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Radostné a milostiplné Veľkonočné sviatky! Prinášame vám prehľad všetkých príhovorov Svätého 

Otca Františka počas slávenia Veľkej noci a uplynulého Veľkého týždňa. Požehnané prežívanie 

veľkonočnej doby Vám v mene Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu praje 

      P. Jozef Bartkovjak SJ 

________________________________________________________________________________ 

Slávnosť zmŕtvychvstania Ježiša Krista: „A čo ty?“ 

V Nedeľu Pánovho zmŕtvych-

vstania slávil Svätý Otec František 

svätú omšu na námestí sv. Petra 

za účasti okolo 80-tisíc veriacich. 

Evanjeliový úryvok (Jn 20,1-9) o 

tom, ako po správe Márie 

Magdalény apoštoli Peter a Ján 

utekajú k prázdnemu Ježišovmu 

hrobu, zaznel v slávnostnom 

prednese po latinsky a grécky.  

V spontánnej homílii Svätý Otec 

predstavil veľkonočnú zvesť ako 

Božie prekvapenie, ktoré núti 

učeníka okamžite sa rozbehnúť. 

„Prekvapenie je to, čo tebou v srdci 

pohne, že sa ťa dotkne práve tam, kde 

to nečakáš. Aby som to vyjadril tak 

trochu slovami mladých: prekvapenie 

je ako dostať ranu pod pás; nečakáš to. 

Boh ale prichádza a pohne tvojím 

vnútrom. ... 

A ja? Mám srdce otvorené pre Božie 

prekvapenia, som schopný urýchlene 

ísť, alebo mám ten ustavičný refrén: 

«Veď zajtra sa uvidí, zajtra, 

zajtra...»? ... 

Ján a Peter bežali k hrobu. O Jánovi 

nám evanjelium hovorí: „Uveril“ (Jn 

20,8). Aj Peter: „Uveril“, ale svojím spôsobom; vierou, ktorá bola trochu premiešaná s výčitkami 

z toho, že zaprel Pána. ... A ja, dnes, v túto Veľkú noc 2018, čo robím? A čo ty?“ – položil 

každému otázku Svätý Otec. 

http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/01/v%C3%BDzva_p%C3%A1pe%C5%BEa_na_ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%BA_nede%C4%BEu_ako_reaguje%C5%A1_na_bo%C5%BEie/1369430
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Súčasťou veľkonočného programu bolo aj poludňajšie požehnanie Svätého Otca Rímu a 

celému svetu Urbi et Orbi.  

„Prosíme o ovocie pokoja pre celý svet, počnúc milovanou a mučenou Sýriou, ktorej obyvateľstvo je 

vyčerpané vojnou, ktorá nemá konca. Kiež v tejto Veľkej noci svetlo vzkrieseného Krista ožiari 

svedomia všetkých, čo zodpovedajú za politickú a vojenskú oblasť (...) Smrť, samota a strach už 

nemajú posledné slovo. Je tu jedno slovo, ktoré siaha ďalej, a ktoré môže vysloviť jedine Boh: je to 

slovo vzkriesenia.“ 

Príhovor na Veľkonočný pondelok: Ježiš zrúcal múry rozdelenia 

Pápež František sa v druhý deň Veľkonočnej oktávy pomodlil 

s veriacimi mariánsku antifónu Raduj sa, Nebies kráľovná a z 

okna pápežského domu im udelil požehnanie. V príhovore 

vysvetlil dosah Ježišovho víťazstva nad hriechom: obnovenie 

bratstva medzi ľuďmi je Ježišovým veľkonočným darom. 

„Veľmi dobre vieme, že hriech vždy spôsobuje rozdelenie a vždy plodí 

nepriateľstvo. Ježiš však zbúral medzi ľuďmi múr rozdelenia a znovu 

ustanovil mier tým, že začal utkávať sieť nového bratského 

spoločenstva. V našej dobe je veľmi dôležité nanovo objavovať 

bratstvo a spôsob akým ho žili prví kresťania. ... Bez bratského 

zdieľania dobier nemožno docieliť vytvorenie cirkevnej alebo 

občianskej komunity, iba ak zhluk jednotlivcov hnaných alebo 

zoskupených kvôli vlastným záujmom.“ 

http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/01/ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%BD_pr%C3%ADhovor_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_urbi_et_orbi/1369375
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/02/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_na_ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%BD_pondelok_je%C5%BEi%C5%A1_zr%C3%BAcal_m%C3%BAry/1369500
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Pápež František 2. apríla vyzval aj k solidárnosti s trpiacimi autizmom. Prefekt Dikastéria 

pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Peter Turkson vydal posolstvo, v ktorom upozornil 

na potrebu stáť po boku rodín s takto znevýhodnenými členmi.  

