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Milí naši priaznivci, ďakujeme za všetky blahopriania k Veľkej noci. Ešte raz si chceme pripomenúť 

slávenie Veľkonočného trojdnia so Svätým Otcom. Nech nás tieto myšlienky sprevádzajú aj vo 

Veľkonočnej oktáve, ktorá je neustálou oslavou základu našej viery – Kristovho zmŕtvychvstania. 

Práve na Veľkonočnú nedeľu emeritný pápež Benedikt XVI. oslávil svoje 90. narodeniny. Aj túto 

udalosť si pripomenieme v našom týždennom prehľade. 

                          Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu 

________________________________________________________________________________ 

Veľkonočné trojdnie so Svätým Otcom 

Slávenie Zeleného štvrtku začal pápež 

František omšou svätenia olejov vo 

Vatikánskej bazilike za účasti členov 

Rímskej kúrie a veľkého počtu kňazov, 

ktorí sa nachádzajú v Ríme. V homílii 

sa zameral na úlohu kňaza, ktorou je 

ohlasovať Radostnú zvesť a podelil sa 

s prítomnými o tri obrazy nových 

mechov, v ktorých sa Radostná zvesť 

dobre uchováva, nestáva sa octom 

a nalieva sa v hojnosti. VIAC 

Vo večerných hodinách Svätý Otec navštívil väznicu v Paliane, 70 km juhovýchodne od 

Ríma, kde spolu s väzňami slávil Pamiatku Pánovej večere spojenú s obradom umývania 

nôh. Slávenie malo súkromný charakter a nebolo prenášané televíziou. Pápež umyl nohy 

dvanástim väzňom odsúdeným za účasť na mafiánskych zločinoch, ktorí sa rozhodli 

spolupracovať s políciou. O svojich motívoch 

väznice prezradil viac v rozhovore pre taliansky 

denník La Repubblica.                VIAC 

Obrady Veľkého piatka, ktorým predsedal Svätý 

Otec František vo Vatikánskej bazilike, sa začali 

liturgickým gestom prostrácie. Pápež pri ňom 

zotrval poležiačky v modlitbe uprostred baziliky. Po 

pašiách z Jánovho evanjelia sa v homílii prihovoril 

páter Raniero Cantalamessa.  

Krížovú cestu v rímskom Koloseu sa s pápežom 

Františkom modlilo 20 tisíc veriacich, stovky 

miliónov sa k nej pripojili cez médiá. Štrnásť 

meditácií nad Kristovým umučením malo 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/13/zelen%C3%BD_%C5%A1tvrtok_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_vatik%C3%A1n_a_v%C3%A4znica_paliano/1305485
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/13/p%C3%A1pe%C5%BE_pre_taliansky_denn%C3%ADk_mot%C3%ADvy,_ktor%C3%A9_ho_%C5%A5ahaj%C3%BA_do_v%C3%A4zn%C3%ADc/1305606
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/14/ve%C4%BEk%C3%BD_piatok_s_hom%C3%ADliou_r_cantalamessu_kr%C3%AD%C5%BE_stoj%C3%AD_k%C3%BDm_svet/1305842
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netradičný sled. Pripravila ich francúzska biblistka Anne-Marie Pelletierová, držiteľka 

Ratzingerovej ceny za rok 2014.                 VIAC 

Modlitbu Krížovej cesty uzavrel Svätý Otec slovami záverečnej modlitby, v ktorej prosil 

umučeného Krista za hriešne ľudstvo. 

Veľkonočná vigília, ktorej predsedal Svätý Otec František vo Vatikánskej bazilike, sa 

začala o 20.30 ako zvyčajne liturgiou svetla s požehnaním ohňa a veľkonočnej sviece. 

Pápež František počas slávnosti udelil krst jedenástim katechumenom. Boli medzi nimi 

dospelí muži a ženy z Albánska, Českej republiky, Číny, Malajzie, Španielska, Talianska 

a USA, ako aj dvaja chlapci vo veku 9 a 12 rokov z Talianska a Malty. Svätý Otec vo 

svojom príhovore pozval všetkých, aby išli so ženami, vošli do  hrobu a potom z neho aj 

vyšli a stretli sa so Zmŕtvychvstalým.                                                                                    

