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Hlavná pozornosť sa už vo Vatikáne sústreďuje na apoštolskú cestu do Egypta 28. - 29. apríla. Pár
dní pred cestou sa pápež František modlil s Komunitou sv. Egídia za obete prenasledovania
kresťanov dnešnej doby. Cez video sa prihovoril aj ľuďom zo sveta špičkovej techniky a podnikania
na konferencii vo Vancouveri. Po Veľkonočnej oktáve pápež František opäť káže pri ranných
svätých omšiach v Dome sv. Marty. Prajeme vám príjemné čítanie.
Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu
________________________________________________________________________________

Generálna audiencia: Sme pútnici vzpriamene kráčajúci v nádeji

Pri generálnej audiencii sa pápež František v katechéze venoval téme nádeje, ktorá
vyplýva z prísľubu vzkrieseného Ježiša: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia
sveta“ (Mt 28,20). Ten, kto verí, vo svojom životnom putovaní nikdy nie je sám. Je
pútnikom kráčajúcim vzpriamene vďaka nádeji. Nádej ilustroval Svätý Otec obrazom
kotvy, zachytenej na nebeskom brehu, ktorej lana sa môžeme pridŕžať.
Svätý Otec zvlášť pozdravil pútnickú skupinu zloženú z manželských párov sláviacich
zlaté jubileum: „Vy, ktorí slávite päťdesiatku manželstva, povedzte mladým, že je to krásne: život
kresťanského manželstva je krásny.“ Na Námestí sv. Petra aj 20-členná skupina pútnikov z
farnosti Veľké Uherce v okrese Partizánske. V skupine bol aj mladý pár, ktorý včera v
Ríme uzavrel sviatostné manželstvo.
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Podrobnosti o ceste pápeža Františka do Egypta
Podrobnosti o ceste 28. – 29. apríla s pastoračným,
ekumenickým a medzináboženským cieľom predstavil
hovorca Svätej stolice Greg Burke.
VIAC
Na pozvanie veľkého imáma Mešity Al Azhar bude na
návšteve v Káhire aj ekumenický patriarcha Bartolomej
z Konštantínopolu. Zúčastní sa na medzinárodnej
konferencii o mieri spolu s pápežom Františkom.
VIAC
Svätý Otec František pozdravil všetkých obyvateľov
Egypta už vopred prostredníctvom videoposolstva
odvysielaného egyptskou štátnou televíziou.
VIAC

Pápež František na Bielu nedeľu: Milosrdenstvo otvára myseľ a srdce
Druhú veľkonočnú nedeľu slávi Cirkev
ako Nedeľu Božieho milosrdenstva. Tento
rok
bola
táto
nedeľa
aj
dňom
menín pápeža Františka. V rímskom
cirkevnom kalendári je 23. apríl dňom
spomienky jeho patróna svätého mučeníka
Juraja, ktorého meno má španielsku
podobu Jorge.
Pred mariánskou antifónou Raduj sa,
nebies
Kráľovná
pápež
František
v katechéze vysvetlil symboliku bielej
farby, ktorá je v tradičnom názve tzv. „Bielej nedele“ a spája sa s krstným rúchom, ktoré sa
kedysi nosievalo po krste po dobu ôsmich dní. Ústredné tajomstvo dnešnej Nedele
Božieho milosrdenstva pripomenul pápež František s odkazom na sv. Jána Pavla II. a na
nedávny Svätý rok milosrdenstva. Vo svojej úvahe označil milosrdenstvo za opravdivú
formu poznávania, ktorá otvára bránu mysle i dvere srdca pre tajomstvo Boha.

