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Šestnásť detí prijalo v nedeľu Najsvätejšej Trojice prvé sväté 

prijímanie z rúk pápeža Františka  
Na slávnosť Najsvätejšej Trojice sa 

uskutočnila prvá návšteva pápeža 

Františka v jednej z rímskych farností. Išlo 

o farnosť sv. Alžbety a Zachariáša na 

severe Ríma, ktorá minulú nedeľu navyše 

slávila prvé sväté prijímanie detí. Svätý 

Otec ich v homílii vyzval k dialógu 

o  tajomstve  a  láske  Najsvätejšej  Trojice. 
 

Drahí bratia a sestry, slová pána farára mi pripomenuli jednu peknú vec v súvislosti 

s Pannou Máriou. Len čo prijala anjelovo zvestovanie, že sa stane Ježišovou Matkou, 

i správu, že jej príbuzná Alžbeta čaká dieťa – ako hovorí evanjelium – ponáhľala sa 

k nej. Nečakala. Nepovedala: „Teraz som ja tehotná, musím sa starať o svoje zdravie. 

Moja príbuzná má dobré priateľky, snáď jej pomôžu.“ Niečo vycítila a ponáhľala sa. Je 

pekné takto myslieť na Pannu Máriu, na našu Matku, ktorá sa ponáhľa, pretože vo 

vnútri má toto: pomôcť. Ide pomáhať, nejde kvôli tomu, aby sa chválila pred 

príbuznou a hovorila: „Počuj! Teraz rozkazujem ja, pretože som Božou Matkou!“ Nie, 

toto neurobila. Išla pomáhať! Panna Mária je vždy taká. Je našou Matkou, ktorá sa 

vždy ponáhľa, keď ju potrebujeme. Bolo by nádherné pridať do litánií k Panne Márii 

i takéto zvolanie: „Pani, ktorá sa ponáhľaš, oroduj za nás!“ Ona sa vždy ponáhľa, 

nezabúda na svoje deti. Tento fakt nám prináša istotu, že vždy máme po našom boku 

túto mamu. V živote sa lepšie kráča vtedy, keď je nám mama nablízku. Myslime na 

túto milosť od Panny Márie, na túto milosť, ktorú nám dáva tým, že je nám stále 

blízka a nenecháva nás čakať. Vždy! Je tu preto, aby nám pomohla – dôverujme! 

Panna Mária sa kvôli nám vždy ponáhľa.                                                                       VIAC 
 

Príhovor Svätého Otca  pred  modlitbou  Anjel Pána  v nedeľu  26. mája 
Pápež František sa po návšteve jednej z rímskych farností vrátil do Vatikánu, kde 

sa napoludnie prihovoril viac ako 70 tisícom pútnikov na Námestí sv. Petra 

a pomodlil sa modlitbu Anjel Pána. Po nej pripomenul beatifikáciu Giuseppeho 

Puglisiho, kňaza, mučeníka,  zavraždeného mafiou v Palerme na Sicílii v roku 1993.  
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes ráno 

som uskutočnil svoju prvú návštevu 

v jednej rímskej farnosti. Ďakujem za to 

Pánovi a vás prosím, aby ste sa modlili za 

moju službu tejto rímskej Cirkvi, ktorej 

poslaním je predsedať v láske. Dnes je 

nedeľa Najsvätejšej Trojice. Svetlo 

veľkonočného obdobia a Zoslania Ducha 

Svätého v nás každoročne obnovuje radosť 

a úžas z viery. Uvedomujeme si, že Boh nie je niečo hmlisté, náš Boh nie je akoby 

sprej, je konkrétny, nie je abstraktný, ale má meno: „Boh je láska“. Nie sentimentálna, 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/26/pápež_františek_na_prvej_návšteve_farnosti_rímskej_diecézy/slo-695725
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/26/pápež_františek_po_modlitbe_anjel_pána_vyzval_k_modlitbe_za_mafiánov/slo-695721
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/24/giuseppe_puglisi,_nový_blahoslavený_mučeník_pre_vieru/slo-695339
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emotívna láska, ale láska Otca, ktorý je pôvodcom každého života, láska Syna, ktorý 

zomiera na kríži a vstáva z mŕtvych, láska Ducha, ktorý obnovuje človeka a svet. 

