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________________________________________________________________________________ 

Milí priatelia Vatikánskeho rozhlasu, požehnaný záver Adventu a radostný vstup do slávenia 

Vianoc! Program Svätého Otca bude podobný ako po iné roky. Prinášame vám viaceré jeho podnety 

z uplynulého týždňa, správy o udalostiach vo Vatikáne, myšlienky z adventnej kázne pátra 

Cantalamessu i naše vianočné blahoprianie s redakčnou fotografiou z 9. decembra, ktorá už je 

súčasťou histórie. Po Novom roku nás čaká sťahovanie redakcie do nových priestorov, takže budeme 

mať vysúkané rukávy ešte viac ako doteraz. Prosíme o Vaše modlitby, aby slovenská redakcia 

zvládla náročné podmienky reformy vatikánskych médií. S vďakou,  

P. Jozef Bartkovjak SJ 

________________________________________________________________________________ 

Verejné slávenia Svätého Otca počas vianočných sviatkov  

Vo Svätej noci 24. decembra 

bude pápež František sláviť 

eucharistiu v Bazilike sv. Petra 

o 21.30. Na Vianoce 25. 

decembra udelí požehnanie 

Urbi et Orbi o 12.00 z loggie 

baziliky a na sv. Štefana 26. 

decembra sa na poludnie 

pomodlí Anjel Pána.   

V nedeľu Svätej rodiny 31. 

decembra okrem poludňajšej 

modlitby bude pápež František 

o 17.00 predsedať vo 

Vatikánskej bazilike vešperám s ďakovným spevom Te Deum. V pondelok 1. januára  na 

slávnosť Panny Márie Bohorodičky a Svetový deň pokoja bude Svätý Otec sláviť omšu 

o 10.00 v bazilike a o 12.00 sa pomodlí Anjel Pána.  

Rovnaký program s omšou a mariánskou modlitbou má aj v sobotu 6. januára na slávnosť 

Zjavenia Pána. V nedeľu 7. januára, kedy bude Cirkev sláviť sviatok Krstu Krista Pána, 

pápež František udelí pri svätej omši o 9.30 v Sixtínskej kaplnke krst deťom. Počas 

Vianočného obdobia budú dve generálne audiencie: v stredu 27. decembra a v stredu 3. 

januára. Všetky slávenia prenáša v priamom prenose TV LUX. 

Návod pápeža Františka na hlbokú radosť 

V nedeľu „Gaudete“, „Radujte sa“, ako sa nazýva Tretia adventná nedeľa, sa Svätý Otec 

na poludnie prihovoril veriacim na Námestí sv. Petra. Boli medzi nimi osobitne rodiny 

s deťmi, ktoré si priniesli Jezuliatko z rodinného betlehemu, aby im ho Svätý Otec 

požehnal.  
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Pápež František prítomných povzbudil k trom postojom: k ustavičnej radosti, k vytrvalej 

modlitbe a k neprestajnému vzdávaniu vďaky.              VIAC 

Piata katechéza pápeža Františka o svätej omši: Úvodné obrady 

V katechéze pri stredajšej 

generálnej audiencii pápež 

František už po piaty raz 

pokračoval v rozoberaní svätej 

omše. Tentoraz sa zameral na 

úvodné obrady: uctenie oltára, 

úvodný pozdrav, prežehnanie sa, 

úkon kajúcnosti a modlitba dňa. 

Osobitne prízvukoval rodičom, 

aby svoje deti dobre naučili 

prežehnať sa.  Prežehnaním 

sa „si nielen pripomíname náš krst, 

ale potvrdzujeme, že liturgická 

modlitba je stretnutie s Bohom v Ježišovi Kristovi, ktorý sa pre nás vtelil, zomrel na kríži a slávne 

vstal z mŕtvych,“ vysvetlil Svätý Otec.                VIAC 

Svätý Otec oslávil svoje 81. narodeniny  

V nedeľu 17. decembra pápež 

František oslávil 81. 

narodeniny. V  predvečer 

spustila Svätá stolica nový 

spravodajský portál s názvom 

Vatican News. Deň predtým 

pripravili pápežovi dar rímski 

študenti tým, že pozvali na 

obed chudobných. V samotný 

deň narodenín naopak Svätý 

Otec pripravil dar pre 

obyvateľov Ischie postihnu-

tých nedávnym zemetrasením.  

V marci pápež František navštívi Pietrelcinu a San Giovanni Rotondo 

Svätá stolica informovala o plánovanej pastoračnej návšteve Svätého Otca v Pietrelcine 

v talianskej diecéze Benevento. Pápež František navštívi miesto narodenia svätého pátra 

Pia v sobotu 17. marca 2018 pri príležitosti 100. výročia stigmatizácie svätého kapucína. 

