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Cirkev na celom svete sl{vila uplynulý týždeň sl{vnosť Všetkých svätých a vzápätí spomienku na 

všetkých verných zosnulých. Aj Svätý Otec František intenzívne prežíval tieto významné sviatky 

Katolíckej cirkvi. Rovnako aj on navštívil cintorín, kde neďaleko Ríma nad hrobmi z 2. svetovej 

vojny varoval: „Nikdy viac vojnu!“. V modlitb{ch tiež pamätal na v priebehu roka zosnulých 

kardinálov a biskupov, vrátane Mons. Jozefa Zlatňanského a Mons. Štefana Vrableca. Veriacich 

pozval, aby aj oni – tak ako svätí – boli „vitr{žami, ktoré prežarujú Božie svetlo“. Inšpir{ciu 

môžeme v nasledujúcich mesiacoch nepochybne n{jsť aj v  novom cykle stredajších katechéz p{peža 

Františka o svätej omši.     

          Eva J{nošíkov{   

________________________________________________________________________________ 

P{pež František začal nový cyklus katechéz na tému svätej omše 

Svätý Otec pri stredajšej gener{lnej audiencii začal nový cyklus katechéz, ktorého témou je 

svät{ omša. Chce takto v zmysle požiadavky II. vatik{nskeho koncilu prispieť k „liturgickej 

form{cii veriacich, ktor{ je nevyhnutn{ pre skutočnú obnovu“.  

Eucharistia je „srdcom“ Cirkvi a pre kresťana je preto z{sadne dôležité „dobre porozumieť 

hodnote a významu svätej omše, aby sme n{š vzťah s Bohom žili čoraz plnšie“, zdôraznil p{pež. 

Prezradil, že sa postupne bude venovať rozličným ot{zkam spojeným s obradom 

eucharistického sl{venia, napr. dôvod prežehnania sa, úloha liturgických čítaní, či zmysel 

výzvy celebranta „Hore srdcia“.                 VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/08/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_za%C4%8Dal_nov%C3%BD_cyklus_katech%C3%A9z_na_t%C3%A9mu_sv%C3%A4tej_om/1347725
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Svätý Otec slávil omšu aj za zosnulých biskupov Zlatňanského a Vrableca 

P{pež v piatok 3. novembra predsedal vo Vatikánskej bazilike eucharistii obetovanej za 

kardinálov a biskupov zosnulých v priebehu roka, vrátane slovenských biskupov Mons. 

Jozefa Zlatňanského a Mons. Štefana Vrableca. „Viera vo vzkriesenie, ktorú vyzn{vame, n{s 

vedie k tomu, aby sme boli ľuďmi n{deje“ a „ľuďmi života“, vďaka „prísľubu večného života, 

ktorý korení v spojení so vzkrieseným Kristom“, povedal Svätý Otec v homílii.          VIAC 

P{pež sl{vil v Nettune omšu za obete vojen: „Nikdy viac vojnu!“ 

Svätý Otec vo štvrtok 2. novembra slávil svätú omšu na americkom vojenskom cintoríne z 

Druhej svetovej vojny v prímorskom meste Nettuno. Na mieste vyslovil mocnú výzvu 

proti vojne a pripomenul tragický omyl každého, kto uvažuje o začatí novej vojny. Do 

areálu vstúpil p{pež s bielymi ružami v n{ručí. V tichu prechádzal po trávniku s hrobmi 

označenými bielymi krížmi.  

Pri liturgickom slávení na priestranstve cintorína Svätý Otec v homílii zdôraznil pevnú 

istotu kresťanskej nádeje a vyslovil opakovanú výzvu proti vojne. Citoval slová Benedikta 

XV.: „Vojnou sa všetko stráca. Nikdy viac vojnu!“ Cestou z Nettuna sa p{pež zastavil pri 

pamätníku vo Fosse Ardeatine na predmestí Ríma, kde vyslovil krátku modlitbu.  
            

