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Drahí krajania, 

je mi cťou prihovoriť sa k vám pros-
tredníctvom nového čísla časopisu Sloven-

ský hlas z Ríma v tomto Jubilejnom roku. 
Slávime naozaj výnimočný rok a je vý-
sadou, že ho môžeme prežívať práve tu,  
vo Večnom meste. 

Okrem Roku milosrdenstva sme však 
v rámci Slovenskej katolíckej misie v Ríme 
zaznamenali aj iné  udalosti. V prvú ok-
tóbrovú nedeľu sme otvorili nový akade-
mický rok a zároveň oslávili aj 10. výročie 
existencie misie. Potom nasledovala bis-
kupská synoda o rodine a počas nej slá-
venie dvoch svätých omší v Bazilike sv. 
Petra. Neskôr sme oslávili Misijnú nedeľu, 
privítali zbor M@gnifikat, zúčastnili sme 
sa svätej omše v Domitilliných katakom-
bách na Slávnosť Všetkých svätých. 

Asi najväčšou udalosťou tohtoročnej 
jesene pre Slovákov v Ríme bola novem-
brová návšteva slovenských biskupov 
Ad limina apostolorum. Počas Adven-
tu sme sa pripravili na hlbšie prežívanie 
vianočných sviatkov v rámci duchovnej 
obnovy s Mons. Petrom Brodekom, a po 
Vianociach sme si pripomenuli Deň mig-
rantov. Avšak Slovenská katolícka misia  
v Ríme neostala len v Ríme, ale pri spozná-
vaní krás Talianska sme navštívili Casciu  
a Norciu, miesta spojené so životom svätej 
Rity a svätého Benedikta, ale o tom sa už 
viac dočítate na nasledujúcich stránkach. 

Na záver by som vám chcela v mene 
tvorcov Slovenského hlasu z Ríma popriať 
čo najpožehnanejšie prežitie tohto Jubi-
lejného roku, aby sme nielen prechádzali 
svätými bránami rímskych bazilík, ale 
najmä aby sme dovolili Bohu prechádzať 
bránami našich sŕdc.

Veronika Pétiová
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Veni Sancte

Témou tohtoročného októbra v Ríme 
bola rodina. A to najmä kvôli prebiehajú-
cej Biskupskej synode o rodine, ktorej sa 
zúčastnili viacerí biskupi z celého sveta. 
Slovensko na nej zastupovali: bratislavský 
arcibiskup metropolita Mons. Stanislav 
Zvolenský a prešovský arcibiskup metro-
polita Mons. Ján Babjak. Otec arcibiskup 
Zvolenský pri tejto príležitosti celebro-
val dve sväté omše v Bazilike svätého 
Petra vo Vatikáne: 16. októbra pri hrobe  

Biskupská synoda o Rodine: 
rozhovor s Mons. Stanislavom Zvolenským

     Momentálne sa uzatvára druhá tretina 
synody. Doterajší priebeh je poznačený 
tým, že bola zmenená metóda práce sy-
nody, čo vyvolalo určitú neistotu predo-
všetkým u tých biskupov, ktorí boli na 
predošlých synodách. Na druhej strane 
zmenená metóda práce synody vytvára 
väčší priestor práce v jazykových skupi-
nách, dúfame, že táto zmena metódy prá-
ce synody prinesie pozitívne výsledky. 

Jubilejné Veni Sancte
Aj tento rok sme po letných prázdni-

nach v prvú októbrovú nedeľu obnovili 
činnosť Slovenskej katolíckej misie v Ríme. 
Táto udalosť bola o to slávnostnejšia, že 
sme si pripomenuli 10. výročie činnosti 
našej misie. Slávnostnú svätú omšu pri 
tejto príležitosti celebroval bratislavský 
pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý 
je zodpovedný za pastoráciu Slovákov ži-
júcich v zahraničí. Po svätej omši nasledo-
valo tradičné agapé kde sme mali možnosť 
spoznať nových krajanov, ktorí v tomto 
akademickom roku prišli do Ríma. – vp –

sv. Jána Pavla II. a pri hrobe 
sv. apoštola Petra 17. ok-
tóbra. Týchto svätých omší 
sa zúčastnili nielen viacerí 
pútnici zo Slovenska, ale aj 
mnoho Slovákov žijúcich  
v Ríme. Pri tejto príležitosti 
nám otec arcibiskup posky-
tol krátky rozhovor.

Otec arcibiskup, prichá-

dzate do Ríma pri príležitosti 
biskupskej synody o rodine. 

Ako hodnotíte jej aktuálny 

priebeh? 
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Mons. Stanislav Zvolenský

Nakoniec kompetentní predstavitelia sy-
nody budú vyhodnocovať, ktorá metóda 
je lepšia. Téma synody je široká, nádher-
ná, vedie k obdivu voči Pánu Bohu, ktorý 
daroval ľudom spoločenstvo muža a ženy 
ako najzákladnejšie spoločenstvo rodiny. 
Uvedomujeme si, že Boh má záujem na 
rodine, pozorujeme to v celých dejinách 
spásy a zároveň vidíme, že pre ľudskú 
slabosť je v rodinách aj veľa utrpenia, je to 
v určitom zmysle miesto veľkého utrpe-
nia, lebo tam, kde máme najväčšie nádeje, 
že zažijeme lásku, o to viac nás bolí, ak sa 
objaví nejaký problém. 

V čom vidíte prínos synody pre nás Slo-

vákov?

