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Nedeľa  Dobrého pastiera vo Vatikáne 
V nedeľu  Dobrého  pastiera  21.  apríla  2013 

slávil  pápež  František  v Bazilike  sv.  Petra 

svätú omšu, počas ktorej vysvätil  desiatich 

diakonov  za kňazov pre Rímsku  diecézu.  

V  homílii   vychádzal  z textu  uvedeného  

pre túto  príležitosť v  knihe  Rímsky rituál. 
 

Najdrahší bratia a sestry, títo naši bratia 

a synovia boli povolaní do posvätného rádu 

presbyterátu. Pozorne uvažujme, do akej 

služby v Cirkvi budú uvedení. Dobre vieme, že 

Pán Ježiš Kristus je jediný Najvyšší kňaz 

Nového zákona, a v ňom je zároveň celý svätý 

Boží ľud ustanovený za kňazský ľud. Takisto si 

Pán Ježiš chce spomedzi všetkých svojich 

učeníkov vybrať osobitne niektorých, aby 

verejne v Cirkvi vykonávali v jeho mene 

kňazskú službu pre dobro všetkých ľudí a tak 

pokračovali v jeho osobnom poslaní učiteľa, kňaza a pastiera. Práve preto bol poslaný 

od Otca, tak poslal on sám do sveta najprv apoštolov, potom biskupov a ich 

nástupcov, ktorým boli nakoniec daní za spolupracovníkov práve kňazi. Oni, 

zjednotení v kňazskej službe, sú povolaní slúžiť Božiemu ľudu. Po zrelej úvahe 

a modlitbe sme tu teraz, aby sme ustanovili do posvätného rádu kňazstva týchto 

našich bratov, aby v službe Kristovi, Učiteľovi, Kňazovi a Pastierovi spolupracovali na 

budovaní Kristovho tela, ktorým je Cirkev v Božom ľude a Chrám Ducha Svätého. 

Budú naozaj pripodobnení Kristovi, najvyššiemu a večnému Kňazovi; to znamená, že 

budú vysvätení za pravých kňazov Nového zákona a táto hodnosť ich v kňazstve 

zjednotí s ich biskupom. Stanú sa ohlasovateľmi evanjelia, pastiermi Božieho ľudu, 

budú predsedať bohoslužbám, osobitne sláveniu Pánovej obety.                               VIAC 

 

Pápež František pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná  
V nedeľu Dobrého pastiera, v 50. svetový deň modlitieb za duchovné povolania, 

Svätý Otec pred modlitbou Regina Coeli pozval predovšetkým mladých na Námestí 

sv. Petra k radostnému načúvaniu Kristovho hlasu a k odpovedi, ktorá sa nenechá 

obrať o ideály. Vyzval aj na modlitbu v súvislosti s niektorými udalosťami vo svete. 
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Štvrtú nedeľu 

vo veľkonočnom období charakterizuje úryvok 

evanjelia o Dobrom pastierovi, ktorý sa číta 

každý rok. Dnešná stať uvádza Ježišove slová: 

„Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a 

ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. 

Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z 

ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/20/pápež_františek_zajtra_vysvätí_10_novokňazov/slo-685003
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/20/pápež_františek_zajtra_vysvätí_10_novokňazov/slo-685003
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/21/svätý_otec_novokňazom:_buďte_pastiermi,_nie_funkcionármi/slo-685084
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/21/pápež_františek_upozornil_na_situáciu_vo_svete/slo-685138
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všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno” (Jn 10,27-30). 

V týchto štyroch veršoch je zhrnuté celé Ježišovo posolstvo, teda jadro evanjelia. 

Pozýva nás mať účasť na jeho vzťahu s Otcom, čo je vlastne večný život. Ježiš si chce 

vytvoriť so svojimi priateľmi taký vzťah, ktorý by bol odrazom jeho vzťahu s Otcom. 

