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Pápež František v homílii Kvetnej nedele: Nikdy nebuďte smutní! 
 

 

Kvetnú nedeľu s pápežom 

Františkom prišlo do 

Vatikánu sláviť vyše stotisíc 

veriacich. Námestie dýchalo 

sviežou zeleňou olivových 

a  palmových ratolestí 

z Puglie. Liturgia sa začala  

pri obelisku ich požehnaním 

a sprievod prešiel k oltáru 

pred bazilikou, kde 

pokračovala svätá omša. 

Po pašiách, v ktorých sa striedali čítané a  spievané časti, nasledovala homília.  
 

Ježiš vstupuje do Jeruzalema. Na slávnosť ho sprevádza zástup učeníkov, 

rozprestierajú pred ním plášte, hovorí sa o zázrakoch, ktoré vykonal a počuť volanie 

na slávu: „Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva 

na výsostiach“ (Lk 19,38). Zástup, slávnosť, volanie na slávu, požehnanie, pokoj. 

Ovzdušie je plné radosti. Ježiš prebudil v srdciach mnohých veľké nádeje, 

predovšetkým u ľudí ponížených, jednoduchých, chudobných, zabudnutých, v tých, 

ktorí v očiach sveta nič neznamenajú. Vedel pochopiť ľudské trápenie, ukázal tvár 

milosrdného Boha, sklonil sa, aby uzdravil telo aj dušu. Toto je Ježiš. Toto je jeho 

srdce, ktoré hľadí na nás všetkých, ktoré hľadí na naše choroby a naše hriechy. 

Ježišova láska je veľká. Takýmto spôsobom vstupuje do Jeruzalema: s láskou hľadí na 

všetkých nás. Je to pekná scéna, plná svetla, svetla Ježišovej lásky, jeho srdca, scéna 

radosti a oslavy. Na začiatku svätej omše sme opakovali to isté. Mávali sme 

palmovými listami. Aj my sme prijali Ježiša; aj my sme prejavili radosť z toho, že ho 

môžeme sprevádzať a poznať zblízka, prítomného v nás a medzi nami ako priateľa, 

brata, ale aj ako kráľa; ako toho, ktorý je žiariacim majákom nášho života. Ježiš je Boh, 

znížil sa však, aby kráčal spolu s nami. Je našim priateľom, našim bratom. On nás 

osvecuje na našej púti. Takýmto spôsobom sme ho dnes aj prijali. Tu je prvé slovo, 

o ktorom vám chcem rozprávať: radosť! Nikdy nebuďte smutnými mužmi a ženami: 

kresťan takým nikdy nemôže byť! Nikdy sa nenechajte znechutiť! Naša radosť sa 

nerodí z toho, že vlastníme mnoho vecí, ale rodí sa zo skutočného stretnutia sa 

s Osobou, s Ježišom, ktorý je uprostred nás.                                                                   VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/24/pápež_františek:_nezabudnite_na_tri_slová_-_radosť,_kríž,_mladí/slo-676424
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Slová Svätého Otca pred Anjel Pána na Kvetnú nedeľu 
„Drahí bratia a sestry, na záver dnešnej slávnosti prosme o príhovor Pannu Máriu, 

aby nás sprevádzala počas celého Veľkého týždňa. Ona, ktorá s vierou nasledovala 

svojho syna až na Kalváriu, nech nám pomôže kráčať za ním, nesúc s úprimnosťou 

a láskou jeho kríž, aby sme dosiahli Veľkonočnú radosť. Nech Sedembolestná zvlášť 

ochraňuje toho, kto prežíva ťažké chvíle. Osobitne si spomeňme na ľudí, ktorí trpia na 

tuberkulózu, pretože dnes je Svetový deň boja proti tejto chorobe. Panne Márii 

zverujem osobitne vás, drahí mladí a vašu prípravu na Rio de Janeiro. V júli v Riu! 

Duchovne si pripravte srdce! Šťastnú cestu všetkým!“  
 

Prvá  generálna  audiencia  pápeža  Františka   v stredu  27. marca  2013 
V stredu 27. marca 2013 predpoludním sa Námestie sv. Petra vo Vatikáne opäť 

zaplnilo tisíckami veriacich z celého sveta, aby sa zúčastnili na prvej generálnej 

audiencii pápeža Františka. V katechéze sa zameral na prežívanie Veľkého týždňa. 
 