Pre Slovákov bude prínosom to, čo 
je prínosom pre všetky krajiny vo sve-
te. Znova nám ukáže a potvrdí niektoré 
smerovania, ktoré sme si uvedomovali, 
ale ktoré prostredníctvom synody sú ešte 

viac zdôraznené, že treba predchádzať 
problémom v rodinách a začať od mla-
dých. Zásadný význam má príprava na 
manželstvo. Musíme ju zdokonaliť. Na 
synode sa hovorí o takzvanom katechu-
menáte pred manželstvom. Ďalej sa na 
synode hovorí o potrebe vytvoriť stabilnú 
štruktúru doprevádzania mladých man-
želov. Oslovilo ma, ako viacerí biskupi 
vyzdvihli potrebu pozornosti voči oso-
bám, ktoré stratili svojho manželského 
partnera. Opakovane sa spomínalo sve-
dectvo služby starším a chorým členom 
rodinných a farských spoločenstiev. 

Včera ste celebrovali svätú omšu pri hrobe 
sv. Jána Pavla II. a vo svojom príhovore ste 

spomenuli jeho vzťah k rodine. V čom môže 
tento pápež odovzdať svoj odkaz rodinám?

Sv. Ján Pavol II. je právom nazývaný 
pápežom rodiny. Mal niekoľko veľkých 
intuícii. Uvedomoval si ohrozenie rodiny 
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Mons. Stanislav Zvolenský

v súčasnom svete a z jeho iniciatívy začali 
celosvetové stretnutia mladých ľudí ale 
aj celosvetové stretnutia rodín. Sú známe 
jeho dokumenty, ktorými zásadným spô-
sobom vyjadril náuku Cirkvi o rodine, 
predovšetkým postsynodálna exhortácia 
Familiaris consortio. Môžeme povedať, 

že je to pápež, ktorý je stále prítomný 
cez svoju náuku, cez svoje rozhodnu-
tia, v službe mladým ľuďom a rodinám.  
A hoci je to ešte celkom krátko, čo nás 
opustil, čo odišiel do večnosti, tešíme sa, 
že ho už môžeme uctievať ako svätého. 
Cirkev nám umožňuje, aby sme ho uc-
tievali ako silného orodovníka za rodiny, 
za mladých vo všeobecnosti, za mladých, 
ktorí sa pripravujú na život v manželstve, 
ale aj za tých, ktorí v manželstve žijú. 
Iste je orodovníkom aj za starších, lebo 
v posledných rokoch svojho života nám 
zanechal aj veľký príklad trpezlivosti  
v chorobe.

Ďalšia udalosť, ktorá čaká slovenskú Cir-

kev je návšteva Ad limina apostolorum. Čo 
čaká našich biskupov pri tejto príležitosti? 

Návšteva Ad limina apostolorum 
je vždy veľká udalosť v živote miestnej 
cirkvi, lebo biskupi prichádzajú do Ríma 
k hrobu apoštola Petra, prichádajú k prvé-
mu ohnivku v reťazi viery, ku ktorej sme 

sa pripojili a ktorou sme všetci naviaza-
ní na svedectvo apoštolov. Prichádzame  
k hrobom apoštolov, aby sme si uvedo-
mili, kde začína reťaz viery, aby sme ďa-
kovali za dar, že sme vierou spojení cez 
celé generácie a že ako biskupi, kňazi  
a ostatní bratia a sestry vo viere, vydá-
vame svedectvo v súčasnej spoločnosti  
o tom, čo sa začalo od apoštolov. Ďal-
ším zásadným rozmerom je stretnutie sa  
s nástupcom apoštola Petra, s pápežom,  
a s jeho najbližšími spolupracovníkmi, 
aby sme hovorili o situácii Cirkvi na Slo-
vensku, aby sme zhodnotili, aká je aktu-
álna situácia, čiže, aby sme predstavili, čo 
potešujúce, ale aj to, čo nás trápi, čo nám 
spôsobuje problémy. 

A moja posledná otázka, aký je Váš osobný 
vzťah k tomuto Večnému mestu, Rímu?

Pre mňa Rím je jedinečné mesto, lebo 
je to hlavné mesto mojej Cirkvi. Je to veľmi 
ťažko s niečím porovnávať. Viera a to, že 
patrím do Katolíckej cirkvi, tvoria bytost-
nú súčasť môjho života. A tak mi príchod 
do Ríma poskytuje vždy silný zážitok  
a uvedomenie si duchovnej totožnosti.

Veľká vďaka otec arcibiskup za rozhovor. 

Rozhovor bol autorizovaný. – vp –
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M@gnificat

Misijná nedeľa
K životu Slovenskej katolíckej misie  

už niekoľko rokov neodmysliteľne patrí 
každoročné slávenie Misijnej nedele. A rov- 
nako je už tradíciou, že sa toto slávenie 
presúva z kostola San Girolamo do gene- 
rálneho domu Spoločnosti Božieho slo- 
va, teda verbistov – misijný aspekt totiž 
stojí v základe ich charizmy. Pátri Verbis- 
ti zo Slovenska, ktorí bývajú v tomto dome, 
pozvali k sebe všetkých, ktorí sa zúčastňujú 
na živote SKM aj tento rok. 

Tohto roku Misijná nedeľa padla 
na 18. októbra. Jej slávenie sa začalo  
vo zvyčajnom čase o 16:30 sv. omšou, 
ktorej predsedal správca SKM, o. Ľubomír 
Majtán. Medzi koncelebrujúcimi kňazmi 
bol aj rektor Pápežského biblického 
inštitútu v Ríme, P. Michael Kolarcik SJ  
a P. Jozef Bartkovjak SJ, vedúci Slovenskej 
redakcie Vatikánskeho rozhlasu. 

