Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

BA - II. - F.4

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava – Vajnory, Petržalka

Typ pamätihodnosti:

kategória 2 – nehmotná

Názov pamätihodnosti:

Pamätné dni návštevy Svätého otca vo Vajnoroch a v Petržalke

Číslo v zozname MČ:

VAJ-2-1

Ján Pavol II. celebruje omšu na letisku vo Vajnoroch 22.4.1990

Pápež Ján Pavol II. a predseda FZ ČSFR Alexander Dubček pri rozlúčke na vajnorskom letisku.
(Foto: TASR)
Popis:
21.-22 apríla 1990 - Na dvojdňovú návštevu Čiech, Moravy a Slovenska pricestoval pápež Ján
Pavol II. Prezident Václav Havel označil skutočnosť, že pápež prišiel do bývalého Československa
iba pol roka po zamatovej revolúcii v novembri 1989, za malý zázrak. Na letisku vo Vajnoroch ho
státisíce ľudí privítali 22. apríla 1990. V príhovore vyjadril presvedčenie, že dvojitá láska k Panne
Márii a Petrovmu nástupcovi je vzácnym dedičstvom svätých vierozvestov Cyrila a Metoda.
Vajnorská výzva pápeža "Nebojte sa" obletela celú transformujúcu sa Európu. V kázni pripomenul
veľký význam pútí, ktoré sa organizovali v posledných rokoch pred novembrom 1989. Keď sa Ján
Pavol II. lúčil v roku 1990 na vajnorskom letisku v Bratislave, povedal: Mnohé veci nás spájajú a
vedú nás k tomu, aby sme boli spolu a spolu aj žili a pracovali... V tomto duchu vás všetkých
pozdravujem. Dúfam, že to nie je „zbohom“, ale „dovidenia.“ Pápež Ján Pavol II. navštívil
Slovensko dovedna trikrát. Okrem apríla 1990 zavítal do SR ešte v dňoch 30.6.-3.7.1995.
11.-14. septembra 2003 –prebehla tretia, posledná návšteva sv. Otca v Bratislave. Pápež celebroval
omšu v Bratislave –Petržalke, v kostole sv.Rodiny. Bola to najdôležitejšia zastávka jeho apoštolskej
návštevy na Slovensku. Počas slávenia svätej omše Svätý Otec vyhlásil za blahoslavených dve
slovenské osobnosti. Boli to biskup Vasiľ Hopko a rehoľná sestra Zdenka Schellingová, svedkovia
viery dvadsiateho storočia.

Sv.Otec v Petržalke, pred kostolom sv. Rodiny (2003)
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