
                                                    1. – 7. júna

                                                                                           2017 

                                                                                                                           

          

________________________________________________________________________________ 

 

Jún sa Ríme rozbehol naozaj vo veľkom štýle. Hlavnou témou bol Duch Svätý a jeho pôsobenie, a to 

rovnako v dobe ranej Cirkvi ako i dnes. Osobitne bolo cítiť radosť pútnikov z charizmatických 

spoločenstiev z celého sveta vrátane Slovenska, ktorí spoločne ďakovali za polstoročie 

Charizmatickej obnovy. Svätý Otec, ktorý osobne prišiel medzi „charizmatikov“ na modlitbovú 

vigíliu, nazval tento fenomén „prúdom milosti“ a zdôraznil jeho ekumenický ráz, ktorý mal už od 

počiatkov. V hlavnej homílii na slávnosť Zoslania Ducha Svätého hovoril o „novom ľude“ a 

„novom srdci“, ktoré sú dielom Ducha Svätého. Príjemné čítanie vám praje     

       Jozef Bartkovjak SJ      

________________________________________________________________________________ 

Turíčna nedeľa vo Vatikáne za účasti charizmatických spoločenstiev 

V Nedeľu zoslania Ducha Svätého predsedal Svätý Otec František na Vatikánskom 

námestí svätej omši, ktorá bola zároveň vyvrcholením osláv 50. výročia zrodu Katolíckej 

charizmatickej obnovy. Koncelebrovali desiatky kardinálov, stovka biskupov a okolo 600 

kňazov, medzi 60-tisíc prítomnými boli aj vyše dve stovky Slovákov z rozličných 

charizmatických spoločenstiev. 

Svätý Otec pozdravil 

aj „bratov a sestry 

iných kresťanských 

vyznaní, ktorí sa 

pripájajú k našej  

modlitbe“. V homílii 

zdôraznil, že Cirkev 

sa usiluje o oprav-

divú jednotu, ktorá 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/04/na_jubileu_katol%C3%ADckej_charizmatickej_obnovy_aj_200_slov%C3%A1kov/1316843
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/04/tur%C3%AD%C4%8Dna_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_nov%C3%BD_%C4%BEud_s_nov%C3%BDm_srdcom/1316860
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nie je uniformitou a vzýval Ducha Svätého týmito slovami: „Potrebujeme ťa pre život tak ako 

vodu: zostúp opäť na nás a nauč nás jednote, obnov naše srdcia a nauč nás milovať tak, ako nás ty 

miluješ, odpúšťať tak, ako nám ty odpúšťaš.“ 

Zlaté jubileum Katolíckej charizmatickej obnovy 

Program Zlatého jubilea Katolíckej charizmatickej obnovy sa sústredil v areáli Circo 

Massimo v centre mesta, kde hlavným bodom programu bola v sobotu 3. júna 

ekumenická modlitbová vigília za účasti Svätého Otca Františka. Súčasťou osláv vo 

Večnom meste boli od stredy modlitbové stretnutia, koncerty, konferencie a eucharistické 

slávenia v rímskych bazilikách. 

Podujatie s účasťou katolíckych charizmatických spoločenstiev z celého sveta ako aj hostí 

z iných cirkví a denominácií spoločne zorganizovali Medzinárodná služba katolíckej 

charizmatickej obnovy a Katolícke bratstvo. 

Svätý Otec pri modlitbovej vigílii okrem iného povedal: „Ďakujem, Katolícka charizmatická 

obnova, za to všetko, čo ste dali Cirkvi počas týchto päťdesiatich rokov! Cirkev počíta 

s vami, s vašou vernosťou Božiemu slovu, s vašou ochotou k službe a s vaším svedectvom života 

premeneného Duchom Svätým! 

Deliť sa so všetkými v Cirkvi s krstom v Duchu Svätom, chváliť Pána bez prestania, spoločne 

kráčať s kresťanmi rozličných cirkví a kresťanských spoločenstiev v modlitbe a v činnosti pre 

chudobných. Slúžiť tým najchudobnejším a chorým. Toto očakáva Cirkev a pápež od vás, Katolícka 

charizmatická obnova, ale od vás všetkých: všetkých vás, ktorí ste vstúpili do tohto prúdu milosti!“ 

Stiahnite si celý príhovor pápeža Františka v slovenskom preklade. Prinášame aj plný 

preklad príhovoru pápežského kazateľa P. Raniera Cantalamessu. VIAC 

Júnové videoposolstvo: «Nie» obchodovaniu so zbraňami 

V mesiaci jún pápež František vyzýva veriacich na 

celom svete, aby sa pripojili k modlitbe za 

skoncovanie s obchodovaním so zbraňami. 

Apoštolát modlitby pripravil videoposolstvo, 

v ktorom Svätý Otec hovorí: 

„Je absurdným protirečením hovoriť o pokoji, rokovať o 

mieri a zároveň šíriť alebo povoľovať obchod so zbraňami. 