Na programe má aj návštevu mesta San Giovanni Rotondo v diecéze Manfredonia-Vieste-

San Giovanni Rotondo, v ktorom si na budúci rok pripomenú 50 rokov od „narodenia 

pátra Pia pre nebo“. VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/17/n%C3%A1vod_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_na_hlbok%C3%BA_rados%C5%A5_-_anjel_p%C3%A1na_gaudete/1355314
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/20/piata_katech%C3%A9za_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_o_sv%C3%A4tej_om%C5%A1i_%C3%BAvodn%C3%A9_obrad/1355735
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/16/vatik%C3%A1n_spustil_nov%C3%BD_spravodajsk%C3%BD_port%C3%A1l_vatican_news_v_%C5%A1ies/1355271
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/16/ako_dar%C4%8Dek_k_p%C3%A1pe%C5%BEov%C3%BDm_narodenin%C3%A1m_%C5%A1tudenti_prestreli_st%C3%B4l/1355273
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/17/mons_krajewski_priniesol_podporu_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_na_ischiu/1355299
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/19/v_marci_p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_nav%C5%A1t%C3%ADvi_pietrelcinu/1355575
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Svätý Otec požiadal novinárov, aby informovali precízne a v úplnosti 

Svätý Otec v uplynulý týždeň prijal na 

osobitnej audiencii okolo 350 zástupcov 

stredných a malých vydavateľstiev 

a katolíckych týždenníkov. Vyzdvihol 

dôležitosť ich práce pri šírení pravdivých, 

zrozumiteľných a ucelených informácií. Vo 

svojom príhovore pomenoval aj výzvy, ktoré 

stoja pred súčasnými novinármi.              VIAC 

 

Pápež prijal nových veľvyslancov 

Svätý Otec prijal na osobitnej audiencii 

sedem nových veľvyslancov pri Svätej 

stolici. Zástupcovia Jemenu, Svazijska, 

Nového Zélandu, Azerbajdžanu, Čadu, 

Lichtenštajnska a Indie odovzdali 

pápežovi Františkovi svoje poverovacie 

listiny.           VIAC 

Svätý Otec pred benefičným koncertom: Umenie otvára hĺbku svedomia 

Organizátorov a účinkujúcich 25. ročníka 

benefičného koncertu „Vianoce vo Vatikáne“ 

prijal na osobitnej audiencii Svätý Otec. So 

slovami vďaky ocenil ich ochotu pomôcť 

núdznym. Finančné dary, ktoré sa počas 

koncertu vyzbierali sú tento rok určené na 

pomoc deťom v Konžskej demokratickej 

republike a mladým ľuďom v Argentíne. 

Pápež František vyzdvihol úlohu umenia pre 

súčasného človeka.              VIAC 

Svätý Otec sa cez telemost rozprával 

so študentmi tokijskej Univerzity 

Svätý Otec František sa telemostom spojil 

so študentmi a učiteľmi Univerzity Sophia 

v Tokiu a odpovedal na ich otázky o 

rôznych témach, od významu náboženstva 

až po nebezpečenstvo narcizmu 

a konzumizmu. Sophia University bola 

založená jezuitmi v roku 1913.          VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/16/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_po%C5%BEiadal_novin%C3%A1rov,_aby_informovali_pokojne/1355240
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/14/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_nov%C3%BDm_ve%C4%BEvyslancom/1354733
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/15/p%C3%A1pe%C5%BE_k_umelcom_benefi%C4%8Dn%C3%A9ho_koncertu/1354983
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/18/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_sa_cez_telemost_rozpr%C3%A1val_so_%C5%A1tudentmi_tokijskej/1355434
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Pred Vianocami pápež prijal členov kúrie a rodiny zamestnancov 

Tesne pred Vianocami sa aj tento rok stretol Svätý Otec František s členmi Rímskej kúrie 

a zamestnancami celého Vatikánu, aby im poďakoval za ich službu a venoval im svoje 

duchovné podnety.  

Pri stretnutí s kúriou v Klementínskej sále sa 

v rozsiahlom príhovore zameral na funkciu, 

ktorú plní Rímska kúria „ad extra“, čiže 

smerom von. Popri drvivej väčšine verných 

spolupracovníkov pápež poukázal aj na 

osoby, ktoré zverenú dôveru zradili a 

namiesto vernej služby „ťažili z materského 

postoja Cirkvi“ a „nechali sa skorumpovať 

ambicióznosťou a svetskou slávou“. 

