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Milí krajania, 
dostáva sa Vám do rúk ďalšie číslo ča-

sopisu Slovenského hlasu z Ríma. Dočítate 
sa v ňom okrem iného o koncerte Zboru 
sv. Ladislava z Rajca, ktorý v rámci púte 
do Ríma v jubilejnom roku navštívil aj 
našu slovenskú komunitu a pripravil si 
pre našich krajanov veľmi pekný koncert. 
Po vzácnych skladbách sa speváci pred-
stavili aj neformálnym spôsobom, za spe-
vu a tanca slovenských ľudových piesní si 
pripravili pre zhromaždených hostí malé 
slovenské prekvapenie.

Nemôžeme samozrejme pozabudnúť 
na Jubilejný rok, ktorý bol v týchto dňoch 
ukončený. Prinášame zopár pohľadov na 
toto výnimočné stretnutie milosrdného 
Boha a jeho ľudu.

Po otvorení nového akademického roka 
pri svätej omši „Veni Sancte“ sme navštívili 
Prisciline katakomby a zúčastnili sa aj na 
predstavení Divadelného súboru z Čad-
ce, ktorý opäť priniesol Slovákom žijúcim  
v Ríme kúsok domova. Večné mesto poctil 
svojou prítomnosťou aj prezident Sloven-
skej republiky Andrej Kiska, ktorý spolu 
s talianskym prezidentom otvoril výstavu 
„Poklady gotiky zo Slovenska“. Naši kraja-
nia mali možnosť zúčastniť sa na organizo-
vanej prehliadke tejto výstavy inštalovanej 
v prezidentskom paláci Quirinale.

Nezvyčajným podujatím, ktoré sme  
v našej slovenskej komunite prežívali azda 
po prvýkrát, bola diakonská vysviacka na-
šich bohoslovcov, ktorí študovali základnú 
teológiu v Ríme a formáciu absolvovali  
v rímskom kolégiu Germanicum-Hunga-
ricum. Na druhý deň po vysviacke sa ve-
riaci zhromaždili na ďakovnej svätej omši  
v kostole Santuario della Madonna del Per-
petuo Soccorso, kde sa nachádza aj ikona 
Matky ustavičnej pomoci.

V mene tvorcov Slovenského hlasu z Ríma 
vám prajem príjemné čítanie.

Ľubomír Majtán
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Zbor sv. Ladislava

Zbor sv. Ladislava priniesol 
kúsok Slovenska do Ríma

Počas svojej duchovnej púte do Ríma 
40-členný Zbor sv. Ladislava z Rajca pri-
pravil pre Slovákov v Ríme koncert s náz- 
vom Tóny domova. Zbor sa prezentoval 
už pri sv. omši v Kostole San Girolamo, 
kde sa pri nedeľných bohoslužbách v slo-
venskom jazyku pravidelne stretáva Slo-
venská katolícka misia v Ríme. Následne 
si hostia, medzi ktorými boli prítomní aj 
zástupcovia diplomatického zboru, mohli 
v preplnenom kostole vypočuť pripravený 
repertoár skladieb počas hodinového pás-
ma hudby a spevu. V závere koncertu oce-
nil riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme, 
Peter Dvorský, talent i nasadenie členov 
zboru s túžbou, aby aj naďalej šírili ra-
dosť, krásu a bohatstvo slovenskej kultúry. 
Program pokračoval v rámci záverečného 
pohostenia, kde sa zboristi predstavili pri 

tradičných slovenských a ľudových pie-
sňach a tancoch v slovenských krojoch. Po-
dujatie bolo pripravené v spolupráci Veľ-
vyslanectva Slovenskej republiky v Ríme, 
Slovenského inštitútu v Ríme a Slovenskej 
katolíckej misie v Ríme. – lm –
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Grilovačka

Dňa 12. 6. 2016 sme sa stretli posledný 
krát pred prázdninami v kaplnke kolé-
gia verbistov. Začali sme tradične svätou 
omšou. Po nej sme sa presunuli do záhra-
dy, kde sme sa rozlúčili s členmi misie, 
ktorí ukončili svoje štúdiá v Ríme a vra-
cajú sa na Slovensko. Boli to kňazi Igor 
Kráľ a Ján Kraus a bohoslovci Peter Olas, 
Ondrej Čukan a Alojz Mičieta. Správca 
misie o. Ľubomír Majtán im za nás všet-
kých poďakoval za spoločne strávený čas 
a zaželal všetko dobré do ďalšieho života. 
Potom nasledovala tradičná grilovačka, 
rozhovory a tanec pri dobrej hudbe a prí-
jemná nálada až do večera. – mk –

