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P{pež František m{ úspešne za sebou 18. apoštolskú cestu v Egypte. N{všteva Krajiny pyramíd 

mala predovšetkým ekumenický, medzin{boženský a pastoračný charakter. Rímsky biskup radikálne 

odsúdil násilie v Božom mene. Jediným prístupným extrémizmom je podľa jeho slov „extrémizmus 

lásky k blížnemu“. Podpísaním spoločnej deklar{cie s patriarchom Tawadrosom a ekumenickou 

modlitbou posilnil vzťahy s koptskými kresťanmi. Na z{ver dvojdňovej n{vštevy prevažne 

moslimského Egypta povzbudil aj „malé katolícke st{do“. Osobitne sa stretol s kňazmi, osobami 

zasväteného života a seminaristami. Okrem správ z cesty p{peža v Egypte v{m prin{šame aj 

prehľad najdôležitejších udalostí vo Vatikáne a vo svete za uplynulý týždeň.   

           Eva J{nošíkov{      
________________________________________________________________________________ 

Prehľad 18. apoštolskej cesty p{peža Františka do Egypta 

28. – 29. apríla 2017 

Svätý Otec František odletel na zahraničnú cestu do Egypta v piatok 28. apríla v ranných 

hodinách z medzinárodného rímskeho letiska Fiumicino. V  Káhire ho privítali 

predstavitelia spoločenského a n{boženského života severoafrickej krajiny. Dvojdňov{ 

n{všteva Rímskeho biskupa mala medzin{boženský, ekumenický a pastoračný 

charakter. Počas prvého dňa sa dostali do popredia vzťahy s islamom, téma mieru a 

ekumenické zbližovanie Katolíckej cirkvi s Koptskou pravoslávnou cirkvou. 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/28/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_odletel_z_r%C3%ADma_na_dvojd%C5%88ov%C3%BA_n%C3%A1v%C5%A1tevu_egypta/1308712
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/28/prv%C3%BD_de%C5%88_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_v_egypte_mier,_islam,_ekumenizmus_/1308910
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P{pež František na Mierovej konferencii univerzity Al-Azhar v Káhire 

Jedným z prvých bodov p{pežovho programu bolo vystúpenie na medzinárodnej 

mierovej konferencii sunitskej univerzity Al-Azhar. Svätý Otec vo svojom príhovore 

odsúdil násilie v Božom mene a pripomenul požiadavku lásky k blížnemu.  

 

Príhovor p{peža Františka verejným predstaviteľom Egypta 

Program p{peža Františka pokračoval stretnutím s verejnými predstaviteľmi Egypta na 

pôde vládneho hotela Al Másah. Svätý Otec vo svojom príhovore pouk{zal aj na to, že  

„pokoj je Božím darom, ale je aj dielom človeka ".  

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/28/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_na_mierovej_konferencii_univerzity_al-azhar/1308794
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/28/pr%C3%ADhovor_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_verejn%C3%BDm_predstavite%C4%BEom_egypta/1308891
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/28/pr%C3%ADhovor_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_verejn%C3%BDm_predstavite%C4%BEom_egypta/1308891
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/28/pr%C3%ADhovor_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_verejn%C3%BDm_predstavite%C4%BEom_egypta/1308891
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P{pež u koptského patriarchu Tawadrosa: Ekumenick{ cesta dozrieva 

Nasledovala n{všteva Svätého Otca u koptského p{peža Alexandrie a patriarchu stolca 

sv. Marka, Tawadrosa II. P{pež František vo svojom príhovore potvrdil pevne založené 

ekumenické vzťahy a túžbu po napredovaní na ceste k jednote. V tomto duchu podpísali 

aj 12-bodovú spoločnú deklaráciu.  

