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V centre nie je spr{va, ale ľudia, ktorí komunikujú! V{žení priatelia, toto je „bergogliov 

kopernikovský obrat v komunik{cii“, o ktorom sa dočítate na nasledujúcich str{nkach 

Listov z Vatikánu. Svätý Otec v Posolstve k Svetovému dňu spoločenských komunikačných 

prostriedkov predstavil ako vzor komunikácie a príklad pre komunikátorov, ktorými sme 

v istom zmysle všetci, Dobrého Samarit{na. Do centra stavia blízkosť, stretnutie, vzťahy. 

Aj touto cestou v{m teda ďakujeme za vaše prejavy blízkosti a podpory a radi ponúkame 

z toho, čo m{me...   

sr. Jaroslava Kochjarová CJ 

____________________________________________________________________________ 
 

P{pež na Anjel Pána: Aby radosť evanjelia dosiahla periférie sveta 
V Tretiu cezročnú nedeľu 26. janu{ra Svätý Otec v poludňajšom príhovore vyzval 

okrem iného aj na upokojenie situácie na Ukrajine. Na námestí sv. Petra bola 

zreteľn{ najmä prítomnosť chlapcov a dievčat z talianskej Katolíckej akcie. 
 

Išlo o účastníkov podujatia „Karav{na 

pokoja“ organizovanej Rímskym 

vikariátom pod vedením kardinála 

Valliniho. Dvaja zástupcovia detí sa 

objavili v okne Apoštolského pal{ca 

spolu so Svätým Otcom a na záver 

vypustili symbolické holubice pokoja. 

V príhovore pred modlitbou Anjel 

Pána p{pež povedal: „Drahí bratia 

a sestry, dobrý deň, evanjelium tejto ne-

dele n{m rozpr{va o začiatkoch Ježišovho 

verejného života v mest{ch a dedinách Ga-

liley. Jeho misia nevychádza z Jeruzalema, 

z n{boženského centra a tiež centra spo-

ločenského a politického, ale vych{dza z o-

krajovej oblasti, z oblasti, ktorou prísnejší 

židia opovrhovali, pretože v nej boli prí-

tomné rozličné skupiny cudzieho obyva-

teľstva. Preto ju prorok Izai{š označuje 

ako «Galilea pohanov» (Iz 8,23). Je to 

pohraničné územie, prechodov{ zóna, kde 

sa stret{vali ľudia líšiaci sa rasou, kul-

túrou i n{boženstvom. Galilea sa takto stáva symbolickým miestom pre otvorenie sa evanjelia 

všetkým n{rodom. Z tohto hľadiska sa Galilea podob{ svetu dneška: spoločn{ prítomnosť 

rozličných kultúr, nutnosť porovn{vania a nutnosť stret{vania sa.  Aj my sme každodenne 

pohrúžení v „Galilei n{rodov‘, a v tomto type prostredia sa môžeme zľaknúť a podľahnúť poku-

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/29/slovenskí_a_rumunskí_gréckokatolíci_sa_modlia_za_ukrajinu/slo-768552
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šeniu budovania opevnení, aby sme boli bezpečnejší, viac chr{není. No Ježiš n{s učí, že Dobr{ 

zvesť, ktorú prin{ša, nie je vyhraden{ časti ľudstva, m{ byť sprostredkovan{ všetkým.“   VIAC 

 

Ekumenické slávenie vešpier na záver  týždňa  modlitieb za jednotu  
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa končí sviatkom Obr{tenia sv. apoštola 

Pavla. P{pež František sl{vil v tento deň vešpery v Bazilike sv. Pavla za hradbami, 

kde si tiež uctil miesto pochovania sv. Pavla pod hlavným olt{rom baziliky.  
 