V homílii o. Ľubomír nadviazal na 
myšlienky z posolstva Svätého Otca pre 
Misijnú nedeľu a na záver svätej omše 
verbista P. Jakub Rajčáni SVD v krátkosti 
porozprával o okolnostiach založenia ich 
rehole aj o jej dejinách. Potom nasledoval 
spoločný čas pri opekačke v záhradách 
domu Verbistov. 

Bolo to o to krajšie, že zloženie 
spoločenstva bolo naozaj veľmi 
pestré. Zišli sa tu študenti i študentky, 
bohoslovci, manželia, rehoľné sestry, 
kňazi rehoľní aj diecézni – jednoducho  
z každého rožka troška. Pátri verbisti si na 
príprave pohostenia dali naozaj záležať  
a celé posedenie pokračovalo v príjemnej 
atmosfére aj napriek tomu, že sa naplnili 
predpovede o daždivom počasí. Oslava 
Misijnej nedele Slovákmi žijúcimi v Ríme 
sa aj tohto roku vydarila plným dúškom. 
Vďaka patrí najmä slovenským verbistom 
v Ríme za pozvanie i prípravu všetkého, 
čo poslúžilo, aby sa všetci zúčastnení 
mohli cítiť ako bratia a sestry. – mi –

Chrámový zbor M@gnificat z Brati-
slavy navštívil Večné mesto. Počas svätej 
omše v nedeľu, 8. novembra 2015, sa nám 
predstavil omšovými piesňami. Nadšenci 
si však prišli na svoje aj po svätej omši, 
kedy sa zbor prezentoval hudobným 
pásmom pod vedením jeho dirigenta 
Mariana Kittnera. Poslucháči v tento 
večer mohli prežiť jedinečnú atmosféru 
a započúvať sa do umenia, ktoré sa 
vyznačovalo mimoriadnou umeleckou 
kvalitou. – lm –

Chrámovy zbor M@gnificat
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31. októbra v sobotu ráno dostávame 
požehnanie od nášho správcu misie otca 
Ľubomíra a vyrážame na púť k sv. Rite do 
Cascie, na miesto modlitby, obety a záz-
rakov, vzdialeného od Ríma dve hodiny 
jazdy autom.

Dominantou tohto miesta je bazilika 
minor, ktorú vystavali v rokoch 1937-1947 
z milodarov pútnikov, ktorí si prišli uctiť 
ostatky sv. Rity a prosiť ju o príhovor. 
Blahoslavená Maria Teresa Fasce, ktorá 
sa zaslúžila o rozšírenie jej úcty vo sve-
te,  podnietila stavbu tohto chrámu, aby 
našli prijatie pútnici, ktorí sem prichádzali  
v stále väčšom počte. Svojou osobnosťou 
zanechala svetu jasný odkaz: “Zveriť sa 
Božej Prozreteľnosti neznamená zastaviť sa 
a čakať, ale modliť sa a konať.” Jej ostatky 
sa dnes uchovávajú v dolnej bazilike. Tu 
nájdeme aj relikvie eucharistického zázra-

Cascia, Roccaporena, Norcia

ku, ktorý sa udial v roku 1330 v Sieni. Istý 
kňaz bol zavolaný, aby priniesol Eucharis-
tiu chorému dedinčanovi. Kňaz nedbanlivo 
vložil Najsvätejšiu Sviatosť medzi stránky 
breviára a išiel za chorým vyslúžiť mu svia-
tosti. Po svätej spovedi dedinčana otvoril 
kňaz breviár, aby vybral hostiu no tá krvá-
cala a stránky breviára, medzi ktoré bola 
vložená, boli zmáčané krvou. Zmätený kňaz 
sa v ľútosti obrátil na pátra augustinián-
skeho konventu Simona Fidatiho, ktorý mu 
udelil rozhrešenie a priniesol relikviu do 
chrámu. Pri relikvii sú uložené aj ostatky 
tohto blahoslaveného pátra.

Sv. Rita žila čnostným životom už  
v manželstve. Vydali ju už ako 16-ročnú, 
mala dve deti. V živote to nemala ľahké. 
Mala hnevlivého muža, ktorého jej neprajní-
ci z pomsty zabili, jej synovia zomreli v mla-
dom veku no ona trpezlivo znášala bolesť, 

Cascia, Roccaporena, Norcia
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Cascia, Roccaporena, Norcia

odpúšťala aj tým, ktorí jej ubližovali a učila 
sa ich milovať. Preto ju nazývajú svätica 
ruží, lebo láska a bolesť v jej živote boli tak 
nerozlučiteľne späté ako ruža a tŕne.

Svätý Ján Pavol II. o nej 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.“ Po tom ako si 
žiadala od Krista mať účasť na jeho boles-
tiach, dostala na čelo ranu z tŕňovej koruny 
Krista. Túto stigmu mala 15 rokov.

Klauzúrny kláštor, ktorého pôvod siaha 
do roku 1200, nám ponúkol čas na zastave-
nie a zamyslenie sa. Tu žila sv. Rita 40 ro-
kov augustiniánskym mníšskym životom 
a v roku 1457 ako 76-ročná zomrela. Aj 
dnes je kláštor živým miestom modlitby 
a zasvätenia sa Bohu cez každodennú 
službu blížnym. Augustiniánsku komunitu 
kláštora dnes tvorí 40 sestier.

V bazilike sme si uctili ostatky svätice 
uložené v sklenej urne a spolu s ostat-
nými pútnikmi slávili svätú omšu. Počas 
obedňajšej prestávky sme v uliciach ešte 
viac mohli vnímať pôvabnú atmosféru toh-
to pútneho miesta.

