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P{pež František tento týždeň ukončil cyklus stredajších katechéz zameraný na kresťanskú n{dej. 

Poslednej z nich dal n{zov „Raj – cieľ našej n{deje“. Svätý Otec v uplynulom týždni prijal 

jeruzalemského gréckopravoslávneho patriarchu Teofila III., delegáciu Svetovej metodistickej rady, 

študentov ekonómie z Lyonu, či účastníkov sympózia s n{zvom „Katechéza a osoby so 

znevýhodnením“. Významnou témou boli aj misie. Nedeľu 22. októbra, deň liturgickej spomienky 

na sv. J{na Pavla II., Cirkev sl{vila ako „misijnú“. Téma tohtoročného posolstva p{peža Františka 

k Svetovému dňu misií znie „Misie v srdci kresťanskej viery“. Pri tejto príležitosti Svätý Otec 

vyhl{sil, že október 2019 bude mimoriadnym misijným mesiacom.  

          Eva J{nošíkov{   

________________________________________________________________________________ 

P{pež František zakončil cyklus 38 katechéz o kresťanskej n{deji 

Pri stredajšej generálnej audiencii Svätý Otec František uzavrel svoj cyklus katechéz 

o kresťanskej nádeji. Z{verečnej 38. katechéze dal názov: „Raj - cieľ našej n{deje“. Biblický 

podnet čerpal zo slov ukrižovaného Ježiša kajúcemu lotrovi: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš 

so mnou v raji“ (Lk 23,43). Medzi veriacimi boli aj Slováci. Ďakovnú púť dominikánskej 

rodiny z Bratislavy a Košíc sprevádzal rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik 

a viacerí dominikáni. Prítomné bolo aj farské spoločenstvo z Tepličky nad Váhom, skupina 

z novej farnosti Svätej rodiny z Považskej Bystrice a veriaci z okolia Žiliny.          VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/25/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_zakon%C4%8Dil_cyklus_katech%C3%A9z_o_n%C3%A1deji/1345141
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P{pež František: V katechéze majú mať miesto ľudia so znevýhodnením 

„Katechéza a osoby so znevýhodnením.“ Na túto tému sa zameralo sympózium P{pežskej 

rady na podporu novej evanjeliz{cie, ktorého účastníkov 21. októbra prijal Svätý Otec 

František vo Vatik{ne. Cirkev m{ byť pre osoby so znevýhodnením oporou a nesmie sa 

podľa slov p{peža Františka spr{vať ako „nem{“ alebo ako „rozladen{“.  

„Jej blízkosť pom{ha rodin{m prekonať osamelosť a uzatvorenie sa do seba, hroziace pri chýbajúcej 

pozornosti a podpore.“ Začlenením znevýhodnených osôb sa m{ vyznačovať zvl{šť nedeľn{ 

liturgia, zdôraznil p{pež. Osobitnú úlohu v tomto zmysle podľa jeho slov zohr{va 

katechéza.                    VIAC 

 

Kanadskú ml{dež pred synodou oslovil cez televíziu p{pež František 

Katolícka cirkev sa pripravuje na biskupskú synodu o mladých, ktor{ sa uskutoční 

v októbri na budúci rok vo Vatik{ne. Pri tejto príležitosti zaslal p{pež František 

povzbudivé videoposolstvo kanadskej ml{deži, ktoré v nedeľu 22. októbra odvysielala 

v rámci programu venovaného mladým katolícka televízia Salt and light.           VIAC 

P{pež kňazom Brazílskeho kolégia: Liek na rovnov{hu je kňazské bratstvo 

P{pež František prijal komunitu P{pežského brazílskeho kolégia v Ríme pri príležitosti 

300. jubilea nájdenia sochy Panny Márie z Aparecidy. Kňazom, zasväteným osobám, 

zamestnancom a ich rodinným príslušníkom Svätý Otec poďakoval, že vytv{rajú „malý 

kúsok Brazílie v Ríme“ a pohostinný domov pre kňazov tu študujúcich.           VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/21/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_v_katech%C3%A9ze_maj%C3%BA_ma%C5%A5_miesto_%C4%BEudia/1344412
http://sk.radiovaticana.va/news/2016/10/06/najbli%C5%BE%C5%A1ia_synoda_biskupov_sa_bude_v_okt%C3%B3bri_2018_zaobera%C5%A5_m/1263340
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/23/kanadsk%C3%BA_ml%C3%A1de%C5%BE_pred_synodou_oslovil_cez_telev%C3%ADziu_p%C3%A1pe%C5%BE_/1344603
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/21/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_k%C5%88azom_braz%C3%ADlskeho_kol%C3%A9gia/1344407
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Misijn{ nedeľa s p{pežom Františkom: Cis{rovi cis{rovo, Božie Bohu 

