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Predvianočný pozdrav všetkým vám, priaznivci a členovia Slovenskej rodiny Vatikánskeho 

rozhlasu. Svätý Otec oslávil 77. narodeniny stretnutiami s deťmi, s argentínskymi 

futbalistami, ale aj raňajkami s bezdomovcami. V deň narodením svätorečil zaujímavú 

osobnosť, nenápadného kňaza Petra Favra, ktorý mal dar duchovného sprevádzania ľudí. 

Už pred časom sa pápež František priznal, že ho v mnohom považuje za svoj duchovný 

vzor. V tomto vydaní nájdete aj jeho názor na ekumenizmus a obnovu Cirkvi z rozhovoru 

pre denník La Stampa.  Milí priatelia, vstúpme do slávenia Vianoc ako duchovná rodina 

Svätého Otca, so všetkými našimi radosťami i trápeniami. Toto je jeho vianočné prianie 

pre nás všetkých: „Aby Pán písal náš príbeh a aby sme mu dovolili písať ho.“ 
 

Jozef Bartkovjak SJ, vedúci Slovenskej redakcie VR 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Príhovor p{peža Františka v nedeľu radosti na Anjel Pána   
Tretia adventná nedeľa sa v Ríme spája s tradíciou požehnania Jezuliatok. 

Námestie sv. Petra preto 15. decembra zaplnili deti, držiace v ruk{ch figúrky 

malého Ježiška, aby ich Svätý Otec požehnal. Pred modlitbou Anjel P{na sa p{pež 

František tisícom veriacich pod oknami Apoštolského pal{ca prihovoril.  
 

„Drahí bratia a sestry, Dobrý deň! Dnes je tretia adventn{ nedeľa, nazývan{ nedeľa 

Gaudete, teda nedeľa radosti. V liturgii viackr{t zaznieva pozvanie tešiť sa, radovať sa. 

Prečo? Lebo P{n je blízko. Vianoce sú blízko. Kresťanské posolstvo sa nazýva 

„evanjelium”, čiže „dobr{ zvesť“, radostn{ zvesť pre celé ľudstvo. Cirkev nie je 

akýmsi útočiskom pre smutných ľudí, 

Cirkev je domom radosti! A tí, ktorí sú 

smutní, nachádzajú v nej pravú 

radosť! Radosť evanjelia, to nie je 

b{rsak{ radosť. Jej dôvod spočíva vo 

vedomí, že sme prijatí a milovaní 

Bohom, ako nám to dnes pripomína 

prorok Izai{š (porov. Iz 35,1-6.8.10). 

Boh je ten, ktorý prichádza, aby nás 

zachránil, a poskytuje pomoc najmä 

tým, ktorých srdce zmalomyseľnelo. 

Jeho príchod medzi n{s posilňuje, upevňuje, dod{va odvahu, d{ zaplesať a zakvitnúť 

púšti a stepi, teda n{šmu životu, keď sa st{va vyprahnutým. Kedy sa st{va n{š život 

vyprahnutým? Keď je bez vlahy Božieho slova a jeho Ducha l{sky. Nech by boli naše 

obmedzenosti a zlyhania akokoľvek veľké, nesmieme byť skleslí a nerozhodní tvárou 

v tv{r ťažkostiam a našej vlastnej slabosti. Naopak, sme pozvaní  posilniť svoje ruky, 

spevniť kolen{, mať odvahu a neb{ť sa, pretože n{š Boh n{m neust{le preukazuje 

veľkosť svojho milosrdenstva.“                                                                                         VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/15/svätý_otec_na_anjel_pána:_kto_sa_stretol_s_ježišom,_má_radosť,_ktorú/slo-755930
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Generálna audiencia v stredu 18. decembra na Námestí sv. Petra 

Počas audiencie, poslednej v tomto roku, Svätý Otec upriamil pozornosť 

prítomných na Vianoce, ktoré označil za oslavu dôvery a nádeje. Pozdravil rôzne 

skupiny  pútnikov,  medzi  nimi  aj „svoj“  futbalový  tím  San Lorenzo z Argentíny. 
 