Urobil tak spoločne s metropolitom Gennadiosom Zervosom, z{stupcom Konštantí-

nopolského ekumenického patriarchátu a Davidom Moxonom, osobným zástupcom 

arcibiskupa z Canterbury v Ríme a za prítomnosti predstaviteľov ďalších kresťan-

ských cirkví a spoločenstiev. V homílii 

Svätý Otec vyšiel z ústrednej témy Týždňa 

modlitieb za jednotu, zo slov svätého Pavla 

adresovaných Korinťanom: «Je azda 

Kristus rozdelený?». V tejto súvislosti 

pripomenul dekrét Druhého vatikánskeho 

koncilu o ekumenizme, ktorý o roztrieš-

tenosti kresťanov hovorí, že t{to otvorene 

protirečí Kristovej vôli. „Všetci sme tým poškodení“, skonštatoval p{pež a zdôraznil, že 

jednotu si nem{me predstavovať tak, že sa dostaví z{zračným spôsobom na konci 

čias, ale jednota sa tvorí pri kr{čaní spoločnou cestou už teraz, pôsobením Ducha 

Svätého. Pripomenul svojich predchodcov, vďaka ktorým je ekumenizmus 

neoddeliteľnou súčasťou úlohy rímskeho biskupa i miestnych cirkví.                      VIAC 

 

Katechéza z generálnej audiencie v stredu 29. januára  
P{pež František spolu s tisícami veriacich na Námestí sv. Petra odhodlane čelili 

chladu stredajšieho dopoludnia počas gener{lnej audiencie. V katechéze Svätý 

Otec pokračoval v téme sviatostí, v nadväznosti na krst vysvetlil účinky birmovania  
 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V tejto tretej katechéze o sviatostiach sa zastavíme 

pri birmovaní alebo krizm{cii, ktorú je potrebné ch{pať v kontinuite s krstom, 

s ktorým je neoddeliteľne spojen{. Tieto dve sviatosti spoločne s Eucharistiou tvoria 

jedinú sp{snu udalosť, nazvanú kresťanskou inici{ciou, v ktorej sme včlenení do 

Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal 

z mŕtvych, a stávame sa novým 

stvorením a členmi Cirkvi. Pr{ve preto 

sa tieto tri sviatosti pôvodne slávili 

naraz v závere katechumenátnej prípra-

vy, zvyčajne počas Veľkonočnej vigílie. 

Takto sa završoval priebeh form{cie 

a postupného začlenenia do kresťan-

ského spoločenstva, ktorý mohol trvať 

i niekoľko rokov. Krok za krokom sa pristupovalo ku krstu, potom k birmovaniu 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/26/pápež_na_anjel_pána:_aby_radosť_evanjelia_dosiahla_periférie_sveta/slo-767582
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/25/vešpery_na_záver_ekumenického_týždňa:_jednota_sa_tvorí_už_spoločným/slo-767479


Listy z Vatikánu 

Týždenný prehľad aktivít Svätého Otca                            Rím  23. – 29. január 2014 

 

 3 

a k Eucharistii. Všeobecne sa hovorí o sviatosti „krizm{cie“, čo znamen{ „pomaza-

nie“. Prostredníctvom oleja, ktorý sa nazýva svätou krizmou, sme naozaj pôsobením 

Ducha Svätého pripodobnení Ježišovi Kristovi, ktorý je jediný pravý „pomazaný“, 

Mesi{š, Boží Svätý. Termín „birmovanie“ n{m zas pripomína, že t{to sviatosť so 

sebou prin{ša vzrast krstnej milosti, pevnejšie n{s zjednocuje s Kristom, zdokonaľuje 

naše spojenie s Cirkvou, d{va n{m osobitnú silu Ducha Svätého, aby sme šírili 

a bránili vieru, vyznávali Kristovo meno a aby sme sa nikdy nehanbili za kríž.“    VIAC 

 

Bergogliov kopernikovský obrat v komunikácii 
Blízkosť, stretnutie, dialóg – sú kľúčové slov{ Posolstva p{peža Františka 

k Svetovému dňu médií. Dokument datovaný k 24. janu{ru, sviatku sv. Františka 

Saleského, ktorý je patrónom novin{rov, spisovateľov a medi{lnych pracovníkov, 

m{ ako kľúčovú postavu a vzor  pre komunik{torov Dobrého Samarit{na.  
 

