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Nedeľa zoslania Ducha Svätého vo Vatikáne 
Svätú omšu zo slávnosti Zoslania Ducha Svätého  

celebroval 19. mája na Námestí sv. Petra  

pápež František spolu so 70 kardinálmi  

a asi 400 kňazmi za účasti takmer  

150-tisíc veriacich. V  homílii hovoril  

o stálom pôsobení Ducha Svätého,  

ktoré  charakterizoval  tromi  

slovami:  novosť, harmónia, poslanie. 
 

                                                                                         Drahí bratia a sestry!  V dnešný deň  

kontemplujeme a v liturgii sprítomňujeme rozliatie Ducha Svätého, ktorého 

zmŕtvychvstalý Kristus dáva svojej Cirkvi. Je to milosť, ktorá naplnila Večeradlo 

v Jeruzaleme, aby sa potom rozšírila do celého sveta. Čo sa však v ten deň, nám už 

taký vzdialený, a predsa taký blízky, stalo, že nás zasahuje v hĺbke nášho srdca? Svätý 

Lukáš nám ponúka odpoveď v úryvku Skutkov apoštolov, ktorý sme počuli (2,1-11). 

Evanjelista nás privádza do Jeruzalema, na horné poschodie domu, kde sú 

zhromaždení apoštoli. Prvý moment, ktorý upútava našu pozornosť je hukot, ktorý 

znenazdajky prichádza z neba „ako keď sa ženie prudký vietor“ a napĺňa celý dom. 

Potom sú to „akoby ohnivé jazyky“, ktoré sa rozdeľujú a na každom z apoštolov 

spočinul jeden. Hukot a ohnivé jazyky sú konkrétne znaky, ktoré sa dotýkajú 

apoštolov nielen navonok, ale aj ich vnútra: myšlienok a srdca. Dôsledkom je, že 

„všetkých naplnil Duch Svätý“, ktorý uvoľňuje svoj neodolateľný dynamizmus 

s prekvapujúcim výsledkom: „začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával 

hovoriť“. Tu sa pred nami zjavuje obraz čohosi neočakávaného: schádza sa veľký 

zástup užasnutých ľudí, pretože každý počuje apoštolov hovoriť vo svojom jazyku. 

Všetci zažívajú novú skúsenosť, ktorá sa nikdy predtým neudiala: „každý z nás ich 

počuje hovoriť vo svojom vlastnom jazyku“. O čom rozprávajú? „O veľkých Božích 

skutkoch.” Vo svetle tohto úryvku zo Skutkov apoštolov chcem uvažovať nad troma 

slovami, ktoré sú spojené s činnosťou Ducha: novosť, harmónia, poslanie.              VIAC 

 

Deň hnutí a sobotná turíčna vigília  so Svätým Otcom Františkom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/19/pápež_františek:_činnosť_ducha_svätého_charakterizujú_tri_slová_/slo-693554
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Už od sobotného predpoludnia zapĺňali Námestie sv. Petra a priľahlé ulice členovia 

takmer 150 katolíckych hnutí, združení a spoločenstiev z celého sveta. Zišli sa tu na 

tzv. Dňoch hnutí s mottom „Ja verím, posilni v nás vieru“. V podvečer sa konala 

turíčna vigília za účasti Svätého Otca, ktorého v mene 150-tisícového zhromaždenia 

pozdravil predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Rino 

Fisichella, ktorý v rozhovore pre VR tesne pred podujatím vysvetlil význam motta 

a uviedol niekoľko podrobností k programu. Počas vigílie odpovedal pápež František 

na štyri otázky prítomných. Prvá sa týkala istoty viery, ako zvíťaziť na krehkosťou 

našej viery. V druhej sa ho členovia hnutí, združení a spoločenstiev pýtali, čo je 

najdôležitejšie, aby uskutočnili úlohu, pre ktorú sú povolaní a ako účinne 

komunikovať vieru v dnešnom svete. Ako čeliť kríze, ktorá zasahuje verejnú etiku, 

modely správania a spôsob existencie mužov a žien, bola tretia otázka a posledná sa 

týkala vyznávania viery v podmienkach prenasledovania a toho, ako pomôcť týmto 

bratom a sestrám, keď zmenu politickej situácie môžeme  ťažko a len  málo  ovplyvniť. 