Vzájomný vzťah v plnej dôvere a vnútornom spoločenstve. Na vyjadrenie tejto 

vnútornej túžby, tohto priateľského vzťahu, Ježiš používa obraz pastiera s ovcami. On 

ich volá a ony poznajú jeho hlas, odpovedajú na jeho volanie a nasledujú ho. Toto 

podobenstvo je nádherné! Tajomstvo hlasu je pôsobivé. Od obdobia v lone svojej 

matky sa učíme odlišovať jej hlas od otcovho hlasu. Z tónu hlasu rozpoznávame lásku 

alebo pohŕdanie, náklonnosť alebo chlad. Ježišov hlas je jedinečný!                          VIAC 

 

Generálna audiencia v stredu 24. apríla 2013 na Námestí sv. Petra 
Kresťan sa nemôže uzatvárať sám do seba, ale má využívať čas a talenty, ktoré mu 

Boh dáva, na „rozšírenie dobra vo svete“. Tento a ďalšie impulzy si z úst pápeža 

Františka vypočulo 100-tisíc ľudí z celého sveta v katechéze generálnej audiencie. 

Dodal aj apel v súvislosti s únosom dvoch metropolitov v Sýrii. 
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V Kréde vyznávame, že Ježiš „zasa príde v sláve 

súdiť živých i mŕtvych”. Dejiny ľudstva majú svoj počiatok v stvorení muža a ženy na 

Boží obraz a podobu a ukončia sa Kristovým posledným súdom. Na tieto dva póly 

histórie sa často zabúda; zvlášť viera v posledný súd nie je dostatočne jasná a pevná 

v srdciach veriacich. Ježiš počas svojho pozemského života často pripomínal 

skutočnosť svojho posledného príchodu. Dnes sa chcem zamyslieť nad troma 

evanjeliovými textami, ktoré nám pomôžu vstúpiť do tohto tajomstva: o desiatich 

pannách, o talentoch 

a o poslednom súde. 

Všetky tri patria do 

Ježišovej reči o konci 

časov z  Matúšovho 

evanjelia. Pripomeňme si 

predovšetkým, že Boží 

Syn svojím nanebo-

vstúpením povzniesol 

k Bohu naše človečen-

stvo, ktoré na seba prijal 

a chce nás všetkých 

pritiahnuť k sebe. Volá 

celý svet, aby sa nechal 

objať Božím otvoreným náručím, aby na konci čias bolo všetko odovzdané Otcovi. Je 

tu však čas medzi prvým a posledným Kristovým príchodom, a to je práve čas, ktorý 

žijeme. Do tohto kontextu zapadá podobenstvo o desiatich pannách (porov. Mt 25, 1-

13). Desať dievčat očakáva príchod ženícha, on však mešká a ony zaspávajú. Na 

neočakávané zvolanie, že ženích prichádza, sa všetky pripravujú, aby ho privítali. Päť 

z nich, rozumných, má olej, aby si ním naplnilo lampy, kým ďalších päť, pochabých, 

sa ocitne so zhasnutými lampami, pretože olej nemajú.                                               VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/21/pápež_františek_pred_modlitbou_raduj_sa,_nebies_kráľovná_o_pôsobivo/slo-685110
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/24/pápež_františek_k_únosu_biskupov_v_sýrii:_výzva_k_ukončeni/slo-685984
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/24/pápež_františek:_každý_deň_spoznávať_boha_v_chudobných_a_maličkých/slo-686036
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Pápež v deň svojich menín celebroval svätú omšu s kardinálmi 
Pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Juraja, vo východnej i západnej Cirkvi 

slávenej na rozdiel od Slovenska 23. apríla, Svätý Otec celebroval Eucharistiu 

v Paulínskej kaplnke vo Vatikáne. V mene kardinálov pápežovi, vlastným menom 

Jorge  Mario  Bergoglio,  k meninám  zablahoželal  kardinál dekan  Angelo Sodano.  
 

