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„Kresťan je chlieb, ktorý sa l{me pre druhých.“ Milí priatelia, takýmto sympatickým spôsobom 

vyjadril Svätý Otec našu identitu v jednom z príhovorov uplynulého týždňa. K úvahe nad 

identitou kresťana nás pobáda aj v katechéze generálnej audiencie v rámci cyklu o Cirkvi. Na 

jeho ďalšie pokračovanie si budeme musieť počkať, keďže stredajšie audiencie sa v júli 

nekonajú. Letný režim a čerpanie dovoleniek sa týka aj n{šho redakčného tímu, preto počas 

mesiacov júl a august vydávanie Listov z Vatikánu pozastavíme. Správy a texty príhovorov 

p{peža Františka však aj v tomto období n{jdete na našej internetovej str{nke. Požehnané dni 

regenerácie fyzických i duchovných síl vám v mene redakcie praje                           

 sr. Jaroslava Kochjarová CJ 

____________________________________________________________________________ 
 

P{pež  František  v Kalábrii:  Jasné  „nie“  mafii  a  uctievaniu  zla 
Svätý Otec absolvoval v sobotu 21. júna pastoračnú n{vštevu diecézy Cassano 

all´Ionio na juhu Talianska. Dal prednosť stretnutiam s tými, ktorí bežne zost{vajú 

v ústraní, alebo sa im svet priamo vyhýba. Pri svätej omši – s účasťou 250-tisíc 

veriacich  – veľmi priamo odsúdil činy mafie, použijúc  výraz  „exkomunik{cia“.  
 

N{všteva Kal{brie bola štvrtou cestou v r{mci Talianska po n{všteve utečencov na 

ostrove Lampedúza, mariánskej svätyne Santa Maria di Bonaria v Cagliari na Sardínii 

a n{všteve Assisi. Svätý Otec prijal pozvanie biskupa 

diecézy Mons. Nunzia Galantina, ktorého pred časom 

menoval za generálneho sekretára Talianskej biskup-

skej konferencie. Pri ozn{mení jeho menovania p{pež 

František požiadal veriacich diecézy o prep{čenie, že 

im týmto menovaním berie ich obľúbeného biskupa. 

Na túto skutočnosť reagovali organiz{tori n{vštevy 

výberom motta: „Prich{dzam poprosiť o prep{čenie“. 

Kalábria je región na juhu Talianska, ktorý sa napriek turistickej atraktívnosti 

považuje za perifériu s mnohými ekonomickými a sociálnymi problémami, z ktorých 

mnohé sú spojené so skrytou činnosťou mafie 

nazývanej Ndrangheta. Svätý Otec si príznačne zvolil 

za prvý bod svojej n{vštevy stretnutie s väzňami 

v Ústave pre výkon trestu v Castrovillari. Po tom sa 

presunul do Cassano all´Ionio. Vítal ho radostný dav 

ľudí lemujúci celú trasu, ktorou prech{dzal v 

otvorenom džípe. Druhým bodom p{pežovho 

programu bola n{všteva Hospicu sv. Jozefa 

Moscatiho, kde str{vil čas s pacientmi v termin{lnom št{diu chorôb a pozdravil aj 

personál zariadenia, ktoré bolo prvým tohto druhu v Kalábrii. O dvanástej sa potom 

v miestnej Katedrále Narodenia Panny Márie stretol s kňazmi diecézy. Po srdečných 

privítacích slovách diecézneho biskupa Mons. Nunzia Galantina sa takmer hodinové 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/21/svätý_otec_začal_pastoračnú_návštevu_v_kalábrii_stretnutím_s_väzňami/slo-808424
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/21/pápež_františek_o_prežívaní_radosti_z_kňazstva_a_o_kráse_bratstva/slo-808534
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stretnutie odohrávalo v bratskej atmosfére. Svätý Otec sa rozhodol viesť s kňazmi 

spontánny dialóg, a tak bez prípravy odpovedal na ich otázky. Pripravený príhovor 

