Slovenský Hlas z Ríma
Časopis o živote Slovákov vo Večnom Meste

Na prvú cestu
Mária Fábryová

„Kde milujeme, tam sme doma. Tak
sa prijme hosť...“ píše vo svojich Rozjímaniach Rudolf Dilong. A takto sa snažíme
prijímať hostí a nových členov Slovenskej katolíckej misie, slovenskej rodiny
v Ríme, aj my. Tí, ktorí sme tu doma. Či už
na pár mesiacov, alebo na niekoľko rokov
- možno navždy. Pracujúci, študujúci, v
pastoračnej službe... Spája nás materinský
jazyk. A domovina - vzdialená a nášmu
srdcu milá - o ktorej tak krásne písali básnici katolíckej moderny.
Dnes už nás do zahraničia nevyháňa
režim. Dnes sme tu dobrovoľne. Aj toto
je „hniezdo Božej ruky“. V sídli Petrovho
stolca, v „sedmobrežnom kruhu Ríma“,
kde sa stretávame a pripomíname si,
odkiaľ pochádzame. Na slovenských
svätých omšiach, ktoré sa pravidelne
slávia každú nedeľu v kostole San Girolamo della Carità v Ríme (Via di Monserrato
62) neďaleko Campo dei Fiori. Na podujatiach, ktoré organizuje Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme
a veľvyslanectvá SR pri Svätej stolici a v
Taliansku. Na výletoch naprieč Talianskom, pri spoznávaní ciest, ktorými kráčali
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svätí. A v neposlednom rade v modlitbách, pri duchovných stretnutiach.
Slovenské Hlasy z Ríma zneli v minulosti ako poslovia slobody, kultúry a viery
pre našu rodnú zem, v ktorej tieto hodnoty boli obmedzované. Pamätajúc na ich
duchovný odkaz, začíname nové krajanské
periodikum, ktoré chce byť spravodajom
zo života Slovákov v Ríme a zdrojom
informácií o tom, čo sa deje vo Večnom
meste. Chce byť prejavom našej jednoty,
spolupatričnosti a výsledkom priateľstva,
ktoré sa v Ríme, medzi nami, Slovákmi,
stále znova rodí. Ak je človek v cudzine
sám, ľahko sa začne cítiť opustený. Veľkou
pomocou je spoznať svojich, nájsť krajanov,
čo žijú na okolí. Aj Slovenský hlas z Ríma je
hlasom ľudí, ktorí našli rodinu - síce ďaleko
od Tatier, avšak blízko pri Svätom otcovi,
v meste dýchajúcom históriou, kultúrou a
krásou kresťanských bazilík.

Zima

Vatikán

svetový deň migrantov a utečencov
V nedeľu 15. januára 2012 sme si
pripomenuli 98. svetový deň migrantov
a utečencov. Tento deň bol prvý raz
vyhlásený pápežom Piom X. v roku 1914,
ktorý chcel takýmto spôsobom prejaviť
svoju solidaritu utečencom. Mala to
byť pripomienka toho, že ešte aj dnes,
bohužiaľ, dochádza k nútenej migrácií.
Mnoho ľudí musí opustiť svoje domovy
pre vojnové konflikty, či z náboženských
dôvodov. Postavenie migrantov v krajinách nebýva ľahké, musia sa prispôsobiť
novému životu, novej kultúre, prekonávať
jazykové bariéry. V roku 1951 sa ich
zákonnými právami zaoberala aj OSN
počas konferencie v Ženeve. Výsledkom bol dohovor o právnom postavení
utečencov a v súčasnosti existuje viacero
vládnych a mimovládnych organizácií na
celom svete, ktoré sledujú, či sú ľudské
práva a základné slobody migrantov
dodržiavané. Od roku 2000 si na podnet
Valného zhromaždenia OSN pripomíname aj Medzinárodný deň migrantov.
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Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa migrantov a utečencov sa na
Námestí sv. Petra vo Vatikne zišli stovky
cudzincov, aby mohli pozdraviť Svätého
Otca. Pápež Benedikt XVI. po modlitbe
Anjel Pána, predniesol príhovor určený
migrantom v Ríme, ale aj na celom svete.
Ten bol odpoveďou na aktuálnu výzvu
zmien v spoločnosti. Cirkev, pre ktorú je
ohlasovanie evanjelia najpodstatnejším
poslaním podľa neho musí odpovedať
novým spôsobom: „Súčasnosť volá
Cirkev, aby uskutočnila novú evanjelizáciu aj v rozsiahlom a zložitom fenoméne ľudskej mobility, práve zintenzívnením misionárskej činnosti - tak v
misijných krajinách, ako aj v krajinách s
kresťanskou tradíciou“.
Na námestí viali aj slovenské vlajky, jednu z nich držal v rukách Martin
Kramara, duchovný správca Slovenskej
katolíckej misie v Ríme, ktorý stretnutie
Slovákov pod oknami Vatikánu komentoval takto: „Je to pre
nás veľká radosť, lebo
toto miesto je zvláštne
a úžastné tým, že sa
nachádzame neďaleko
hrobu sv. Petra, a tým,
že sme tak blízko pri
Svätom Otcovi, ktorý
je
naším
srdciam
veľmi blízky. Prišlo
nás sem nie síce veľké
množstvo,
keďže
Slovákov v Ríme nežije
tisíce, ale tých niekoľko,
ktorí
prišli,
prišli
s radosťou pozdraviť
Svätého Otca, byť mu
na blízku a vyjadriť to,
že patríme do jednej
Cirkvi.“

