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Pápež František pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná  
Od rána prichádzali v nedeľu 14. apríla 2013 na Námestie sv. Petra pútnici z celého 

sveta. Napoludnie, keď sa Svätý Otec ukázal v okne Apoštolského paláca, aby sa 

spolu pomodlili modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná, ich bolo vyše 80-tisíc. V úvode 

príhovoru ich pozdravil jemu vlastným spôsobom     

        – „Bratia a sestry dobrý deň!“ –  a  pokračoval:  
 

„Chcel by som sa na chvíľu zastaviť pri Skutkoch 

apoštolov, pri texte, ktorý ponúka liturgia dnešnej 

Tretej nedele vo veľkonočnom období. Tento text 

hovorí o tom, ako prvé ohlasovanie apoštolov 

v Jeruzaleme naplnilo mesto učením, že Ježiš 

skutočne vstal z mŕtvych podľa Písem a že bol Mesiášom, o ktorom hovorili proroci. 

Veľkňazi a predstavení mesta veľmi kritizujú rodiace sa spoločenstvo veriacich 

v Krista a uväznia apoštolov s príkazom, aby už viac nehovorili v jeho mene. Peter 

a ostatní jedenásti však odpovedali: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Boh našich 

otcov vzkriesil Ježiša... Jeho Boh svojou pravicou povýšil za Vládcu a Spasiteľa... A my 

sme toho svedkami aj Duch Svätý“ (Sk 5,29-32). Potom dali apoštolov zbičovať 

a znovu im prikázali, aby viac nerozprávali v Ježišovom mene. Oni odišli, ako to 

opisuje Sväté písmo – „natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto 

meno“ (v. 41). Pýtam sa však: Kde nachádzali prví učeníci silu k vydávaniu takéhoto 

svedectva? A nielen to: Odkiaľ pochádzala ich radosť a odvaha ohlasovať napriek 

prekážkam a hrozbám? Nezabúdajme na to, že apoštoli boli jednoduchí ľudia, neboli 

farizeji, zákonníci, ani nepatrili do kňazského stavu. Ako mohli so svojimi 

obmedzeniami a s odporom autorít naplniť Jeruzalem svojim učením (porov. Sk 5,28)?  

Je jasné, že iba prítomnosť vzkrieseného Pána a konanie Ducha Svätého môže 

vysvetliť túto skutočnosť.“                                                                                                 VIAC  

 

Homília z prvej svätej omše pápeža Františka v Bazilike sv. Pavla  
Svätý Otec slávil v nedeľu 14. apríla o 17.30 hod. Eucharistiu v  Bazilike sv. Pavla za 

hradbami, jednej zo štyroch pápežských bazilík, postavenej v 4. storočí nad hrobom 

apoštola Pavla. Pred začiatkom slávnosti ho privítal kardinál James Michael 

Harvey, arcikňaz tejto baziliky. V homílii pápež zdôraznil, že nie je možné 

ohlasovať evanjelium bez svedectva života. 
 

„Drahí bratia a sestry! S radosťou dnes 

slávim spolu s vami Eucharistiu v tejto 

Bazilike. Pozdravujem arcikňaza, kardinála 

Jamesa Harveya a ďakujem mu za jeho slová. 

Spolu s ním pozdravujem a ďakujem 

rozličným inštitúciám, ktoré sú súčasťou tejto 

baziliky a rovnako aj všetkých vás. 

Nachádzame sa nad hrobom sv. Pavla, 

pokorného a veľkého apoštola Pána, ktorého ohlasoval slovom, svedčil o ňom svojim 

mučeníctvom a klaňal sa mu celým srdcom. Toto sú tri slovesá, nad ktorými chcem 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/14/pápež_františek:_ten,_kto_skutočne_pozná_ježiša,_nemôže_o_ňo/slo-682751
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uvažovať vo svetle Božieho slova, ktoré sme počuli: ohlasovať, svedčiť, klaňať sa. 

