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„Nebojte sa!“ Milí priatelia, tento pozdrav zmŕtvychvstalého P{na n{s v tohtoročnej 

veľkonočnej okt{ve, tesne pred kanoniz{ciou J{na XXIII. a Jána Pavla II., mimoriadne 

povzbudzuje pozdvihnúť pohľad na horizont svätosti. V osobnostiach dvoch veľkých a čoskoro 

svätých p{pežov m{me príťažlivé vzory l{sky a modlitby. Svätý Otec František n{m počas 

slávenia veľkonočného trojdnia a v gener{lnej audiencii tiež odovzdal niekoľko silných 

impulzov pre napredovanie. Opätovne nás vyzval k nadobúdaniu osobnej skúsenosti s Ježišom 

cez čítanie evanjelia, aby aj n{m zahorelo srdce a aby sme vyšli z našich ohraničených 

smútkov, otvoriac sa radosti a nádeji.                    

sr. Jaroslava Kochjarová CJ 

____________________________________________________________________________ 
 

V znamení blížiaceho sa svätorečenia J{na XXIII. a Jána Pavla II. 
Už od Veľkého týždňa je ruch vo Večnom meste výrazne zvýšený. V centre 

pozornosti sú dve veľké postavy p{pežov 20. storočia, Angela Giuseppeho 

Roncalliho a Karola Wojtyłu. Panely s ich portrétmi, rozmiestnené v  centre Ríma, 

upozorňujú  na  blížiacu  sa  kanonizáciu. 
 

Svätosť dvoch duchovných post{v veľkého významu: toto je začiatok a srdce 

putovania, ktoré privedie veriacich do Ríma budúcu nedeľu. „Prečo sú svätí?“ Prvý zo 

série brífingov v Tlačovom stredisku Svätej stolice, ktoré budú pokračovať až do 

kanonizácie bl. Jána XXIII. a Jána Pavla II. dal v utorok 22. apríla odpoveď na túto 

a ďalšie ot{zky súvisiace s blížiacim sa 27. 

aprílom. Riaditeľ Tlačového strediska p{ter 

Federico Lombardi hovoril o svätorečení ako o 

„ceste, ktor{ pozostáva z et{p“, ku ktorým majú 

čo povedať najmä postul{tori oboch k{uz: 

taliansky františk{n Giovangiuseppe Califano 

OFM pre p{peža J{na XXIII. a poľský kňaz 

Mons. Slawomir Oder pre p{peža Wojtylu. 

„Svätosť, ktorej vôňu cítia tisíce ľudí po celom 

svete“ – takto predstavuje bl. Jána XXIII., ktorý 

zomrel 3. júna 1963, postulátor jeho kauzy. 

Svätosť J{na XXIII. bola jeho predsavzatím, 

ktoré pestoval v každom období svojho života, 

ako kňaz, biskup a p{pež, a neust{le ho 

obnovoval, hovorí páter Califano: „Už ako mladý 

seminarista vo svojich pätnástich rokoch napísal: 

Obnovujem rozhodnutie, že sa naozaj chcem stať 

svätým a budem to robiť to cez štyri predsavzatia, ktoré si zaumienim praktizovať: ducha 

jednoty s Ježišom, uzobranie sa v jeho srdci, modlitba ruženca, byť vždy vo všetkom mojom 

počínaní prítomný v sebe samom.“                                                                                        VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/22/kardinál_giovanni_battista_re:_tajomstvo_nesmiernej_sympatie_jána/slo-792991
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/22/kardinál_giovanni_battista_re:_tajomstvo_nesmiernej_sympatie_jána/slo-792991
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/23/muž_modlitby_ján_pavol_ii._–_svedectvo_kardinála_re/slo-793317
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/22/postulátori_predstavili_svätosť_budúcich_kanonizovaných_pápežov/slo-792985
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Kanonizačnú sl{vnosť priblíži 14 veľkoplošných obrazoviek  
Mesto Rím pripravuje na blížiacu sa kanonizačnú sl{vnosť 27. apríla inštal{ciu 

celkovo 14 veľkoplošných obrazoviek. Nach{dzať sa budú v blízkosti Vatikánu na Via 

della Conciliazione, na Námestí Pia XII. a N{mestí J{na XXIII. Ďalšie budú 

rozmiestnené na pešej zóne a v záhradách Anjel-

ského hradu, na námestí Piazza Navona (pre 

poľských pútnikov) a pred Bazilikou Santa Maria 

Maggiore. Pre frankofónnych pútnikov bude 

pripravený prenos na námestí Farnese. Tri veľko-

plošné obrazovky už od krížovej cesty na ulici Fori 

Imperiali, vedúcej ku Koloseu, pren{šajú 

videonahrávky a správy týkajúce sa kanonizácie. 