 

Generálna audiencia v stredu 22. mája 2013 
Turíčna skúsenosť apoštolov a viera „v jednu, svätú, katolícku, apoštolskú Cirkev“ 

bola témou katechézy pápeža Františka počas poslednej generálnej audiencie na 

Námestí sv. Petra. Vypočulo si ju viac ako 80-tisíc pútnikov, ktorých Svätý Otec 

vyzval v závere na modlitbu za čínskych katolíkov,  najmä v súvislosti s 24. májom. 
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V Kréde, hneď po vyznaní viery v Ducha Svätého, 

hovoríme: „Verím v jednu, svätú, katolícku, apoštolskú Cirkev“. Medzi týmito dvoma 

skutočnosťami viery je hlboké puto: Duch Svätý je ten, ktorý dáva Cirkvi život a vedie 

jej kroky. Bez neustálej prítomnosti a činnosti Ducha 

Svätého by Cirkev nemohla prežívať a uskutočňovať 

úlohu ísť a získavať učeníkov zo všetkých národov 

(porov. Mt 28,18), ktorú jej zveril vzkriesený Kristus. 

Evanjelizácia je poslaním Cirkvi, nie však iba 

niektorých, ale mojím, tvojím, naším poslaním. Apoštol 

Pavol zvolal: „Beda mi, keby som nehlásal evanjelium!“ 

(1 Kor 9,16). Každý musí byť evanjelizátorom 

predovšetkým vlastným životom! Pavol VI. 

zdôrazňoval, že „evanjelizovať... je milosť a vlastné 

povolanie Cirkvi a vyjadruje jej pravú povahu. Cirkev je 

tu pre hlásanie evanjelia” (Ap. exhort. Evangelii 

nuntiandi, 14). Kto je pravým motorom evanjelizácie 

v našom živote a v Cirkvi? Pavol VI. jasne napísal: „Ako 

Duch Svätý pôsobil v prvotnej Cirkvi, práve tak aj dnes 

účinkuje v každom hlásateľovi evanjelia, pravda, ak len dovolí, aby ho viedol. Ostatne 

on vnuká slová, ktoré by kazateľovi nenapadli, a súčasne uschopňuje duše 

počúvajúcich, aby prijali evanjelium a zvesť o Božom kráľovstve” (tamže, 75). Kvôli 

evanjelizácii je teda potrebné opäť sa otvoriť Božiemu Duchu bez obáv z toho, čo bude 

od nás žiadať a kam nás povedie. Zverme sa mu! On nás urobí schopnými prežívať 

našu vieru a svedčiť o nej a osvieti srdcia tých, ktorých stretneme..                           VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/16/v_sobotu_a_nedeľu_sa_vo_vatikáne_očakáva_120-tisíc_účastníkov_dň/slo-692865
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/16/v_sobotu_a_nedeľu_sa_vo_vatikáne_očakáva_120-tisíc_účastníkov_dň/slo-692865
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/19/svätý_otec_o_tom,_ako_zvíťaziť_nad_krehkosťou_viery/slo-693562
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/20/pápež_františek_odpovedal,_ako_účinne_komunikovať_vieru/slo-693898
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/21/svätý_otec:_musíme_sa_stať_odvážnymi_a_nie_„naškrobenými“_kresťanmi/slo-694061
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/22/pápež_františek:_odvaha_a_trpezlivosť_–_dve_nevyhnutné_čnosti_pr/slo-694556
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/22/svätý_otec_pozval_k_modlitbe_za_cirkev_v_číne/slo-694431
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/22/svätý_otec_o_otvorení_sa_božiemu_duchu_bez_obáv_z_toho,_kam_ná/slo-694527
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Návšteva Svätého Otca v Dome prijatia Máriin dar 
Ste „Božou rukou, ktorá nasycuje všetko živé” – citujúc slová žalmu vyzdvihol 

pápež František počas návštevy v dome prijatia zvanom „Máriin dar“ službu 

Misionárok lásky. 21. máj, dátum návštevy, počas ktorej sa pápež stretol s viac ako 

sto obyvateľmi domu – sestrami, ich spolupracovníkmi a hosťami – nebol náhodný.  
 

Práve 21. mája 1988, teda pred 25 rokmi, dom otvoril 

blahoslavený Ján Pavol II. spolu s blahoslavenou 

Matkou Terezou z Kalkaty. Dom prijatia poskytuje 

denne stovky porcií teplého jedla chudobným, nocľah 

pre desiatky žien a rovnako aj zdravotnú starostlivosť. 