V prvom čítaní ohromuje Petrova sila a rovnako aj sila apoštolov. Keď im prikázali 

mlčať, nevyučovať v Ježišovom mene, neohlasovať jeho posolstvo, oni jasne 

odpovedajú: «Boha treba viac poslúchať ako ľudí».“                                                    VIAC 
 

Generálna audiencia pápeža Františka v stredu 17. apríla 2013 
Slnečné počasie a desaťtisíce veriacich. Takto to opäť vyzeralo na Námestí sv. Petra 

počas generálnej audiencie. V  katechéze pápež hovoril o Ježišovom 

nanebovstúpení  a jeho  dôsledkoch.       V závere  sa  dotkol   zemetrasenia  v Iráne. 
  

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V Kréde vyznávame, že Ježiš „vystúpil na nebesia, 

sedí po pravici Otca“. Ježišov pozemský život vrcholí skutočnosťou nanebovstúpenia, 

keď odchádza z tohto sveta k Otcovi a je povýšený po jeho pravici. Aký je význam 

tejto udalosti? Aké dôsledky má pre náš život? Čo znamená kontemplovať Ježiša, 

ktorý sedí po Otcovej pravici? Nechajme sa v tejto súvislosti viesť evanjelistom 

Lukášom. Začnime chvíľou, keď sa Ježiš rozhoduje vydať na svoju poslednú cestu do 

Jeruzalema. Sv. Lukáš píše: „Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo sveta, 

pevne sa rozhodol ísť do 

Jeruzalema” (Lk 9,51). 

Vystupujúc do svätého mesta, 

v ktorom sa uskutoční jeho 

„exodus“ z tohto života, Ježiš 

už vidí cieľ, nebo. Zároveň 

dobre vie, že cesta, ktorá ho 

privedie do Otcovej slávy, 

prechádza cez kríž, prostred-

níctvom poslušnosti Božiemu plánu lásky voči ľudstvu. Katechizmus Katolíckej cirkvi 

potvrdzuje, že „vyzdvihnutie na kríž je znamením a predzvesťou vyzdvihnutia pri 

nanebovstúpení”. Aj nám musí byť zrejmé v našom kresťanskom živote, že vstup do 

Otcovej slávy sa realizuje každodennou vernosťou jeho vôli, aj keď si vyžaduje obetu 

a zmenu našich plánov.“                                                                                                    VIAC 
 

Svätá omša za Benedikta XVI. v deň jeho narodením 
Duch Svätý vedie ľudí a Cirkev k napredovaniu, ale my kladieme odpor 

a nechceme sa meniť. Toto povedal pápež František v utorok 16. apríla počas rannej 

svätej omše v kaplnke Domu sv. Marty. V jej úvode pripomenul narodeniny 

Benedikta XVI. slovami: „Obetujme túto svätú omšu za neho, aby Pán bol s ním, 

posilňoval ho a dal mu veľa útechy.“ 
 

V homílii Svätý Otec komentoval prvé čítanie dňa: Hovorí nám o mučeníctve svätého 

Štefana, ktorý pred ukameňovaním ohlasoval vzkrieseného Krista, napomínajúc 

prítomných silnými slovami: «Vy, tvrdošijní, čo vždy odporujete Duchu Svätému.» 

Štefan im pripomína, ako prenasledovali prorokov a po tom ako ich zabili, postavili 

im krásny hrob a až potom si ich uctievali. Aj Ježiš – poznamenal pápež – karhá 

emauzských učeníkov: «Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/14/stredná_vrstva_svätosti,_do_ktorej_môžeme_patriť_aj_my/slo-682813
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/17/apel_svätého_otca/slo-683752
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/17/pápež_františek_o_ježišovi_ako_o_obhajcovi_pred_nástrahami_a_hriechmi/slo-683821
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/16/benedikt_xvi._sa_dnes_dožíva_86_rokov/slo-683318
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/16/benedikt_xvi._sa_dnes_dožíva_86_rokov/slo-683318
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proroci!» Vždy, aj medzi nami, je odpor k Duchu Svätému, skonštatoval Svätý Otec 