Ďalej sme navštívili miesto Roccapore-
na, tzv. “Scoglio”. Je to skalné bralo, kde 
sa Rita chodievala často modliť. K tomuto 
miestu sa podľa tradície viaže aj udalosť, 
kedy bola zázračne “prenesená” do kláštora 
v Cascii, kde jej žiadosť o vstup predstavení 
trikrát odmietli. No raz sa uprostred noci 
ocitla medzi múrmi kláštora spolu so 
svojimi troma svätými ochrancami: Au-
gustínom, Jánom Krstiteľom a Mikulášom 
z Tolentína.  Cestou ku kostolíku sme sa 
spoločne pomodlili krížovú cestu a v tejto 
modlitbe mysleli aj na nášho otca kardinála 
Korca, ktorý v ten deň mal pohreb v nitrian-
skej katedrále.
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Katakomby

Ako už po niekoľko rokov, aj minulý 
november sme sa stretli „okolo oltára“  
v Domitilliných Katakombách spravova-
ných verbistami, iba s tým rozdielom, 
že tentokrát Slávnosť Všetkých svätých 
pripadla na nedeľu. V „dušičkovom“ ob-
dobí oslavujeme našich starších bratov 
a sestry, ktorí nás predišli do večnosti  
a sú buď oslávení v nebi pri Bohu alebo 
čakajú na toto oslávenie medzi vernými 
zosnulými. A kde inde lepšie osláviť naše 
spoločenstvo so svätými ako tam, kde 
to robili aj prví kresťania – pri svätých, 
v katakombách, čiže podzemných cin-
torínoch, ktoré vyrastali okolo hrobov 
mučeníkov a svätých? V našom prípade 
to boli sv. Nereus a Achileus, ale mysleli 
sme na všetkých ostatných „zosnulých  

v Kristovi“. Alebo v ranokresťanskej ter-
minológii by sme to mali skôr povedať 
takto: my svätí (t.j. veriaci) v spoločenstve 
s celou putujúcou Cirkvou sme pamätali 
na všetkých blažených, ktorí sa už tešia  
z pohľadu na Boha. – jr –

Ruže a tŕň sú atribútmi svätice. K nim 
sa viaže tradícia, ktorá hovorí, že Rita 
bola dlhý čas chorobou pripútaná k lôžku.  
V zime pred smrťou požiadala svoju ses-
ternicu, aby jej priniesla ružu a dve figy zo 
známeho miesto Roccaporena. Sesternica 
nedôverčivo myslela, že blúzni ale naozaj 
tam v snehu našla požadovanú ružu a figy. 

S vďačnosťou v srdci, že sme mohli 
navštíviť tieto milostivé miesta sme sa vy-

brali na spiatočnú cestu do Ríma s krátkou 
zastávkou v meste Norcia (Nursia). Je to 
mesto spojené zo životom sv. Benedikta  
a Školastiky.

Nech Boh vypočuje naše prosby na 
príhovor sv. Rity, ktorá je nám vzorom  
v problémových situáciách. Ona nás práve 
v takýchto situáciách učí trpezlivo znášať 
krivdu, odpúšťať a milovať. 

 Sv. Rita, oroduj za nás! – am –

Svätá omša v katakombách
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Adriana a Martin

Pred pár mesiacmi naše rímske 
spoločenstvo opustili Adriana Čerťaská  
a Martin Benko. Tentokrát sme ich oslovi-
li už ako rodinu Benkovu a poprosili sme 
ich o krátky rozhovor.

Pred pár mesiacmi ste si vyslúžili sviatosť 
manželstva. Čo pre vás znamenal tento život-
ný krok?

Sviatosť manželstva pre nás oboch 
znamená uzavretie akéhosi kruhu nielen 
všetkého krásneho, čo sme spolu za 8 
rokov priateľstva zažili, ale aj prekonanie 
ťažkých chvíľ, ktoré nám život priniesol. 
A od momentu kedy sme si pred Bohom 
sľúbili vernosť už vypĺňame tento kruh 
spolu – ako rodina (teda čoskoro rodina ☺)

Ako si spomínate na váš svadobný deň?

A: Ja som si veľmi priala, aby bol tento 
deň niečím iný. Bez stresu, zhonu a aby 
sme ho všetci prežili naplno. Splnilo sa. 
Od začiatku som si uvedomovala hodnotu 
tohto jedinečného dňa a myslím si, že 
svadobný obrad sme si naozaj veľmi užili. 
Celý čas sme vnímali obrovskú energiu 
a radosť, ktorá v nás zanechala krásne  
a silné spomienky a radi sa k nim vraciame. 

M:  Na náš svadobný deň si spomínam 
ako na deň D, o ktorom sme tak často snívali 
a plánovali jeho každý detail od momentu 
kedy sme sa vydali na spoločnú cestu. 

A teraz sa vráťme k času, ktorý ste 
prežili v Ríme. Čo vám chýba najviac 
a čo najmenej?

Rím nám určite veľmi chýba. 
Medzi veci, ktoré nám po odchode 
z Ríma chýbajú najviac nepochyb-
ne patrí jeho atmosféra, misia, 
priatelia a spoločné stretnutia, 
teplo, parky, cestovanie a talianska 
kuchyňa. 

Sú aj veci, ktoré nám nechýbajú! A to 
preplnené autobusy, metro a ulice, chaos 
a talianska doprava. 

Aký ja Váš najkrajší zážitok z obdobia tu 
v Ríme? 