Mária Šuleková, študentka bioetiky
na Katolíckej univerzite Sacro Cuore
v Ríme, žije vo Večnom meste už viac ako
päť rokov a ani tento rok si stretnutie na
námestí so Svätým Otcom nenechala újsť:
„Takýmto spôsobom sa môžeme všetci
Slováci znova stretnúť a máme možnosť
pripomenúť si, že aj my, síce ako malá
komunita, môžeme aj v rámci iného štátu
pôsobiť evanjelizačne. Takto môžeme
spoločne prežívať vieru v inej krajine.“
Svätý otec učastníkom pripomenul, že
migrácia ľudí, ktorí hľadajú lepšie životné
podmienky alebo utekajú pred prenasledovaním, vojnou, hladom a prírodnými
katastrofami, vytvorila novú generáciu s
novými problémami, nielen z ľudského
hľadiska, ale aj z etického, náboženského
a duchovného. Charakteristikou našej
doby je podľa Benedikta XVI. na jednej
strane snaha vymazať Boha a učenie
Cirkvi z každodenného života, a na strane
druhej nechať voľnú cestu k pochybnosti,
skepticizmu a indiferentizmu. V kontexte
migrantov, ktorí vyšli z kresťanského
prostredia a musia sa postaviť zoči-voči
týmto fenoménom, Svätý Otec hovorí,
že: „Cirkev tu čelí
výzve pomôcť migrantom zachovať
si pevnú vieru aj
v
podmienkach,
kde chýba kultúrna
podpora,
ktorá
bola v ich pôvodnej
vlasti...“. V druhej
časti posolstva upriamil pozornosť na
situáciu utečencov,
ktorí
žiadajú
azyl v iných krajinách. Vyzýva k
rešpektovaniu ich
ľudskej dôstojnosti a
ich práv a tiež k solidarite a konkrétnym
prejavom prijatia.
– mf –

Na lyžiach v Arezzu

Región Arezzo v Národnom parku
Gran Sasso ponúka niekoľko lyžiarskych
stredísk - predovšetkým vďaka svojim
vysokým štítom pokrytým apeninskými
ľadovcami. Túto zimu sme navštívili
dve strediská - Campo Felice a Campo
Imperatore, ktoré je v zime prístupné
len kabínkovou lanovkou končiacou vo
výške viac než 2000 m.n.m. Vietor a hmla,
s ktorými sme museli v danom prostredí
počítať, boli vyvážené zážitkom plnohodnotnej lyžovačky v blízkosti Večného
Mesta a tiež skoro nulovým čakaním pri
vleku. Fakt, že v Ríme je takmer nemožné
zohnať lyžiarsku výstroj, napokon nepredstavoval vážnu prekážku: celý komplet
bolo možné požičať si za prijateľnú cenu
priamo na mieste.
Pavlína Dobáková
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Sviatosti

Pápežské kolégium

Slovenské kolégium privítalo členov
laických hnutí a združení
Približne 50 zástupcov slovenských
laických hnutí a združení absolvovalo
v dňoch 11. – 16. februára v Ríme
Púť k hrobu sv. Cyrila. V nedeľu 12.
februára sa v Pápežskom slovenskom
kolégiu svätého Cyrila a Metoda stretli
s predsedom Pápežskej rady pre laikov
kardinálom Stanisławom Ryłkom. „V
prvom rade by som chcel povedať, že
som s veľkou radosťou prijal pozvanie

od slovenských pútnikov, ktorí prišli tu
do Ríma na slávenie tejto Eucharistie,“
povedal v rozhovore pre slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu (VR) a TK
KBS kardinál Ryłko. Ako pripomenul,
ide o veľmi významnú skupinu, ktorú
tvoria členovia rôznych laických organizácií a duchovných hnutí pôsobiacich
v Cirkvi na Slovensku, vrátane členky
Pápežskej rady pre laikov Kataríny
Hulmanovej.
„Bola to pre mňa dobrá príležitosť
podeliť sa s nimi o niektoré myšlienky v
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súvislosti s misijným povolaním laikov,
hlavne v tomto historicky dôležitom
momente, ktorý Cirkev, predovšetkým
v Európe, prežíva, keď chce znovu
obnoviť v radoch Cirkvi novú misijnú
činnosť,“ povedal kardinál Ryłko. „Dnes
sa veľa hovorí o novej evanjelizácii, ale
ide o poslanie veľmi náročné, v ktorom
musia osobnú úlohu zastávať veriaci laici všetkých vekových kategórií, mladí,
dospelí, starší. Misijná úloha Cirkvi
- evanjelizačná misia, je misiou, ktorá
sa týka všetkých pokrstených. A preto
Cirkev neprestane pamätať na všetkých
pokrstených, ktorí musia byť aj misionármi, svedkami Ježiša Krista v dnešnej
spoločnosti,“ uviedol pre VR a TK KBS.
V úlohe novej evanjelizácie podľa
kardinála Ryłka zohrávajú „osobitnú
úlohu laické organizácie, združenia veriacich a cirkevné hnutia“. „Pápež Ján Pavol
II. hovoril, že po Druhom vatikánskom
koncile prežívame v Cirkvi nové obdobie
laických hnutí. A toto je veľký dar Ducha Svätého pre Cirkev: tento rast, toto
rozkvitanie laických hnutí a tiež nových
chariziem, ktoré Duch Svätý necháva rásť
v Cirkvi na novú evanjelizáciu. Práve
preto som veľmi spokojný, že som sa počas
eucharistickej slávnosti mohol stretnúť
s viacerými slovenskými veriacimi z
rôznych hnutí. Toto je veľkým znamením
nádeje pre Cirkev, pretože v cirkevných
hnutiach sú príznačné miesta, v ktorých
viacerí veriaci laici neobjavujú len krásu
kresťanského povolania, ale objavujú tiež
veľké sily, ktoré prenikajú do vnútra, sily
k evanjelizácii a k svedectvu o Ježišovi
Kristovi v dnešnej spoločnosti,“ dodal
predseda Pápežskej rady pre laikov. –mf –

Krst, birmovanie a prvé sväté
prijímanie
Pôsobenie Slovenskej
katolíckej misie v Ríme
bolo tento rok požehnané
vysluhovaním sviatostí
krstu,
birmovania
i
prvého svätého prijímania. Na Veľkonočnú
vigíliu, v sobotu 2. apríla
2012, Daša Macková
z Veľvyslanectva Slovenskej
republiky
pri
Talianskej republike, prijala sviatosti kresťanskej
iniciácie priamo z rúk
Svätého otca, pápeža
Benedikta XVI. S veľkou radosťou sme sa
zúčastnili tejto výnimočnej udalosti v bazilike Svätého Petra vo Vatikáne, aby sme
mohli byť svedkami toho, ako Svätý otec
po prvý raz v histórii našej misie krstí,
birmuje a dáva sväté prijímanie občianke
Slovenskej republiky.

