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Milí čitatelia, p{pež František navštívil uplynulý týždeň jedno z najdôležitejších prístavných miest 

Talianska – Janov. Svätý Otec sa stretol so zástupcami sveta práce, s miestnym duchovenstvom 

i ml{dežou. Svojou n{vštevou potešil aj deti v pediatrickej nemocnici. K obedňajšiemu stolu si sadol 

spolu s utečencami, ľuďmi v núdzi či väzňami. Vyvrcholením p{pežovej pastoračnej cesty bola 

eucharistick{ sl{vnosť v centre mesta za účasti tisícok veriacich. Okrem ďalších významných 

udalostí zo života Cirkvi sa na z{ver pozrieme aj do Maďarska. Budapešť totiž hostila svetový 

Summit rodín, na ktorom malo medzi troma tisíckami delegátov svoje zastúpenie aj Slovensko.     

             Eva J{nošíkov{      

________________________________________________________________________________ 

Prehľad pastoračnej cesty p{peža Františka do Janova 

27. mája 2017 

P{pež František venoval poslednú májovú sobotu pastoračnej n{všteve Janova. Program 

sa začal stretnutím so zástupcami zo sveta práce. „Svet práce je ľudskou prioritou, a preto ho 

treba brať aj ako kresťanskú prioritu. Vždy tu bolo priateľstvo medzi Cirkvou a prácou, počnúc 

Ježišom robotníkom,“ povedal Svätý Otec tisíckam oceliarov, pracovníkov lodných dokov 

a ďalších priemyselných podnikov, ktorí prišli na stretnutie s Petrovým nástupcom 

v pracovných odevoch, mnohí s prilbami na hlavách.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/27/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_27_m%C3%A1ja_2017_v_janove/1315085
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/27/p%C3%A1pe%C5%BE_v_janove_so_svetom_pr%C3%A1ce_pr%C3%A1ca_je_dar,_nielen_z%C3%A1sluha/1315096
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Svoje rady a podnety následne p{pež František ponúkol v Katedrále sv. Vavrinca 

miestnym kňazom, seminaristom a osobám zasväteného života. Svätý Otec hovoril o 

kritéri{ch pre intenzívny duchovný život v službe kňaza v súčasnom modernom svete či 

o tom, ako lepšie žiť svoje zasvätenie, charizmu, apoštol{t v diecéze. 

Vo Svätyni Panny Márie Str{žkyne viedol Svätý Otec dialóg s miestnou ml{dežou, ktorú 

vyzval, aby neboli „turistami života“. Stretnutie sledovali prostredníctvom telemostu aj 

odsúdenci z miestnej väznice, ktorým sa na záver p{pež František zvl{šť prihovoril.     

K obedňajšiemu stolu si Svätý Otec sadol spolu s chudobnými, utečencami, ľuďmi bez 

strechy nad hlavou a väzňami. Popoludní navštívil miestnu Pediatrickú nemocnicu, kde 

sa okrem detí rôznych vekových kategórii z rozličných oddelení stretol aj s personálom 

zdravotníckeho zariadenia. 

Vyvrcholením pastoračnej n{vštevy Janova bola slávnostná omša v predvečer Siedmej 

veľkonočnej nedele na Kennedyho námestí za účasti 80-tisíc veriacich. Svätý Otec vo svojej 

homílii hovoril o moci, o ktorej Ježiš uisťoval svojich učeníkov a ktorá spočíva v tom, že 

spája nebo a zem:  

„Ako u učeníkov v prvopočiatkoch, našimi miestami ohlasovania sú cesty sveta: Predovšetkým tam 

Pán očak{va, že ho dnes ľudia spoznajú. Tak ako v počiatkoch, túži, aby sa ohlasovanie konalo 

nie našou, ale jeho silou: nie silou sveta, ale čistou a miernou silou radostného svedectva.“ 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/27/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_v_janove_mlad%C3%AD,_nebu%C4%8Fte_%E2%80%9Eturistami_%C5%BEivota%E2%80%9C/1315257
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/27/v_janove_obedoval_s_chudobn%C3%BDmi_a_nav%C5%A1t%C3%ADvil_detsk%C3%BA_nemocnicu/1315282
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/27/hom%C3%ADlia_v_janove_silu_pr%C3%ADhovoru_a_ohlasovania_m%C3%A1me_od_p%C3%A1na/1315236
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Eucharistická sl{vnosť za účasti 80-tisíc veriacich na Kennedyho námestí v Janove 

