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____________________________________________________________________________ 

 

„Aby P{n písal n{š príbeh a aby sme mu dovolili písať ho.“ 
          pápež František 

 

Vážení poslucháči, milí priatelia, 

Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu  
Vám praje požehnané Vianoce a do nového roka 

hojnosť Božích darov. 
 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Vianočné posolstvo p{peža Františka a požehnanie Urbi et Orbi 
V deň sl{vnosti Narodenia P{na adresoval Svätý Otec František vianočné posolstvo 

mestu Rímu i celému svetu, spojené so sl{vnostným požehnaním Urbi et Orbi. 

Stotisícovému zhromaždeniu na N{mestí sv. Petra a v priľahlých priestoroch sa 

p{pež prihovoril  presne  napoludnie  z balkóna na priečelí  Baziliky svätého Petra.  
 

«Sl{va Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle» (Lk 2,14). Drahí bratia 

a sestry z Ríma a z celého sveta, dobrý deň a požehnané Vianoce! Akoby som ja sám 

spieval spolu s anjelmi, ktorí sa zjavili pastierom v 

Betleheme počas noci, keď sa narodil Ježiš. Je to 

spev, ktorý spája nebo so zemou. Na nebo sa obracia 

s chv{lou a sl{vou, zemi ľudí vyjadruje prianie 

pokoja. Pozývam všetkých, aby sme sa spojili v 

tomto speve: je to spev každého muža a ženy, ktorí 

bdejú počas noci, ktorí dúfajú v lepší svet, ktorí sa 

venujú iným a plnia tak v pokore svoje povinnosti. 

Sláva Bohu. Vianoce n{s pozývajú predovšetkým k 

tomu, aby sme vzdali chv{lu Bohu, pretože je dobrý, 

verný, milosrdný. V tento deň prajem všetkým, aby 

mohli spoznať skutočnú tv{r Bohu, Otca, ktorý nám 

daroval Ježiša. Žel{m všetkým, aby cítili, že Boh je 

blízko, aby žili v jeho prítomnosti, aby ho mohli 

milovať a klaňať sa mu. Kiežby každý z n{s mohol 

oslavovať Boha predovšetkým svojim životom, 

životom venovaným l{ske k nemu a k bratom. 

Pokoj ľuďom. Skutočný mier nie je rovnov{ha medzi opačnými silami. Nie je to len 

upravená fasáda, za ktorou sú kontrasty a rozdelenie.                                                  VIAC  

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/25/vianočné_posolstvo_urbi_et_orbi_svätého_otca_františka/slo-758698
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P{pež František vo Svätej noci:  Nebojte sa!  Ježiš  rozjasňuje  temnoty 

P{pež František vstúpil do sl{venia Vianoc spolu s veriacimi v Bazilike sv. Petra, 

kde 24. decembra o 21.30 predsedal sláveniu Omše vo Svätej noci narodenia Pána. 

Koncelebrovalo  s  ním  30  kardinálov  Rímskej kúrie,  40  biskupov  a  250  kňazov.  
 

Mnohí veriaci, ktorí sa do baziliky nezmestili, sa 

svätej omše zúčastnili na n{mestí. V úvode slávnosti 

Svätý Otec uložil sošku novonarodeného Ježiška na 

ústredné miesto pred oltárom. V homílii sa sústredil 

na tajomstvo putujúceho Božieho ľudu a na svetlo, 

ktorým Boží Syn prežaruje naše temnoty. Viackr{t 

pritom zopakoval slov{ „Nebojte sa!“  - Nasleduje 

plné znenie homílie: 1. «Ľud, čo kr{ča vo tm{ch, uzrie 

veľké svetlo» (Iz 9,1). Toto Izai{šovo proroctvo n{s 

nikdy neprestane dojímať, osobitne keď ho počúvame 

v liturgii Svätej noci narodenia Pána. A nie je to len 

z{ležitosť citov{, sentiment{lna. Vyvol{va v nás 

pohnutie, pretože vyslovuje hlbokú skutočnosť toho, 

čím sme: sme putujúcim ľudom, a okolo nás – a aj 

vnútri v nás – sú temnoty a svetlo. A v tejto noci, 

zatiaľ čo duch temnôt zahaľuje svet, sa obnovuje udalosť, ktor{ n{s vždy napĺňa 

úžasom a prekvapením: putujúci ľud vidí veľké svetlo. Svetlo, ktoré nás vedie 

k uvažovaniu nad týmto tajomstvom: tajomstvom putovania a videnia.                     VIAC 
 