Bratia a sestry, dobrý deň! Som rád, že vás môžem 

privítať na tejto mojej prvej generálnej audiencii. 

S veľkým uznaním a úctou prijímam tento spôsob 

svedectva z rúk môjho  milovaného predchodcu 

Benedikta XVI. Po Veľkej noci sa opäť vrátime ku 

katechézam venovaným Roku viery. Dnes by som sa 

rád viac zameral na Veľký týždeň. Kvetnou nedeľou 

sme začali tento týždeň – centrum celého liturgického roka – počas ktorého 

sprevádzame Ježiša v jeho utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní. Čo však znamená 

prežívanie Veľkého týždňa pre nás? Čo znamená nasledovať Ježiša na jeho ceste na 

Kalváriu, v ústrety krížu a zmŕtvychvstaniu? Počas svojej pozemskej misie Ježiš 

prešiel cestami Svätej zeme. Povolal si dvanásť jednoduchých ľudí, aby boli s ním, 

zdieľali jeho púť a pokračovali v jeho poslaní. Vybral si ich spomedzi ľudu, ktorý bol 

plný viery v Božie prisľúbenia. Prihováral sa všetkým bez rozdielu, veľkým 

a pokorným, bohatému mládencovi i chudobnej vdove, mocným i slabým. Prinášal 

milosrdenstvo a Božie odpustenie, uzdravoval, potešoval, chápal, dával nádej. 

Všetkých obdaroval prítomnosťou Boha, ktorý sa zaujíma o každého muža a ženu, 

ako to robí dobrý otec a dobrá matka s každým zo svojich detí. Boh nečakal, kým sa 

vyberieme za ním; on sám vykročil smerom k nám, bez vypočítavosti, bezhranične. 

Boh je taký: vždy prichádza s iniciatívou ako prvý a vychádza nám v ústrety. Ježiš 

prežíval chvíle každodenného života s obyčajnými ľuďmi. Bol pohnutý súcitom, keď 

videl zástup, ktorý bol 

ako ovce bez pastiera, 

plakal nad utrpením 

Márie a Marty kvôli 

Lazárovej smrti, povolal 

si za učeníka jedného 

z mýtnikov a zažil 

i zradu zo strany 

priateľa. V ňom nás Boh uistil, že je s nami a uprostred nás.                                       VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/27/prvá_generálna_audiencia_pápeža_františka/slo-677371
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Termín prevzatia katedry rímskeho biskupa pápežom Františkom  
Eucharistická slávnosť obsadenia biskupského stolca v Ríme novým rímskym 

biskupom sa uskutoční 7. apríla 2013, teda v Druhú veľkonočnú nedeľu – Nedeľu 

Božieho milosrdenstva – v Bazilike sv. Jána v Lateráne.  
 

Svätá omša sa začne o 17.30 hod. a  samotný obrad oficiálneho prevzatia katedry sa 

uskutoční pred jej začiatkom, podľa úpravy liturgických smerníc, schválených 

Benediktom XVI. v závere jeho pontifikátu 25. februára 2013, uvedených v knihe Ordo 

Rituum pro Ministerii Petrini initio Romae Episcopi (Obrady uvedenia Rímskeho 

biskupa do Petrovej služby). Pokiaľ ide o určenie času a spôsobu, kedy nový pápež 

navštívi zostávajúce dve pápežské baziliky – Baziliku Santa Maria Maggiore 

a Baziliku sv. Pavla za hradbami, podľa Mons. Mariniho nový pápež môže rozhodnúť 

sám, kedy a akou formou sa to stane.  

 

Historické stretnutie dvoch pápežov v Castel Gandolfe 
V sobotu 23. marca o 11.45 opustil pápež František Dom sv. Marty a  helikoptérou 

odletel na návštevu emeritného pápeža Benedikta XVI. do Castel Gandolfa, kam ho 

sprevádzali Mons. Becciu, Mons. Sapienza a Mons. Alfred Xuereb.  
 

Po dvadsiatich minútach letu ho v mestečku nad jazerom Albano privítal Benedikt 

XVI. spolu s biskupom Albana Mons. Marcellom Semerarom a Saveriom Petrillom, 

riaditeľom pápežskej 

rezidencie. Hovorca 

Svätej stolice P. Federico 

Lombardi SJ opisuje 

stretnutie nasledovne: 

„Hneď ako pápež 

vystúpil, emeritný 

pápež sa k nemu 

priblížil a  nasledovalo 

veľmi pekné objatie. Potom, po krátkych pozdravoch prítomných, nastúpili do auta. 

