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Pápež František sa po ročnej pauze opäť vrátil k pastoračným návštevám svojej diecézy. Tento raz
zavítal do východnej štvrti Ríma Setteville, kde sa stretol s chorými, skautmi, rodinami a ďalšími
farníkmi. Veriacim dal recept na „dokonalú farnosť“: vyhýbať sa klebetám. V uplynulom týždni tiež
zaznel apel Svätého Otca na pomoc maloletým migrantom, ktorí sú „zraniteľní a bez hlasu“. Silné
gesto prejavil Rímsky biskup voči rodinám postihnutým zemetraseniami v strede Talianska, keď
niektoré z ich detí pokrstil vo Vatikáne. Do pozornosti sa dostali aj mladí, ktorým pri príležitosti
nasledujúcej biskupskej synody napísal otcovský list. Pri generálnej audiencii nás pápež František
pozval aktívne prežiť začínajúci sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Eva Jánošíková
________________________________________________________________________________

Pápež na generálnej audiencii: Prežime aktívne ekumenický týždeň
Pri stredajšej generálnej audiencii pápež František pozval veriacich k aktívnemu
prežívaniu Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý trvá od 18. do 25. januára
a jeho téma znie „Kristova láska nás pobáda k zmiereniu“. Svätý Otec osobitne pozdravil
účastníkov Európskej ekumenickej
púte
z nemecky
hovoriacich
krajín. Pri
katechéze pokračoval v cykle o kresťanskej nádeji, pričom sa sústredil na biblickú postavu
Jonáša: „Spoločenstvo, zmierenie a jednota sú možné. Ako kresťania máme zodpovednosť za tento
odkaz a musíme o ňom svedčiť naším životom. Boh nech žehná túto vôľu zjednotenia a chráni
všetky osoby kráčajúce po ceste jednoty“. V Aule Pavla VI. boli prítomní aj slovenskí pútnici.
Skupinu z Prešovskej univerzity a Univerzitného pastoračného centra Štefana Héseka
sprevádzal duchovný otec Pavol Hrabovecký.
VIAC
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Pri Anjel Pána pápež František vyzval k ochrane maloletých migrantov
Svätý Otec František pri nedeľnom poludňajšom stretnutí s veriacimi na modlitbe Anjel
Pána osobitne pripomenul slávenie Svetového dňa migrantov a utečencov. Téma
pápežovho posolstva znie „Maloletí migranti, zraniteľní a bez hlasu“. Svätý Otec vo svojej
katechéze vyzval k ich ochrane ako aj k ich integrácii.

Na námestí sv. Petra boli prítomní zástupcovia početných národnostných komunít
žijúcich v Ríme, medzi nimi aj Slováci pod vedením o. Ľubomíra Majtána, duchovného
správcu Slovenskej katolíckej misie v Ríme.

Vo Vatikáne predstavili prípravný dokument k biskupskej synode 2018
V Tlačovom stredisku Svätej stolice predstavili prípravný dokument k najbližšej
biskupskej synode, ktorá bude prebiehať v októbri 2018. Dvadsaťstranový text predstavuje
úvodnú fázu prípravy synody na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Pri tejto
príležitosti Svätý Otec napísal aj osobitný list určený mladým na celom svete.
VIAC

Svätý Otec František s mladými počas Svetových dní mládeže 2016 v Krakove
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Pápež členom Global Foundation: Solidárna a kooperatívna globalizácia
Svätý Otec sa v sobotu 14. januára stretol s členmi delegácie Global Foundation, ktorá mala
v Ríme okrúhly stôl na tému: „Spoločne pracujme pre dobro globálnej spoločnosti“.
Cieľom stretnutia je definovať správne spôsoby ako smerovať ku globalizovaniu
spolupráce a vyvarovať sa naopak globalizácii ľahostajnosti a nezáujmu; a ubezpečiť sa, že
globálne spoločenstvo môže dosiahnuť ciele definované v dokumentoch Agenda 2030
a Ciele udržateľného rozvoja.
VIAC