P{pež  František  navštívil  Benedikta XVI.  s vianočným  blahoprianím 
Vo večerných hodin{ch 23. decembra Svätý Otec František navštívil emeritného 

p{peža Benedikta XVI., aby mu zablahoželal k nadchádzajúcim Vianociam. Benedikt 

XVI. privítal Františka vo vchode svojej rezidencie vo 

Vatikánskych záhradách. Po kr{tkej spoločnej 

modlitbe v kaplnke prešli do s{ly, kde str{vili asi 

polhodinu v rozhovore. P{pež František sprev{dzaný 

osobnými sekret{rmi potom pozdravil členov 

domácnosti emeritného pápeža, Mons. Gänsweina a 

laičky zo spoločenstva Memores Domini, ktoré sa v 

niekdajšom kl{štore Mater Ecclesiae starajú o dom{cnosť emeritného p{peža. 
 

Príhovor Svätého Otca na Anjel Pána v Štvrtú adventnú nedeľu 
Betlehem na N{mestí sv. Petra ešte zahalený, vianočný strom nerozsvietený. Taký 

obraz sa na Štvrtú adventnú nedeľu naskytol pútnikom, ktorí sem prišli  na 

modlitbu Anjel Pána a vypočuť si posledný verejný predvianočný príhovor p{peža.  
 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V túto Štvrtú adventnú nedeľu nám evanjelium 

rozpr{va o udalostiach, ktoré predch{dzali Ježišovmu narodeniu; evanjelista Matúš 

ich pod{va z pohľadu sv. Jozefa, ženícha Panny M{rie. Jozef a M{ria žili v Nazarete. 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/25/pápež_františek_vo_svätej_noci:_nebojte_sa!_ježiš_rozjasňuje_temnoty/slo-758668
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Nebývali ešte spolu, pretože ešte naplno neuzatvorili manželstvo. Medzitým sa Mária, 

po tom, ako prijala anjelovu zvesť, ocitla 

v požehnanom stave pôsobením Ducha Svätého. Keď si 

Jozef všimol túto skutočnosť, zostal rozrušený. 

Evanjelium nevysvetľuje, aké azda boli jeho myšlienky, 

ale hovorí n{m to, čo je podstatné: usiluje sa plniť 

Božiu vôľu a je pripravený na najradik{lnejšie 

zrieknutie. Miesto toho, aby sa obraňoval a nárokoval 

si svoje pr{va, Jozef si volí riešenie, ktoré pre neho predstavuje nesmiernu obetu. VIAC  

 

P{pež František dal Rímskej kúrii za vzor sv. Jozefa 
V duchovnej atmosfére predvianočných dní sa v sobotu 21. decembra uskutočnilo 

tradičné stretnutie Svätého Otca s predstaviteľmi a zamestnancami Rímskej kúrie. 

P{pež František sa vo svojom príhovore sústredil na profesionalitu, službu, svätosť. 
 

„Ďakujem vám za vašu každodennú službu, za pozornosť, usilovnosť, tvorivosť. Za úsilie 

spolupracovať v úrade, počúvať sa, vzájomne diskutovať, oceňovať rôzne osobnosti so 

vzájomnou úctou, čo nie je vždy ľahké,“ povedal p{pež František po úvodnom pozdrave. 

Medzi svojimi spolupracovníkmi osobitne pozdravil Mons. Pietra Parolina, „ktorý len 

ned{vno začal svoju službu a potrebuje naše modlitby“. Svätý Otec vyjadril vďaku 

biskupom a kňazom, ktorí v tomto období končia svoju službu na kúrii a odchádzajú 

do dôchodku.                                                                                                                       VIAC 
 

Posolstvo p{peža Františka k Svetovému dňu pokoja 2014 
Bratstvo ako základ a cesta k pokoju – je názov Posolstva Svätého Otca Františka 

k  47. svetovému dňu pokoja, 1. janu{ra 2014. Prin{šame jeho plné znenie 

v slovenskom  oficiálnom  preklade  Konferencie  biskupov  Slovenska. 
 

