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V{žení priatelia, n{všteva Svätého Otca v Brazílii je v plnom prúde, v utorok sa 

ofici{lne začali aj Svetové dni ml{deže 2013. Jeho účastníci privítajú medzi sebou 

p{peža Františka vo štvrtok večer. Priebeh týchto duchovne bohatých dní môžete 

sledovať v priamom prenose televízie LUX,  spravodajstvo z  jednotlivých dní vám 

prin{šame v našom vysielaní, texty príhovorov publikujeme na internetovej stránke 

http://sk.radiovaticana.va/. Sprevádzajme podujatie v Riu modlitbami, je to aj 

príležitosť získania odpustkov pre nás a pre našich drahých.  
 

Jozef Bartkovjak SJ, vedúci redakcie 

____________________________________________________________________________ 
 

Začala sa prv{ apoštolsk{ cesta p{peža Františka 

Jej cieľom je Brazília 
V pondelok 22. júla 2013 sa začala prvá 

apoštolsk{ cesta p{peža Františka, ktorá 

potrvá do pondelka 29. júla. Jej cieľom je 

Brazília, prvým z dvoch miest, ktoré sa 

tešia n{všteve p{peža Latinskoameričana, 

je Aparecida, druhým Rio de Janeiro, 

dejisko 28. ročníka Svetových dní ml{deže. 
 

Odletom Svätého Otca so sprievodom a viac 

ako 70 novinármi z rímskeho letiska 

Fiumicino sa začala prv{ zahraničn{ cesta 

p{peža Františka. Let ponad Atlantik by mal 

trvať niečo cez 12 hodín. Po príchode 

a oficiálnom privítaní na medzinárodnom 

letisku Galeão št{tnymi a cirkevnými 

predstaviteľmi nasledoval uvítací 

ceremoniál v Paláci Guanabara, kde 

Svätého Otca oficiálne privítala brazílska 

prezidentka Dilma Rousseffová, ktorá 

okrem iného vyjadrila, že v boji „proti spoločnému nepriateľovi, ktorým je 

nerovnosť,“ krajina „ráta so spoluprácou Katolíckej cirkvi“. Potom predniesol svoj 

prvý príhovor v r{mci n{vštevy rodného latinskoamerického kontinentu p{pež 

František. Po ceremónii a následnom súkromnom rozhovore s prezidentkou sa Svätý 

Otec odobral do rezidencie Sumaré, kde strávil aj druhý deň, utorok 23. júla, 

venovaný odpočinku po namáhavej ceste. Brazílske a svetové médiá si po prvom dni 

všimli jednoduchosť, s akou p{pež na rímskom letisku nastúpil do lietadla, jeho 

upriamenie pozornosti na mladých, osobitne na nezamestnanosť. Objavila sa však aj 

kritika, najmä čo sa týka zmeny programu. Účastníci SDM, z ktorých 80% sú 

Brazílčania, nadšene očak{vali utorkový večer. O 19.30 miestneho času, čo je už 

http://sk.radiovaticana.va/index.asp
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/09/odpustky_pre_sdm_v_riu_aj_pri_%C3%BA%C4%8Dasti_cez_m%C3%A9di%C3%A1/slo-709029
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/22/začala_sa_prvá_apoštolská_cesta_pápeža_františka/slo-712458
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/22/pápež_františek_novinárom_počas_letu_do_brazílie/slo-712787
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/22/svätý_otec_je_už_v_brazílii/slo-712814
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/22/brazílska_prezidentka_privítala_svätého_otca_v_guvernérskom_paláci/slo-712830
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/22/brazílska_prezidentka_privítala_svätého_otca_v_guvernérskom_paláci/slo-712830
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/19/situácia_katolíckej_cirkvi_v_brazílii/slo-711907
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/22/príhovor_pápeža_františka_pri_uvítacej_ceremónii/slo-712829
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/22/príhovor_pápeža_františka_pri_uvítacej_ceremónii/slo-712829
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/23/monitoring_tlače_z_prvého_dňa_cesty_pápeža_františka/slo-713076
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polhodinu po polnoci n{šho času, sa na pobreží Copacabana konalo oficiálne 

otvorenie Svetových dní ml{deže 2013. Na tejto sl{vnosti sa p{pež tradične 

nezúčastňuje, jeho privítanie medzi mladými účastníkmi stretnutia je osobitým 

bodom programu 

svetových dní. Na 

SDM v Riu príde na 

rad vo štvrtok 25. 

júla. V stredu 24. 

júla Svätý Otec 

putoval do národnej 

mariánskej svätyne v Aparecide. Po svätej omši v Bazilike Nepoškvrnenej Panny 

Márie patrónke Brazílie zasvätil svoj pontifikát. Po slávnosti sa v miestnom seminári 

stretol s biskupmi a po návrate do Ria navštívi vo večerných hodinách Nemocnicu sv. 