Pri slávení eucharistie Veľkonočnej nedele 

na Svätopeterskom námestí sa po odznení 

evanjelia (Jn 20,1-9) v slávnostnej spievanej 

podobe v latinskom  a gréckom jazyku 

prihovoril Svätý Otec František spontánnymi 

slovami. V homílii predstavil Ježiša ako Skalu 

a veriacich ako kamienky vierou k nej 

priľnuté.                                                                                              

Po skončení slávnosti a pozdravení okolo 60 

tisíc pútnikov na Námestí sv. Petra sa Svätý 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/14/kr%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_v_koloseu_bude_v_netradi%C4%8Dnom_slede_medit%C3%A1ci%C3%AD/1305695
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/15/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_v_koloseu_modlitba_k_umu%C4%8Den%C3%A9mu_kristovi_/1306053
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/16/ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%A1_vig%C3%ADlia_s_p%C3%A1pe%C5%BEom_tlkot_srdca_vzkriesen%C3%A9ho_je%C5%BEi%C5%A1a/1306105
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/16/ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_kamienky_a_skala/1306228
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Otec presunul do loggie Baziliky sv. Petra vo Vatikáne a odtiaľ predniesol tradičný 

príhovor a požehnanie Urbi et Orbi, ktoré prenášalo viac ako 160 médií.  

 

Na Veľkonočný pondelok sa pápež František napoludnie pomodlil s veriacimi na námestí 

sv. Petra mariánsku modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná a udelil im požehnanie. Na úvod 

sa prihovoril v katechéze, v ktorej ich povzbudil k ohlasovaniu Kristovho vzkriesenia.  

Emeritný pápež Benedikt XVI. oslávil životné jubileum 

Na Veľkonočnú nedeľu pri slávnostnej svätej omši na Námestí sv. Petra odznela osobitná 

prosba za Benedikta XVI. Na slávnostnej pontifikálnej omši sa zúčastnil aj prefekt 

Pápežského domu Mons. Georg Gänswein, ktorý je osobným sekretárom emeritného 

pápeža. Pri tejto príležitosti poskytol rozhovor nemeckému katolíckemu Rádiu Horeb 

v ktorom odpovedal na otázky o každodennom živote emeritného pápeža.                 VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/16/pr%C3%ADhovor_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_pri_ve%C4%BEkono%C4%8Dnom_urbi_et_orbi/1306132
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/17/katech%C3%A9za_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_na_ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%BD_pondelok/1306339
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/16/benedikt_xvi_sl%C3%A1vi_90_narodeniny_/1306229
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Oslavy 90. jubilea pokračovali návštevou rodákov z Bavorska ktorí prišli popriať 

Benediktovi XVI. na Veľkonočný pondelok priamo do kláštora Mater Ecclesiae v areáli 

Vatikánskych záhrad.  

„Moje srdce je naplnené vďačnosťou za 90 rokov ako dar láskavého Boha. Boli v ňom aj skúšky a 

ťažké časy, ale cez všetky ma vždy previedol, aby som mohol kráčať ďalej.“ Okrem týchto slov sa 

pri stretnutí s rodákmi emeritný pápež poďakoval Bohu aj za svoju domovinu, za krásy 

stvorenia, ktorými obdaril Bavorsko spolu s jeho temperamentnými ľuďmi. Pripomenul, 

že ich typická veselosť má svoje zakorenenie vo viere. Joseph Ratzinger sa priznal, že v 

Ríme mu modrá obloha s bielymi obláčikmi pripomína farby bavorskej vlajky. S prosbou, 

aby zaniesli jeho pozdrav domov udelil všetkým prítomným svoje požehnanie.         VIAC 

Generálna audiencia: Naša viera sa rodí vo veľkonočné ráno 

Pri prvej generálnej audiencii vo 

Veľkonočnom období sa v katechéze 

Svätý Otec zaoberal Ježišovým 

zmŕtvychvstaním ako základným 

východiskom našej viery.  

Ešte pred príchodom na Námestie sv. 

Petra sa pápež František pristavil na 

vnútornom nádvorí pri skupine 

zástupcov Slovenska, aby požehnal obraz 

Panny Márie Snežnej, určený pre kostol 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/18/dev%C3%A4%C5%A5desiatro%C4%8Dn%C3%BD_benedikt_xvi_prijal_gratul%C3%A1ciu_rod%C3%A1kov_z_b/1306432
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/19/katech%C3%A9za_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_na%C5%A1a_viera_sa_rod%C3%AD/1306696
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/19/p%C3%A1pe%C5%BE_po%C5%BEehnal_obraz_panny_m%C3%A1rie_sne%C5%BEnej/1306724
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v Bratislave na Kalvárii. 

