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Vážení priatelia Vatikánskeho rozhlasu, v tomto vydaní nájdete v prehľade hlavné témy apoštolskej
cesta Svätého Otca v Čile a Peru. S nábehom do nového roka sme sa s Listami z Vatikánu dostali
trochu mimo tempa, keďže na našu redakciu, ako aj na kolegov z iných redakcií sa zosypalo
množstvo technických problémov, ktoré nám veľmi sťažili prácu. Vieme, že mnohí sa za nás
modlíte, a sme za to vďační. Veríme, že v rámci reforiem, ktoré prebiehajú v rámci komunikačného
sektora Svätej stolice sa nakoniec veci vyvinú smerom k normálnemu fungovaniu, aby sme vám
mohli slúžiť v duchu našej misie byť „hlasom Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom“. Vďaka
za trpezlivosť a duchovnú podporu aj naďalej.
P. Jozef Bartkovjak SJ
________________________________________________________________________________

Apoštolská cesta pápeža Františka do Čile a Peru v prehľade

Harmonogram apoštolskej cesty pápeža Františka do Čile a Peru
SPIATOČNÁ CESTA Peru/Rím (pondelok 22. januára)
Pápež František počas letu z Limy do Ríma odpovedal novinárom
Tvít pápeža Františka: Ďakujem za modlitbové sprevádzanie pri apoštolskej ceste
7. DEŇ Peru (nedeľa 21. januára)
Pápež František ukončil 22. apoštolskú cestu omšou v Lime: „Teš sa, Pán je s tebou!“
Záverečný deň návštevy Peru zameral pápež František na veľké vzory svätosti
Pápež peruánskym mladým pri Anjel Pána: Šťastie sa tvorí láskou, nie fotoshopom
Svätý Otec vyzval klauzúrne sestry modliť sa za jednotu Cirkvi v Peru
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6. DEŇ Peru (sobota 20. januára)
Pápež pri mariánskej pobožnosti v Peru vyzval skoncovať s násilím na ženách
Pápežov návod na radosť pre peruánskych kňazov: Zasmiať sa pri pohľade do zrkadla
Pápež František v historickom meste Trujillo na severe Peru

5. DEŇ Peru (piatok 19. januára)
Pápež pripomenul predstaviteľom Peru boj s korupciou i životné prostredie
Pápež vyzval mládež domorodých kmeňov: Učte nás autentickému životnému štýlu
Pápež František pri stretnutí s národmi Amazónie otvoril v Peru prípravu Synody
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4. DEŇ Čile/Peru (štvrtok 18. januára)
Pápeža privítali v peruánskej Lime, dnes sa stretne s národmi Amazónie
Tvít pápeža Františka: Evanjeliová radosť ide z generácie na generáciu
Pápež sa v Čile stretol s príbuznými obetí Pinochetovej diktatúry
Omšu v Iquique ku cti patrónky Čile pápež František obetoval za integráciu národov
Pápež František dnes počas letu zosobášil čilský pár stevarda a letušku

3. DEŇ Čile (streda 17. januára)
Na Pápežskej katolíckej univerzite Čile pápež vyzval k podpore národného spolužitia
Stretnutie pápeža Františka s mladými Čile vo svätyni Panny Márie Karmelskej
Pápež sa stretol s domorodými národmi Čile pri omši za rozvoj národov
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2. DEŇ Čile (utorok 16. januára)
Čilskí kňazi a zasvätené osoby si s pápežom Františkom obnovili svoje „áno“
Pápež František načúval obetiam zneužívania kňazmi v Čile
Pápež František v ženskej väznici v Santiagu: Odpustenie nás poľudšťuje
Pápež František slávil omšu v Santiagu: Blahoslavení, čo pracujú pre pokoj a radosť
Pápež František sa stretol s verejnými predstaviteľmi Čile – plné znenie príhovoru
Pápež František začal návštevu Čile: „Túžim pozdraviť a objať všetok čilský ľud“

1. DEŇ Rím/Čile (pondelok 15. januára)
Pápež František počas letu do Čile: Sme na hrane, stačí jedna nehoda na spustenie vojny
Pápež František odletel na 22. apoštolskú cestu do Čile a Peru
PRED CESTOU
Čile: Arcibiskup Santiaga reagoval na útoky proti kostolom pred návštevou pápeža
Cesta pápeža do Čile a Peru bude pastoračná: domorodci, nábožnosť, úcta k prírode
Pred cestou do Čile a Peru pápež pozdravil ich obyvateľov cez video
Pápežova návšteva Peru bude symbolický začiatok synody 2019 o Amazónii
4

Listy z Vatikánu
Týždenný prehľad aktivít Svätého Otca

15. – 27. január 2018

Na generálnu audienciu prišiel aj Peter Sagan
Portugalský kňaz a básnik povedie exercície
Blahorečenie čaká Matku Alfonzu Eppingerovú
25. výročie vzťahov SR a ČR s Vatikánom
Posolstvo pápeža k Svetovému dňu médií reaguje na fenomén „fake news“
V Lurdoch sa zišli katolícki novinári z celého sveta na tému „Médiá a pravda“
Dobrovoľníci Červeného kríža u pápeža Františka: Prorocká facka na prebudenie dobra
Sedem katechéz k Svetovému stretnutiu rodín v Dubline naspieval Andrea Bocelli
V Davose na Svetovom ekonomickom fóre kardinál Turkson prečítal pápežov list
Pápež František opäť pozdvihol hlas za práva jezídov a ich návrat do vlasti
Ranné homílie Svätého Otca
Úmysly Apoštolátu modlitby vybrané Svätým Otcom na rok 2018
________________________________________________________________________________
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
Spracoval Jozef Bartkovjak SJ
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