V kontexte odkazu sv. Juraja, rímskeho vojaka, mučeníka 3. storočia, mu poprial 

všetko najlepšie vyprosujúc pre neho „dar 

kresťanskej statočnosti, ktorú Duch Svätý vlieva 

do mučeníkov všetkých čias“. Kardinál zahrnul do 

tejto modlitby i celú Cirkev, ktorá je aj dnes – 

rovnako ako v časoch sv. Juraja – pre vieru 

prenasledovaná. Svätý Otec v úvode homílie 

kardinálom poďakoval, že prišli, aby spolu s ním 

koncelebrovali túto svätú omšu a dodal: „Ďakujem 

vám, že sa cítim vami prijatý. Ďakujem. Cítim sa medzi vami dobre.“ Komentujúc čítania 

dňa zdôraznil, „že práve v čase, keď vypuklo prenasledovanie, vyklíčil misijný 

charakter Cirkvi“ a kresťania šírili evanjelium vo Fenícii, na Cypre a v Antiochii. Mali 

v sebe apoštolskú horlivosť; takto sa viera rozšírila. Evanjelium bolo ohlasované aj 

Grékom, to znamená aj medzi pohanmi, nielen medzi Židmi. Svätý Otec následne 

rozvinul odpoveď na otázku: Od koho vzišla táto iniciatíva ohlasovať aj Grékom? „Od 

Ducha Svätého, ktorý nás pobáda neustále, stále viac a viac a neprestajne...“                     VIAC 
 

 

Z ranných svätých omší v Dome sv. Marty vo Vatikáne 
Viera je dar, ktorý má svoj počiatok v stretnutí Ježiša ako reálnej osoby, nie ako 

nejakého abstraktného, prchavého boha, podobného hmle. Takúto metaforu použil 

pápež František v homílii vo štvrtok 18. apríla na vyjadrenie odkazu liturgických 

čítaní dňa. Božie slovo musí byť prijímané s pokorou, pretože je to slovo lásky, len tak 

vstúpi do srdca a mení život. Toto je jedna z myšlienok homílie z 19. apríla, v závere 

ktorej Svätý Otec vyzval na modlitbu, aby sa Cirkev otvorila „jednoduchosti evanjelia, 

ktoré hovorí o láske, šíri ju a je také krásne! Aj nás robí peknými skrze krásu svätosti.“ Vlažní 

kresťania majú dobrý smer, ale iba to: nechávajú si odstup od Ježiša, povedal pápež 

v sobotnej homílii 20. apríla a upozornil na pokušenie svetskej opatrnosti. 

Nehľadajme inú bránu, pohodlnejšiu cestu, iba a len Ježiša. 

K tomuto nás vyzval v pondelok 22. apríla: „Niekedy je 

uzavretá, prežívame hlboký zármutok, máme problém zaklopať na 

túto bránu. Nechoďme hľadať iné dvere, ktoré sa zdajú byť 

jednoduchšie, pohodlnejšie, na dosah ruky. Vždy hľadajme len tú 

istú bránu: Ježiša! On dal svoj život za mňa. Každý z nás si musí 

povedať toto: ‚Ty, ktorý si dal svoj život za mňa, prosím, otvor, aby 

som mohol vstúpiť.” Cirkev nie je byrokratickou organizáciou, 

je Matkou v dejinách lásky. Túto myšlienku rozvinul Svätý 

Otec na svätej omši v stredu 24. apríla. Prítomným mamám položil otázku, ako by sa 

cítili, keby ich niekto označil za „správkyne domácnosti“. Isto by namietali: Nie, ja 

som  mama!  Všetci  spolu  tvoríme  jednu  rodinu  v Cirkvi,  ktorá   je  našou  Matkou. 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/23/medzi_blahoželaniami_svätému_otcovi_k_meninám_bol_aj_hudobný_pozdrav/slo-685705
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/23/pápež_františek_v_deň_svojich_menín_celebroval_svätú_omšu_s_kardinálmi/slo-685698
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/18/pápež_františek:_viera_znamená_veriť_bohu_ako_osobe,_nie_ako_nejake/slo-684160
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/19/pápež_františek:_aby_bola_cirkev_slobodná_od_moralizmu_a_ideológie/slo-684522
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/20/svätý_otec_v_rannej_homílii_o_vlažnosti_v_cirkvi_a_pokušení_svetske/slo-684880
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/22/pápež_františek:_nehľadajme_inú_bránu,_pohodlnejšiu_cestu,_iba_a_le/slo-685328
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/24/svätý_otec:_cirkev_je_dejinami_lásky,_nie_byrokratickou_organizáciou/slo-686033
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Pred 40 rokmi zložil páter Bergoglio SJ svoje slávnostné sľuby 
Svätý Otec si v pondelok 22. apríla 2013 pripomenul 40. výročie zloženia slávnostných 