V Bazilike sv. Bartolomeja si pápež František uctil mučeníkov dneška
Pápež František v sobotu vo večerných
hodinách navštívil Baziliku sv. Bartolomeja
na Tiberskom ostrove, ktorú spravuje
Komunita sv. Egídia. Svätý Otec na tomto
mieste predsedal liturgii slova s modlitbami
vyjadrujúcimi duchovné odkazy svedkov
viery od začiatku 20. storočia až po
súčasnosť. Vo svojej homílii pripomenul, že
Cirkev, ak je Cirkvou, je Cirkvou
mučeníkov.
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Pápež oslovil konferenciu TED 2017 vo Vancouveri cez video
Účastníkom konferencie TED 2017 v kanadskom Vancouveri sa prihovoril Svätý Otec
František, vystúpil ako mimoriadny hosť prostredníctvom videa. Účastníkom predložil
ako inšpiráciu Ježišov príbeh o milosrdnom Samaritánovi. Poukázal na potrebu
uzdravovať vzájomné vzťahy medzi ľuďmi, pretože neodpustené zlo je „kúskom vojny,
ktorý nosíme vo vnútri“.
VIAC

Pápež sa vydá na púť k hrobom kňazských osobností Talianska
Svätý Otec plánuje 20. júna putovať k hrobom dvoch významných talianskych kňazov
a zároveň sa stretnúť s ich rodákmi. Púť bude mať dve zastávky, najprv v lombardskom
mestečku Bozzolo neďaleko Mantovy, kde je pochovaný kňaz Primo Mazzolari (18901959), ktorého charakterizujú ho „ako proroka, svedka a pastiera duší, priateľa chudobných.”
Druhou zastávkou bude Barbiana neďaleko Florencie, kde sa na cintoríne pomodlí pri
hrobe kňaza Lorenza Milaniho (1923-1967). Od smrti tohto konvertitu zo židovstva, ktorý
sa ako kňaz stal vychovávateľom chudobnej mládeže uplynie 26. júna polstoročie. VIAC

Svet venuje pozornosť osobnosti Benedikta XVI.
Emeritný pápež Benedikt XVI. oslávil 90. narodeniny 16. apríla 2017. Pri tejto príležitosti
poskytol P. Federico Lombardi, niekdajší riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice,
rozhovor talianskemu katolíckemu denníku Avvenire. Páter Lombardi je v súčasnosti
predsedom Vatikánskej nadácie Josepha Ratzingera - Benedikta XVI.
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Vo Varšave sa v stredu 19. apríla konalo
sympózium na tému: „Koncept štátu
v perspektíve učenia kardinála Josepha
Ratzingera - Benedikta XVI.“. Podujatie
zorganizovala Konferencia biskupov Poľska
spolu
s Vatikánskou
nadáciou
Josepha
Ratzingera – Benedikta XVI. a tlačovou
agentúrou KAI pri príležitosti 90. narodenín
Josepha Ratzingera. (Obr.: Joseph Ratzinger so
svojím bratom Georgom, ešte ako pápež)
Pod názvom „Umenie sú dvere k nekonečnu. Estetická teológia pre novú renesanciu“,
vyšla zbierka desiatich meditatívnych textov na tému krásy od Josepha Ratzingera Benedikta XVI. z rôznych období jeho teologickej tvorby. Taliansku publikáciu, ktorá je
súčasťou širšej edície venovane teologickej téme „via pulchritudinis“ vydalo kultúrne
združenie „Tota Pulchra“. Verejnosti ju predstavili v sídle Apoštolskej penitenciárie v
Ríme za účasti editora Mons. Jean Marie Gervaisa a ďalších osobností.

Fatimské deti budú svätorečené 13. mája vo Fatime
Pri zasadnutí riadneho kardinálskeho konzistória Svätý Otec František oficiálne oznámil,
že fatimské deti bl. František a Hyacinta, čiže súrodenci Francisco (1908-1919) a Jacinta
(1910-1920) Martoví budú svätorečení 13. mája vo Fatime. Stane sa tak počas jeho návštevy
na tomto mariánskom pútnickom mieste pri príležitosti osláv storočnice zjavení Panny
Márie. Svätorečenie ďalších blahoslavených bude 15. októbra v Ríme.
VIAC

Návšteva predstaviteľov Lichtenštajnského kniežatstva
Svätý Otec František tento týždeň prijal na
audiencii predstaviteľov Lichtenštajnského
kniežatstva. Z alpskej krajiny, ktorá leží medzi
Švajčiarskom a Rakúskom, prišli na návštevu
Vatikánu vládnuce knieža Hans Adam II.
a dedičné knieža Alois spolu s rodinami
a sprievodom, v ktorom nechýbali ani deti.

