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____________________________________________________________________________ 
 

Milí priatelia, pravdepodobne všetci spracúvame dojmy z nezabudnuteľnej udalosti, akou 

kanonizácia Jána XXIII. a Jána Pavla II. nepochybne bola. Viacerí ste ju prežívali azda priamo 

tu v Ríme, niektorí ste sledovali tieto dni cez médiá, a tak sme radi, že sme v{m mohli 

sprostredkovať aspoň časť z bohatstva tých chvíľ, ktoré zhŕňame aj na nasledujúcich str{nkach. 

Stojíme už na prahu mesiaca máj. Pre Svätého Otca bude rovnako veľmi bohatým ako 

predchádzajúce obdobie. Sprevádzajme ho modlitbami k Panne Márii Pomocnici, v ktorej 

sviatok začne n{vštevu Svätej zeme. 

sr. Jaroslava Kochjarová CJ 

____________________________________________________________________________ 
 

Svätý Ján XXIII. – p{pež poslušnosti Duchu Svätému,  

svätý Ján Pavol II. – p{pež rodiny 
Cirkev m{ od 27. apríla 2014 dvoch nových svätcov. P{pež František počas 

kanonizačnej sl{vnosti v Nedeľu Božieho milosrdenstva, konanej na Námestí sv. 

Petra, vyhlásil Jána XXIII. a Jána Pavla II. za svätých. Vo Vatikáne a na ďalších 

miestach Ríma sa na tejto udalosti zúčastnilo okolo 800-tisíc pútnikov. S Večným 

mestom sa však duchovne  spojili veriaci na celom svete. 
 

Už o 9.00 sa N{mestie sv. Petra stíšilo v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva 

s čítaniami úryvkov z verejných prejavov p{pežov J{na XXIII. a Jána Pavla II. Slávenie 

malo charakter Nedele Božieho milosrdenstva, ako vyvrcholenie Veľkonočnej okt{vy. 

Tesne pred 10. hodinou začali v sprievode prich{dzať koncelebrujúci kardin{li 

v bielych ornátoch. Svätý 

Otec kr{čal v ruke so 

strieborným pastierskym 

krížom J{na Pavla II. 

V prvom rade medzi 

kardinálmi bol aj emeritný 

p{pež Benedikt XVI. 

Úvodom k obradu ka-

nonizácie bol spev Litánií 

ku všetkým svätým. 

Prefekt Kongregácie pre 

kauzy svätých kardinál 

Angelo Amato predložil 

Svätému Otcovi Františkovi na tri razy žiadosť o zaradenie dvoch blahoslavených 

p{pežov do zoznamu svätých. Po druhej žiadosti Svätý Otec vyzval celé 

zhromaždenie k vzývaniu Ducha Svätého, aby Cirkvi nedovolil zmýliť sa v tak v{žnej 

z{ležitosti. Po tretej žiadosti p{pež František sl{vnostne predniesol kanonizačnú 

formulu: „Ku cti Najsvätejšej Trojice, na vyzdvihnutie katolíckej viery a na zveľadenie 

kresťanského života, autoritou n{šho P{na Ježiša Krista, svätých apoštolov Petra a Pavla 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/26/celý_svet_sa_počas_víkendu_spája_s_rímom/slo-794231
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/26/celý_svet_sa_počas_víkendu_spája_s_rímom/slo-794231
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a Našou vlastnou, po dôkladnom zvažovaní, opakovanom vzývaní Božej pomoci a vypočutí si 

rady mnohých Našich bratov v biskupskej službe, vyhlasujeme a definujeme blahoslavených 

Jána XXIII. a Jána Pavla II. za svätých, zapisujeme ich do zoznamu svätých a nariaďujeme, 

aby boli v celej Cirkvi n{božne uctievaní ako svätí. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ 

Následne boli predstavené relikvie nových svätých k verejnej úcte. Strieborný 

relikviár s po-zostatkami J{na XXIII. priniesli členovia jeho príbuzenstva. Relikvie 

Jána Pavla II. priniesla spolu s manželom Floribeth Mora Diazová, Kostaričanka, 

ktorej uzdravenie v roku 2011 bolo uznané za zázrak na príhovor Jána Pavla II. 

