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Svätá omša začiatku Petrovej služby rímskeho biskupa 

Inaugurácia pápeža Františka 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deň inaugurácie nového pápeža – 19. marec – mal po chladných a upršaných dňoch 

slávnostný charakter aj vďaka slnečnému počasiu. Na svätej omši začiatku Petrovej 

služby  rímskeho biskupa  sa  na Námestí sv. Petra  zúčastnilo do 200-tisíc veriacich.  
 

Svätý Otec ešte pred slávnosťou zhromaždenie pozdravoval a požehnával 

prechádzajúc pomedzi zástup na papamobile. V istom momente sa zastavil 

a pobozkal ťažko zdravotne postihnutého. Rovnako sa niekoľkokrát zastavil, aby 

pobozkal deti. Medzi zástavami z celého sveta, ktoré viali námestím, bolo prirodzene 

množstvo argentínskych vlajok. Slávnosť – za účasti predstaviteľov iných cirkví, 

presne 33 delegácií rôznych kresťanských vyznaní: 14 východných, 10 západných; 

židovskej delegácia, moslimskej, budhistickej a ďalších – sa začala o 9.30 hod. 

Prítomných bolo tiež 132 delegácií z rôznych krajín vrátane diplomatického zboru. 

Medzi koncelebrantmi svätej omše bolo 180 kardinálov, patriarchovia východných 

cirkví, ako aj generálny predstavený jezuitov a františkánov. Celkom v úvode – za 

spevu Tu est Petrus – zostúpil pápež s patriarchami výhodných cirkví k hrobu sv. 

Petra pod hlavným oltárom baziliky, kde zotrval chvíľu v modlitbe.                        VIAC 
 

Pápež v homílii inauguračnej slávnosti:  

Nemôžeme sa báť dobroty a nežnosti 
„Ďakujem Pánovi, že môžem sláviť túto svätú omšu 

na sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie a patróna 

Cirkvi. Je to veľmi symbolická zhoda okolností, že je 

to aj deň menín môjho ctihodného predchodcu. Buďme 

mu blízki úprimnou modlitbou a uznaním.“ Toto boli 

prvé slová homílie pápeža Františka.  
 

V evanjeliu sme počuli, že „Jozef urobil, ako mu 

prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku“ (Mt 

1,24). V týchto slovách je celé poslanie, ktoré Boh 

zveril Jozefovi. Byť custos, ochranca. Ochranca koho? 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/19/z_atmosf%C3%A9ry_sl%C3%A1vnosti_za%C4%8Diatku_petrovej_slu%C5%BEby_r%C3%ADmskeho_biskupa/slo-674891
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Márie a Ježiša. Je to ochrana, ktorá sa potom rozšíri na Cirkev, ako to zdôraznil 

blahoslavený Ján Pavol II.: „Jozef, ako prijal láskavú starostlivosť o Máriu a ochotne sa 

venoval Ježišovej výchove, tak isto stráži a ochraňuje i Kristovo mystické telo, ktorým je Cirkev 

a ktorého je Panna Mária vzorom i stvárnením“ (Redemptoris custos, 1). Akým spôsobom 

ich Jozef chráni? Diskrétne, pokorne, ticho. No je však neustále prítomný a úplne 

verný, hoci nerozumie všetkému.(...) Ako Jozef prežíva svoje povolanie ochrancu 

Márie, Ježiša a Cirkvi? V ustavičnej pozornosti voči Bohu, otvorený voči jeho 

znameniam, pripravený uskutočniť jeho a nie len svoje plány. Presne to žiada Boh od 

Dávida, ako sme počuli v prvom čítaní.                                                               VIAC 

 

Erb pápeža Františka s mottom „miserando atque eligendo” 

Pápež František sa ako svoj pápežský erb rozhodol zachovať v podstatných rysoch       

              svoj predošlý znak, ktorý si zvolil po biskupskej vysviacke a je 

charakterizovaný lineárnou jednoduchosťou.  