 

Na záver prvého dňa n{vštevy Egypta sa spojili v ekumenickej modlitbe v chráme v centre 

Káhiry na mieste mučeníctva koptských kresťanov za účasti ďalších predstaviteľov 

kresťanských cirkví Egypta a ekumenického patriarchu z Koštantínopolu Bartolomeja. 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/28/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_u_koptsk%C3%A9ho_patriarchu_tawadrosa/1308892
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P{pež František predsedal svätej omši na predmestí K{hiry 

Druhý a posledný deň 18. apoštolskej cesty p{peža Františka v Egypte patril miestnej 

katolíckej komunite. V ranných hodinách Svätý Otec sl{vil omšu na štadióne leteckej 

základne na predmestí Káhiry. Ešte pred začiatkom liturgie pozdravil z papamobilu za 

spevu chóru, skandovania a výkrikov veriacich 15-tisícový zástup.   

 
 

P{pež František pokračoval vo svojej homílii v téme o dialógu a bratstve a znovu 

zopakoval: „Jediným prístupným extrémizmom pre veriacich je extrémizmus lásky k blížnemu! 

Akýkoľvek iný extrémizmus nepoch{dza od Boha a Bohu sa nep{či.“ Po slávnostnej omši sa 

Svätý Otec František vrátil späť na apoštolskú nunciatúru, kde obedoval spolu 

s egyptskými biskupmi a členmi p{pežskej delegácie. 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/29/druh%C3%BD_de%C5%88_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_v_egypte_patril_mietnym_katol%C3%ADkom/1309170
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/29/hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_v_k%C3%A1hire/1308968
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Popoludní sa Rímsky biskup v priestoroch patriarchátneho seminára stretol s kňazmi, 

osobami zasväteného života a seminaristami. Vo svojom príhovore ich povzbudil, aby 

boli „uprostred mnohých demotivujúcich faktorov a medzi množstvom prorokov skazy a odsúdenia, 

uprostred negatívnych a zúfalých hlasov, pozitívnou silou“, „svetlom a soľou tejto spoločnosti“. 

P{peža Františka počas 18. apoštolskej cesty v egyptskej Káhire sprevádzalo 75 

vatikanistov. Svätý Otec dal novinárom tradične priestor počas letu späť do Ríma. Tlačovú 

konferenciu moderoval riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke.  

Pri gener{lnej audiencii Svätý Otec zhrnul cestu do Egypta slovom „n{dej“ 

P{pež František sa počas stredajšej generálnej audiencie vrátil k apoštolskej ceste do 

Egypta. Vo svojej katechéze opäť vyzdvihol dôležitosť pokoja, ktorý sa buduje aj 

opätovným návratom k zmluve medzi Bohom a človekom, základu zmluvy medzi 

všetkými ľuďmi. 

Vatikán: Odborníci o úpadku strednej vrstvy v Európe a Amerike  

Otázku sociálnej participácie, ktorá úzko súvisí s problematikou sociálnej a kultúrnej 

integrácie, ktorej venuje Svätý Otec František veľkú pozornosť vo svojom sociálnom učení, 

analyzovali vo Vatikáne počas piatich dní tri desiatky odborníkov z oblasti sociálnych 

vied. P{pežsk{ akadémia sociálnych vied si pre svoje plenárne zasadnutie v dňoch 28. 

apríla – 2. mája zvolila tému „Smerom k participatívnej spoločnosti: nové cesty k sociálnej 

a kultúrnej integr{cii“.                  VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/29/pr%C3%ADhovor_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_egyptsk%C3%BDm_k%C5%88azom_a_zasv%C3%A4ten%C3%BDm/1309147
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/28/apo%C5%A1tolsk%C3%A1_cesta_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_do_egypta_v_chronol%C3%B3gii/1308731
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/30/odpovede_p%C3%A1pe%C5%BEa_novin%C3%A1rom_pri_spiato%C4%8Dnom_lete_z_egypta/1309268
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/03/pri_gener%C3%A1lnej_audiencii_sv%C3%A4t%C3%BD_otec_zhrnul_cestu_do_egypta/1309725
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/02/konferencia_vo_vatik%C3%A1ne_upozornila_na_%C3%BApadok_strednej_vrstvy/1309595
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P{pež František vyzýva k ukončeniu násilia vo Venezuele 

Námestie sv. Petra zaplavili v nedeľu tisícky veriacich, medzi ktorými nechýbali členovia 

Katolíckej akcie. Tí stretnutím so Svätým Otcom ukončili oslavy 150. výročia založenia. 

