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Milí čitatelia, v najnovšom vydaní Listov z Vatik{nu venujeme pozornosť najmä apoštolskej púti 

p{peža Františka do Fatimy. Cestu už pred novin{rmi na palube lietadla smerom do Portugalska 

nazval tak trochu „výnimočnou cestou: cestou modlitby, stretnutia s Pánom a stretnutia so Svätou 

Božou Matkou“. A tak tomu skutočne aj bolo. V modlitbe zasvätil seba i celý svet Nepoškvrnenému 

srdcu Panny Márie. Vyvrcholením púte bola eucharistick{ sl{vnosť na námestí pred Bazilikou 

Panny M{rie Ružencovej, počas ktorej kanonizoval dve z troch fatimských detí: Františka 

a Hyacintu Martových. Na stretnutie s Máriou a Petrovým n{stupcom prišlo na pútnické miesto 

viac než pol milióna veriacich, medzi nimi nechýbali ani Slováci.   

           Eva J{nošíkov{      
________________________________________________________________________________ 

Prehľad 19. apoštolskej cesty p{peža Františka do Fatimy 

12. – 13. mája 2017 

„S Máriou ako pútnik nádeje a pokoja“ – tak znelo motto dvojdňovej apoštolskej púte 

Svätého Otca Františka do portugalskej Fatimy pri príležitosti 100. výročia zjavenia Panny 

Márie trom malých pastierikom. Ako každú apoštolskú cestu, aj púť do Fatimy p{pež 

odovzdal v modlitbe pred ikonou Salus Populi Romani v rímskej Bazilike Santa Maria 

Maggiore.  V piatok 12. mája odletel Petrov nástupca popoludní z rímskeho letiska 

Fiumicino. Na palube lietadla sa prihovoril 70 novinárom, ktorí ho sprevádzali: „Ďakujem 

za vašu spoločnosť a prácu počas tejto cesty, ktorá je tak trochu výnimočn{. Je to cesta modlitby, 

stretnutia s Pánom a so Svätou Božou Matkou.“ 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/13/apo%C5%A1tolsk%C3%A1_p%C3%BA%C5%A5_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_do_fatimy/1311581
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/12/p%C3%A1pe%C5%BE_sa_pred_cestou_do_fatimy_modlil_v_bazilike_santa_maria/1311691


Listy z Vatikánu                                           11. – 17. mája 2017 

Týždenný prehľad aktivít Svätého Otca                     
 

 2 

Na letiskovej základni privítali Rímskeho biskupa portugalský prezident Marcelo Rebelo 

de Sousa, miestni biskupi a veriaci. Odtiaľ sa presunul do Kaplny zjavení vo Fatime, kde 

p{peža Františka čakali desaťtisíce veriacich. Pred obrazom Panny Márie  

predniesol modlitbu a na záver Panne Márii Fatimskej daroval zlatú ružu. 

Po modlitbe sa Svätý Otec obrátil v príhovore, ktorý predniesol v portugalčine, na 

mariánskych pútnikov. Panna Mária, vysvetlil, nie je „svätý obr{zok“, ku ktorému sa chodí, 

aby „sme dosiahli nejakých l{skavostí za nízku cenu“ a dodal: „Kiež by sa každý z nás stal spolu 

s Máriou znamením a sviatosťou milosrdenstva Boha, ktorý vždy odpúšťa, odpúšťa všetko“.    

Po príhovore sa p{pež pomodlil s pútnikmi radostný ruženec. Po odchode Petrovho 

nástupcu zostali veriaci na námestí pred Bazilikou Ružencovej Panny Márie v modlitbe 

a zúčastnili sa na omši, ktorej predsedal št{tny sekretár kard. Pietro Parolin.              VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/12/prv%C3%BD_de%C5%88_apo%C5%A1tolskej_p%C3%BAte_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_vo_fatime/1311892
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/12/modlitba_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_k_ru%C5%BEencovej_panne_z_fatimy/1311889
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/13/pr%C3%ADhovor_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_p%C3%BAtnikom_vo_fatime/1311918
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/13/ru%C5%BEencov%C3%A1_modlitba_s_p%C3%A1pe%C5%BEom_franti%C5%A1kom_vo_fatime/1311927
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V sobotu 13. mája zavŕšil p{pež František apoštolskú púť do  miesta mariánskych zjavení 

vo Fatime slávnostnou omšou a kanonizáciou Františka a Hyacinty Martových, pri 

hroboch ktorých sa pomodlil ešte pred liturgiou, za účasti pol milióna veriacich.  

