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____________________________________________________________________________ 
 

Milí priatelia, Svätý Otec neprest{va dvíhať svoj hlas za pokoj vo svete. V tejto súvislosti 

prin{šajú Listy z Vatikánu tému milosrdenstva, ktorá sa v uplynulom týždni viackr{t objavila 

v jeho príhovoroch, a zvl{šť apel z generálnej audiencie, keď n{s všetkých vyzval ku 

konkrétnemu zaangažovaniu sa: „Pozývam katolíkov celého sveta, aby sa spojili s inými 

kresťanmi, aby aj naďalej vyprosovali od Boha dar pokoja v najproblematickejších častiach 

našej planéty. Nech pokoj, Ježišov dar, vždy žije v našich srdciach a podporuje zámery 

a aktivity vodcov národov a všetkých ľudí dobrej vôle." 
 

                                                                                          sr. Jaroslava Kochjarová CJ, redaktorka 
___________________________________________________________________________________ 

 

P{pež František pred Anjel Pána v nedeľu 15. septembra 2013 
Svet nezachr{ni ľudsk{ spravodlivosť, ale Božie milosrdenstvo – povedal Svätý 

Otec početnému z{stupu ľudí, ktorí sa v nedeľu, napriek neutíchajúcemu dažďu, 

zišli na  Námestí svätého  Petra  k poludňajšej  modlitbe  Anjel Pána  s Františkom. 
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V dnešnej liturgii sa číta 15. kapitola Luk{šovho 

evanjelia, ktorá obsahuje tri podobenstvá o milosrdenstve: o zablúdenej ovci, 

o stratenej minci, a napokon najdlhšie zo všetkých podobenstiev, typické pre sv. 

Luk{ša, o otcovi a dvoch synoch, „m{rnotratnom“ synovi a synovi, ktorí sa považuje 

za spravodlivého, ktorý sa považuje za svätého. Všetky tri podobenstv{ hovoria 

o Božej radosti. Boh je radostný! Je to 

zaujímavé: Boh je radostný! A aká je 

radosť Boha? Božia radosť spočíva 

v odpúšťaní, Boh m{ radosť odpúšťať! 

Je to radosť pastiera, ktorý n{jde svoju 

ovečku, radosť ženy, ktor{ n{jde svoju 

mincu, je to radosť otca, ktorý znovu 

prijme do domu syna, ktorý sa stratil, 

bol ako mŕtvy a vr{til sa do života, 

vrátil sa domov. Tu je celé evanjelium. 

Tu je celé evanjelium, celé kresťanstvo! 

Všimnite si však, že to nespočíva v pocitoch, nejde o nejaké „dobr{ctvo“. Naopak, 

milosrdenstvo je tou pravou silou, ktor{ môže zachr{niť človeka a svet od „rakoviny“, 

ktorou je hriech, mor{lne zlo, duchovné zlo. Jedine l{ska zapĺňa trhliny a negatívne 

priepasti, ktoré zlo roztvára v srdci a v dejin{ch. Toto dok{že urobiť jedine l{ska, 

a v tomto je Božia radosť! Ježiš je len a len milosrdenstvo, Ježiš je skrz-naskrz láska: on 

je Boh, ktorý sa stal človekom.  Každý z n{s, každý jeden je tou zablúdenou ovcou, tou 

stratenou mincou, každý z nás je tým synom, ktorý premrhal vlastnú slobodu na ceste 

za falošnými bôžikmi, za fatamorg{nami šťastia, a stratil všetko. No Boh na n{s 

nezabúda, Otec n{s nikdy neopúšťa.                                                                               VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/15/františek_na_anjel_pána:_božia_radosť_je_v_odpúšťaní/slo-728776
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Generálna audiencia  v stredu 18. septembra 2013  na Námestí sv. Petra 
Ako minulú stredu, aj tento kr{t sa p{pež vo svojej katechéze generálnej audiencie 

vrátil  k obrazu  Cirkvi  ako  matky, stále milosrdnej, ktorá  nikdy  nezatvorí dvere.  

80-tisícovému  zhromaždeniu  a  celému  svetu  adresoval  ďalšiu  výzvu  na  pokoj.  
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes sa opätovne vr{tim k obrazu Cirkvi ako matky. 

