
                                                 26. novembra - 6. decembra 2017                                                                                            
 

 

                                                                                                                           

          

________________________________________________________________________________ 

 

Svätý Otec František úspešne absolvoval 21. apoštolskú cestu do Mjanmarska a Bangladéša. 

Ázijské krajiny, kde katolíci tvoria malé avšak veľmi čulé komunity vydávajúce silné svedectvo 

viery, navštívil ako pútnik pokoja a zmierenia. Pápežova návšteva dala regiónu jasný impulz, že 

pokoj nie je možné vybudovať bez priateľského spolunažívania náboženstiev a etník. Petrov 

nástupca sa stretol nielen s najvyššími vládnymi a náboženskými predstaviteľmi, ale aj 

s jednoduchými ľuďmi. Najdojímavejšie stretnutie bolo so zástupcami etnika moslimských 

Rohingov v závere apoštolskej cesty, ktorých poprosil o odpustenie a o otvorené srdce, ktoré vie 

odpúšťať. Pápež tiež vyjadril túžbu navštíviť na budúci rok Indiu.      

          Eva Jánošíková   

________________________________________________________________________________ 

Apoštolská cesta pápeža Františka do Mjanmarska a Bangladéša 

Pápež František má za sebou 21. apoštolskú cestu do Mjanmarska a Bangladéša, ktoré 

navštívil v dňoch od 26. novembra do 2. decembra. V pondelok 27. novembra po viac než 

10-hodinovom lete z Ríma ho privítali v mjanmarskej metropole Rangún. V prvý deň, 

pôvodne plánovanom ako odpočinkový, Svätý Otec prijal medzi prvými veliteľov 

mjanmarskej armády, s ktorými hovoril „o veľkej zodpovednosti autorít krajiny v tomto 

prechodovom období”.  

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/04/apo%C5%A1tolsk%C3%A1_cesta_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_do_mjanmarska_a_banglad%C3%A9%C5%A1a/1351416
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/27/p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_u%C5%BE_priv%C3%ADtali_v_mjanmarsku,_v_utorok_za%C4%8Dne/1351394
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/27/p%C3%A1pe%C5%BEa_pri%C5%A1li_nav%C5%A1t%C3%ADvi%C5%A5_vrchn%C3%AD_velitelia_mjanmarskej_arm%C3%A1dy/1351530
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Záujem o stretnutie s pápežom prejavili aj náboženskí predstavitelia krajiny. 

Medzináboženskú a ekumenickú delegáciu lídrov hlavných náboženstiev Mjanmarska, 

kde sa väčšina obyvateľstva hlási k théravádskému budhizmu. Okrem budhistov prišli 

moslimovia, hinduisti, zástupcovia židovskej komunity a viacerých kresťanských 

denominácií. Svätý Otec v spontánnom príhovore vyzdvihol význam jednoty 

v rozmanitosti, ktorá je podľa jeho slov základom budovania pokoja. 

 

Po stretnutí s náboženskými predstaviteľmi sa pápež František presunul z Rangúnu do 

súčasného hlavného mesta Neipyijto, kde absolvoval zdvorilostnú návštevu u prezidenta 

Mjanmarska Tchin Ťjo a stretol sa so štátnou radkyňou a ministerkou zahraničných vecí 

Aun Schan Su Ťij.  

Hlavným bodom utorkového programu bolo stretnutie s autoritami, predstaviteľmi 

verejného života a s diplomatickým zborom. Mjanmarská štátna radkyňa pápežovi 

vyjadrila vďaku za jeho úsilie poukázať návštevou na potrebu „pokoja, národného zmierenia 

a sociálnej harmónie“ v tejto ázijskej krajine. Mjanmarsko a Svätá stolica nadviazali 

diplomatické vzťahy len pred šiestimi mesiacmi.  

Miestna Cirkev v Mjanmarsku pápeža ešte pred príchodom požiadala, aby sa vyhol 

spomínaniu prenasledovanej moslimskej menšiny Rohingov a zabránil tak novým 

násilnostiam v demokraticky stále krehkej krajine, v ktorej má naďalej veľký vplyv 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/28/n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%AD_predstavitelia_mjanmarska_pri%C5%A1li_za_p%C3%A1pe%C5%BEom/1351645
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/28/p%C3%A1pe%C5%BE_vyzval_mjanmarsk%C3%A9_autority_re%C5%A1pektova%C5%A5_men%C5%A1iny/1351651
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armáda. Svätý Otec prijal túto prosbu, vo svojom príhovore sa však jasne postavil na 

stranu utláčaných a vyzval krajinu k rešpektovaniu práv všetkých bez rozdielu.  

Tretí deň svojej apoštolskej návštevy Mjanmarska začal pápež František slávením svätej 

omše na otvorenom priestranstve v parku v centre Rangúnu. Svätý Otec vo svojej homílii 

upriamil pozornosť všetkých na tajomstvo Kristovho kríža. 

O mimoriadnom záujme miestnych veriacich svedčila 150-tisícová účasť. V krajine 

predstavuje celkový počet katolíkov 659-tisíc, čo je niečo cez 1% obyvateľstva.  

Po liturgii sa Svätý Otec stretol s najvyššou radou budhistických mníchov „Sangha“, 

ktorej členovia sú menovaní štátnym Ministerstvom pre náboženské záležitosti. 

Medzináboženské stretnutie bolo podľa pápežových slov „príležitosťou potvrdiť spoločné 

úsilie o mier, úctu voči ľudskej osobe a spravodlivosť pre každého človeka“.  