Svätý Otec František v homílii, ktorú predniesol celú v portugalčine, povzbudil pútnikov 

slovami: „M{me Matku. Zhromaždení ako deti okolo nej žijeme z nádeje, ktorá sa opiera o Ježiša“. 

Pod ochranný „pl{šť“ Panny Márie zveril Rímsky biskup chorých, väzňov, chudobných 

a znevýhodnených. 

 

Obetné dary priniesol brazílsky chlapec Lucas Maeda de Oliveira, ktorého z{zračné 

uzdravenie dopomohlo ku kanonizácií fatimských detí. Posledný príhovor počas 

apoštolskej púte vo Fatime venoval na záver omše Svätý Otec osobitne chorým: „Žite v{š 

život ako dar a povedzte M{rii tak ako pastierikovia, že sa chcete z celého srdca obetovať 

Bohu,“ povzbudil prítomných a dodal: „Nehanbite sa byť vz{cnym pokladom Cirkvi“. Po 

slávnostnej omši nasledovala eucharistická adorácia, po ktorej Svätý Otec udelil veriacim 

apoštolské požehnanie. 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/13/druh%C3%BD_de%C5%88_apo%C5%A1tolskej_p%C3%BAte_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_vo_fatime/1312101
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/13/hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_vo_fatime_v_nebi_m%C3%A1me_matku_/1312006
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/13/pr%C3%ADhovor_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_chor%C3%BDm_vo_fatime_obetujte_sa_bohu/1312019
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Pri obedňajšom stole sa stretol s portugalskými biskupmi. Na letisko sa s ním prišli 

rozlúčiť miestne autority i cirkevní predstavitelia Portugalska. Počas spiatočného letu 

p{pež odpovedal na otázky novinárov. Fatimské posolstvo zost{va podľa p{pežových 

slov stále platné, vyjadril sa tiež k stavu ot{zky Medžugoria.                      VIAC 

Katechéza Svätého Otca: Mária Magdaléna ako apoštolka n{deje 

P{pež František sa vo svojej stredajšej katechéze venoval postave Márie Magdalény ako 

apoštolky nádeje, ktorou sa stala ako svedkyňa zmŕtvychvstalého Krista. Zo Slovenska 

bolo prítomných vyše 150 pútnikov z farností Brezovica a Sečovce a z oblasti Nitry.  VIAC 

P{pež hr{čom Juventusu a Lazia: Buďte pre mladých príkladom 

Buďte príkladmi lojálnosti a svornosti, predovšetkým pre mladých. Tieto slová p{pež 

František adresoval v utorok 16. mája na stretnutí vo Vatikáne hr{čom futbalových 

klubov Juventus Turín a Lazio Rím ako aj členom vedenia talianskej Národnej ligy série 

A. Futbalové hviezdy prijal deň pred finále Talianskeho pohára.            VIAC 

P{pež František gratuluje v liste Emmanuelovi Macronovi 

P{pež František zaslal novému francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi pri 

príležitosti uvedenia do úradu gratulačný list. „Modlím sa, aby V{s Boh posilnil, aby sa tak 

