoré Ježiš zveril apoštolom.                                                      VIAC 
 

Pápežskej rade pre novú evanjeliz{ciu:  Potrebujeme kyslík evanjelia 
Svätý Otec prijal v pondelok 14. októbra na audiencii účastníkov plen{rneho 

zhromaždenia P{pežskej rady na podporu novej evanjeliz{cie na čele s jej 

predsedom arcibiskupom Rinom Fisichellom.  
 

Ohlasujme evanjelium skôr svedectvom života ako slovami a prin{šajme ho do sveta 

skrze vierohodných ľudí, ktorí sú schopní hovoriť Ježišovou rečou milosrdenstva. Do 

týchto slov by sa dalo zhrnúť posolstvo p{peža Františka. Prípad detí, ktoré ani 

nevedia urobiť znak kríža, označil v príhovore za znamenie súčasnej n{boženskej 

negramotnosti, ktor{ nepotrebuje žiadny koment{r. Pr{ve s týmto vedomím hovoril 

o „novej evanjeliz{cii“ ako o službe 

a zhrnul ju do troch bodov: Prvenstvo 

svedectva, naliehavosť vyjsť v ústrety 

a zameranie sa na podstatu: „Každý 

pokrstený je „Cristoforo‘, teda nositeľ Krista, 

ako hovorievali dávni otcovia. Kto stretol 

Krista, ako Samarit{nka pri studni, nemôže 

si ponechať pre seba túto skúsenosť, ale cíti 

túžbu podeliť sa o ňu, zaniesť Ježiša 

ostatným. Je tu ot{zka pre všetkých, či tí, 

ktorí n{s stret{vajú, cítia v našom živote teplo viery, vidia na našej tv{ri radosť z toho, že sme 

sa stretli s Kristom!“                                                                                                              VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/16/generálna_audiencia:_čo_pre_nás_znamená,_že_cirkev_je_apoštolská/slo-737725
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/14/františek_pápežskej_rade_pre_novú_evanjelizáciu:_potrebujeme_kyslík/slo-737254
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P{pež František účastníkom semin{ra k výročiu „Mulieris dignitatem“  
O potrebe oceniť ženy v cirkevnej a v laickej spoločnosti hovoril p{pež František 

počas stretnutia s účastníkmi semin{ra pri príležitosti 25. výročia apoštolského listu 

Mulieris dignitatem  blahoslaveného  Jána Pavla II.,  ktorý  sa  skončil  11. októbra.  
 

V úvode príhovoru zdôraznil význam apoštolského listu a nazval ho „historickým 

dokumentom, prvým p{pežským učením zaoberajúcim sa výlučne témou žien“. 

Pripomenul, že materstvo sa nemôže obmedziť len na rolu, ktorú spoločnosť 

prisudzuje žene, nemožno však podporovať ani takú emancip{ciu, ktorej chýbajú črty 

charakteristické pre ženský svet. „Môže sa zmeniť mnoho vecí, a mnoho sa aj pod 

vplyvom kultúrnej a soci{lnej evolúcie zmenilo, ale faktom zost{va, že je to pr{ve žena, ktor{ 

počne, vynosí vo svojom lone a porodí človeka.“                                                                   VIAC 
 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty 
Mať sa vždy na pozore pred m{mením diabla. Tak{ bola ústredn{ téma homílie 

p{peža Františka z rannej svätej omše v Dome sv. Marty v piatok 11. októbra. Ako 

zdôraznil, nemožno sledovať Ježišovo víťazstvo nad zlom iba z polcesty. Nesmieme sa 

nechať zmiasť, relativizovať pravdu v boji proti diablovi. Modlárstvo a pokrytectvo 

nie sú zriedkavosťou ani v živote kresťanov. Na tieto dve neresti pouk{zal p{pež 

František v homílii svätej omše, ktorú sl{vil v Dome sv. Marty v utorok 15. októbra. 

Za n{vod, ako sa uchr{niť pred týmto pokušením, označil Svätý Otec praktizovanie 

prik{zania l{sky k Bohu a k blížnemu. Upozornil na nebezpečenstvo byť „apoštolom 

vlastných predstáv“ alebo ctiteľom vlastného blaha namiesto Boha.  
 

Relátorom synody o rodine bude kardin{l Erdő  
P{pež František vymenoval v pondelok 14. októbra generálneho relátora pre 

budúcoročné zasadnutie Biskupskej synody na tému rodiny ako výzvy pre 

evanjeliz{ciu. Je ním kardin{l Péter Erdő, ostihomsko-budapeštiansky arcibiskup. 

