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Milí priaznivci, v najnovšom vydaní Listov z Vatik{nu v{s prevedieme najdôležitejšími cirkevnými 

udalosťami vo Vatikáne i vo svete za uplynulý týždeň. Svätý Otec absolvoval púť k hrobom dvoch 

významných kňazov na severe Talianska. Z{roveň ozn{mil, že na budúci rok navštívi Čile a Peru; 

prijal haitských biskupov či nemeckú kancel{rku. Petrov n{stupca tiež otvoril kongres Rímskej 

diecézy o mladých a sprev{dzaní rodičov a sviatok Corpus Christi slávil tento rok tak trochu po 

novom. Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. Cyrila a Metoda sa Slov{ci žijúci v Ríme mohli 

v Bazilike sv. Praxedy započúvať do skladieb „Slovenských žalmov z Bojnej“.     

           Eva J{nošíková      
________________________________________________________________________________ 

Katechéza Svätého Otca Františka: N{dej byť svätým 

Pri stredajšej generálnej audiencii, na ktorej sa za horúceho počasia zúčastnilo okolo 12 

tisíc pútnikov, hovoril Svätý Otec o nádeji v súvislosti so svätosťou. Zdôraznil, že nádej 

byť svätým sa týka každého človeka a zaručuje ju sám Boh.  

Svätosť znamená plnenie si denných povinností s otvorenosťou pre Boha, a to sa týka aj 

prežívania ťažkostí a utrpenia. K prežívaniu svätosti nám veľmi pomáha blízkosť svätých, 

ktorí sú už v nebi, zdôraznil v katechéze Svätý Otec: „Nech nám všetkým Pán daruje nádej 

byť svätými“.                    VIAC 

P{pež František navštívi v janu{ri 2018 Čile a Peru 

P{pež František sa po tohtoročnej septembrovej ceste do Kolumbie vráti späť do Latinskej 

Ameriky v januári na budúci rok. Ako pre média prezradil riaditeľ Tlačového strediska 

Svätej stolice, Svätý Otec prijal pozvanie vládnych predstaviteľov a biskupov Čile a Peru.  

Čilské hlavné mesto Santiago a ďalšie dve veľkomest{ Temuco a Iquique navštívi 

v dňoch od 15. do 18. januára 2018. Z Čile sa následne vyberie do Peru, kde podľa 

programu navštívi v dňoch od 18. do 21. januára hlavné mesto Limu, a tiež Puerto 

Maldonado a Trujillo.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/21/katech%C3%A9za_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_franti%C5%A1ka_n%C3%A1dej_by%C5%A5_sv%C3%A4t%C3%BDm/1320463
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/03/10/septembrov%C3%A1_apo%C5%A1tolsk%C3%A1_cesta_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_do_kolumbie/1297820
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P{pež František putoval k hrobom kňazských osobností Talianska 

Svätý Otec František sa v utorok 20. júna vydal na púť do oblastí Lombardie a Toskánska 

k hrobom dvoch významných talianskych kňazov. Don Primo Mazzolari (1890-1959) 

a don Lorenzo Milani (1923-1967) vo svojej dobe patrili medzi tzv. „nepohodlné 

osobnosti“, avšak prorocky ukázali správny smer pre Cirkev a spoločnosť.  

Svätý Otec okrem tichej súkromnej modlitby v kostole a na cintoríne pozdravil aj 

zhromaždených kňazov miestnych diecéz a oslovil aj rodákov dvoch osobností. 

Prvou zastávkou púte bola lombardská obec Bozzolo, kde bol don Primo Mazzolari 

farárom v rokoch 1932 až 1959. Druhou zastávkou bola Barbiana v regióne 

Toskánsko. V horskej obci východne od Florencie sa Svätý Otec pomodlil na cintoríne pri 

jednoduchom hrobe kňaza Lorenza Milaniho, od ktorého smrti uplynie 26. júna 50 rokov.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/20/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_putoval_k_hrobom_dvoch_talianskych_k%C5%88azov/1320233
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P{pež na kongrese rímskej diecézy o dospievaní mladých 