1V tomto mojom prvom Posolstve na Svetový deň pokoja 

sa chcem obr{tiť na všetkých jednotlivcov i n{rody so 

želaním, aby ich život bol plný radosti a nádeje. V srdci 

každého muža a každej ženy totiž prebýva túžba po 

plnom živote, ku ktorej patrí aj nepotlačiteľn{ túžba po 

bratstve, ktor{ n{s ženie vytv{rať s druhými priateľské 

spoločenstv{, kde v nich nevidíme nepriateľov či 

konkurentov, ale bratov, ktorých prijímame a objímame. Bratstvo je totiž skutočne 

z{kladnou ľudskou hodnotou, keďže človek je vzťahov{ bytosť.                               VIAC 

 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty 
„Pokora je nevyhnutn{ pre plodnosť“ – poznamenal p{pež František v homílii rannej 

svätej omše v Dome sv. Marty vo štvrtok 19. decembra. Ako povedal, Božím z{sahom 

môžeme prekonať neplodnosť n{šho života, on ho môže urobiť bohatým na ovocie. 

V Biblii nach{dzame niekoľko neplodných žien, ktorým P{n d{va dar života. Svätý 

Otec upozornil tiež na postoj pýchy, ktorý naopak môže zapríčiniť našu neplodnosť. 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/22/pápež_františek_na_anjel_pána:_sv._jozef_nenosil_v_sebe_hnev/slo-757966
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/21/pápež_dal_rímskej_kúrii_za_vzor_sv._jozefa/slo-757756
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/21/posolstvo_svätého_otca_k_svetovému_dňu_pokoja_2014/slo-757202
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/19/pápež_v_štvrtkovej_homílii:_iba_z_božej_milosti_sa_môžeme_stať/slo-757187
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Ticho chráni tajomstvo putovania človeka s Bohom – poznamenal počas svätej omše 

v piatok 20. decembra a vyslovil prosbu, aby nám Pána dal „milosť milovať mlčanie“. 

Nie veľký lomoz a do očí bijúca reklama, ale ústranie a ticho sú „miesta“, ktoré si Boh 

vyvolil, aby sa zjavil človeku. Svätý Otec sa v súvislosti s evanjeliom (Lk 1, 26-38) 

pozastavil pri tajomstve zvestovania Panne Márii, najmä pri úryvku, kde anjel povie 

Márii: «moc Najvyššieho ťa zatieni». P{pež vysvetlil, že rovnaký charakter ako tento 

tieň mal aj oblak, ktorým Boh chránil Izraelitov na púšti. V pondelok 23. decembra 

2013 nás povzbudil slovami: Pripravme miesto pre Ježiša, ako M{ria. Počas svätej 

omše v Dome sv. Marty zdôraznil, že P{n navštevuje svoju Cirkev každý deň 

a varoval pred postojom uzatvorenia našej duše. Kresťan musí žiť neustále v bedlivom 

očak{vaní Pána.  

 

Svätý Otec deťom z Katolíckej akcie: Narodenie Ježiša nie je rozpr{vka! 
Narodenie Ježiša nie je rozpr{vka! Týmito slovami pripomenul p{pež František 

deťom Katolíckej akcie historickú udalosť spred 2000 rokov. V príhovore počas 

piatkovej audiencie, na ktorej prijal 65 detí a ich vedúcich, ocenil Katolícku akciu 

ako organiz{ciu, ktor{ aktívne pôsobí vo všetkých diecézach Talianska.  
 

Svojich posluch{čov Svätý Otec povzbudil, aby bolo „živými kameňmi pre budovanie 

Cirkvi, spojenými v Kristovi“. „V tv{ri malého Ježiša kontemplujeme Božiu tvár, ktorá sa 

nezjavuje v sile, ale v slabosti a krehkosti 

novorodeniatka. Taký je n{š Boh. Tak veľmi 

sa n{m približuje, v malom dieťati. Toto dieťa 

zjavuje vernosť a nežnosť bezhraničnej lásky, 

ktorou Boh zahŕňa každého z nás. Preto slávime 

Vianoce a znovu prežívame skúsenosť pastie-

rov z Betlehema.“ V živom dialógu sa Svätý 

Otec detí opýtal, či sú presvedčené o tom, 

že Ježiš ich m{ veľmi r{d a chce byť ich 

priateľom. Za pozitívnu odpoveď ich pochv{lil a pokračoval: „Ak ste o tom presvedčení, 

iste dok{žete odovzd{vať radosť z tohto priateľstva všade: doma, v kostole, v škole, medzi 

kamar{tmi...“                                                                                                                         VIAC 
 