Pri stretnutí so všetkými zamestnancami a ich 

rodinami v Aule Pavla VI. Svätý Otec poďakoval za ich prácu a zdôraznil, že mu veľmi 

záleží na tom, aby vo Vatikáne boli spravodlivé zamestnanecké podmienky 

a nedochádzalo k práci načierno ani k pracovnej neistote. Hovoril aj o pomoci tým 

rodinám, ktoré sa ocitli v kríze, aby netrpeli deti.   VIAC 

Adventná kázeň R. Cantalamessu 

Za účasti Svätého Otca kázal vo vatikánskej 

kaplnke Redemptoris Mater pápežský 

kazateľ páter Raniero Cantalamessa. Prvú 

adventnú kázeň venoval ústrednému 

miestu Ježiša Krista z pohľadu stvorenia a 

vykúpenia: «Všetko je stvorené skrze neho a 

pre neho». Druhú adventnú kázeň venoval 

centrálnemu miestu Ježiša Krista v čase: 

«Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky». 

Ranné homílie z Domu sv. Marty 

Vo štvrtok 14. decembra sa Svätý Otec v rannej homílii zamýšľal nad nežnosťou Boha ako 

vlastnosťou, ktorá ho definuje. V pondelok 18. decembra pozval veriacich, aby sa učili od 

sv. Jozefa, najmä vo chvíľach, keď majú problémy a keď v utrpení zažívajú tmu. V 

utorok 19. decembra Svätý Otec uvažoval o plodnosti ako Božom dare, pričom sa dotkol aj 

európskeho problému demografickej zimy. Vo štvrtok 21. decembra pripomenul, že 

radosť kresťana pramení z toho, že mu boli odpustené hriechy a Pán je mu nablízku.   

Posolstvo Svätého Otca na 51. svetový deň pokoja 1. január 2018 
Novoročné posolstvo pápeža Františka s názvom „Migranti a utečenci: muži a ženy hľadajúci 

pokoj“ je už dostupné v slovenskom preklade. Má šesť častí: 1. Želanie pokoja, 2. Prečo je 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/21/pred_vianocami_p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_prijal_%C4%8Dlenov_k%C3%BArie_a_rodiny_/1355874
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/15/prv%C3%A1_adventn%C3%A1_k%C3%A1ze%C5%88_r_cantalamessu_v%C5%A1etko_je_stvoren%C3%A9_skrz/1355087
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/22/druh%C3%A1_adventn%C3%A1_k%C3%A1ze%C5%88_r_cantalamessu_kristus_je_centrom_%C4%8Dasu/1356071
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/14/bo%C5%BEie_milosrdenstvo_sa_najviac_prejavuje_v_je%C5%BEi%C5%A1ov%C3%BDch_ran%C3%A1ch/1354779
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/18/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka/1355431
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/19/hom%C3%ADlia_z_domu_sv_marty/1355559
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/21/hom%C3%ADlia_z_domu_sv_marty_kres%C5%A5an_je_radostn%C3%BD/1355901
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/14/posolstvo_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_franti%C5%A1ka_na_51_svetov%C3%BD_de%C5%88_pokoja/1354725
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tak veľa utečencov a migrantov?, 3. S kontemplatívnym pohľadom, 4. Štyri piliere 

konania, 5. Návrh na dva medzinárodné pakty, 6. Pre náš spoločný domov. 

Kongregácia pre kauzy svätých vydala smernice o relikviách v Cirkvi 

Kongregácia pre kauzy svätých aktualizovala 

smernice o používaní a potvrdzovaní 

pravosti relikvií svätých a blahoslavených. 

Určila aj pravidlá pre organizovanie 

putovania relikvií a verejné liturgické 

slávenia v ich prítomnosti.  

V dokumente „Relikvie v Cirkvi: Autentickosť 

a uchovávanie“ čítame: „Relikvie blahoslavených 

a svätých nemôžu byť vystavené k úcte veriacich 

bez príslušného certifikátu cirkevnej autority, ktorá potvrdzuje ich pravosť.“ „Je absolútne zakázané 

obchodovanie (alebo výmena nejakej relikvie za naturálie či za peniaze) a predaj relikvií (...), ako aj 

ich vystavovanie na profánnych a neautorizovaných miestach.“               VIAC 

Cirkev priznala kardinálovi Wyszińskému titul „ctihodný“ 

Svätý Otec František schválil 12 dekrétov v procesoch blahorečenia: štyri kauzy smerujúce 

už priamo k blahorečeniu a ďalších osem dekrétov o hrdinských cnostiach Božích 

služobníkov. Mnohí z nich sú z 19. a 20. storočia. 

Cirkev úradne uznala hrdinské cnosti 

poľského kardinála Stefana Wyszińského 

(na snímke s krakovským arcibiskupom 

Karolom Wojtyłom). Niekdajšiemu arcibis-

kupovi metropolitovi Hnezdna a Varšavy 

a prímasovi Poľska tak odteraz patrí titul 

„ctihodný“. 