Najkrajší zážitok by sme možno roz-
delili na dva okamihy. Na jednej strane 
stretnutie so Svätým Otcom v januári 
2015 a na druhej sú to spomienky na naše 
zásnuby v Assisi, október 2015. Tieto 
dva krásne momenty nám budú navždy 
pripomínať Rím a náš život v Taliansku. 
– vp –

Novomanželia Adriana a Martin
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Ad limina

Ad limina apostolorum, alebo v prekla-
de ,,pri prahu apoštolov”, je označenie 
návštevy diecéznych biskupov v Ríme. 
Podľa Kódexu kánonického práva je 
diecézny biskup povinný podať kaž-
dých päť rokov správu o fungovaní svojej 
diecézy a tiež prísť do Ríma, aby si uctil 
hroby sv. apoštolov Petra a Pavla. Táto 
návšteva sa koná najmä z dôvodu opev-
ňovania hlbšieho spoločenstva medzi  
biskupmi patrikulárnych cirkví a Rím-
ským veľkňazom. 

Od 8. do 14. novembra 2015 túto 
návštevu absolvovalo štrnásť sloven-
ských biskupov, ktorí pricestovali do 
Večného mesta, aby sa stretli s pápežom 
Františkom, navštívili viaceré dikastéria 
Rímskej kúrie,  hovorili o stave Cirkvi 

Ad limina apostolorum

foto: www.abu.sk

na Slovensku a slávili sväté omše  
vo všetkých štyroch pápežských bazili-
kách za účasti slovenských veriacich ži-
júcich v Ríme, ale aj početných pútnikov 
zo Slovenska.  – vp –

V jubilejnom roku milosrdenstva ne-
mohlo chýbať tradičné stretnutie Svätého 
Otca s národnostnými komunitami, ktoré 
sa nachádzajú na území Rímskej diecézy. 
Pravidelne sa toto podujatie, známe ako 
Svetový deň migrantov a utečencov, organi-
zuje tretiu januárovú nedeľu.

V nedeľu, 17. januára, sa Námestie 
sv. Petra začalo plniť už od skorých 
ranných hodín, keďže kvôli prísnejším 
bezpečnostným opatreniam museli všetci 
účastníci stretnutia prejsť kontrolou. Prís-
lušníci národnostných komunít, tento rok 

označení jubilejnou šatkou, sa následne 
zúčastnili modlitby Anjel Pána so Svätým 
Otcom Františkom, ktorej predchádzala 
krátka katechéza o udalostiach v Káne 
Galilejskej, čítanej v danú nedeľu. Svätý 
Otec vyzval zhromaždených k posilneniu 
prejavov pokoja medzi jednotlivými 
národmi a nezabudol pridať prosbu, aby 
sa ľudia modlili i za neho.

O 13:15 bola na Oltári Katedry sv. 
Petra v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne 
slávená medzinárodná svätá omša, do 
ktorej liturgie sa zapojili i jednotlivé 
národy. Kardinál Antonio Maria Vegliò, 
predseda Pápežskej rady pre migrantov 
a cestujúcich, pripodobnil situáciu migru-
júcich k obrazu Ježiša a rodiny. Vo svojej 
homílii povedal: „Títo ľudia sú ľudským 
výkrikom po spravodlivosti a solidari-
te“. Zároveň vyzval všetky komunity  
k vzájomnej tolerancii, snahe o obohatenie  
a k poďakovaniu krajinám, ktoré ich 
prijali v čase ich núdze. – lm –

Deň migrantov so Svätým Otcom
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Púť železničiarov

Slovenskí železničiari si v dňoch 22. až 
25. novembra 2015 splnili svoj sen o púti 
do Ríma, ktorú pripravili pri príležitosti 
sviatku patrónky železničiarov, sv. Kata-
ríny Alexandrijskej.

170 železničiarov a ich rodinných 
príslušníkov, ako aj priateľov železníc, 
v sprievode slovenských kňazov, štyri 
dni putovali po Ríme, aby spoznali 
významné pamiatky kresťanskej his-
tórie a zároveň sa  povzbudili pre život  
vo viere. Každý deň pútnikov začínal sv. 
omšou v niektorej zo štyroch pápežských 
bazilík. Po príchode do Ríma v nedeľu 
na sviatok Krista Kráľa , slávili pútnici  
prvú sv. omšu v bazilike sv. Petra, kde ich 
srdečne privítal kardinál Jozef Tomko, 
ktorý sa vždy a hrdo hlási k svojmu Slo-
vensku. Tejto, ako aj poslednej sv. omše, 
sa zúčastnil aj slovenský veľvyslanec pri 
Svätej Stolici, Peter Sopko s manželkou.

Poslednú sv. omšu priamo na sviatok 
patrónky  sme slávili v hlavnej rímskej ma-
riánskej bazilike S. M. Maggiore za prítom-
nosti  arcibiskupa Cyrila Vasiľa v kaplnke  
Salus Populi Romani, v ktorej len niekoľko 
hodín pre nami položil pápež František 
kvety k soche Panny Márie pri odchode na 
zahraničnú pastoračnú cestu do Afriky.

Púte sa zúčastnili všetky spolkové  zá-
stavy a štandardy z Tvrdošoviec, Prešova, 
Raslavíc, Smižian, Demjaty a Sabinova 
so svojimi správcami a nosičmi, ktoré  
vždy sprevádzajú všetky železničiarske 
duchovné aktivity. 