a dodal: „Aby som to povedal jasne: Duch Svätý nám je nepohodlný. Pretože nami hýbe, núti 

nás kráčať, núti Cirkev k napredovaniu. My sme ako Peter pri premenení: «Ach, aké je krásne 

byť tak všetci dohromady!» ... Chceme, aby sa Duch Svätý zmiernil, chceme skrotiť Ducha 

Svätého. A toto nejde. Pretože on je Boh a On je vietor, ktorý prichádza a odchádza a my 

nevieme odkiaľ. Božia moc, je to, čo nám dáva útechu a silu k pohybu, k napredovaniu.“   VIAC 

 

Blahoželania Benediktovi XVI. k jeho 86. narodeninám 
Hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi SJ informoval,  

že 16. apríla 2013 – okrem rannej svätej omše za Benedikta XVI. –  

pápež František v priebehu dopoludnia zatelefonoval do Castel  

Gandolfa. V srdečnom rozhovore odovzdal svoje pozdravy 

 a želania všetkého najlepšieho aj bratovi Benedikta XVI.,  

Mons. Georgovi Ratzingerovi, ktorý je niekoľko dní v Castel  

Gandolfe, aby tento deň, ako aj nadchádzajúce meniny brata  

Georga oslávili rodinne, bratsky.  Kardinál Angelo Comastri,  

vikár Svätého Otca pre mesto Vatikán v tejto súvislosti hovorí  

o blahoželaniach, ktoré prichádzajú Benediktovi XVI.  

 a zdôrazňuje veľký význam špecifického poslania emeritného  

pápeža Benedikta XVI. v ústraní Castel Ganolfa pre Cirkev. 

 

Pápež František prisľúbil toskánskym biskupom návštevu  
Pápež František prijal 11. a 12. apríla na audiencii toskánskych biskupov, a to pri 

príležitosti končiacej sa návštevy  Ad limina apostolorum, ktorú začali v pondelok 

8. apríla 2013. Biskup Livorna, Mons. Simone Giusti označil stretnutie za „krásne”.  
 

„Pápež je skutočne človekom, ktorý vie počúvať a ako dobrý otec vie poradiť. Chcel poznať 

problémy našich diecéz, aj mojej diecézy, a potom  mi dal niekoľko rád, povzbudení. Bolo to 

naozaj pekné stretnutie!“ Biskup Giusti potvrdil, že Svätý Otec počas audiencie navrhol, 

že Toskánsko navštívi: „Skutočne to vyzerá, že áno. Súhlasili sme. Musíme poslať oficiálny 

list; v budúcom roku 2014 uplynie 450 rokov od vyhlásenia Panny Márie z Montenera za 

patrónku Livorna.“ Medzi konkrétnymi radami a odporúčaniami Svätého Otca biskup 

Livorna spomenul pastoráciu mladých a citoval slová Svätého Otca: „Nedovoľte, aby im 

bola ukradnutá nádej.“                                                                                                           VIAC 
 

Svätý Otec Pápežskej biblickej komisii  
Výklad Svätého písma nemôže byť iba výsledkom individuálneho vedeckého 

úsilia, ale musí byť konfrontovaný so živou Tradíciou Cirkvi – povedal o. i. pápež 

27 teológom,  ktorých  prijal  na  audiencii v Sále  pápežov  v piatok  12. apríla  2013.  
 