V sprievode boli aj ich deti, starosta rodiska Jána XXIII. Sotto il Monte Eugene 

Bolognini a predseda Nadácie Jána XXIII. Don Ezio Bolis. Po slávnostnom prednese 

evanjelia v latinskom a gréckom jazyku sa Svätý Otec prihovoril v homílii. Hovoril 

o Kristových ran{ch, ktoré sú znamením Božej l{sky k nám a nevyhnutnou 

previerkou našej viery. Vych{dzal pritom z evanjeliovej pas{že o stretnutí 

vzkrieseného Krista s apoštolom Tom{šom.                                                                   VIAC 

 

Svätý Otec poďakoval organiz{torom, dobrovoľníkom, médiám  
Pred záverom 2-hodinovej kanonizačnej svätej omše Svätý Otec v krátkom 

ďakovnom príhovore oslovil jednotlivé skupiny a pred sochou Panny Márie spolu 

so zhromaždením zaspieval  Raduj sa, nebies Kráľovná.  
 

„Drahí bratia a sestry, pred ukončením tejto sl{vnosti viery chcem všetkých v{s 

pozdraviť a poďakovať v{m! Ďakujem bratom kardin{lom, mnohým biskupom 

a kňazom z každej časti sveta. Moje poďakovanie patrí ofici{lnym deleg{ci{m 

z mnohých krajín, ktoré prišli vzdať hold dvom p{pežom, ktorí majú neodmysliteľný 

podiel na rozvoji n{rodov a mieru. Osobitn{ vďaka patrí talianskym št{tnym 

orgánom za ich spoluprácu. S veľkou l{skou pozdravujem pútnikov z diecéz Bergamo 

a Krakov! Milovaní, uctievajte si pamiatku oboch svätých p{pežov verným 

nasledovaním ich učenia. “                                                                                                VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/26/relikvi%C3%A1re_j%C3%A1na_xxiii._a_j%C3%A1na_pavla_ii._pre_pr%C3%ADle%C5%BEitos%C5%A5_kanoniz%C3%A1cie/slo-793727
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/25/svedectvá_uzdravených_na_príhovor_budúcich_svätých_pápežov/slo-793816
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/27/homília_svätého_otca_pri_kanonizačnej_slávnosti/slo-794335
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/27/sv._ján_xxiii._-_pápež_poslušnosti_duchu_svätému,_sv._ján_pavol_ii._-/slo-794364
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/27/svätý_otec_poďakoval_organizátorom_a_médiám,_zaslal_pozdrav_chorým/slo-794374
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Cirkev sa poďakovala za kanonizáciu dvoch p{pežov 20. storočia 
V pondelok 28. apríla, v priamej nadväznosti na nedeľnú udalosť veľkého významu 

nielen pre Cirkev, slávil kardinál Angelo Comastri, arcikňaz Baziliky sv. Petra 

a vikár Svätého Otca pre Vatikánske mesto, na Námestí sv. Petra o 10. hod. omšu 

vďakyvzdania za svätorečenie p{pežov  sv. Jána XXIII.  a  sv. Jána Pavla II.  
 

Celé n{mestie naplnili prevažne skupiny poľských pútnikov, nechýbali však ani 

Slováci. V úvode slávnosti kardinál Stanislaw Dziwisz, krakovský arcibiskup, 

spomenul niekoľko dôvodov pre vďačnosť: „Ďakujeme za mimoriadne transparentné 

svedectvo lásky a služby týchto dvoch pastierov. V ich l{ske a službe sa uskutočňuje Boží 

prísľub spred st{ročí, napísaný u proroka Jeremi{ša: «D{m v{m pastierov podľa svojho srdca» 

(Jer 3,15). Za tento dvojaký dar ďakujeme z celého srdca Svätému Otcovi Františkovi, že sa 

v prvom roku svojho pontifik{tu rozhodol svätorečiť svojich predchodcov. Ďakujeme tiež 

p{pežovi Benediktovi XVI., ktorý toľko urobil pre túto tak významnú kauzu pre celú Cirkev.“ 

Kardin{l Comastri sa vo svojej úvahe nad osobnosťou sv. J{na Pavla II. vr{til 

k 8. aprílu 2005, k pôsobivému okamihu pohrebu J{na Pavla II., keď vietor listoval 

v Evanjeli{ri položenom na truhle, a položil dvojitú otázku: Kto bol Ján Pavol II.? 

Prečo sme ho mali tak radi? „Neviditeľn{ ruka, ktor{ listovala v Evanjeli{ri, akoby chcela 

povedať: ‚Odpoveď je v evanjeliu!“                                                                                       VIAC 

 

Generálna audiencia:  Dar  rozumu  nám  umožňuje  ch{pať  Božie  veci 
Stotisícové zhromaždenie si počas generálnej audiencie v stredu 30. apríla, teda 

tesne po kanonizácii, vypočulo na Námestí sv. Petra z úst p{peža Františka slová 

povzbudenia vo viere.  Prítomných bolo aj niekoľko skupín zo Slovenska.  
 

