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Cirkev sl{vila uplynulý týždeň po prvýkr{t Svetový deň chudobných. Viac než 4000 núdznych
z Talianska i ďalších krajín sa pri tejto príležitosti zúčastnilo na omši, ktorej v Bazilike sv. Petra
predsedal p{pež František. Svätý Otec pozval po liturgii prítomných k obednému stolu. Nečakane
navštívil aj „poľnú nemocnicu“, ktor{ ľuďom v núdzi v susedstve Vatikánskeho námestia ponúkla
rôzne odborné vyšetrenia. Na sl{vnosť do Večného mesta pribehli aj účastníci 2. ročníka
charitatívneho behu z Košíc do Ríma pod vedením otca Petra Gombitu. Významnou udalosťou
uplynulých dní bolo aj odovzd{vanie prestížnej Ratzingerovej ceny. Trom laure{tom osobne
zagratuloval aj emeritný pápež Benedikt XVI. Oslavy prebiehali aj na P{pežskom slovenskom
kolégiu v Ríme, ktoré dovŕšilo 20 rokov svojej činnosti.
Eva J{nošíkov{
________________________________________________________________________________

Tretia katechéza cyklu o Eucharistii:
Svät{ omša znamen{ byť opäť na Kalv{rii
„Svät{ omša je pamiatkou Kristovho pasch{lneho tajomstva“ – tak znela téma stredajšej
katechézy p{peža Františka pri gener{lnej audiencii. V treťom pokračovaní cyklu
o eucharistii Svätý Otec vysvetlil, že pamiatka tu neznamen{ len spomínanie na udalosť z
minulosti, ale opätovné sprítomnenie Kristovho diela spásy. Sl{viť svätú omšu znamen{
prežívať Ježišovu obetu z l{sky k n{m, jeho utrpenie, smrť, zmŕtvychvstanie
a nanebovstúpenie. „Ísť na svätú omšu je ako ísť na Kalv{riu,“ zdôraznil p{pež.
VIAC
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Cirkev po prvý raz sl{vila Svetový deň chudobných
V nedeľu 19. novembra Cirkev po prvý raz slávila Svetový deň chudobných. V Ríme sa
pri tejto príležitosti konalo viacero podujatí za účasti niekoľko tisíc z{stupcov chudobných
celého sveta a dobrovoľníkov, ktorí sa venujú službe ľuďom v núdzi. Na liturgii sa
zúčastnilo viac ako 4000 núdznych z Talianska i ďalších krajín v sprievode dobrovoľníkov.

V homílii sa Svätý Otec zameral na „evanjeliovú povinnosť“ ujať sa chudobných, ktorí sú
naším pravým bohatstvom. Pre nebo totiž „nezav{ži to, čo človek m{, ale to, čo človek
d{va“. Chudobní sú preto naším „pasom do raja“, povedal p{pež. Vych{dzajúc z Ježišovho
podobenstva o talentoch osobitne vystríhal pred hriechom „zanedb{vania dobrého“, ktorý sa
vo vzťahu k chudobným prejavuje ako „ľahostajnosť“.
VIAC

P{pež František poďakoval zdravotníkom za nezištnú službu chudobným
P{pež František vo štvrtok 16. novembra pozdravil lekárov, zdravotné sestry
a dobrovoľníkov Červeného kríža, ktorí počas týždňa pred Svetovým dňom chudobných
v mobilných ambulanciách poskytovali solid{rnu zdravotnú starostlivosť. Svätý Otec im
poďakoval za ich nezištnú službu a hovoril aj s pacientmi čakajúcimi na vyšetrenie či
dobrovoľníkmi tejto „poľnej nemocnice“ v susedstve Vatikánskeho námestia.

Bezdomovci a ľudia v hmotnej núdzi mohli zdarma absolvovať lek{rsku prehliadku
v piatich mobilných ambulanciách, vybavených aj prístrojmi na odborné vyšetrenia. Išlo
o iniciatívu P{pežskej rady na podporu novej evanjeliz{cie.
VIAC
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P{pež odovzdal Ratzingerovu cenu teológom aj hudobnému skladateľovi
Laureáti Ratzingerovej ceny za rok 2017, ktorými sú nemeckí teológovia Theodor Dieter a
Karl-Heinz Menke a estónsky hudobný skladateľ Arvo Pärt, si v sobotu 18. novembra
prevzali cenu z rúk p{peža Františka. Pri sl{vnostnej ceremónii v Klementínskej sále
Apoštolského pal{ca za účasti dvoch stoviek hostí zaznelo aj hudobné dielo oceneného
skladateľa Pater noster. Traja laureáti v sprievode riaditeľa Nad{cie Josepha Ratzingera
pátra Federica Lombardiho navštívili aj emeritného p{peža Benedikta XVI.
VIAC