P{pež František po príhovore členom laického hnutia okrem iného vyzval k ukončeniu 

násilia vo Venezuele.                           VIAC 

Na kongrese Katolíckej akcie p{pež zdôraznil misijnú úlohu laikov 

Svätý Otec František sa vo štvrtok stretol s účastníkmi Druhého medzinárodného 

kongresu Katolíckej akcie. Stretnutie veriacich laikov s účasťou viacerých biskupov 

prebehlo pri príležitosti 150. výročia činnosti Katolíckej akcie v rámci Talianska. Na 

pozvanie organizátorov prišli do Ríma aj štyria zástupcovia zo Slovenska: Katarína 

Hulmanová z Rady KBS pre laické a apoštolské hnutia, Pavol Kossey z Fóra kresťanských 

inštitúcií, Juraj Králik z eRka a Martina Grochálová zo Spoloku sv. Vojtecha.          VIAC 

Ranné homílie p{peža Františka 

Byť kresťanom znamená svedčiť v poslušnosti Bohu. Vysvetlil vo štvrtok 27. apríla 

v rannej homílii Svätý Otec František. V utorok 2. apríla zase zamyslel sa nad 

skutočnosťou, že kresťan vydáva svedectvo  poslušnosti. 

Južný Sud{n: Rehoľní predstavení žiadajú vyriešenie vraždy s. Ráckovej 

Združenie rehoľných predstavených Južného Sudánu žiada vládu, aby vykonala 

spravodlivosť v prípade vraždy rehoľnej sestry Veroniky Ráckovej SSpS. Slovenskú 

misionárku z Kongregácie služobníc Ducha Svätého postrelili 16. mája 2016 v Yei.    VIAC 

Z{stupcom veľmajstra Maltézskeho r{du sa stal Fra´ Giacomo Dalla Torre 

Zástupcom veľmajstra Zvrchovaného rytierskeho maltézskeho rádu sa stal 73-ročný Fra´ 

Giacomo Dalla Torre. Vo funkcii nahradí na obdobie jedného roku veľmajstra Fra´ 

Matthewa Festinga, ktorý koncom januára tohto roku rezignoval na svoju funkciu.   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 Eva Jánošíková 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/30/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_vyzdvihol_poslanie_katol%C3%ADckej_akcie/1309221
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/30/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_vyz%C3%BDva_k_ukon%C4%8Deniu_n%C3%A1silia_vo_venezuele/1309232
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/27/na_kongrese_katol%C3%ADckej_akcie_p%C3%A1pe%C5%BE_zd%C3%B4raznil_misiu_laikov/1308441
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/27/%C5%A1tvrtkov%C3%A1_rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_by%C5%A5_kres%C5%A5anom_znamen%C3%A1_sved%C4%8Di%C5%A5/1308541
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/02/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_nech_p%C3%A1nova_dobrota_zm%C3%A4k%C4%8D%C3%AD_srdce/1309541
http://sk.radiovaticana.va/news/2016/05/20/slovensk%C3%A1_mision%C3%A1rka_veronika_rackov%C3%A1_ssps_pod%C4%BEahla_zranenia/1231209
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/01/ju%C5%BEn%C3%BD_sud%C3%A1n_reho%C4%BEn%C3%AD_predstaven%C3%AD_o_vra%C5%BEde_sestry_r%C3%A1ckovej/1309368
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/01/25/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_prijal_demisiu_ve%C4%BEmajstra_malt%C3%A9zskeho_r%C3%A1du/1288226
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/02/malt%C3%A9zsky_r%C3%A1d_zvolil_nov%C3%A9ho_z%C3%A1stupcu_ve%C4%BEmajstra/1309500