Svätý Otec poukázal na dôležitosť spoločného svedectva náboženských vodcov pre 

súčasný svet, ktorý silne pociťuje momenty „nespravodlivosti, nepokoja a nerovnosti medzi 

ľuďmi“. Vyjadril presvedčenie, že v základoch jednotlivých duchovných tradícií existuje 

možnosť spoločnej cesty založenej na súcite a láske.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/28/p%C3%A1pe%C5%BE_vyzval_mjanmarsk%C3%A9_autority_re%C5%A1pektova%C5%A5_men%C5%A1iny/1351651
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/29/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_pri_om%C5%A1i_v_rang%C3%BAne_je%C5%BEi%C5%A1ova_l%C3%A1ska_na%C5%A1%C3%ADm_gps/1351823
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/29/p%C3%A1pe%C5%BE_sa_stretol_s_najvy%C5%A1%C5%A1ou_radou_budhistick%C3%BDch_mn%C3%ADchov/1351886
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Po stretnutí s radou budhistických mníchov „Sangha“ prijal Svätý Otec v priestoroch 

arcibiskupstva v Rangúne 22 mjanmarských biskupov. Vo svojom príhovore sa zameral 

na tri kľúčové výzvy: uzdravovanie rán minulosti, sprevádzanie ľudí v ich životných 

situáciách a odvaha prorockého hlasu pre vykročenie zo súčasnej reality.  

Pápež František vo štvrtok 30. novembra zakončil svoju návštevu Mjanmarska slávením 

svätej omše s mladými. Katedrálu Panny Márie v Rangúne zaplnili chlapci a dievčatá v 

tradičných farebných krojoch, z ktorých tvárí vyžarovala zrelosť ich rozhodnutia sa pre 

Krista. Svätý Otec ich v homílii povzbudil, aby boli „odvážni, veľkodušní a predovšetkým 

radostní“.  

Následne sa pápež presunul do susedného Bangladéša. Po privítacej ceremónii na letisku 

v Dháke a protokolárnych zastávkach pri pamätníkoch národnej samostatnosti sa pápež 

v prezidentskom paláci stretol s hlavou štátu a miestnymi autoritami, predstaviteľmi 

občianskeho života a diplomatmi. V príhovore ocenil najmä prijatie utečencov v krajine. 

V piatok 1. decembra najskôr pápež František slúžil omšu spojenú s vysviackou 16 

bangladéšskych kňazov. 100-tisícový zástup veriacich povzbudil, aby sa neúnavne modlil 

za svojich kňazov.  

Vzápätí sa súkromne stretol s miestnymi biskupmi. Katolícka cirkev v Bangladéši môže 

byť podľa pápežových slov „hrdá na svoje dejiny služby chudobným“. Utečenecká kríza však 

poukazuje na stále väčšiu potrebu pomôcť tým najnúdznejším.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/29/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_sa_stretol_s_mjanmarsk%C3%BDmi_biskupmi/1351871
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/30/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_mlad%C3%BDm_v_mjanmarsku_bu%C4%8Fte_poslami_n%C3%A1deje/1352156
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/11/30/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_v_banglad%C3%A9%C5%A1i_vyzdvihol_obetavos%C5%A5/1352169
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/01/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_vysv%C3%A4til_v_dh%C3%A1ke_16_k%C5%88azov_pre_banglad%C3%A9%C5%A1/1352369
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/01/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_medzi_banglad%C3%A9%C5%A1skymi_biskupmi/1352394
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Posledným bodom piatkového programu pápeža Františka bolo medzináboženské a 

ekumenické stretnutie. Pri tejto príležitosti sa osobitne stretol aj so zástupcami 

Rohingov. Príslušníci etnickej menšiny hlásiacej sa k islamu museli utiecť zo svojej vlasti, 

susedného Mjanmarska.  

 

Záver druhej etapy 21. apoštolskej cesty pápeža Františka v Bangladéši patril súkromnej 

návšteve domu Misionárok lásky v centre Dháky. Svätý Otec sa tiež v Kostole sv. 

Ruženca prihovoril kňazom, zasväteným osobám a seminaristom. Pred odletom späť do 

Ríma sa stretol s bangladéšskou mládežou.  

O silných momentoch i delikátnych témach práve skončenej 21. apoštolskej cesty 

v Mjanmarsku a Bangladéši hovoril Svätý Otec František s novinármi počas spiatočného 

letu z Dháky do Ríma. Okrem iného Svätý Otec vyjadril túžbu navštíviť v roku 2018 

Indiu. K ceste do Ázie sa vrátil v katechéze aj počas stredajšej generálnej audiencie.         
________________________________________________________________________________ 

 

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/2017/12/01/na_medzin%C3%A1bo%C5%BEenskom_stretnut%C3%AD_v_dh%C3%A1ke_/1352370
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/02/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_ocenil_svedectvo_banglad%C3%A9%C5%A1skych_k%C5%88azov/1352598
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/02/n%C3%A1v%C5%A1tevu_%C3%A1zie_uzavrel_sv%C3%A4t%C3%BD_otec/1352621
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/04/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_odpovedal_na_ot%C3%A1zky_novin%C3%A1rov_po%C4%8Das_spiato%C4%8Dn%C3%A9ho_l/1352881
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/06/pri_gener%C3%A1lnej_audiencii_v_aule_pavla_vi_sv%C3%A4t%C3%BD_otec_/1353266