Šéfredaktor časopisu La Civiltà Cattolica P. Antonio Spadaro SJ (na zábere) komentuje 

v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas víziu p{peža Františka, predstavenú v posolstve 

k 48. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov na tému: 

„Komunik{cia v službe autentickej 

kultúry stretnutia.“ AS: P{pež František je 

zaiste p{pežom, ktorý m{ komunik{ciu veľmi 

r{d, pretože m{ pastoračný štýl priameho 

kontaktu s ľuďmi. Takže komunikovať pre 

neho znamen{ stretnúť sa. Kultúra 

komunikácie je v priamom rozpore s kultúrou 

odsúvania, teda rozdelenia, rozdelenia 

ekonomického, ideologického. Komunikácia a 

stretnutie je v centre „bergogliovskej vízie“ 

života a Cirkvi. Ak by som mal zhrnúť z{kladný koncept tohto textu, povedal by som, že pre 

neho komunikovať bezprostredne znamen{ stretnúť sa, teda byť blížnym. Je to istý druh 

kopernikovskej revolúcie v komunik{cii, kde v centre nie je spr{va, ale ľudia, ktorí komunikujú. 

Ak neexistujú vzťahy, nekomunikuje sa.                                                                               VIAC 
 

Na svetové stretnutie Obnovy v Duchu Svätom príde aj Svätý Otec 
P{pež František sa v júni tohto roku zúčastní na 37. charizmatickej konferencii 

Obnovy v Duchu Svätom, ktor{ sa uskutoční na rímskom štadióne Olimpico na 

tému „Obráťte sa! Verte! Prijmite Ducha Svätého! – Za Cirkev, ktorá je v misii“. 
 

Na konferencii, ktor{ sa uskutoční v dňoch 1. a 2. júna sa očak{va účasť 50-tisíc 

veriacich z Talianska a celého sveta, vr{tane mnohých, ktorí nie sú členmi Obnovy. 

Podujatie chce byť odpoveďou na želanie p{peža Františka, aby Cirkev vych{dzala do 

ulíc, stala sa misijnou a ohlasovala radosť evanjelia. Hnutie Obnova chce aj takýmto 

spôsobom zdôrazniť svoju ochotu podporovať Svätého Otca v jeho práci pri obnove 

Cirkvi, prispieť svojimi vlastnými duchovnými skúsenosťami, vych{dzajúc pri tom zo 

smerovaní, ktoré p{pež zanechal v exhortácii Radosť evanjelia.                                   VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/29/katechéza_svätého_otca:_sviatosť_birmovania_a_jej_prejavy_v_živote/slo-768443
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/23/predstavili_posolstvo_ku_dňu_médií:_dobrý_samaritán_vzor_komunikácie/slo-766613
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/23/predstavili_posolstvo_ku_dňu_médií:_dobrý_samaritán_vzor_komunikácie/slo-766613
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/25/antonio_spadaro:_bergogliov_kopernikovský_obrat_v_komunikácii/slo-767489
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/29/na_svetové_stretnutie_obnovy_v_duchu_svätom_príde_aj_svätý_otec/slo-768476
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P{pež František prijal cirkevných sudcov pri inaugur{cii súdneho roka 
O poslaní cirkevného sudcu a jeho osobnostnom profile z ľudského, odborného 

a pastoračného hľadiska hovoril Svätý Otec v piatok 24. janu{ra pri príležitosti 

otvorenia súdneho roka Tribunálu Rímskej roty.  
 