Homília pri veľkonočnej vigílii: Skala hrobu vykríkla, teraz je rad na nás 

Pri sobotnej vigílii v Bazilike sv. 

Petra, ktorá sa začala o pol 

deviatej liturgiou svetla s 

požehnaním veľkonočnej sviece, 

Svätý Otec udelil krst ôsmim 

katechumenom, trom ženám a 

piatim mužom, pôvodom 

z Talianska, Albánska, Peru, 

Nigérie a USA. 

V homílii poukázal na svedectvo 

odvaleného kameňa: aj príroda 

ohlasuje radosť z Kristovho 

víťazstva. 

„Skala hrobu vykríkla a svojim krikom ohlásila všetkým novú cestu. Bolo to stvorenie, ktoré ako 

prvé sa stalo ozvenou víťazstva Života nad všetkými skutočnosťami, ktoré sa snažili umlčať 

a zahamovať radosť evanjelia. Bola to skala hrobu, ktorá ako prvá odletela, a svojím spôsobom dala 

tón spevu chvály a nadšenia, radosti a nádeje, na ktorom sme všetci pozvaní sa podieľať.“ 

Sláviť Veľkú noc znamená pre kresťana plniť rolu odvážnych  ohlasovateľov života:   

„Sláviť Veľkú noc znamená znovu veriť, že Boh vstupuje a neprestáva vstupovať do našich 

životných príbehov, spochybňujúc naše uniformujúce a paralyzujúce predurčujúce predstavy. 

Sláviť Veľkú noc znamená dovoliť Ježišovi, aby porazil ten malodušný postoj, ktorý nás tak často 

blokuje a pokúša sa pochovať každý druh nádeje. 

Kameň hrobu vykonal svoju rolu, 

ženy si vykonali svoju rolu, teraz 

je pozvanie adresované ešte raz 

vám a mne. Pozvanie prelomiť 

zacyklené návyky, obnoviť náš 

život, naše rozhodnutia a našu 

existenciu. 

Pozvanie, ktoré je určené pre nás 

tam, kde sa nachádzame, v tom, čo 

robíme a čím sme, s tou „úrovňou 

moci“, ktorú máme. Chceme byť 

súčasťou tohto ohlasovania 

života, alebo zostaneme mlčať 

pred udalosťami?“ 

http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/01/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_pri_ve%C4%BEkono%C4%8Dnej_vig%C3%ADlii_skala_hrobu_vykr%C3%ADkla/1369367
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Veľký piatok Svätého Otca: Obrady umučenia a krížová cesta v Koloseu 
 

Na Veľký piatok pápež František 

predsedal obradom na pamiatku 

umučenia Pána v Bazilike sv. Petra, pri 

ktorých predniesol kázeň pápežský 

kazateľ P. Raniero Cantalamessa. 

Večer sa Svätý Otec presunul ku 

Koloseu na pobožnosť krížovej cesty. 

Meditácie nad klasickými štrnástimi 

zastaveniami Kristovej trpiteľskej 

cesty pripravili stredoškolskí a vysoko-

školskí študenti z Ríma.  

Autori textov sa striedali pri nesení kríža 

so zástupcami trpiacej Cirkvi v Sýrii a 

Iraku, ako aj ďalšími, ktorí majú pri 

veľkopiatkovej krížovej ceste tradične 

vyhradené miesto.  

Svätý Otec uzavrel slávenie 

modlitbou, v ktorej pre všetkých 

vyprosoval od Pána Ježiša Krista 

postoje zahanbenia, kajúcnosti a nádeje.  