Záverečná grilovačka
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Festa dei Popoli

11. národná púť Ordinariátu ozbrojených síl  
a ozbrojených zborov Slovenskej republiky

Pri príležitosti Svätého roku milosr-
denstva sa v dňoch 19. až 23. septembra 
2016 konala 11. púť Ordinariátu ozbroje-
ných síl a ozbrojených zborov Slovenskej 
republiky do Ríma a Vatikánu, ktorú vie-
dol vojenský ordinár Mons. František Rá-
bek. Výpravu sprevádzal aj veľvyslanec 
Slovenska pri Svätej stolici Peter Sopko.

Takmer 200 členov ozbrojených zbo-
rov sa zúčastnilo na generálnej audiencii  
s pápežom Františkom. Pri tejto príležitos-
ti Svätému Otcovi odovzdali dar – obraz  
z dielne slovenskej akademickej maliar-
ky Ľudmily Lakomej-Krasusovej. (Zdroj: 
RV) – lm –

150 katolíckych komunít rôznych ná-
rodností, ktorí sa nachádzajú na území 
Rímskej diecézy, slávilo v nedeľu 15. mája 
2016 v Bazilike San Giovanni in Laterano 
svoju každoročnú slávnosť s názvom Fes-
ta dei Popoli. Tento rok sa organizoval 
už 25. ročník tohto podujatia, tentokrát  
s mottom „Milosrdenstvo bez hraníc“. 

Svätej omši na poludnie predsedal 
Mons. Guerino Di Tora, pomocný biskup 
Rímskej diecézy a predseda komisie pre 

Festa dei Popoli
migráciu. Mons. Di Tora povzbudil ve-
riacich k vydávaniu svedectva o pokoji, 
aby sa – v súlade s mottom – ani milo-
srdenstvo, ani pokoj nenechali zastaviť 
ľudskými hranicami. Podobne, ako boli 
apoštoli v deň Turíc zhromaždení spolu, 
tak sa aj členovia jednotlivých národnos- 
tných komunít stretávajú na území Ríma, 
hoci každý z nich prichádza z inej kultúry  
a hovorí svojou rečou.

V závere svätej omše sa prítomným 
prihovoril vzácny hosť, Mons. Boutros 
Marayati, arménsko-katolícky arcibiskup 
mesta Aleppo, ktorý priniesol správy  
z tohto sýrskeho mesta: „My veríme už 
len v Kristov pokoj. Nemôžeme už veriť 
v ľudský pokoj, len v Kristov“. Zároveň 
poďakoval veriacim v Bazilike za mo- 
dlitby, ktoré obetujú za Sýriu, a ktoré chce 
priniesť sýrskym kresťanom ako radosť  
a posilu, že Cirkev vo svete na nich pamä-
tá a podporuje ich. – lm –

foto: Osservatore Romano
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Prezident SR

Prezident Andrej Kiska navštívil Rím
V rámci oficiálnej návštevy Talianskej 

republiky prezident Andrej Kiska navští-
vil aj Pápežské slovenské kolégium sv. 
Cyrila a Metoda v sprievode ministra 
kultúry Marka Maďariča, veľvyslanca 
Slovenskej republiky v Taliansku Jána 
Šotha a veľvyslanca Slovenskej republiky 
pri Svätej stolici Petra Sopka. 

Delegáciu ústavných činiteľov privítal 
rektor kolégia Pavol Zvara a vicerektor 
Marek Haratim spolu s kňazmi študu- 
júcimi na rímskych univerzitách, re-
hoľnými sestrami a priateľmi kolégia. 
Po krátkom predstavení histórie domu  
a Slovákov vo Večnom meste, nasledoval 
slávnostný zápis prezidenta do Pamätnej 
knihy domu a krátka recepcia. 