„Narodenie Ježiša n{m v skutočnosti prin{ša 

radostnú správu o tom, ako sme nesmierne 

a každý zvl{šť Bohom milovaní. T{to l{ska 

n{m ho umožňuje nielen spoznať, ale nám ho 

aj dáva, komunikuje ho!“ – uviedol p{pež 

František. Ako povedal, je to Boh, ktorý 

počas Vianoc zostupuje k nám. Schádza 

na zem ako malý a chudobný, aby sme 

sa mu pripodobnili, aby sme sa aj my 

znížili a „stali sa malými pri malých 

a chudobnými pri chudobných“. Pripomenul tiež, že ak sa Boh skrze Ježiša stal človekom, 

znamen{ to, že čokoľvek urobíme naším bratom alebo sestrám, urobíme tak jemu, ako 

to pripomínal aj s{m Ježiš. P{pež František dnes po katechéze pozdravil viaceré 

skupiny veriacich v rôznych jazykoch. V Ríme sa v týchto dňoch nach{dza futbalový 

tím San Lorenzo z Argentíny, ktorého dlhoročným fanúšikom a čestným členom je aj 

Svätý Otec.                                                                                                                            VIAC 

 

V utorok 17. decembra slávil Svätý Otec svoje 77. narodeniny  
V centre pozornosti Cirkvi na celom boli 17. decembra tohto roku 77. narodeniny 

p{peža Františka; moment radosti a vďačnosti a mimoriadna príležitosť pamätať na 

prosbu, s ktorou sa Svätý Otec na n{s často obracia: „Modlite sa za mňa!“  
 

Jorge Mario Bergoglio po prvýkrát slávil svoje narodeniny ako biskup Ríma. Podľa 

argentínskeho jezuitu P. Guillerma Ortiza, vedúceho španielskej redakcie 

Vatikánskeho rozhlasu, p{pež Bergoglio, ktorého pozn{ od roku 1977, je ner{d 

v centre pozornosti: „Isto, narodeniny sú dňom, keď je osl{venec v centre. Ale duchovným 

princípom p{peža Bergoglia je pr{ve nikdy nebyť stredobodom! Ak však môžu byť narodeniny 

napríklad dôvodom na stretnutie s deťmi, to 

urobí r{d. Myslím, že je to dobr{ príležitosť 

všimnúť si jeho duchovné postoje, pretože 

sú tiež jeho pastoračným princípom. Nie je 

to len to, že sa nechce ukazovať. P{pež 

František nechce byť v strede tých mnohých 

vecí, ktoré on s{m podporil, ako napr. veľké 

pastoračné projekty. Teraz sa o tom vie len 

vďaka ostatným, s ktorými spolupracoval.“ 

P{ter Ortiz hovoriac o stretnutí p{peža 

Františka s deťmi ambulancie sv. Marty minulú sobotu, keď sme mali možnosť vidieť 

ako priam žiaril detskou radosťou, spomína...                                                               VIAC  

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/18/jeden_a_pol_milióna_veriacich_na_františkových_audienciách/slo-756786
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/18/svätý_otec_počas_audiencie_pozdravil_aj_svoj_obľúbený_futbalový_tím/slo-756701
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/17/jubilujúci_pápež_františek_očami_svojho_niekdajšieho_novica/slo-756338
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P{pežovi k narodenin{m blahoželal aj slovenský bezdomovec  
Medzi bezdomovcami, ktorí sa v utorok stretli so Svätým Otcom, aby mu 

zablahoželali k jeho 77. narodeninám, bol aj Slovák. Informoval o tom denník 

L´Osservatore Romano, podľa  ktorého  ďalší  dvaja  pochádzali  z Poľska  a Česka. 
 

Zvykli nocovať pri vchode do Tlačového strediska Svätej stolice. Pr{ve tam sa v to 

r{no zastavil p{pežský almužník Konrad Krajewski, aby n{hodne oslovil troch 

bezdomovcov a pozval ich na n{vštevu k p{pežovi Františkovi. Spočiatku nech{pali, 

o čo ide, no nakoniec spolu s ním nastúpili do auta a odviezli sa do Vatikánu.       VIAC 
 

Deti pripravili narodeninovú oslavu pre p{peža Františka 
Takúto podobu mala audiencia v Aule Pavla VI., počas ktorej sa Svätý Otec 

v sobotu 14. decembra stretol s 800-člennou skupinou rodín navštevujúcich Detskú 

ambulanciu sv. Marty vo Vatikáne, ako aj s jej dobrovoľníkmi.  
 

Stalo sa tak popoludní, kr{tko po jeho osobnej n{všteve spomínanej ambulancie. 

Keďže p{pež František sl{vi 17. decembra svoje  narodeniny, deti si pre neho 

pripravili prekvapenie v podobe menšej oslavy, počas 

ktorej mu darovali tortu a sveter. „Ďakujem v{m za 

túto n{vštevu. Ďakujem vám za lásku, ktorú máte, za 

radosť týchto detí, dary, tortu, ktor{ bola n{dhern{. Potom 

v{m poviem, či bola dobr{ alebo nie! Veľmi v{m ďakujem! 