Františka Assiského, ktorá sa venuje závislým na alkohole a drogách. Zmenou vo 

štvrtkovom programe p{peža Františka bude osobitné stretnutie s Argentínčanmi, 

ktorých prišlo do Ria už vyše 42-tisíc. Podľa harmonogramu cesty mu vo štvrtok 25. 

júla odovzdajú kľúče od mesta v paláci magistrátu, kde požehná olympijské vlajky. 

Dopoludnia navštívi komunitu Varginha, favelu veľkomesta a večer ho privítajú 

medzi sebou mladí účastníci SDM 2013 na pobreží Copacabana v Riu de Janeiro. 

V piatok vyslúži sviatosť zmierenia niekoľkým z nich v parku „Quinta da Boa Vista“ 

v Riu. V arcibiskupskom paláci sa stretne s mladistvými väzňami a napoludnie sa 

z balkóna arcibiskupského sídla pomodlí Anjel P{na. Obedovať s ním budú v  sídle 

arcibiskupstva aj niektorí účastníci stretnutia. Piatkový program ukončí krížov{ cesta 

s mladými na Copacabana. Sobotný program s začne svätou omšou s biskupmi SDM, 

kňazmi, rehoľníkmi a seminaristami 

v katedr{le sv. Šebasti{na v Riu de 

Janeiro. Potom sa uskutoční stretnutie 

s predstaviteľmi Brazílie, so z{stupcami 

iných n{boženstiev a diplomatmi 

v Mestskom divadle. Večern{ mo-

dlitbová vigília s mladými na „Campus 

Fidei“ v Guaratibe patrí tradične 

k vrcholným podujatiam SDM. Na tom 

istom mieste bude Svätý Otec celebrovať 

v nedeľu o 10.00 (15.00) svätú omšu ukončenia 28. svetových dní ml{deže, v závere 

ktorej oznámi miesto konania ďalších SDM, v roku 2016.  

 

Príhovor p{peža Františka pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána  
V nedeľu 21. júla 2013 po poludňajšej modlitbe Anjel Pána na vatikánskom 

n{mestí Svätý Otec opäť požiadal veriacich, aby jeho cestu o Brazílie sprev{dzali 

modlitbami. Osobitne upozornil na mladých, ktorí sú protagonistami tohto 

„Týždňa ml{deže“, ako nazval podujatie v Riu de Janeiro. 
 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/24/28._ročník_sdm_otvorila_svätá_omša_na_copacabane/slo-713147
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/24/28._ročník_sdm_otvorila_svätá_omša_na_copacabane/slo-713147
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/24/aparecida_dnes_očakáva_vzácneho_pútnika/slo-713306
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/24/homília_svätého_otca_v_aparecide:_nádej,_prekvapenie,_radosť/slo-713396
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/24/zasvätenie_pontifikátu_pápeža_františka_našej_panej_z_aparecidy/slo-713458
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/24/pápež_františek_sa_prihovorí_drogovo_závislým_/slo-713457
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/24/pápež_františek_sa_prihovorí_drogovo_závislým_/slo-713457
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/22/harmonogram_apoštolskej_cesty_pápeža_františka_do_brazílie/slo-712615
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/21/výzva,_ktorá_čaká_na_mladých_v_riu/slo-712441
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Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Aj túto nedeľu pokračuje čítanie z desiatej kapitoly 

evanjelistu Luk{ša. Dnešný úryvok je o M{rii a Marte. Kto sú tieto ženy? Marta 

a M{ria, sestry Laz{ra, sú príbuzné a verné učeníčky P{na, ktoré bývali v Bet{nii. Sv. 

Luk{š ich opisuje týmto spôsobom: M{ria pri Ježišových noh{ch „počúvala jeho 

slovo“, zatiaľ čo Marta mala plno pr{ce s obsluhou (por. Lk 10,39-40). Obe ponúkajú 

pohostinnosť P{novi, ktorý sa u nich zastavil, no robia to odlišným spôsobom. M{ria 

si sad{ k Ježišovým noh{m a počúva, Marta sa však nech{va pohltiť vecami, ktoré 

treba pripraviť, a je tak zanepr{zdnen{, že sa na Ježiša obracia slovami: „Pane, nedb{š, 

že ma sestra nech{ samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ (v. 40) A Ježiš jej 

odpoved{ l{skavým napomenutím: „Marta, Marta, star{š sa a znepokojuješ pre 

mnohé veci, a potrebné je len jedno.“ (v. 41) Čo chce povedať Ježiš? Ktor{ je to t{ 

jediná vec, ktorú potrebujeme? Predovšetkým je potrebné rozumieť, že tu nejde 

o protiklad medzi dvoma postojmi, načúvaním P{novho slova, kontempl{ciou, 

a konkrétnou službou blížnemu.                                                                                      VIAC 