Stretnutia sa zúčastnili aj kardinál 
Jozef Tomko, arcibiskup Cyril Vasiľ, 
sekretár Kongregácie pre východné 
cirkvi, bratislavský arcibiskup-metropo-
lita Stanislav Zvolenský, spišský biskup 
Štefan Sečka a kňazi z farností, ktoré za-
požičali pamiatky pri príležitosti výstavy 
gotického umenia s názvom „Poklady zo 
Slovenska“, ktorá sa otvárala v Ríme za 
účasti prezidentov Slovenskej republi- 
ky a Talianskej republiky, pri príležitos- 
ti predsedníctva Slovenskej republiky  
v Rade EÚ.

Unikátnu výstavu slovenských gotic-
kých diel mali Slováci možnosť pozrieť si 
v dňoch 30. septembra až 13. novembra 
v sídle prezidenta Talianskej republiky  
v Ríme. Medzi 36 dielami z prelomu 15. 
a 16. storočia bolo napríklad súsošie z ol-
tára Narodenia alebo súsošie oplakávania 
Krista pochádzajúce z Baziliky sv. Jakuba 
v Levoči. Slávnostné otvorenie výstavy 
bolo 29. septembra v Kvirinálskom paláci 
za účasti slovenského prezidenta Andreja 
Kisku a talianskeho prezidenta Sergia 
Mattarellu. – lm –
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Veni Sancte

Veni sancte 

Už po jedenásty krát otvorila Slovenská 
katolícka misia v Ríme svoje brány a za- 
čala ďalší rok svojho pôsobenia vo Več- 
nom meste. Slávnostnej svätej omše  
„Veni sancte“ sa v nedeľu 9. októbra  
2016 v Kostole San Girolamo zúčas- 
tnili krajania, ktorí v Ríme pracujú, študujú, 
či inak plnia svoje poslanie. 

Medzi veriacimi boli prítomní i veľvy-
slanec Slovenskej republiky pri Svätej sto- 
lici Peter Sopko a veľvyslanec Slovenskej 
republiky v Taliansku Ján Šoth, generálny 
vikár Žilinskej diecézy Marek Hriadel, 
rektor Pápežského slovenského kolégia 
sv. Cyrila a Metoda Pavol Zvara a rektor 
Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda  
v Nitre Pavol Zahatlan.

Z príležitosti blížiacej sa diakonskej 
vysviacky troch seminaristov, ktorí v Rí- 
me študovali a boli aktívnymi členmi  
Slovenskej katolíckej misie, sa svätej  
omše zúčastnila aj početná 270-členná  
skupina ich rodinných príslušníkov, kňa-
zov, rehoľníkov a hostí zo Slovenska.

Po svätej omši mali krajania možnosť 
zúčastniť sa na pravidelnom agapé a stret-
núť sa po dlhšom čase letného oddychu  
a spoločne sa porozprávať. Krajania sa 
budú takto schádzať každú nedeľu na 
pravidelných bohoslužbách a počas nové- 
ho akademického roka aj na ďalších spolo- 
čných podujatiach duchovného a kultúrne-
ho charakteru. – lm –
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Žilinská diecéza má troch nových dia-
konov. Ondrej Čukan, Alojz Mičieta a Peter 
Olas z Pápežského kolégia Germanicum-
Hungaricum v Ríme 10. októbra 2016 prijali 
diakonské svätenie z rúk Mons. Stephana 
Ackermanna, biskupa nemeckej diecézy 
Trevír. V rímskom Kostole sv. Ignáca prijali 
diakonát spolu s troma Slovákmi aj ďalší 
dvaja bohoslovci z Rumunska a Slovinska. 
Piati nemeckí diakoni pri tej istej slávnosti 
prijali kňazskú vysviacku. Pri slávnosti s bo-
hatstvom spevov jednotlivých národných 
kultúr koncelebrovalo vyše sto kňazov, 
medzi nimi aj dve desiatky zo Slovenska.

Diakon Alojz Mičieta zo Žilinskej di-
ecézy: „Najkrajší pocit bol, keď biskup kládol 
na mňa ruky a keď sa celé spoločenstvo Cirkvi 
v chráme za mňa modlilo... [Štúdiá v Ríme] boli 
dva roky plné milosti a Božích darov, pretože 
človek mohol navštíviť mnohé sväté miesta, 
mnohé miesta, kde chodili a žili apoštoli, mnohí 
svätí. Človek tiež mohol byť veľmi blízko pápeža 
a potom tiež spoločenstvo bratov v kolégiu“.  