Katechéza Svätého Otca: Rozsievači n{deje, tešitelia v sile Ducha Svätého 

Generálna audiencia Svätého Otca Františka sa v stredu opäť niesla v zameraní na tému 

nádeje. Známe príslovie „N{dej umiera posledn{“ možno povedať aj v opačnom smere: 

„Kým dúfam, žijem“, vysvetlil p{pež František.  Duch Svätý robí kresťana schopným nielen 

dúfať, ale aj šíriť nádej ako jej „rozsievač“.  

Na Námestí sv. Petra bolo aj vyše sto slovenských pútnikov z rôznych regiónov. V závere 

audiencie Svätý Otec pozdravil účastníkov národnej púte z Českej republiky, ktorá prišla 

pod vedením pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku pri príležitosti 75. 

výročia vyhladenia Lidíc. Pri tejto príležitosti priniesli do Ríma obraz Lidickej Madony. 

Novým vikárom pre Rímsku diecézu sa stal Mons. Angelo De Donatis 

P{pež František ako Rímsky biskup prijal zrieknutie sa úradu svojho generálneho vikára 

pre Rímsku diecézu a arcikňaza P{pežskej baziliky sv. Jána v Lateráne kardinála Agostina 

Valliniho. Jeho nástupcom sa stal 63-ročný arcibiskup Angelo De Donatis.          VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/26/nov%C3%BDm_vik%C3%A1rom_pre_r%C3%ADmsku_diec%C3%A9zu_je_mons_angelo_de_donatis/1314901
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P{pež František sa stretol s premiérom Kanady  

Svätý Otec v pondelok prijal kanadského predsedu vlády Justina Trudeaua s manželkou. 

V rámci rozhovoru sa pristavili pri témach integrácie a zmierenia a pozornosť venovali aj 

otázkam  n{boženskej slobody a súčasným etickým problémom.           VIAC 

Malé sestry dona Orioneho na audiencii u p{peža Františka 

Svätý Otec František prijal členky kongregácie Malých sestier misionárok lásky, ktorú 

pred viac než 100 rokmi založil kňaz Luigi Orione. P{pež spomenul dôležité požiadavky 

na misionára: naplnenosť Duchom Svätým a holistická spiritualita založen{ na Kristovi, 

Božom slove a liturgii, ako aj zhostenie sa úlohy byť prorokom milosrdenstva.          VIAC 

 

P{pežské misijné diela: Október 2019 bude „Mimoriadny misijný mesiac“ 

Svätý Otec František schválil návrh vyhl{siť na október 2019 tzv. „Mimoriadny misijný 

mesiac“ za účelom pripomenúť si storočnicu encykliky Maximum illud p{peža Benedikta 

XV. o činnosti misionárov vo svete a podporiť misijné úsilie Cirkvi v duchu programového 

dokumentu p{peža Františka Evangelii gaudium.              VIAC 

Poludňajší príhovor Svätého Otca v 7. veľkonočnú nedeľu – Deň masmédií 

„Cirkev existuje pre ohlasovanie Evanjelia,“ povedal p{pež František v 7. veľkonočnú nedeľu 

na Námestí sv. Petra pri poludňajšej mari{nskej modlitbe. Táto úloha predstavuje 

„dôstojnosť“ a „najväčšiu česť“ každého pokrsteného.              VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/29/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_sa_stretol_s_premi%C3%A9rom_kanady_j_trudeauom/1315518
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/26/mal%C3%A9_sestry_dona_orioneho_na_audiencii_u_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka/1314999
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/30/p%C3%A1pe%C5%BEsk%C3%A9_misijn%C3%A9_diela_mimoriadny_misijn%C3%BD_okt%C3%B3ber_2019/1315666
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/28/polud%C5%88aj%C5%A1%C3%AD_pr%C3%ADhovor_v_7_ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%BA_nede%C4%BEu_%E2%80%93_de%C5%88_masm%C3%A9di%C3%AD/1315379
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P{peža zarmútila spr{va o útoku v Egypte na koptských kresťanov 