V mene členov Pápežskej biblickej komisie, pri príležitosti jej výročného plenárneho 

zasadnutia, pápeža v úvode audiencie pozdravil jej predseda, arcibiskup Gerhard 

Ludwig Müller. Potom sa ujal slova Svätý Otec: „Ctihodný brat, drahí členovia 

Pápežskej biblickej komisie, som rád, že vás môžem prijať v závere vášho výročného 

plenárneho zhromaždenia. Ďakujem predsedovi, arcibiskupovi Gerhardovi 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/16/omša_za_benedikta_xvi._v_deň_jeho_narodením/slo-683320
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/16/kardinál_comastri:_modlitba_benedikta_xvi._podporuje_pápeža_františk/slo-683537
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/12/pápež_prisľúbil_toskánskym_biskupom_návštevu/slo-682303
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Ludwigovi Müllerovi za pozdravné slová a zhrnutie témy, ktorá bola predmetom 

vašej dôslednej reflexie počas pracovného 

stretnutia. Opäť ste sa zišli, aby ste hlbšie 

prenikli do veľmi dôležitej témy: Inšpirácia a 

pravda v Biblii. Ide o tému, ktorá sa dotýka 

nielen jednotlivých veriacich, ale celej Cirkvi, 

pretože život a poslanie Cirkvi je založené na 

Božom slove, ktoré je dušou teológie a súčasne 

inšpiráciou kresťanského života. Ako vieme, Sväté písmo je svedectvom Božieho slova 

v písanej forme, kánonický pamätný spis, ktorý dosvedčuje Božie zjavenie.“          VIAC  
 

Slová pápeža „Pápežskej nadácii“  v kontexte  výročia  Pacem in terris  
Vo štvrtok 11. apríla 2013 sa v Klementínskej sále Apoštolského paláca zišlo 

približne 120 členov „Pápežskej nadácie“. V mene prítomných v úvode audiencie 

pozdravil Svätého Otca americký kardinál Donald William Wuerl, arcibiskup 

Washingtonu, ktorý túto americkú charitatívnu asociáciu v roku 1988 založil.  
 

Pápež František vo svojom príhovore označil 50. výročie encykliky Pacem in terris, 

pripadajúce práve na tento deň, za motiváciu k neustálemu angažovaniu sa v úsilí 

o zmierenie a pokoj: „Drahí priatelia, som rád, že sa môžem stretnúť s členmi Pápežskej 

nadácie, počas ich púte do Ríma a ďakujem kardinálovi Wuerlovi za srdečné slová. Naozaj 

oceňujem vašu spomienku pred Pánom v modlitbe v týchto dňoch, keď som začal svoju službu 

ako biskup Ríma a pastier univerzálnej Cirkvi. Počas 25 rokov od založenia nadácie ste vy 

a vaše pobočky pomohli Petrovmu nástupcovi v podpore mnohých diel apoštolátu a charity, 

zvlášť blízkych jeho srdcu.“                                                                                                   VIAC  
 

Pápež František sa stretol so zamestnancami vatikánskeho sekretariátu 
Necelú hodinu trvala návšteva pápeža Františka v úrade Štátneho sekretariátu 

12. apríla 2013, počas ktorej sa jeho zamestnancom poďakoval za ich „nezaplatiteľnú 

prácu“. Adresoval im tiež osobitné poďakovanie za ich úsilie počas náročných dní 

spojených s konkláve. Stretol sa s personálom oboch oddelení: sekretariátu pre 

všeobecné záležitosti a pre vzťahy so štátmi. Ide o takmer 300 ľudí, nielen kňazov, ale 

aj rehoľníkov, rehoľníčky i laikov. Kardinál Tarcisio Bertone, vatikánsky štátny 

sekretár sa Svätému Otcovi poďakoval za návštevu „veľkej rodiny jeho najbližších 

spolupracovníkov“. V jej závere pápež udelil zamestnancom svoje požehnanie a osobne 

pozdravil každého z nich.  
 