P{pež talianskym diplomatom: Podporujte kultúru stretnutia 
P{pež František sa v piatok 20. decembra v r{mci predvianočného stretnutia 

s dvestočlennou skupinou pracovníkov Diplomatického protokolu Talianskej 

republiky a Veľvyslanectva Talianska pri Svätej stolici poďakoval osobitne za ich 

skrytú, ale veľmi cennú pr{cu.  
 

Ako príklad uviedol 19. marec tohto roku, deň začiatku svojho pontifikátu: „Je ťažké 

predstaviť si celú diplomatickú aktivitu, ktorá bola za týmto veľkým stretnutím.“ Na 

audiencii v Klementínskej s{le Svätý Otec vyjadril spokojnosť so spolupr{cou 

prítomných diplomatov so Št{tnym sekretari{tom a s Prefektúrou p{pežského domu 

a ocenil etický a duchovný rozmer, ktorý vo svojej službe rešpektujú a aj prakticky 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/20/pápež_františek_v_piatkovej_homílii:_mlčanie_dáva_vyrásť_nádeji/slo-757578
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/23/pápež_v_pondelkovej_homílii:_v_bdelom_očakávaní_opakujme_„príď!“/slo-758235
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/20/svätý_otec_deťom_z_katolíckej_akcie:_narodenie_ježiša_nie_je/slo-757373
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vyjadrujú. Pripomenul kultúrny rozmer služby zastúpených inštitúcií: „Ste v pozícii 

podporovania kultúry stretnutia. Ste predstaviteľmi diplomacie a všetky vaše práce majú 

smerovať k tomu, aby stretnutia zástupcov krajín, medzinárodných organizácií a inštitúcií boli 

naozaj plodnými.“                                                                                                                  VIAC 
 

Videoposolstvo p{peža argentínskemu združeniu „cartoneros“ 
Argentínske médiá informovali o videoposolstve p{peža Františka, určenom 

argentínskemu združeniu „cartoneros“, ktoré zastrešuje tisícky zberačov 

papierového a iného odpadu. Títo ľudia, ktorí sú vylúčení z riadneho sveta pr{ce, sa 

živia recyklovaním druhotných surovín.  
 

Svätý Otec v posolstve vyzdvihuje význam ich úsilia, ktoré podľa jeho slov prin{ša 

dvojité ovocie: jednak plní nevyhnutnú ekologickú funkciu, no tiež pom{ha 

vytváraniu bratstva a prispieva k dôstojnosti pr{ce každého jednotlivca. P{pež 

František pri tejto príležitosti pripomenul potrebu zvýšenia citlivosti svedomia 

svetovej verejnosti voči plytvaniu potravinami, ktoré je prejavom tzv. „kultúry 

odhadzovania“.                                                                                                                   VIAC 
 

Sviatok svätého Valentína s p{pežom Františkom 
P{pež František sa 14. febru{ra 2014, vo sviatok sv. Valentína, 

patróna zamilovaných, stretne so snúbencami. P{pežsk{ rada pre 

rodinu pripravuje na tento deň iniciatívu s n{zvom „Radosť 

z «{no» daného navždy“. Stretnutie sa uskutoční v Aule Pavla VI. 

a sú naň pozvaní snúbenci, ktorí sa pripravujú na manželstvo. 

Prihl{siť sa môžu najneskôr do 30. januára 2014 vo svojom 

Diecéznom centre pre rodinu alebo prostredníctvom e-mailu na 

adrese dikastéria: events@family.va.  
 

Vatikánsky rozhlas od nového roka s novou zvučkou 
Vatik{nsky rozhlas sa od nového roka prihl{si obnovenou zvučkou Christus vincit. 

