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Milí čitatelia, prin{šame v{m posledné vydanie Listov z Vatikánu pred letnými prázdninami 

v pravidelnom týždennom vydaní. Na letný režim prešiel aj Svätý Otec, ktorý v uplynulom týždni 

sl{vil poslednú rannú omšu v Dome sv. Marty a predsedal poslednej generálnej audiencii na 

Námestí sv. Petra pred júlovou prestávkou. V uplynulom týždni osl{vil 25. výročie biskupskej 

vysviacky a kreoval piatich nových kardinálov. Top správou pre Cirkev na Slovensku ostáva 

vymenovanie vladyku Milana Lacha SJ za apoštolského administr{tora v USA. Gratulujeme mu 

a vyprosujeme mu potrebné milosti do novej služby za „veľkou ml{kou“.  

           Eva J{nošíkov{      
________________________________________________________________________________ 

Posledná audiencia p{peža Františka pred júlovou prestávkou:  

«Mučeníctvo je svedectvo l{sky» 

Pri poslednej generálnej audiencii pred júlovou mesačnou prestávkou sa Svätý Otec 

František v katechéze zameral na rozmer mučeníctva v kresťanskom živote. Mučeníctvo 

dal do súvisu s témou nádeje, ktorej sa systematicky venuje v posledných mesiacoch. 

Mučeníctvo je sprievodným znakom Ježišovho štýlu, ktorý sa vždy stavia na opačnú 

stranu než zlo, nen{visť a lož. Samotné mučeníctvo však podľa p{pežových slov nie je 

najvyšším ideálom kresťanského života, lebo ešte vyššie nad ním stojí láska, čiže láska 

k Bohu a k blížnemu.  

„Nech nám Boh vždy daruje silu byť jeho svedkami. Nech nám dá prežívať kresťanskú nádej 

predovšetkým v skrytom mučeníctve plnenia si našich každodenných povinností dobre a s láskou,“ 

povzbudil veriacich na záver svojej stredajšej katechézy p{pež František.           VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/28/posledn%C3%A1_audiencia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_pred_j%C3%BAlovou_prest%C3%A1vkou/1321908
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P{pež František kardin{lom v Ríme: Vstaňme, zdvihnime oči a dúfajme 

P{pež František v utorok 27. júna pri príležitosti 25. výročia svojej biskupskej vysviacky 

predsedal spolu s kardinálmi prítomnými v Ríme slávnostnú omšu v Paulínskej kaplnke 

vo Vatikáne. Na liturgii sa zúčastnil aj emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu 

národov kardinál Jozef Tomko. 

Svätý Otec kardinálov, z ktorých väčšina je v pokročilom veku, povzbudil, aby sa 

stali „starými otcami, ktorí majú sny“ a tak mladým pomohli v ich poslaní prorokovať. Vo 

svojej homílii sa zameral na tri imperatívy, s ktorými sa Boh obrátil na Abraháma na 

začiatku knihy Genezis: „Vstaň! Zdvihni oči! Dúfaj!“ 

Deleg{cia z Konštantínopolu v Ríme 

Aj tento rok zavítali do Vatikánu zástupcovia Konštantínopolského ekumenického 

patriarchátu pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla. Trojčlennú delegáciu vedenú 

arcibiskupom Jobom z Telmessosu sprevádzanú predsedom P{pežskej rady na podporu 

jednoty kresťanov kard. Kurtom Kochom prijal v utorok 27. júna Svätý Otec.          VIAC 

P{pež resurekcionistom: M{ria Magdaléna, príklad pre mision{rov na ceste 

P{pež František v sobotu 24. júna prijal tridsiatku účastníkov generálnej kapituly 

Kongregácie zmŕtvychvstania n{šho Pána Ježiša Krista, tiež nazývaných resurekcionisti. 