P{peža Františka hlboko zarmútila správa o „barbarskom“ útoku na pravoslávnych 

koptských kresťanov v Egypte, ktorý nazval „nezmyselným aktom nen{visti“. Svätý Otec 

v telegrame, ktorý v jeho mene zaslal vatikánsky št{tny sekretár kard. Pietro Parolin, 

vyjadril „úprimnú solidaritu tým, ktorých t{to n{siln{ ohavnosť poznačila“.           VIAC 

Južný Sud{n sa tento rok n{vštevy p{peža Františka nedočk{ 

P{pež František tento rok nenavštívi Južný Sudán. Potvrdil to riaditeľ Tlačového strediska 

Svätej stolice Greg Burke. P{pež vlani prijal n{boženských predstaviteľov Juhosudánskej 

republiky, ktorí ho pozvali na n{vštevu tejto africkej krajiny sužovanej etnickými bojmi.  

O cestu prejavil záujem aj počas n{vštevy anglikánskeho chrámu v Ríme.          VIAC 

Alb{nski biskupi sú v Ríme na n{všteve Ad limina apostolorum 

Svätý Otec v utorok 30. mája prijal na audiencii biskupov Katolíckej cirkvi v Albánsku, 

ktorí sú od piatku v Ríme na n{všteve „ad limina apostolorum“. Okrem stretnutia so 

Svätým Otcom postupne navštevujú jednotlivé oddelenia Rímskej kúrie.           VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/26/egypt_pri_%C3%BAtoku_na_autobus_zahynulo_28_koptsk%C3%BDch_kres%C5%A5anov/1314932
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/27/p%C3%A1pe%C5%BE_o_%C3%BAtoku_v_egypte_na_koptsk%C3%BDch_kres%C5%A5anov/1315152
http://sk.radiovaticana.va/news/2016/10/27/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_dostal_pozvanie_od_n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%BDch_l%C3%ADdrov_nav%C5%A1t/1268268
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/02/27/p%C3%A1pe%C5%BE_pri_n%C3%A1v%C5%A1teve_anglik%C3%A1nov_o_pl%C3%A1ne_nav%C5%A1t%C3%ADvi%C5%A5_ju%C5%BEn%C3%BD_sud%C3%A1n/1295430
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/30/ju%C5%BEn%C3%BD_sud%C3%A1n_sa_tento_rok_n%C3%A1v%C5%A1tevy_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_nedo%C4%8Dk%C3%A1/1315716
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/30/alb%C3%A1nski_biskupi_s%C3%BA_v_r%C3%ADme_na_n%C3%A1v%C5%A1teve_ad_limina_apostolorum/1315738
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Ranné homílie p{peža Františka  

„Topografiou kresťanského života“ je pamäť, modlitba a misia, uviedol v homílii v Dome 

sv. Marty 26. mája p{pež František. O tom, že je potrebné byť vnímavými na podnety 

Ducha Svätého sa zamyslel 29. mája. Napokon Pavlovú rozlúčku s Efezanmi, ktorá je 

podľa p{pežových slov vzorom pre duchovných pastierov, rozobral v rannej homílii  30. 

mája. 

Svetový summit rodín v Budapešti: Budujme silné rodiny 

Budovať silné rodiny. Tak znelo jedno z hlavných hesiel Svetového summitu rodín, ktorý 

od 25. do 28. mája hostila Budapešť. Medzi troma tisíckami delegátov z celého sveta 

nechýbali ani zástupcovia zo Slovenska. O významnom prolife podujatí sme sa 

porozprávali s europoslancami Annou Záborskou a Miroslavom Mikol{šikom.       VIAC 
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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@vatiradio.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/2017/05/26/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_u_sv_marty_topografia_kres%C5%A5ansk%C3%A9ho_%C5%BEivota/1314908
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/29/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_sme_vn%C3%ADmav%C3%AD_na_podnety_ducha_sv%C3%A4t%C3%A9ho/1315496
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/30/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_pavlova_rozl%C3%BA%C4%8Dka_s_efezanmi_/1315714
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/30/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_pavlova_rozl%C3%BA%C4%8Dka_s_efezanmi_/1315714
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/29/svetov%C3%BD_summit_rod%C3%ADn_v_budape%C5%A1ti_budujme_siln%C3%A9_rodiny/1315590