Na Slovenskom veľvyslanectve v
Taliansku pracuje i rodina pána Jána
Baláža, ktorého dcérka Dominika sa
počas svojho pobytu v Taliansku v rámci
našej katolíckej misie prichystala na prijatie sviatosti Prvého svätého prijímania.
Prípravu absolvovala spolu s Tomášom
Prokipčákom,
ktorého
rodičia rovnako pracujú v
Ríme. Dominika a Tomáš
po prvý raz prijali Eucharistiu 27. mája 2012 pri svätej
omši v Pápežskom kolégiu
sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
Sväté prijímanie detí však
nie je bodkou za našimi
tohoročnými
sláveniami.
V lete máme ešte pred sebou jednu birmovku a dva
sobáše členov katolíckej
komunity v Ríme. Už teraz
sa na ne tešíme a na tých,
čo budú sviatosti prijímať,
pamätáme v modlitbách.
Martin Kramara
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Výlet

kardinál Tomko

spomínanú kongregáciu pracoval
16 rokov až do roku 2001. Ján Pavol II. ho potom poveril vedením
komitétu pre medzinárodné eucharistické kongresy. Kardinál Tomko
si rád spomína aj na svoje cesty do
misijných krajín, kam putoval vo
funkcii pápežského legáta. Tieto
cesty zmapoval v dvoch knihách
s názvom Na misijných cestách
I., II., ktoré vyšli aj v anglickom
a talianskom preklade.

88. narodeniny
Slovenskú svätú omšu v kostole San
Girolamo della Carità v Ríme celebroval
v nedeľu 11. marca kardinál Jozef Tomko,
ktorý v rovnaký deň oslávil svoje 88.
narodeniny. Okrem Slovákov sa na nej
zúčastnili aj Mons. Pierpaolo Felicolo z
úradu rímskeho vikariátu pre pastoráciu
migrantov a rektor kostola don Filippo
Goyret.
Po svätej omši členovia Slovenskej
katolíckej misie v Ríme zablahoželali
88-ročnému
kardinálovi.
Duchovný
správca misie Martin Kramara odovzdal
kardinálovi v mene všetkých duchovný
dar Quarantore – 40 hodín nepretržitých
modlitieb: Slováci žijúci v Ríme sa za
kardinála Tomka modlili v dňoch od 29.
do 31. marca, keď viedol živé rozhlasové
duchovné cvičenia v rádiu Lumen.
Kardinál Jozef Tomko poskytol pri
príležitosti svojich narodenín rozhovor
aj Slovenskej redakcii Vatikánskeho
rozhlasu. Emeritný prefekt Kongregá6

cie pre evanjelizáciu národov si v ňom
zaspomínal na dôležité momenty zo
života vo Vatikáne. „Musím poďakovať
Pánu Bohu, že mi doprial dožiť sa
tohto veku, a že mi doprial žiť skoro celý
život práve v centre Katolíckej cirkvi,“
povedal kardinál Tomko, ktorý počas
67 rokov pobytu v Ríme zažil šiestich
pápežov. K najvýznamnejším udalostiam spomínanej etapy patril podľa neho
Druhý vatikánsky koncil, počas ktorého
pracoval na Kongregácii pre učenie viery
a neskôr päť rokov na Kongregácii pre
biskupov. V roku 1979 ho pápež Ján Pavol II. menoval sekretárom celosvetovej
biskupskej synody. 15. septembra toho
istého roku ho pápež vysvätil za biskupa
v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne. Nasledovala práca na dvoch celosvetových
generálnych synodách o rodine a pokání.
Okrem toho pracoval na partikulárnej
synode pre Holandsko. „V roku 1985 ma
Ján Pavol II. poslal na Kongregáciu pre
evanjelizáciu národov ako prefekta, a tak
som sa prvý raz v dejinách Slovenska stal
hlavou misijného úsilia Katolíckej cirkvi.
To ma priviedlo k povinnosti cestovať,“
uviedol v rozhovore kardinál, ktorý pre

Ako pápežský legát pôsobil
na dvoch eucharistických kongresoch – v roku 2004 v Mexiku
a v roku 2008 v Kanade, kde svätil
aj kňazov. Bol vyslaný ako legát na
národný eucharistický kongres na
Slovensku, niekoľkokrát ako legát
na misijné kongresy v Latinskej
Amerike. „Myslím si, že som prispel aj pre Cirkev na Slovensku,“
hovorí kardinál. Ako jednu z mnohých aktivít možno v tejto súvislosti pripomenúť budovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda
v Ríme, na ktorom sa význačne
podieľal. Kardinála Jozefa Tomka
vek nezastaví a už na budúci rok
pripravuje medzinárodnú konferenciu v Ríme pri príležitosti 1150.
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. V dňoch 25.-26.
februára 2013 tak na Pápežskom
východnom inštitúte a Pápežskej
Gregorovej univerzite vystúpia
okrem
viacerých
slovenských
biskupov a zástupcov akademickej
obce aj predseda Pápežskej rady
pre kultúru kardinál Gianfranco
Ravasi, či kardináli Stanislaw Dziwisz a Dominik Duka. Garanciu
nad podujatím prevzali kardinál
Jozef Tomko a arcibiskup Cyril
Vasiľ, sekretár Kongregácie pre
východné Cirkvi. – mf –
Zdroj: Vatikánsky rozhlas, TK KBS.

