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Stretnutie s účastníkmi I. medzin{rodného kongresu P{pežskej univerzity Gregoriana o dôstojnosti 

maloletých v digit{lnom svete, prijatie členov výboru Spojených biblických spoločností či príhovor 

členom prvého gener{lneho zhromaždenia obnovenej P{pežskej akadémie pre život v rámci 

konferencie „Sprev{dzať život. Nové zodpovednosti v technologickej ére“. To sú niektoré z hlavných 

bodov programu p{peža Františka za uplynulý týždeň. Pozornosť si vyslúžila aj Kongreg{cia pre 

východné cirkvi, ktor{ sa okrem iného stala laure{tom „Ceny zmierenia“, udeľovanej v súvislosti 

s historickým procesom zmierenia medzi Poľskom a Ukrajinou. Druhou ocenenou inštitúciou je 

Vatikánsky rozhlas, pričom cenu si prevezme aj slovensk{ redakcia.    

 

          Eva J{nošíkov{   

________________________________________________________________________________ 

Katechéza Svätého Otca Františka: N{vod na sebavýchovu k n{deji 

V túto stredu bola výzva Svätého Otca Františka adresovaná pútnikom výzvou hľadieť do 

budúcnosti s nádejou a neb{ť sa riskovať. Tento postoj vychádza z viery v Ježišovo slovo 

o jeho príchode na konci čias a vyjadruje ho modlitba, ktorú nachádzame v poslednom 

verši Biblie: «Marana tha» - Príď, Pane Ježišu!               VIAC 
 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/11/katech%C3%A9za_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_o_n%C3%A1deji_bdel%C3%A9_o%C4%8Dak%C3%A1vanie/1342315
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Svätý Otec o význame obnovených pravidiel prípravy na kňazstvo 

Kongregácia pre klerikov usporiadala v tomto týždni medzinárodný kongres venovaný 

obnoveným smerniciam pre kňazskú formáciu. Počas troch dní sa 250 účastníkov v Centre 

Mariapoli v Castel Gandolfe zaoberalo dokumentom s názvom Ratio fundamentalis 

institutionis sacerdotalis, ktorý vydala Kongregácia pre klerikov v decembri minulého roku. 

Svätý Otec František všetkých účastníkov prijal v sobotu 7. októbra na audiencii vo 

Vatikáne v sprievode prefekta dikastéria kardinála Beniamina Stellu.           VIAC 

P{pež prijal prezidenta Nemecka a premiérov Chorvátska a Litvy 

Svätý Otec prijal v pondelok 9. októbra na súkromnej audiencii prezidenta Nemeckej 

spolkovej republiky Frank-Waltera Steinmeiera (foto vľavo), ktorý sa následne stretol so 

št{tnym sekretárom kard. Parolinom a sekretárom pre vzťahy so št{tmi Mons. 

Gallagherom.  V sobotu 7. októbra zase prijal predsedu vlády Chorvátska Andreja 

Plenkovića (foto vpravo). V piatok 6. októbra sa Svätý Otec František stretol aj s 

premiérom Litvy Sauliusom Skvernelisom.        

P{pež prijal výbor Spojených biblických spoločností 

P{pež František sa stretol s delegáciou Spojených biblických spoločností. „Nech je milosť 

Ducha Svätého s vami a so všetkými, ktorí svojou snahou prispievajú k poznaniu Evanjelia, 

uľahčujúc prístup k Biblii v rôznych jazykoch, a dnes aj pomocou rôznych komunikačných 

prostriedkov,“ oslovil Svätý Otec pri osobitnej audiencii vo štvrtok 5. októbra vo Vatikáne 

12 členov výboru UBS z rôznych kresťanských cirkví a rozličných častí sveta.              VIAC 

P{pež píše indickým biskupom latinského a východných obradov  

P{pež František vyzval indických biskupov k „plodnej a harmonickej spolupr{ci“ medzi 

všetkými troma obradmi prítomnými v ázijskej krajine pri poskytovaní pastoračnej 

starostlivosti veriacim. V Indii sú okrem latinskej tradície živé aj východné obrady, a to 

sýrsko-malabarský a sýrsko-malankarský. „Prekrývanie jurisdikcií by ani v Indii už nemalo 

byť problémom. Túto skúsenosť zažíva vaša Cirkev už dlhý čas napríklad v Kérale,“ píše ďalej 