im odovzdal v písomnej podobe. Z katedrály potom smeroval do miestneho seminára, 

kde sa naobedoval spolu s chudobnými ľuďmi a mladými bývalými narkomanmi. Po 

obede navštívil seniorov v zariadení opatrovateľskej služby. Pred štvrtou popoludní 

už zavítal na nížinu Sibari v blízkosti mora. Tu slávil svätú omšu zo slávnosti 

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. V homílii položil p{pež dôraz na dva prvky: 

klaňanie sa Bohu a kr{čanie za Ježišom.                                                                          VIAC 
 

Svätý Otec na Anjel Pána:   Kresťan je chlieb, ktorý sa l{me pre druhých 
V nedeľu 22. júna p{pež František hovoril v poludňajšom prí-

hovore o význame Eucharistie v živote kresťana. V súvislosti  

s 26. júnom  ako  Medzin{rodným dňom proti mučeniu  pred-

niesol  aj výzvu  na odstránenie  mučenia a na pomoc obetiam.  
 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V Taliansku a v ďalších 

krajin{ch sa sl{vi v túto nedeľu sviatok Kristovho Tela a Krvi, 

často sa používa aj latinské pomenovanie Corpus Domini alebo 

Corpus Christi. Cirkevné spoločenstvo sa zhromažďuje okolo 

Eucharistie k ador{cii najvz{cnejšieho pokladu, ktorý n{m Ježiš 

zanechal. J{novo evanjelium n{m predstavuje reč o „chlebe života“, ktorú Ježiš 

predniesol v kafarnaumskej synagóge, v ktorej hovorí: «Ja som živý chlieb, ktorý 

zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, 

je moje telo za život sveta» (Jn 6,51). Ježiš zdôrazňuje, že neprišiel na tento svet, aby 

daroval nejakú vec, ale aby daroval seba samého, svoj život, ako pokrm pre všetkých, 

čo majú vieru v neho. Toto naše spoločenstvo s P{nom n{s ako učeníkov zaväzuje 

k jeho napodobňovaniu tým, že z n{šho života prostredníctvom našich postojov 

vytvárame chlieb, ktorý sa láme pre druhých... ”                                                          VIAC 
 

Svätý Otec na sl{vnosť Božieho Tela:  Obnovme si pamäť... 
Sl{venie Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi na priestranstve pred Lateránskou 

bazilikou, s tradičnou procesiou k Bazilike S. Maria Maggiore, sa vo štvrtok 

19. júna začalo o 19. hod.  Svätý Otec – inšpirovaný príbehom oslobodenia 

Izraelitov z Egypta – položil v homílii otázku,  akým  pokrmom  sa  chceme  sýtiť.  
 

 

„«Pán, tvoj Boh ťa kŕmil mannou, 

ktorú si nepoznal» (porov. Dt 8, 2-

3). Tieto slová Deuteronómia sa 

vzťahujú na históriu Izraela, kto-

rého Boh vyviedol z Egypta, z 

domu otroctva, a štyridsať rokov 

ho viedol na púšti do zasľúbenej 

zeme. Len čo sa vyvolený ľud 

usadí v krajine, dosiahne určitú 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/21/pápež_františek_v_kalábrii:_jasné_„nie“_mafii_a_uctievaniu_zla/slo-808605
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/21/pápež_františek_v_kalábrii:_jasné_„nie“_mafii_a_uctievaniu_zla/slo-808605
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/21/pápež_františek_v_kalábrii:_jasné_„nie“_mafii_a_uctievaniu_zla/slo-808605
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/22/anjel_pána_so_svätým_otcom:_kresťan_je_chlieb,_ktorý_sa_láme_pre/slo-808675
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autonómiu, istý blahobyt a hrozí mu, že zabudne na smutné udalosti z minulosti, 

získané milosti na z{sah Boha a jeho nekonečnú dobrotu. Preto Písmo nab{da pamätať 

si, pamätať na celú cestu prejdenú púšťou, v čase hladu a zúfalstva. Výzva je vr{tiť sa 

k z{kladom, k skúsenosti úplnej z{vislosti na Bohu, kedy bolo prežitie zverené do jeho 

rúk, aby človek pochopil, že «nežije len z chleba, ale z toho, čo vych{dza z Pánových 