„Syn človeka, pomôž nám vyzliecť sa z 

arogancie lotra po tvojej ľavici, i tých 

krátkozrakých a skazených, ktorí v tebe videli 

príležitosť niečo vyťažiť; videli v tebe 

odsúdeného, ktorého možno kritizovať; 

porazeného, ktorému sa možno posmievať; ďalšiu príležitosť ako zvaliť na iných, a dokonca na 

Boha, svoje vlastné previnenia. 

A prosíme ťa naopak, Boží Syn, aby sme sa stotožnili s tým dobrým lotrom, ktorý na teba hľadel s 

očami plnými zahanbenia, kajúcnosti a nádeje; ktorý očami viery videl v tvojej zdanlivej porážke 

božské víťazstvo a takto pokľakol pred tvojím milosrdenstvom a s počestnosťou si ulúpil raj!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2018/03/30/hom%C3%ADlia_r_cantalamessu_na_ve%C4%BEk%C3%BD_piatok_vedie%C5%A5_sk%C4%BAbi%C5%A5_eros_/1369214
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/03/06/tohtoro%C4%8Dn%C3%BA_kr%C3%AD%C5%BEov%C3%BA_cestu_v_koloseu_pripravili_mlad%C3%AD_%C5%A1tudenti/1365819
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/03/30/kr%C3%AD%C5%BE_v_koloseu_ponesie_aj_irack%C3%A1_dominik%C3%A1nka,_ktor%C3%A1_utiekla/1369113
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/03/31/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_sa_modlil_v_koloseu_v_spojen%C3%AD_s_mili%C3%B3nmi/1369235
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Pápež František na Zelený štvrtok svätil oleje a umyl nohy trestancom 
 

Na Zelený štvrtok dopoludnia predsedal Svätý Otec v Bazilike sv. Petra omši svätenia 

olejov – Missa Chrismatis za účasti stoviek kňazov z Rímskej diecézy i z rozličných krajín, 

ktorí sa zdržiavajú vo Večnom meste. V homílii kňazom kládol na srdce nevyhnutnosť 

pestovania dvojakej blízkosti: k Bohu a k Božiemu ľudu. Počas slávenia si prítomní kňazi 

obnovili svoje kňazské sľuby.  

Popoludní sa Svätý Otec odobral do rímskej väznice Regina Coeli, kde pri slávení svätej 

omše Pánovej večere umyl nohy 12 trestancom. V spontánnej homílii pápež vysvetlil 

Ježišovo konanie umývaním nôh učeníkom ako príklad toho, že ten, kto je na čele, má 

slúžiť. Je to Pánovo vyjadrenie lásky ku každému človeku:  

„Ty si pre mňa dôležitý. Ježiš, ktorý nám prichádza slúžiť, Ježiš, ktorý umýva nohy, je celkom iný 

ako Pilát, ktorý si umýva ruky.“  

 

 
 

                                  

http://sk.radiovaticana.va/news/2018/03/29/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_pri_om%C5%A1i_sv%C3%A4tenia_olejov/1368987
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/03/29/p%C3%A1pe%C5%BE_umyl_nohy_trestancom_v_regina_coeli_je%C5%BEi%C5%A1_riskuje/1369058
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Katechéza pápeža na Veľký týždeň: Byť kresťanmi bez predstierania 
 

V katechéze stredajšej generálnej audiencie vo Veľkom týždni sa pápež František venoval 

najdôležitejším dňom liturgického roka – Veľkonočnému trojdniu. Tieto sväté dni sú 

podľa jeho slov apelom k zodpovednosti a k misii.  

„«Kristus vstal z mŕtvych». Týmito slovami dojímavého jasania vrcholí Trojdnie. Obsahujú v sebe 

nielen ohlasovanie radosti a nádeje, ale aj výzvu k zodpovednosti a k misii. Takže nekončí sa to pri 

veľkonočnom koláči, vianočke, vajíčkach, oslavách... Toto je pekné, je to pekné, lebo je to rodinná 

oslava, avšak tam sa to nekončí. Tam sa začína cesta k misii, k ohlasovaniu, že Kristus vstal z 

mŕtvych. A toto hlásanie, ku ktorému vedie Trojdnie, pripravujúce nás na jeho prijatie, je centrom 

našej viery a našej nádeje, je jadrom, je ohlasovaním, je kerygmou – to je ťažké, avšak plne výstižné 

slovo – je kerygmou, ktorá neustále evanjelizuje Cirkev a s ktorou je potom Cirkev sama poslaná 

evanjelizovať.“ 

Pápež veriacich zároveň vystríhal pred falošnosťou v prežívaní viery: 

„Kresťan nemôže žiť so smrťou v duši, ani nemôže 

byť príčinou smrti. Spomeňme si ... na tzv. 