Nech v{s P{n žehn{!“ – takto sa p{pež vzápätí 

poďakoval prítomným rodin{m s deťmi, pričom 

každé z nich osobitne pozdravil.                             VIAC 

 

Svätý Otec si pripomenul 44 rokov od svojej kňazskej vysviacky  
Pred 44 rokmi, 13. decembra 1969, bol Jorge Mario Bergoglio vysvätený za kňaza 

Spoločnosti Ježišovej. Ako kňaza ho začiatkom 80-tych rokov 20. stor. mohol lepšie 

spoznať aj p{ter Miguel Yanez, argentínsky jezuita, riaditeľ odboru Mor{lnej 

teológie na P{pežskej Gregorovej univerzite.  
 

Páter Yanez v tom čase študoval v Kolégiu sv. Jozefa v argentínskom meste San 

Miguel, kde bol páter Bergoglio provinciálom jezuitov. Stretol sa s ním aj o pár rokov 

neskôr, keď už Bergoglio pôsobil ako riaditeľ spomínaného kolégia. P. Yaneza tak 

neprekvapila ani voľba amerického magazínu Time, ktorú ocenil: „Prajem si, aby to 

skutočne slúžilo jeho službe. Poznal som p{tra Bergoglia, ktorý unikal pred médiami, pred 

vyhl{seniami. Jeho služba bola veľmi skryt{ a teraz, bez toho, aby to vyhľad{val, je 

konfrontovaný so svetom, ktorý, ako si myslím, potrebuje postavu tohto typu.“                  VIAC 
 

Posolstvo p{peža ku  Dňu pokoja: Bratstvo je základom a cestou pokoja  
Vo štvrtok bolo zverejnené posolstvo Svätého Otca k Svetovému dňu pokoja 

1. januára. Páter Federico Lombardi na tlačovke predniesol príspevok predsedu 

P{pežskej rady pre spravodlivosť a pokoj kardinála Petra Turksona, ktorý bol 

v týchto dňoch  na rozlúčke  so zosnulým  Nelsonom  Mandelom  v Johannesburgu.  
 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/18/pápežovi_k_narodeninám_blahoželal_aj_slovenský_bezdomovec_/slo-756784
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/14/pacienti_vatikánskej_detskej_ambulancie_odovzdali_pápežovi_darček_k/slo-755789
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/13/svätý_otec_dnes_oslavuje_44_rokov_kňazstva/slo-755427
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V posolstve Svätý Otec poukazuje na bratstvo ako 

„z{kladný rozmer človeka, ktorý je vzťahovou bytosťou.“ 

Dokument, rozdelený do desiatich bodov, vo 

svojom úvode hovorí o nezastupiteľnom mieste 

rodiny pre formovanie k bratskému postoju. 

„Rodina je zdrojom každého bratstva, a preto je aj 

z{kladom a prvoradou cestou pokoja, pretože je povolan{ 

nakaziť svet svojou l{skou.“                                      VIAC 

 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty 
Počas prípravy na Vianoce n{m prospeje trochu ticha, aby sme počuli Boha, ktorý sa 

k n{m prihov{ra s nehou otca a matky. Takto možno zhrnúť to, čo povedal p{pež 

František v  homílii rannej svätej omše v Dome sv. Marty vo štvrtok 12. decembra. 

Vyšiel z liturgického čítania z Knihy proroka Izai{ša (Iz 41, 13-20) a zdôraznil ani nie 

natoľko to, čo P{n hovorí, ale „ako sa prihov{ra“. Kresťania alergickí na kazateľov 

majú vždy čo kritizovať, ale v skutočnosti sa boja otvoriť dvere Duchu Svätému a robí 

ich to smutnými. Toto poznamenal Svätý Otec v piatok 13. decembra. Vyšiel 

z evanjelia dňa (Mt 11, 16-19), v ktorom Ježiš prirovn{va gener{ciu svojho času k stále 

nespokojným deťom. Keď Cirkev nem{ prorockého ducha, chýba jej samotný život 

v Bohu a prevažuje v nej klerikalizmus. Tieto slov{ vyslovil počas homílie v pondelok 

16. decembra. Komentujúc prvé čítanie (Nm 24,2-7.15-17d) povedal, že prorokom je 

ten, kto načúva Božiemu slovu, je schopný ch{pať prítomnosť a poznať budúcnosť. 