Vaša krajina vo vernosti rozmanitému bohatstvu svojich morálnych tradícií a duchovného dedičstva 

poznačeného tiež kresťanskou tradíciou, vždy starala o budovanie spravodlivejšej a bratskejšej 

spoločnosti,“ napísal v liste šéfovi Elyzejského paláca p{pež František.           VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/14/pri_n%C3%A1vrate_z_fatimy_p%C3%A1pe%C5%BE_vysvetlil_stav_ot%C3%A1zky_med%C5%BEugoria/1312218
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/13/druh%C3%BD_de%C5%88_apo%C5%A1tolskej_p%C3%BAte_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_vo_fatime/1312101
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/17/katech%C3%A9za_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_m%C3%A1ria_magdal%C3%A9na_ako_apo%C5%A1tolka_n%C3%A1deje/1312896
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/16/p%C3%A1pe%C5%BE_hr%C3%A1%C4%8Dom_juventusu_a_lazia_bu%C4%8Fte_pre_mlad%C3%BDch_pr%C3%ADkladom/1312537
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/16/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_gratuluje_v_liste_emmanuelovi_macronovi/1312535
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P{pež František vojakom do Lúrd: Buďte tvorcami pokoja 

„V týchto ťažkých časoch je dôležité uvedomiť si, že pokoj je dar, o ktorý ľudia nesmú nikdy prestať 

prosiť“ Boha. Týmito slovami sa P{pež František obracia v posolstve na účastníkov 59. 

vojenskej púte do Lúrd. Zastúpenie bude mať aj z Ordinariát OS a OZ SR.          VIAC 

Poludňajší príhovor p{peža na Deň matiek: Úcta voči životu a materstvu 

Na Piatu veľkonočnú nedeľu sa p{pež František vrátil k práve skončenej púti do Fatimy. 

Kr{ľovnej pokoja zveril všetkých, čo trpia vojnami, osobitne na Blízkom východe. 

Pripomenul aj výzvu Dňa matiek k pozornosti voči životu a materstvu.           VIAC 

P{pež František prijal účastníkov kongresu Vatik{nskeho observatória 

Cirkev musí vedieť akceptovať „novosti vedeckých objavov,“ povedal p{pež na stretnutí vo 

Vatikáne účastníkom kongresu s názvom „Čierne diery, gravitačné vlny a jedinečnosť 

časopriestoru“, ktorý  v Castel Gandolfe hostilo Vatikánske observatórium.                   VIAC 

Program pastoračnej n{vštevy p{peža Františka v Janove 

Svätá stolica zverejnila podrobný program pastoračnej n{vštevy p{peža Františka 

v Janove, ktoré navštívi v sobotu 27. mája. Stretne sa so svetom práce, s talianskou 

ml{dežou, s duchovenstvom arcidiecézy a  n{vštevu zavŕši sl{vením sv. omše.          VIAC 

P{pež František túži v roku 2018 navštíviť Peru 

Svätý Otec túži v roku 2018 navštíviť Peru. Povedal to pri pondelňajšom stretnutí 

s biskupským zborom tejto krajiny v rámci n{vštevy Ad limina apostolorum.                  VIAC 

Ranné homílie p{peža Františka  

Sme na ceste k plnosti časov s Kristom. Aj tak by sa dala vystihnúť hlavná myšlienka 

homílie p{peža Františka, ktorú predniesol vo štvrtok 11. mája v Dome sv. Marty. Naopak 

o tom, že Ježišov pokoj nie je bez kríža hovoril vo svojej kázni v utorok 16. mája.  

________________________________________________________________________________ 
 

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/2017/05/15/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_vojakom_do_l%C3%BArd_bu%C4%8Fte_tvorcami_pokoja/1312365
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/14/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_na_de%C5%88_matiek_%C3%BActa_vo%C4%8Di_%C5%BEivotu_a_materstvu/1312217
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/09/vatik%C3%A1nske_observat%C3%B3rium_host%C3%AD_konferenciu_o_big_bangu/1311091
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/12/p%C3%A1pe%C5%BE_prijal_%C3%BA%C4%8Dastn%C3%ADkov_kongresu_vatik%C3%A1nskeho_observat%C3%B3ria/1311707
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/16/program_pastora%C4%8Dnej_n%C3%A1v%C5%A1tevy_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_v_janove/1312509
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/16/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_t%C3%BA%C5%BEi_v_roku_2018_nav%C5%A1t%C3%ADvi%C5%A5_peru/1312677
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/11/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_sme_na_ceste_k_plnosti_%C4%8Dasov/1311483
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/16/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEaje%C5%BEi%C5%A1ov_pokoj_nie_je_bez_kr%C3%AD%C5%BEa/1312551