Pápež Ján Pavol II. navštívil toto zariadenie 8-krát a 4. 

januára 2008 sem zavítal aj Benedikt XVI. Pápež 

František vo svojom príhovore z 21. mája 2013 cez 

analýzu slov názvu „Dom Máriin dar“ poukázal na 

poslanie zariadenia, ktoré spravujú Misionárky lásky: 

„Drahí bratia a sestry, dobrý večer. Obraciam sa na vás 

všetkých so srdečným pozdravom, obzvlášť na vás, 

vážení hostia tohto domu, ktorý je váš, pretože je vám 

určený a pre vás zriadený. Ďakujem všetkým, ktorí 

rôznymi spôsobmi podporujú túto peknú ustanovizeň Vatikánu. Moja prítomnosť tu 

dnes večer chce byť predovšetkým úprimným poďakovaním Misionárkam lásky, 

založeným blahoslavenou Matkou Terezou z Kalkaty, ktoré tu spolu s mnohými 

dobrovoľníkmi pracujú 25 rokov v prospech toľkých ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Vy, 

drahé sestry, zviditeľňujete lásku Cirkvi k chudobným.“                                            VIAC 
 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty vo Vatikáne 
Cirkev veľmi potrebuje apoštolskú horlivosť, ktorá nás poháňa vpred pri ohlasovaní 

Ježiša. Toto konštatovanie vyslovil pápež František v homílii svätej omše 16. mája. 

Poukázal na „sviatočných kresťanov“, ktorým stačia kompromisy. Homília zo 17. mája 

by sa dala zhrnúť do konštatovania, že nie je problém v tom, že sme hriešnici, ale že sa 

nenecháme premieňať pri stretnutí s Kristom, „že neľutujeme hriech, nehanbíme sa zato, 

čo sme urobili.“ Kresťan musí prekonať pokušenie „starať sa do života iných“ – na toto 

upozornil pápež v sobotu 18. mája. „Čo je teba do toho?“ Touto Ježišovou otázkou 

adresovanou sv. Petrovi začal homíliu a ďalej 

skonštatoval: „Koľko sa v Cirkvi klebetí! Koľko sa 

naklebetíme my kresťania!“ Odkazom homílie 

z 20. mája je tvrdenie, že modlitba robí 

zázraky, ale musíme sa jej naučiť veriť. Pri 

rannej svätej omši v utorok 21. mája, na ktorej 

bola prítomná aj Slovenská redakcia VR, Svätý 

Otec povedal, že pre kresťana napredovať 

znamená uponížiť sa; zopakoval, že skutočná moc je v službe. A témou homílie zo 

stredy 22. mája bolo „konanie dobra“ ako princíp, ktorý spája ľudstvo, prekračuje 

rozmanitosť  ideológií a vytvára  akúsi  kultúru  stretnutia, ktorá  je  základom pokoja.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/22/slová_pápeža_v_dome_máriin_dar:_ste_božou_rukou,_ktorá_nasycuj/slo-694517
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/16/pápež_františek:_cirkev_potrebuje_kresťanov_radikálnych,_ktorí_s/slo-692743
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/17/pápež_františek:_nie_je_problém,_že_sme_hriešnici,_ale_že_s/slo-693012
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/18/svätý_otec:_dezinformovanie,_ohováranie_a_osočovanie_je_hriech!/slo-693390
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/20/modlitba_robí_zázraky,_ale_musíme_sa_jej_naučiť_veriť/slo-693887
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/21/pápež_františek:_neexistuje_iný_spôsob_napredovania,_ako_uponíženie_sa/slo-694091
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/22/dobro_je_cestou_k_pokoju._konať_ho_majú_všetci:_veriaci_i_ateisti_–_/slo-694553
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Súcit pápeža Františka s obyvateľmi Oklahomy 
Do Washingtonu na apoštolskú nunciatúru bol 21. mája 2013 zaslaný telegram 

podpísaný vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom Bertonem. V ňom 

v mene Svätého Otca reaguje na udalosti spojené s ničivým tornádom, ktoré 

v pondelok 20. mája zasiahlo Oklahomu. Celej spoločnosti tlmočí uistenie pápeža 

o solidarite a jeho blízkosti v modlitbách. „Vedomý si tragických strát na životoch 

a rozsahu prác v súvislosti s opravami, ktoré sú pred vami, prosí všemohúceho Boha, aby udelil 

večný odpočinok zosnulým, útechu postihnutým a silu i nádej ľuďom bez strechy nad hlavou 

