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„Ďakujem vám, kórejskí priatelia! S Božou pomocou sa do Ázie čoskoro vrátim! Týmto tvítom 

Svätý Otec deň po n{vrate zo svojej tretej zahraničnej apoštolskej cesty vyjadril vďaku kórejským 

hostiteľom a naznačil už aj svoje budúcoročné cesty na Filipíny a Srí Lanku. Kórejských „sto 

šťastných hodín“ – ako označila n{vštevu tamojšia tlač – vám, v{žení čitatelia, priblížime v tomto 

mimoriadnom vydaní Listov z Vatikánu. Okrem opisu miest a udalostí v ňom nájdete aj odkazy na 

príhovory, reakcie a dojmy. Ako povedal sám Svätý Otec počas gener{lnej audiencie v stredu 

20. augusta, význam tejto cesty sa d{ zhrnúť do troch slov: pamäť, n{dej, svedectvo... 

 

                                                                                                                    sr. Jaroslava Kochjarová CJ 

________________________________________________________________________________ 
 

  Tretia apoštolsk{ cesta p{peža Františka 

Južná Kórea  13. – 18. august 2014 

 

„T{to n{všteva bola skutočným požehnaním pre celý 

kórejský národ. Myslím, že p{pež zapôsobil ako dobrý 

pastier. Rozjasnil naše tv{re k úsmevu, dal nám pocítiť 

útechu, vnímali sme vďaka nemu uzdravenie 

mnohých rôznych rán... Svojou n{vštevou teda naplno 

prejavil svoju pastiersku lásku“ – povedal predseda  

Konferencie  biskupov Kórey Mons. Peter  Kang  U-il.   

 
Generálna audiencia po návrate Svätého Otca z n{vštevy Kórey 
Po návrate z apoštolskej cesty v Kórei sa Svätý Otec opäť stretol s pútnikmi na stredajšej 

generálnej audiencii v aule Pavla VI. Ako zvyčajne im prejavil osobitnú pozornosť, čo mu 

nadšený dav opätoval srdečným prijatím a  aplauzom. Témou audiencie bolo zhrnutie 

apoštolskej cesty do Kórey, z ktorej sa Svätý Otec vrátil pred dvoma dňami. V čítaní pred 

katechézou zaznel úryvok z Knihy proroka Izai{ša (Iz 60): «Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje 

svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!» - tieto slová boli súčasťou témy 6. ázijských dní 

ml{deže v Kórei. Z{stupcovia jazykových skupín, ktorí zabezpečujú komunik{ciu medzi 

Svätým Otcom a pútnikmi, vyjadrili p{pežovi Františkovi v mene prítomných úprimnú 

sústrasť v súvislosti s tragickým úmrtím jeho troch rodinných príslušníkov. Svätý Otec 

sa po katechéze podelil o bolesť zo straty príbuzných: „Ďakujem v{m za modlitby, prejavy 

sústrasti k tomu, čo sa prihodilo mojej rodine. Aj p{pež m{ svoju rodinu. Boli sme piati súrodenci, 

mám 16 synovcov a jeden z nich mal dopravnú nehodu. Zomrela jeho manželka a dve maličké deti, 

jedno dvojročné a druhé len niekoľkomesačné. On je v tejto chvíli v kritickom stave. Veľmi pekne 

v{m ďakujem za sústrasť a modlitby.“ 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/19/tragicky_zahynuli_traja_príbuzní_svätého_otca_v_argentíne/slo-820564


Listy z Vatikánu 
Týždenný prehľad aktivít Svätého Otca                               Rím  13. – 20. augusta 2014 
 

 2 

P{pež František v závere audiencie ocenil odvahu dvoch skupín, ktoré do Ríma dorazili 

netradičným spôsobom. Prvou je mlad{ rodinka so šiestimi deťmi, ktorá na dvoch 

oslíkoch prišla pešo do Ríma z francúzskeho Avignonu po pútnickej ceste Via Francigena. 

Tou druhou je skupina vod{kov zo združenia 

Lega Navale Italiana, ktorá sa z talianskeho 

mestečka Loreto doplavila do Ríma na člnoch. 

Nasleduje plné znenie katechézy. 
 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V predošlých dňoch 

som absolvoval apoštolskú cestu do Kórey a dnes spolu 

s vami ďakujem P{novi za tento veľký dar. Mal som 

možnosť navštíviť cirkev mladú a dynamickú, 

založenú na svedectve mučeníkov a oduševnenú 

misionárskym duchom, v krajine, kde sa stretávajú starobylé ázijské kultúry a trval{ novosť 

evanjelia. Obe sa tu stretávajú. Túžim nanovo vyjadriť moju vďaku drahým bratom biskupom 