Renesančná
Florencia
Kolíska talianskeho umenia, Florencia,
láka turistov z celého sveta. V sobotu 5. mája
ju navštívili aj Slováci žijúci v Ríme. Mesto sa
nachádza takmer 300 kilometrov severne od
Ríma, takže na jeho návštevu treba počítať s celodenným nasadením, určite to však stojí za to.
Florencia bola v stredoveku neobyčajne
silná a stala sa kolískou bankovníctva. V
období 1865 - 1871 bola dokonca hlavným
mestom zjednoteného Talianska. Bohatá
kupecká rodina Mediciovcov výrazne podporovala talianske renesančné umenie, a takto
zabezpečila pre ďalšie generácie možnosť
obdivovať výnimočnú zbierku umenia na
jednom mieste. Florencia mala moc, peniaze
a mohla sa pochváliť slávnymi rodákmi, či
významnými osobnosťami, ktoré aspoň časť
svojho života prežili práve tu.
Kto chce mať celé mesto ako na dlani,
najlepšie ho uvidí z námestia Piazzale Michelangelo, ktoré je vyvýšené nad južnou stranou
Florencie. Hneď po príchode do mesta sme sa tu
zastavili aj my - a panoráma ako z pohľadnice
spôsobila fotografické nadšenie celého zájazdu.
Z vyvýšeného námestia sme zostúpili do centra mesta a našou nasledujúcou zastávkou bol
chrám Santa Maria Novella, v ktorom má sídlo
dominikánsky rád. Ako praktickú informáciu
pre všetkých, ktorí by do Florencie - tak ako my
- cestovali autom, odporúčame zaparkovať v
podzemnom parkovisku pri železničnej stanici,
práve v blízkosti chrámu Santa Maria Novella.
Parkovanie síce nie je najlacnejšie, ale pokúšať
sa jazdiť uzučkými ulicami renesančného
mesta alebo v nich hľadať miesto na zastavenie
je takmer nemožné: určite je lepšie auto hneď
na začiatku odložiť. Peši to od vlakovej stanice
nikam nie je ďaleko.
Historické centrum mesta, ktoré je od
roku 1982 zapísané do Zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO, je od stanice
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Villa d’Este

Výlet

a Primaveru (Jar), ako aj
Zvestovanie Panny Márie
od Leonarda Da Vinciho.
Na jej prehliadku je potrebné rezervovať si aspoň dve
až tri hodiny, plus počítať
s hodinou čakania, pretože
dovnútra vpúšťajú maximálne 50 osôb každú pol
hodinu. Bez akejkoľvek
pochybnosti však každá
minúta času stráveného v
galérii stojí za to.

len pár minút chôdze. Spomedzi pamätihodností sme sa veľmi tešili na si štvrtú
najväčšiu katedrálu na svete, Duomo
Santa Maria del Fiore. Exteriér tohto
chrámu je zdobený mramorovými panelmi, na ktorých sa strieda zelená, ružová
a biela farba. Kupola chrámu je najväčšou
tehlovou kupolou na svete a najnovšia
časť, hlavná fasáda, je v neo-gotickom
štýle. Nádherný exteriér baziliky však
podľa nás nepomerne prevyšuje jej vnútornú výzdobu. Biele steny, ktoré nás
čakali vovnútri, sa nám zdali chladné a
oproti vonkajšku chrámu pôsobili priam
chudobným dojmom.
Po prehliadke katedrály a blízkeho baptistéria, ktoré naopak ponúkalo
úžasnú výzdobu aj vo vnútri, sme sa rozdelili na dve skupiny. Jedna sa vybrala za
dobrotami miestnej kuchyne a druhá sa s
odovzdanosťou postavila do dlhého radu
pred galérious Uffizi, aby mohla na vlastné oči obdivovať Mediciovskú zbierku
umenia. Rodina ju darovala Florencii pod
podmienkou, že nikdy neopustí mesto.
Zbierka zahŕňa majstrovské mytologické
Botticelliho kresby Narodenie Venuše
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My sme sa po jej
prehliadke vybrali ešte
do baziliky Santa Croce,
kde sú pochované slávne
osobnosti ako Galileo
Galilei,
Niccolo
Macchiavelli, či Michelangelo
Buonarotti. Na záver sme
sa všetci stretli na najznámejšom florentskom moste Ponte Vecchio, ktorý je
azda najtypickejším symbolom mesta.
Je jediným mostom vo Florencii, ktorý
prežil ťažké bombardovanie počas
druhej svetovej vojny a v súčasnosti
sa na ňom nachádza známa obchodná
trieda. Kto by šiel do Florencie za
účelom kupovania šperkov, na Ponte
Vecchio určite objaví, čo hľadal: zlatníctva a darčekové obchodíky sú napravo
i naľavo po jeho celej dĺžke. My sme
zostali pri obdivovaní výkladov, pretože
čas pokročil a bolo treba pomýšľať na
cestu domov. Na záver ešte jedna rada
pre cestovateľov. Kto sa vyberie do Ríma
letecky a rád by popri Večnom meste
navštívil aj Florenciu, určite sa oplatí
vybrať sa sem vlakom. Lístky sú v čase
letných akcií dostupné prostredníctvom
stránky trenitalia za veľmi prijateľné
sumy a cesta vlakom do Florencie je ešte
pohodlnejšia než autom. Florencia je iná
než Rím, určite veľmi krásna, osobitá,
a tak bohatá na umenie, že k návšteve
Talianska bezpochyby patrí.
Michaela Berdisová

Fontány
v Tivoli

Apríl je v Ríme tradične
bohatý na jarné slnko.
Príjemné počasie nás v sobotu 28. apríla zlákalo na
výlet do neďalekého Tivoli,
ktoré si po stáročia cisári,
literáti i vojvodcovia vyberali
za lokalitu svojich prázdninových sídel. Ich záujem o
toto miesto človek pochopí
hneď pri prvom pohľade na kopce a
doliny rozprestierajúcich sa v okolí
mesta: ich krása je - predovšetkým na
jar - priam uchvacujúca. Najznámejšou
pamätihodnosťou Tivoli je svetoznáma
Villa D'este, kam sme zamierili obzrieť
si nádheru fontán a záhradnej architektúry.
História tejto vily sa začala písať
niekedy okolo roku 1550, keď sa
kardinál Hypolit d'Este rozhodol
prestavať starý chátrajúci kláštor na
vlastné sídlo: skrášlil ho rozsiahlymi
záhradami a prepracovaným komplexom skrytých jaskýň, klasických
sôch a fontán. Vďaka rozsiahlemu
zreštaurovaniu, ktoré prebehlo v roku
1920, tento dômyselný komplex dodnes
priam vyráža dych. Najviac pozornosti
v záhrade púta tzv. „Vodný organ“,
ktorý dvakrát za deň hrá - avšak bez organistu: vzduch do píšťal je vháňaný hydraulickým systémom. Ďalšia z fontán,
ktorá pripomínala obrovský pohár vo