Členom a spolupracovníkom tribun{lu pod 

vedením jeho dekana, ktorým je Mons. Pio Vito 

Pinto, p{pež František pri audiencii napoludnie v 

Klementínskej sále kládol na srdce najmä to, aby pri 

výkone svojej sudcovskej úlohy nezabúdali, že sú 

pastiermi. „Pr{vnický a pastoračný rozmer cirkevnej 

služby nestoja proti sebe,“ zdôraznil p{pež František a 

pripomenul, že „činnosť cirkevného súdu, ktor{ predstavuje službu pravde a spravodlivosti, 

m{ v skutočnosti hlbokú pastoračnú súvislosť, pretože je zameran{ na zabezpečenie dobra 

veriacich a na budovanie cirkevného spoločenstva.“                                                              VIAC 
 

Na sviatok sv. Tom{ša Akvinského p{pež povzbudil teológov 
Na 28. janu{ra, deň liturgickej spomienky sv. Tom{ša Akvinského, bolo zvolané 

tohtoročné zhromaždenie P{pežskej akadémie, pomenovanej pr{ve po ňom, 

a P{pežskej teologickej akadémie. Téma tohto 18. verejného zasadnutia, spojeného 

s udeľovaním cien, znela:    „Oculata fides. Čítať realitu očami Krista.“  
 

P{pež František pri tejto príležitosti napísal kardin{lovi Gianfrancovi Ravasimu, 

predsedovi P{pežskej rady pre kultúru a spr{vnej rady p{pežských akadémií. V liste 

povzbudzuje k uvažovaniu „o veľkosti svetla viery a o spojení medzi vierou a pravdou, aby 

sme pozn{vali nielen očami mysle, ale aj očami srdca, teda pohľadom l{sky“: „Svä-

tý Pavol hovorí: «srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyzn{vame na sp{su» (Rim 

10,10). «V tomto vzájomnom spojení viery a l{sky možno poznať tú formu poznania, ktoré je 

vlastné viere, jeho silu presvedčenia a jeho schopnosť osvetľovať naše kroky. Viera pozn{va, 

keďže sa sp{ja s l{skou, pretože samotn{ l{ska prin{ša svetlo.» (Lumen fidei, 26).”            VIAC  
 

Svätý Otec o role súčasnej ženy:  Žiada si rozlišovanie a modlitbu 
P{pež František v sobotu 25. janu{ra prijal na audiencii 300 účastníčok národného 

kongresu Talianskeho ženského centra. V príhovore ocenil úsilie asociácie s takmer 

70-ročnou tradíciou, ktor{ je svedectvom o úlohe ženy v spoločnosti a Cirkvi. 
 

Ako poznamenal, v posledných desaťročiach popri ďalších kultúrnych a spo-

ločenských premen{ch aj identita a úloha ženy v rodine, v spoločnosti a v Cirkvi 

zaznamenala významné zmeny a všeobecne vzr{stla spoluúčasť a zodpovednosť žien. 

V tomto procese bolo a je veľmi dôležité rozlišovanie zo strany Magistéria p{pežov, 

zdôraznil Svätý Otec a spomenul dva dokumenty: Apoštolský list z roku 1988 Mulieris 

dignitatem blahoslaveného Jána Pavla II. o dôstojnosti a povolaní ženy, ktorý v súlade 

s učením Druhého vatik{nskeho koncilu uznal mor{lnu silu ženy, jej duchovnú silu 

(porov. b. 30), a rovnako jeho Posolstvo k Svetovému dňu pokoja 1995 na tému „Žena, 

vychov{vateľka k pokoju“. Pokračoval odvolaním na svoju apoštolskú exhort{ciu 

Evangelii gaudium, v ktorej sa tiež venuje tejto ot{zke.                                                  VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/24/pápež_františek_prijal_cirkevných_sudcov_pri_inaugurácii_súdneho_roka/slo-766957
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/28/na_sviatok_sv._tomáša_akvinského_pápež_povzbudil_teológov/slo-768227
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/25/audiencia_talianskeho_ženského_združenia:_rola_súčasnej_ženy_si_žiada/slo-767422
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Homílie p{peža Františka z ranných omší v Dome sv. Marty  
Kresťania majú zatv{rať dvere pred žiarlivosťou, z{visťou a ohov{raním, ktoré 