Pápež František si sadol na pravú stranu, teda na klasické miesto pápeža, zatiaľ čo 

emeritný pápež naľavo. V kaplnke emeritný pápež ponúkol čestné miesto pápežovi 

Františkovi. Ten však na to povedal: ,sme bratia‘ a želal si, aby si spoločne kľakli na 

rovnaké kľakadlo.“ Po modlitbe sa presunuli do súkromnej knižnice, v ktorej pápež 

prijíma dôležitých hostí. Ich rozhovor trval zhruba 45 minút. Pápež František daroval 

emeritnému pápežovi mariánsku ikonu „Panna Mária Pokory“ s vysvetlením, že ide 

o dar za veľký príklad pokory Benedikta XVI. počas jeho pontifikátu.  
 

Pápež František naďalej zostáva bývať v Dome sv. Marty 
Pápež František naďalej zostáva bývať v Dome sv. Marty, aspoň nateraz sa 

nesťahuje do pápežského apartmánu v Apoštolskom paláci, potvrdil to v utorok 

26. marca  riaditeľ  Tlačového strediska  Svätej stolice  páter Fedrico Lombardi SJ.  
 

„Na konci svätej omše dnes ráno Svätý Otec veľmi jednoduchými slovami naznačil, že chce – 

aspoň nateraz – zostať bývať v Dome sv. Marty. Pápež sa presťahoval z miestnosti, v ktorej bol 
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ubytovaný počas konkláve do rozľahlejšieho bytu, bežne používaného pre hostí, kde má aj lepšie 

podmienky na prijímanie návštev. Ale na audiencie, pre bežnú dopoludňajšiu činnosť – 

stretnutia so skupinami, rozhovory s významnými hosťami, a tak ďalej – už niekoľko dní 

používa apartmán na druhom poschodí Apoštolského paláca, kde je Klementínska sála, 

súkromná knižnica a ďalšie priestory, práve pre tieto oficiálne úradné aktivity Svätého Otca. 

Po nich sa – ako domov – vracia do Domu sv. Marty.“ Ako je známe, pápež slávil v Dome 

sv. Marty aj svätú omšu pre záhradníkov a zametačov Vatikánu. 

 

Svätý Otec zavtipkoval na adresu zamestnancov Vatikánu 
Vikár Svätého Otca pre Mestský štát Vatikán kardinál Angelo Comastri slávil 

v stredu 27. marca ráno svätú omšu v Bazilike sv. Petra pre zamestnancov Vatikánu. 

Na záver prišiel všetkých neočakávane pozdraviť pápež František. Privítal ho 

kardinál Comastri. Po aplauze  sa   prítomným  prihovoril  Svätý  Otec. 
 

„Aj ja si pamätám jednu príhodu s pápežom Jánom: 

raz sa ho jeden veľvyslanec opýtal: «Povedzte mi, 

Vaša svätosť, koľko ľudí pracuje vo Vatikáne?» 

Odpovedal «taká polovica». Ja som si však istý, že 

vy ste tá polovica, čo pracuje. Veľmi vám zato 

ďakujem! Rovnako vám ďakujem za túto svätú 

omšu – modlitbu: modlite sa jeden za druhého ako 

bratia. Chcem vám poďakovať za vašu prácu vo 

Vatikáne, často krát v skrytosti, ktorá nie je viditeľná, ale napreduje. Ďakujem vám. 

Chcem zároveň poďakovať vašim kolegom, ktorí nemohli kvôli práci prísť a v tejto 

chvíli pracujú. Chcem vám za to poďakovať a zároveň poprosiť o modlitbu za mňa. 

Potrebujem ju, pretože aj ja som hriešnik ako všetci, ale chcem byť verný Pánovi. 

Modlite sa za mňa. Želám vám požehnanú Veľkú noc a nech vás Pán požehnáva 

a Panna Mária ochraňuje ako dobrá mama. Veľmi vám ďakujem.“  
 

Z listu Svätého Otca Spoločnosti Ježišovej 
Pápež František napísal Spoločnosti Ježišovej list. Bol odpoveďou na ten, ktorý mu 

pri príležitosti zvolenia za pápeža zaslal generálny predstavený spoločnosti páter 

Adolfo Nicolás.  
 

