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Slovensko opäť zažije svoj veľký deň.  Po tom, ako vatikánsky Štátny sekretariát oficiálne potvrdil 

termín „Košice, 1. september“, začalo sa radostné odpočítavanie blahorečenia mučenice čistoty, 

Božej služobníčky Anky Kolesárovej. V tomto našom výbere vatikánskych správ nájdete aj ďalšie 

zaujímavosti týkajúce sa Slovenska. V redakcii momentálne intenzívne pracujeme na príprave 

nového internetového portálu Vatican News v slovenčine. Ak všetko dobre pôjde, spustíme ho 

v závere prvého májového týždňa.  Aj v mene kolegyne Zuzky Klimanovej, ktorá pripravila toto 

vydanie vám príjemné čítanie praje 

                    P. Jozef Bartkovjak SJ 

________________________________________________________________________________ 
 
 

V Nedeľu Dobrého pastiera pápež vysvätil 16 kňazov  
V Nedeľu Dobrého pastiera Svätý Otec pri omši v Bazilike sv. Petra vysvätil 16 nových 

kňazov. V homílii vysvetlil podstatu kňazského povolania, spočívajúcu v samotnom 

Ježišovi Kristovi ako Najvyššom Veľkňazovi Novej zmluvy. Tento deň bol zároveň aj 55. 

svetovým dňom modlitieb za duchovné povolania. Pápež František k nemu 

vydal posolstvo s názvom: „Počúvať, rozlišovať a žiť povolanie od Pána“. Po spoločnej 

modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná Svätý Otec vyjadril svoju podporu Nikarague 

sužovanej vnútorným konfliktom.                      VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2018/03/02/posolstvo_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_franti%C5%A1ka_na_55_svetov%C3%BD_de%C5%88_modlitie/1365249
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/22/v_nede%C4%BEu_dobr%C3%A9ho_pastiera_p%C3%A1pe%C5%BE_vysv%C3%A4til_16_k%C5%88azov_z_r%C3%B4znych/1371954
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Vzťah kresťana k telu je pozitívny a úctivý   
V 3. veľkonočnú nedeľu 15. apríla pri modlitbe „Raduj sa, nebies Kráľovná“ pápež 

František pripomenul, že z viery vo vzkrieseného Krista vychádza kresťanská perspektíva 

pohľadu na ľudské telo. Vysvetlil, že vzťah kresťana k telu je pozitívny a úctivý, pretože 

ono predstavuje „úžasný Boží dar, určený na to, aby v jednote s dušou naplno vyjadroval Jeho 

obraz a podobu“. Pápež pripomenul závažnosť hriechu neúcty a násilia voči telu blížneho, 

ktoré sú „urážkou Boha Stvoriteľa“. V súvislosti s vystupňovaným napätím po raketovom 

útoku na Sýriu pápež vyzval zodpovedných politikov k dosiahnutiu spravodlivého mieru 

v Sýrii.                                             VIAC 
 

Zmrzlina pre bezdomovcov na sv. Juraja, meniny pápeža Františka 
Svätý Otec František, krstným menom Jorge Mario, oslávil 23. apríla svoje meniny, keďže 

jeho patrónom je svätý mučeník Juraj. Pápež pri príležitosti svojich mením požiadal 

vedúceho Pápežskej charity Mons. Krajewského, aby bezdomovcom, ktorým denne 

poskytujú jedlo a nocľah rozdali aj zmrzlinu. Celkovo sa rozdalo 3000 porcií, ktoré pri 

poludňajšej teplote 26 stupňov boli príjemným osviežením. 
 