 

Na priečelí baziliky sa st{le vynímali 

gobelíny s podobizňami nových svätých. 

Témou katechézy bol „dar rozumu“. 

P{pež František tak pokračoval v cykle 

o siedmich daroch Ducha Svätého. Za 

svoj biblický prameň si tentoraz zvolil 

slová sv. Pavla: «Ani oko nevidelo, ani ucho 

nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, 

čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale 

nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch 

skúma všetko, aj Božie hlbiny» (1 Kor 2,9-10). Ako Svätý Otec vysvetlil, dar rozumu, 

ktorý sa viaže s vierou, neznamen{ ľudskú inteligenciu, ktorou môže byť človek viac 

alebo menej nadaný. Je to skôr „milosť, ktorú môže vliať iba Duch Svätý, a ktorá vyvoláva 

v kresťanovi schopnosť ísť ponad vonkajší aspekt skutočnosti a skúmať hĺbku Božích myšlienok 

a jeho pl{nu sp{sy.“ Ako príklad p{pež František uviedol skúsenosť Emauzských 

učeníkov, ktorým Ježiš otvoril myseľ a srdce pre ch{panie Božích skutočností. Pozval 

všetkých vyprosovať si dar rozumu, aby sme boli schopní ch{pať veci tak, ako ich 

chápe Boh a porozumeli evanjeliu do hĺbky. Po katechéze nasledovali pozdravy 

tlmočené v hlavných svetových jazykoch.                                                                      VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/28/bergamská_diecéza_sa_poďakovala_za_dar_svätorečenia_jána_xxiii./slo-794739
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/28/cirkev_sa_poďakovala_za_kanonizáciu_sv._jána_pavla_ii._/slo-794729
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/30/generálna_audiencia:_darom_rozumu_nám_duch_svätý_dáva_chápať_božie/slo-795191
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Program sl{vení p{peža Františka na mesiac m{j 
V prvú m{jovú nedeľu 4. m{ja 2014 bude Svätý Otec 

v r{mci svojej ďalšej pastoračnej n{vštevy sl{viť svätú omšu 

Tretej nedele vo veľkonočnom období v kostole sv. 

Stanislava, so začiatkom o 9.30 hod. Ide o tzv. poľský 

kostol, zasvätený sv. Stanislavovi, krakovskému biskupovi 

a mučeníkovi, ktorý je aj patrónom Poľska. Nach{dza sa 

v centre mesta, neďaleko n{mestia Largo di Torre 

Argentina.V nedeľu 11. m{ja, ktor{ je Štvrtou veľkonočnou 

nedeľou, teda Nedeľou Dobrého Pastiera, bude p{pež 

František v Bazilike sv. Petra predsedať eucharistickému 

sláveniu, spojenému s kňazskou vysviackou. Sl{vnosť sa 

začne o 9.30. Nasledujúcu nedeľu 18. m{ja popoludní 

o 16.00 navštívi Svätý Otec mari{nske pútnické miesto „Santa Maria del Divino 

Amore” na východnom okraji Ríma, vzdialené od centra mesta 12 km.                   VIAC 

 

Príprava reformy Rímskej kúrie sa neuzavrie v tomto roku 
Rada kardin{lov zameran{ na prípravu reformy Rímskej kúrie ukončila 30. apríla 

svoje trojdňové pracovné stretnutie podľa pl{novaného harmonogramu. Stretnutí 

sa zúčastňoval aj Svätý Otec, nakoľko mu to umožňovali ďalšie povinnosti.  
 

Pri stretnutiach bol prítomný aj vatik{nsky št{tny sekret{r kardin{l Pietro Parolin. 

Ako sa uvádza v komuniké Tlačového strediska Svätej stolice, rada si vypočula 

správu predsedu komisie pre ekonomické a administratívne z{ležitosti, predloženú 

prof. Josephom Zahrom v súvislosti s auditmi vykonanými na viacerých úsekoch 

Vatik{nu, a ukončila prvý okruh skúmania zameraného na jednotlivé P{pežské rady, 

ktoré sú súčasťou Rímskej kúrie. V stredu v dopoludňajších hodin{ch sa členovia 

Rady kardinálov stretli s generálnym sekretárom Synody biskupov kardinálom 

Lorenzom Baldisserim, ktorý ich informoval o stave prípravy synody. Časť 

pracovného stretnutia bola venovan{ rozvrhnutiu pr{c, potrebných ešte vykonať pred 

ďalším zasadnutím, ktoré je napl{nované na začiatok júla.                                         VIAC 

 

Z homílií ranných svätých omší v Dome sv. Marty 
Existujú kresťania, ktorí majú strach z radosti zo vzkriesenia, ktorú n{m Ježiš chce dať. 