Z{roveň arcibiskupa Brunoa Forteho z talianskej diecézy Chieti-Vasto vymenoval za 

osobitného sekretára pre zasadnutie synody, ktoré sa bude konať vo Vatik{ne 5. – 19. 

októbra 2014. V sobotu p{pež vymenoval nového sekretára Kongregácie pre 

biskupov. Stal sa ním 54-ročný Mons. Ilson de Jesus Montanari, pôvodom z Brazílie, 

doterajší pracovník úradu Kongregácie pre biskupov.  
 

Z listu Svätého Otca predsedovi vatikánskeho governatorátu  
P{pež František 15. októbra vymenoval za biskupa P. Fernanda Vérgez Alzagu, 

nového gener{lneho sekret{ra Governator{tu Mestského št{tu Vatik{n. Pri tejto 

príležitosti napísal predsedovi governator{tu, kardin{lovi Giuseppemu Bertellovi.  

V liste p{pež ocenil osobitosť zamestnancov v službe Svätej stolici a zodpovednosť 

tých, ktorí musia dbať o ľudskú a kresťanskú form{ciu. Píše o dôležitej a hodnotnej 

práci zamestnancov Svätej stolice, osobitne pracovníkov governatorátu. Ako 

spoločenstvo zjednotené pri vykonávaní rôznych úloh, píše František citujúc J{na 

Pavla II., „musí mať na pamäti ako z{kladné pravdivosť katolíckeho učenia o ľudskej 

pr{ci“ a z{roveň „osobitné spojenie s Apoštolskou stolicou.“                                     VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/12/pápež_františek:_materstvo_je_viac_než_len_spoločenská_rola/slo-736869
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/12/kritériá_na_rozoznávanie_diablových_nástrah_-_pápež_františek_v/slo-736706
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/15/pápež_v_rannej_homílii_o_našom_modlárstve_a_pokrytectve_/slo-737497
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/15/z_listu_svätého_otca_predsedovi_vatikánskeho_governatorátu_/slo-737588
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Predseda Európskeho parlamentu pozval p{peža do Štrasburgu 
P{pež František dostal pozvanie navštíviť Európsky parlament v Štrasburgu. Stalo 

sa tak počas stretnutia s jeho predsedom Martinom Schulzom, ktorého prijal vo 

Vatikáne 10. októbra, 25 rokov od prejavu Jána Pavla II. na jeho pôde 11. okt. 1988.  
 

Predseda Európskeho parlamentu pozvanie adresované 

p{pežovi Františkovi komentoval o.i. slovami: „ Svätá stolica 

je re{liou a p{pež osobnosťou, ktoré majú obrovský vplyv na 

svetovú diskusiu o zmenách, ktoré potrebujeme. Z tohto dôvodu 

by mal človek tak veľkého vplyvu a dôležitosti, dostať slovo pr{ve 

v súvislosti s diskusiou o úlohe Európy vo svete.“                  VIAC 
 

P{pež František: Ako čeliť škand{lu hladu vo svete? 
16. október je z iniciatívy Organiz{cie pre výživu a poľnohospod{rstvo FAO 

Svetovým dňom výživy. Jeho tohtoročný slogan znie „Zdravie jednotlivcov z{visí 

od zdravých potravinových systémov“. Prin{šame posolstvo p{peža k tomuto dňu. 
 

Sl{venie dňa tentokr{t kladie dôraz na úlohu potravinových systémov, aby 

s dlhodobou udržateľnosťou spoľahlivo zabezpečili prísun potravín a výživu 

obyvateľstva. Josému Grazianovi da Silvovi, gener{lnemu riaditeľovi organiz{cie 

FAO, ktorá má svoje hlavné sídlo v Ríme, Svätý Otec František zaslal posolstvo, 

v ktorom označuje existenciu hladu vo svete za škand{l.                                            VIAC 
 

Motorku  Harley Davidson  daroval  p{pež  Rímskej diecéznej  charite 
Motocykel značky Harley Davidson, ktorý dostal p{pež František od 

motorkárov v júni tohto roku, venoval 12. októbra Charite. Oznámil 

to Mons. Enrico Feroci, riaditeľ Rímskej charity. Charita motorku 

predá a výťažok použije na financovanie rekonštrukcie jed{lne 

a ubytovne pre bezdomovcov, ktoré sa nachádzajú v budove Charity 

pri vlakovej stanici Termini. O chudobných sa tam stará od roku 

1987. Mons. Feroci sa p{pežovi Františkovi poďakoval v mene 

všetkých,  ktorí  budú  mať  úžitok  z tohto  jeho  „gesta solidarity“.  
 