Pápež si v Alessane a Molfette uctil pamiatku biskupa Tonina Bella 

V piatok 20. apríla pápež František podnikol pastoračnú návštevu juhotalianskeho regiónu 

Apúlia. Spolu s miestnou cirkvou si pripomenul štvrťstoročie od smrti Božieho služobníka 

biskupa Tonina Bella. V Molfette slávil pápež omšu za účasti 40-tisíc veriacich. Biskup 

Tonino Bello sa okrem hlbokej duchovnosti vyznačoval silným dôrazom na sociálnu 

spravodlivosť. Pápež František vystihol jeho vzor lásky k chudobným obrazom dobre 

naladeného rádia: „Cirkev, ktorá má vo svojom srdci chudobných, zostáva vždy naladená na 

Božiu vlnu, nikdy nestráca frekvenciu Evanjelia a cíti povinnosť vracať sa k podstate, aby 

svedomito ohlasovala, že Pán je jediné pravé dobro.“                     VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/14/k_eskal%C3%A1cii_v_s%C3%BDrii_sa_vyjadrili_cirkevn%C3%AD_predstavitelia/1371069
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/15/p%C3%A1pe%C5%BE_pri_nede%C4%BEnej_modlitbe_apeloval_na_politikov_za_s%C3%BDriu/1371082
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/23/zmrzlina_pre_bezdomovcov_na_sv_juraja/1372014
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/20/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_si_v_alessane_a_molfette_uctil_tonina_bella/1371776
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Katechézy o krste: Krst dáva silu pre zápas so zlom 

Pri generálnej audiencii 25. 

apríla predstavil Svätý 

Otec krst v tretej katechéze 

ako zdroj sily pre zápas 

kresťana proti zlu. Okrem 

iného povedal: „Celý 

kresťanský život je boj. 

Musíme však tiež vedieť, že 

nie sme sami, že Matka 

Cirkev sa modlí, aby jej deti, 

znovuzrodené v krste 

nepodľahli úskokom zlého, ale 

zvíťazili mocou Kristovej 

Veľkej noci.“               VIAC 

Pred týždňom, 18. apríla, v druhej katechéze o krste s názvom: „Znak kresťanskej viery“ 

pápež priblížil úvodné časti obradu krstu. Veriacich opäť vyzval, aby si pamätali dátum 

tohto svojho znovuzrodenia. Ako vysvetlil, krst súvisí s naším osobným povolaním: „Boh 

volá každého po mene, milujúc nás jednotlivo, v konkrétnosti nášho príbehu. Krst iniciuje osobné 

povolanie žiť ako kresťania, ktoré sa bude rozvíjať po celý život. Predpokladá osobnú odpoveď, nie 

vypožičanú odinakiaľ systémom „skopíruj a prilep.“              VIAC 
 

Strach prekonáme láskou, modlitbou a humorom 
Láska k Bohu a láska k blížnemu sú „uholné kamene“, na ktorých treba rozvíjať svoje 

povolanie, „aby ste mohli rásť prehlbujúc stále viac vašu pozornosť voči iným, zvlášť tým 

najnúdznejším“. Týmito slovami sa prihovoril pápež František asi päťdesiatke 

predstavených a študentov z Anglického kolégia v Ríme (The Venerable English College), 

ktorých prijal v sobotu 21. apríla vo Vatikáne.                                                                     VIAC 
 

Diecézy Bologna a Cesena na ďakovnej púti k hrobu sv. Petra 
Vatikánske námestie sa v sobotu 21. apríla zaplnilo viac ako 13 tisíc veriacimi z diecéz 

Bologna a Cesena, ktorí sa prišli Svätému Otcovi  poďakovať za jeho minuloročnú 

pastoračnú návštevu. Svätý Otec všetkých povzbudil k svätosti slovami zo svojej 

apoštolskej exhortácie Gaudete et exsultate (č. 19): „Pre kresťana nie je možné myslieť na vlastné 

poslanie na zemi bez toho, aby ho chápal ako cestu ku svätosti.“            VIAC 
 

Pápež mladým Kuby: Zamilovaní do Ježiša budujte Cirkev a vlasť  
„Drahí mladí, povzbudzujem vás, aby ste sa zamilovali do Ježiša a aby ste sa čoraz konkrétnejšie 