Uvažovať nad tým, že Boh je láska, nám urobí veľmi dobre, pretože nás učí milovať, 

darovať sa iným, ako sa Ježiš daroval nám a kráča s nami. Je to Ježiš, ktorý s nami 

kráča po ceste života.                                                                                                          VIAC 

 

Generálna audiencia v stredu 29. mája na Námestí sv. Petra 
Cirkev ako Božia rodina je téma katechézy generálnej audiencie. Je prvou zo série 

katechéz o tajomstve Cirkvi, ktorému sa chce pápež venovať aj počas nasledujúcich 

generálnych audiencií. Na Námestí sv. Petra si ju vypočulo takmer stotisíc ľudí. 
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Minulú stredu som zdôraznil hlboké puto medzi 

Duchom Svätým a Cirkvou. Dnes by som chcel začať sériu katechéz o tajomstve 

Cirkvi, o tom tajomstve, ktoré my všetci prežívame 

a ktorého sme súčasťou. Rád by som tak urobil 

pomocou vyjadrení, ktoré sa v hojnej miere nachádzajú 

v textoch Druhého vatikánskeho ekumenického 

koncilu. Dnešná prvá téma znie: Cirkev ako Božia 

rodina. Počas uplynulých mesiacov som viackrát 

spomenul podobenstvo o márnotratnom synovi alebo 

lepšie povedané, o milosrdnom otcovi (porov. Lk 15,11-

32). Mladší syn opustí otcov dom, všetko premrhá 

a rozhodne sa vrátiť späť, pretože si uvedomuje, že 

urobil chybný krok. Nepovažuje sa však viacej za 

hodného byť synom a dúfa, že bude prijatý aspoň 

medzi sluhov. Otec mu však beží v ústrety, objíme ho, 

navracia mu synovskú dôstojnosť a pripraví mu oslavu. 

Toto podobenstvo, ako aj iné v evanjeliu, výrečne 

predstavuje Boží plán s ľudstvom. Aký je tento plán Boha? Chce z nás všetkých 

vytvoriť jedinú rodinu svojich detí, v ktorej ho každý bude cítiť nablízku a vnímať, že 

je ním milovaný – tak ako v evanjeliovom podobenstve – a zažívať vľúdnosť Božej 

rodiny.                                                                                                                                   VIAC 

 

Homílie z ranných svätých omší v Dome sv. Marty vo Vatikáne 
O originalite soli kresťanstva hovoril Svätý Otec v homílii vo štvrtok 23. mája: „Soľ, 

ktorú sme dostali, je nato, aby sme ju dávali, je na dochucovanie, je nato, aby sme ju ponúkali. 

Inak sa stáva nevýraznou a nie je nanič. Kresťania majú rozdávať soľ viery, nádeje a lásky 

a majú byť na pozore, aby nezostali bez chuti, kresťanmi ako z múzea. V deň 

liturgickej spomienky Panny Márie Pomocnice kresťanov 24. mája nás povzbudil, aby 

sme nad vonkajšími a vnútornými tlakmi víťazili láskou a trpezlivo ich znášali. Ak 

nedokážeme odpúšťať nepriateľom a nemodlíme sa za nich, sme porazenými 

kresťanmi: „Preto prosme Pannu Máriu, aby nám vyprosila milosť niesť ťažkosti 

s trpezlivosťou a prekonávať ich s láskou.“ Cirkev nemá byť colnicou, ale otvárať ľuďom 

brány k Ježišovi – je odkaz svätej omše zo soboty 25. mája. Pápež v nej povedal: „Ak 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/26/svätý_otec_pred_modlitbou_anjel_pána:_náš_boh_je_konkrétny_a_jeh/slo-695675
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/29/pápež_františek_v_katechéze:_cirkev_nie_je_organizáciou,_ale_božo/slo-696577
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/23/pápež_v_homílii_rannej_svätej_omše_o_originalite_soli_kresťanstva/slo-694825
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/24/z_homílie_pápeža_z_rannej_svätej_omše:_trpezlivo_znášať_a_víťazi/slo-695222
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/25/cirkev_nemá_byť_colnicou,_ale_otvárať_ľuďom_brány_k_ježišovi_–_/slo-695501
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chceš vedieť, kto je Mária, choď za teológom a on ťa to naučí. Keď však chceš vedieť ako 