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/03/p%C3%A1pe%C5%BE_sl%C3%A1vil_om%C5%A1u_aj_za_zosnul%C3%BDch_kardin%C3%A1lov_a_biskupov/1346729
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/02/p%C3%A1pe%C5%BE_sl%C3%A1vil_v_nettune_om%C5%A1u_za_obete_vojen_%E2%80%9Enikdy_viac_vojn/1346557
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/02/p%C3%A1pe%C5%BE_sl%C3%A1vil_v_nettune_om%C5%A1u_za_obete_vojen_%E2%80%9Enikdy_viac_vojn/1346557
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/03/modlitba_p%C3%A1pe%C5%BEa_vo_fosse_ardeatine_za_obete_masakru_/1346737
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Veľký im{m Al-Tayyib opäť navštívil p{peža Františka 

Svätý Otec František v utorok prijal v jednom zo salónov Auly Pavla VI. veľkého imáma 

a z{roveň rektora káhirskej univerzity Al-Azhar Ahmada Muhammada Al-Tayyiba so 

sprievodom. Bolo to už tretie osobné stretnutie medzi argentínskym p{pežom a lídrom 

svetového sunitského islamu.                 VIAC 

 

V Ríme predstavili film „Vitaj v krimin{li, p{pež František!“ 

Francúzsko-poľský režisér Janusz Mrozowski predstavil film „Vitaj v krimináli, p{pež 

František!“ nakrútený v hlavnom meste Burkina Faso. V dokumente približuje pocity 

a očak{vania väzňov spolu s personálom väznice známej pod skratkou MACO, ktorí by 

radi medzi sebou privítali p{peža Františka a čo pre nich znamená jeho posolstvo Roka 

milosrdenstva.                   VIAC 

Pápež ocenil veľkodušnosť ako súčasť povolania podnikateľa 

Pri sobotňajšej netradičnej audiencii, ktorú p{pež František venoval členom manažmentu 

a zamestnancom spoločnosti Sixt, vyzdvihol sociálnu a charitatívnu angažovanosť ako 

ušľachtilý rozmer podnikania, ktorý vyjadruje záujem o spoločné dobro.  

Nadnárodná spoločnosť, ktorá vyvíja svoje podnikateľské aktivity najmä v rámci Európy, 

má od roku 2000 vlastnú nadáciu na pomoc trpiacim deťom v rôznych častiach sveta 

s názvom Drying Little Tears (Osušme slzy detí).              VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/07/ve%C4%BEk%C3%BD_im%C3%A1m_al-tayyib_op%C3%A4%C5%A5_nav%C5%A1t%C3%ADvil_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka/1347486
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/06/film_%E2%80%9Evitaj_v_krimin%C3%A1li,_p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek!%E2%80%9C/1347236
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/04/p%C3%A1pe%C5%BE_ocenil_ve%C4%BEkodu%C5%A1nos%C5%A5_ako_s%C3%BA%C4%8Das%C5%A5_povolania_podnikate%C4%BEa/1347021
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P{pež František v novembri: Modlime sa za {zijský kontinent 

„Za kresťanov v Ázii, aby – vydávajúc svedectvo o evanjeliu svojimi slovami a skutkami – 

napomáhali dialógu, pokoju a vzájomnému porozumeniu, najmä vo vzťahu k veriacim iných 

n{boženstiev.“ Tak znie evanjelizačný úmysel p{peža Františka na mesiac november. 

Apoštol{t modlitby pripravil tradične videoposolstvo.             VIAC 

P{pež František prijal vo Vatik{ne Kofiho Annana 

P{pež František prijal v pondelok v Dome sv. Marty bývalého generálneho tajomníka 

OSN Kofiho Annana a ďalších členov medzinárodnej mimovládnej organizácie „The 

Elders“ (Starejší). Ghanský diplomat verí, že po prvom stretnutí so Svätým Otcom bude 

nasledovať mnoho ďalších. Okrem bývalého generálneho tajomníka OSN sa na stretnutí 

zúčastnila aj bývalá írska prezidentka Mary Robinsonová.              VIAC 

P{pež o prínose katolíckych univerzít pri riešení fenoménu migr{cie 

P{pež prijal v sobotu vo Vatikáne zástupcov Medzinárodnej federácie katolíckych 

univerzít, ktorí sa zúčastnili v Ríme na medzinárodnej  konferencii na tému: „Utečenci 

a migranti v glob{lnom svete: zodpovednosť a odpovede univerzít.“ Podľa Svätého Otca majú 

univerzity v kompetencii tri oblasti: výskum, vzdelávanie a sociálny rozvoj.          VIAC 