Katakomby

Noví diakoni

Diakon Ondrej Čukan zo Žilinskej 
diecézy: „Až keď sme rozdávali sväté prijí-
manie a šiel som s kalichom, tak som si začal 
uvedomovať, že teraz už rozdávam Krista ako 
diakon. Je to úžasný pocit, sme plný radosti.  
V Ríme som strávil dva roky štúdia, dokončil 
som základnú teológiu a mal som možnosť 
spoznať aj iných kňazov a bohoslovcov z celej 
Európy, od Fínska až po Čiernu Horu“.  

Sviatok všetkých svätých využila 
komunita Slovákov žijúcich v Ríme na 
návštevu Prisciliných katakomb. Sú 
nazývané aj kráľovnou medzi katakom-

Svätá omša v katakombách
bami, najmä z dôvodu veľkého počtu 
mučeníkov, ktorí sú tu pochovaní. Ich 
špecifikom sú aj staré nástenné maľby, 
ktoré sa tu zachovali, pričom najstaršia 
zachovaná maľba Madony s dieťaťom 
pochádza podľa názoru odborníkov  
zo začiatku tretieho storočia. 

Program sme začali slávením svätej 
omše, ktorú celebroval páter Juraj Cibula, 
SVD. V prednesenej homílii nás povzbu-
dil k povolaniu ku svätosti, ktoré nie je 
vyhradené len niektorým osobám, ale je 
univerzálnym povolaním pre všetkých 
ľudí. Program pokračoval prehliadkou 
Katakomb a na záver  sme spoločne 
putovali do Baziliky svätej Agnesy za 
hradbami. – vp –
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Vysviacka

Diakon Peter Olas zo Žilinskej diecézy: 
„Je to niečo nezvyčajné byť v Ríme vysvätený 
za diakona a prijať prvý stupeň kňazstva. Je 
pre nás tiež veľmi silný zážitok, že nás prišli 
pozrieť hostia zo Slovenska, vyše 270 ľudí. Na 
začiatku boli chvíle v Ríme náročné, najmä kvôli 
jazykovej bariére. Museli sme si osvojiť dva ja-
zyky: nemčinu a taliančinu. Po intelektuálnej  
stránke, čo sa týka štúdia, aj čo sa týka tej ducho- 
vnej stránky, sme získali to, čo by sme možno 
inde nezískali“. 

Trojica Slovákov, ktorých v Ríme prijalo 
Pápežské kolégium Germanicum et Hun-
garicum, ukončila tento rok štúdiá základnej 
teológie na Gregorovej univerzite. Po dia-
konskej vysviacke sa vracajú späť na Sloven-
sko, kde budú pôsobiť vo farnostiach a 25. 
februára 2017 ich v Žiline za kňazov vysvätí 
miestny biskup Mons. Tomáš Galis. Ondrej 
Čukan, Alojz Mičieta a Peter Olas sa pripo-
jili k pätici diakonov svojej diecézy, ktorí 
prijali vysviacku v Žiline už v polovici júna 
tohto roku. Žilinská diecéza je od júna tiež 
bohatšia o štyroch kňazov. (Zdroj: RV) 
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Pavol Hnilica

Narodil sa v ťažkých časoch do chu-
dobnej rodiny. Rozhodol sa nasledovať 
Ježiša Krista a byť jeho svedkom. Bol po-
volaný k apoštolskej službe, aby mal ľud 
vždy dostatok starostlivých pastierov. 
Miloval Cirkev, Pannu Máriu aj sloven-
ský národ a horlivo šíril úctu k Božiemu 
Milosrdenstvu. Pred desiatimi rokmi 
odišiel do večnej vlasti otec biskup Pavol 
Mária Hnilica SJ.