Pápež pokrstil deti z talianskych rodín postihnutých zemetraseniami
Svätý Otec František, ktorý sa vo Vatikáne nedávno stretol s tisíckami Talianov
postihnutých nedávnymi zemetraseniami v strede krajiny, opäť urobil pastoračné gesto
v prospech týchto ľudí. V kaplnke Domu sv. Marty vyslúžil sviatosť krstu niekoľkým
deťom práve z postihnutých rodín. Myšlienka sa zrodila počas pápežovej návštevy 4.
októbra 2016 v zdevastovanom mestečku Amatrice.
VIAC

Pápež František sa stretol so „strážnymi anjelmi“ Námestia sv. Petra
Pápež František sa v piatok 13. januára v Klementínskej sále stretol na pravidelnom
novoročnom stretnutí s pracovníkmi verejnej bezpečnosti a talianskeho policajného zboru,
ktorí konajú svoju službu v zóne Vatikánu. V krátkom príhovore sa im poďakoval za
obetavú prácu, za riziko, ktoré podstupujú pri svojej službe a nazval ich „strážnymi
anjelmi“ Námestia sv. Petra.
VIAC

Svätá stolica povzbudzuje Maltézsky rád k spolupráci
Vzhľadom na udalosti posledných týždňov v súvislosti s krízou vo vedení Zvrchovaného
rytierskeho maltézskeho rádu sa rozhodla Svätá stolica vyjadriť svoju „podporu
a povzbudenie pre nesmiernu prácu, ktorú členovia a dobrovoľníci konajú v rôznych častiach sveta
v duchu cieľov Rádu“. Svätá stolica zároveň potvrdila svoju dôveru voči skupine piatich
rešpektovaných osobností, ktorú ustanovil Svätý Otec 21. decembra s cieľom, aby ho
informovala o aktuálnej kríze centrálneho vedenia Maltézskemu rádu.
VIAC
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Prezidentské audiencie Svätého Otca Františka
Svätý Otec František prijal v sobotu 14. januára na súkromnej audiencii palestínskeho
prezidenta Mahmúda Abbása. Podľa oficiálneho komuniké sa „počas priateľského
stretnutia potvrdili dobré vzťahy medzi Svätou stolicou a Palestínou“. Pápež a palestínsky
prezident sa zhodli na dôležitosti príspevku katolíkov v prospech šírenia ľudskej
dôstojnosti a pomoci tým najnúdznejším, najmä v oblasti výchovy a zdravotníctva. VIAC

Svätý Otec František tiež v pondelok 16. januára prijal prezidenta Guinejskej republiky
Alphu Condého. Hlavnými témami rozhovorov boli ochrana životného prostredia ako
aj boj proti sociálnej nespravodlivosti a chudobe.
VIAC

Letecká tragédia v Kirgizsku hlboko zarmútila pápeža Františka
Pápež František vyjadril smútok nad obeťami leteckej tragédie pri kirgizskej metropole
Biškek. Turecké nákladné lietadlo Boeing 747 sa v pondelok 16. januára zrútilo na obytnú
oblasť, pričom zahynulo najmenej 37 ľudí. Všetkým tým, ktorí stratili svojich milovaných
zaslal kondolenčný list a porúčal „duše zosnulých do milosrdenstva Všemohúceho Boha“. VIAC

Svätý Otec František navštívil rímsku farnosť v Setteville
Pápež František navštívil v nedeľu 15. januára v rámci obnovenia svojich pastoračných
návštev v Ríme Farnosť Panny Márie v Setteville vo východnej časti mesta. Hlavným
bodom programu bola slávnostná omša za účasti farníkov a viacerých kňazov.
VIAC
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V Ríme sa začal kongres k 800. výročiu založenia dominikánov
Rehoľa bratov kazateľov, tiež známych ako dominikáni, si pripomína 800. výročie svojho
založenia. Pri tejto príležitosti sa v utorok 17. januára na Pápežskej univerzite sv. Tomáša
Akvinského v Ríme začal päťdňový medzinárodný Kongres o misii bratov kazateľov.
Konferencia s názvom „Poslaní kázať evanjelium“sa zaoberá poslaním bratov kazateľov
v treťom tisícročí. Plenárne zasadnutia možno sledovať aj prostredníctvom internetu. Pri
príležitosti ukončenia kongresu dominikánov bude v sobotu 21. januára o 16. hod. pápež
František slúžiť slávnostnú omšu v Lateránskej bazilike v Ríme.
VIAC