Svätý Otec v liste uvádza, že sa modlí k Pánovi, aby „osvecoval a sprevádzal všetkých 

jezuitov, aby verní prijatej charizme“ a po stopách svätých ich milovaného rádu, 

„mohli byť skrze pastoračnú činnosť, ale predovšetkým skrze svedectvo života úplne 

zasväteného službe Cirkvi, Kristovej nevesty, evanjeliovým kvasom vo svete, v snahe 

o Božiu slávu a dobro duší“. Pápež uvádza, že s „veľkou radosťou“ prijal list pátra 

Nicolása, ktorý v ňom vyjadril túžbu „naďalej pokračovať v bezpodmienečnej službe 

Cirkvi a Kristovmu zástupcovi podľa pravidiel sv. Ignáca z Loyoly“. Svätý Otec prosí 

všetkých jezuitov, aby sa za neho modlili. Zverujúc ich pod „milujúcu ochranu Panny 

Márie, našej Nebeskej Matky“ im udeľuje apoštolské požehnanie, ktoré rozširuje „na 

všetkých, ktorí spolupracujú so Spoločnosťou Ježišovou, podporujú jej dobročinné 

diela a žijú jej spiritualitu“. Pápež uzatvára list jednoduchým podpisom František.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/22/svätý_otec_dnes_slávil_svätú_omšu_pre_záhradníkov,_zametačov_/slo-675908
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/27/pápež_františek_po_svätej_omši_pre_zamestnancov_vatikánu:_„verím,_ž/slo-677274
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Pápež židovskej komunite k veľkonočným sviatkom 
Vatikánsky sekretariát zaslal 25. marca list vrchnému rabínovi židovskej komunity 

v Ríme. Pápež František v ním podpísanom dokumente blahoželá k židovskej Veľkej 

noci – Pesachu celej rímskej komunite. V liste píše: „Všemohúci, ktorý oslobodil svoj 

ľud z egyptského otroctva, aby ho doviedol do Zasľúbenej zeme, nech vás aj naďalej 

oslobodzuje od všetkého zla a sprevádza svojim požehnaním. Prosím vás, aby ste sa 

za mňa modlili, zatiaľ čo ja vás uisťujem o svojich modlitbách za vás, s dôverou, že sa 

prehĺbia putá vzájomnej úcty a priateľstva.“ Vrchný rabín Riccardo Di Segni prijal 

s radosťou blahoželanie pápeža a rovnako mu zablahoželal ku kresťanskej Veľkej noci.  
 

Aktualizácia liturgických slávení Veľkého týždňa  
Majster pápežských liturgických slávení Mons. Guido Marini 25. marca potvrdil 

program liturgických slávení Veľkého týždňa 2013, ktorým bude prvýkrát 

predsedať pápež František.  
 

Prvým z nich bude omša svätenia olejov na Zelený štvrtok 28. marca 2013 o 9.30 

v Bazilike sv. Petra. S rímskym biskupom ju budú koncelebrovať kardináli, 

patriarchovia, arcibiskupi a diecézni i rehoľní kňazi Ríma. Ako je už známe, svätú 

omšu na pamiatku Pánovej večere bude pápež sláviť o 17.30 vo väznici Casal del 

Marmo v Ríme. Obrady Veľkého piatka sa v Bazilike sv. Petra začnú o 17.00 hod. 

a večer o 21.15 (nie o 21.00 ako bolo ohlásené pôvodne vychádzajúc z praxe minulých 

rokov) bude Svätý Otec viesť pobožnosť krížovej cesty pri rímskom Koloseu. Po nej sa 

prítomným prihovorí a udelí svoje apoštolské požehnanie. Začiatok Vigílie 

vzkriesenia Pána, ktorej bude na Bielu sobotu 30. marca predsedať Svätý Otec 

v Bazilike sv. Petra, je o 20.30 hod. Liturgické slávenie vzkriesenia Pána na 

Veľkonočnú nedeľu 31. marca – pred Bazilikou sv. Petra – sa začne o 10.15 hod. (nie 

o 10.00). V závere slávnosti pápež udelí z balkóna baziliky požehnanie Urbi et Orbi.  

 

Upravený erb pápeža Františka 
Vatikán zverejnil 27. marca zmeny na erbe pápeža Františka. 

Týkajú sa vyobrazenia hviezdy, ktorá predstavuje Pannu Máriu. 