sľubov v Spoločnosti Ježišovej. Ako povedal P. Federico Lombardi, ide o „klasický“ 

deň, v ktorý mnohí jezuiti skladajú „posledné sľuby“, keďže si pripomínajú sviatok 

Panny Márie, Matky Spoločnosti Ježišovej. V tento deň v roku 1542 aj sv. Ignác spolu 

so svojimi spoločníkmi zložili v Ríme svoje slávnostné sľuby po tom, ako pápež Pavol 

III. schválil novú rehoľu. Stalo sa to pred obrazom Panny Márie v Bazilike sv. Pavla za 

hradbami. Minulý týždeň sa pred ním pomodlil aj pápež František, keď slávil svätú 

omšu pri príležitosti návštevy tejto baziliky.  

 

Podpora pápeža novému arcibiskupovi Buenos Aires 
Pápež František v modlitbách sprevádza pastoračnú službu nového arcibiskupa 

Buenos Aires Maria Aurelia Poliho. Svojho nástupcu na katedre argentínskeho 

hlavného mesta ubezpečil o tom v liste, napísanom 

k príležitosti jeho slávnostného nástupu do tejto 

služby minulú sobotu 20. apríla 2013. V texte, 

prečítanom pred svätou omšou slávenou na Májovom 

námestí pred katedrálou, na ktorej sa zúčastnili tisíce 

veriacich, vrátane vládnych predstaviteľov, pápež 

Mons.  Polimu    praje   „otcovskú   a  plodnú   službu“  

a – ako dodáva – to je to, „o čo aj prosí Pána“: Aby si „zamiloval veriaci ľud Buenos 

Aires“. „Práve tento veriaci ľud je to, čo mi chýba najviac“, priznáva pápež v liste, 

ktorý uzatvára slovami: „Budem vás sprevádzať modlitbou a láskou otca a brata. Prosím 

vás, aby ste sa modlili, a aby ste sa  modlili aj za mňa.“  
 

Patriarcha Youssif III. Younan po stretnutí s pápežom 
Svätému Otcovi veľmi leží na srdci osud sýrskeho obyvateľstva. Tieto slová sýrskeho 

patriarchu Antiochie Ignáca Youssifa III. Younana charakterizujú jeho stretnutie 

s pápežom 19. apríla 2013. „Audiencia sa uskutočnila v bratskej atmosfére, v otvorenosti 

voči ťažkej situácii východných cirkví na Blízkom východe. Osobne sme pocítili, ako sa Svätý 

Otec zaujíma o naše utrpenie a je pripravený pomôcť a urobiť všetko preto, či už modlitbami 

alebo svojimi apelmi k iným národom, aby tieto trpiace krajiny mohli žiť v pokoji 

a v spravodlivosti pre všetkých“. Po 25 mesiacoch sa situácia v Sýrii zhoršuje... „Problém 

v Sýrii je veľmi komplexný. Naozaj sa bojíme toho, že jeho zhubné následky v tejto krajine sa 

prenesú aj do okolitých krajín, predovšetkým do Libanonu a Iraku. To by uškodilo všetkým 

sektorom týchto krajín. Všetkých, ktorí nás počúvajú, úpenlivo prosíme, aby pomohli Sýrii 

vyriešiť problém a dôjsť k zmiereniu, nie prostredníctvom zbraní, ale skrze dialóg. Aj keď sa 