Tento obraz sa mi veľmi p{či: chcem sa k nemu vr{tiť, pretože si myslím, že t{to 

predstava nám nehovorí iba o tom, aká je Cirkev, ale aj o tom, akú tv{r by čoraz viac 

mala mať t{to naša Matka Cirkev. Hľadiac na naše mamy, na všetko, čo robia, čo 

prežívajú, čo trpia pre svoje deti, chcem zdôrazniť tri 

skutočnosti, pokračujúc tak v tom, o čom som hovoril 

minulú stredu. Pýtam sa: čo robí mama? Mama 

predovšetkým učí kr{čať životom, učí spr{vne v živote 

napredovať, vie, ako usmerniť deti, vždy sa usiluje 

naznačiť v živote dobrú cestu pre rast a dospievanie. 

Robí to s nehou, s citom, s l{skou, vždy, aj keď sa snaží 

usmerniť našu cestu, vtedy, keď sa z nej v živote trochu 

vychýlime alebo sa vyberieme cestami, ktoré vedú 

do priepasti. Mama vie, čo je potrebné, aby jej dieťa 

kr{čalo v živote spr{vne, a nenaučila sa to z kníh, ale 

z vlastného srdca. Univerzita našich m{m je ich vlastné 

srdce: tam sa naučia, ako viesť svoje deti. A to je 

n{dherné! Cirkev kon{ rovnako: usmerňuje n{š život, 

predkladá ponaučenia k tomu, ako dobre kr{čať.                                                          VIAC 
 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty 
Utrpenie Ježiša a nežnosť Panny M{rie sú dva „póly“, na ktoré m{ kresťan pozerať, 

aby mohol žiť podľa požiadaviek evanjelia – poznamenal p{pež František v homílii 

svätej omše z 12. septembra, teda v deň liturgickej spomienky Najsvätejšieho mena 

Panny M{rie. Kto ohov{ra blížneho, je pokrytec, ktorý nem{ „odvahu pozrieť sa na 

vlastné nedostatky“ – povedal v piatok 13. septembra. Zdôraznil, že klebetenie možno 

považovať za zločin, pretože zakaždým, keď ohov{rame našich bratov, sme podobní 

Kainovi. Tajomstvo kríža je pre človeka veľkým mystériom a môžeme sa mu priblížiť 

len v modlitbe a v slzách. Toto sú slová Svätého Otca z homílie zo sviatku povýšenia 

Svätého kríža 14. septembra. V tajomstve kríža nach{dzame príbeh človeka a Boha, 

ktorý cirkevní otcovia vyjadrili porovnaním stromu poznania dobra a zla z raja so 

stromom kríža. V pondelok 16. septembra n{m pripomenul, že pokora a láska sú 

nevyhnutné charakteristiky tých, ktorí vl{dnu, zatiaľ čo občania, najmä v prípade 

katolíkov, sa nemôžu nezaujímať o politiku. Povzbudil nás tiež, aby sme sa modlili za 

politických predstaviteľov. Cirkev je matkou, ktor{ priv{dza svoje deti na stretnutie 

s Kristom. Toto prirovnanie uviedol p{pež František v homílii zo 17. septembra. 

Vyšiel z evanjelia o stretnutí Ježiša s naimskou vdovou a na zamyslenie použil obraz 

Cirkvi ako vdovy, ktor{ kr{ča dejinami túžiac  po stretnutí so svojím Pánom.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/18/ďalšia_výzva_svätého_otca_k_modlitbám_za_pokoj_vo_svete/slo-729591
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/18/katechéza_pápeža_františka:_cirkev_koná_ako_matka/slo-729636
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/12/pápež_vo_štvrtkovej_homílii:_ježišovo_utrpenie_a_nežnosť_márie_ako_dva/slo-727981
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/13/pápež_v_piatkovej_homílii:_klebety_sú_zločiny_proti_bohu_a_blížnemu/slo-728260
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/14/pápež_v_rannej_homílii:_len_v_modlitbe_a_slzách_sa_môžeme_priblížiť_k/slo-728668
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/16/pápež_v_pondelkovej_homílii:_cnosti_politika_sú_láska_k_ľuďom_a_pokora/slo-729038
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/17/pápež_v_utorkovej_homílii:_cirkev_ako_vdova_kráčajúca_k_stretnutiu_so/slo-729306
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Prvé stretnutie biskupa Ríma  

s kňazmi jeho diecézy 
V  Lateránskej  bazilike,  zaplnenej  

kňazmi do posledného miesta, priví- 

tal Svätého Otca 16. septembra kardi- 

nál  Agostino Vallini, jeho vikár  pre  

Rímsku diecézu. Po speve Veni creator  

Spiritus a čítaním z J{novho evanjelia  

sa  p{pež obrátil  na prítomných bez  

papiera, so Svätým písmom v rukách.  
 