                                                                             Nesie motto  „miserando atque eligendo”. 
 

Modrý štít ako symbol pápežskej dôstojnosti, nad ním     

         mitra umiestnená medzi dvoma kľúčmi – zlatým  

           a strieborným – previazanými červenou šnúrou.  

                                                                  V hornej časti štítu sa nachádza znak príslušnosti     

                     pápeža k Spoločnosti Ježišovej, žiariace 

slnko a červené písmená IHS ako monogram Krista. 

Písmeno H je predelené krížom, pod ktorým sú tri 

čierne klince. V dolnej časti znaku vľavo je hviezda, 

vpravo nardový kvet. Hviezda symbolizuje podľa 

starodávnej heraldickej tradície Pannu Máriu, Matku 

Krista a Cirkvi, zatiaľ čo nardový kvet predstavuje sv. 

Jozefa, patróna univerzálnej Cirkvi. (...) Umiestnením 

týchto obrazov vo svojom erbe chcel pápež vyjadriť    

svoju    osobitnú  úctu   k  Panne  Márii a  sv.  Jozefovi.    

Motto  pápeža Františka je citátom z homílie sv. Bédu Ctihodného. Komentuje v nej 

evanjeliový príbeh povolania sv. Matúša slovami: «Ježiš videl mýtnika, pozrel na neho 

milosrdne a vyvolil si ho».                                                                                                VIAC 

 

Stretnutie   pápeža  Františka  s  predstaviteľmi  cirkví 
V stredu 20. marca 2013 sa pápež stretol s delegátmi cirkví, cirkevných 

spoločenstiev a predstaviteľmi medzinárodných ekumenických organizácií, ako aj 

s Claudiom Epelmanom, zástupcom Latinskoamerického židovského kongresu. 

Stretnutie sa nieslo v duchu bratskej lásky a spolupráce.  
 

Drahí bratia a sestry, je pre mňa veľkou radosťou stretnúť sa dnes s vami, zástupcami 

pravoslávnych cirkví, východných cirkví a západných cirkevných spoločenstiev. 

Ďakujem vám, že ste sa zúčastnili na slávnosti, ktorou sa začala moja služba v úrade 

rímskeho biskupa a Petrovho nástupcu. Včera ráno počas svätej omše som bol 

prostredníctvom vašej prítomnosti duchovne spojený so spoločenstvami, ktoré 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/19/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_v_hom%C3%ADlii:_%E2%80%9Echr%C3%A1%C5%88me_krista_vo_svojom_%C5%BEivote,_aby_sm/slo-674804
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/18/erb_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_s_mottom_%E2%80%9Emiserando_atque_eligendo%E2%80%9D/slo-674485
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zastupujete. Vo svedectve vašej viery som mohol 

ešte intenzívnejšie prežiť modlitbu za zjednotenie 

všetkých veriacich v Krista a istým spôsobom vidieť 

aj jej očakávané uskutočnenie, ktoré závisí od 

Božieho plánu a našej oddanej spolupráce. Začínam 

svoju apoštolskú službu v roku, ktorý môj ctený 

predchodca Benedikt XVI. prozreteľnostne vyhlásil 

Rokom viery pre katolícku Cirkev. Touto iniciatívou, v ktorej chcem pokračovať 

a ktorá, ako dúfam, sa pre všetkých stane podnetom napredovania vo viere, chcel 

pápež pripomenúť 50. výročie začiatku Druhého vatikánskeho koncilu.                  VIAC 
 

Slová pápeža Františka kardinálom:  Nepoddávajme sa pesimizmu  
Niekoľko silných povzbudení dal pápež František vo svojom príhovore v piatok 

15. marca kardinálom v Klementínskej sále Apoštolského paláca. Prvá audiencia 

Svätého Otca bola lekciou skutočného bratstva a priateľstva v Pánovi. 
 

