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Milí čitatelia, p{pež František navštívil uplynulý týždeň Kvirin{lsky pal{c, ktorý je ofici{lnym 

sídlom prezidenta Talianskej republiky, aby sa stretol so Sergiom Mattarellom. Pri tejto príležitosti 

vyzdvihol „pozitívnu laicitu“ a humanit{rnu angažovanosť Talianska. V rámci svojho programu 

prijal biskupov Venezuely, ktorá sa zmieta v protivládnych protestoch, ako aj delegáciu z Panamy 

a nigérijskej diecézy Ahiara, na vyriešenie krízy ktorej nariadil disciplinárne opatrenie. Svätá 

stolica tiež spustila web pre mladých v rámci príprav na biskupskú synodu 2018, kde ich okrem 

zaujímavých inform{cií čak{ aj dotazník. Uplynulý týždeň vyšlo i posolstvo p{peža Františka k 1. 

svetovému dňu chudobných s n{zvom „Nemilujme slovami, ale skutkami“. Cirkev bude pravidelne 

sl{viť Deň chudobných v 33. nedeľu cezročného liturgického obdobia. 

           Eva J{nošíkov{      
________________________________________________________________________________ 

P{pež pokračoval v katechéze o n{deji: Boh miluje bezpodmienečne 

Božiu lásku si nepotrebujeme najprv zaslúžiť, ale je jeho nezištným darom. Naša nádej sa 

preto zakladá na istote, že sme jeho milovanými deťmi. Touto myšlienkou Svätý Otec 

František pri stredajšej generálnej audiencii vo Vatikáne pokračoval vo svojom cykle 

o kresťanskej nádeji. V horúcom slnečnom počasí organizátori prichýlili skupiny chorých 

v Aule Pavla VI., kde ich Svätý Otec pozdravil ešte pred príchodom na Námestie sv. Petra. 

Aj prítomných na námestí v úvode pozval, aby s nimi vytvorili duchovné spojenie. 
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Posolstvo p{peža Františka k 1. svetovému dňu chudobných 

„Sme povolaní natiahnuť ruku smerom k chudobným.“ Čeliac stále väčšiemu rozširovaniu 

chudoby „nemôžeme ostať nečinní a už vôbec si nemôžeme dovoliť rezignovať.“ S týmito 

slovami sa p{pež František obracia na veriacich v posolstve k Prvému svetovému dňu 

chudobných, ktoré v Tlačovom stredisku Svätej stolice predstavil v ôsmich svetových 

jazykoch predseda P{pežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella. 

 

Cirkev bude po prvýkrát sl{viť Svetový deň chudobných 19. novembra. V tento deň bude 

p{pež po slávnostnej liturgii v Bazilike sv. Petra obedovať s piatimi stovkami chudobných 

v Aule Pavla VI. Téma posolstva znie „Nemilujme slovami, ale skutkami“.          VIAC 

Posolstvo p{peža Latinskoamerickému parlamentu k ot{zke migr{cie 

P{pež zaslal posolstvo Latinskoamerickému parlamentu k otázke migrácie. Jednotlivé 

parlamenty Latinskej Ameriky upozorňuje na to, že centrom pozornosti musí byť „človek“, 

ktorého nemožno považovať za „číslo a ani za abstraktnú bytosť“.                VIAC 

P{pež urobil r{zny krok na vyriešenie krízy nigérijskej diecézy Ahiara 

Svätá stolica informovala o disciplinárnom opatrení, o ktorom rozhodol p{pež František 

pre vyriešenie v{žnej krízy v nigérijskej diecéze Ahiara. Diecéza prežíva už piaty rok 

ťažkú krízu, keď jej členovia odmietli akceptovať menovanie nového biskupa a znemožnili 

mu ujať sa úradu.                   VIAC 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/06/13/0406/00907.html#en
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/13/posolstvo_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_k_svetov%C3%A9mu_d%C5%88u_chudobn%C3%BDch/1318699
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/12/posolstvo_p%C3%A1pe%C5%BEa_latinskoamerick%C3%A9mu_parlamentu_k_migr%C3%A1cii/1318446
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/10/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_urobil_r%C3%A1zny_krok_na_vyrie%C5%A1enie_kr%C3%ADzy_/1318260
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P{pež František prišiel osobne otvoriť taliansku pobočku Škôl dialógu 