 

Svätil Otec zveril cestu do Brazílie pod ochranu Panny Márie 
V sobotu 20. júla 2013 vo večerných hodin{ch sa Svätý Otec 

odobral do Baziliky Santa Maria Maggiore, kde asi pol hodiny 

zotrval v súkromnej modlitbe pred milostivým obrazom Salus 

Populi Romani. Prosil Nebeskú Matku o jej ochranu počas 

apoštolskej cesty do Brazílie, pre účastníkov Svetových dní 

ml{deže a pre ml{dež na celom svete. Na olt{r položil kyticu 

kvetov a zapálil sviecu s logom Svetových dní ml{deže 2013. 

Prítomným veriacim, prekvapeným z nečakanej prítomnosti 

p{peža sa prihovoril, vysvetlil dôvod jeho n{vštevy baziliky, 

poprosil  o  modlitbu  za  cestu  aj  ich  a  udelil  im požehnanie. 

 

P{pež  František  poprosil  Benedikta XVI.  o sprevádzanie  počas  cesty  
P{pež František navštívil v piatok 19. júla 2013 – ani nie tri dni pred svojou prvou 

apoštolskou cestou – emeritného p{peža Benedikta XVI., aby ho požiadal o duchovnú 

podporu a sprev{dzanie počas najbližších dní. Poprosil ho o modlitby za jeho cestu do 

Brazílie a za mladých ľudí, ktorí prídu na Svetové dni ml{deže do Ria de Janeiro, 

vyhlásené ešte Benediktom XVI. Svojmu predchodcovi priniesol brožúru 

s programom cesty, aby sa na nej mohol aspoň duchovne zúčastniť a – ak uzná za 

vhodné – sledovať prenosy z rôznych stretnutí. Podaroval mu tiež pamätnú medailu 

pripravenú pri príležitosti apoštolskej cesty do Brazílie. Benedikt XVI. ubezpečil 

p{peža Františka o modlitbe, zaspomínal na intenzívne z{žitky z minulých svetových 

stretnutí s mladými v Kolíne nad Rýnom, Sydney a Madride. Piatkové stretnutie 

emeritného a súčasného p{peža sa začalo kr{tko po 16.00 hod. chvíľou modlitby 

v kaplnke bývalého kl{štora Mater Ecclesiae a pokračovalo priateľským rozhovorom, 

ktorý trval asi pol hodiny.  

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/21/františek:_„bez_modlitby_riskujeme,_že_budeme_slúžiť_sebe,_a_nie_bohu“/slo-712417


Listy z Vatikánu 
Týždenný prehľad aktivít Svätého Otca                              Rím 11. – 17. júl 2013 
 

 4 

Posolstvo p{peža Františka k 70. výročiu bombardovania Ríma 
Pri príležitosti 70. výročia bombardovania časti Ríma zvanej San Lorenzo slávil 

kardinál Agostino Vallini, generálny vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu, 

19. júla 2013 svätú omšu v Bazilike sv. Vavrinca. Pri tejto príležitosti mu p{pež 

František napísal list.  
 

Píše v ňom, že sa duchovne sp{ja so 

„spoločenstvom bratov kapucínov, ktorí 

sa zhromaždili v Bazilike sv. Vavrinca za 

hradbami, aby si pripomenuli násilné 

bombardovanie z 19. júla 1943, ktoré 

spôsobilo v{žne poškodenie sakr{lnych 

budov a celej štvrte a prinieslo smrť a 

skazu”. Pripomenutie tejto dramatickej 

udalosti s odstupom 70 rokov – píše ďalej 

Svätý Otec – „chce byť príležitosťou k modlitbe za tých, ktorí zahynuli a zamyslením 

sa nad vojnou ako strašnou metlou ľudstva, ale tiež vyjadrením vďačnosti mužovi, 

ktorý bol pozorným a prezieravým otcom“: „M{m na mysli ctihodného Pia XII., ktorý 

prišiel v týchto strastiplných hodin{ch ku svojim tak tvrdo postihnutým spoluobčanom. P{pež 

Pacelli nev{hal bežať okamžite a bez sprievodu medzi st{le dymiace ruiny štvrte San Lorenzo, 

s cieľom pomôcť a poskytnúť útechu jej vydeseným obyvateľom. Aj v týchto okolnostiach sa 

prejavil ako starostlivý pastier, ktorý je uprostred svojho st{da, najmä v časoch skúšok, ako 

pastier pripravený podieľať sa na utrpení svojho ľudu.“                                                      VIAC 

 

P{pežova výzva katolíkom Britského súostrovia na ochranu života 
Svätý Otec vyzýva katolíkov Írska, Škótska, Anglicka a Walesu na ochranu života 

od počatia až po prirodzenú smrť. V posolstve k „Dňu za život“ p{pež zdôrazňuje 

„nevyčísliteľnú hodnotu ľudského života“.  
 