veľkej mise v tvare mušle, sa volá „Bicchierone“ a je pripisovaná známemu
majstrovi Bernininu. V strede komplexu
sa rozpestiera dlhý rad menších fontán
nazývaný "Cento fontane" (sto fontán),
ktorý v skutočnosti obsahuje vyše
dvesto rozličných menších vodných
prameňov. Zaujímavá aj "Fontana dei
Draghi" (Fontána drakov), "La Rometta", "Neptúnova fontána", či "Fontána
Sovy", ktorá tiež dvakrát za deň hrá za
pomoci tlaku vody, ktorá záhradami
preteká. Zaujímavosťou je, že žiadna z
fontán nie je poháňaná prostredníctvom
pridaných technických prostriedkov:
vodu - neraz do výšky niekoľkých metrov - vytláča prirodzený tlak vytváraný
zregulovaným potokom, ktorý priteká
z neďalekých kopcov. Najlepší čas na
návštevu Villy d'Este je obdobie jarných
mesiacov, kedy je zážitok z nej umocnený krásou kvitnúcej záhrady.
Pavlína Dobáková
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v Ríme

Slovensko

Festa dei popoli
V nedeľu 20. mája sa na námestí
pred Lateránskou bazilikou konalo
tradičné podujatie Festa dei Popoli, tzv.
„Slávnosť národov“, do ktorého sa zapojili mnohé národnosti žijúce v Ríme.
V stánkoch pred bazilikou prezentovali svoje krajiny, zvyky a tradície, a
nechýbal ani pestrý kultúrny program.
Slovensko na podujatí zastupovali
členovia Slovenskej katolíckej misie v
Ríme (SKM).
Festa dei Popoli má v Ríme už viac
ako dvadsaťročnú tradíciu, začali ju
organizovať pátri skalabriniáni v roku
1991 ešte vo svojej farnosti. Až v roku
2004 dostal sviatok väčšie rozmery
a podujatie sa presunulo na námestie
pred Lateránsku baziliku. Rímsky
vikariát sa snaží každoročne zapájať
do organizácie aj
všetky katolícke
spoločenstvá pôsobiace v Ríme.
„Festa dei Popoli
je sviatkom, ktorý
chce poukázať na
bohatstvo tradícií
a kultúr v rámci
katolíckej
viery
na území mesta
Rím,“
uviedol
Martin Kramara,
duchovný správca
SKM. Spôsoby zapojenia sa jednotlivých národov do
tohto medzinárodného podujatia sú
rozličné: niektorí
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ktorú prečítala Pavlína Dobáková,
študentka bioetiky na rímskej univerzite Regina Apostolorum. Svätá omša
bola zážitkom pre mnohých - vďaka jej
pestrosti a pútavosti modlitieb a spevov
v rôznych jazykoch. „Človek, ktorý sa
do nich započúval, mohol načerpať atmosféru, ktorá prichádzala raz z Poľska,
Ukrajiny, inokedy z Afriky, či Južnej
Ameriky. Išlo o silný moment, ktorý
ukázal, ako ľudia žijúci v celom svete,
rozličnými spôsobmi, ale v jednom duchu, veria v toho istého Krista,“ povedal
Martin Kramara. O pestrosti by sa dalo
hovoriť aj v súvislosti s krojmi, ktoré
Slovákom zapožičali známi z Osturne
a Lendaku, a taktiež Veľvyslanectvo
SR. Ich pestré vyšívané motívy pútali
pozornosť a mnoho ľudí prichádzalo,
aby sa s členmi misie v krojoch mohli aj
odfotografovať.

pripravujú ukážku tradičných jedál, iní
si prichystajú stánok alebo sa zapájajú
do kultúrneho programu.
Slováci aj tento rok pripravili stánok
s pestrou ponukou slovenských dobrôt,
ale aj obrazov a fotografií z rôznych
kútov Slovenska. Nechýbali kroje,
valašky, kraslice, výrobky z dreva,
bábiky zo šúpolia, atď. Dievčatá zo
slovenskej misie napiekli medovníčky,
ktoré zdobili doma, ale aj na mieste,
čo zaujalo viacerých okoloidúcich.
Niektorí si zdobenie dokonca sami
vyskúšali. Návštevníkov lákali aj vynikajúce koláče, ktoré na podujatie poskytlo Veľvyslanectvo SR pri Svätej stolici
a Veľvyslanectvo SR v Taliansku. Chutil
aj perník, ktorý napiekli sestričky od
kardinála Tomka.
V rámci programu sa na pódiu
tento rok predstavilo niekoľko tanečných
folklórnych skupín z rôznych krajín sveta,
ktoré predviedli svoje tradičné tance. Zaujímavo pre Európanov vyznievali kreácie
Mexičanov, Venezuelčanov, či tanečníkov
z Afriky. Slováci si vystúpenie na tanečné
pódium predsavzali na budúci rok.