Na budúcoročné svätorečenie J{na XXIII. a Jána Pavla II. bez lístkov 
Na účasť na sl{vnostnom obrade svätorečenia 

blahoslavených p{pežov J{na XXIII. a Jána Pavla II., 

ktorý sa uskutoční v Nedeľu Božieho milosrdenstva 27. 

apríla 2014, veriaci nebudú potrebovať lístky. Prefektúra 

P{pežského domu ozn{mila, že na tejto dlho očak{vanej 

udalosti sa môžu zúčastniť všetci, ktorí prídu na 

Námestie sv. Petra, Námestie Pia XII. a ulicu Via della Conciliazione, ktorá sa tiahne 

smerom k Anjelskému hradu. Prefektúra z{roveň varuje veriacich, aby sa nedali 

nachytať podvodníkmi alebo agentúrami ponúkajúcimi lístky na túto udalosť. 

Pripomína tiež, že aj účasť na audienci{ch a sl{vnostiach, ktorým počas roka predsed{ 

Svätý Otec, je bezplatná.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/12/predseda_európskeho_parlamentu_pozval_pápeža_do_štrasburgu/slo-736667
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/16/pápež_františek:_ako_čeliť_škandálu_hladu_vo_svete/slo-737869


Listy z Vatikánu 

Týždenný prehľad aktivít Svätého Otca                           Rím 10. – 16. október 2013 

 

 6 

Rozhovor s Katarínou Hulmanovou k výročiu „Mulieris dignitatem“ 
Tento rok si pripomíname 25. výročie apoštolského listu blahoslaveného J{na Pavla II. 

Mulieris dignitatem o dôstojnosti a povolaní ženy, ktorý bol publikovaný 15. augusta 

1988. Pri tejto príležitosti zorganizovala P{pežsk{ rada pre laikov v uplynulých dňoch 

študijný semin{r, na ktorom Slovensko zastupovala Katarína Hulmanová, 

koordin{torka občianskeho združenia Fórum kresťanských inštitúcií a členka 

P{pežskej rady pre laikov.  
 

SKM Paríž dôstojne osl{vila svoje 60. výročie 
Slovenská katolícka misia v Paríži, ktor{ nesie v názve mená sv. Cyrila a Metoda, si 

v nedeľu 13. októbra pripomenula šesťdesiate výročie svojho založenia. Oslavy sa 

začali sl{vnostnou svätou omšou v kostole St Madeleine v Paríži, ktorú za účasti asi 

400 veriacich celebroval biskup Jozef Haľko spolu s dvan{stimi kňazmi. O priebehu 

osláv, vrátane popoludňajšieho kultúrno-duchovného programu a aktuálnej výstavy, 

informuje  priamo  z Paríža  duchovný správca  misie  Mons. PhDr. Imrich Tóth, PhD. 

 

Kongres biskupov východných katolíckych cirkví 
V Košiciach sa 17. októbra stretnú biskupi východných 

katolíckych cirkví. Ústrednou témou štvordňového 

stretnutia bude evanjelizácia kultúry. Kongres organizuje 

Rada európskych biskupských konferencií (CCEE).  
 

Zúčastnia sa na nej predovšetkým gréckokatolíckej 

biskupov z celej Európy, ale aj predstaviteľov iných 

východných katolíckych cirkví, vrátane maronitskej, 

chaldejskej a arménskej. Stretnutie sa uskutočňuje na 

pozvanie vladyku Milana Chautura, gréckokatolíckeho 

košického eparchu. Výber témy konferencie korešponduje s 

1150. výročím príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú 

Moravu a prebiehajúcim Rokom viery. Vyše tridsať 

hierarchov sa bude zamýšľať nad aktualiz{ciou odkazu solúnskej misie v oblasti 

inkulturácie a evanjelizácie kultúry.                                                                                VIAC 

 

____________________________________________________________________________ 
 

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 

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/2013/10/15/rozhovor_s_katarínou_hulmanovou_k_výročiu_mulieris_dignitatem/slo-737600
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/14/skm_paríž_dôstojne_oslávila_svoje_60._výročie/slo-737301
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/16/košice_privítajú_biskupov_východných_katolíckych_cirkví/slo-737880