Uplynulá nedeľa sa niesla vo Vatik{ne v znamení slávenia 91. svetového dňa misií, čiže 

tzv. Misijnej nedele. Svätý Otec pri poludňajšom stretnutí s veriacimi na Námestí sv. Petra 

pripomenul silný misijný odkaz, ktorý po sebe zanechal sv. Ján Pavol II.. Ako podnet 

k Misijnej nedeli napísal Svätý Otec už v predstihu aj tradičné posolstvo, tentoraz 

s mottom „Misie v srdci kresťanskej viery“. Z{roveň október 2019 vyhlásil za mimoriadny 

misijný mesiac. Organizovaním podujatia poveril Kongregáciu pre evanjelizáciu národov 

a P{pežské misijné diela.                    VIAC 

P{pež pri 50. výročí dialógu s metodistami: Rast vo svätosti je rast jednoty 

Vo svätosti môžeme r{sť jedine vtedy, ak bude vzrastať spoločenstvo medzi nami. Tak 

znela jedna z hlavných myšlienok p{peža Františka, ktorý 19. októbra prijal pri príležitosti 

50. výročia zrodu teologického dialógu medzi metodistami a katolíkmi delegáciu Svetovej 

metodistickej rady.                   VIAC 

 

P{pež o úlohe št{tu, trhu a občianskej spoločnosti 

Je potrebné „vytvoriť nové modely spolupr{ce medzi trhom, št{tom a občianskou spoločnosťou 

vzhľadom na výzvy dneška“. To sú slov{ p{peža Františka, ktoré 20. októbra adresoval 

účastníkom konferencie organizovanej P{pežskou akadémiou soci{lnych vied. Svätý Otec 

sa vo svojom príhovore zamyslel nad dvoma konkrétnymi príčinami, ktoré spôsobujú 

vylúčenie a vytvárajú „existenčné periférie“.               VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/07/21/posolstvo_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_franti%C5%A1ka_k_svetov%C3%A9mu_d%C5%88u_misi%C3%AD_2017/1326386
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/22/misijn%C3%A1_nede%C4%BEa_s_p%C3%A1pe%C5%BEom_franti%C5%A1kom_cis%C3%A1rovi_cis%C3%A1rovo,_bo%C5%BEi/1344548
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/19/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_pri_50_v%C3%BDro%C4%8D%C3%AD_dial%C3%B3gu_s_metodistami_rast_jednoty/1343980
http://www.pass.va/content/scienzesociali/en/events/2014-18/changing_relations.html
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/20/p%C3%A1pe%C5%BE_o_%C3%BAlohe_%C5%A1t%C3%A1tu,_trhu_a_ob%C4%8Dianskej_spolo%C4%8Dnosti/1344222
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P{pež prijal študentov ekonómie z Lyonu: Chr{ňte sa pred kúzlom peňazí 

Naučte sa byť „slobodní od kúzla peňazí, od otroctva, do ktorého peniaze uzatv{rajú tých, ktorí ich 

uctievajú“. S týmito slova sa dnes p{pež František prihovoril študentom z katolíckej 

súkromnej školy „Les Chartreux“ v Lyone. Jedným zo študijných odborov je práve 

ekonómia a obchod. „Je dôležité, aby ste dnes získali silu a odvahu neposlúchať slepo neviditeľnú 

ruku trhu,“ povzbudil Svätý Otec približne osemdesiat mladých.                      VIAC 

Jeruzalemský gréckopravosl{vny patriarcha Teofilos III. u p{peža  

Svätý Otec František prijal 23. októbra jeruzalemského gréckopravoslávneho patriarchu 

Teofila III., ktorý pricestoval na n{vštevu Vatik{nu. Pri stretnutí p{pež vyzdvihol 

konkrétne prejavy ekumenickej spolupráce v Jeruzaleme a vyjadril túžbu po jej ďalšom 

zintenzívnení. Opakovane hovoril o naliehavosti z{chrany kresťanov rôznych cirkví, aby 

neboli nútení utekať z Blízkeho východu.               VIAC 

Svätý Otec František pozdravil samit o vplyve veľtokov na klímu 

Pri otvorení medzinárodného samitu 23. októbra na tému „Voda a klíma: veľtoky sveta vo 

vz{jomnom porovnaní“ v priestoroch rímskeho Kapitolu vystúpil aj zástupca Vatikánu. 