Pôvodne bola hviezda päťcípa, nová má 8 cípov symbolizujúcich 

osem blahoslavenstiev. Rovnako bol graficky upravený nardový 

kvet, ktorý predstavuje Svätého Jozefa, patróna univerzálnej 

Cirkvi. Pôvodné vyobrazenie nardového kvetu sa podobalo skôr 

na strapec hrozna. Posledná úprava sa týka hesla „miserando 

atque eligendo“, ktoré bolo vložené do bielej stuhy.  
 

Príhovor pápeža diplomatickému zboru  
Pápež František pri príležitosti svojho nástupu do Petrovej služby prijal v piatok 

22. marca diplomatov akreditovaných pri Svätej stolici. V príhovore sa venoval 

téme pokoja a budovania mostov. 

„Excelencie, dámy a páni, úprimne ďakujem vášmu dekanovi, veľvyslancovi Jean-

Claude Michelovi za milé slová, ktorými sa na mňa obrátil v mene vás všetkých 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/26/svätý_otec_umyje_nohy_mladým/slo-677130
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/26/svätý_otec_umyje_nohy_mladým/slo-677130
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a s radosťou vás vítam na tomto pozdravnom stretnutí, jednoduchom, ale súčasne 

intenzívnom, ktoré chce byť v ideálnom prípade objatím pápeža celým svetom. 

Prostredníctvom vás skutočne stretám vaše národy, a tak môžem v istom zmysle prísť 

ku každému z vašich spoluobyvateľov, so 

všetkými ich radosťami, starosťami, ich nádejami, 

ich túžbami. Vaša hojná účasť je tiež znamením 

toho, že vzťahy, ktoré udržiava vaša krajina so 

Svätou stolicou sú prospešné, sú skutočne dobrou 

príležitosťou pre ľudstvo. A toto je podstata toho, 

na čom Svätej stolici záleží: dobro každého človeka 

na tejto zemi! Práve s týmto vedomím rímsky 

biskup začína svoju službu, pretože vedel, že sa môže spoľahnúť na priateľstvo 

a priazeň krajín, ktoré zastupujete, a s istotou, že zdieľate tento istý zámer.            VIAC 
 

Vo Vatikáne sprístupnili verejnosti tzv. Štvorcovú záhradu 
Štvorcová záhrada, vytvorená v 16. storočí na podnet pápeža Pavla III. – vlastným 

menom Alessandro Farnese, ktorý v roku 1534 poveril Michelangela vytvorením 

„Posledného súdu“ – je od 25. marca 2013 otvorená pre návštevníkov Vatikánskych 

múzeí. Záhrada, realizovaná architektom Jamesom Meleghinom z Ferrary, je 

klasickou talianskou záhradou a rozkladá sa na ploche 7735 metrov štvorcových, 

takmer jeden hektár. Istý čas bola vyhradená pre významných hostí Pápežského súdu. 

Jej štyri parcely sú lemované živým plotom, je vybavená lavičkami, aby ponúkla 

návštevníkom Vatikánskych múzeí relaxačnú prestávku. Zo záhrady vidieť kupolu 

Baziliky sv. Petra, les, ktorý pokrýva Vatikánsky pahorok a stenu galérie, ktorá 

uchováva diela Raffaela, Leonarda da Vinciho a Caravaggia. Štvorcová záhrada je 

verejnosti prístupná v otváracom čase Vatikánskych múzeí.  
 

Rozhovor týždňa s riaditeľom španielskeho časopisu Palabra  
Španiel, ktorý hovorí po slovensky – riaditeľ katolíckeho časopisu Palabra (Slovo) 

Alfonso Riobó. Kňaz, ktorý pôsobil aj na Slovensku, pomáhal stavať kostol vo Svite 

pri Poprade. Autor knihy Náboženská sloboda v čase pontifikátu Benedikta XVI. Taký 

je profil hosťa v rubrike Rozhovor týždňa zo soboty 23. marca. Hovorili sme spolu 

o novom pápežovi Františkovi, jeho pontifikáte, o náboženskej slobode v čase 

pontifikátu Benedikta XVI., ale aj o súčasnej situácii v Európe. 

......................................................................................................................................................... 
Rodinné listy SR VR – ako týždenný prehľad aktivít Svätého Otca – 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/2013/03/23/pápež_diplomatickému_zboru:_niet_pokoja_bez_pravdy,_budovania_mosto/slo-676105
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/23/rozhovor_týždňa_s_riaditeľom_španielskeho_časopisu_palabra/slo-676352