či zraneným.“ Vyzýva tamojších občianskych a náboženských predstaviteľov na pomoc 

a prosí Pána o dar útechy, sily a vytrvalosti pri konaní dobra. K nešťastiu sa pápež 

vrátil aj počas generálnej audiencie: „Vyzývam vás všetkých, aby ste sa spolu so mnou 

modlili za obete nešťastia v Oklahome, osobitne deti. Nech je Pán útechou pre všetkých, zvlášť 

rodičov, ktorí tak tragicky prišli o svoje dieťa.“  
 

Program pápežských liturgických slávení na najbližšie obdobie  
Vo štvrtok 23. mája o 18. hod. bude pápež František v Bazilike sv. Petra predsedať 

liturgickej slávnosti obnovy vyznania viery spolu s biskupmi talianskej biskupskej 

konferencie. V nedeľu 26. mája, na slávnosť Najsvätejšej Trojice, uskutoční pastoračnú 

návštevu rímskej farnosti sv. Alžbety a Zachariáša, kde bude sláviť svätú omšu o 9.30 

hod. Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi vo štvrtok 30. mája bude na 

námestí pred Lateránskou bazilikou predsedať eucharistickej slávnosti so začiatkom 

o 19.00 hod. Po nej bude nasledovať slávnostný sprievod do Baziliky Santa Maria 

Maggiore, kde udelí eucharistické požehnanie. Júnový program začne pápež v nedeľu 

2. júna o 18.00 hod. vo vatikánskej bazilike eucharistickou adoráciou. Na ďalšiu 

nedeľu 16. júna bude na Námestí sv. Petra o 10.30 hod. sláviť svätú omšu pri 

príležitosti Dňa „Evangelium vitae“. A na sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna bude 

v Bazilike sv. Petra predsedať eucharistickej slávnosti, pri ktorej sa tradične 

odovzdávajú páliá novým arcibiskupom-metropolitom. V prvú júlovú nedeľu, teda 

7. júla, bude rovnako vo vatikánskej bazilike o 9.30 hod. sláviť svätú omšu, na ktorej 

sa zúčastnia seminaristi, novici a novicky z jednotlivých reholí a inštitútov 

zasväteného života. V stredu 22. júla začne svoju prvú zahraničnú apoštolskú cestu 

do Brazílie.  V rámci nej sa  zúčastní na 28. svetových dňoch mládeže v Riu de Janeiro. 

 

Svätý Otec k činnosti Pápežských misijných diel 
„Ste mi osobitne drahí, pretože mi pomáhate udržiavať pri živote evanjelizačnú 

činnosť, paradigmu každej činnosti Cirkvi.“ Takto pápež ocenil aktivity Pápežských 

misijných diel (PMD), ktorých  národných riaditeľov  prijal  17. mája vo Vatikáne.  
 

Ohlasovanie evanjelia je „poctou“, „zodpovednosťou“ 

a rovnako „povinnosťou“, ako naznačil rozsah 

pôsobenia PMD pred približne paťdesiatimi rokmi 

pápež Pavol VI. Svätý Otec tak s osobitným zreteľom 

poukázal na apoštolskú prácu organizácie vo 

všetkých zemepisných šírkach. „Rímsky biskup je 

povolaný byť pastierom nie iba pre svoju miestnu Cirkev, 
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ale aj pre ďalšie cirkvi, aby bolo evanjelium ohlasované aj do najvzdialenejších končín zeme. 

V tejto úlohe sú Pápežské misijné diela privilegovaným nástrojom v rukách pápeža, ktorý je 

princípom a znamením jednoty a univerzality Cirkvi.“                                                        VIAC 

 

Nemecká kancelárka Merkelová na audiencii u pápeža Františka 

Pápež František prijal 18. mája v Apoštolskom paláci nemeckú kancelárku Angelu 

Merkelovú. Podľa komuniké sa počas stretnutia hovorilo o dlhej histórii vzťahov, 

ktoré spájajú Svätú stolicu a Nemecko, ďalej o otázkach spoločného záujmu, ako je 

spoločensko-politický,  ekonomický  a náboženský  život  v Európe  a vo  svete.  
 

Pozornosť tiež patrila ochrane ľudských práv, 

prenasledovaniu kresťanov, náboženskej slobode 

a medzinárodnej spolupráci v prospech podpory 

pokoja. Popri tematike „európskeho kontinentu ako 

Spoločenstva hodnôt“ a jeho zodpovednosti vo svete, 

pripomenuli záväzok všetkých občianskych 

a náboženských zložiek pri dosahovaní rozvoja 

založeného na dôstojnosti človeka a inšpirovaného princípmi subsidiarity a solidarity. 