Svätý Otec v liste indickým biskupom. Katolícka viera sa rozšírila vďaka kontaktom 

s chaldejskou a antiochijskou tradíciou.                          VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/07/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_o_v%C3%BDzname_obnoven%C3%BDch_pravidiel_pr%C3%ADpravy_na_k%C5%88azst/1341517
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/09/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_prijal_prezidenta_nemeckej_spolkovej_republiky/1341788
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/07/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_prijal_n%C3%A1v%C5%A1tevu_predsedu_vl%C3%A1dy_chorv%C3%A1tska/1341588
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/06/litovsk%C3%BD_predseda_vl%C3%A1dy_na_n%C3%A1v%C5%A1teve_vo_vatik%C3%A1ne/1341333
http://sk.radiovaticana.va/storico/2007/12/17/cirkev_a_svet_litva/slo-174574
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/06/p%C3%A1pe%C5%BE_prijal_v%C3%BDbor_spojen%C3%BDch_biblick%C3%BDch_spolo%C4%8Dnost%C3%AD/1341084
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2017/10/10/lettera-vescovi-india.html
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/10/p%C3%A1pe%C5%BE_vyz%C3%BDva_indick%C3%BDch_biskupov_v%C5%A1etk%C3%BDch_obradov_k_harm%C3%B3nii/1342071
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P{pež chaldejskej synode: Jednou z priorít je n{vrat vyhnaných kresťanov  

„Kiež Božie milosrdenstvo utíši bolesť r{n vojny, ktoré zraňujú srdce vašich komunít, aby mohli 

opäť konečne povstať.“ Týmito slovami sa p{pež prihovoril členom Synody Chaldejskej 

katolíckej cirkvi, ktorých prijal vo Vatikáne. Synoda pod vedením patriarchu Louisa 

Raphaëla Saka zasadá mimoriadne mimo centra chaldejskej cirkvi, ktoré je v Iraku.  VIAC 

Nov{ P{pežsk{ akadémia pre život: Utópia „neutra“ odstraňuje dôstojnosť 

P{pež sa stretol s účastníkmi I. generálneho zhromaždenia obnovenej P{pežskej akadémie 

pre život, ktorí zasadali v Synodálnej aule vo Vatikáne. Zhromaždenie, na ktorom sa po 

prvý raz zúčastnili noví členovia, ktorých Svätý Otec vymenoval nielen z radov katolíkov, 

ale aj iných kresťanských vyznaní a iných n{boženstiev, sa tento týždeň konalo v Ríme. 

Súčasťou zasadnutia pod vedením predsedu Akadémie Mons. Vincenza Pagliu bola 

konferencia na tému „Sprev{dzať život. Nové zodpovednosti v technologickej ére.“          VIAC 

Kongreg{cia pre východné cirkvi tento týždeň v centre vatik{nskeho diania 

Kongregácia pre východné cirkvi začala v pondelok 9. októbra svoje každoročné plenárne 

zasadnutie. Pri tejto príležitosti prijal Svätý Otec František na audiencii skupinu 

patriarchov a vyšších arcibiskupov východných katolíckych cirkví. Slovenskú 

gréckokatolícku cirkev na plenárnom zasadnutí zastupuje prešovský arcibiskup 

metropolita Ján Babjak.  

Pre kongregáciu na čele s prefektom kard. Leonardom Sandrim a sekretárom arcib. 

Cyrilom Vasiľom SJ je tento rok osobitne významný aj v súvislosti so 100. výročím 

založenia P{pežského východného inštitútu (Pontificio Istituto Orientale - PIO) v Ríme. 

Svätý Otec František osobne navštívi inštitút vo štvrtok 12. októbra a bude tiež sl{viť svätú 

omšu v neďalekej Bazilike Santa Maria Maggiore.             VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/05/p%C3%A1pe%C5%BE_chaldejskej_synode_priorita_n%C3%A1vrat_vyhnan%C3%BDch_kres%C5%A5anov/1341068
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/03/p%C3%A1pe%C5%BEsk%C3%A1_akad%C3%A9mia_pre_%C5%BEivot_%C5%BEivot_a_technol%C3%B3gia/1340595
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/2017/10/05/nov%C3%A1_p%C3%A1pe%C5%BEsk%C3%A1_akad%C3%A9mia_pre_%C5%BEivot_ut%C3%B3pia_%E2%80%9Eneutra%E2%80%9C_odstra%C5%88uje/1341079
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/09/kongreg%C3%A1cia_pre_v%C3%BDchodn%C3%A9_cirkvi_tento_t%C3%BD%C5%BEde%C5%88_v_centre_vatik%C3%A1/1341742
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P{pež František o dôležitosti a výchovnej úlohe k{nonického pr{va 

Pri príležitosti 100. výročia promulgovania prvého Kódexu k{nonického pr{va vydal 

p{pež František osobitné posolstvo. Tzv. Piov-Benediktov kódex z roku 1917 bol 

výsledkom pr{ce začatej p{pežom sv. Piom X. a dokončenej p{pežom Benediktom XV. 