Kňazov povzbudil, aby im nostalgia za „minulosťou bohatou na povolania a veľkolepé 

diela“ nebránila vidieť veci, ktoré Pán koná dnes.              VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/27/p%C3%A1pe%C5%BE_kardin%C3%A1lom_v_r%C3%ADme_vsta%C5%88me,_zdvihnime_o%C4%8Di_a_d%C3%BAfajme/1321648
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/27/deleg%C3%A1cia_z_kon%C5%A1tant%C3%ADnopolu_v_r%C3%ADme_na_sv_petra_a_pavla/1321733
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/24/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_prijal_resurekcionistov/1321261


Listy z Vatikánu                                            22. – 28. júna 2017 

Týždenný prehľad aktivít Svätého Otca                     
 

 3 

P{pež: Onkologick{ prevencia by mala byť prístupn{ pre všetkých  

Liečba rakoviny, no predovšetkým onkologická prevencia, by mala byť k dispozícii 

všetkým, a to bez ohľadu na komerčné záujmy. S touto výzvou sa v pondelok 26. júna 

p{pež František obrátil na členov Talianskej ligy v boji proti rakovine, ktorých prijal 

v Klementínskej sále.                  VIAC 

P{pež talianskym plavcom: Voda je zdrojom života 

P{pež František prijal v sobotu 24. júna približne tristo účastníkov talianskeho plaveckého 

pohára Settecolli. Pri tejto príležitosti pripomenul vz{cnosť a symbolickosť vody, ktorú sv. 

František z Assisi dokonca nazýval „sestrou vodou“.              VIAC 

Hnutie sv. Junípera Serru podporuje kňazské povolania formou priateľstva 

Kresťan, ktorý kr{ča vpred – trebárs aj „pokrivk{vajúc alebo padajúc“ – je vždy lepší než ten, 

ktorý sa zo strachu uzavrie pred zmenami a ustrnie. Aj týmito slovami sa v piatok 23. júna 

p{pež František prihovoril účastníkom 75. kongresu hnutia Serra International, ktorých 

prijal v Aule Pavla VI.                         VIAC 

Z{stupca veľmajstra Maltézskeho r{du navštívil p{peža Františka 

P{pež František dnes prijal na súkromnej audiencii zástupcu veľmajstra Maltézskeho 

rádu Fra’ Giacoma Dalla Torreho. Stalo sa tak po prvý raz od jeho zvolenia koncom 

apríla tohto roku. Ako sa uvádza v oficiálnej správe rádu, hlavnou témou rozhovorov bolo 

zhodnotenie „procesu reformy r{dovej konštitúcie“.              VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/26/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_onkologick%C3%A1_prevencia_by_mala_by%C5%A5_pr%C3%ADstupn%C3%A1/1321478
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/24/p%C3%A1pe%C5%BE_talianskym_plavcom_voda_je_zdrojom_%C5%BEivota/1321183
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/23/laick%C3%A9_hnutie_sv_jun%C3%ADpera_serru_podporuje_povolania_formou/1320997
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
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/23/z%C3%A1stupca_ve%C4%BEmajstra_malt%C3%A9zskeho_r%C3%A1du_u_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka/1320930
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P{pež: Východné cirkvi prech{dzajú skúsenosťou Ježišovho kríža 

Kongregácia pre východné cirkvi, ktorá tento rok slávi svoju storočnicu, usporiadala 

v uplynulom týždni v Ríme plenárne stretnutie zástupcov fondu na pomoc východným 

cirkvám, tzv. ROACO. Svätý Otec František jej členov prijal v Apoštolskom paláci. 

Poukázal na významné svedectvo viery potvrdené krížom a mučeníctvom, ktoré vydali 

východné cirkvi v minulosti a aj dnes.                       VIAC 

Holandský kr{ľovský p{r na audiencii u p{peža Františka 

Svätý Otec František prijal vo štvrtok 22. júna kr{ľovský pár z Holandska. Kr{ľ Willem 

Alexander a kr{ľovn{ Regina pri stretnutí s predstaviteľmi vatikánskej diplomacie 

hovorili aj o ochrane životného prostredia a boji proti chudobe a konkrétnom prínose 