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
„Kristova láska nás pobáda k zmiereniu“ (porov. 2 Kor 5,14). Tak znie názov tohtoročného
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý bude tradične prebiehať od 18. do 25.
januára. Ekumenický týždeň uzavrú vešpery, ktorým bude v Bazilike sv. Pavla za
hradbami v stredu 25. januára o 17.30 hod predsedať pápež František. Materiály spojené
s Týždňom modlitieb za jednotu kresťanov sú dostupné aj v slovenčine.
VIAC

Ranné homílie Svätého Otca Františka
Náš život je dnešok, ktorý sa neopakuje. Tak znela hlavná myšlienka rannej homílie
pápeža Františka, ktorú vo štvrtok 12. januára predniesol veriacim v Dome sv. Marty. Na
druhý deň, v piatok 13. januára, vo svojej rannej kázni zase povzbudil prítomných, aby sa
pri nasledovaní Krista nebáli riskovať. S tým súvisí aj ďalšia ranná homília Svätého Otca
v uplynulom týždni, keď v utorok 17. januára vyzval veriacich, aby boli odvážnymi a nie
«zaparkovanými» kresťanmi.
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Nový rektor Pápežského slovenského kolégia v Ríme prevezme úrad
V sobotu 21. januára v Ríme prevezme úrad nový rektor Pápežského slovenského kolégia
sv. Cyrila a Metoda Pavol Zvara. Svätej omši o 10.00 v Kaplnke sv. Cyrila a Metoda na
pôde slovenského kolégia a ústavu bude predsedať kardinál Jozef Tomko. Očakáva sa
účasť viacerých slovenských biskupov.
VIAC

Apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana slávi 75. životné jubileum
Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario
Giordana sa dožil 75. narodenín. V mene slovenských
biskupov mu k životnému jubileu zablahoželal
predseda KBS, bratislavský arcibiskup metropolita
Mons. Stanislav Zvolenský:
„Prajeme Vám predovšetkým Božie požehnanie, dobré
zdravie a hojnosť darov Ducha Svätého. S vďačnosťou za
Vašu službu sa za Vás modlíme a prosíme Božiu Matku,
aby Vás neustále ochraňovala. Nech Vám Všemohúci Boh
udelí všetky milosti potrebné pre Vašu službu Svätému
Otcovi v našej krajine”.
Mons. Mario Giordana sa narodil 16. januára 1942 v
Barge, v Taliansku. V roku 1976 vstúpil do
diplomatických služieb Svätej stolice. V minulosti
pôsobil na nunciatúre v Indonézii, Švajčiarsku, Francúzsku, Rakúsku a Taliansku. Od roku
2008 pôsobí ako apoštolský nuncius na Slovensku.

Veľvyslanec SR pri Svätej stolici s cirkevnou komunitou Slovákov v Ríme
Na pôde Veľvyslanectva SR pri Svätej stolici sa 17. januára stretli členovia cirkevnej
komunity Slovákov v Ríme. Veľvyslanec Peter Sopko s manželkou privítali v príjemnej
atmosfére niekoľko desiatok kňazov, členov a členky rehoľných rodín, študentov či tých,
čo dlhodobo pracujú v Ríme. Medzi hosťami nechýbal ani kardinál Jozef Tomko.
VIAC
________________________________________________________________________________
Listy z Vatikánu vydáva Slovenská redakcia VR; vychádzajú spravidla v stredu
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
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