zmierenie a dialóg môžu zdať náročnými, nie sú nemožnými.“ 
 

Sýrsky patriarcha Gregorios III. Laham u pápeža Františka 
Pápež prijal 18. apríla 2013 sýrskeho patriarchu Gregoriosa III., ktorý v rozhovore 

pre Vatikánsky rozhlas hovoril o znepokojujúcej situácii v Sýrii. Riešenia, ktoré 

ponúkajú niektoré krajiny sú podľa neho zúfalé. 
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„Žiaľ, v Európe, vo Francúzsku, v Anglicku a v Amerike sa nehovorí o ničom inom 

ako o ,zbrojení‘ alebo ,nezbrojení‘. Je to skutočne škoda, veľká škoda. Nehovorí sa 

o závažnejších, realistickejších a účinnejších snahách v prospech pokoja.“ Každodenne 

sa obeťami útokov stávajú civilisti, o život už prišlo mnoho kresťanov: „Toto všetko sa 

deje akoby sa nič nestalo! Existuje zjavná nespravodlivosť pri uvažovaní, hodnotení 

situácie. Umierame, každý deň sa stávame obeťami chaosu, riskujeme, že budeme 

unesení, že sa staneme obeťami nejakého výbuchu.“                                                    VIAC 
 

Posolstvo pápeža účastníkom eucharistického kongresu v Kostarike 
Zintenzívniť život modlitby tým, že Eucharistiu urobíme skutočným centrom 

kresťanských komunít, v ktorých bude vďakyvzdanie podnetom k obnoveniu 

záväzku evanjelizácie a jednoty spoločenstva.  
 

Toto je výzva pápeža Františka určená účastníkom Národného eucharistického 

kongresu v Kostarike, v liste, podpísanom vatikánskym štátnym sekretárom 

kardinálom Tarcisiom Bertonem. Téma kongresu, ktorý sa konal v Kartágu od 14. do 

21. apríla 2013, znela „Eucharistia: Chlieb života nášho ľudu“. Svätý Otec vo 

svojom posolstve vyjadril ďalej presvedčenie a nádej, že z Najsvätejšej sviatosti 

oltárnej môžu všetci pokrstení čerpať bohatú duchovnú energiu, budovať svet, ktorý 

bude stále spravodlivejší a viac zmierený, podľa posolstva Ježiša Krista.                 VIAC 
 

List pápeža argentínskym biskupom 
Pápež František zaslal 17. apríla list argentínskym biskupom, ktorí sa zišli na 105. 

plenárnom zasadnutí v meste Pilar. Vyjadril v ňom láskyplné slová a vďačnosť za 

ich prácu. Pozdravuje bratov biskupov a ospravedlňuje sa, že sa na zasadnutí 

nemôže zúčastniť...  
 

...kvôli „záväzkom poslednej doby“, k čomu s humorom dodáva „Znie to dobre, 

však?“ Uisťuje ich však o svojej duchovnej blízkosti a prosí Pána, aby ich v týchto 

dňoch sprevádzal. Vyjadruje zároveň želanie, aby práce zhromaždenia poslúžili ako 

rámec k Dokumentu z Aparecídy a prehĺbili ho: „Predovšetkým vás všetkých žiadam o to, 

aby ste venovali osobitnú pozornosť rastu kontinentálnej misie vo všetkých jej aspektoch.“ 

Kľúčom k misii a evanjelizácii by podľa neho mala byť pastorácia. Ako ďalej v liste 

píše, Cirkev, ktorá nevychádza zo seba samej, skôr či neskôr ochorie.                      VIAC 
 

Páter Lombardi ocenený titulom  Komunikátor roka 
Riaditeľovi Tlačového strediska Svätej stolice a Vatikánskeho 

rozhlasu P. Federicovi Lombardimu SJ spoločnosť Allianz 

udelila titul Komunikátor roka. Urobila tak na základe návrhu 

komunikačných manažérov pobočiek celého sveta, ktorí sa 

v týchto dňoch zišli v Ríme.  
 