P{pež František chcel svätú omšu v deň svojich narodením v utorok 17. decembra 

sl{viť v rodinnej atmosfére, s person{lom Domu sv. Marty. Rodokmeň z evanjelia (Mt 

1, 1-17), plný mien predkov Ježiša Krista, bol pre Svätého Otca motiv{ciou, aby 

s láskou spomenul mená niektorých zamestnancov domu.  

 
Svätý Otec sa poďakoval za „medzin{rodný“ vianočný strom 

V piatok prijal p{pež pútnikov 

z Bavorska, ktorí mu symbolicky 

odovzdali svoj dar, vianočný strom 

pre Námestie sv. Petra.  
 

Z Waldmünchenu bol 60-ročný 25-

metrový smrek, v{žiaci 7 ton 

privezený do Vatik{nu už 6. decem-

bra. V podvečerných hodin{ch 13. 

decembra bol „predstavený v plnej 

kr{se“. Na audiencii, ako aj na 

ceremónii rozsvietenia stromu sa 

zúčastnil aj plzenský biskup František Radkovský. Jeho prítomnosť vysvetlil Svätý 

Otec v príhovore spresnením, že ide o „medzin{rodný“ strom, ktorý vyr{stol na 

hranici medzi Nemeckom a Českou republikou.                                                           VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/12/„bratstvo_je_základom_a_cestou_pokoja“_–_zverejnili_text_posolstva_ku/slo-755217
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/13/pápež_vo_štvrtkovej_homílii:_stíšme_sa,_aby_sme_počuli_nežnú_reč_boha/slo-755076
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/13/pápež_v_piatkovej_homílii:_nebuďme_kresťanmi_uväznenými_v_klietke_/slo-755416
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/16/pápež_v_pondelkovej_homílii:_keď_cirkvi_chýba_proroctvo,_nahrádza_ho/slo-756121
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/17/pápežovo_vianočné_prianie_v_utorkovej_homílii:_dovoľme_pánovi_písať/slo-756530
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/13/pápež_františek_sa_poďakoval_za_„medzinárodný“_vianočný_strom/slo-755497
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Ďalší rozhovor p{peža, tentoraz pre denník La Stampa 
Utrpenie detí a dr{ma hladu vo svete, vzťahy medzi Katolíckou cirkvou a ďalšími 

kresťanskými n{boženstvami, ot{zky manželstva a rodiny, ktoré budú v centre 

pozornosti nasledujúcej synody. Aj na tieto témy hovoril v rozhovore pre taliansky 

denník La Stampa p{pež František.  
 

Výsledok jeden a polhodinového stretnutia vatikanistu Andreu Tornielliho so Svätým 

Otcom denník priniesol čitateľom v nedeľu 15. decembra. P{pež v ňom za svoj 

kompas v živote považuje Soci{lne učenie Cirkvi a necíti sa byť dotknutý označením 

za marxistu, ktorým niektorí ultrakonzervatívni Američania komentovali niektoré 

časti p{pežovej apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium.                                            VIAC 

 

Druh{ k{zeň P. Cantalamessu:  František z Assisi ako muž pokory 
P{pežský kazateľ Raniero Cantalamessa vo svojej druhej adventnej k{zni v piatok 

13. decembra uk{zal sv. Františka z Assisi vo svetle cnosti pokory. Pokora 

v skutočnosti zodpoved{ pravde o n{s samých a prejavuje sa ako služba l{sky.  
 

Svätému Otcovi a členom Rímskej kúrie na príklade svätca z Assisi uk{zal, že cnosť 

pokory m{ skutočne mimoriadny charakter: „M{ ju ten, kto si nemyslí, že ju m{, a nemá 

ju ten, kto si myslí, že ju m{.“ Pokora nespočíva v nejakom čisto subjektívnom uznaní 

vlastnej malosti. Ide o vedomie objektívnej malosti, vysvetlil p{pežský kazateľ.    VIAC 

 

P{pežský almužník pripravuje pre chudobných malý darček 
P{pežský almužník Mons. Konrad Krajewski v mene 

p{peža pripravuje k Vianociam pre chudobných malý 

darček, ktorý môže byť pre nich užitočný. Ide o dvetisíc 

obálok so zaujímavým obsahom. 
 