Naše poďakovanie patrí nielen CK 
Awertour za výbornú organizáciu tu-
ristickej časti púte, Zuzane Vanyovej za 
spoluorganizovanie dopravy a všetkým 
kňazom, ktorí nás sprevádzali, ale aj slo-
venským kňazom, ktorí pôsobia v Ríme: 
arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi, Mons. Já-
novi Dubinovi, Mons. Jozefovi Krištofovi 
a vdp. Ľubomírovi Majtánovi za priamu 
pomoc pri organizovaní sv. omší v Ríme.

 
za putujúcich železničiarov

Pavel Kravec

Púť slovenských železničiarov do Ríma
foto: členovia púte
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Duchovná obnova

Duchovná obnova s Mons. Brodekom
Druhá adventná nedeľa je už medzi 

krajanmi v Ríme tradične spojená s pre-
žívaním adventnej duchovnej obnovy. Je 
to čas, kedy sú Slováci v Ríme pozvaní na 
krátke zastavenie a duchovné načerpanie 
pri svätej omši a prednáške.

Pozvanie sláviť svätú omšu a zároveň 
povzbudiť prítomných krajanov prijal 
Mons. Peter Brodek, generálny vikár 
Nitrianskej diecézy. Pre niektorých Slo-
vákov bol Mons. Brodek už známi, na-
koľko štrnásť rokov pôsobil ako špirituál  
v Kňazskom seminári sv. Gorazda  
v Nitre a popri tom sa venoval hnutiam  
a duchovným skupinám.

Počas homílie boli účastníci pozvaní 
prežiť duchovnú sebareflexiu kresťanov 
v pohľade na 1. bože prikázanie a prob-
lém nemilovania našich blížnych, najmä 
pri utečeneckej kríze, ktorá rezonuje  
v našich médiách. V súvislosti s aktuál-
nymi problémami Európy Peter Brodek 
uviedol: „Reči lásky rozumie aj ten, kto 
nevie reč, ktorou sa ľudia dorozumievajú 
v jednotlivých krajinách“. 

V prednáške po svätej omši sa  krajania 
zastavili pri podobenstve o milosrdnom 
Samaritánovi, aplikované na súčasný 
kontext kresťanov. Najviac zarezonovala 

otázka ohľadom tých, ktorí pocestného 
Samaritána prepadli a olúpili. Boli pri-
rovnaní nielen k našim slabostiam, ale aj 
k tomu, do čoho sme priveľmi vkladali 
našu silu, až sa z toho napokon stal akýsi 
symbol modly, či nenaplneného poslania.

V duchu sv. Filipa Neriho podporili 
veriaci v Ríme svojho hosťa prostred-
níctvom tzv. Quarant‘ore – štyridsiatich 
hodín nepretržitej modlitby. V tlačenej 
podobe bola táto modlitba odovzdaná 
aj Mons. Petrovi Brodekovi ako poďa-
kovanie za jeho čas, cestu a duchovné 
doprevádzanie členov našej misie počas 
duchovnej obnovy. – lm –
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Dvaja noví doktori 
Na jeseň 2015 dvaja členovia našej 

misie ukončili svoje postgraduálne štú-
dium a obhájili akademický titul „doktor 
posvätnej teológie“. Oslovili sme ich  
v krátkom rozhovore, aby sa s nami pode-
lili o ich pocity, skúsenosti a zážitky z ich 
študijného pobytu v Ríme. 

Marek Vaňuš, SVD 

Počas pobytu v Ríme si sa venoval štúdiu 
Svätého Písma. Prečo si si vybral práve túto 
matériu a ako ťa to obohacuje v tvojom živote?

Poklad, ktorý pre nás veriacich 
uchováva Božie slovo, som začal objavo-
vať, myslím, už v noviciáte (v rehoľnej 
formácii to je rok duchovnej prípravy 
pred zložením prvých rehoľných sľubov). 
Rezonovali vo mne viaceré miesta z Písma, 
napríklad slová dôvernej modlitby žal-
mistu, ktorými sa obracia na Pána: „Tvoje 
slovo je svetlo pre moje nohy“ (Ž 119,105). 
Často som zakusoval, že Božie slovo po-
núka nové horizonty, otvára cesty, ktoré 
sa zdajú byť neschodné. Je svetlom na 
ceste života. Akosi prirodzene to potom 
počas teologických štúdií prerástlo  
k vnútornému záujmu o všetko, čo súvi-
selo so Svätým Písmom. Nadchýnali ma 
preň i profesori, ktorí prednášali biblické 
predmety, a odkrývali posolstvo Slova 
hlbšie a hlbšie. Keď ma potom predstavení 
poslali do Ríma študovať, spočiatku nebolo 
celkom jasné, ktorá oblasť teológie to bude. 
Bolo mi však umožnené rozhodnúť sa pre 
biblickú teológiu, čomu som sa potešil.

Nuž a obohatenie, ktoré mi Sväté Pís-
mo dáva? Povedal by som, že sa odohráva 
na dvoch rovinách. Predovšetkým je to 
povzbudenie, ktoré čerpám pre seba, keď 
mám možnosť zahĺbiť sa do niektorého 
textu prostredníctvom toho, čo v ňom 
objavili iní. Pomáha mi to všímať si to, 
popri čom neraz prechádzam „automa-

ticky“, odkrývať krásu ukrytú za tým, čo 
si myslím, že už „poznám“. No a potom 
ma obohacuje i to, že sa o toto slovo 
života, radosti a povzbudenia, môžem 
deliť s inými. Keď sa Božie slovo dotýka 
života, uzdravuje, prebúdza k nádeji, tak 
nad tým žasnem a čerpám z toho veľké 
povzbudenie i ja sám.

Ako si spomínaš na svoj pobyt v Ríme? Sú 
niektoré zážitky, na ktoré sa nedá zabudnúť?