Buďme nablízku dospievajúcim, obdobie adolescencie je „n{ročným obdobím“, avšak „nie je 

to nijak{ choroba“. P{pež František sa takto prihovoril 2000 účastníkom kongresu Rímskej 

diecézy, ktorý v pondelok 19. júna otvoril v Lateránskej bazilike v Ríme. Práve výchova 

dospievajúcich a pomoc rodičom bola témou tohtoročného kongresu.          VIAC 

Ešte pred príchodom do Lateránskej baziliky sa Svätý Otec stretol s tridsiatimi utečencami, 

ktorých prijali rímske farnosti. V predvečer Svetového dňa utečencov chcel pouk{zať na 

ich osudy. Na výzvu p{peža Františka k pohostinnosti voči utečencom reagovalo na 

území Ríma 38 farských a rehoľných komunít.                         VIAC 

Sústrasť p{peža Františka po tragickom požiari v Londýne 

P{pež František vyjadril svoju sústrasť v súvislosti s tragickými následkami požiaru 

v Londýne, pri ktorom zahynulo 14. júna v 24-poschodovom obytnom vežiaku Grenfell 

Tower minimálne 30 obetí a mnoho ďalších vyviazlo so zraneniami.           VIAC 

Sl{vnosť Božieho Tela v Lateráne s p{pežom Františkom  

Na priestranstve pred Lateránskou bazilikou slávil v nedeľu 19. júna p{pež František 

spolu s veriacimi Rímskej diecézy omšu zo Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. 

V homílii poukázal na jeden z dôležitých aspektov Eucharistie, ktorým je pamiatka. 

Upozornil na upon{hľanosť doby, ktorá človeku nenecháva čas spomínať. Neustále sa 

ženie za rýchlo ubiehajúcim dianím, prichádzajúc tak o vnútornú hĺbku.           VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/14/r%C3%ADmsky_biskup_pr%C3%ADde_do_later%C3%A1nskej_baziliky/1318941
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/20/p%C3%A1pe%C5%BE_na_kongrese_r%C3%ADmskej_diec%C3%A9zy_o_dospievan%C3%AD_mlad%C3%BDch/1320217
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/20/tv%C3%ADt_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_v_svetov%C3%BD_de%C5%88_ute%C4%8Dencov/1320294
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/19/sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_pozdravia_z%C3%A1stupcovia_121_ute%C4%8Dencov_v_r%C3%ADme_/1319931
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/17/s%C3%BAstras%C5%A5_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_po_tragickom_po%C5%BEiari_v_lond%C3%BDne/1319597
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/19/hom%C3%ADlia_na_sl%C3%A1vnos%C5%A5_bo%C5%BEieho_tela_pamiatka_bo%C5%BEej_l%C3%A1sky/1320051
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/18/sl%C3%A1vnos%C5%A5_bo%C5%BEieho_tela_v_later%C3%A1ne_eucharistia_je_liek_na_roz/1319870
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Svätý Otec sa zúčastní na jubilejnom sympóziu Vincentskej rodiny v Ríme 

P{pež František povzbudil vincentínov sláviacich 400. jubileum zrodu svojej charizmy, 

aby v sile a odvahe kr{čali ďalej. Pri pondelkovej audiencii generálneho predstaveného 

Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul pátra Tomaža Mavriča CM Svätý Otec potvrdil 

svoju účasť na pripravovanom jubilejnom sympóziu Vincentskej rodiny. Spoločenstv{ 

s vincentskou charizmou z celého sveta sa stretnú v Ríme 12. – 15. októbra 2017.        VIAC 

Nemeck{ kancel{rka na audiencii u p{peža Františka 

P{pež František prijal v sobotu 17. júna v Apoštolskom paláci nemeckú kancelárku 

Angelu Merkelovú. Počas stretnutia „venovali osobitnú spomienku bývalému nemeckému 

kancelárovi Helmutovi Kohlovi a jeho neúnavnej práci v prospech zmierenia Nemecka a jednoty 

Európy“. Pri príležitosti jeho úmrtia zaslal Svätý Otec aj kondolenčný telegram.         VIAC 

 

Posolstvo p{peža Františka pre Maltu o ruženci 

Svätý Otec v nedeľu 18. júna zaslal videoposolstvo biskupovi maltskej diecézy Gozo 

Mons. Mariovi Grechovi pri príležitosti slávnostného odhalenia nových mozaík 

v Sanktuáriu  Panny Márie Ta’ Pinu na Malte. Tri nové mozaiky zobrazujú Pannu Máriu 

s dieťaťom, Jána Krstiteľa a sv. Pavla a sú umiestnené nad vstupnými bránami svätyne. 