Prostredníctvom jednej z nich, v blízkosti stanice metra Colosseo, budú môcť v nedeľu 

27.  apríla  pútnici  sledovať  sl{vnosť  kanonizácie s komentárom v anglickom  jazyku. 
 

Spravodliví medzi národmi Ján Pavol II. a Ján XXIII. 
„Spravodlivý medzi n{rodmi, Karol Wojtyla, je iste človekom, ktorého Boh určil, aby 

sa podobal jeho obrazu čo najviac. Nech sa spomienka na spravodlivých stane 

požehnaním pre n{s všetkých,“ povedal emeritný hlavný rabín Ríma Elio Toaff 

v rozhovore pre portál Adnkronos na margo kanonizácie Jána Pavla II. 
 
 

„Počas židovskej Veľkej noci v roku 1987,“ spomína Toaff, „mi p{pež Wojtyla napísal, aby 

som odovzdal  mojej komunite odkaz o jeho vedomí si vlastného prísľubu spoločného 

napredovania – židov a kresťanov – na ceste slobody a viery, v nádeji a s radosťou, ktor{ tkvie 

v srdciach počas veľkej sl{vnosti Veľkej noci. «Pamätajme v každom momente n{šho života, 

zdôrazňoval J{n Pavol II., že človek bol stvorený na Boží 

obraz».“ V Talmude sa píše, že „v každej gener{cii sa 

vystrieda 36 spravodlivých ľudí, od ktorých činov z{visí 

budúcnosť človeka. Toto sú tí spravodliví medzi n{rodmi, 

ktorí v sebe viac než iní nesú «shekhinah», prítomnosť 

Boha,“ vysvetľuje rabín a ďalej dod{va: „Sú to pr{ve 

spravodliví, ktorí nám ukazujú cestu dobra, a to zasvätením 

svojho života službe blížnemu a na sl{vu Večného. V židovstve, ako je zn{me, neexistujú svätí, 

len spravodliví. Svätorečenie svätca je vnútornou z{ležitosťou 

kresťanskej cirkvi. My, židia, však v tejto chvíli chceme 

zdôrazniť, že k osobnosti J{na Pavla II. sa azda nič nehodí viac, 

než označenie spravodlivý.“ Rabín Toaff tiež zdôraznil, že 

symbolické n{vštevy J{na Pavla II. v rímskej synagóge, v 

koncentračnom t{bore Osvienčim, ako aj n{všteva Západ-

ného múru Jeruzalemského chrámu (Múr nárekov) „boli 

medzníkmi na jeho ceste, ktorú sa rozhodol dovŕšiť s odvahou a 

pevnosťou. Boli to gest{ úprimnej n{klonnosti a porozumenia vo 

vzťahu k izraelskému ľudu a z{roveň na odčinenie utrpenia 

a krívd, ktorými bol v priebehu dejín postihnutý, a ktoré vyvrcholili v tragédii «Shoah»“. VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/23/spravodliví_medzi_národmi_ján_pavol_ii._a_ján_xxiii./slo-793323
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Generálna audiencia v stredu veľkonočnej okt{vy 
„Prečo hľad{te živého medzi mŕtvymi?“ T{to ot{zka, ktorú anjeli položili žen{m 

stojacim v rozpakoch nad Ježišovým pr{zdnym hrobom, rezonovala v celej 

katechéze  Svätého  Otca  Františka  počas  generálnej  audiencie  v stredu 23. apríla.  
 

Na n{mestí sv. Petra si ju vypočuli desaťtisíce pútnikov z celého sveta, ktorí sa už 

postupne v Ríme začínajú sch{dzať aj na blížiace sa svätorečenie p{pežov J{na XXIII. 

a Jána Pavla II. Bolo medzi nimi aj viacero jednotlivcov i skupín zo Slovenska. Na 

pódiu v blízkosti Svätého Otca bolo možné zahliadnuť dvoch slovenských gréckoka-

tolíckych biskupov, prešovského arcibiskupa metropolitu J{na Babjaka s pomocným 

biskupom Milanom Lachom. Obaja včera pricestovali do Ríma, kde sa zúčastnia na 

svätorečení. Ďalej boli prítomní aj čerstvo vysvätení diakoni Jaroslav Mudroň SJ 

a Jakub Garč{r SJ spolu so skupinou slovenských jezuitov. Jezuitskí diakoni včera 

prijali svätenie v rímskom kostole Chiesa del Gesù vkladaním rúk otca arcibiskupa 

Cyrila Vasiľa, sekret{ra Kongreg{cie pre východné cirkvi. P{pež František vych{dzal 

vo svojich myšlienkach z Luk{šovho evanjelia, ktorého úryvok zaznel na úvod 

audiencie: „V prvý deň týždňa zavčas r{no [ženy] prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si 

pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo P{na Ježiša nenašli. Ako nad 

tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich 

strach i sklonili tv{r k zemi. Ale oni sa im prihovorili: «Prečo hľad{te živého medzi mŕtvymi? 

Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.» (Lk 24,1-6)“ Aj my si podľa Svätého Otca často 

potrebujeme vypočuť ot{zku spred Ježišovho hrobu. Zvl{šť vtedy, keď sa „uzatv{rame 

do egoizmu a samoľúbej spokojnosti“, keď sa „nech{vame zviesť pozemskou mocou 

a svetskými vecami“ a zabúdame na Boha a blížneho. „Nie je samozrejmosťou akceptovať 

život Vzkrieseného a jeho prítomnosť uprostred n{s,“ povedal ďalej p{pež František.   VIAC 

 
Slávenie Veľkonočného trojdnia vo 

Vatikáne s p{pežom Františkom 
Pri slávnostnej Omši svätenia olejov na Zelený 

štvrtok so začiatkom o 9.30 hod. v Bazilike sv. 

Petra, za koncelebrácie kardinálov, biskupov, 

kňazov prítomných v Ríme a za hojnej účasti 

veriaceho ľudu, sa Svätý Otec zameral v homílii 

na tajomstvo kňazskej radosti. T{to radosť podľa 

jeho slov prenik{ do hĺbky tak ako pomazanie, je 

neskaziteľn{ a prejavuje sa misionárskym 

zápalom. Svätý Otec na Zelený štvrtok obedoval 

s rímskymi kňazmi. Svätú omšu na pamiatku 

P{novej večere sl{vil p{pež Framtišek v kruhu 

chorých. Navštívil rehabilitačné zariadenie pre 

telesne postihnutých, centrum „Santa Maria 

della Provvidenza“, ktoré patrí  talianskej 

Nadácii  blahoslaveného dona Carla  Gnocchiho.  
 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/23/z_generálnej_audiencie:_prečo_hľadáte_živého_medzi_mŕtvymi/slo-793293
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/17/homília_pri_svätení_olejov:_tajomstvo_kňazskej_radosti/slo-791830
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/18/svätý_otec_na_zelený_štvrtok_obedoval_s_rímskymi_kňazmi/slo-792107
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/18/svätý_otec_na_zelený_štvrtok_obedoval_s_rímskymi_kňazmi/slo-792107
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/18/svätý_otec_slávil_pamiatku_pánovej_večere_v_kruhu_chorých/slo-791855
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/18/svätý_otec_slávil_pamiatku_pánovej_večere_v_kruhu_chorých/slo-791855
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Veľkopiatkové obrady slávenia pamiatky utrpenia a smrti Pána, ktoré viedol Svätý 

Otec v Bazilike svätého Petra, sa začali o 17. hodine. Po úvodnej prostrácii vo chvíli 

hlbokého ticha nasledovala bohoslužba slova, ktorej dominovali Pašie podľa sv. J{na. 

Homíliu predniesol kazateľ p{pežského 

domu P. Raniero Cantalamessa OFM Cap. 

Zameral sa v nej na postavu apoštola 

Jud{ša, pričom tragický príbeh jeho zrady 

ukázal vo svetle Kristovej lásky a 

milosrdenstva. Na večernej veľkopiatko-

vej pobožnosti krížovej cesty v rímskom 

Koloseu spolu so Svätým Otcom sa 

zúčastnilo vyše 40-tisíc veriacich. Celý 

obrad bol už tradične pren{šaný televíziou do celého sveta a v blízkosti Kolosea ho 

bolo možné sledovať aj na štyroch veľkoplošných obrazovk{ch. Meditácie 

k jednotlivým zastaveniam mali tento rok výrazný sociálny rozmer, s poukazom na 

tragické dopady hriechu na jednotlivcov i spo-ločnosť, ktoré si aj v dnešnej dobe 

odn{šajú najmä chudobní a zraniteľní. Svätý Otec, ktorý krížovú cestu sledoval mlčky 

v hlbokom sústredení, predniesol na záver krátke zamyslenie. Na z{ver pobožnosti 

udelil prítom-ným apoštolské požehnanie.  

Na Bielu sobotu 19. apríla vo večerných hodin{ch Svätý Otec František predsedal 

veľkonočnej vigílii v Bazilike sv. Petra, pri ktorej udelil krst desiatim katechumenom. 