Ich život sa javí ako pohreb, ale vzkriesený P{n je vždy s nami. To je myšlienka 

p{peža Františka z  rannej svätej omše, ktorú slávil vo veľkonočný štvrtok 24. apríla. 

Evanjelium dňa rozpr{va o zjavení sa vzkrieseného Krista jeho učeníkom. Na P{nov 

pozdrav «Pokoj v{m!» zachv{til učeníkov zmätok a strach namiesto radosti. Mysleli 

si, že vidia ducha. V utorok 29. apríla sa Svätý Otec pozastavil pri myšlienke, že každé 

kresťanské spoločenstvo by malo svoj život porovn{vať so životom prvotnej Cirkvi 

a overovať svoju schopnosť žiť v porozumení, dosvedčovať Kristovo zmŕtvychvstanie 

a starať sa o chudobných. Obraz prvej kresťanskej komunity v troch výrazných ťahoch 

štetcom naznačuje čítanie zo Skutkov apoštolov.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/30/program_slávení_pápeža_františka_na_mesiac_máj/slo-795289
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/30/príprava_reformy_rímskej_kúrie_sa_neuzavrie_v_tomto_roku/slo-795330
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/24/pápež_vo_štvrtkovej_homílii:_nebojme_sa_radosti_ako_netopiere_svetla/slo-793545
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/30/pápež_v_utorkovej_homílii:_kresťanská_svornosť,_svedectvo_a_starosť_o/slo-795222
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Ukrajinský premiér hovoril s p{pežom aj o súčasnom stave krajiny 
P{pež František sa v uplynulých dňoch osobne stretol s viacerými št{tnymi 

predstaviteľmi, ktorí pricestovali do Vatikánu pri príležitosti kanonizácie. V sobotu 

26. apríla prijal ukrajinského premiéra Arsenija Jaceňuka. Počas rozhovoru ocenenili 

dobré bilater{lne vzťahy medzi Svätou stolicou a Ukrajinou, no veľa sa hovorilo aj 

o súčasnej situ{cii v krajine. Obe strany vyslovili nádej, že všetky „zúčastnené strany 

budú konštruktívne spolupracovať pri obnovení politickej a sociálnej stability v krajine 

v rešpektovaní medzin{rodného pr{va a pri podporovaní porozumenia medzi obyvateľmi 

regiónu“. Pozornosť patrila aj špecifickej úlohe Cirkvi a n{boženských organiz{cií, 

ktoré sú spolu s veriacimi „povolaní podporovať k vzájomnej úcte a súladu medzi všetkými 

zložkami spoločnosti“, uvádza sa v komuniké. V tejto súvislosti sa pristavili aj pri 

prípadných ďalších krokoch zo strany medzin{rodného spoločenstva pri riešení 

súčasnej situ{cie na Ukrajine. 

 

Poľsk{ televízia odvysielala posolstvo p{peža Wojtylovmu národu 
P{pež František sa prihovoril rod{kom J{na Pavla II. a rovnako aj obyvateľom 

Bergama, odkiaľ zase poch{dzal J{n XXIII. Na Poliakov sa obrátil prostredníctvom 

videoposolstva, ktoré 24. apríla odvysielala Telewizja Polska.  
 

„Som vďačný J{novi Pavlovi II., tak ako aj všetci členovia Božieho ľudu, za jeho neúnavnú 

službu, jeho duchovné sprev{dzanie, za to, že voviedol Cirkev do tretieho milénia viery a za 

jeho mimoriadne svedectvo o svätosti,“ uviedol 

v posolstve p{pež František. Oceňuje tiež 

úsilie svojho predchodcu, vďaka ktorému sa 

mu podarilo „otvoriť spoločnosť, kultúru, 

politické a ekonomické systémy Kristovi“ 

a pomôcť kresťanom na celom svete, aby sa 

neb{li priznať ku kresťanstvu, Cirkvi 

a evanjeliu. „Ďakujem poľskému n{rodu 

a Cirkvi v Poľsku za dar v podobe Jána Pavla II. 