Pri tejto príležitosti slávil otec kardinál 
Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongre- 
gácie pre evanjelizáciu národov, v piatok 
21. októbra 2016 v Bazilike Santa Maria 
Maggiore pod mariánskou ikonou Salus 
Populi Romani svätú omšu. Okrem kňa-
zov a Slovákov žijúcich v Ríme sa jej zú-
častnilo aj mnoho sestier zo spoločenstva 
Rodina Panny Márie, ktoré otec biskup 
Hnilica založil v roku 1968. Prítomné 
boli aj sestry Matky Terezy – Misionárky 
Lásky. Biskup Hnilica totiž pomohol sv. 
Matke Tereze pri zakladaní jej prvého 
domu v Ríme.

Kardinál Tomko v homílii predstavil 
život biskupa Hnilicu a jeho význam pre 
Cirkev. Otec Pavol, ako o ňom hovoril 
pán kardinál, mal síce chudobné detstvo, 
ale bohaté na živú vieru. Vstúpil do 
Spoločnosti Ježišovej, no v čase prena-

sledovania Cirkvi bol deportovaný do 
Jasova. Po prepustení ho 29. septembra 
1950 tajne vysvätil rožňavský biskup 
Róbert Pobožný za kňaza a podľa rozhod- 
nutia rehoľných predstavených ho 2. ja- 
nuára 1951 vysvätil aj za biskupa. Neskôr 
práve otec Pavol, vysvätil za biskupa 
kardinála Korca. Dostal sa do Ríma, 
kde si štúdiom prehlboval teologické 
poznatky. Na II. Vatikánskom koncile bol 
spočiatku poradcom, avšak po tom, ako 
sa bl. pápež Pavol VI. rozhodol zverejniť 
jeho biskupskú hodnosť, vystupoval ako 
jeden z koncilových otcov. Spolupracoval  
s hnutím Fokoláre, so sv. Matkou Terezou 
a je zakladateľom spoločenstva Rodina 
Panny Márie.

V závere svätej omše sa otec kardinál 
Tomko prihovoril svojim krajanom v rod-
nej reči. Sme vďační, že aj v týchto časoch 
nám Pán posiela verných pastierov, ktorí 
nám ukazujú, ako nasledovať Krista aj  
v utrpení. Verím, že ho raz budeme môcť 
nasledovať aj v sláve – spolu s biskupom 
Pavlom Hnilicom. – md –

Pripomenuli sme si 10. výročie úmrtia  
biskupa Pavla Hnilicu

foto: www.sk.radiovaticana.va

foto: www.magnificat.sk
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Divadelný súbor

Ochotnícky Divadelný súbor Jána 
Palárika z Čadce v nedeľu 6. novembra 
potešil krajanov v Ríme hrou Jožko 
Púčik a jeho kariérny rast. Predstavenie 
sa konalo v Istituto Figlie del Divino  
v spolupráci s Veľvyslanectvom SR pri  
Svätej stolici, s Veľvyslanectvom SR v Rí- 
me, so Slovenským Inštitútom v Ríme a 
Slovenskou katolíckou misiou v Ríme. 

Členovia súboru aj s rodinami pu-
tovali do Ríma pri príležitosti Svätého 
roku milosrdenstva. Sprevádzal ich kňaz  
o. Peter Holbička z farnosti Kysucké 
Nové Mesto, ktorý v hre stvárnil advo-
káta Goldfingera: ,,S najnovším predsta-
vením Jožko Púčik sme vystupovali aj pre 
krajanov v Prahe. Uvedomili sme si, že v hre 
sa spomínajú obe tieto mestá Praha aj Rím. 
Spoločne sme sa rozhodli prísť zahrať aj do 
Večného mesta.“ Divadelníci s rodinami 
sa počas návštevy Ríma stretli so Svä-
tým Otcom pri modlitbe Anjel Pána na 

Ochotnícki divadelníci z Čadce

Svätopeterskom námestí, prešli štyrmi 
Svätými bránami bazilík a zamierili aj 
do múzeí antického Ríma. ,,Náš pobyt je 
krátky, veľmi sme túžili zažiť atmosféru ko-
lísky kresťanstva, najviac sme sa však všetci 
tešili na vystúpenie a stretnutie s priateľmi 
zo Slovenska a Čiech, ktorí žijú v Ríme“, ďa-
kuje o. Holbička všetkým, ktorí pomohli 
k zrealizovaniu predstavenia. 