K obsahu stretnutia sa nemecká kancelárka vyjadrila počas tlačovej konferencie 

bezprostredne po stretnutí: „Hovorili sme o otázkach globalizácie a Európskej únie, úlohe 

Európy vo svete. Čo sa mňa týka, znovu som zopakovala, že z môjho pohľadu je veľmi dôležité, 

aby sme sa starali a vždy posilňovali základy našej spoločnosti. Správne sa uvádza, že politika 

nemôže sama o sebe vytvoriť základ pre spoločnosť, (...) v tomto kontexte verím, že Katolícka 

cirkev zohráva ústrednú úlohu. Myslím si, že pápež František dal jasne najavo, že vo svete je 

Európa potrebná, že potrebujeme silnú a spravodlivú Európu.“ 

 

Reakcia pátra Lombardiho na údajný exorcizmus vykonaný pápežom 
V reakcii na otázky novinárov – o údajnom exorcizme vykonanom Svätým Otcom 

Františkom na Námestí sv. Petra po nedeľnej eucharistickej slávnosti Zoslania Ducha 

Svätého – riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice páter Federico Lombardi SJ 

odpovedal: „Svätý Otec nemal v úmysle vykonávať žiaden exorcizmus. Ale – ako to často 

robí u chorých a trpiacich, ktorí sú mu predstavení – mal jednoducho úmysel modliť sa za 

trpiaceho človeka, ktorého mu predstavili.“  

 

P. Adolfo Nicolás novým predsedom Únie generálnych predstavených  
Páter Adolfo Nicolás SJ, generálny predstavený Spoločnosti 

Ježišovej, je novým predsedom Únie generálnych predstavených. 

Doteraz pôsobil ako jej podpredseda a na poste predsedu 

nahradí Mons. Josého Rodrigueza Carballa OFM, ktorého pápež 

František vymenoval za sekretára Kongregácie pre inštitúty 

zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. 77-ročný 

španielsky páter Nicolás, ktorý je 29. generálnym predstaveným 

Spoločnosti Ježišovej, pôsobil v minulosti štyridsať rokov v Japonsku a v posledných 

rokoch   bol   zodpovedný  aj  za   Východoázijskú   asistenciu   Spoločnosti    Ježišovej.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/17/svätý_otec_k_činnosti_pápežských_misijných_diel:_pocta,_zodpovednos/slo-693037
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Medzinárodná konferencia k 50. výročiu SÚSCM 
Na pôde Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme sa 17. a18. 

mája 2013 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom Pápežský 

slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme 1963 – 2013. Jej vedeckým 

garantom bola prof. Emília Hrabovec.  
 

Účastníkom konferencie, ktorú otvoril rektor kolégia 

Mons. Vladimír Stahovec, zaslal prezident Slovenskej 

republiky Ivan Gašparovič pozdravný telegram, ktorý 

v jeho mene prečítala veľvyslankyňa SR pri Talianskej 

republike Mária Krásnohorská. V mene predsedu 

Konferencie biskupov Slovenska prítomných pozdravil 

bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Jeden 

zo zakladateľov ústavu, kardinál Jozef Tomko, vo svojej 

prednáške priblížil udalosti spojené so zrodom 

Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda (SÚSCM) 

a jeho miestom v dejinách. Prof. Emília Hrabovec sa 

následne venovala téme ústavu a Svätej stolice 

v cirkevno-politickom kontexte.                                  VIAC 

 

Rozhovor týždňa s Ľuboslavom Hromjákom o SÚSCM  
Hosťom sobotného Rozhovoru týždňa z 18. mája 2013 bol účastník konferencie, ktorá 

sa 17. a 18. mája 2013 konala v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda 

v Ríme. Kládla si za cieľ zmapovať 50 rokov tejto 

inštitúcie, čo – slovami HEDr. Ľuboslava Hromjáka, 

PhD., ktorý prednáša cirkevné dejiny na Teologickom 

inštitúte v Spišskej Kapitule – úzko súvisí s jubilejným 

cyrilometodským rokom, ktorý prežívame v kontexte 

podobného výročia, ale o 50 rokov neskôr. V rozhovore 

sme sa dotkli okolností vzniku SÚSCM, osobnosti 

Mons. Štefana Náhalku, prvého a dlhoročného rektora SÚSCM, významu a činnosti 

ústavu  v   minulosti,   ale   aj   aktuálneho   poslania  či  perspektív  PSKSCM  v  Ríme. 

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

 

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/2013/05/18/medzinárodná_konferencia_k_výročiu_slovenského_ústavu_sv._cyrila_/slo-693451
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/18/rozhovor_týždňa_s_ľuboslavom_hromjákom/slo-693392