rozdeľujú a ničia naše komunity. K tomuto n{s v šiestom dni týždňa modlitieb za 

jednotu kresťanov, vo štvrtok 23. januára, nab{dal p{pež František v homílii rannej 

svätej omše. Nie je ľahké viesť s ostatnými dialóg, najmä ak n{s navz{jom rozdeľuje 

ist{ z{šť. Ale kresťan sa m{ vždy usilovať o cestu počúvania a zmierenia, s pokorou 

a miernosťou, pretože to je to, čo učil Ježiš. 

Táto myšlien- ka je syntézou homílie Svätého 

Otca z piatka 24. januára.  Uviedol v nej dva 

pohľady na život. Prvý s istou dávkou 

tvrdosti, zná- zornený stavaním múrov, druhý 

sa prikl{ňa k stavaniu mostov porozumenia. 

Cirkev nemô- že byť ch{pan{ ako nejak{ 

ľudsk{ orga- nizácia, rozdiel je v pomazaní, 

ktoré dáva biskupom a kňazom silu Ducha Svätého, aby slúžili Božiemu ľudu. Tento 

pohľad na Cirkev predostrel Svätý Otec v pondelok 27. januára. Modlitba chvály nás 

robí plodnými – povedal v utorok 28. januára. Komentoval radostný tanec Dávida 

(2 Sam 6, 12b-15. 17-19) a pouk{zal na to, že ak sa uzavrieme do formalizmu, naša 

modlitba sa stane chladnou a neplodnou.  
 

P{pež  napísal rabínovi Buenos Aires:  Nikdy viac hrôzy holokaustu! 
Už nikdy viac hrôzy holokaustu, hanby pre ľudstvo! Takto píše p{pež František 

v liste svojmu priateľovi Abrahamovi Skorkovi, rabínovi Buenos Aires, pri 

príležitosti Medzin{rodného dňa spomienky na obete holokaustu.  
 

List bol prečítaný v pondelok 27. janu{ra počas koncertu s n{zvom Husle nádeje v rím-

skom auditóriu Parco della Musica, usporiadanom na počesť obetí holokaustu. P{pež 

v ňom vyjadruje želanie, aby sa všetci tí, ktorí budú počúvať túto skľučujúcu hudbu 

„mohli stotožniť so slzami dejín, ktoré k n{m dnes doliehajú cez husle, a cítiť silnú túžbu po 

tom, aby sa podobné hrôzy, ktoré sú hanbou pre ľudstvo, už nikdy viac nezopakovali“. Ako 

ďalej píše, hoci si publikum vypočuje hudbu od Vivaldiho, Beethovena a ďalších 

veľkých skladateľov, „srdcia všetkých prítomných pocítia, že za zvukom tejto hudby sa 

ukrýva tichý zvuk sĺz dejín, takých, ktoré zanechali stopu na duši a tele ľudí“. Počas 

večerného koncertu umelci hrali aj na dvan{stich husliach a violončele, ktoré prežili 

holokaust. Zvuk viacerých z nich dokonca sprevádzal deportovaných do plynových 

komôr v Osvienčime. Hudobné n{stroje objavil a zreštauroval izraelský husliar.   VIAC 
 