Cirkvi v týchto oblastiach.                 VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/22/v%C3%BDchodn%C3%A9_cirkvi_prech%C3%A1dzaj%C3%BA_sk%C3%BAsenos%C5%A5ou_je%C5%BEi%C5%A1ovho_kr%C3%AD%C5%BEa/1320755
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/22/holandsk%C3%BD_kr%C3%A1%C4%BEovsk%C3%BD_p%C3%A1r_na_audiencii_u_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka/1320754
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Vladyku Lacha vymenoval p{pež za apoštolského administr{tora v USA 

P{pež František vymenoval vladyku Milana Lacha SJ, titulárneho biskupa ostracinského 

a doterajšieho pomocného biskupa Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie, za 

apoštolského administrátora sede vacante Ruténskej gréckokatolíckej eparchie Parma 

v USA. Sídlo eparchie sa nachádza neďaleko Clevelandu v št{te Ohio.           VIAC 

Anjel Pána so Svätým Otcom: Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo 

P{pež František sa v nedeľu 25. júna stretol s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána. Vo svojej 

katechéze zdôraznil Ježišovu výzvu učeníkom, aby sa nebáli prenasledovania pre 

Evanjelium. Medzi pútnikmi bolo aj približne 6000 gréckokatolíckych veriacich 

z Ukrajiny a Bieloruska pri príležitosti 150. výročie kanonizácie sv. Jozafáta.  

P{pež tiež pripomenul sl{vnosť blahorečenia biskupa Teofila Matulionisa v hlavnom 

meste Litvy Vilniuse. Litovský mučeník zomrel v roku 1962 takmer 90-ročný, po 

celoživotnom zn{šaní prenasledovania pre vieru.  

(FOTO: Sl{vnosť blahorečenia litovského biskupa Teofila Matulionisa vo Vilniuse) 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/24/biskup_milan_lach_menovan%C3%BD_apo%C5%A1tolsk%C3%BDm_administr%C3%A1torom_v_usa/1321114
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/25/anjel_p%C3%A1na_so_sv%C3%A4t%C3%BDm_otcom_nebojte_sa_t%C3%BDch,_ktor%C3%AD_zab%C3%ADjaj%C3%BA/1321333
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/24/litva_sl%C3%A1vi_blahore%C4%8Denie_biskupa_teofila_matulionisa,_mu%C4%8Den%C3%AD/1321251
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Na konzistóriu p{pež František kreoval piatich nových kardin{lov 

Na riadnom verejnom konzistóriu Svätý Otec František v stredu 28. júna kreoval piatich 

nových kardinálov: 73-ročného arcibiskupa Bamaka v Mali Jeana Zerbu, 71-ročného 

arcibiskupa Barcelony Juana Josého Omellu, 67-ročného štokholmského biskupa 

Andersa Arborelia z rehole bosých karmelitánov, 73-ročného apoštolského vikára v 

laoskom Paksé Louis-Marie Linga Mangkhanekhouna a 74-ročného pomocného 

biskupa arcidiecézy San Salvador Gregoria Rosu Cháveza.            VIAC 

Ranné homílie p{peža Františka 

Duchovný pastier je horlivý, rozpozná zlo a vie ho odsúdiť. Tak znela hlavná myšlienka 

rannej homílie Svätého Otca vo štvrtok 22. júna. Na sviatok Najsvätejšieho srdca 

Ježišovho, v piatok 23. júna, veriacich v kázni povzbudil, aby sa stali maličkými, lebo len 

tak budú môcť počuť Pánov hlas. Poslednú rannú homíliu pred letnými prázdninami 

v pondelok 26. júna venoval trom charakteristikám skutočného kresťana: zrieknutie sa, 

kr{čanie za prísľubom a žehnanie.  

________________________________________________________________________________ 
 

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/2017/06/28/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_kreoval_na_konzist%C3%B3riu_piatich_kardin%C3%A1lov/1321984
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/22/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_tri_charakteristiky_pastiera/1320733
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/23/hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_na_sviatok_najsv%C3%A4tej%C5%A1ieho_srdca_je%C5%BEi%C5%A1ovo/1320916
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/26/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_zrieknutie_sa,_pr%C3%ADs%C4%BEub_a_po%C5%BEehnanie/1321481