milovať Máriu, choď k Božiemu ľudu, ktorý ťa to naučí ešte lepšie..“ Konštatovanie, že 

kultúra pohodlia a očarenie tým, čo je dočasné, odvádzajú od Ježiša, bolo hlavnou 

myšlienkou homílie z pondelka 27. mája, 

v ktorej pápež vychádzal z podobenstva 

o bohatom mladíkovi. Odkaz homílie 

nasledujúceho dňa 28. mája sa dá zhrnúť do 

vety: Nasledovať Ježiša neznamená robiť 

kariéru, znamená prenasledovanie, nezna-

mená mať väčšiu moc, pretože jeho cesta je 

cestou kríža. Pápež vyšiel z Petrovej otázky, 

ktorou sa obracia na Ježiša a ktorá sa v 

podstate týka života každého kresťana: Aká bude odmena za to, že ťa budeme 

nasledovať? Homíliu zo stredy 29. mája zhrnul Svätý Otec do modlitby: „Prosme Pána 

o milosť, aby sme neboli Cirkvou na pol ceste, Cirkvou triumfálnou, veľkých úspechov, 

ale  Cirkvou  pokornou, ktorá  kráča  ako  Ježiš, stále  ďalej, so srdcom  otvoreným  vôli   Otca.“ 
 

Slová pápeža pri slávnostnom  vyznaní viery  talianskych biskupov  
Pápež František predsedal 23. mája večer o 18.00 hod v Bazilike sv. Petra 

bohoslužbe slova spojenej so slávnostným vyznaním viery biskupov Konferencie 

biskupov Talianska, a to v rámci  Roku viery  a jej  65. generálneho  zasadnutia.  
 

Po úvodných slovách, ktorými pápeža Františka v mene prítomných pozdravil 

kardinál Angelo Bagnasco, a po čítaniach nasledovala meditácia Svätého Otca: „Je 

významné a veľmi sa tomu teším“ – povedal Svätý Otec – „že sa naše prvé stretnutie koná 

tu, na mieste, ktoré uchováva nielen hrob Petra, ale aj živú spomienku na jeho svedectvo viery, 

na jeho službu pravde a jeho obetovanie sa až po mučeníctvo pre evanjelium a pre Cirkev. Dnes 

večer sa tento ‚oltár vyznania‘ mení na Tiberiatské jazero, na brehoch ktorého sa znovu 

započúvame do prekrásneho dialógu medzi Ježišom a Petrom, s otázkou adresovanou 

apoštolovi, ktorá však musí rezonovať aj v našich srdciach: «Miluješ ma?», «Si mojím 

priateľom?» (porov. Jn 21,15) Táto otázka bola adresovaná človeku, ktorý sa napriek 

slávnostným vyhláseniam nechal premôcť strachom a zaprel.“                                            VIAC 
 

Stretnutie pápeža Františka s predsedníctvom COMECE 
Svätý Otec prijal 23. mája na audiencii členov predsedníctva Rady európskych 

biskupských konferencií EÚ (COMECE). Delegáciu viedol jej predseda kardinál 

Reinhard Marx, arcibiskup Mníchova a Freisingu.  
 

Medzi biskupmi, ktorí ho sprevádzali bol aj Mons. Ganni Ambrosio, biskup Piacenzy-

Bobbia. Ako povedal, išlo o príjemné stretnutie, keďže pápež František sa intenzívne 

zaujíma o európsku otázku. „Vyzval nás, aby sme udržiavali nažive otázku Boha a hovorili 

o Bohu, pretože bez zmienky o Bohu hrozí riziko, že zákony ľudí budú nepozorné,“ tvrdí 

biskup. Povzbudil ich k odvahe, nádeji a trpezlivosti. „Výzva, ktorú adresoval COMECE, 

teda európskym cirkvám je, aby sme vstúpili do dialógu, hovorili o Bohu, hovorili o veľkých 

problémoch, ale skutočne s veľkou trpezlivosťou a presvedčivo. Toto predstavuje veľmi dôležitý 