angažovali v službe Cirkvi v týchto konkrétnych okolnostiach dnešnej Kuby, a to bez strachu 

načúvať volaniu Boha v situáciách, ktoré sa vám ponúkajú každý deň.“ Týmito slovami oslovuje 

pápež František vo videoposolstve mladých Kuby, ktorí sa zišli v súvislosti s prípravami 

na Svetové dni mládeže 2019 v Paname a na stretnutie mladých v Santiagu de Cuba. VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/25/katech%C3%A9za_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_krst_d%C3%A1va_silu_pre_z%C3%A1pas_so_zlom/1372367
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/18/gener%C3%A1lna_audiencia_krst_sa_t%C3%BDka_n%C3%A1%C5%A1ho_mena_i_povolania/1371464
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/21/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_anglick%C3%BDm_seminaristom/1371884
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/01/p%C3%A1pe%C5%BE_frant%C5%A1iek_nav%C5%A1t%C3%ADvil_talianske_diec%C3%A9zy_cesena_a_bologna/1340131
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/21/diec%C3%A9zy_bologna_a_cesena_na_%C4%8Fakovnej_p%C3%BAti_k_hrobu_sv_petra/1371872
https://www.youtube.com/watch?v=DiXj6BM175w
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/21/p%C3%A1pe%C5%BE_mlad%C3%BDm_kuby_zamilovan%C3%AD_do_je%C5%BEi%C5%A1a_budujte_cirkev/1371820
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Pápež prijal 400 členov Konfederácie benediktínov 
„Chcel by som vyjadriť svoju hlbokú úctu a vďaku za dôležitý prínos pre život Cirkvi, o ktorý sa za 

takmer 1500 rokov benediktíni zaslúžili v každej časti sveta“. Takto sa pápež František 

prihovoril 19. apríla benediktínov, ktorých prijal pri príležitosti 125. výročia založenia ich 

konfederácie. Približne 400 mníchom a mníškam povedal: „V tejto dobe, v ktorej sú ľudia tak 

zaneprázdnení, že nemajú potrebný čas na počúvanie Božieho hlasu, vaše kláštory sa stávajú akoby 

oázami mužov a žien každého veku, pôvodu, kultúry a náboženstva, kde môžu objaviť krásu ticha 

a znovu nájsť seba samých, v harmónii so stvorenstvom, dovoľujúc Bohu, aby znovu nastolil 

správny poriadok v ich životoch“, povedal okrem iného v príhovore pápež.           VIAC 
 

Audiencia Univerzity Villanova z Filadelfie založenej augustiniánmi 
Svätý Otec v sobotu 14. apríla prijal na osobitnej audiencii delegáciu vedenia Univerzity 

Villanova z Filadelfie. Predstaviteľom najstaršej katolíckej univerzity v americkom štáte 

Pensylvánia pápež František adresoval tieto slová o poslaní vysokých škôl: „Univerzity, 

svojou povahou, sú určené byť laboratóriami dialógu a stretnutia v službe pravde, spravodlivosti 

a obrany ľudskej dôstojnosti na každom stupni.“               VIAC 
 

 

Emeritný pápež Benedikt XVI. oslávil 91. narodeniny 
Pred 91 rokmi, 16. apríla 1927 sa v bavorskom Marktl am Inn narodil Joseph Aloisius 

Ratzinger. Narodeninový deň slávil Benedikt XVI. v spoločnosti svojho brata Georga 

Ratzingera v spokojnej rodinnej atmosfére. V skorých ranných hodinách Svätý Otec 

František za neho obetoval svätú omšu, po ktorej mu zaslal svojej osobné blahoprianie. 