Ide v tejto či tamtej vojne skutočne o vyriešenie 

problémov, alebo sú to komerčné vojny, aby sa nelegálne 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/05/cel%C3%BD_pr%C3%ADhovor_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_pri_vig%C3%ADlii_charizmatickej_obnovy/1317125
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/06/p_cantalamessa_pri_zlatom_jubileu_charizmatickej_obnovy/1317276
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/03/r%C3%ADm_%C5%BEije_50_v%C3%BDro%C4%8D%C3%ADm_katol%C3%ADckej_charizmatickej_obnovy/1316826
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predali zbrane a obchodníci smrti tak zbohatli? Skoncujme s touto situáciou. Modlime sa všetci 

spoločne za predstaviteľov krajín, aby sa s rozhodnosťou zaviazali skoncovať s obchodovaním so 

zbraňami, ktoré zapríčiňuje toľko nevinných obetí.“ VIAC 

Vatikán na EXPO 2017 v Kazachstane: Energia budúcnosti 

Svätá stolica bude aktívne prítomná na výstave EXPO 2017 v hlavnom meste Kazachstanu 

Astane. V dňoch 8. až 11. júna prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál 

Peter Turkson navštívi Astanu, aby otvoril vatikánsky pavilón so sloganom: „Energia pre 

spoločné dobro: starostlivosť o náš spoločný domov“. Svätá stolica sa podieľa na 

svetových výstavách EXPO už od roku 1851. VIAC 

Stredajšia katechéza: Boží otcovský vzťah je zdrojom našej nádeje 

Pri generálnej audiencii 7. júna Svätý Otec hovoril v katechéze o Božom otcovstve 

ako zdroji našej nádeje. V 25. pokračovaní svojich katechéz o nádeji vysvetlil otcovský 

vzťah Boha k nám: „Evanjelium Ježiša Krista nám zjavuje, že Boh, ktorý nevie zostať bez nás, on 

nikdy nebude akýsi „Boh bez človeka“. On je ten, čo nevie zostať bez nás, a toto je jedno veľké 

tajomstvo!“ 

Pápež František predniesol aj osobitnú výzvu k pokračovaniu v spoločnom úsilí 

kresťanov, židov a moslimov za pokoj na Blízkom východe. Pozval k modlitbovej 

iniciatíve „Minúta za pokoj“ pri príležitosti tretieho výročia historického stretnutia vo 

Vatikáne s izraelským prezidentom Peresom a palestínskym prezidentom Abbásom. 

„V našej dobe je veľká potreba modlitby – kresťanov, židov a moslimov – za pokoj,“ povedal pápež 

František. VIAC 

Vyšlo Pápežské posolstvo na Svetový deň misií 

Na Turíčnu nedeľu vyšlo Pápežské posolstvo na 91. svetový deň misií, ktorý sa bude 

sláviť  22. októbra 2017. Jeho téma znie: „Misia je srdcom viery Cirkvi“. Svätý Otec svoje 

posolstvo zverejnil na záver slávenia na Námestí sv. Petra so slovami: „Nech Duch Svätý 

podopiera misiu Cirkvi po celom svete a dodáva silu všetkým misionárom a misionárkam 

Evanjelia.“ VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/02/videoposolstvo_p%C3%A1pe%C5%BEa_proti_obchodovaniu_so_zbra%C5%88ami/1316437
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/07/vatik%C3%A1n_na_expo_2017_v_kazachstane_energia_bud%C3%BAcnosti/1317443
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/07/katech%C3%A9za_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_bo%C5%BE%C3%AD_otcovsk%C3%BD_vz%C5%A5ah_je_zdroj_n%C3%A1deje/1317484
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/04/sl%C3%A1venie_tur%C3%AD%C4%8Dnej_nedele_vo_vatik%C3%A1ne,_posolstvo_ku_d%C5%88u_misi%C3%AD/1316878
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Október 2019 bude pre Cirkev „Mimoriadny misijný mesiac“ 

Zástupcovia Pápežských misijných diel  (PMD) z 

celého sveta sa na prelome mája a júna zišli v 

Ríme. Hneď v úvode oznámil prezident 

organizácie Mons. Protase Rugambwa, že Svätý 

Otec František schválil návrh vyhlásiť na október 

2019 tzv. Mimoriadny misijný mesiac.  

Cieľom Misijného októbra 2019 bude pripomenúť 

storočnicu encykliky Maximum illud pápeža 

Benedikta XV. o činnosti misionárov vo svete a 

podporiť  misijné úsilie Cirkvi v duchu 

programového dokumentu Evangelii gaudium. 

Svätý Otec sa zástupcom PMD prihovoril pri osobitnej audiencii vo Vatikáne. 