Ako povedal, aj dnes, keď je p{pežom, cíti sa byť jedným z kňazov. Najprv sa zameral  

na ot{zku únavy kňazov: „Čo predstavuje únavu pre kňaza, pre biskupa, a aj pre biskupa 

Ríma?“ – opýtal sa prítomných. Prezradil, že myšlienka otvoriť túto tému mu prišla 

pri čítaní listu staršieho kňaza, ktorý mu napísal o svojej únave, o akejsi „únave 

v srdci“. „Všetci pozn{me únavu z pr{ce, keď večer unavení pr{cou prich{dzame pred 

Svätost{nok, aby sme pozdravili P{na. Vždy je potrebné prich{dzať pred Svätost{nok“, 

zdôraznil p{pež a pokračoval: „Keď je kňaz v kontakte so svojimi ľuďmi, unaví sa. Ale keď 

kňaz nie je v kontakte so svojimi ľuďmi, i tak sa unaví, ale nedobrým spôsobom, a na to, aby 

zaspal, musí si vziať tabletku na spanie. Je to tak? Naopak, ten, kto je v kontakte s ľuďmi, ten 

sa skutočne unaví. Ľudia majú požiadaviek naozaj veľmi veľa, sú to však Božie požiadavky. Na 

to, aby večer zaspal, nepotrebuje tabletky.“ Je tu však aj „z{verečn{ únava“, ktorú môžeme 

vidieť v z{vere života, kedy „svetlo potemnieva a v tme je m{lo jasu“.                           VIAC 

 

Príhovor p{peža Františka utečencom v Centre Astalli 
Plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka pri n{všteve  

rímskeho Centra Astalli, zariadenia Jezuitskej služby  

utečencom. Stretnutie s utečencami a zamestnancami  

centra sa uskutočnilo dňa 10. septembra 2013. 
 

                                                                                  „Drahí  bratia  a sestry,  pekné  popoludnie!  

  V prvom rade pozdravujem všetkých v{s, utečencov a utečenkyne!   

Vypočuli sme si Adama a Carol, ďakujem v{m za vaše silné svedectv{ 

o utrpení. Každý z vás, drahí priatelia, si nesie so sebou životný príbeh,  

ktorý hovorí o  vojnových drámach, o konfliktoch, často súvisiacich s medzinárodnou politikou. 

No každý z v{s nesie so sebou predovšetkým ľudské a n{boženské bohatstvo, bohatstvo, 

ktorému sa treba tešiť, nie sa ho b{ť. Mnohí z vás ste moslimovia a príslušníci iných 

n{boženstiev, prich{dzate z rôznych krajín, z odlišných podmienok. Netreba sa n{m b{ť 

rozdielností! Bratstvo n{m umožňuje objaviť, že sú bohatstvom, darom pre všetkých! 

Prežívajme toto bratstvo!“ Rím! Po Lampeduse a ďalších miestach vstupu do krajiny je 

pre mnohých ľudí naše mesto akoby druhou etapou. Ako sme to už počuli, často ide 

o cestu zložitú, vyčerp{vajúcu, dokonca spojenú s n{silím, ktorému musia čeliť 

predovšetkým ženy, matky, ktoré toto všetko podstupujú, aby zabezpečili svojim 

deťom budúcnosť a  sebe a svojim rodin{m n{dej na iný život.                                  VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/17/slová_svätého_otca_kňazom_rímskej_diecézy:_„cítim_sa_naozaj_kňazom“_/slo-729142
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/17/príhovor_pápeža_františka_utečencom_v_centre_astalli/slo-729440
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P{ter Lombardi hodnotí prvých šesť mesiacov Františkovho pontifik{tu 
Počas konkl{ve bol 13. marca 2013 zvolený za p{peža argentínsky kardin{l Jorge 

Mario Bergoglio. Prvý polrok jeho pontifikátu hodnotí hovorca Svätej stolice páter 

Federico Lombardi. Boli to mesiace poznačené mnohými zmenami.  
 