Rím zostáva v mojej pamäti ako 
miesto, kde som sa cítil fajn. Štúdiá si, 
samozrejme, občas vyžadovali námahu, 
ktorá dala zabrať, no bol to čas, keď som 
mal možnosť spoznávať bohatú históriu 
mesta a tak trochu aj inú kultúru, keďže 
ako misionár som zatiaľ nemal možnosť 
pracovať dlhodobejšie v inej krajine. 
Taliansko je blízke nám Slovákom, ale 
súčasne aj iné. Naučilo ma, že nie všetko, 
čo považujeme doma za automatické, je 
takým aj inde. Okrem toho, Rím dýcha 
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„univerzalitou“ Cirkvi, a to ma tiež obo-
hatilo. 

Spomedzi zážitkov, ktoré sa mi 
zapísali najsilnejšie do pamäti, by som 
spomenul dva momenty, ktoré som mal 
možnosť prežiť na Námestí sv. Petra. Prvý 
bol počas mojich „licenciátnych“ štúdií,  
2. apríla 2005. Boli to posledné chvíle živo-
ta dnes už svätého Jána Pavla II. Keď sme 
sa v tú sobotu večer domodlili na námestí 
ruženec a zaznela správa o jeho odchode 
do večnosti, bol to veľmi emotívny 
moment. Vnímal som, že som mohol byť 
tak trochu „svedkom“ odchodu veľkého 
muža Cirkvi. Druhým momentom bola 
voľba pápeža Františka, ktorú som tiež mal 
možnosť zažiť priamo „na mieste“: napäté 
očakávanie, biely dym, na prvé počutie 
neznáme meno i sila jeho prvých slov,  
v ktorých prosil prítomných o modlitbu.  

Vo vnútri mi však zostávajú zapísané  
i tie naoko „všedné“ zážitky ako týž-
denné stretnutia malého spoločenstva 
Slovákov na „misii“, občasné spoločné 
výlety do okolia Ríma, alebo i výpomoc 
vo farnostiach v rámci Talianska počas 
vianočných a veľkonočných sviatkov. 
Rád si spomínam na tie chvíle ako i na 
tváre, ktoré sa mi s nimi spájajú.

Aký bol tvoj návrat na Slovensko a čomu 
sa aktuálne venuješ?

Z Ríma som odchádzal 20. januára 
2015, po odovzdaní dizertačnej práce, a bol 
to nezabudnuteľný deň. Ráno som mal to-
tiž možnosť koncelebrovať spolu s ďalšími 
slovenskými kňazmi na sv. omši slávenej 
pápežom Františkom v Dome sv. Marty. 
Krátke podanie ruky a okamih stretnutia 
s ním som vnímal ako veľký dar. Hneď 
potom som sa ponáhľal na letisko... Takže 
návrat to bol taký nevšedný, jedinečný.  

No a moje aktuálne poslanie? Vy-
učujem predmety Nového zákona na 
Teologickej fakulte TU v Bratislave, 
čiastočne vypomáham s pastoráciou  
a inými úlohami v našom Misijnom dome 

Arnolda Janssena v Petržalke a súčasne 
vykonávam úlohu koordinátora biblic-
kého apoštolátu v rámci rehole, do ktorej 
patrím, čiže Spoločnosti Božieho Slova. 
Táto služba ma pomerne pravidelne 
privádza na krátke pracovné návštevy do 
Ríma, čomu sa veľmi teším. Je pre mňa 
vždy milé sa tam vrátiť.

Jakub Rajčáni, SVD 

Presedel si mnohé hodiny na prednáškach 
a v knižnici. Môžeš opísať pocit, keď už máš 
doktorát v ruke?

 
S doktorátom v ruke sa dostavil najmä 

pocit úľavy. Ani nie tak nejaké zadosťu-
činenie, pocit dobre vykonanej práce, ale 
skôr ten pocit, kedy si povieme „koneč-
ne“. Takmer nepretržite ma už začínali 
frustrovať, hoci ich neľutujem a bolo by sa 
dalo urobiť aj viac, len že človek v mojom 
veku chce už začať nejakú samostatnú 
prácu. To ma nevedie samozrejme k neja-
kému zaspaniu na vavrínoch, lebo som si 
dobre vedomý, že moje ďalšie vzdeláva-
nie bude celoživotnou záležitosťou.

Ako by si zhodnotil tvoj pobyt vo Večnom 
meste (plusy aj mínusy)?

 
Najprv som si myslel, že si tu nikdy 

nezvyknem. Zvykol som hovoriť, že Rím 
je krásny možno tak na dovolenku alebo 
na púť, no nie na to, aby tu človek býval 
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niekoľko (v mojom prípade takmer 4) 
rokov. Na to treba mať asi charizmu. Som 
vďačný najmä za možnosť pozorovať 
dianie v Cirkvi z blízka, mať účasť na stre-
távaní a križovaní sa mnohých prúdov  
a ciest. V škole sme mali možnosť spoznať 
sa ľudia z mnohých národov a kultúr. 
Samozrejme, že každá miestna Cirkev je 
partikulárna a nebolo by dobré prenášať 
a uplatňovať doma, čo človek videl  
v Taliansku. 

Na Talianoch som obdivoval tú ležér-
nosť, umenie vychutnávať si okamih, 
hoci ma to niekedy vedelo privádzať aj 
do šialenstva, napríklad keď bol chaos na 
úradoch, každý tvrdil niečo iné, telefón na 
reklamácie nikto nezdvíhal alebo autobus 
chodil, kedy a ako chcel. Asi najviac mi, 
aj na moje prekvapenie, prirástli k srdcu 
cappuccino a pizza, pričom zisťujem, že aj 
Rím mi asi bude spočiatku chýbať. Človek 
si proste zvykne na hocičo, či chce alebo 
nechce, a aj na mne asi Rím niečo zanechal 
bez toho, že by som si to uvedomil. 