Mnoho návštevníkov slovenského
stánku už našu krajinu navštívilo,
viacerí veľmi dobre poznali miesta
na Slovensku a spoločne si prstom na
mape znovu zaspomínali na výlety,
či dovolenky. Ako v rozhovore pre
Vatikánsky rozhlas uviedol Martin Kramara, niektorí sa pýtali na geografické
záležitosti, ale zaujímali ich aj tie historické, predovšetkým z obdobia roku
1993, keď sa krajina rozdelila. Práve
táto otázka sa zo strany návštevníkov
stánku veľmi často opakovala. „Našli sa
dokonca takí, ktorí vedeli, že hráme na
Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji,
takže nám prejavili sympatie a povzbudenie,“ dodal správca SKM.
Slováci sa na námestí pred bazilikou zišli už o siedmej ráno. Prví
hostia prichádzali o deviatej a na poludnie bola na programe medzinárodná
svätá omša. Počas nej zaznelo viac než
dvadsať jazykov a odznela aj invokácia
Pane, zmiluj sa v slovenskom jazyku,

Podľa správcu misie, podujatie „pre
misiu to prinieslo kúsok jednoty. Nie len
s tými národmi, ktoré sa tam zúčastnili,
ale aj medzi nami navzájom.“ Taký je
podľa neho aj zmysel tohto sviatku:
„Spája kresťanov a spája ľudí navzájom. Ako sa modlievame v omšovej
modlitbe, aby kresťania boli jedno srdce
a jedna duša. Že sme jedna duša, to
vieme, spája nás učenie, veríme v toho
istého Pána Boha, v Ježiša Krista, v Ducha Svätého, vo svätú Katolícku cirkev.
Niekedy nám však chýba práve toto:
aby sme sa stretli, aby sme boli aj jedno
srdce, a aby sa aj navonok prejavila táto
naša jednota v tom, že si podáme ruky,
že sa objímeme, spoločne zasmejeme,
dohodneme sa na ďalších akciách.
Počas tohto sviatku sme si ukázali, že
sa vieme zjednotiť, že si vieme pomôcť,
a že vieme byť aj jedno srdce, a aj jedna
duša. Že nás spájajú hodnoty, viera,
a to, čo je predovšetkým ľudské, to, čo
má každý jeden z nás vo svojom srdci.“
– mf –
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Viterbo

Bagnoreggio

Po stopách histórie a zázrakov
Postava sv. Bonaventúru, ale aj chuť
spoznávať nové miesta a nadýchať sa histórie
vylákala rímskych Slovákov v sobotu 9. júna
na trasu Bagnoregio – Viterbo – Civitavecchia.
Mestečko Bagnoregio ležiace na skalnatom bradle máva počas roka iba pár
obyvateľov, no počas turistickej sezóny ich
počet mnohonásobne rastie. Z diaľky pripomína ostrov uprostred nížin, alebo hrad,
nejazdia v ňom autá, je tam len pár obchodov
so suvenírmi a jeden hotel. Na brale boli kedysi činné sopky. Bagnoregio ešte v období
pred našim letopočtom založili Etruskovia.
Narodil sa tu filozof a svätec Bonaventúra
a v čase najväčšej stredovekej slávy v meste
dokonca sídlil biskup. Svätý Bonaventúra bol
siedmym nástupcom sv. Františka v úrade
generálneho ministra rádu a zohral veľkú
úlohu pri príprave Lyonského cirkevného
koncilu. Bol kanonizovaný v roku 1482
a v roku 1587 bol pridaný k cirkevným otcom.
Ľudia začali mestský "skalnatý ostrov"
opúšťať v 16. storočí, keď sa vplyvom
zemetrasení, erózií a záplav začali zosypávať
bočné steny spolu s domami. Na začiatku
19. storočia sa z mesta odsťahoval aj zvyšok
obyvateľov. Talianska vláda sa však Bagnoregio pokúša zachrániť a skúša rôzne metódy,
ktoré by mohli zabrániť ďalším eróziám.
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Dnes sa už zdá, že mesto žije minulosťou.
Architektúra nás voviedla do šestnásteho, či
sedemnásteho storočia. Čarovné námestíčko,
romantické zákutia, tajomné záhrady, ale aj
zaujímavý pohľad do údolia a na zvláštne,
skalnaté okolie. Akosi sme všetci chceli veriť,
že to nebola naša posledná návšteva: napriek
eróziám zostáva nádej, že Bagnoregio bude
ešte dlho stáť na svojom mieste a z diaľky
vábiť turistov tak ako doteraz.
Naše nasledujúce kroky smerovali do Viterba – mesta pápežov. Znova sme sa nechali
viesť uličkami pomedzi starobylé kamenné
domy, kde už ale zasiahla aj súčasnosť a vysoká
turistická návštevnosť. Šesťdesiattisícové
mesto láka predovšetkým svojou históriou
spojenou s Vatikánom. Aj tu, 60 km od Ríma,
podobne ako v Avignone, kedysi sídlili pápeži.
Prvá zmienka o meste pochádza ešte z 8.
storočia, historické centrum však bolo vybudované v priebehu 11. – 12. storočia. Veľmi skoro
sa stalo pápežskou rezidenciou a v 13. storočí
tu približne 24 rokov sídlili pápeži, od pápeža
Alexandra VI. až po Martina IV.

mesiacov - a ľudia v meste boli príliš dlhou
voľbou natoľko znepokojení, že kardinálov
v miestnosti zamkli (con chiave = s kľúčom)
a podávali im len chlieb a vodu. Vedľa
spomínaného paláca sa nachádza Katedrála
sv. Lorenza. Ako sme sa dozvedeli z výkladu
sprievodkyne, postavená bola v románskom
štýle v 12. storočí na mieste menšieho kostola
ešte z 8. storočia. Katedrála si zachovala svoju
podobu až do roku 1944, keď bola zbombardovaná. Následná rekonštrukcia jej dodala
barokový charakter. Vnútri sa nachádza aj
hrobka pápeža Jána XXI., ktorý v roku 1277
vraj zomrel pri jednom zo svojich chemických pokusov. Zaujímavý je aj oltár z 12.
storočia zasvätený Madonne della Carbonara
v byzantskom štýle, pri ktorom sme svoje
modlitby zanechali aj my. Legenda hovorí, že
v kostole bol pochovaný aj pápež Alexander
IV., ale jeho telo bolo vraj uložené na neznáme
miesto, aby sa zabránilo jeho porušeniu zo
strany pápežových nepriateľov. Za zmienku
stojí aj pekná zvonica hneď vedľa kostola, pod
ktorou sa nachádzajú ďalšie hrobky.
Do prístavného mosta Civitavecchia sme
pokračovali pozrieť si sošku Panny Márie,
ktorá pred niekoľkými rokmi plakala krvavé
slzy. Sošku dostal z Medžugoria robotník
Fabia Gregori a následne ju umiestnil do
svojej záhrady. V roku 1995 začala plakať.