Patriarcha Fouad Twal:  Pápež – veľký človek, 

ktorý nemusí nič predstierať 
„Ideme navštíviť pápeža, aby sme mu odovzdali 

pozdravy zo Svätej zeme a predstavili mu realitu našej 

Cirkvi a spoločenstva,“ uviedol pre agentúru Asianews 

páter David Neuhaus, vikár hebrejsky hovoriacej 

komunity     Latinského    patriarchátu     Jeruzalema.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/12/pápež_teológom:_výklad_biblie_nemôže_byť_iba_výsledkom_individuálneh/slo-682232
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/11/mons._capovilla_k_50._výročiu_pacem_in_terris:_ján_xxiii._ukázal,_ž/slo-681904
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/11/svätý_otec_pápežskej_nadácii:_50._výročie_pacem_in_terris_pozýva_/slo-681915
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S takýmto cieľom zavítala 15. apríla 2013 do Vatikánu oficiálna delegácia patriarchátu, 

ktorú viedol latinský patriarcha Fouad Twal. Pokoj na Blízkom východe, situácia 

kresťanov v oblasti, ale aj sýrska kríza. Toto boli najhlavnejšie témy stretnutia pápeža 

Františka s Mons. Fouadom Twalom, ktorého sprevádzali pomocní biskupi Izraela, 

Jeruzalema, Jordánska a nový arcibiskup Tunisu Ilario Antoniazzi. „Pokorný, veľký 

človek, ktorý má dar počúvania, ktorý nepredstiera, že vie všetko, ale chce vedieť 

preto, aby mohol lepšie pomôcť riešiť situáciu“, uviedol patriarcha.                         VIAC 

 

Španielsky predseda vlády Mariano Rajoy Brey vo Vatikáne  
V pondelok 15. apríla 2013 pápež František prijal na audiencii v Apoštolskom 

paláci španielskeho predsedu vlády Mariana Rajoya Breya, ktorý sa následne 

stretol s kardinálom Tarcisiom Bertonem, vatikánskym štátnym sekretárom a so 

sekretárom pre vzťahy so štátmi Mons. Dominiquem Mambertim.  
 

V komuniké Tlačového strediska Vatikánu sa uvádza, že rokovania – poznačené 

atmosférou srdečnosti – viedli k výmene názorov na ťažkú globálnu finančnú 

a ekonomickú situáciu, ktorej Španielsko – rovnako ako ostatné európske krajiny – 

čelí. Vyústila do vážnej krízy zamestnanosti, ktorá postihuje mnohé rodiny, najmä 

mladých ľudí. V tejto súvislosti bola docenená blízkosť Cirkvi a vyzdvihnuté 

pozoruhodné úsilie Charity a iných cirkevných charitatívnych združení v prospech 

najnúdznejších.                                                                                                                    VIAC 
 

Mozambický premiér na audiencii u Svätého Otca 
Pápež František prijal 11. apríla na audiencii v Apoštolskom paláci premiéra 

Mozambiku Alberta Clementina Vaquina. Ten sa následne stretol s kardinálom 

Tarcisiom Bertonem, vatikánskym štátnym sekretárom, ktorého sprevádzal Mons. 

Dominique Mamberti, sekretár pre vzťahy so štátmi. 
 

Počas rozhovoru, ktorý sa niesol v srdečnej atmosfére, premiér v mene mozambického 

obyvateľstva opätovne zablahoželal Svätému Otcovi k jeho zvoleniu. Rovnako 

vyjadril potešenie nad dobrými vzťahmi medzi Svätou stolicou a Mozambikom, ktoré 

posilnila aj bilaterálna dohoda podpísaná 7. decembra 2011 a ratifikovaná minulý rok. 