Kam smerujú tvoje ďalšie kroky a ako 
bude napredovať tvoje kňazské pôsobenie?

 
Moje kroky smerujú naspäť do Japon-

ska, konkrétne do mesta Nagoya, ktoré 
bolo a je miestom môjho misijného pôso-
benia. Hovorím misijného, lebo ide o prá-
cu širšiu, než je len tá špecificky kňazská. 
V mojom prípade pôjde o vyučovanie na 
Katolíckej univerzite Nanzan to, čo som 
aj študoval, čiže morálnu teológiu. Bude 
to výzva pre všetkých zúčastnených, ke-
ďže ani ja som si pôvodne tento predmet 
nevybral sám, a navyše tá masa či hŕstka 
mojich študentov bude pravdepodobne 
veľmi rôznorodá – od seminaristov cez 
kresťanských laikov až po bežných mla-
dých neveriacich Japoncov. Jednoducho 
bude treba nájsť si nejaký systém, zatiaľ 
presne neviem ako, ale cítim nadšenie 
to aspoň s Božou pomocou vyskúšať. 
Nechcem pritom zabudnúť, že nejde len 
o nejaké akademické vedomosti, ktoré 
mám sprostredkovať, ale predovšetkým 
o ohlasovanie Slova vo viac alebo menej 
explicitnej forme. – lm –

Mons. Štefan Náhalka
V týchto dňoch si pripomíname storoč-

nicu narodenia Mons. Štefana Náhalku, 
spoluzakladateľa a prvého rektora Sloven-
ského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, 
kňaza, publicistu a organizátora exilového 
života Slovákov. 

Štefan Náhalka svoj pobyt v Ta-
liansku, v Ríme, venoval slovenským 
otázkam, ale pri tom jeho sídlo v Ríme 
neznačilo, že sa tu uzatvoril. Hovoril 
po taliansky, to mu umožnilo styky  
s rímskymi úradmi. Hoci viacerí odišli do 
Kanady, Náhalka prišiel a ostal v Ríme.  
Z Ríma mal dosah na celú slovenskú 
diaspóru po svete, teda najmä emigrantov.

Slováci emigrovali už medzi dvo- 
ma vojnami, i potom po vojne. Práve 
Štefan Náhalka bol menovaný Svätou 

stolicou na čelo tejto diaspóry  
a reprezentoval našich ľudí a Slovensko 
pri Kongregácii pre biskupov ako vedúci 
pastorácie pre slovenskú emigráciu. 
Takže aj keď bol v Ríme, veľa cestoval  
a navštevoval tzv. slovenské misie. 

Náhalka bol už z toho hľadiska 
osobnosť. Najprv býval v kolégiu Ne-
pomucenum. Poriadali sa slovenské 
omše pre Slovákov tu v Ríme, tak sme 
sa schádzavali. A z tých našich schôdzok  
a debát, diskusií, sa zrodil Slovenský 
ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme. 

Štefan Náhalka je postava, ktorá 
dodnes nie je dostatočne ocenená na 
Slovensku. Musím povedať, že z toho 
hľadiska vôbec činnosť tej našej sloven-
skej skupiny v Ríme nie je ešte dostatočne 
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objasnená, v tom zmysle, že by ju niekto 
v tej slovenskej kultúrnej verejnosti dobre 
prezentoval, predstavil. 

Známa je aj jeho publicistická činnosť: 
Štefan Náhalka ako publicista, zakladateľ 
rozličných časopisov, autor publikácii  
o exilovom živote Slovákov. Stál pri zrode 
tzv. „Hlasov z Ríma“. Tu treba samozrej-
me spomenúť dielo aj tých, čo pokračovali 
v jeho diele. To boli naši terajší biskupi, 
jednak Hrušovský a Vrablec, úzki spo-
lupracovníci. Potom to boli sestričky, 
najprv talianske františkánky a nato prišli 
slovenské vincentky. Publikovali sa tu 
také veci ako Diakonia, Slovenský kňaz, 
Magnifikat, Hlasy z Ríma, vedecký časo-
pis Slovak Studies. 

Štefan Náhalka predstavil osudy 
exilových Slovákov aj prostredníctvom 
diela Slovenská exilová rodina v cudzine.  
Konzistoriálna kongregácia vyzývala, 

že aj na emigrantov treba myslieť  
a každá národnosť nech má svoju misiu, 
nejakého kňaza a podobne. Aj my Slováci 
sme mali tie misie a  dodnes mnohé tie 
väčšie pracujú, tak v Paríži ako Mníchove  
a podobne. Misie boli tam, kde bol nejaký 
kňaz a ešte k tomu to bolo skvelé, keď to 
bol slovenský kňaz. Takže myslím, že to 
je tiež čosi, čo zachránilo našich, vieru 
našich, tých, čo vyšli von. Nevedeli reč, 
museli sa biť o chlieb, mali prípadne svoje 
rodiny, svoje deti, o ktoré sa bolo treba 
starať a podobne. A ak tam mali so sebou 
kňaza, tak to bola obrovská pomoc.

Toto zachovával medzi našimi emig-
rantmi Štefan Náhalka, takže má svoju 
zásluhu náboženskú. Má svoju zásluhu 
nielen o reč našich emigrantov, ale o ich 
kultúrnu prípravu a pokračovanie. 
– lm – (Zdroj: RV, rozhovor s kardinálom 
Jozefom Tomkom, krátené) 
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