Pápežské listy a menovania
Pri príležitosti dvestého výročia založenia rehoľnej kongregácie bratov maristov
a pred jej blížiacou sa generálnou kapitulou napísal pápež František list jej generálnemu
predstavenému Emiliovi Turú Rofesovi. Vo svojom liste sa zameral na výchovu mladých,
ktorá predstavuje hlavnú charizmu rehole.
VIAC
V mene Svätého Otca zaslal štátny sekretár Vatikánu kardinál Pietro Parolin list
účastníkom 40. národného stretnutia Hnutia obnovy v Duchu Svätom, ktoré sa konalo
v Rimini. Stretnutie malo tému: «Jasajte, Pán konal! Plesajte, Pán ukázal svoju
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slávu!» (porov. Iz 44,23). V liste sa okrem iného píše: „Pápež František vás povzbudzuje zostať
zjednotenými v láske a v modlitbe s Duchom Svätým, ktorý umožňuje túto jednotu. Cirkev očakáva
toto svedectvo, aby nikto nezostal bez svetla a sily Evanjelia.“
Pápež František zaslal blahoprajný list arcibiskupovi Wojciechovi Polakovi,
hnezdnianskemu metropolitovi a prímasovi Poľska. Poľská arcidiecéza Gniezno
(Hnezdno) v tomto roku slávi 600. výročie, odkedy je jej arcibiskup nositeľom titulu
prímasa Poľska. Spolu s požehnaním pre slávenie jubilea Svätý Otec v liste pripomína
slávnu históriu arcidiecézy, ktorá sa spája s misijným účinkovaním sv. Vojtecha.
VIAC
Pápež František vymenoval kardinála Paula Pouparda, emeritného predsedu Pápežskej
rady pre kultúru, za svojho osobitného vyslanca na spomienkovom podujatí v Avignone
na juhu Francúzska, ktoré pripomenie 700 rokov od izolácie pápežov na tomto mieste.
Spomienka tejto historickej udalosti, bežne označovanej ako „avignonské zajatie“, sa bude
konať v provensálskom meste v dňoch 23. až 25. júna 2017.
Svätý Otec vymenoval nového apoštolského nuncia pre Tanzániu. Je ním Mons. Marek
Solczyński, titulárny arcibiskup poľského pôvodu, ktorý doteraz pôsobil ako nuncius
v Gruzínsku, Arménsku a Azerbajdžane.

Ranné homílie v Dome sv. Marty
Po veľkonočných sviatkoch sa Svätý
Otec opäť vrátil k svojmu zvyku
kázať pri rannej omši v Dome sv.
Marty. V centre homílie v pondelok
24. apríla bolo stretnutie Nikodéma
s Ježišom a svedectvo Petra a Jána po
uzdravení chromého. V utorok 25.
apríla na sviatok sv. Marka pápež
František podčiarkol, že Evanjelium
treba hlásať s pokorou, poraziac
pokušenie pýchy.

Posolstvo Svätej stolice k sviatku budhistov sa zameriava na nenásilie
„Drahí priatelia budhisti“ – týmito slovami sa začína posolstvo, ktoré zaslal kardinál JeanLouis Tauran, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, v mene Svätej
stolice budhistom pri príležitosti sviatku Vesak (deň narodenia Budhu), ktorý sa slávi
začiatkom mája. Hlavnou témou posolstva je nenásilie a spolupráca pri zabezpečení
pokoja vo svete.
VIAC

Slovenský biskup slávil omšu v irackom Karakoši
V nedeľu 23. apríla slávil pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko svätú omšu
v zničenom Kostole Panny Márie v irackom Karakoši. Mons. Haľko pri svojej návšteve
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Iraku odovzdal finančný dar Konferencie biskupov Slovenska vo výške 40 tisíc eur
arcibiskupovi arcidiecézy Kirkúk a Sulejmania Mons. Mirkisovi.
VIAC

Zdroj: Facebook Jozef Haľko
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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
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