Bratia kardináli, tento čas venovaný konkláve bol veľmi významný nielen pre 

kolégium kardinálov, ale aj pre všetkých veriacich. V týchto dňoch sme takmer 

hmatateľne cítili priazeň a solidaritu celej Cirkvi, ako aj pozornosť mnohých ľudí, 

ktorí hoci nezdieľajú našu vieru, pozerajú sa s úctou a obdivom na Cirkev a Svätú 

stolicu. Z každého kúta sveta sa vznáša vrúcna a spoločná modlitba kresťanského 

ľudu za nového pápeža a plné emócií bolo aj moje 

prvé stretnutie s davom zhromaždeným na 

Svätopeterskom námestí. V súvislosti s týmto 

sugestívnym obrazom modliacich sa a radostných 

ľudí, stále vtlačeným do mojej mysle, by som 

chcel vyjadriť svoju úprimnú vďačnosť biskupom, 

kňazom, zasväteným osobám, mládeži, rodinám, 

seniorom za ich duchovnú blízkosť, takú dojemnú 

a vrúcnu. Cítim potrebu vyjadriť svoju hlbokú a úprimnú vďačnosť vám všetkým, 

ctihodní a drahí bratia kardináli, za vašu bezprostrednú spoluprácu vo vedení Cirkvi 

počas sede vacante. Obraciam sa na každého so srdečným pozdravom, počnúc 

dekanom kardinálskeho kolégia, kardinálom Angelom Sodanom.                           VIAC 
 

Slová pápeža novinárom: Odovzdávajte pravdu, dobro a krásu, nie seba 
Svätý Otec venoval jedno z prvých stretnutí – v sobotu 16. marca – pracovníkom 

médií z 81 krajín. V úvode mu ich predstavil Mons. Celli. Čierne nohavice, čierne 

topánky, na tom biela reverenda; jednoduchosť, neformálnosť, zmysel pre humor – 

týmto, ale predovšetkým hlbokými úprimnými slovami si pápež prítomných získal.  
 

Drahí priatelia, som veľmi rád, že sa na začiatku mojej služby na Petrovom stolci 

môžem stretnúť s vami, ktorí ste pracovali v Ríme v tomto veľmi intenzívnom období, 

ktoré sa začalo po prekvapivom oznámení môjho ctihodného predchodcu Benedikta 

XVI. 11. februára. Srdečne pozdravujem každého jedného z vás. Úloha 

komunikačných prostriedkov v posledných časoch neprestajne rástla, a to do takej 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/20/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_po%C4%8Das_stretnutia_s_predstavite%C4%BEmi_cirkv%C3%AD:_mus%C3%ADme_v/slo-675192
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/15/slov%C3%A1_kardin%C3%A1la_sodana_po%C4%8Das_stretnutia_kardin%C3%A1lskeho_kol%C3%A9gia_s/slo-673734
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/15/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_kardin%C3%A1lom:_neprepadnime_pesimizmu,_odovzdajme_mlad%C3%BD/slo-673732
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/16/mons._celli:_m%C3%A9di%C3%A1_op%C3%A4%C5%A5_zohrali_pozit%C3%ADvnu_%C3%BAlohu/slo-674011
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miery, že je už teraz nemožné bez nich hovoriť svetu o súčasných udalostiach. Preto 

vám osobitne ďakujem za kvalitnú službu v uplynulých dňoch. Narobili ste sa, však? 