Svätý Otec František kondoluje po útoku v baptistickom kostole v Texase 

Pápež František kondoloval „rodin{m obetí a zraneným, členom kongreg{cie a celej miestnej 

komunite“ v súvislosti s nedávnym útokom v baptistickom kostole. Tých, „ktorí 

trúchlia“, uistil o svojim modlitbách, aby im Pán dal „duchovnú silu, ktor{ víťazí nad n{silím 

a nen{visťou, a ktorá sa rodí zo sily odpustenia, nádeje a zmierlivej l{sky“.           VIAC 

Anjel P{na s p{pežom Františkom: Autorita sa rodí z dobrého príkladu 

V 31. nedeľu liturgického obdobia „Cez rok“ sa Svätý Otec zameral vo svojej poludňajšej 

katechéze na evanjeliovú požiadavku, aby každý nositeľ nejakej autority potvrdzoval 

skutkami to, čo hovorí ústami. Pápež varoval pred honbou za márnymi poctami a túžbou 

dostať sa nad druhých.                  VIAC 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBwWJmUnAiM
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/03/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_v_novembri_modlime_sa_za_%C3%A1zijsk%C3%BD_kontinent/1346694
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/07/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_prijal_vo_vatik%C3%A1ne_kofiho_annana/1347402
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/04/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_o_pr%C3%ADnose_katol%C3%ADckych_univerz%C3%ADt_pri_rie%C5%A1en%C3%AD_/1346953
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/07/p%C3%A1pe%C5%BE_kondoluje_po_%C3%BAtoku_v_baptistickom_kostole_v_texase/1347481
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/05/anjel_p%C3%A1na_s_p%C3%A1pe%C5%BEom_franti%C5%A1kom_autorita_sa_rod%C3%AD_z_dobr%C3%A9ho/1347094
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Pápež na Všetkých svätých: Svätí ako vitr{že prežarujú Božie svetlo 

Svätí sú ako vitr{že, cez ktoré prežaruje Božie svetlo. Tak znela jedna z hlavných 

myšlienok p{peža Františka v stredu 1. novembra na Sl{vnosť všetkých svätých, kedy sa 

na poludnie pomodlil Anjel Pána z okna Apoštolského paláca a prihovoril sa veriacim na 

Námestí sv. Petra.                    VIAC 

 

Ranné homílie p{peža Františka v Dome sv. Marty 

Boží dar je neodvolateľný; to, čo Boh daruje dnes, si nevezme zajtra späť. Keď Boh p{peža 

Františka v Dome sv. Marty v pondelok 6. novembra. V utorok 7. novembra zase 

veriacich v kázni varoval pred stratou schopnosti cítiť sa byť milovaný.   

Dotazník k synode o mladých možno vyplniť aj v slovenčine 

Rada pre ml{dež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska zverejnila na internetovej 

stránke s adresou www.mamnazor.sk slovenskú verziu online dotazníka pre mladých, 

ktorý je súčasťou príprav na budúcoročnú biskupskú synodu zameranú na ml{dež. Mladí 

môžu cez formulár do 30. novembra tohto roku napísať svoj názor na život, vzťahy, 

spoločnosť, vieru či svet internetu.  

________________________________________________________________________________ 

 
 

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/2017/11/01/anjel_p%C3%A1na_na_sviatok_v%C5%A1etk%C3%BDch_sv%C3%A4t%C3%BDch_sv%C3%A4t%C3%AD_ako_vitr%C3%A1%C5%BEe_pr/1346359
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/06/hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_bo%C5%BEie_dary_a_povolanie_s%C3%BA_neodvolate%C4%BEn%C3%A9/1347191
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/07/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa/1347427
http://www.mamnazor.sk/