úst» (Dt 8,3). Okrem fyzického hladu človek nesie v sebe ešte iný hlad, hlad, ktorý 

nemôže byť nasýtený obyčajným jedlom.“                                                                     VIAC 

 

Generálna  audiencia:  Byť  kresťanom  znamená  príslušnosť  k Cirkvi 
Pri generálnej audiencii v stredu 25. júna sa Svätý Otec František zameral na ďalší 

aspekt Cirkvi, ktorým je rozmer príslušnosti k spoločenstvu. Najprv sa stretol 

s chorými v Aule Pavla VI., a potom už jeho kroky smerovali na N{mestie sv. Petra, 

aby sa zvítal s veriacimi a predniesol katechézu.  
 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes je tu prítomná ešte in{ skupina pútnikov, 

ktorá je s nami spojená v Aule Pavla VI. Sú to pútnici z radov chorých. Kvôli tomuto 

teplému a z{roveň veľmi pravdepodobne daždivému 

počasiu bolo rozumnejšie, aby zostali tam. Sú však s nami 

spojení prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky. A tak 

sme pri tejto audiencii navz{jom zjednotení. Všetci sa dnes 

budeme modliť osobitne za nich, za ich choroby. Ďakujem. 

V prvej katechéze o Cirkvi, minulú stredu, sme vychádzali 

zo skutočnosti iniciatívy Boha, ktorý chce sformovať ľud, 

ktorý zanesie jeho požehnanie všetkým n{rodom zeme. 

Začne Abrah{mom a potom, s veľkou trpezlivosťou – a Boh 

jej m{ veľa, veľmi veľa –  pripravuje tento ľud Starého 

z{kona, až kým ho v Ježišovi Kristovi ustanoví za znak 

a n{stroj spojenia ľudí s Bohom a medzi nimi navzájom 

(porov. Lumen gentium, 1). Dnes sa chceme pristaviť pri 

význame, aký m{ pre kresťana príslušnosť k tomuto ľudu. Budeme teda hovoriť 

o príslušnosti k Cirkvi. My nie sme izolovaní a nie sme kresťania každý na vlastnú 

päsť, to nie. Naša kresťansk{ identita je príslušnosťou. Sme kresťanmi, pretože patríme do 

Cirkvi. Je to akoby priezvisko. Ak naše meno znie «som kresťan», priezvisko je 

«patrím k Cirkvi». Je veľmi pekné všimnúť si, ako je t{to príslušnosť vyjadren{ aj 

v mene, ktoré Boh pripisuje sám sebe.”                                                                           VIAC 
 

Svätý Otec:  Namiesto globálneho konfliktu hodnôt globálna spolupráca 
Univerzita LUMSA v Ríme organizovala v dňoch 20.-21. júna medzinárodnú 

konferenciu na tému „N{božensk{ sloboda podľa medzin{rodného pr{va a globálny 

konflikt hodnôt“.  Asi  200  účastníkov  konferencie  Svätý Otec  prijal  vo Vatikáne.  