V dňoch, počas ktorých sa pohľad katolíckeho sveta a nielen jeho upieral na Večné 

mesto, osobitne na toto územie, ktorého 

„stredobodom“ je hrob sv. Petra. V týchto týždňoch 

ste mali možnosť hovoriť o Svätej stolici, Cirkvi o jej 

rítoch a tradíciách, jej viere a osobitne o úlohe 

Svätého Otca a jeho službe. Moje zvláštne 

poďakovanie však patrí tým, ktorí dokázali 

sledovať a predstavovať tieto historické udalosti 

Cirkvi v správnejšom pohľade, tak ako mali byť vnímané, a to v pohľade viery.    VIAC 

 

Nedeľná svätá omša pápeža v kostole sv. Anny 
Svätý Otec slávil v nedeľu ráno svätú omšu v kostole sv. Anny vo Vatikáne. Bola 

jednou rodinnou a farskou slávnosťou; po nej pozdravil každého farníka osobne, 

na počudovanie ochrankárov vyšiel aj za bránu sv. Anny. V homílii pripomenul 

mimoriadnu schopnosť Ježiša zabúdať na naše hriechy. 
 

Je to krásne: Po prvé: Ježiš, sám na vrchu v modlitbe. Modlil sa sám. Potom sa znova 

vrátil do chrámu a všetok ľud šiel za ním. Ježiš je uprostred ľudu. A potom, na konci, 

nechajú ho samého so ženou (porov. v. 9). Ježiš je sám, ale je to plodná samota: samota 

modlitby s Otcom i samota, taká krásna, ktorá je vlastne dnešným posolstvom Cirkvi, 

spočívajúca v milosrdenstve voči tejto žene. I v zástupe, ktorý ho nasledoval sú 

rozdielnosti: „Všetok ľud išiel za ním; on si sadol a učil ich“. Títo ľudia chceli počuť 

Ježišove slová. Mali otvorené srdcia, potrebovali počuť Božie slovo. Boli medzi nimi 

však aj takí, čo nič nepočuli: nemohli počuť. Boli to tí, čo priviedli tú ženu. „Počuj, 

Učiteľ, ona je taká a onaká... Musíme urobiť to, čo nám prikázal Mojžiš s takýmito 

ženami“. Aj my sme, myslím si, tento ľud, ktorý na jednej strane chce počúvať Ježiša, 

ale na strane druhej občas sa nám páči zmlátiť druhých, odsúdiť druhých.             VIAC 

 

Príhovor pápeža pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána:  

Boh sa nikdy neunaví odpúšťaním 
Na prvý „Angelus“ s novým pápežom 

čakalo v nedeľu 17. marca 2013 na 

Námestí sv. Petra a priľahlých 

námestiach viac ako 150-tisíc ľudí. Získal 

si ich príhovorom, ale aj dodatkom 

o svojich talianskych koreňoch 

v súvislosti  s  výberom  mena  František. 
 

Bratia a sestry, dobrý deň! Po prvom stretnutí v stredu, vás dnes môžem opäť 

všetkých pozdraviť. Teším sa, že tak môžem urobiť v nedeľu, v Pánov deň. Toto je pre 

nás kresťanov pekné a dôležité: Stretnúť sa v nedeľu, pozdraviť sa navzájom, 

porozprávať sa, ako to robíme teraz, tu na námestí. Toto námestie vďaka médiám 

dostáva celosvetové rozmery. V dnešnú Piatu nedeľu v pôstnom období nám 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/18/kardin%C3%A1l_comastri:_%E2%80%9Ezachytili_sme_vietor_tur%C3%ADc%E2%80%9C/slo-674420
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/18/kardin%C3%A1l_comastri:_%E2%80%9Ezachytili_sme_vietor_tur%C3%ADc%E2%80%9C/slo-674420
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/17/pápež_františek_prosí_veriacich_o_modlitby/slo-674266


Rodinné listy 
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                                   Rím  21. marca 2013 

 5 

evanjelium predstavuje príbeh cudzoložnej ženy, ktorú Ježiš zachránil od trestu smrti. 