P{pež František v piatok 9. júna v rímskej štvrti Trastevere slávnostne otvoril nové sídlo 

nadácie Scholas Occurrentes. Ide o celosvetovú sieť škôl a iných vzdelávacím zariadení, 

ktorú argentínsky p{pež založil ešte v čase svojho pôsobenia v Buenos Aires a krátko po 

nástupe na Petrov stolec ju povýšil na p{pežskú nadáciu.              VIAC 

Synoda biskupov spúšťa internetovú str{nku s dotazníkom pre mladých 

Vatikán spustil internetovú stránku pre mladých v rámci prípravy na Synodu 2018. 

Súčasťou je aj internetový dotazník v piatich jazykoch (taliančina, angličtina, francúzština, 

španielčina a portugalčina). Odpovede možno zasielať do 30. novembra 2017. Viac 

informácií na http://youth.synod2018.va.                          VIAC 

 

P{pež František: Ženy majú dôležitú úlohu v medzin{boženskom dialógu 

Úloha ženy ako vychov{vateľky k univerzálnemu bratstvu je dnes nepovšimnut{ a často 

nedocenená, uviedol p{pež František počas stretnutia s členmi P{pežskej rady pre 

medzin{boženský dialóg. Práve témou úlohy žien na poli dialógu medzi n{boženstvami 

sa zaoberalo tohtoročné plenárnej zasadnutie rady. Svätý Otec sa zastavil pri troch 

aspektoch: docenenie úlohy ženy, výchova k bratstvu a vedenie dialógu.           VIAC 

Anjel P{na v Nedeľu Najsvätejšej Trojice: Boh je úplne a jedine L{ska 

Na Sl{vnosť Najsvätejšej Trojice sa Svätý Otec František na poludnie pomodlil spolu 

s veriacimi zhromaždenými na Vatikánskom námestí mariánsku modlitbu Anjel Pána. Na 

úvod stretnutia im ako zvyčajne v krátkej katechéze z okna Apoštolského paláca priblížil 

tajomstvo viery, ktoré Cirkev slávi. Trojjediný Boh zjavil svoju tvár v Ježišovi Kristovi, 

pripomenul Svätý Otec: „Boh je úplne a jedine Láska, vo večnom vzťahu, ktorý všetko tvorí, 

vykupuje a posväcuje: Otec, Syn a Duch Svätý.“ 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/09/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_otvoril_taliansku_pobo%C4%8Dku_%C5%A1k%C3%B4l_dial%C3%B3gu/1318084
http://youth.synod2018.va/
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/13/synoda_biskupov_sp%C3%BA%C5%A1%C5%A5a_web_s_dotazn%C3%ADkom_pre_mlad%C3%BDch/1318648
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/09/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_%C5%BEeny_maj%C3%BA_d%C3%B4le%C5%BEit%C3%BA_%C3%BAlohu_/1318039
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/11/anjel_p%C3%A1na_v_nede%C4%BEu_sv_trojice_boh_je_%C3%BAplne_a_jedine_l%C3%A1ska/1318321


Listy z Vatikánu                                              7. – 14. júna 2017 

Týždenný prehľad aktivít Svätého Otca                     
 

 4 

N{všteva u talianskeho prezidenta: p{pež vyzdvihol „pozitívnu laicitu“ 

Svätý Otec František v sobotu 10. júna navštívil prezidenta Talianskej republiky Sergia 

Mattarellu. Oficiálnou n{vštevou Prezidentského paláca na rímskom Kvirináli opätoval 

n{vštevu talianskeho prezidenta vo Vatikáne 18. apríla 2015, krátko po jeho zvolení. VIAC 

Svätý Otec vymenoval členov P{pežskej akadémie pre život 

P{pež vymenoval 45 riadnych členov P{pežskej akadémie pre život. Sú medzi nimi 

odborníci z celého sveta v disciplínach súvisiacich s otázkami bioetiky. Popri holandskom 

kardinálovi Willemovi Eijkovi a niekoľkých biskupoch a kňazoch tvoria väčšinu katolícki 

laici, nechýba ani odborník z prostredia gréckeho pravoslávia či židovský rabín.        VIAC 

P{pež biskupov Venezuely i delegáciu z Panamy 

P{pež František prijal vo štvrtok 8. júna predsedníctvo Konferencie biskupov Venezuely. 

