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Milí naši priaznivci, opäť sme pre Vás pripravili prehľad aktivít Svätého Otca Františka. Prajeme
Vám, aby ste aj pomocou našich spr{v zakúsili blízkosť Petrovho nástupcu a jeho záujem o všetkých
vo svete. Nech sú jeho slová, pri rôznych príležitostiach vypovedané alebo napísané, pre Vás
povzbudením.
Sr. Alena Barvirč{kov{ CJ
________________________________________________________________________________

Generálna audiencia: Kresťansk{ viera znamen{ žiť v očak{vaní
„Prilba n{deje.“ Tak znie n{zov stredajšej katechézy p{peža Františka, ktorú predniesol
pred preplnenou aulou Pavla VI. Ako Svätý Otec vo svojej katechéze priblížil, mať
kresťanskú n{dej znamen{ žiť v očak{vaní niečoho, čo už je, čo sa už naplnilo. Nie je to
len túžba po niečom, čo by som chcel, aby sa stalo. Po biblických príkladoch zo Starého
zákona v predch{dzajúcich katechézach Svätý Otec prešiel k Novému z{konu. Inšpir{ciu
našiel v úryvku z Prvého listu sv. Pavla Solúnčanom (1Sol 5,4 -5.8-10).
P{pež František tiež pripomenul, že na sviatok Obetovania P{na sl{vi Cirkev Svetový deň
zasväteného života. Pri tejto príležitosti bude vo štvrtok 2. febru{ra o 17.30 hod predsedať
v Bazilike sv. Petra vo Vatik{ne sl{vnostnej omši.
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Svätý Otec František sa v nedeľnej katechéze venoval blahoslavenstvám
P{pež František venoval nedeľnú katechézu pred modlitbou Anjel Pána Ježišovej „reči na
vrchu“, ktor{ bola tiež ústrednou témou nedeľného čítania z Evanjelia podľa Matúša (Mt
5,1-12a). Zastavil sa pri prvom blahoslavenstve: «Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je
nebeské kr{ľovstvo» (v.4). Na záver modlitby Anjel Pána na Námestí sv. Petra pripomenul
p{pež František 64. svetový deň lepry.

Telegramy p{peža Františka
Svätý Otec František vyjadril svoju duchovnú blízkosť obetiam požiarov v Čile. Krajinu
v uplynulých dňoch zachv{tili najhoršie lesné požiare v dejin{ch. P{pež František vyslovil
plnú podporu Pochodu za život, do ktorého sa 27. januára vo Washingtone, ale aj
v ďalších amerických mest{ch, zapojili st{tisíce veriacich. P{pež František poslal
sústrastný telegram Biskupskej konferencii Maďarska v súvislosti s haváriou autobusu
s maďarskými študentmi, pri ktorej v piatok 20. janu{ra zahynulo 16 ľudí.

Stretnutia p{peža Františka
Pri príležitosti Medzin{rodného dňa pamiatky obetí holokaustu, ktorý sa slávil 27.
januára, prial p{pež František vo Vatik{ne päťčlennú delegáciu Európskeho židovského
kongresu.
V sobotu privítal Svätý Otec v Klementínskej s{le účastníkov plenárneho zasadnutia
Kongreg{cie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Na úvod
svojho príhovoru uviedol, že „vernosť je podroben{ skúške“ a treba si položiť ot{zku, čo sa
stalo.
V pondelok sa Svätý Otec František stretol pri príležitosti n{vštevy ad limina s 9 členmi
Medzinárodnej biskupskej konferencie sv. Cyrila a Metoda, ktor{ združuje krajiny
Srbsko, Čierna Hora, Macedónsko a Kosovo.
V piatok Svätý Otec prijal na audiencii vo Vatik{ne členov Zmiešanej medzin{rodnej
komisii pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnymi cirkvami (na
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obrázku): „Tak, ako v prvotnej Cirkvi bola krv mučeníkov semenom nových kresťanov, tak nech je
dnes krv toľkých martýrov semenom jednoty medzi veriacimi“.

Ranné homílie Svätého Otca Františka
Nech nás Boh oslobodí a chr{ni od hriechu malovernosti, ktorý n{m zabraňuje dúfať, mať
odvahu a trpezlivosť. Aj tak by sa dala zhrnúť hlavn{ myšlienka homílie p{peža Františka,
ktorú 27. januára predniesol pri svätej omši v Dome sv. Marty. V pondelok 30. januára
Svätý Otec upozornil na skutočnosť, že najväčšia sila Cirkvi dnes spočíva v malých
prenasledovaných cirkv{ch. Petrov n{stupca prítomných pozval, aby pamätali na tých, čo
dnes čelia prenasledovaniu a trpia mučeníctvo. V utorok 31. januára povzbudil p{pež
František vo svojej homílii prítomných, aby s vytrvalosťou hľadeli na Ježiša, tak objavia, že
je to On, kto hľadí na každého jedného s láskou.

Kanadskí biskupi o útoku na mešitu v Québecu
Nedeľný útok na islamské kultúrne stredisko v Québecu, pri ktorom zahynuli šiesti ľudia,
odsúdili kanadskí biskupi. Predseda Konferencie biskupov Kanady Mons. Dougles
Crosby v oficiálnom komuniké označil útok za „narušenie posvätného charakteru ľudského
života; atent{t na pr{va a na slobodu členov všetkých n{boženstiev zhromažďovať sa a modliť sa
podľa svojho najhlbšieho presvedčenia“. Správa o teroristickom útoku na mešitu
v kanadskom meste Québec hlboko zarmútila aj Svätého Otca. Po pondelňajšej svätej omši
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v Dome sv. Marty sa stretol s kanadským kardinálom Géraldom Cyprienom LaCroix,
arcibiskupom Québecu.

USA: Biskupi odsúdili výstavbu múru na mexickej hranici
Je potrebné budovať mosty, nie múry. Týmito slovami reagovala Konferencia biskupov
USA na rozhodnutie nového amerického prezidenta Donalda Trumpa vybudovať múr na
mexickej hranici dlhej 3200 kilometrov. Z{roveň vyjadrila solidaritu s moslimskými
komunitami po tom, ako šéf Bieleho domu pozastavil americký program pre prijímanie
utečencov zo siedmych, prevažne moslimských, krajín na 120 dní.

V Bolívii zavraždili 25-ročnú poľskú dobrovoľníčku
Nevládne telo 25-ročnej poľskej dobrovoľníčky Heleny Kmiecovej našli v priestoroch
Kongreg{cie služobníkov Božej Matky v meste Cochabambe v centrálnej Bolívii. Mladá
žena mala na tele početné bodné rany. Polícia zaistila dve osoby, ktoré čelia podozreniu
z vraždy s úmyslom mision{rku okradnúť alebo zn{silniť.
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 sr. Alena Barvirčáková CJ
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