Dali by sa ohraničiť rozhodnutím presunúť p{pežskú rezidenciu do Domu sv. Marty 

a avizovanou reformou Rímskej kúrie. P{pež František nadviazal na Benedikta XVI. 

a pokračuje v snah{ch o finančnú transparentnosť v oblasti ekonomickej činnosti 

Vatik{nu. Intenzívne začiatky p{peža Františka zhodnotil v rozhovore pre Vatikánsky 

rozhlas riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice P. Federico Lombardi SJ. Keď pred 

polrokom francúzsky kardinál Jean-Louis Tauran z balkóna Baziliky sv. Petra oznámil 

meno nového p{peža, vyvolal veľký rozruch. Prekvapivý bol nielen latinskoamerický 

pôvod, ale aj výber mena p{peža, aké nemal žiaden z jeho predchodcov.                VIAC 

 

Kalendár liturgických slávení  p{peža Františka  na najbližšie obdobie 
V nedeľu 22. septembra 2013 sa uskutoční pastoračn{ n{všteva Svätého Otca 

v Cagliari na Sardínii. Bude púťou do svätyne „Našej Panej z Bonarie”. V ďalšiu 

nedeľu 29. septembra bude p{pež pri príležitosti „Dňa katechétov“ predsedať na 

N{mestí sv. Petra svätej omši so začiatkom o 10.30 hod. Deň nato, v pondelok 

30. septembra je na programe konzistórium kvôli niektorým kanonizačným kauz{m. 
 

Piatok 4. októbra je vyhradený pastoračnej n{všteve Assisi. V sobotu 12. októbra 

v podvečer o 17.00 bude Svätý Otec na n{mestí sv. Petra viesť mari{nsku pobožnosť 

v predvečer tzv. Mari{nskeho dňa. V tento deň, v nedeľu 13. októbra, bude o 10.30 

hod. predsedať svätej omši na N{mestí sv. Petra. Podobne bude sl{viť eucharistiu na 

vatikánskom námestí aj v nedeľu 27. októbra, pri príležitosti Dňa rodiny.  
 

V prvý novembrový deň je do kalend{ra liturgických sl{vení zaraden{ svät{ omša zo 

sl{vnosti Všetkých svätých, ktorú bude p{pež František sl{viť na rímskom cintoríne 

Campo Verano so začiatkom o 16.00 hod. V sobotu 2. novembra sa uskutoční tradičn{ 

modlitba pri hroboch zosnulých p{pežov v hrobke pod Bazilikou sv. Petra. 

V pondelok 4. novembra bude v Bazilike sv. Petra sl{viť svätú omšu za zosnulých 

kardinálov a biskupov, ktorí zomreli v priebehu uplynulého roka. Nedeľa Krista 

Kr{ľa, 24. novembra, bude dňom ukončenia Roka viery. Jej slávenie sa uskutoční na 

Námestí sv. Petra o 10:30 hod. a predsedať mu bude p{pež František.  
 

„Rodina je budúcnosť“ – p{pež píše účastníkom Soci{lneho týždňa 
Rodina je „privilegovaná škola štedrosti, ktorá učí prekročiť istú individualistickú 

mentalitu predierajúcu sa do našej spoločnosti“ – napísal p{pež účastníkom 

47.  sociálneho týždňa talianskych katolíkov, ktorý sa začal  11. septembra v Turíne.  
 

Témou tohto ročníka je „Rodina ako n{dej a budúcnosť talianskej spoločnosti“. 

V posolstve podpísanom predsedom Konferencie biskupov Talianska kardinálom 

Angelom Bagnascom, p{pež František pripomína úlohu rodín pri budovaní lepšej 

spoločnosti. Ako píše, rodina je „púťou gener{cií, ktoré si odovzd{vajú vieru spolu 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/13/páter_lombardi_hodnotí_prvých_šesť_mesiacov_františkovho_pontifikátu/slo-728327
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s l{skou“, no vyžaduje si tiež úsilie a trpezlivosť.  Budúcnosť spoločnosti je 

zakorenená v mladých a starších, ktorí sú živou pamäťou. „N{rod, ktorý sa nestar{ 

o starších, deti a mladých, nemá budúcnosť, pretože zle zaobch{dza s tým, čo je 

pamäťou a čo je prísľubom,“ zdôrazňuje Svätý Otec. Upozorňuje preto na kultúrne 

a politické rozhodnutia týkajúce sa rodiny, ktoré sa vždy dotýkajú aj ďalších oblastí 

života n{roda, od demografického problému, k otázkam pr{ce, až k samotnej 

„antropologickej vízii“ ako „z{kladu našej civiliz{cie“.                                               VIAC 

 

Slovensk{ sl{vnosť v rímskej Bazilike 

Santa Maria Maggiore  
Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny 

Márie, patrónky Slovenska, ktorý pripadá na 

15. septembra, a v kontexte Jubilejného roka 

sv. Cyrila a Metoda sa 12. septembra v 

Bazilike Santa Maria Maggiore uskutočnila 

liturgick{ sl{vnosť s následnou recepciou.  
 