Večer na počesť jubilanta pripravila koncert dychová hudba Pápežskej Švajčiarskej gardy 

pri jeho rezidencii Mater Ecclesiae.                 VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/19/p%C3%A1pe%C5%BE_prijal_400_%C4%8Dlenov_konfeder%C3%A1cie_benedikt%C3%ADnov_pri_v%C3%BDro%C4%8D%C3%AD/1371636
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/14/p%C3%A1pe%C5%BE_prijal_vedenie_univerzity_villanova_z_filadelfie/1371018
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/14/benedikt_xvi_osl%C3%A1vi_91_narodeniny_v_kruhu_najbli%C5%BE%C5%A1%C3%ADch/1371051
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/16/emeritn%C3%BD_p%C3%A1pe%C5%BE_benedikt_xvi_dnes_sl%C3%A1vi_91_narodeniny/1371147
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Ranné homílie Svätého Otca z Domu sv. Marty 

Pápež František sa po veľkonočnej prestávke opäť vrátil k pravidelnému sláveniu svätých 

omší so skupinami veriacich v Dome sv. Marty. Pri rannej svätej omši 12. apríla sa v 

príhovore zameral na vydávanie svedectva životom.  

„Skutočná sloboda je nechať vo svojom živote priestor Bohu a nasledovať ho s radosťou aj 

v utrpení“, vysvetlil Svätý Otec v homílii 13. apríla.  

16. apríla pápež v Dome sv. Marty varoval pred nasledovaním Ježiša zo zištných dôvodov 

a naopak povzbudil hľadať Ježiša pre samotnú vieru a pre jeho Slovo.  

„Skutočný prorok je schopný plakať nad ľudom, 

ktorý ho nepočúva“, povedal Petrov nástupca v 

homílii 17. apríla.  

Všetci kresťania majú „povinnosť“ a „posla-

nie“ evanjelizovať, prosiac o milosť byť „po-

slucháčmi Ducha Svätého“, aby „vychádzali 

smerom von“, prejavujúc „blízkosť ľuďom“ a 

vychádzajúc „nie z teórie, ale z konkrétnych 

situácií“ – to je myšlienka pápeža z homílie 

19. apríla. 
 

Vatikánska známka k výročiu schvá-

lenia slovanského liturgického jazyka 
V máji 2018 vydá Vatikán v spolupráci so 

Slovenskom poštovú známku pri príležitosti 

1150. výročia pápežského schválenia 

používania slovanskej reči v liturgii ako 

štvrtého liturgického jazyka popri hebrejčine, 

gréčtine a latinčine. Grafickú predlohu 

známky vytvoril pre túto príležitosť grafik a 

rytec František Horniak na základe obrazu 

maliara Dušana Kállaya.  
 

Ostatky kardinála Berana preniesli z Vatikánu do Prahy 
Ostatky kardinála Josefa Berana, ktoré boli od jeho smrti v roku 1969 uložené v krypte pod 