Rovnaký titul dostal aj írsko-americký 

kňaz z Kongregácie Svätého kríža Patrick 

Peyton (1909 – 1992), známy najmä svojím 

rozhlasovým a televíznym apoštolátom za 

účasti prvotriednych hereckých osobností 

Hollywoodu v 50. a 60. rokoch minulého storočia.                     VIAC 

Mons. Pizzaballa: Počet pútnikov v Jeruzaleme sa zdvojnásobil, vydrží to? 

Apoštolský administrátor Jeruzalemského latinského patriarchátu Mons. Pierbattista 

Pizzaballa pred Vianocami takto zhodnotil situáciu za uplynulý rok z hľadiska 

prítomnosti pútnikov: 

„Boli sme svedkami takmer zdvojnásobnenia prítomnosti pútnikov vo Svätej zemi. Nádejame sa, 

aby súčasná kríza ohľadom Jeruzalema nevystrašila tých, čo sa rozhodli prísť do Svätej zeme. 

Prítomnosť pútnikov, okrem toho, že je jednou dôležitou skúsenosťou viery, je aj pekným výrazom 

solidarity voči mnohým kresťanom i ostatným, ktorí pracujú v oblasti náboženského turizmu. V 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/16/kongreg%C3%A1cia_pre_kauzy_sv%C3%A4t%C3%BDch_vydala_smernice_o_relikvi%C3%A1ch_v/1355129
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/19/cirkev_potvrdila_19_kandid%C3%A1tov_blahore%C4%8Denia/1355539
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Jordánsku je pokojná atmosféra. Pozývame teda pútnikov navštíviť Svätú zem a Jordánsko bez 

strachu, pretože tu neexistuje žiadne nebezpečenstvo.“             VIAC 

Spoločné vianočné posolstvo kresťanov Jeruzalema 

Vo vianočnom posolstve podpísanom trinástimi patriarchami a čelnými predstaviteľmi 

cirkvi v Jeruzaleme sú slová povzbudzujúce k duchovnému prežívaniu vianočných 

sviatkov a k spojeniu sa v modlitbe za pokoj. Kresťanskí predstavitelia v ňom venujú 

osobitný priestor obrane svätých miest Jeruzalema pred spolitizovaním.                      VIAC 

Nositeľom titulu „Švéd roka“ je kardinál Anders Arborelius 

Za švédsku osobnosť roka 2017, ktorú menuje časopis 

Fokus, bol vybraný biskup štokholmskej diecézy 

kardinál Anders Arborelius. Časopis odôvodnil 

nomináciu tým, že Mons. Arborelius je prvý Švéd, 

ktorý má kardinálsku hodnosť. Je to osobnosť, ktorá 

sa od začiatku svojho biskupského pôsobenia v roku 

1998 aktívne zapája do verejnej diskusie vo Švédsku.  

Kard. Arborelius je člen rehole karmelitánov.    VIAC 

Vatikán spustil nový spravodajský portál Vatican News v šiestich jazykoch 

Svätá stolica spustila nový spravodajský portál s názvom Vatican News. Ako vysvetlil 

prefekt Sekretariátu pre komunikáciu Mons. Dario Edoardo Viganò, portál s 

adresou www.vaticannews.va je zatiaľ pre šesť svetových jazykov a funguje v pracovnej 

verzii Beta. Zo súčasnej angličtiny, španielčiny, taliančiny, francúzštiny, nemčiny a 

portugalčiny by sa mal portál Vatican News postupne rozšíriť na 40 jazykov, medzi 

ktorými je aj slovenčina. Slovenská redakcia vatikánskeho spravodajstva bude dovtedy 

pokračovať vo svojom multimediálnom internetovom spravodajstve na doterajšom portáli 

Vatikánskeho rozhlasu s adresou sk.radiovaticana.va. 

 

________________________________________________________________________________ 
 

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 sr. Alena Barvirčáková CJ 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/20/mons_pizzaballa_o_situ%C3%A1cii_jeruzalema_po%C4%8Det_p%C3%BAtnikov/1355785
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/19/viano%C4%8Dn%C3%A9_posolstvo_kres%C5%A5anov/1355603
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/15/nosite%C4%BEom_titulu_%E2%80%9E%C5%A1v%C3%A9d_roka%E2%80%9C_je_kardin%C3%A1l_anders_arborelius/1354969
http://www.vaticannews.va/
http://sk.radiovaticana.va/
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Všetci sme žobrákmi Božej lásky,  

ktorá dáva zmysel nášmu životu 

a ponúka nám život bez konca.  
 

Všetci máme talenty, ktoré nám dal Boh. 

Nikto sa nemôže pokladať za tak chudobného, 

aby nemohol darovať niečo ostatným. 

Svätý Otec František 

 
 

 