Št{tny sekret{r kard. Pietro Parolin tlmočil žičenie p{peža, „aby spoločné úsilie o scitlivenie 

svedomia medzin{rodného spoločenstva na urgentné problémy povodí najvýznamnejších riek sveta 

prinieslo nielen praktické riešenia, ale dalo do povedomia aj potrebu st{le integrovanejšieho prístupu 

pre rozvíjanie a šírenie «kultúry starostlivosti» (Laudato si´, 231)“.            VIAC 

Ranné homílie p{peža Františka v Dome sv. Marty 

Spása nie je „hŕba predpisov“, ale Boží dar. Tak znela hlavn{ myšlienka rannej homílie 

Svätého Otca Františka v Dome sv. Marty vo Vatik{ne vo štvrtok 19. októbra. O tom, že 

vnútorne pravdivého človeka Boh zbavuje vín zase hovoril v kázni v piatok 20. októbra. 

Veriacich v Kaplnke sv. Marty v pondelok 23. októbra varoval pred uctievaním boha 

peňazí. A napokon o tajomstve Ježiša Krista, ktoré n{m môže pomôcť objaviť meditovanie 

krížovej cesty k{zal v utorok 24. októbra.  

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/19/p%C3%A1pe%C5%BE_%C5%A1tudentom_ekon%C3%B3mie_z_lyonu_pozor_pred_k%C3%BAzlom_pe%C5%88az%C3%AD/1343956
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/23/jeruzalemsk%C3%BD_gr%C3%A9ckopravosl%C3%A1vny_patriarcha_teofilos_iii/1344671
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/23/p%C3%A1pe%C5%BE_pozdravil_samit_o_vplyve_ve%C4%BEtokov_na_kl%C3%ADmu/1344745
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/19/hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_sp%C3%A1sa_nie_je_%E2%80%9Eh%C5%95ba_predpisov%E2%80%9C,_ale_bo%C5%BE%C3%AD_dar/1343968
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/20/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_vn%C3%BAtorne_pravdiv%C3%A9ho_%C4%8Dloveka_boh_zbavuje_v%C3%ADn/1344225
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/23/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_uctievanie_boha_pe%C5%88az%C3%AD_zab%C3%ADja/1344624
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/24/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_objavme_tajomstvo_ukri%C5%BEovan%C3%A9/1344854
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Biskupi stredovýchodnej Európy za víziu Európy, ktor{ m{ budúcnosť 

Z{stupcovia biskupských konferencií Maďarska, Slovenska, Českej republiky, Poľska a 

Chorvátska sa v uplynulých dňoch zišli v Budapešti. V spoločnom vyhl{sení sa prihl{sili 

k vízii Európy, ktorá si ctí život od počatia až po prirodzenú smrť, prijíma rodiny, 

rešpektuje n{boženskú slobodu a n{rodom „umožňuje spr{vnym spôsobom rešpektovať tie 

n{boženstv{, ktoré väčšinovo prispeli k stvárneniu ich kultúry a identity“.           VIAC 

 
FOTO: Biskupi Stredo-východnej Európy na stretnutí v Budapešti 18. - 19. okt. 2017 

Zomrel slovenský jezuitský teológ P. Emil Krapka 

V nedeľu 22. októbra v ranných hodinách zomrel vo veku 92 rokov jezuita páter Emil 

Krapka. Bol význaným slovenským teológom, autorom troch desiatok publikácií 

a prekladateľom mnohých diel z oblasti dogmatickej a biblickej teológie.           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@spc.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/2017/10/20/biskupi_stredov%C3%BDchodnej_eur%C3%B3py_sa_prihl%C3%A1sili_k_v%C3%ADzii_eur%C3%B3py,/1344168
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/22/zomrel_slovensk%C3%BD_jezuitsk%C3%BD_teol%C3%B3g_p_emil_krapka/1344554