„kresťanských“ mafiánov. Ale títo s kresťanstvom 

nemajú nič spoločné. Hovoria si kresťania, ale nosia 

smrť vo vlastnej duši a aj druhým. Modlime sa za 

nich, aby sa Pán dotkol ich duše.“ 

Svätý Otec si zaspomínal aj na veľkonočný 

zvyk v Argentíne:  

„A odporúčam vám ísť vo veľkonočné ráno s deťmi 

k umývadlu a nechať ich, nech si umyjú oči. Bude 

to znak ako vidieť Vzkrieseného Ježiša.“ 

http://sk.radiovaticana.va/news/2018/03/28/katech%C3%A9za_p%C3%A1pe%C5%BEa_pred_ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%BDm_trojdn%C3%ADm/1368891
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Pápež na Kvetnú nedeľu: Radostný mladý človek nie je manipulovateľný 
 

Svätý Otec na Kvetnú nedeľu predsedal eucharistickej 

slávnosti Nedele Pánovho umučenia spojenej s 

procesiou s palmovými ratolesťami a prednesom 

Markových pašií.  

„Nečakajte kým sa rozkričia kamene“, vyzval v homílii 

pápež František osobitne mladých. Na Námestí sv. 

Petra boli okrem kardinálov a ďalších členov Rímskej 

kúrie aj tri stovky účastníkov Predsynodného 

stretnutia mladých z celého sveta a veľký počet 

ďalších pútnikov.  

V závere slávenia pápež prijal z rúk zástupcov 

mladých dokument zhrnujúci predsynodné stretnutie, 

ktorý poslúži pri príprave októbrovej synody 

biskupov na tému „Mladí, viera a rozlišovanie 

povolania“.  

V tento deň sa v diecézach na celom svete slávil 33. 

svetový deň mládeže, ku ktorému Pápež František vydal pososlstvo s titulom: „Neboj sa, 

Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1,30).  

Slovenská účastníčka predsynodného stretnutia Viktória Žolnová sa podelila so 

svedectvom o atmosfére stretnutia a s ďalšími zaujímavými postrehmi v rozhovore pre 

Vatikánsky rozhlas.                                                                                                       

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2018/03/25/p%C3%A1pe%C5%BE_na_kvetn%C3%BA_nede%C4%BEu_s_radostn%C3%BDm_mlad%C3%BDm_%C5%A5a%C5%BEko_manipulova%C5%A5/1368473
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/03/25/predstavili_dokument_z_predsynodn%C3%A9ho_stretnutia_mlad%C3%BDch/1368430
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/03/25/predstavili_dokument_z_predsynodn%C3%A9ho_stretnutia_mlad%C3%BDch/1368430
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/03/19/posolstvo_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_k_33_svetov%C3%A9mu_d%C5%88u_ml%C3%A1de%C5%BEe_2018/1367637
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/03/26/svedectvo_vikt%C3%B3rie_%C5%BEolnovej_o_predsynodnom_stretnut%C3%AD_mlad%C3%BDch/1368618
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Ďalšie články s veľkonočnou tematikou z Ríma 

Arcibiskup Cyril Vasiľ: Čím je človek bez viery vo vzkriesenie? 

Sviatočný príhovor kardinála Jozefa Tomka: Veľká noc – sviatok viery 

Veľká noc v jubilujúcom Pápežskom Slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda 

 

 

 

 
 

http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/02/arcibiskup_vasi%C4%BE_%C4%8D%C3%ADm_je_%C4%8Dlovek_bez_viery_vo_vzkriesenie/1369091
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/01/sviato%C4%8Dn%C3%BD_pr%C3%ADhovor_kardin%C3%A1la_jozefa_tomka/1369034
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
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Veľkonočná pohľadnica Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu 
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Listy z Vatikánu vydáva Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu 

Vlastníkom publikačných práv k fotografiám je Vatican Media, 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.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/2018/04/01/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