Ježišov postoj uchvacuje: nepočujeme slová opovrhnutia, nepočujeme slová 

odsúdenia, ale iba slová lásky, milosrdenstva, ktoré pozývajú k obráteniu: „Ani ja ťa 

neodsudzujem: choď a už nehreš!“. Bratia a sestry, Božia tvár je tvárou milosrdného 

otca, ktorý je stále trpezlivý. Uvažovali ste nad Božou trpezlivosťou, nad 

trpezlivosťou, akú má s každým z nás?                                                                           VIAC 

 

Návšteva pápeža Františka v rímskej klinike Pia XI. 
Neočakávaná návšteva pápeža Františka v rímskej klinike Pia XI. 15. marca 

popoludní bola radostným prekvapením. Svätý Otec sa odobral do tohto 

zdravotníckeho zariadenia, aby pozdravil argentínskeho kardinála Jorgeho Mejíu. 
 

90-ročný emeritný archivár a bibliotekár Svätej rímskej cirkvi tu bol hospitalizovaný 

kvôli srdcovému infarktu. Prekvapenému personálu, ktorý prosil o požehnanie, pápež 

povedal: „Modlite sa aj vy za mňa. A ďakujem vám za vašu prácu s chorými a trpiacimi”. 

Veľké nadšenie pacientov i návštev z toho, že vidia nového pápeža, bolo vyjadrené 

mohutným aplauzom. Návšteva, ohlásená asi hodinu vopred, trvala tiež asi hodinu, 

pápež prišiel v aute spolu s Mons. Sapienzom a príslušníkom Švajčiarskej gardy. VIAC 
 

Telefonát pápeža veriacim v Argentíne: 

Nezabúdajte na biskupa,  ktorý  vás  má  rád 
Aj na námestí pred katedrálou v Buenos Aires 

19. marca od skorých ranných hodín čakali tisíce 

veriacich na prenos inauguračnej slávnosti 

z Námestia sv. Petra vo Vatikáne. Veľkým 

a dojemným  prekvapením  bol  telefonát  pápeža. 
 

Pápež Bergoglio zatelefonoval ráno o 3.30 miestneho času 

rektorovi katedrály a jeho slová boli prenášané na námestie, aby tu zhromaždení 

mohli naživo počuť hlas svojho pápeža. Po oslovení „drahé deti” im povedal: „Viem, 

že sa modlíte a prosíte, potrebujem to. Modliť sa je veľmi pekné. Ďakujem vám za to. Prosím 

vás, aby ste kráčali všetci spolu, starajte sa jedni o druhých, zaujímajte sa o seba, nerobte si zle, 

ochraňujte život. Obraňujte vaše rodiny, chráňte prírodu, deti, postarajte sa o starých. Nech 

nie je medzi vami nenávisť, spory, žiarlivosť, nezraňujte sa. Veľa spolu hovorte, nech je medzi 

vami živá túžba zaujímať sa o seba. Nech vaše srdce rastie a približuje sa k Bohu. Boh je dobrý, 

stále odpúšťa, rozumie nám, nebojte sa; je Otec, prichádzajte k nemu.” Potom ako ich zveril 

Panne Márii, dodal: „Nezabúdajte na tohto biskupa, ktorý je ďaleko, ktorý vás ale má veľmi 

rád. Modlite sa za mňa.“  
 

Telefonát pápeža Františka do Castel Gandolfa 
V utorok 19. marca v popoludňajších hodinách pápež František zatelefonoval 

emeritnému pápežovi Benediktovi XVI. do Castel Gandolfa, aby mu zablahoželal 

k  meninám. Opätovne mu prejavil svoju vďačnosť, ako aj vďačnosť celej Cirkvi za 

jeho službu. Rozhovor sa niesol v srdečnej atmosfére. Emeritný pápež sledoval 

s veľkým záujmom udalosti týchto dní a osobitne inauguračnú slávnosť. Svojho 

nástupcu ubezpečil o blízkosti v modlitbách.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/17/franti%C5%A1ek_pred_modlitbou_anjel_p%C3%A1na_o_otcovi,_ktor%C3%BD_sa_nikdy_neunav/slo-674263
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/16/neo%C4%8Dak%C3%A1van%C3%A1_n%C3%A1v%C5%A1teva_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_v_r%C3%ADmskej_klinike_pia_xi./slo-673984
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Predbežný program pápeža na najbližšie dni vrátane Veľkého týždňa 
Svätý Otec prijme v piatok 22. marca v Sala Regia vo Vatikáne diplomatický zbor 