P{pež František pozdravil účastníkov charitatívneho behu z Košíc do Ríma
P{pež František po nedeľnej modlitbe Anjel Pána pozdravil z okna Apoštolského pal{ca
účastníkov tohtoročného charitatívneho štafetového behu z Košíc do Ríma, ktorí
v sobotu 18. novembra úspešne dobehli na N{mestie sv. Petra pod vedením košického
kňaza otca Petra Gombitu. Svätý Otec opäť pripomenul, že Cirkev slávi Svetový deň
chudobných a pri tejto príležitosti vyslovil želanie, aby „boli vždy – nielen vo chvíľach, ako je
táto – v centre spoločenstva, lebo oni sú v srdci evanjelia, v nich stretávame Ježiša, ktorý k nám
hovorí a kladie nám otázky skrze ich utrpenia a ich potreby“.
VIAC

Videoposolstvo obyvateľom Bangladéša pred n{vštevou p{peža Františka
Svätý Otec sa prihovoril prostredníctvom videoposolstva obyvateľom Bangladéša,
s ktorými sa túži stretnúť od 30. novembra do 2. decembra počas svojej 21. zahraničnej
apoštolskej cesty. P{pež František vyjadril svoj úmysel prísť ako služobník Evanjelia
a ohlasovateľ odpustenia a pokoja.
VIAC

P{pež František píše o eutan{zii členom Svetovej lek{rskej asoci{cie
Svätý Otec zaslal osobitné posolstvo týkajúce sa otázok spojených s tzv. „z{verom
ľudského života“. Adresoval ho účastníkom Európskeho region{lneho stretnutia Svetovej
lekárskej asociácie, organizovaného na pôde Vatikánu v spolupr{ci s P{pežskou
akadémiou pre život. V liste reaguje na citlivé ot{zky spojené so súčasným rozvojom
lekárskej vedy a technických prostriedkov, ktorými je možné udržiavať telo aj za hranice
toho, čo predstavuje integr{lne dobro osoby.
VIAC
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P{pež František prijal členov Konfeder{cie apoštolského združenia kléru
Svätý Otec sa vo štvrtok 16. novembra stretol s členmi Konfeder{cie apoštolského
združenia kléru. Vo svojom príhovore pripomenul dôležitosť zamyslieť sa nad kňazskou
službou vo vzťahu k diecéznej komunite, čiže „v diecéze, pre diecézu a s diecézou“.
VIAC

P{pež prijal rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena
Svätý Otec František prijal vo štvrtok 16. novembra prezidenta Rakúskej republiky
Alexandra Van der Bellena spolu s manželkou a členmi deleg{cie. Okrem vzájomného
potvrdenia dobrých vzťahov a plodnej spolupráce medzi Svätou stolicou a Rakúskom
hovorili aj o ot{zkach spoločného z{ujmu, ako je nenarušiteľn{ dôstojnosť ľudskej osoby,
podporovanie kultúry stretnutia a starostlivosť o stvorenstvo.
VIAC

Posolstvo p{peža Františka klimatickému samitu COP 23 v Bonne
P{pež František sa prostredníctvom zaslaného posolstva prihovoril účastníkom
Konferencie Spojených národov o klimatických zmenách, tzv. COP 23, ktorú uplynulý
týždeň hostilo nemecké mesto Bonn. V liste Svätý Otec pripomenul ústrednú myšlienku
encykliky Laudato si´ o tzv. integrálnej ekológii.
VIAC

Texty p{peža o diakonáte v službe Cirkvi chudobnej a pre chudobných
„Cirkev nach{dza v stálom diakonáte vyjadrenie a z{roveň aj životne dôležitý impulz k stávaniu sa
viditeľným znakom diakonie Krista služobníka, v dejin{ch ľudí.“ Takto píše p{pež v predslove
knihy „Diakon{t v myšlienkach p{peža Františka. Cirkev chudobn{ a pre chudobných“.
Taliansky stály diakon Enzo Petrolino v nej zozbieral verejné prejavy p{peža k tejto téme,
počnúc od jeho biskupskej služby v Buenos Aires až po súčasnosť.
VIAC