Distribuované budú v najbližších dňoch sestrami Matky 

Terezy, dobrovoľníkmi alebo samotným almužníkom na 

miesta, kde sa napr. vydáva jedlo alebo poskytuje iná 

pomoc chudobným. Každ{ ob{lka bude označen{ poštovou 

zn{mkou Vatik{nu, aby mohla byť použit{  na odoslanie 

pozdravu príbuzným alebo priateľom. V ob{lke bude 

vianočný pozdrav podpísaný p{pežom, telefónna karta 

a celodenný cestovný lístok na metro.                                                                             VIAC 

 

Cirkev má nového svätého, je ním Peter Favre,  jeden z prvých jezuitov 
Od 17. decembra má Cirkev nového svätca. Je ním sv. Peter Favre, ktorého p{pež 

František zaradil do zoznamu svätých, a to priamo, bez osobitného slávnostného 

obradu kanonizácie. Blahorečil ho p{pež Pius IX. v roku 1872.  
 

Peter Favre (lat. Faber) bol prvým st{lym spoločníkom zakladateľa jezuitskej rehole 

sv. Ignáca Loyolského. Pochádzal zo Savojska na francúzsko-švajčiarskom pohraničí. 

Narodil sa 13. apríla 1506 v alpskej dedinke Villaret medzi francúzskym mestom 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/16/pápež_poskytol_ďalší_rozhovor:_odpovedal_na_otázky_vatikanistu_z/slo-756199
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/13/druhá_adventná_kázeň_p._cantalamessu:_františek_z_assisi_ako_muž/slo-755564
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/14/pápežský_almužník_pripravuje_pre_chudobných_malý_darček_/slo-755797
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Chamonix a švajčiarskou Ženevou. Rodičia mali chudobné horské hospod{rstvo, pri 

ktorom museli už od útleho veku vypom{hať aj deti.                                                  VIAC 

 

Miriam Terézia Demjanovičov{ bude čoskoro blahorečen{ 
Svätý Otec včera 17. decembra autorizoval Kongreg{ciu pre kauzy svätých zverejniť 

dekrét, ktorý potvrdzuje zázrak na príhovor ctihodnej sestry Miriam Terézie 

Demjanovičovej (1901 – 1927), americkej mystičky slovenského pôvodu.  
 

Bola členkou Kongreg{cie milosrdných sestier sv. Alžbety. Narodila sa 26. marca 1901 

v  gréckokatolíckej rodine slovenských prisťahovalcov v meste Bayonne v št{te New 

Jersey v USA. Zomrela vo veku 26 rokov 8. m{ja 1927 v New Jersey. P{pež Benedikt 

XVI. jej v r. 2012 prisúdil hrdinský stupeň čností, ktorý sa sp{ja s titulom „ctihodn{” 

(venerabilis). Včerajším dekrétom sa proces blahorečenia sestry Miriam Terézie 

Demjanovičovej priblížil k záveru.                                                                                   VIAC 

 

Nitriansky biskup o vzácnom exponáte vo Vatikánskych  múzeách 
Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák v polovici novembra v Ríma otvoril 

výstavu vo Vatikánskych múzeách, venovanú sv. Cyrilovi a Metodovi - patrónom 

Európy. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas hovorí o význame výstavy a približuje 

jeden z jej významných expon{tov, evanjeli{r zapožičaný Nitrianskym biskupstvom.  

 

Slov{ci žijúci v Ríme sa stretli pri hrobe bl. Jána Pavla II. 
Niekoľko desiatok Slov{kov sa v sobotu 14. decembra ráno o 8.00 hod. zišlo na 

slovenskej svätej omši pri hrobe bl. Jána Pavla II. v Kaplnke sv. Šebasti{na, ktor{ sa 

nachádza na pravej strane Baziliky sv. Petra.  

Svätú omšu celebroval p{pežský sakristi{n otec Pavol Benedik z rehole 

augustiniánov, koncelebrovali dvadsiati slovenskí kňazi pôsobiaci a študujúci v Ríme. 

Homíliu predniesol kňaz J{n Dubina, ktorý pôsobí na Úrade liturgických sl{vení 

Najvyššieho veľkňaza vo Vatik{ne. Pozornosť v nej upriamil na dvojaké očak{vanie 

spojené s adventným obdobím.                                                                                        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/2013/12/18/svätý_peter_favre_(1506_-_1546)_bolčlenom_skupiny_prvých_jezuitov/slo-756718
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/18/slovenská_mystička_miriam_terézia_demjanovičová_bude_čoskoro/slo-756627
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/15/nitriansky_biskup_o_vzácnom_exponáte_vo_vatikánskych_múzeách/slo-755947
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/14/slováci_žijúci_v_ríme_sa_stretli_pri_hrobe_bl._jána_pavla_ii./slo-755643