V homílii sa zameral na Ježišove slov{ z Matúšovho evanjelia, ktorými vzkriesený P{n 

odkazuje učeníkom, aby sa vr{tili do Galiley, kde sa s ním opäť stretnú. Ako vysvetlil, 

„ísť do Galiley“ znamen{ vr{tiť sa na miesto svojho prvého stretnutia s P{nom, oživiť 

v sebe celý príbeh svojej viery, znovuobjaviť svoj krst ako živý prameň a načerpať tak 

novú energiu pre kresťanský život. Na Námestí sv. Petra bohato vyzdobenom kvetmi 

začal Svätý Otec sl{venie Eucharistie Veľkončnej nedele obradom pokropenia vodou, 

posvätenou počas vigílie. Sl{vnostným prednesom po latinsky a grécky zaznel úry-

vok z Evanjelia podľa J{na o tom, 

ako sa apoštoli Peter a Ján vidiac 

prázdny hrob presvedčili o Ježi-

šovom vzkriesní. Po skončení 

svätej omše sa p{pež František 

presunul na loggiu Vatikánskej 

baziliky, odkiaľ predniesol veľko-

nočné posolstvo Mestu a svetu 

a udelil požehnanie, spojené 

s odpustkami. Vo Veľkonočný 

pondelok 21. apríla napoludnie 

sa Svätý Otec pomodlil s veriacimi modlitbu Raduj sa, nebies Kr{ľovn{. Pri tejto 

príležitosti zdôraznil prítomnosť vzkrieseného Krista v Cirkvi. On je medzi nami 

dnes, tu a teraz. P{pež František opätovne vyzval veriacich k nadobúdaniu osobnej 

skúsenosti  s Ježišom  prostredníctvom meditatívneho  čítania  evanjelia.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/18/pápežský_kazateľ_na_veľký_piatok:_judáš_a_ježišove_milosrdenstvo/slo-792120
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/19/krížová_cesta_v_koloseu:_pred_kristovým_krížom_sa_cítime_byť_deťmi,/slo-792255
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/19/text_krížovej_cesty_v_koloseu:_„kristova_tvár_a_tvár_človeka“/slo-792178
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/19/text_krížovej_cesty_v_koloseu:_„kristova_tvár_a_tvár_človeka“/slo-792178
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/19/krížová_cesta_v_koloseu:_pred_kristovým_krížom_sa_cítime_byť_deťmi,/slo-792255
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/20/pápež_františek_pri_veľkonočnej_vigílii:_„kde_je_moja_galilea“/slo-792449
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/20/urbi_et_orbi:_pápež_františek_vyprosoval_pokoj_celému_svetu/slo-792496
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/21/pápež_františek:_premýšľajme_o_máriinej_veľkonočnej_radosti/slo-792733
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/21/pápež_františek:_premýšľajme_o_máriinej_veľkonočnej_radosti/slo-792733
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Veľkonočné vajíčka od p{peža pre detských pacientov 
Malí pacienti v Detskej nemocnici Bambino Gesù neďaleko Vatik{nu dostali špeci{lny 

veľkonočný darček od Svätého Otca: 150 čokol{dových vajíčok. Detskú nemocnicu 

Bambino Gesù, ktor{ patrí Vatik{nu, navštívil p{pež František už pred Vianocami 

v decembri minulého roka. Stretol sa tam s deťmi a ich rodinnými príslušníkmi na 

viacerých oddeleniach.  
 

P{pež v televíznom rozhovore odpovedal mladým na ot{zky „na telo“ 
Svätý Otec František je zn{my tým, že ako človek dialógu poskytuje rozhovory 

rozličným médi{m, pri ktorých často odpoved{ aj na ot{zky „na telo“, ktoré mu 

novinári kladú. Známa je napríklad jeho ústretová odpoveď formou listu na ot{zky 

o existencii absolútnej pravdy a o hod-novernosti Cirkvi, ktoré mu adresoval 

novinár  Eugenio Scalfari na stránkach denníka La Repubblica, tradične nie veľmi 

nakloneného Cirkvi. P{pež František mu neskôr poskytol aj priamy rozhovor pri 

osobnom stretnutí. Naposledy Svätý Otec odpovedal na priamo kladené otázky pri 

stretnutí s mladými Belgičanmi, ktorých Svätému Otcovi predstavil biskup diecézy 

Gent, Mons. Lucas Van Looy SDB. 

Skupina dvanástich mladých flámskej 

národnosti sa dala dohromady na 

Svetových dňoch ml{deže v Riu de 

Janeiro a po tejto skúsenosti sa 

rozhodla priniesť posolstvo Svätého 

Otca ostat-ným mladým vo svojej 

krajine. Zvolili si spôsob, o ktorom 

boli presvedčení, že ich vrstovníkov 

osloví: cez televízne interview s p{pežom. Rozhovor, ktorý vznikol pri audiencii, na 

ktorej ich Svätý Otec prijal 31. marca v Apoštolskom pal{ci vo Vatik{ne, nahrala 

flámska televízia VRT, ktorá ho potom odvysielala v rámci Belgicka. 
 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

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/2014/04/22/pápež_v_televíznom_rozhovore_odpovedal_mladým_na_otázky_„na_telo“/slo-792993