Tento dar obohatil n{s všetkých. J{n Pavol II. n{s 

naďalej inšpiruje. Inšpirujú n{s jeho slov{, jeho písomné diela, jeho gest{, štýl služby. 

Inšpiruje n{s jeho utrpenie, ktoré prežíval s hrdinskou n{dejou. Inšpiruje n{s jeho bezhraničn{ 

dôvera Kristovi, Vykupiteľovi človeka a Božej Matke,“ hovorí p{pež, ktorý v z{vere 

nahr{vky udeľuje Wojtylovym rod{kom svoje požehnanie.Podobne sa Svätý Otec 

prihovára aj Talianom z Bergama.                                                                  VIAC 
 

Svätosť J{na Pavla II. očami G. Weigela a J. Navarro-Vallsa 
Na brífingu v piatok 25. apríla prehovoril Joaquín Navarro-Valls, hovorca 

zosnulého p{peža Wojtylu, a tiež jeho životopisec George Weigel. Obaja 

prítomným podali svoje osobné svedectvo o poľskom p{pežovi.  
 

„Modliť sa, pracovať a smiať,“ takto možno podľa Joaquína Navarro-Vallsa opísať 

svätosť J{na Pavla II. prostredníctvom troch slovies. Ako uviedol, modlitba pre 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/25/poľská_televízia_odvysielala_františkovo_posolstvo_wojtylovmu_národu/slo-793745
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Wojtylu znamenala istú nevyhnutnú potrebu duše. Čo sa týka pr{ce, uviedol 

Navarro-Valls, J{n Pavol II. nestr{cal ani minútu, no súčasne sa nikdy nen{hlil. Jeho 

metódou bolo skúmať problémy, porovn{vať ich s veľkými pravdami a mať pri tom 

vždy na pamäti ľudí: „Keď sa snažil vyriešiť tieto problémy, fyzicky mal na pamäti osobu či 

osoby, na ktoré sa riešenie tohto problému vzťahovalo. Akoby tieto osoby boli v ňom samom – 

v Novej Guinei, v Buenos Aires či v Toronte – neriešil problémy technicky, ale predstavoval si 

osobu či viac osôb, ktorých sa malo dotknúť rozhodnutie, ktoré v danej chvíli prijal.“        VIAC 

 

Najbližší spolupracovníci J{na XXIII. a Jána Pavla II. o živote s nimi 
Ďalší z brífingov pred kanonizáciou sa niesol na tému „dvaja svätí pápeži očami 

tých, ktorí stáli po ich boku“. Išlo o výpovede najbližších spolupracovníkov J{na 

XXIII. a Jána Pavla II., kardin{la Stanisława Dziwisza a kardin{la Lorisa Capovillu. 
 

V mediálnom centre bol prítomný kardinál Dziwisz, krakovský arcibiskup, ktorý bol 

osobným sekretárom Karola Wojtylu a  cez obrazovku sa zase s prítomnými 

novinármi spojil kardinál Loris Capovilla, osobný sekretár Jána XXIII. „Žil som po boku 

svätca,“ takto na svojich 39 rokov služby pre Karola Wojtylu spomína poľský kardin{l 

Dziwisz. Zo všetkého dnes najviac vyzdvihuje jeho vzťah k modlitbe: „Modlil sa svojim 

životom. Nebolo možné oddeliť modlitbu od pr{ce. Celý jeho život bol modlitbou. A aj všetko 

to, čo robil, prech{dzalo modlitbou. Za koho sa modlil? Niektorí hovoria o istej geografickej 

modlitbe, teda každý deň prech{dzal krajinou po krajine, n{rodom za n{rodom. A modlil sa za 

niekoľko vecí: za mier, spravodlivosť, rešpekt voči ľuďom, za dodržiavanie ľudských pr{v 

a modlil sa tiež za konkrétnych ľudí.“ Celý jeho život bol však poznačený aj utrpením. Od 

straty matky a brata, cez atentát na N{mestí sv. Petra dňa 13. m{ja 1981.                 VIAC 

 

Prof. Grygiel o odkaze Jána Pavla II. rodinám 
Prof. Stanisław Grygiel, poľský filozof z Inštitútu J{na Pavla II. pre štúdium 

manželstva a rodiny v Ríme, ktorý bol blízkym spolupracovníkom Karola Wojtylu, 

na brífingu v sobotu 26. apríla ponúkol pohľad antropológa, keď pripomenul, aký 

dôraz kl{dol J{n Pavol II. na rodinu a manželstvo.  
 