Ako poisťovacia spoločnosť vysvetlila, P. Lombardimu ocenenie 

udelila za „rozhodujúci príklad racionality a perspektívneho 

myslenia, vždy v popredí s pokojným srdcom a povzbudzujúcimi 

argumentmi, za schopnosť čeliť zložitosti s iróniou, ale nie 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/18/sýrsky_patriarcha_vo_vatikáne:_mier_v_sýrii_mierom_pre_blízky_východ/slo-684228
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/22/posolstvo_pápeža_františka_účastníkom_eucharistického_kongresu_/slo-685377
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/18/svätý_otec_píše_argentínskym_biskupom:_„pred_chorou_cirkvo/slo-684080
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s povrchnosťou.“ Podľa Allianz-u je „kľúčom k interpretácii Svätej stolice, s veľkou kultúrou 

a skúsenosťou, bez toho, aby sa sám stal protagonistom. Majstrom porozumenia, schopným 

zmierniť napätie s jednoduchosťou a počúvaním, zároveň však s odhodlanosťou 

a kompetenciou“. Cena Allianz mu bola odovzdaná 18. apríla v Tlačovom stredisku 

Svätej stolice za účasti kardinála Gianfranca Ravasiho, predsedu Pápežskej rady pre 

kultúru.                                                                                                                                 VIAC 
 

Koncert na počesť pápeža Františka v Kostole sv. Ignáca v Ríme 
Vo štvrtok 18. apríla 2013 sa v kostole sv. Ignáca v Ríme konal koncert na počesť 

pápeža Františka. Talianska provincia Spoločnosti Ježišovej chcela takto vyjadriť 

radosť z voľby Jorgeho Bergoglia za biskupa Ríma a jemu osobne chcela týmto 

spôsobom prejaviť podporu a blízkosťou. Program večera zahŕňal okrem iného hudbu 

Domenica Zipoliho, jezuitského misionára v Latinskej Amerike, predvedenie 

niektorých eucharistických hymnov a ďalších skladieb pre organ, flautu, soprán 

a tenor v podaní organistov a spevákov, ktorí bežne účinkujú v kostole sv. Ignáca. 

Vystúpila aj skupina Vera Luz y Norte Musical pod vedením Claudia Zontu, 

vytvorená z hudobníkov a migrantov z rôznych geografických oblastí: Taliansko, 

Venezuela, Togo, Nová Guinea, Mali, Pobrežie Slonoviny. Účinkovanie tohto 

originálneho hudobného telesa je jednou z aktivít Centra Astalli Jezuitskej služby pre 

utečencov v Taliansku.  

 
Rozhovor týždňa  s Mons. Milanom Lachom SJ 
Medzi najzaujímavejšie vatikánske správy tohto týždňa – aspoň 

pre Slovensko – patrí rozhodne vymenovanie pátra Milana 

Lacha SJ za pomocného biskupa Prešovskej gréckokatolíckej 

archieparchie. V telefonickom rozhovore toho 19. apríla 2013 

krátko po 12-tej hodine, teda hneď po zverejnení nominácie, 

sme sa ho opýtali, aké myšlienky mu víria v hlave, s akými 

pocitmi zápasí. Pozreli sme sa aj do budúcnosti: čo mu prinesie, 

čo zoberie, čo budú pre neho tieto zmeny znamenať. Dotkli sme sa tiež stretnutia 

s pápežom Františkom, ktoré ho iste čaká, biskupskej vysviacky, či nasledovania po 

stopách jeho predchodcov a vzorov.  

 

........................................................................................................................................................ 
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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/2013/04/18/páter_lombardi_ocenený_titulom_komunikátor_roka/slo-684216
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/19/páter_milan_lach_sj_novovymenovaným_pomocným_prešovským_biskupom/slo-684423
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/19/páter_milan_lach_sj_novovymenovaným_pomocným_prešovským_biskupom/slo-684423
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/20/rozhovor_týždňa_s_mons._milanom_lachom_sj,_novovymenovaným_pomocný/slo-685004