P{pež František v príhovore pripomenul, že Katolícka cirkev má bohatú históriu 

podpory n{boženskej slobody, ktor{ vrcholí deklar{ciou II. vatik{nskeho koncilu 

s názvom Dignitatis humanae. „V skutočnosti, každ{ ľudsk{ bytosť je hľadačom pravdy 

o vlastnom pôvode a o vlastnom určení. Vo svojej mysli a vo svojom srdci sa jej rodia otázky 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/20/pápež_františek_na_slávnosť_božieho_tela:_obnovme_si_pamäť,_aby_sme/slo-808140
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/25/katechéza_svätého_otca:_byť_kresťanom_znamená_príslušnosť_k_cirkvi/slo-809331
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a myšlienky, ktoré sa nedajú potlačiť či udusiť, lebo vyvierajú  z hĺbky a sú súčasťou 

prirodzenosti intímnej existencie osoby“, zdôraznil Svätý Otec. Tieto n{boženské ot{zky 

o zmysle existencie a jej vzťahu ku kozmu, k histórii, potrebujú n{boženskú slobodu 

na to, aby mohli byť naplno vyjadrené.                                                                           VIAC 

 

P{pež František:  «Nie»  akejkoľvek droge! 
V Ríme sa od 17. do 19. júna konala 31. výročn{ medzin{rodn{ konferencia 

zameran{ na boj proti drog{m, na ktorej sa zúčastnili šéfovia svetových 

protidrogových agentúr, celkovo päťsto  delegátov zo 129 krajín.  
 

Cieľom „International Drug Enforcement Conference“ bolo koordinovať protidrogovú 

politiku, podeliť sa o informácie a vyvinúť operačnú stratégiu zameranú proti 

obchodu s drogami. Účastníkov konferencie prijal 20. júna na audiencii aj Svätý Otec. 

V príhovore zdôraznil: „Chcel by som s veľkou jasnosťou povedať: nad drogou sa nezvíťazí 

drogami! Droga je zlom a  zlu sa nerobia ústupky ani kompromisy. Myslieť si, že škody sa 

môžu zmenšiť povolením užívania psychofarm{k osob{m, ktoré naďalej berú drogy, vôbec 

nevyrieši problém. Legaliz{cie takzvaných „ľahkých drog“, a to aj čiastočné, okrem toho, že sú 

prinajmenšom diskutabilné na legislatívnej úrovni, neprin{šajú stanovené výsledky. N{hradné 

drogy nie sú dostatočnou terapiou, je to skôr zahalený spôsob poddania sa problému.“       VIAC 

 

Poliklinika Gemelli oslávi 50 rokov svojej činnosti n{vštevou p{peža 
Katolícka univerzita Sacro Cuore v Ríme bude mimoriadnym spôsobom prežívať 

sl{vnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pr{ve v piatok 17. júna p{pež František 

navštívi dve jej pracovisk{: Polikliniku Gemelli, ktor{ oslavuje 50 rokov svojej 

existencie, a Fakultu medicíny a chirurgie.  
 

Svätý Otec po príchode, ktorý je naplánovaný 

na 15.30 hod., navštívi nemocnicu, kde po 

oficiálnom privítaní  pozdraví pacientov 

v are-áli zariadenia a prejde aj jedným oddelením polikliniky, aby sa stretol s chorými 

na lôžkach. Program bude pokračovať v nemocničnej kaplnke Najsvätejšieho Srdca 

Ježišovho, ktorej p{pež daruje pri tejto príležitosti relikvie sv. J{na XXIII. a sv. Jána 

Pavla II. Na tomto mieste sa p{pež prihovorí akademickej obci univerzity a personálu 

polikliniky. Následne o 17.30 sa začne svät{ omša zo sl{vnosti Božského srdca, ktorú 

bude Svätý Otec celebrovať v átriu areálu Fakulty medicíny a chirurgie.                 VIAC 

 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty 
Ježiš n{s žiada, aby sme si zachovali srdce slobodné od peňazí, slávy a moci, ako 

uviedol p{pež František v piatok 20. júna pri svätej omši v Dome Santa Marta. Kto 

súdi brata, robí chybu a skončí tak, že bude súdený tým istým spôsobom, upozornil 

Svätý Otec v pondelok 23. júna. Kresťan neohlasuje seba samého, ale P{na – zdôraznil 

p{pež v utorok 24. júna počas svätej omše zo sl{vnosti Narodenia sv. J{na Krstiteľa. 