Biskupi prišli do Vatikánu hľadať pomoc pre svoju krajinu zmietanú v{žnou 

humanitárnou, hospodárskou a politickou krízou.              VIAC 

Svätý  Otec František sa v piatok 9. júna stretol aj s biskupským zborom z Panamy 

v rámci ich n{vštevy ad limina. P{pež prelátov povzbudil, aby viac verili v laikov a dali 

šancu mladým. Latinskoamerická krajina bude v roku 2019 hostiť Svetové dni ml{deže za 

účasti Petrovho nástupcu.                        VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/10/n%C3%A1v%C5%A1teva_u_talianskeho_prezidenta/1318246
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/06/13/0408/00909.html#me
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/13/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_vymenoval_%C4%8Dlenov_p%C3%A1pe%C5%BEskej_akad%C3%A9mie_pre_%C5%BEivot/1318765
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/08/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_prijal_deleg%C3%A1cie_biskupov_z_venezuely,_nig%C3%A9r/1317820
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/09/p%C3%A1pe%C5%BE_biskupom_panamy_verte_v_laikov_a_dajte_%C5%A1ancu_mlad%C3%BDm/1317913
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Ranné homílie p{peža Františka 

V ťažkých chvíľach máme kr{čať cestou modlitby, trpezlivosti a dôvery v Boha, bez toho, 

aby sme podľahli zúfalstva a klamu ničoty. Tak znela v piatok 9. júna hlavná myšlienka 

rannej homílie p{peža Františka. O tom, že len otvorené srdce vie prijať a darovať útechu 

hovoril v pondelkovej kázni 12. júna. Veriacich v utorok 13. júna zase vyzval, aby 

vydávaním kresťanského svedectva boli soľou a svetlom pre druhých.  

Deň za život vo Veľkej Brit{nii m{ podporu Svätého Otca Františka 

Pod ochranu Panny Márie ako „Matky Živého“ zveril p{pež František úsilie všetkých, čo 

sa v Anglicku, Walese a Škótsku angažujú za ochranu života. V posolstve ku Dňu za 

život, ktorý budú vo Veľkej Británii sl{viť v nedeľu 18. júna, Svätý Otec „uisťuje o svojich 

modlitbách a udeľuje apoštolské požehnanie organizátorom i účastníkom Dňa za život“.         VIAC 

Vatikán na EXPO 2017 v Kazachstane: Energia budúcnosti 

V kazašskej metropole Astane od 9. Do 11. júna prebiehala svetová výstava EXPO 2017 

zameraná na tému „Energia budúcnosti“. Svätá stolica na výstave otvorila vlastný pavilón 

s názvom „Energia pre spoločné dobro. Starostlivosť o n{š spoločný dom“. V duchu encykliky 

p{peža Františka Laudato si´ vystúpil na slávnostnom otvorení prefekt Dikastéria pre 

integrálny ľudský rozvoj kardinál Peter Turkson.              VIAC 

V Taliansku blahorečili benediktínsku mystičku Najsvätejšej Trojice  

V sobotu 10. júna blahorečili taliansku mystičku menom Itala Mela, benediktínsku 

oblátku z rímskeho kl{štora sv. Pavla za hradbami. Obradu beatifikácie v jej rodnom 

meste La Spezia v severotalianskej Ligúrii predsedal prefekt Kongregácie pre kauzy 

svätých kardinál Angelo Amato.                            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/2017/06/09/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_kniha_tobi%C3%A1%C5%A1_u%C4%8D%C3%AD,_ako_v_kr%C3%ADze_nepod%C4%BEahn%C3%BA%C5%A5/1317949
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/12/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_v_hom%C3%ADlii_len_otvoren%C3%A9_srdce_/1318439
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/13/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_bu%C4%8Fme_so%C4%BEou_a_svetlom/1318669
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/06/13/de%C5%88_za_%C5%BEivot_vo_ve%C4%BEkej_brit%C3%A1nii_m%C3%A1_podporu_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_/1318731
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/2017/06/10/v_taliansku_blahore%C4%8Dili_sestru_italu,_benedikt%C3%ADnsku_mysti%C4%8Dku/1318228