Obaja predstavitelia sa tiež zamerali na pozitívny prínos Katolíckej cirkvi v prospech 

mieru a rozvoja v krajine, predovšetkým prostredníctvom jej vzdelávacej, charitatívnej 

a sociálnej činnosti.                                                                                                              VIAC 

 

Mons. Semeraro  k plánovanej  revízii  Rímskej kúrie pápeža  Františka 
Po reforme Rímskej kúrie pápežom Pavlom VI. 

v roku 1967 bude pravdepodobne nasledovať 

Františkova revízia. K takémuto rozhodujúcemu 

kroku došlo naposledy pred takmer polstoročím, 

keď pápež Montini zveril štátnemu sekretárovi 

úlohu koordinovať  a  dohliadať  na všetky 

vatikánske  dikastériá  a iné  kuriálne  inštitúcie.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/12/do_vatikánu_zavíta_oficiálna_delegácia_na_čele_s_fouadom_twalom/slo-682298
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/15/komuniké_z_návštevy_španielskeho_predsedu_vlády_mariana_rajoya_brey/slo-682989
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/11/mozambický_premiér_na_audiencii_u_svätého_otca/slo-681938
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/13/svätý_otec_chce_revíziu_apoštolskej_konštitúcie_pastor_bonus/slo-682568
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Ako v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera poznamenal Mons. Marcello 

Semeraro, biskup Albana, „nič ešte nie je rozhodnuté a s prácou sa len začína“. Pápež 

František sa bude pri revízii apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II. Pastor bonus radiť so 

skupinou ôsmych kardinálov z celého sveta, ktorú zriadil. Práve Mons. Semerara 

vybral za sekretára skupiny. Spolupracoval s ním ešte ako kardinál, generálny relátor, 

počas synody v roku 2001, pri príprave dokumentov či definícii pozícii. Vatikánsky 

štátny sekretariát zohrával najdôležitejšiu úlohu a predstavoval spojenie medzi 

pápežom a dikastériami. Mons. Semeraro nepopiera, že by sa to mohlo zmeniť: „Je 

potrebné znovu prispôsobiť štruktúry potrebám súčasnej Cirkvi.“                            VIAC 

 

Sústrastný telegram Svätého Otca bostonskému arcibiskupovi 
Informácia o strate na životoch a vážnych zraneniach, ktoré spôsobili 15. apríla útoky 

v Bostone hlboko zarmútila Svätého Otca. Uvádza to v sústrastnom telegrame 

adresovanom kardinálovi Seanovi O´Malleyovi, bostonskému arcibiskupovi, kardinál 

Tarcisio Bertone, vatikánsky štátny sekretár. Ako píše, pápež František ho požiadal, 

aby arcibiskupa uistil o jeho sústrasti a blízkosti v modlitbách. V dôsledku tejto 

nezmyselnej tragédie „prosí o Boží pokoj pre zomrelých, jeho útechu pre trpiacich 

a silu pre všetkých, ktorí sa podieľajú na stále trvajúcej práci pri pomoci“. „V tomto 

čase smútku sa Svätý Otec modlí, aby sa všetci Bostončania zjednotili pri riešení nie 

toho, ako sa uchrániť pred zlom, ale ako premôcť zlo dobrom (porov. Rim 12, 21), 

spoločne pracujúc na budovaní stále spravodlivejšej, slobodnejšej a bezpečnejšej 

spoločnosti pre nasledujúce generácie.  

 

Rozhovor týždňa o vedení detí k eucharistickému tajomstvu 
Nielen pozornosť katechétov, ale aj rodičov upúta sobotný Rozhovor týždňa so 

sestrou Karolou Draveckou z Kongregácie sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy, 

ktorá študuje na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme. Predstaví nám svoju 

doktorandskú prácu na tému „Žiť eucharistické tajomstvo v predadolescencii“ 

a poodhalí aspoň kúsok aj zo svojho osobného prežívania mystéria ticha, a to 

nahliadnutím do zbierky básní „Rozochvená tichom“, ktorej je autorkou.  

 

 

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

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/2013/04/16/mons._semeraro_k_plánovanej_revízii_rímskej_kúrie_pápeža_františka/slo-683376
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/13/rozhovor_týždňa_o_vedení_detí_k_eucharistickému_tajomstvu/slo-682652