 

Začala sa o 15.30 svätou omšou v slovenskom jazyku v kaplnke Salus Populi Romani, 

vľavo od hlavnej lode baziliky. Predsedal jej vojenský ordin{r Mons. František R{bek, 

koncelebrovalo 12 kňazov. Prítomný bol veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej 

stolici Peter Sopko a členovia diplomatického zastúpenia niektorých ďalších krajín pri 

Svätej stolici. Udalosť, ktor{ nadviazala na jestvujúcu tradíciu, mala mimoriadny 

charakter pre bohatú účasť slovenských pútnikov. Medzi tromi stovkami hlavnú časť 

tvorilo 170 účastníkov 8. n{rodnej púte Ordinari{tu ozbrojených síl a ozbrojených 

zborov Slovenskej republiky. Mons. Rábek sa v homílii zameral na Simeonovo 

proroctvo o Ježišovi, ktorý sa stane znamením, ktorému budú protirečiť.                VIAC 

 

Minister  zahraničných  vecí  ocenil  P{pežský  slovenský  ústav  v Ríme 
Podpredseda vl{dy a minister zahraničných vecí a európskych z{ležitostí 

Slovenskej republiky Miroslav Lajč{k prijal 12. septembra 2013 rektora P{pežského 

slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda a P{pežského slovenského kolégia sv. 

Cyrila a Metoda so sídlom v Ríme Mons. Vladimíra Stahovca. 
 

„Je pre mňa cťou privítať Vašu Magnificenciu na pôde rezortu 

zahraničných vecí a európskych z{ležitostí pri príležitosti 

nadch{dzajúceho 50. výročia založenia Slovenského ústavu sv. 

Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý sa stal v časoch neslobody 

vďaka obetavosti slovenských kňazov a amerických Slov{kov, 

ako aj krajanov z Európy, Kanady i Austrálie jedným 

z najvýznamnejších centier budovania duchovného, 

kultúrneho a národného povedomia mladej slovenskej 

emigr{cie v zahraničí,“ uviedol okrem iného minister M. Lajč{k.                                  VIAC 
 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/12/„rodina_je_budúcnosť“_-_pápež_píše_účastníkom_sociálneho_týždňa/slo-728064
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/12/slovenská_slávnosť_v_ríme_pri_príležitosti_štátneho_sviatku/slo-728026
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/13/minister_zahraničných_vecí_ocenil_pápežský_slovenský_ústav_v_ríme/slo-728061
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Rozhovor s Petrom Sopkom, novým veľvyslancom SR pri Svätej stolici 
Nový veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej 

stolici Peter Sopko 7. septembra 2013 odovzdal 

Svätému Otcovi poverovacie listiny. Následne sa 

predstavil aj slovenskej komunite v Ríme pri 

príležitosti sl{vnosti Sedembolestnej Panny M{rie, 

patrónky Slovenska. Slovensk{ svät{ omša vo 

štvrtok 12. septembra v Bazilike Santa Maria 

Maggiore za účasti z{stupcov diplomatického 

zboru a n{sledn{ recepcia boli pre mnohých prvou príležitosťou osobne sa stretnúť 

s novým veľvyslancom. Vám ho predstavujeme v rozhovore Jozefa Bartkovjaka SJ, na 

z{bere je nový veľvyslanec počas n{vštevy v Slovenskej redakcii Vatikánskeho 

rozhlasu. 

 

Rozhovor s vojenským ordinárom Mons. F. Rábekom 
Rozhovor s vojenským ordinárom otcom biskupom Františkom R{bekom, ktorý 

v dňoch 8. - 14. septembra 2013 navštívil Rím spolu so 170 účastníkmi 8. n{rodnej púte 

Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Mons. Rábek 

približuje v rozhovore hlavné body programu púte 

a tiež jej priateľský rozmer ako n{vštevu 

u vatikánskych rezortných kolegov, ktorí podobne 

navštívili Bratislavu pri putovaní po stop{ch sv. 

Martina. Odpovedá tiež na ot{zky, ako vojenský 

ordinari{t prežíval následky útoku na slovenských 

vojakov v Afganistane a ako predseda Rady KBS pre 

vedu, vzdelanie a kultúru zhodnotil aj doterajší priebeh Jubilejného roka sv. Cyrila 

a  Metoda. Zhováral sa Jozef Bartkovjak SJ. 

 

____________________________________________________________________________ 
 

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/2013/09/14/rozhovor_s_petrom_sopkom,_novým_veľvyslancom_sr_pri_svätej_stolici/slo-728647
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/15/rozhovor_s_vojenským_ordinárom_mons._f._rábekom/slo-728797