akreditovaný pri Svätej stolici. V sobotu 23. marca sa napoludnie presunie vrtuľníkom 

do Castel Gandolfa, kde má na programe spoločný obed s emeritným pápežom 

Benediktom XVI. V nedeľu 24. marca bude predsedať eucharistickej slávnosti Kvetnej 

nedele na Námestí sv. Petra so začiatkom o 9.30 hod. a napoludnie sa spolu 

s pútnikmi pomodlí modlitbu Anjel Pána. Na Zelený štvrtok 28. marca bude pápež 

v dopoludňajších hodinách so začiatkom o 9.30 predsedať svätej omši svätenia olejov 

v Bazilike sv. Petra. Pozoruhodnou zmenou je, že svätú omšu na pamiatku Pánovej 

večere bude o 17.30 sláviť vo väznici Casal del Marmo v Ríme, v zariadení pre 

mladistvých. „Svätá omša Pánovej večere sa vyznačuje ohlásením príkazu lásky a gestom 

umývania nôh. Kardinál Bergoglio vo svojej službe arcibiskupa Buenos Aires zvykol sláviť túto 

svätú omšu vo väznici, v nemocnici alebo v hospici pre chudobných či marginalizovaných ľudí. 

Slávením v Casal del Marmo bude pápež František pokračovať v tomto zvyku, ktorý musí byť 

charakterizovaný jednoduchosťou,“ uvádza komuniké Svätej stolice. Ústav Casal del 

Marmo navštívil 18. marca 2007 aj pápež Benedikt XVI., keď v kaplnke Milosrdného 

Otca slávil svätú omšu. Začiatok liturgie Veľkého piatka vo Vatikáne, ktorej bude 

predsedať pápež František, je plánovaný na 17.00 hod. a o 21.00 bude Svätý Otec 

v Koloseu viesť pobožnosť krížovej cesty. V tomto roku sú autormi meditácií dvaja 

libanonskí mladí a maronitský patriarcha Bechara Boutros Rai, taktiež z Libanonu. 

Liturgia Bielej soboty sa tohto roku, kvôli posunu času, začne vo Vatikáne už o 20.30 

a Slávnosť vzkriesenia Pána na Veľkonočnú nedeľu 31. marca o 10.00 hod. Po nej 

udelí pápež František požehnanie Urbi et Orbi. 
 

Prezentácia knihy „Konkláve – Voľby pápežov v 20. a 21. storočí“  
V pondelok 18. marca sa na Veľvyslanectve Slovenskej republiky pri Svätej stolici 

uskutočnila prezentácia knihy Marcela Šefčíka s názvom Konkláve – Voľby pápežov 

v 20. a 21. storočí.  Autor  v nej  predstavuje  voľbu pápeža  ako  skutočnosť  duchovnú.  
 

Argentínski Slováci sa za pápeža modlili pri hrobe sv. Cyrila 
Medzi pútnikmi, ktorí prišli v nedeľu na modlitbu Anjel Pána s pápežom Františkom 

boli aj Slováci, a to dokonca z Argentíny, potomkovia povojnových vysťahovalcov 

z Dolnej zeme. Dvadsaťpäťčlenná skupina Slovákov prišla európsky kontinent 

navštíviť po prvýkrát, ide podľa nich o historickú chvíľu.                                           VIAC 
 

......................................................................................................................................................... 
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/2013/03/20/report%C3%A1%C5%BE_z_prezent%C3%A1cie_knihy_konkl%C3%A1ve_%E2%80%93_vo%C4%BEby_p%C3%A1pe%C5%BEov_v_20._a_21/slo-675358
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/18/argentínski_slováci_sa_za_pápeža_modlili_pri_hrobe_sv._cyrila/slo-674679