Počas prvých štyroch dní vraj plakala celkovo
trinásťkrát. Biskup Grillo ju dal previesť do
svojej rezidencie. Aj v jeho náručí 47-centimentrová socha zaplakal. Jej krvavé slzy skúmali dokonca v Inštitúte spravodajskej služby
v USA. Laboratórna analýza tekutiny potvrdila, že ide o ľudskú krv muža. Vyšetrovaciu
komisiu tvorilo jedenásť teológov a expertov.
Vypočutých bolo asi 50 svedkov, ktorí pod
prísahou dosvedčili, že videli sošku plakať
krvavé slzy. Dnes sa už socha Panny Márie
nachádza za výklenkom v miestnom kostole
a neplače. Jedna z rehoľných sestier, ktoré sa
starajú o kostol, nám vysvetlila, že podľa miestneho presvedčenia veriacich je krv Máriinych sĺz krvou Ježiša Krista (analýza dokázala, že sa jedná o mužskú krv) a Panna Mária
svojimi slzami poukazuje na jeho bolesť.
Po duchovnom zážitku sme sa nakoniec
presunuli do prístavu, ktorý predstavuje
hlavné spojenie so Sardíniou, Sicíliou, Tuniskom či Barcelonou. Samotný prístav dal
vybudovať ešte v 2. storočí cisár Traján. V stredoveku bol byzantskou pevnosťou. Neskôr
bolo mesto pripojené k pápežskému štátu
a v roku 1870 k vznikajúcemu Talianskemu
kráľovstvu. Mesto bolo úplne zničené počas 2.
svetovej vojny. Po jej skončení ho obnovili, ale
v súčasnosti už nemá zďaleka tak atraktívne
historické centrum ako v minulosti. – mf –

My sme navštívili majestátny historický
Palác, ktorý je najväčším lákadlom mesta.
Najslávnejšou sálou v paláci je Sala del
Conclave, kde bolo zvolených päť pápežov.
Následníka Klementa IV. tam volili až 20
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Na návšteve

Na púti

Za sv. Františkom, sv. Klárou a sv. Ritou
Mestečko Assisi si Ján Pavol II. zvolil za miesto stretnutia náboženských
predstaviteľov z celého sveta. My sme ho
v minulosti navštívili len prostredníctvom
filmov o sv. Františkovi a sv. Kláre.
Assisi leží v centre talianskej oblasti
Umbria na juhozápadnom svahu vrchu
Monte Subasio a je jedným z najznámejších
miest na svete. Nad ním sa týči skala, na
ktorej vrcholci sa nachádzajú zvyšky stredovekého hradu Rocca Maggiore. Sv.
František sa tu narodil v roku 1181 a dole
pod mestom založil Rád menších bratov
(františkánov). V roku 1212 sem prišla aj
Chiara di Bernardino, talianska šľachtičná,
neskôr známa ako svätá Klára, ktorá
tu založila Rád svätej Kláry (klarisky).
Rehoľné pravidlá boli schválené až v roku
1253, tesne pred jej smrťou.
Naše prvé kroky viedli do pútnického
kostola Santa Maria degli Angeli z roku
1569. Postavený bol nad starou kaplnkou
Porciunkula, v ktorej sv. František
založil v roku 1208 františkánske hnutie
a v kde v roku 1226 zomrel. Je to malá
a nenápadná kaplnka, avšak František
ju veľmi miloval. V bazilike možno
nájsť mnoho významných momentov
z jeho života. V jej záhrade rastú ruže,
do ktorých sa v čase pokušenia hodil
a ony dodnes kvitnú bez tŕňov. V roku
1986 a 2002 sa tu konali už spomínané
modlitbové stretnutia za účasti viacerých náboženských predstaviteľov
z celého sveta. Obzreli sme si aj celu sv.
Františka – malú kamennú jaskynku.
Svätec v nej spával na zemi a jediné,
čo ju zdobilo, je kríž. V jej blízkosti
je zaujímavá socha svätca s dvoma
živými holúbkami, ktorá je obrazom
jeho spätosti s prírodou: holúbky pri
soche dodnes hniezdia a neprejavujú
ani najmenší strach z návštevníkov.
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V Bazilike sv. Kláry z 13. storočia v hornej
časti mesta sme našli kaplnku s krížom,
ktorý sa prihováral sv. Františkovi. K Bazilike sv. Františka sme prešli pešo cez mesto,
aby sme si mohli obzrieť aj jeho rozmanité
zákutia. Odpočinuli sme si na Piazza delle
Commune, bývalom rímskom fóre. Dnes sa
na ňom nachádza kostol Santa Maria sopra
Minerva, v minulosti to bol chrám bohyne
Minervy. Na námestí pri biskupskom paláci láka turistov kostol Santa Maria Maggiore, ktorý bol postavený na základoch
rímskeho chrámu. Samotná gotická Bazilika sv. Františka bola postavená v roku
1228 a má tri poschodia: je v nej hrob svätca
a jeho prvých spolubratov. Kostol je od
roku 2000 na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Celé hodiny je
možné obzerať mozaiky a fresky, ktoré ho
zdobia. My sme, žiaľ, mnoho času nemali.
V tichých modlitbách sme aspoň niekoľko
minút zotrvali pri hrobe sv. Františka, s
prosbami za potreby Slovákov žijúcich v
Ríme. Potom sme navštívili kláštorný kom-

plex svätého Damiána, kde sme si obzreli
izbu posledného odpočinku sv. Kláry.