„Aj tí najslabší a najzraniteľnejší, chorí, starí, nenarodené deti a chudobní sú majstrovské diela 

Božieho stvorenia, utvorené na jeho obraz, určené nato, aby žili večne a zasluhujú si najvyššiu 

úctu a rešpekt.“ P{pež uisťuje o svojej modlitbe na tento úmysel a vyslovuje prianie, 

aby sa ľudskému životu vždy venovala n{ležit{ ochrana a pozornosť. Deň za ochranu 

života sa na Britskom súostroví sl{vi každý rok, hoci v rôznych termínoch. 

Tohtoročn{ téma „Chr{ň svoj život, stojí to za to!“ – je prevzatá z homílie kardinála 

Bergoglia z roku 2005. Predniesol ju pri svätej omši v deň spomienky na patróna 

tehotných žien sv. Rajmunda Nonnata. 

Ide o španielskeho mnícha a neskôr kar-

din{la z trin{steho storočia, ktorého 

latinské prímenie Nonnatus znamená 

nenarodený. Dostal ho preto, lebo jeho 

matka zomrela prv, ako sa mohol 

narodiť a on bol podľa tradície vybraný 

z jej mŕtveho tela.                               VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/19/posolstvo_pápeža_františka_k_70._výročiu_bombardovania_ríma/slo-711983
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/18/pápež_adresoval_katolíkom_na_britskom_súostroví_výzvu_na_ochranu/slo-711425
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P{pež ustanovil expertnú komisiu pre reformu štruktúr Svätej stolice 
Svätý Otec ustanovil expertnú komisiu na prípravu reformy administratívnej 

štruktúry Svätej stolice. Vatik{nske tlačové stredisko publikovalo vlastnou rukou 

písaný list p{peža Františka z 18. júla 2013. 
 

V liste ustanovuje „P{pežskú referenčnú komisiu na preskúmanie a usmernenie 

usporiadania ekonomicko-administratívnej štruktúry Svätej stolice“. Komisiu tvorí 

osem členov a jej predsedom je Dr. Joseph F. X. Zahra, pôvodom z Malty. List Svätého 

Otca stanovuje úlohu komisie a vymedzuje jej kompetenciu vo vzťahu k ostatným 

vatik{nskym štruktúram, čím jej zabezpečuje plný prístup k informáciám na 

jednotlivých úsekoch Svätej stolice. Poslaním komisie je zhromažďovať presné 

informácie a predkladať ich Svätému Otcovi, spolupracovať s príslušnou radou 

kardinálov na príprave reforiem inštitúcií Svätej stolice, zacielených na 

„zjednodušenie a racionaliz{ciu jestvujúcich štruktúr a na dôslednejšie pl{novanie 

ekonomických aktivít celej vatik{nskej administratívy.“ Bude môcť využiť spolupr{cu 

ďalších expertov z radov funkcionárov Svätej stolice i zvonka, pri rešpektovaní 

zamedzenia konfliktu z{ujmov. Komisia bude na požiadanie k dispozícii aj 

osemčlennej komisii kardin{lov, poverenej vypracovaním pl{nu reformy Apoštolskej 

konštitúcie Pastor Bonus o organizácii Rímskej kúrie.                                                  VIAC 

 
Slovenskí mladí prežívajú Misijný týždeň v Sao Paule 
Prípravou na SDM bol tzv. Misijný týždeň. V sobotu 20. júla sme sa telefonicky spojili 

s kapl{nom z Univerzitného pastoračného centra pri Katolíckej univerzite 

v Ružomberku, Jozefom Žvandom. Spolu s ďalšími kňazmi a študentmi univerzity sa 

nach{dza v Sao Paule. Prezradil n{m, ako vyzer{ ich Misijný týždeň.  

 

Rozhovor týždňa o mladých na Slovensku, v Írsku a Brazílii 
Rozhovor týždňa s pátrom Gašparom Habarom zo Spoločnosti Božieho slova. 

V kontexte SDM v ňom ponúka pohľad na ml{dež nielen na Slovensku, ale aj 

v Brazílii a Írsku.  

 
____________________________________________________________________________ 
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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/2013/07/19/svätý_otec_ustanovil_expertnú_komisiu_pre_reformu_štruktúr_svätej/slo-711972
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/20/slovenskí_mladí_zažívajú_misijný_týždeň_v_sao_paule/slo-712280
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/20/rozhovor_týždňa_o_mladých_na_slovensku,_v_írsku_a_brazílii/slo-712281