Pred záverom generálnej audiencie Svätý Otec 

pozdravil nových diakonov zo Spoločnosti 

Ježišovej. Medzi pätnástimi diakonmi 

z Medzinárodného kolégia del Gesù, ktorí prijali 

vysviacku v utorok 18. apríla v Ríme bol aj 

slovenský jezuita Peter Buša SJ. 

 

Foto: Mária Podmajerská 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/19/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_povzbudil_p%C3%A4tn%C3%A1stich_jezuitsk%C3%BDch_diakonov/1306729
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V Assisi otvoria Svätyňu zrieknutia sa šiat sv. Františka  
V Assisi slávnostne otvoria 20. mája 2017 novú pútnickú svätyňu sv. Františka spojenú 

s gestom jeho zrieknutia sa šiat. Pápež František poslal list miestnemu biskupovi so svojím 

požehnaním a myšlienkami o historickom význame gesta assiského svätca pre život 

Cirkvi.                              VIAC 

Pápež František príde do talianskych diecéz Cesena a Bologna 

Svätý Otec František podnikne ďalšiu pastoračnú návštevu v rámci Talianska. Ako dnes 

oznámila Svätá stolica, 1. októbra 2017 pápež František navštívi diecézy Cesena a Bologna 

v regióne Emilia Romagna. Do Ceseny ho pozvali pri príležitosti 300. výročia narodenia 

pápeža Pia VI., zatiaľ čo v 90 km vzdialenej Bologni sa bude konať diecézny eucharistický 

kongres.                                   VIAC 

Pápež vymenoval 13 poradcov Sekretariátu pre komunikáciu 

Pápež František vymenoval 13 konzultorov pre nové dikastérium Svätej stolice, ktoré bolo 

zriadené v júni 2015 s názvom Sekretariát pre komunikáciu. Inštitúcia, na ktorej čele je ako 

prefekt Mons. Dario Edoardo Viganò, si postupne buduje svoje štruktúry, ku ktorým patrí 

okrem riadnych členov aj poradný zbor.                                                                              VIAC 

Veľkonočný príhovor kardinála Jozefa Tomka 

Blahoslavení sme všetci, ktorí sme nevideli, a uverili. To je najkrajšia útecha z viery. Viera 

je vzácny dar, ktorý si treba vážiť, ale aj chrániť a pestovať. Keď rastieme vekom, tak 

zveľaďujeme aj svoje znalosti. Treba však, aby sme rástli aj vo viere, nemôžeme sa 

uspokojiť s detskými predstavami. 

Rásť vo viere značí aj postarať sa, aby naša viera bola živá, treba ju oživovať, prehlbovať. 

Nato slúži aj účasť na liturgických a bohoslužobných úkonoch, ako aj čítanie vhodných 

kníh,  používanie iných informačných prostriedkov a podľa možnosti a schopnosti tiež 

aktívna účasť v kresťanskom duchu na sociálnom, kultúrnom a politickom poli. Viera 

musí osvetľovať celý život kresťana.                       VIAC 

___________________________________________________________________________ 
 

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

Vlastníkom autorských práv k fotografiám je L´Osservatore Romano, ak nie je uvedené inak. 
 

Frekvencie slovenského vysielania VR 

Rádio LUMEN: denná 15-minútovka o 19.45, v rannej repríze o 5.15 

RTVS: týždenná 10-minútovka na Rádiu Regina v nedeľu o 6.05, v repríze o 17.50  

V digitálnom vysielaní DAB+ v Ríme a okolí denne o 19.45 a 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 

Bankový účet: UniCredit Bank, Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu, 6627995002/1111 

Spracovala sr. Alena Barvirčáková CJ 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/16/v_assisi_otvoria_sv%C3%A4ty%C5%88u_zrieknutia_sa_%C5%A1iat_sv_franti%C5%A1ka/1306230
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/13/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_pr%C3%ADde_1_okt%C3%B3bra_do_talianskych_diec%C3%A9z_cesen/1305572
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/13/p%C3%A1pe%C5%BE_vymenoval_13_poradcov_sekretari%C3%A1tu_pre_komunik%C3%A1ciu/1305519
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/16/ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%BD_pr%C3%ADhovor_kardin%C3%A1la_jozefa_tomka/1306232