stimul pre našu prácu, ktorú vykonávame ako biskupi COMECE.“                                    VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/27/z_homílie_pápeža:_kultúra_pohodlia_a_očarenie_dočasnosťou_odvádzaj/slo-695946
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/28/z_homílie_pápeža:_nasledovať_ježiša_neznamená_robiť_kariéru,_znamen/slo-696218
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/29/cirkev_by_nemala_ovládať_triumfálnosť,_ale_pokora_–_z_rannej_homíli/slo-696581
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/23/pápež_františek_talianskym_biskupom:_vyznanie_viery_je_obnovení/slo-695025
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/23/biskup_ambrosio_o_dnešnom_stretnutí_pápeža_františka_s_predsedníctvo/slo-694929


Rodinné listy  
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                                      Rím 29. mája 2013 

 4 

Svätý Otec  Pápežskej rade pre pastoráciu migrantov a cestujúcich 
Pápež František prijal 24. mája 2013 na audiencii členov Pápežskej rady pre 

pastoráciu migrantov a cestujúcich, a to pri príležitosti jej 20. plenárneho 

zasadnutia na tému: „Pastoračná starostlivosť Cirkvi v kontexte nútenej migrácie“.  
 

Táto téma sa zhoduje aj s témou dokumentu „Prijímať Krista v utečencoch a v násilne 

vysídlených ľuďoch“, ktorý publikovalo dikastérium. Dokument poukazuje na 

milióny utečencov, vysídlených osôb a ľudí bez 

štátnej príslušnosti, ako aj obchodovanie 

s ľuďmi, ktoré sa týka čoraz väčšieho počtu 

detí. „Opakujem, že obchodovanie s ľuďmi je 

hanebnou činnosťou, hanbou našej spoločnosti, 

ktorá si hovorí civilizovaná! Vykorisťo-

vatelia a klienti na všetkých úrovniach by si 

mali vážne spytovať svedomie sami pred sebou 

a pred Bohom! Cirkev dnes obnovuje svoj dôrazný apel, aby boli dôstojnosť 

a centrálne postavenie človeka vždy chránené rešpektovaním základných práv, ako to 

zdôrazňuje sociálna náuka; práv, ktoré žiada, aby boli skutočne na miestach, kde nie 

sú priznané miliónom mužom a ženám na každom kontinente.                                VIAC 
 

Pápež sa v Deň modlitieb za Cirkev v Číne spojil s pútnikmi v Šešane 
24. máj, je pre Cirkev Dňom modlitieb za Cirkev v Číne. Pápež František sa pri tejto 

príležitosti spojil s veriacimi katolíkmi tejto krajiny prostredníctvom sociálnej siete 

Tweeter, kde napísal: „Na sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov sa spájam s katolíkmi 

v Číne, ktorí sa utiekajú pod ochranu Panny Márie zo Šešanu a modlím sa za nich.“  
 

Bulharská delegácia vedená novým premiérom Raykovom vo Vatikáne 
Pápež prijal vo štvrtok bulharskú delegáciu, ktorá každoročne prichádza do Ríma 

pri príležitosti sviatku patrónov Európy, sv. Cyrila a Metoda, ktorý podľa 

juliánskeho  kalendára  pripadá  na 24. mája.  Delegáciu  viedol  premiér  Raykov.  
 

Marin Raykov je poverený úlohou vedenia bulharskej vlády po predčasných voľbách 

konaných 12. mája, je súčasne ministrom zahraničia, pôsobil aj ako bulharský 

veľvyslanec vo Fran- cúzsku. V rozhovore pre 

Vatikánsky rozhlas komentuje dnešnú návštevu 

nasledovne: „Dôvo- dom mojej návštevy Ríma 

a Vatikánu je pri- pomenúť si evanjelizačné dielo 

svätých bratov Cyrila a Metoda, ktoré zásadne prispelo 

k rozvoju bulharského národa a štátu a naďalej ho 

ovplyvňuje. Je to náš príspevok k dnešnej európskej 

identite. Tradičná au- diencia vo Vatikáne pri 

príležitosti tohto sviatku má obrovský ohlas v bulharskej spoločnosti, pretože je znamením 

uznania úlohy svätých bratov na duchovný a kultúrny rozvoj celého európskeho kontinentu. Je 