Kórey, pani prezidentke republiky, ďalším verejným predstaviteľom a všetkým, ktorí sa podieľali na 

tejto mojej n{všteve. Význam tejto mojej apoštolskej cesty sa môže zhrnúť do troch slov: pamäť, 

n{dej, svedectvo. Kórejsk{ republika je krajinou, ktor{ zaznamenala  značný a rýchly ekonomický 

rozvoj. Jej obyvatelia sú veľmi pracovití, disciplinovaní a poriadni a musia si udržať silu zdedenú 

po svojich predkoch. V tejto situácii je Cirkev udržiavateľkou pamäti a n{deje: je duchovnou 

rodinou, v ktorej dospelí odovzd{vajú mladým pochodeň viery prijatej od starších.“                  VIAC   

 

Spravodajstvo z prvej n{vštevy p{peža Františka na ázijskom kontinente  
Apoštolsk{ cesta Svätého Otca Františka do Južnej Kórey bola treťou n{vštevou p{peža na 

Kórejskom polostrove. J{n Pavol II. sa tu pred 25 rokmi zúčastnil na Medzinárodnom 

eucharistickom kongrese v Soule a v roku 1984 tu kanonizoval 103 kórejských mučeníkov. 

Prečo sa p{pež František rozhodol pre túto destin{ciu? Hlavným dôvodom bola jeho účasť 

na šiestom ročníku Dní {zijskej ml{deže. Veľmi dôležitou udalosťou pre celú miestnu 

cirkev bolo blahorečenie 124 mučeníkov z prvej generácie kórejských katolíkov. Medzi 

najpozornejšie sledované momenty päťdňovej n{vštevy patrilo aj sl{venie svätej omše za 

zmierenie a pokoj.  Jednotlivé udalosti  prezentujeme  podľa   harmonogramu cesty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streda 13. augusta  Rím:   Odlet p{peža o 16.00 z rímskeho letiska Fiumicino do Soulu.  

P{pež František odletel na apoštolskú cestu do Kórey 

Pozdravný telegram p{peža Františka prezidentovi Slovenskej republiky 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/20/svätý_otec_zhrnul_apoštolskú_cestu:_pamäť,_nádej_a_svedectvo_cirkvi_v/slo-820724
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/11/harmonogram_návštevy_pápeža_františka_v_kórei/slo-818789
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/13/pápež_františek_odletel_na_apoštolskú_cestu_do_kórey/slo-819244
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/13/pozdravný_telegram_pápeža_františka_prezidentovi_slovenskej_republiky/slo-819261
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Štvrtok 14. augusta  Soul:  Prílet na letisko v Soule o 3.30 n{šho času, 10.30 miestneho 

času. Ofici{lne prijatie, presun do rezidencie Apoštolskej nunciatúry v Soule, súkromná 

svät{ omša, privítacia ceremónia v z{hrade „Blue House“ v Soule, zdvorilostná n{všteva 

u prezidentky republiky, stretnutie s autoritami v prezidentskom paláci v Soule. Večerné 

stretnutie s kórejskými biskupmi v sídle biskupskej konferencie.  

Svätý Otec priletel do Soulu: „Boh nech žehn{ Kóreu“ 

Na palube lietadla sa p{pež s novinármi modlil za ich kolegu 

P{pež sa prihovoril predstaviteľom Kórey: n{dej, mier a solidarita 

P{pež František kórejským biskupom: udržiavajte pamäť a nádej 

Skupine čínskych mladých nepovolili odchod do Južnej Kórey   

P{ter Lombardi na brífingu k prvému dňu n{vštevy 

 

Piatok 15. augusta  Soul – Tedžon – Solmoe – Soul:  
Svät{ omša zo sl{vnosti Nanebovzatia Panny M{rie na Štadióne  

Svetového pohára v Tedžone, obed so skupinou účastníkov Dní  

{zijskej ml{deže vo Vyššom semin{ri v Tedžone, popoludňajšie  

stretnutie s mladými Ázie vo svätyni v Solmoe. 

Sl{vnosť Nanebovzatia v Tedžone: Protiliek na zúfalstvo 

Mladí Ázie pri obede pozývali Svätého Otca do svojich krajín  

Svätý Otec mladým Ázie: Ste povolaní ísť svedčiť o evanjeliu nádeje 

 

Sobota 16. augusta  Soul – Kotoné – Soul:  N{všteva svätyne mučeníkov zo So So-

Mun, svät{ omša blahorečenia Paula Yun Ji-Chunga a jeho 123 spoločníkov, mučeníkov 

pred soulskou bránou Gwanghwamun, obed s p{pežským sprievodom na nunciatúre, 

presun do Kotoné, n{všteva rehabilitačného centra pre invalidov v „Dome n{deje“, 

stretnutie s kórejskými rehoľnými spoločenstvami v školiacom stredisku „Škola l{sky“ 

v Kotoné, večerné stretnutie s vedúcimi laického apoštol{tu v Centre spirituality v Kotoné. 

P{pež František blahorečil 124 kórejských mučeníkov prvej gener{cie 

P{pež František navštívil chorých, stretol sa s rehoľníkmi a laikmi 
 

 

 

 

 

 

 
Nedeľa 17. augusta  Soul – Hémi – Soul:  Stretnutie s biskupmi Ázie vo svätyni Hémi, 

obed s biskupmi, svät{ omša uzatv{rajúca 6. ročník Dní {zijskej ml{deže na hrade v Hémi, 

návrat vlakom do Soulu. 