Vznikla Tretia sekcia Št{tneho sekretari{tu pre diplomatický person{l
P{pež František ustanovil Tretiu sekciu Št{tneho sekretari{tu pod n{zvom Sekcia pre
person{l diplomatických zastupiteľstiev Svätej stolice. Svätý Otec týmto rozhodnutím
posilnil súčasný úrad deleg{ta pre p{pežské zastupiteľstv{. Úlohou novozriadenej Tretej
sekcie je zabezpečiť starostlivosť Svätého Otca a predstavených Št{tneho sekretari{tu o
person{l diplomatických zastupiteľstiev a prejavovať tak ich „z{ujem a blízkosť“.
VIAC
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P{pež s maďarskými biskupmi aj o eucharistickom kongrese v Budapešti
Svätý Otec František prijal v pondelok 20. novembra členov Konferencie biskupov
Maďarska, ktorí prišli do Ríma na n{vštevu Ad limina apostolorum. Na audiencii sa
zúčastnil budapeštiansko-ostrihomský arcibiskup kardin{l Péter Erdő, sedemn{sť
biskupov a apoštolský administrátor nýiregyházskej eparchie p{ter Ábel Antal Sočka.
Ešte pred audienciou p{pež požehnal misijný kríž nasledujúceho 52. eucharistického
kongresu, ktorý bude v dňoch od 13. do 20. septembra 2020 hostiť Budapešť. Hlavnými
témami rozhovorov boli nielen Eucharistia, ale aj pomoc prenasledovaným kresťanom,
identita kresťanov v Európe ako aj pastoračn{ starostlivosť o Rómov. VIAC

P{pež povzbudil ľudí z dopravnej polície pri ochraňovaní dobra
P{pež František v pondelok 20. novembra, deň po Svetovom dni spomienky na obete
cestných nehôd, prijal vo Vatik{ne viac než 130 riaditeľov a zástupcov cestnej a železničnej
polície v Taliansku. Okrem dôležitosti dohliadať na bezpečnosť na cest{ch, pouk{zal na
potrebu ľudskosti, bezúhonnosti a „milosrdenstva“.
VIAC

P{pež: Cirkev ponúka veľké etické princípy pre rozvoj vedy a techniky
V uplynulých dňoch v Ríme zasadala P{pežsk{ rada pre kultúru na tému „Budúcnosť
ľudstva, nové výzvy pre antropológiu“. Účastníci plen{rneho stretnutia sa za účasti
odborníkov zamýšľali nad aspektmi budúceho vývoja vedy a techniky. V sobotu 18.
novembra všetkých prijal na osobitnej audiencii p{pež František. Svätý Otec vo svojom
príhovore skonštatoval, že témy, ktorými sa zaoberali nielen priv{dzajú niektorých
k myšlienke, že sa nach{dzame „na začiatku novej éry a pri zrode nového ľudského bytia,
nadradeného tomu, čo sme poznali doteraz“, ale tiež kladú „veľké a ťažké“ otázky. VIAC

Ranné homílie p{peža Františka v Dome sv. Marty
Božie kr{ľovstvo nie je divadlom. Ten, kto mu d{va r{sť, je Duch Svätý, a nie pastoračné
plány. Tak znela vo štvrtok 16. novembra hlavn{ myšlienka rannej homílie p{peža
Františka. V piatok 17. novembra zase Svätý Otec pozval veriacich uvažovať nad koncom
sveta a nad koncom každého jedného z nás. A napokon v utorok 21. novembra poukázal
na riziká kultúrnej a ideologickej koloniz{cie, ktor{ sa neštíti prenasledovania veriacich.
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Zomrel kardinál Andrea Cordero Lanza di Montezemolo
Vo veku 92 rokov zomrel v nedeľu 19. novembra taliansky kardinál Andrea Cordero
Lanza di Montezemolo, bývalý nuncius v Izraeli a mnohých ďalších krajin{ch. Bol
to „muž Cirkvi, ktorý svoj dlhý a plodný kňazský a biskupský úrad žil s vernosťou v službe
evanjeliu a Svätej stolice,“ napísal v kondolenčnom liste pozostalej rodine p{pež František.

Poslednej rozlúčke 21. novembra predsedal v Bazilike sv. Petra zástupca dekana
kardinálskeho zboru kardinál Giovanni Battista Re. Z{verečné obrady Ultima
Commendatio a Valedictio viedol osobne Svätý Otec.
VIAC

P{pežské slovenské kolégium v Ríme osl{vilo 20 rokov činnosti
P{pežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme oslávilo v sobotu 18. novembra
20 rokov svojej činnosti. Za účasti Mons. Jozefa Haľka ako delegáta KBS a troch desiatok
alumnov kolégia, ktorými sú kňazi slovenských diecéz študujúci na rímskych
univerzitách, predsedal eucharistickej slávnosti kardinál Jozef Tomko.
VIAC
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Kňaz Peter Gombita aj tento rok úspešne dobehol z Košíc do Ríma
Do Ríma dnes kr{tko po 17. hodine úspešne dorazili účastníci charitatívneho štafetového
behu z Košíc pod vedením duchovného otca Petra Gombitu, zakladateľa košického centra
Oáza – n{dej pre nový život (na fotografii tretí zľava). Po desaťdňovom bežeckom výkone
spoločne s ďalšími dobrovoľníkmi dosiahli svoju métu pred Bazilikou sv. Petra.
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
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