to dobrá príležitosť vyjadriť svoju podporu duchovnej misii Svätej stolice v prospech 

kresťanských hodnôt.“                                                                                                           VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/24/pápež_františek:_obchodovanie_s_ľuďmi_je_hanbou_civilizovane/slo-695273
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/24/bulharská_delegácia_vedená_novým_premiérom_raykovom_vo_vatikáne/slo-695338
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Príhovor Svätého Otca Pápežskej nadácii Centesimus Annus 
Pápež František prijal 25. mája členov Pápežskej nadácie Centesimus Annus. Pred 

dvadsiatimi rokmi ju založil blahoslavený Ján Pavol II. Nesie názov encykliky, 

ktorú podpísal pri príležitosti stého výročia Rerum novarum.  
 

Opiera sa o sociálnu náuku Cirkvi, no jej činnosť ovplyvnili aj pápeži, osobitne pápež 

Benedikt XVI. encyklikou Láska v pravde. V Ríme sa dnes končí jej každoročné 

medzinárodné zasadnutie nadácie na tému „Väčšia solidarita k mladým: formácia 

a inovácia pilierov lepšieho zajtrajška“. Pápež František pri tejto príležitosti členom 

nadácie poďakoval za úsilie pre „prehlbovaní a rozširovaní vedomostí o sociálnej 

náuke prostredníctvom kurzov a publikácií“. Solidarita je nosnou hodnotou sociálnej 

doktríny, ako to často pripomínal aj Ján Pavol II. Pápež František sa však pýta, čo 

znamená „prehodnotiť solidaritu“?                                                                                 VIAC 
 

Najbližšie iniciatívy Roku viery 
Eucharistická adorácia a Deň Evangelium Vitae sú ďalšie dve 

iniciatívy Roku viery. Adorácia za účasti Svätého Otca sa 

uskutoční v nedeľu 2. júna v Bazilike sv. Petra, od 17. do 18. hod. 

Dvojdňové stretnutie Evangelium vitae sa začne 15. júna pod 

názvom: Ak uveria, budú mať život. 
 

Adorácia s pápežom Františkom bude meditáciou nad témou Jeden Pán, jedna viera. 

V rovnakom čase sa budú konať aj adorácie v katedrálach na celom svete. Pôjde vôbec 

o prvú takúto udalosť v dejinách Cirkvi, organizátori ju preto označujú za historickú. 

„Pri tejto iniciatíve sa nám dostalo obrovskej podpory, ktorá prekračuje hranice katedrál, a do 

ktorej sa zapojili konferencie biskupov, farnosti, rehoľné kongregácie, osobitne klauzúrne 

kláštory a združenia. Je ťažké stanoviť ich presný počet, ale sú ich určite tisíce a tisíce. Tento 

okamih svedčí o hlbokej zbožnosti, ktorá je v Cirkvi prítomná pokiaľ ide o Eucharistiu, ktorej 

tajomstvo je zdrojom a vrcholom života Cirkvi,“ uviedol Mons. Fisichella, predseda 

Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie pri predstavení iniciatívy.              VIAC 
 

Pápež František navštívi 4. októbra Assisi 
Assiský arcibiskup oznámil, že pápež František navštívi Assisi 4. októbra, práve vo 

sviatok sv. Františka. Na oficiálnej stránke diecézy Mons. Domenico Sorentino 

potvrdil, že  dostal od  Prefektúry pápežského domu  úradné oznámenie  o návšteve  

 

Portál diecézy ďalej uvádza, že Svätý Otec listom z 23. mája 2013, podpísaným 

substitútom štátneho sekretariátu Mons. Angelom Becciom, po prijatí žiadosti 

arcibiskupa Sorrentina, vyjadrenej v jednote s biskupmi Umbrie, oznamuje, že dňa 

4.októbra 2013 má v úmysle ísť ako pútnik do mesta svätého Františka. Diecéza Assisi 

sa teší z tohto prejavu pozornosti a láskavosti. Spolu s ďalšími diecézami, ktoré sa 

zapoja do regionálnej púte pri príležitosti zapálenia votívnej sviece patrónovi 

Talianska, synovia sv. Františka z rôznych rádov, rovnako aj mestské a regionálne 

orgány vyjadrujú Svätému Otcovi pocity vďačnosti a vrúcneho očakávania. Zverujú 

príhovoru svätca z Assisi ministérium pápeža Františka a občiansku i morálnu cestu 

národa 

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/25/svätý_otec_s_členmi_pápežskej_nadácie_centesimus_annus/slo-695507
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/28/medzinárodná_adorácia_s_pápežom_a_deň_evangelium_vitae_ďalším/slo-696289