P{pež František pokrstil Kórejčana, ktorý stratil syna pri stroskotaní Sewolu 

Štvrtý deň p{peža Františka v Kórei: stretnutia s biskupmi a ml{dežou Ázie 

Ohlasy kórejskej spoločnosti na n{vštevu p{peža Františka 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/KOCHJAROVA/Desktop/Svätý%20Otec%20priletel%20do%20Soulu:%20„Boh%20nech%20žehná%20Kóreu“
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/14/na_palube_lietadla_sa_pápež_s_novinármi_modlil_za_ich_kolegu/slo-819364
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/14/pápež_sa_prihovoril_predstaviteľom_kórey:_nádej,_mier_a_solidarita_s/slo-819398
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/19/pápež_františek_kórejských_biskupov_povzbudil_k_udržiavaniu_pamäti_a/slo-819543
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/14/skupine_čínskych_mladých_nepovolili_odchod_do_južnej_kórey__/slo-819457
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/14/páter_lombardi_na_brífingu_k_prvému_dňu_návštevy/slo-819538
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/15/sl%C3%A1vnos%C5%A5_nanebovzatia_v_ted%C5%BEone:_evanjelium_je_protiliek_na_z%C3%BAfalstvo/slo-819615
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/15/mlad%C3%AD_%C3%A1zie_poz%C3%BDvali_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_pri_obede_do_svojich_kraj%C3%ADn_/slo-819661
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/15/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_mlad%C3%BDm_%C3%A1zie:_ste_povolan%C3%AD_%C3%ADs%C5%A5_sved%C4%8Di%C5%A5_o_evanjeliu_n%C3%A1deje/slo-819735
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/16/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_blahore%C4%8Dil_124_k%C3%B3rejsk%C3%BDch_mu%C4%8Den%C3%ADkov_prvej_gener%C3%A1cie/slo-819796
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/17/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_v_k%C3%B3rei_nav%C5%A1t%C3%ADvil_chor%C3%BDch,_stretol_sa_s_reho%C4%BEn%C3%ADkmi_a/slo-819928
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/17/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_pokrstil_k%C3%B3rej%C4%8Dana,_ktor%C3%BD_stratil_syna_pri_stroskotan%C3%AD/slo-820028
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/17/%C5%A1tvrt%C3%BD_de%C5%88_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_v_k%C3%B3rei:_stretnutia_s_biskupmi_a_ml%C3%A1de%C5%BEou/slo-820118
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/17/ohlasy_k%C3%B3rejskej_spolo%C4%8Dnosti_na_n%C3%A1v%C5%A1tevu_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka/slo-820079
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Pondelok 18. augusta  Soul – Rím:  Rozlúčka na Apoštolskej nunciatúre v Soule, 

presun ku soulskej katedrále Mjon-don, stretnutie s n{boženskými predstaviteľmi, svätá 

omša za pokoj a zmierenie v Katedrále Mjon-don, rozlúčkov{ ceremónia na leteckej 

základni v Soule, prílet na rímske letisko Ciampino. 

P{pež František sa rozlúčil s Kóreou vyprosovaním daru zmierenia 

P{pež František sa vr{til z Kórey, počas letu pozdravil Slovensko 

Tlačov{ konferencia p{peža Františka počas letu z Kórey 

Kardin{l Tagle: P{pež v Kórei posilnil v nádeji celú Áziu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Charakteristiky kórejskej Cirkvi a spoločnosti: história a súčasnosť; ekumenizmus 

a zmierenie; prvenstv{ mladej gener{cie Kórejčanov a ich dôsledky. 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

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/2014/08/18/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_sa_rozl%C3%BA%C4%8Dil_s_k%C3%B3reou_vyprosovan%C3%ADm_daru_zmierenia/slo-820228
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/18/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_sa_vr%C3%A1til_z_k%C3%B3rey,_po%C4%8Das_letu_pozdravil_slovensko/slo-820366
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/19/tla%C4%8Dov%C3%A1_konferencia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_po%C4%8Das_letu_z_k%C3%B3rey/slo-820572
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/19/tla%C4%8Dov%C3%A1_konferencia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_po%C4%8Das_letu_z_k%C3%B3rey/slo-820572
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/18/kardin%C3%A1l_tagle:_p%C3%A1pe%C5%BE_v_k%C3%B3rei_posilnil_v_n%C3%A1deji_cel%C3%BA_%C3%A1ziu/slo-820337
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/06/cirkev_v_kórei:_jej_počiatky_a_súčasnosť_vo_svetle_štatistických/slo-817632
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/09/apoštolská_cesta_do_kórey_ako_impulz_pre_zmierenie_a_ekumenizmus_/slo-818557
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/09/apoštolská_cesta_do_kórey_ako_impulz_pre_zmierenie_a_ekumenizmus_/slo-818557
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/12/prvenstvá_generácie_mladých_kórejčanov_a_ich_dôsledky/slo-819018