Vatikánskou bazilikou, slávnostne previezli do 

jeho vlasti. Kryptu Baziliky sv. Petra rakva opustila 

vo štvrtok 19. apríla po ceremónii za účasti 

arcikňaza baziliky kardinála Angela Comastriho, 

kardinálov Jozefa Tomka a Giovanniho Battistu Re, 

biskupov Jana Vokála, Tomáša Holuba a Zdenka 

Wasserbauera, českého veľvyslanca pri Svätej 

stolici Pavla Vošalíka a ďalších zástupcov českého 

cirkevného a politického života.                       VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/12/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_pokra%C4%8Duje_v_rann%C3%BDch_hom%C3%ADli%C3%A1ch/1370766
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/13/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_v_hom%C3%ADlii/1370908
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/16/v_rannej_hom%C3%ADlii_dal_p%C3%A1pe%C5%BE_n%C3%A1vod,_ako_o%C4%8Disti%C5%A5_na%C5%A1u_vieru/1371180
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/17/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_ozajstn%C3%BD_prorok_je_prorokom_n%C3%A1deje/1371365
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/19/%C5%A1tvrtkov%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_evanjeliz%C3%A1cia_je_dielom_ducha/1371635
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/01/03/vatik%C3%A1n_a_slovensko_spolu_vydaj%C3%BA_po%C5%A1tov%C3%BA_zn%C3%A1mku_k_v%C3%BDro%C4%8Diu_sl/1357305
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/19/vatik%C3%A1nska_zn%C3%A1mka_k_1150_v%C3%BDro%C4%8Diu_schv%C3%A1lenia/1371658
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/17/pozostatky_kard_josefa_berana_prevez%C3%BA/1371360
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/21/ostatky_kardin%C3%A1la_berana_po_prenesen%C3%AD_z_r%C3%ADma_vystavili_prahe/1371903
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Rozhovory francúzskeho sociológa Woltona s pápežom Františkom 
„Boh je básnik. Dosiaľ nepublikovaný rozhovor o politike a spoločnosti.“ Pod týmto titulom 

predstavili vo Vatikáne talianske vydanie knihy rozhovorov s pápežom Františkom, ktorej 

autorom je francúzsky intelektuál a sociológ Dominique Wolton. František „nie je ľudovým 

pápežom, ale chce byť pápežom všetkých,“ uviedol autor knihy v pondelok 23. apríla pri 

prezentácii v historickej Marconiho sále Vatikánskeho rozhlasu. Nie je „ľavičiar“, ale „má 

zlosť voči šialenstvám sveta, voči nespravodlivostiam, egoizmu, voči výrobe zbraní a obchodníkom s 

nimi. Má veľkú dôveru v jednoduchých ľudí a menej v elity.“             VIAC 

V Ríme úradne otvorili spis kauzy mučeníctva vincentína Jána Havlíka 
Kauza blahorečenia Božieho služobníka Jána Havlíka z rehole vincentínov sa posunula do 

pracovnej fázy. V stredu 18. apríla na pôde vatikánskej Kongregácie pre kauzy svätých 

úradne otvorili zapečatený spis z ukončenej diecéznej fázy, doručený kongregácii v závere 

februára tohto roku.                                                                                                                  VIAC 

Blahorečenie Anny Kolesárovej bude 1. septembra v košickom Čermeli 

Slávnosť blahorečenia Božej služobníčky Anny Kolesárovej z Vysokej nad Uhom bude v 

sobotu 1. septembra 2018 v Košiciach na štadióne Lokomotívy na Čermeľskej ceste. Svätý 

Otec František na obrad blahorečenia delegoval talianskeho kardinála Angela Amata, 

prefekta Kongregácie pre kauzy svätých.             VIAC 
  

________________________________________________________________________________ 
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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.lumen.sk 

Spravodajský servis - denný Newsletter 

Facebook Vatikánsky rozhlas – slovenská redakcia 
 

Kontakt: slovak@spc.va 

Programma Slovacco SpC, Piazza Pia 3, 00120 Città del Vaticano 

Bankový účet: UniCredit Bank, Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu, 6627995002/1111 

http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/24/rozhovory_franc%C3%BAzskeho_sociol%C3%B3ga_woltona_s_p%C3%A1pe%C5%BEom_franti%C5%A1ko/1372211
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/02/27/diec%C3%A9zny_spis_vincent%C3%ADna_j%C3%A1na_havl%C3%ADka_odovzdali_v_r%C3%ADme/1364854
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/19/v_r%C3%ADme_%C3%BAradne_otvorili_spis_kauzy_mu%C4%8Den%C3%ADctva_j%C3%A1na_havl%C3%ADka_/1371593
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/25/blahore%C4%8Denie_anny_koles%C3%A1rovej_bude_1_septembra_v_ko%C5%A1iciach_/1372297
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/01/ve%C4%BEk%C3%A1_noc_v_jubiluj%C3%BAcom_p%C3%A1pe%C5%BEskom_slovenskom_kol%C3%A9giu_sv_cyr/1369417
http://www.lumen.sk/
https://www.facebook.com/Vatik%C3%A1nsky-rozhlas-slovensk%C3%A1-redakcia-415954921828821/?ref=bookmarks