Mozaiky realizovali pod vedením P. Marka Rupnika umelci z Centra Aletti, ktoré sa 

zameriava na východnú spiritualitu a založil ho v Ríme kardinál Špidlík.          VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/20/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_sa_z%C3%BA%C4%8Dastn%C3%AD_na_symp%C3%B3ziu_vincentskej_rodiny_v_r%C3%ADme/1320144
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/17/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_kondoloval_k_%C3%BAmrtiu_helmuta_kohla/1319699
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/17/nemeck%C3%A1_kancel%C3%A1rka_na_audiencii_u_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka/1319696
https://www.youtube.com/watch?v=s2smQ3Gx_uA
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/19/ru%C5%BEenec_sp%C3%A1ja_tajomstv%C3%A1_kristovho_i_n%C3%A1%C5%A1ho_%C5%BEivota_/1319955
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Cirkev preberie otázku exkomunikácie za korupciu a mafiánstvo 

Katolícka cirkev sa bude hlbšie zaoberať otázkou cirkevného trestu exkomunikácie za 

korupciu a účasť na mafiánskej zločinnosti. Vyplýva to zo z{verečnej správy o 

Medzinárodnej diskusii o korupcii, ktorá sa konala 15. júna vo Vatikáne. Pozvanie na 

podujatie Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj a P{pežskej akadémie sociálnych vied 

prijalo viac než 50 odborníkov z celého sveta.                VIAC 

Ku knihe o korupcii od kard. Turksona napísal úvod p{pež František 

„Korózia“ je titul knihy rozhovorov s kard. Petrom 

Turksonom na tému, ktorá sa dotýka spirituálnych 

koreňov p{lčivej rany ľudstva s tragickými prejavmi na 

úrovni politickej, ekonomickej, sociálnej i kultúrnej.  

Úvod ku knihe napísal osobne p{pež. 224-stranová 

publikácia s podtitulom „Bojovať s korupciou v Cirkvi 

a v spoločnosti“ predstavuje rozhovor prefekta 

Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj s talianskym 

filozofom Vittoriom V. Albertim.        

Svätý Otec v úvode poukazuje na celú šírku problému. 

Všetkých ľudí bez rozdielu n{boženstva vyzýva 

zjednotiť sa v spoločnom boji proti korupcii.          VIAC 

Haitskí biskupi sú vo Vatik{ne na n{všteve „ad limina“ 

P{pež prijal v pondelok 19. júna biskupov Haiti, ktorí prišli do Ríma na n{vštevu ad 

limina. Svätému Otcovi predstavili situáciu a rôzne výzvy, ktorým dnes čelí Haitská 

republika. Po audiencii u p{peža prelátov čak{ n{všteva vatikánskych dikastérií.       VIAC 

Ranné homílie p{peža Františka 

Buďme si vedomí, že sme slabí, zraniteľní a hriešnici. Jedine Božia moc zachraňuje 

a uzdravuje. Tak znela jedna z kľúčových myšlienok homílie p{peža Františka, ktorú 

v piatok 16. júna predniesol počas rannej omše v Dome sv. Marty. 