Rodinné listy  
Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu                                      Rím 29. mája 2013 

 6 

Pútnik číslo jeden už má svoj ruksak SDM 2013 
Mons. Orani João Tempesta, arcibiskup Ria de Janeiro, 24. mája osobne informoval 

pápeža Františka o priebehu príprav Svetových dní mládeže, ktoré sa budú konať 

od 23. do 28. júla v tomto brazílskom meste. Odovzdal mu aj ruksak SDM 2013. 
 

V rozhovore po audiencii u Svätého Otca arcibiskup na margo atmosféry v Riu 

hovoril o radosti a vzrušenom očakávaní, ale aj o mnohých veciach, ktoré je ešte 

potrebné urobiť, aby mohlo Rio prijať tisíce mladých, ktorí prídu z celého sveta: „Do 

SDM v Riu de Janeiro chýbajú dva mesiace. Celé naše mesto a  výbor, ktorý organizuje 

stretnutie na miestnej úrovni, sú radi, že budú môcť prijať všetkých mladých ľudí, ktorí budú 

cestovať do Ria, aby tu spolu s nami prežili tieto dni. V súčasnosti pripravujeme Campus fidei 

v Guaratibe, kde sa bude sláviť vigília a záverečná svätá omša Svetových dní mládeže.“    VIAC 
 

Výstava na počesť pápeža: Argentína – gaučo, tradícia, umenie a viera 
Exponáty argentínskeho umeleckého a historického bohatstva ponúka 

návštevníkom Vatikánu výstava s názvom Argentína – gaučo, tradícia, umenie 

a viera.  Do 16. júna  ju hostí  tzv. krídlo Karola Veľkého Berniniho kolonády.  
 

Návštevníkom ponúka viac ako 200 vystavených diel, vrátane obrazov, starožitných 

tkanív a historických dokumentov. Organizátori chcú takýmto spôsobom vzdať poctu 

pápežovi Františkovi, jeho Argentíne, ako aj jeho talianskemu pôvodu. Výstava je 

rozdelená do dvoch častí. Prvá poukazuje na historickú postavu gauča – 

argentínskeho pastiera koní. Druhá pripomína kňaza Josého Curu Gabriel del Rosario 

Brochera (1840 – 1914), ktorý priniesol evanjelium gaučom v provincii Córdoba.   VIAC 
 

Slovenský jezuita dekanom na Biblickom inštitúte v Ríme 
Slovenský jezuita P. Peter Dubovský SJ bol 13. mája zvolený za dekana Fakulty 

biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Jeho voľbu v uplynulých 

dňoch potvrdil zástupca veľkého kancelára inštitútu, generálny predstavený jezuitov 

P. Adolfo Nicolás SJ a s platnosťou od 23. mája ho vymenoval za dekana.               VIAC 
 

Rozhovor týždňa s Martinom Halčákom SJ o Jarovniciach 
V Jarovniciach sa nachádza najväčšia rómska osada v strednej Európe. Žije v nej 

približne 4,5 tisíc Rómov. Práve tam absolvoval experiment v rámci tretej probácie 

jezuita Martin Halčák, rodák z východného Slovenska. V Rozhovore týždňa s podelil 

o skúsenosti s Rómami.  

....................................................................................................................................................... 
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/2013/05/24/pútnik_číslo_jeden_už_má_svoj_ruksak_sdm_2013/slo-695331
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/27/výstava_vo_vatikáne_na_počesť_pápeža:_argentína_–_gaučo,_tradícia/slo-696044
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/29/slovenský_jezuita_vymenovaný_za_dekana_na_biblickom_inštitúte_v_ríme/slo-696633
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/25/o_obyvateľoch_najväčšej_rómskej_osady_s_jezuitom_m._halčákom/slo-695512