U verbistov

Našou druhou zastávkou bola Cascia.
V 14. storočí sa neďaleko nej, v dedinke
Roccaporena narodila svätá Rita. V Cascii sa
nám podarilo navštíviť kláštor, kde strávila
40 rokov svojho života, a kde aj napokon
zomrela. Vďaka výkladu jednej z tamojších
rehoľných sestier sme sa dozvedeli viac
zo života patrónke neriešiteľných situácií, či
orodovnici v beznádejných prípadoch, ako
kresťania nazývajú sv. Ritu. Už od malička
pociťovala veľkú úctu k Bohu a chcela dokonca vstúpiť do rehoľného rádu. Rodičia
ju však napokon vydali. Bola manželkou,
matkou dvoch detí. Keď jej manžela
zavraždili, obávala sa, že synovia sa budú
chcieť za jeho smrť pomstiť. Nechcela, aby
boli ich detské ruky znečistené krvou.

V nedeľu 3. júna - na sviatok
Najsvätejšej Trojice - Slovenská Katolícka
misia v Ríme slávila svätú omšu v sídle
Generálneho domu Misionárov Božieho
Slova, pátrov verbistov. Tento generálny
dom sa nachádza v tesnej blízkosti
železničnej stanice Ostiense a v súčasnosti
v ňom žijú aj štyria slovenskí kňazi - Milan
Bubák, Marek Vaňuš, Jakub Rajčáni a Ondrej Pešta, ktorí nás pozvali na návštevu a
následné posedenie v záhrade.

Obaja synovia však krátko po sebe zomreli. Rita sa potom túžila dostať k rehoľným
sestrám v kláštore sv. Márie Magdalény.
Ako mladú vdovu ju však prijať nechceli.
Dostala sa tam až v roku 1407 na zázračný
zásah jej ochrancov sv. Jána Krstiteľa, sv.
Augustína a sv. Mikuláša Tolentínskeho.
Známa je aj tým, že ju pri modlitbe pri
kríži zasiahol tŕň z Ježišovej koruny. Až
do konca života mala na čele hlbokú ranu,
stigmu, ktorá jej spôsobovala veľkú bolesť.
Svätá Rita zomrela 22. mája 1447. Za svätú
ju vyhlásil Lev XIII. v máji 1900. Jej telo leží
neporušené v rakve v miestnej bazilike.
Utiekajú sa k nej tisíce veriacich. Sv. Ritu
volajú aj svätou ruží, lebo láska a bolesť
boli v jej živote nerozlučiteľné - tak ako
je ruža spojená s tŕňmi. Ján Pavol II. na jej
margo povedal: „ Sv. Rita trpela a milovala:
milovala Boha a milovala aj ľudí, trpela pre
lásku k Bohu a trpela z ľudských dôvodov.
Ruža lásky je teda čerstvá a šíri vôňu, keď je
spojená s tŕňom bolesti.“
Z Assisi a Cascie sme si odniesli svedectvo o mocnom pôsobení Boha v ľudských
životoch: na príklade Františka, Kláry a
Rity stále vidno, že pre Boha nič nie je
neriešiteľné. Boh vždy vie... – mf –

Verbista Marek v závere svätej omše
Slovákom priblížil pôsobenie verbistov v Ríme a porozprával im o vzniku
myšlienky založiť rehoľu, ako aj o samotnom zakladateľovi. Ním bol sv. Arnold
Janssen, nemecký kňaz, ktorý sa postaral
o založenie prvého Misijného domu v holandskom Steyli v roku 1875. Okrem toho,
že položil základy Spoločnosti Božieho
Slova, založil aj kongregácie Služobníc
Ducha Svätého a Služobníc Ducha Svätého ustavičnej adorácie. Ďalším svätým
verbistom je aj Jozef Freinademetz,
ktorý pôsobil vôbec ako prvý misionár
SVD v Číne. Relikvie týchto misionárov
sa nachádzajú v kaplnke domu, kde
sme slávili svätú omšu. Spoločnosť má
tiež dve blahoslavené rehoľné sestry
a štyroch blahoslavených mučeníkov.
Verbisti žijú ako laici a klerici v bratskej
jednote v medzinárodných komunitách
a ich zameraním sú misie ad gentes,
teda prvotné ohlasovanie evanjelia Ježiša
Krista všetkým národom. V najvyššom
vedení Spoločnosti Božieho Slova v Ríme
pôsobí Milan Bubák SVD ako koordinátor pre spravodlivosť, pokoj a integritu
stvorenia.
Po svätej omši nasledoval spoločný
„výstup“ na vrchnú terasu, ktorá ponúka
nádherný výhľad na panorámu Ríma.
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Neskôr sa naša viac než tridsaťčlenná
skupina presunula do záhrady, kde po
občerstvení ducha nasledovalo posilnenie
z grilu a „dolce“ prichystané dievčatami z
misie. Počas tohto stretnutia sa Slovenská
misia sa rozlúčila s Ivetou Hajtmánkovou, rehoľnou sestrou z Kongregácie
milosrdných sestier sv. Vincenta, ktorá po

mnohých rokoch pôsobenia v Pápežskom
Kolégiu svätého Cyrila a Metoda opúšťa
Rím a odchádza na Slovensko. Jej smiech
a nevyčerpateľná radosť nám všetkým
budú chýbať. Sestre Ivete želáme mnoho
radosti a požehnania aj doma na Slovensku - vo Vrícku, kde bude jej ďalšie
pôsobenie. – mf –

Časopis Slovenský hlas z Ríma je občasník mapujúci život slovenskej katolíckej komunity v Ríme. Vychádza z nadšenia rímskych Slovákov, v spolupráci s Vatikánskym
rozhlasom a s podporou Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
Naše slovenské spoločenstvo sa stretáva každú nedeľu o 16.30 hod na svätej omši v kostole san Girolamo della Carità na Via Monserrato 62 A - v blízkosti známeho Campo di
Fiori. Slovenskí pútnici, ktorí prichádzajú na návštevu Ríma, sú na našich stretnutiach
vždy srdečne vítaní.
Vedúca vydania: Mária Fábryová
Zodpovedný redaktor: Martin Kramara,
duchovný správca Slovenskej katolíckej
misie v Ríme.
Kontakt: katolickamisiarim@gmail.com
www.misiarim.org
www.kolegiumrim.kbs.sk
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