Prítomnosť Benedikta XVI. je tich{, ale aktívna cez modlitbu 

Život emeritného p{peža Benedikta XVI. spočíva v tichej modlitbe, v ďakovaní 

a v pripravovaní sa na to, o čom často kázal a písal, uviedol v sídle dolnej komory 

Talianskeho parlamentu počas prezentácie obrázkovej biografie s názvom „Joseph 

Ratzinger – Benedikt XVI. Fotografie jedného života“ osobný sekretár emeritného 

p{peža Mons. Georg Gänswein: „Čo sa týka prítomnosti emeritného p{peža, je to veľmi tich{ 

prítomnosť, avšak aktívna skrze modlitbu. Dalo by sa povedať, že hovorí, avšak nie slovami, a to 

pom{ha mnohým ľuďom, pom{ha to Božiemu ľudu, celej Cirkvi“. Kniha Marie Giuseppiny 

Buonannovej a Lucu Carusa vyšla v Taliansku už začiatkom apríla.                   VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/17/cirkev_preberie_ot%C3%A1zku_exkomunik%C3%A1cie_za_korupciu_mafi%C3%A1nstvo/1319603
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/15/ku_knihe_o_korupcii_od_kard_turksona_nap%C3%ADsal_%C3%BAvod_p%C3%A1pe%C5%BE_/1319236
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/19/haitsk%C3%AD_biskupi_s%C3%BA_vo_vatik%C3%A1ne_na_n%C3%A1v%C5%A1teve_%E2%80%9Ead_limina%E2%80%9C/1319980
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/16/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_m%C3%A1me_poklad_v_hlinen%C3%BDch_n%C3%A1dob%C3%A1ch/1319384
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/04/v_taliansku_vych%C3%A1dza_obr%C3%A1zkov%C3%A1_biografia_o_ratzingerovi/1303444
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/16/mons_g%C3%A4nswein_o_%C5%BEivote_benedikta_xvi_v_tichosti/1319435
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Polícia v Turíne vypátrala odcudzený relikviár sv. Dona Bosca 

Talianska polícia zadržala zlodeja relikvie sv. Dona Bosca umiestnenej v medenom 

relikviári. V byte 42-ročného muža v Pinerole neďaleko Turína našli ukradnutú relikviu 

v neporušenom stave. Ukradnutý kov chcel vraj speňažiť.             VIAC 

Po dvoch rokoch odstúpil generálny revízor Svätej stolice 

Svätý Otec akceptoval rezignáciu generálneho revízora pre ekonomický sektor Svätej 

stolice Libera Miloneho predloženú v pondelok 19. júna. Jeho dvojročn{ spolupráca so 

Svätou stolicou sa ukončila formou „vz{jomnej dohody“. Proces menovania nového 

zodpovedného vedúceho Úradu generálneho revízora sa začne zakrátko.          VIAC 

Slovenský koncert v Ríme pred sviatkom sv. Cyrila a Metoda  

Bazilika sv. Praxedy v Ríme hostila v utorok 20. 

júna premiéru koncertu s názvom „Slovenské 

žalmy z Bojnej“. Išlo už o tretí ročník hudobného 

podujatia vo Večnom meste pri príležitosti 

blížiaceho sa sviatku sv. Cyrila a Metoda. 

Organizátorom slávnostného podujatia bolo 

Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici. Z{štitu 

nad podujatím prevzali emeritný prefekt 

Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál 

Jozef Tomko a minister kultúry Slovenskej 

republiky Marek Maďarič. 

Autori skladieb sa nechali inšpirovať nálezmi 

z Bojnej z veľkomoravského obdobia: zlatými 

plaketami a bronzovým zvonom. Deväť skladieb zaznelo v latinčine, staroslovienčine a v 

slovenčine.  Účinkoval zbor pod vedením Adriána Kokoša, sólisti Dušan Jarjabek, Sisa 

Lelkes-Sklovská, Otokar Klein a husľový virtuóz Dalibor Karvay.                              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/2017/06/16/pol%C3%ADcia_v_tur%C3%ADne_vyp%C3%A1trala_odcudzen%C3%BD_relikvi%C3%A1r_sv_dona_bosc/1319409
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/21/po_dvoch_rokoch_odst%C3%BApil_gener%C3%A1lny_rev%C3%ADzor_sv%C3%A4tej_stolice/1320383
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/21/koncert_%E2%80%9Eslovensk%C3%A9_%C5%BEalmy_z_bojnej%E2%80%9C_v_r%C3%ADme/1320448