„Kde upadajú manželstv{ a v rodin{ch niet viac l{sky, tam upad{ n{rod a spoločnosť. 

Rozklad{ sa aj Cirkev. Ten, kto sa snaží zničiť spoločnosť, Cirkev, začína tým, že napadne 

manželstvo a rodinu. Snaží sa teda zničiť l{sku, s ktorou sa jeden človek zveruje druhému 

natrvalo. Nie n{hodou chcel J{n Pavol II. zostať v pamäti Cirkvi ako p{pež rodiny 

a manželstva.“ Prof. Grygiel vyjadril presvedčenie, že sa musíme vr{tiť k antropológii 

J{na Pavla II., ktorú on nazýval primeranou antropológiou, teda pozerať sa na človeka 

cez nasmerovanie jeho nespokojného srdca k Bohu.                                                     VIAC 

 

Doc. M{ria Šmidov{ o odkaze J{na Pavla II. pre oblasť soci{lnej pr{ce 
S osobným svedectvom o vzťahu kandid{ta svätorečenia J{na Pavla II. k Slovensku 

a o aplikácii jeho odkazu v oblasti sociálnej práce sa v rozhovore pre Vatikánsky 

rozhlas delí doc. PhDr. M{ria Šmidov{, PhD., vedúca Katedry n{uky o rodine 

Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.                                                                       VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/25/svätosť_jána_pavla_ii._očami_g._weigela_a_j._navarro-vallsa/slo-793943
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/26/najbližší_spolupracovníci_budúcich_svätých_o_živote_s_nimi/slo-794041
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/26/prof._grygiel_o_odkaze_jána_pavla_ii._rodinám/slo-794222
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/26/doc._mária_šmidová_o_odkaze_jána_pavla_ii._pre_oblasť_sociálnej_práce/slo-794234
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Z{žitky Slov{kov zo sl{vnosti svätorečenia 
Na Námestí sv. Petra v nedeľu 27. apríla počas slávnosti 

svätorečenia vialo aj niekoľko slovenských vlajok. 

Celkový počet slovenských pútnikov, ktorí prišli v 

týchto dňoch do Ríma, bol okolo 1000. Priamo po 

skončení svätej omše sme sa ich opýtali, ako to vyzeralo 

v priľahlých uliciach Vatik{nu, kde v noci čakali na 

sl{vnosť. O svojich z{žitkoch hovoria aj Slov{ci, ktorí 

prežívali sl{vnosť na iných miestach Ríma.             VIAC 
 

Mons. Ján Babjak SJ o odkaze Jána Pavla II. 
Pozvanie k mikrofónu vatikánskeho rozhlasu prijal 

prešovský arcibiskup metropolita Mons. J{n Babjak SJ, 

ktorý sa spolu s ďalšími slovenskými biskupmi zúčast-

nil na svätorečení. Delí sa so svojím z{žitkom zo sl{vnosti, hovorí o vzťahu k sv. 

Jánovi XXIII. a  ku sv. J{novi Pavlovi II., ktorý bol jeho svätiteľom v roku 2003.     VIAC 

 
 

 

V{žení priatelia, Slovensk{ redakcia  Vatikánskeho rozhlasu je od 1. mája 2014 v novom 

zložení. Naša kolegyňa Mária Fábryová sa po piatich rokoch prežitých v Ríme presúva 

na Slovensko. V mene redakcie jej úprimne ďakujem za kreatívny vklad, ktorým ako 

žurnalistka posunula kvalitu n{šho vysielania, a nemenej za jej radostné evanjelizačné 

svedectvo cez éter i v každodennom pracovnom živote redakcie. V r{mci našej Slovenskej 

rodiny Vatik{nskeho rozhlasu spoločne vyprosujme hojnosť Božieho požehnania pre 

M{riinu novú etapu životnej cesty.  

Novým  hlasom v našom vysielaní je od dnešného dňa Zuzana Klimanová, členka 

kongreg{cie Miles Jesu. Verím, že ju budete sprev{dzať posluch{čskou priazňou 

i modlitbou, rovnako ako ostatných členov redakcie a spolupracovníkov na tomto tímovom 

diele v službe Bohu a Cirkvi. Úprimn{ vďaka! 

                                                                                          Jozef Bartkovjak SJ, vedúci redakcie  

 
 

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/2014/04/28/zážitky_slovákov_zo_včerajšej_slávnosti_svätorečenia/slo-794814
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/04/29/mons._ján_babjak_sj_o_odkaze_jána_pavla_ii./slo-795093