Hovoril o trojakom povolaní „najväčšieho z prorokov“, ktoré je vyjadrené tromi 

slovesami: pripravovať, rozozn{vať a umenšovať sa.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/21/pápež_františek_o_náboženskej_slobode:_namiesto_globálneho_konfliktu/slo-808402
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/21/pápež_františek:_nie_akejkoľvek_droge,_áno_vzdelaniu_a_práci_pre/slo-808251
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/20/poliklinika_gemelli_oslávi_50_rokov_svojej_činnosti_návštevou_pápeža/slo-808397
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/20/pápež_v_piatkovej_homílii:_svetlo_v_srdci,_sloboda_od_bohatstva,_slávy/slo-808371
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/23/homília_svätého_otca:_nesúďme_druhého,_prosme_za_neho_pred_bohom/slo-808859
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/24/pápež_v_rannej_homílii:_ján_krstiteľ_a_povolanie_kresťana/slo-809038
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P{pež ocenil prof. Juraja Lexmana za prínos v oblasti liturgickej hudby 
Svätý Otec František ocenil slovenského muzikológa prof. PhDr. 

Juraja Lexmana ArtD. za jeho významný prínos v oblasti 

liturgického spevu a hudby na Slovensku. P{pežské 

vyznamenanie, ktoré predstavuje menovanie za rytiera Rádu sv. 

p{peža Silvestra, mu 18. júna odovzdal predseda Konferencie 

biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský počas  plenárneho 

zasadania KBS na Donovaloch.                                                       VIAC 
 

Koinonia J{n Krstiteľ na Slovensku osl{vi 20 rokov 
Členovia Koinonie J{n Krstiteľ sa pri svojej n{všteve Ríma v rozhovore pre 

Vatik{nsky rozhlas podelili so svojím vnímaním výzvy p{peža Františka 

k evanjelizácii. Okrem medzinárodného stretnutia v r{mci Koinonie sa účastnili aj na 

generálnej audiencii. Rektor domu Koinonie J{n Krstiteľ vo Vyšnom Kl{tove o. Milan 

Bednárik hovorí o blížiacom sa 20. výročí pôsobenia Koinonie na Slovensku. Obdobie 

osláv vyvrcholí 10. mája 2015 Národným kongresom v Košiciach za účasti zakladateľa 

Koinonie, o. Ricarda Argaňaraza, pôvodom z Argentíny.                                           VIAC 
 

Košičania odovzdali Svätému Otcovi anjela s erbom mesta 
Na generálnej audiencii v stredu 25. júna sa zúčastnila aj deleg{cia z Košíc: 

prim{tor Richard Raši, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober 

a veľvyslanec SR pri Svätej stolici Peter Sopko. Svätému Otcovi odovzdali dar 

v podobe rozmernej sochy anjela s erbom mesta Košice.  
 

Na vytvorení drevenej sochy vysokej viac ako dva a pol metra a v{žiacej 300 kg sa 

okrem rezb{ra Milana Krajň{ka podieľalo mnoho Košičanov, ktorí prispeli svojím 

symbolickým z{rezom dl{ta pri príležitosti Dní mesta Košice 11. mája. Dar p{pežovi 

ofici{lne odovzdali tesne pred audienciou počas jeho príchodu z Domu sv. Marty na 

Námestie sv. Petra. V priestore pod zvonicou Vatikánskej baziliky (tzv. Arco delle 

campane) sa p{pež pri soche pristavil, požehnal ju a predniesol krátku modlitbu. 

Slov{kom odk{zal, že ich prosí o modlitbu.                                                                   VIAC 

 

____________________________________________________________________________ 
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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/2014/06/19/svätý_otec_ocenil_prof._juraja_lexmana_za_prínos_v_oblasti_liturgickej/slo-808058
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/20/koinonia_ján_krstiteľ_na_slovensku_oslávi_20_rokov/slo-808193
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/25/košičania_odovzdali_svätému_otcovi_anjela_s_erbom_mesta/slo-809237