Prezentovali ju dnes pri príležitosti predvianočného stretnutia všetkých pracovníkov 

rozhlasu, počas ktorého gener{lny riaditeľ p{ter Federico Lombardi poďakoval 

bývalým i súčasným zamestnancom. Stretnutiu predch{dzala svät{ omša v kaplnke 

Zvestovania, ktorú tohto roku celebroval vedúci Slovenskej redakcie páter Jozef 

Bartkovjak SJ. Koncelebrovali P. Federico Lombardi SJ a P. Andrej Koprowski SJ, 

programový riaditeľ VR. 
 

Vatikánske spravodajstvo od januára na Rádiu Regina  
Slovensk{ redakcia Vatik{nskeho rozhlasu upozorňuje posluch{čov, že nedeľn{ 

spravodajsk{ desaťminútovka Vatik{nskeho rozhlasu, ktorú pravidelne vysiela 

Slovenský rozhlas, bude z rozhodnutia RTVS presunutá z okruhu Rádio Slovensko na 

R{dio Regina, pričom sa menia aj časy vysielania. Dňom vysielania zost{va nedeľa. 

Od januára 2014 bude mať spravodajstvo z Vatikánu priestor 5:00-5:10 ráno s reprízou 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/20/pápež_talianskym_diplomatom:_podporujte_kultúru_stretnutia/slo-757359
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/21/svätý_otec:_recyklovanie_odpadu_má_aj_sociálny_rozmer/slo-757707
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o 18.15-18:25 večer. Spravodajstvo VR v maďarskom jazyku na R{diu Patria pokračuje 

aj v novom roku naďalej v nedeľu o 8:45 s reprízou v pondelok o 11:45.   
 

Rozhovor p{peža Františka pre jezuitské časopisy 
Rozhovor pátra Antonia Spadara SJ, šéfredaktora časopisu La Civiltà Cattolica, 

s p{pežom Františkom, ktorý sa uskutočnil v Dome sv. Marty vo Vatikáne  

v pondelok 19. augusta 2013. Prin{šame jeho preklad, publikovaný v časopise Viera 

a život 5/2013. 
 

Rozhovor týždňa s Jaroslavom Mudroňom SJ 
V sobotnom Rozhovore týždňa sme umožnili takpovediac vystúpiť zo z{kulisia 

autorovi rubriky o Druhom vatik{nskom koncile, ktorú sme prin{šali v našom 

vysielaní v r{mci Roka viery. Je ním n{š spolupracovník jezuita Jaroslav Mudroň. 

Viac o sebe, ale hlavne o cykle relácií venovaných koncilu prezradil v rozhovore so sr. 

Jaroslavou Kochjarovou CJ. 
 

Vianoce členov Slovenskej katolíckej misie v Londýne 
Redaktorka Vatik{nskeho rozhlasu M{ria F{bryov{, ktor{ ned{vno navštívila 

Londýn, sa tamojších krajanov opýtala, kde a ako budú sl{viť vianočné sviatky. 

Slovenská katolícka misia v Londýne slávila Vianoce pod vedením svojho 

duchovného otca Tibora Borovského v Kostole Panny Márie Lasaletskej a sv. Jozefa 

neďaleko London Bridge.  
 

Cyril Vasiľ SJ: Jasličky a význam ľudovej n{božnosti 
V r{mci nedeľnej rubriky pre gréckokatolíkov sa arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár pre 

východné cirkvi, venuje tradícii zobrazovania Narodenia Pána prostredníctvom 

jasličiek a betlehema, ktoré neoddeliteľne patria k Vianociam. 
 

Štedrovečerný príhovor kardin{la Jozefa Tomka  
Kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov 

v tohtoročnom štedrovečernom príhovore spomína na Vianoce, aké boli kedysi, 

približuje tiež ich skryté tajomstvo a odpoved{ tak na ot{zku, čo sú Vianoce naozaj. 

 

____________________________________________________________________________ 
Listy z Vatikánu vydáva Slovenská redakcia VR;  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/2013/12/23/rozhovor_pápeža_františka_pre_jezuitské_časopisy/slo-758236
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/21/rozhovor_týždňa_s_jaroslavom_mudroňom_sj/slo-757858
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/24/vianoce_členov_slovenskej_katolíckej_misie_v_londýne/slo-758429
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/22/cyril_vasiľ_sj:_jasličky_a_význam_ľudovej_nábožnosti/slo-757976
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/24/vianočný_príhovor_kardinála_jozefa_tomka/slo-758573