Svätý Otec František v liste pripomína veľkú dôležitosť tohto historického počinu.     VIAC 

Cirkev vyzvala spojiť všetky sily na ochranu maloletých v digit{lnom svete 

Katolícka cirkev vyzýva svet k spojeniu síl na ochranu detí pred ohrozeniami v prostredí 

internetu a digitálnych médií. P{pež František o tom hovoril na stretnutí vo Vatikáne s 

účastníkmi medzinárodného kongresu P{pežskej univerzity Gregoriana o dôstojnosti 

maloletých v digitálnom svete (Child Dignity in the Digital World).                     VIAC 

Anjel Pána s p{pežom: Originalita kresťanstva je v st{lej ponuke l{sky 

Na nedeľňajšiu modlitbu Anjel Pána prišli na Námestie sv. Petra aj Slováci, ktorí sa prišli 

púťou poďakovať za nového bl. kňaza a mučeníka, saleziána Titusa Zemana.  Svätý Otec 

sa v príhovore zameral na podobenstvo o zlých vinohradníkoch. Vysvetlil, že postoj pána 

vinice, ktorý zostáva trpezlivý a neodpláca sa, poukazuje na „veľkú novosť kresťanstva“. 

Ranné homílie p{peža Františka  

Kto našiel vlastné korene a drží sa ich, je šťastným človekom. Tak znela hlavn{ myšlienka 

rannej homílie p{peža Františka 5. októbra. O milosti zahanbenia nad hriechmi Svätý Otec 

zase hovoril v kázni 6. októbra. V pondelok 9. októbra pozval veriacich, aby sa pokúsili 

objaviť Kristovo tajomstvo v príbehu o Dobrom Samaritánovi. A napokon v utorok 10. 

októbra sa Svätý Otec nechal inšpirovať príbehom o Jon{šovi.    

Bezdomovca Valentína prišiel pochovať p{pežský almužník 

P{pežský almužník Mons. Konrad Krajewski viedol v p{pežovom mene pohreb 48-

ročného Valentína, ktorý žil takmer 20 rokov v uliciach Ríma. Pochádzal z rumunského 

Bacau a svoje posledné dni strávil v útulku pre bezdomovcov v areáli Katolíckej 

univerzity Božského Srdca.                         VIAC 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/09/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_o_d%C3%B4le%C5%BEitosti_a_v%C3%BDchovnej_%C3%BAlohe_k%C3%A1nonick%C3%A9ho_/1341879
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/02/svetov%C3%AD_experti_o_sexu%C3%A1lnom_zneu%C5%BE%C3%ADvan%C3%AD_det%C3%AD_na_internete/1340296
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/06/cirkev_vyzvala_na_ochranu_malolet%C3%BDch_v_digit%C3%A1lnom_svete/1341366
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/08/anjel_p%C3%A1na_so_sv%C3%A4t%C3%BDm_otcom_originalita_kres%C5%A5anskej_viery/1341648
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/05/hom%C3%ADlia_u_sv_marty_radostn%C3%BD_pla%C4%8D_z_n%C3%A1jdenia_vlastn%C3%BDch_kore/1341063
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/06/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_milos%C5%A5_zahanbenia_nad_hriechmi/1341262
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/09/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_objavme_kristovo_tajomstvo_v_pr%C3%ADbehu_dobr%C3%A9ho_/1341798
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/10/hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_rigidn%C3%A9_srdce_nech%C3%A1pe_bo%C5%BEie_milosrdenstvo/1341975
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/10/hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_rigidn%C3%A9_srdce_nech%C3%A1pe_bo%C5%BEie_milosrdenstvo/1341975
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/09/bezdomovca_valent%C3%ADna_pri%C5%A1iel_pochova%C5%A5_p%C3%A1pe%C5%BEsk%C3%BD_almu%C5%BEn%C3%ADk/1341858
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Vatik{nska banka sa obr{tila na súd na Malte kvôli finančným škod{m 

Inštitút pre n{boženské diela (IOR), známy aj ako Vatikánska banka, „zah{jil v uplynulých 

dňoch pred kompetentnými maltézskymi súdnymi autoritami občianske súdne konanie proti 

niekoľkým tretím subjektom, ktoré považuje za zodpovedné vo veci významného poškodenia 

v oblasti niektorých investičných aktivít, na ktorých sa vatik{nsky inštitút podieľal“. Uvádza sa 

v ofici{lnom vyhl{sení Tlačového strediska Svätej stolice.               VIAC 

Program apoštolskej cesty p{peža Františka do Mjanmarska a Bangladéšu 

Tlačové stredisko Svätej stolice publikovalo podrobný program apoštolskej cesty p{peža 

Františka do Mjanmarska a Bangladéšu, ktoré navštívi v dňoch od 26. novembra do 2. 

decembra tohto roku. Okrem audiencií s predstaviteľmi krajín, sa Svätý Otec stretne aj 

s ml{dežou a miestnou Cirkvou.                         VIAC 

 

________________________________________________________________________________ 
 

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@spc.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/2017/10/10/vatik%C3%A1nska_banka_sa_obr%C3%A1tila_na_s%C3%BAd_na_malte_kv%C3%B4li_finan%C4%8Dn%C3%BDm/1341991
https://w2.vatican.va/content/francesco/en/travels/2017/outside/documents/papa-francesco-myanmar-bangladesh_2017.html
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/10/program_apo%C5%A1tolskej_cesty_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_do_mjanmarska/1341994