Reakcie na teroristický útok v centre Londýna 

Pápež František reagoval na atentát v centre Londýna vo svojom nedeľnom poludňajšom 

príhovore: „Nech Duch daruje pokoj celému svetu; nech uzdraví rany vojny a terorizmu, ktorý aj 

tejto noci v Londýne zasiahol nevinných civilov: modlime sa za obete a ich príbuzných.“ Na 

teroristický čin reagovali vo Veľkej Británii náboženskí predstavitelia anglikánov i 

moslimov. 

Detský vlak už po piaty raz umožnil talianskym deťom navštíviť pápeža  

Aula Pavla VI. sa v sobotu 3. júna zaplnila radostnými hlasmi detí, ktoré prišli na 

stretnutie so Svätým Otcom špeciálnym „Detským vlakom“. Viac ako 400 detí, prevažne v 

mladšom školskom veku, prišlo z oblastí postihnutých zemetrasením v strednom 

Taliansku. Piaty ročník iniciatívy Pápežskej rady pre kultúru a talianskych Štátnych 

železníc sa témou zameral na ochranu stvorenstva: „Malí cestujúci, veľkí vyslanci, 

strážcovia Zeme“. VIAC  

Pápež ku členom FAFCE: Európa musí brať rodinu ako vzácny poklad  

Pápež František prijal 1. júna vyše sto 

členov Federácie katolíckych združení 

rodín v Európe (FAFCE), ktorá tento 

rok slávi dvadsať rokov svojho vzniku. 

FAFCE so sídlom v Bruseli združuje 

štrnásť  európskych národných 

rodinných združení a je jedinou 

európskou organizáciou tohto druhu 

s priamym odvolaním sa na 

Magistérium Katolíckej cirkvi. 

Slovensko v nej zastupujú Klub 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/03/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_o_cieli_misijn%C3%A9ho_mesiaca/1316668
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/06/arcibiskup_welby_reaguje_na_teroristick%C3%A9_%C3%BAtoky_v_lond%C3%BDne/1317335
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/06/moslimsk%C3%A1_rada_brit%C3%A1nie_proti_modlitbe_na_pohrebe_teroristov/1317339
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/03/detsk%C3%BD_vlak_u%C5%BE_po_piaty_raz_umo%C5%BEnil_de%C5%A5om_nav%C5%A1t%C3%ADvi%C5%A5_p%C3%A1pe%C5%BEa/1316735
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mnohodetných rodín a Hnutie kresťanských rodín. Na audiencii bola prítomná aj 

europoslankyňa Anna Záborská.   

Rodina v Európe podľa pápežových slov prechádza v súčasnosti najmä štyrmi veľkými 

krízami: demografickou, migračnou, pracovnou a výchovnou. „Vašou úlohou bude častokrát 

vyprovokovať konštruktívny dialóg s rôznymi aktérmi sociálnej sféry, bez skrývania vašej 

kresťanskej identity, naopak, táto identita vám pomôže vždy vidieť ponad zdanie 

a okamžik,“ povzbudil prítomných Svätý Otec. VIAC 

Svetové stretnutie rodín 2018 v Dubline počíta s účasťou Svätého Otca  

Prípravy na IX. ročník Svetového stretnutia rodín sú v plnom 

prúde. Uskutoční sa v dňoch 21. - 26. augusta 2018 v Dubline 

s témou „Evanjelium rodiny: radosť pre svet“ a nemal by na ňom 

chýbať ani pápež František. 

Na prípravnom stretnutí 120 delegátov z 20 krajín sveta 1. - 2. 

júna v Dubline sa zúčastnili miestny arcibiskup Mons. 

Diarmuid Martin a prefekt Kongregácie pre laikov, rodinu 

a život kard. Kevin Joseph Farrell. Slovensko reprezentovali 

členka Rady pre rodinu a výkonná riaditeľka Arcidiecézneho 

centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy Monika Jucková a 

tajomníčka Rady pre rodiny KBS Viera Václavová. 

Program Svetového stretnutia rodín bude tvoriť teologicko-

pastoračný kongres (22. – 24. augusta 2018), festival 

rodín v sobotu 25. augusta na štadióne s 80-tisícovou 

kapacitou a napokon eucharistická slávnosť so Svätým Otcom v nedeľu 26. augusta vo 

Phoenix parku. Práve na tomto mieste slávil omšu v roku  1979 sv. Ján Pavol II. Viac 

informácii: www.worldmeeting2018.ie. 

    

________________________________________________________________________________ 
 

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 

Spracoval Jozef Bartkovjak SJ 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/01/rozhovor_s_annou_z%C3%A1borskou_o_rodinnej_politike_v_eur%C3%B3pe/1316302
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/01/p%C3%A1pe%C5%BE_%C4%8Dlenom_fafce_eur%C3%B3pa_mus%C3%AD_bra%C5%A5_rodinu_ako_poklad/1316287
http://www.worldmeeting2018.ie/