P{pež František začal pracovať na novej encyklike o „ekológii človeka“ 

„P{pež František začal pracovať na projekte textu venovaného otázkam ekológie. Perspektívne 

by malo ísť o novú encykliku, no v súčasnosti je tento pl{n ešte v počiatočnom št{diu, takže je 

predčasné robiť predpovede ohľadne možného termínu publikovania dokumentu. V každom 

prípade stojí za povšimnutie, že p{pež František mieni dať do osobitnej pozornosti 

problematiku «ekológie človeka»“. Túto informáciu poskytol novinárom v piatok 

24. januára  riaditeľ  Tlačového strediska  Svätej  stolice  páter  Federico  Lombardi SJ.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/23/pápež_vo_štvrtkovej_homílii:_pozor_na_žiarlivosť_a_závisť/slo-766672
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/24/pápež_v_piatkovej_homílii:_budujme_mosty_priateľstva,_nie_múry/slo-767047
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/27/pápež_v_pondelkovej_homílii:_ďakujme_za_skrytú_službu_mnohých_svätých/slo-767806
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/28/pápež_v_utorkovej_homílii:_modlitba_chvály_nás_robí_plodnými/slo-768097
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/27/pápež_napísal_rabínovi_buenos_aires:_nikdy_viac_hrôzy_holokaustu!/slo-767793
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P{pežovi prich{dza týždenne tisíce listov, dočkajú sa odpovede  
Do Vatik{nu prich{dza z celého sveta týždenne niekoľko tisíc listov, balíkov, 

kresieb a predmetov. Ich adres{tom je p{pež František. Doručenú poštu spravuje 

Kancel{ria p{pežovej korešpondencie v Apoštolskom pal{ci.  
 

Kanceláriu vedie Mons. Giuliano Gallorini, ktorý spolu s tromi pracovníkmi otvára 

a číta listy prich{dzajúce v desiatkach jazykov. „Ide predovšetkým o žiadosti o útechu 

a modlitbu. Mnohé sa týkajú ťažkostí, chorôb. Žiadajú o modlitby pre deti, opisujú ťažkú 

ekonomickú situ{ciu. Snažia sa cítiť blízkosť p{peža, ktorý zachyt{va ich utrpenie, rozpaky, 

ktorý je im nablízku v modlitbe,“ uviedol pre Vatikánske televízne centrum. P{pež 

František by všetku túto korešpondenciu prečítať nestihol. Úrad triedi žiadosti 

o pozdrav od p{peža, od tých, ktorých pisatelia žiadajú o útechu, duchovnú podporu, 

pomoc v prípade naliehavej potreby.                                                                               VIAC 

 

Výstava „Sv. Cyril a Metod – patróni Európy“  sa presúva  na Slovensko 
Slovenská  výstava  s názvom   „Svätí Cyril a Metod – patróni Európy“,   ktorá  bola 

počas  troch  mesiacov  inštalovan{  vo Vatikánskych  múzeách,  sa v   týchto  dňoch 

presúva   na  Slovensko.  
 
 

N{vštevníci si budú môcť prezrieť množstvo 

vzácnych exponátov dokumentujúcich 

kresťanskú kultúru Slovenska od 20. febru{ra 

do 30. júna 2014 v priestoroch Predsália 

Rytierskej s{ly Bratislavského hradu. Riaditeľ 

Historického múzea SNM v Bratislave 

Branislav Panis vyjadril spokojnosť s rea-

lizáciou výstavy vo Vatikánskych múzeách po 

architektonickej i obsahovej str{nke, ktorú sa podarilo naplniť. „Teší n{s aj veľk{ 

n{vštevnosť, ktorú mala t{to výstava. Denne navštívi Vatik{nske múze{ 20-tisíc n{vštevníkov, 

z ktorých veľk{ časť prešla aj našou výstavou,“ spomenul riaditeľ múzea.                     VIAC 

 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Listy z Vatikánu vydáva Slovenská redakcia VR;  vychádzajú spravidla v stredu 

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/2014/01/28/pápežovi_prichádza_týždenne_tisíce_listov,_všetkým_sa_dostane_odpovede/slo-768234
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/28/výstava_„sv._cyril_a_metod_–_patróni_európy“_sa_presúva_z_vatikánu_na/slo-768076