O hre
Hoci zmeníme prostredie či jazyk, 

ľudský charakter je napriek meniacej sa 
dobe vystavovaný rovnakým skúškam. 
Divadlo od nepamäti využíva privilégi-
um fabulovať ľudskú ješitnosť.

Pôvodne chcel režisér Vlado Mores 
pracovať viac abstraktne, bez rekvizít, 
no herci by museli scénu oveľa prac-
nejšie rozohrať. Nakoniec zvíťazil súcit 
s divákom, ktorý sa pri sledovaní deja 
nenamáha, dialógy sú dramatické, tra-
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Jána Palárika

gickosť je servírovaná s humorom. Hra je 
upravenou verziou klasického diela Jož-
ko Púčik od Ivana Stodolu. Je situovaná 
do novodobého prostredia, kde medzi 
sebou o klientov zápasia humanitárne 
organizácie Benevolencia a Humanitas. 
Jožka Púčika, zamestnanca nadácie 
Humanitas, v práci obvinia z krádeže 
peňazí. Začne sa absurdný proces,  
v ktorom sa nik zo zainteresovaných ne-
zapodieva možnosťou Jožkovej neviny. 
Znudený vyšetrovací sudca je mysľou 
na dovolenke, neprávosť páchaná na 
ľudskej osobe ho nijako nevzrušuje. Cha-
rakter Jožkovho advokáta Goldfingera je 
v celku flexibilný: neváha s klientom vy-
jednávať za aký podiel ukradnutej sumy 
ho z procesu môže vysekať. Doktor Pik 
naliehavo podsúva odsúdenému Jožkovi 
príznaky psychických porúch, pre ktoré 
by sa ho dalo odsúdiť. Dokonca Marta, 
vlastná sestra núti Púčika aby sa priznal, 
inak jej úrady pre nedôveryhodnosť 
nepovolia pracovať v stánku. 

Pokojný prístup hlavnej postavy –  
– Jožka Púčika, ktorý s vytrvalosťou 
trpezlivo znáša nezmyslené zatknutie, 
dovádza všetkých k šia-
lenstvu. Nakoniec však 
Jožko tragicky podlie- 
ha tlaku nespravodli-
vosti, ktorá je vo väč-
šine. Hra symbolizuje  
ako veľmi nás sledova-
nie vlastných záujmov  
a naše ego uzatvára 
pred pravdou a opač-
nými názormi. 

Pozoruhodný je vý- 
kon Petra Švábika, kto- 
rý stvárnil Jožka Púči- 
ka. Jeho pokojná po-
stava je počas celej hry 
výrazne kontrastná k 
naliehajúcemu zbesne-
nému okoliu. V záve-
rečnej scéne Púčikovho 
priznania Švábik šalie 

od zúfalstva a zúrivosti z neprávosti. 
Divák s ním intenzívne prežíva krivdu  
a tragédiu bezmocnosti. 

O súbore
Divadelný súbor Jána Palárika má na 

Kysuciach dlhoročnú tradíciu. V roku 
2015 oslávil 90 rokov svojej existencie. 
Počas desaťročí ochotníci tvorili s pro-
fesionálnym režisérom Lacom Keratom, 
spolupracovali s poľským hercom a re-
žisérom Kubom Abrahamowiczom, oso-
bitým priaznivcom súboru bol fotograf 
Filip Lašuta. Za najlepšie hry sú dodnes 
považované:  Kým kohút nezaspieva, 
Žobrácke dobrodružstvo, Chrám Matky 
Božej v Paríži. Palárikovci účinkovali 
nielen doma, ale i v Českej Republike, 
Poľsku, Juhoslávii a mnohí z ochotníkov 
boli niekoľkonásobne ocenení za herecké 
výkony. – mp –

foto: Michal Lašut
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Mimoriadny jubilejný

Záver mimoriadneho jubilejného 
Roku milosrdenstva

Pred niekoľkými dňami boli uzatvore-
né Sväté brány na troch Pápežských bazi-
likách, o týždeň neskôr, na slávnosť Krista 
kráľa Svätý otec František slávnostne 
uzavrel Svätú bránu na Bazilike Sv. Petra 
vo Vatikáne a tým ukončil mimoriadny 
jubilejný Rok milosrdenstva. Pokúsme sa 
teraz spoločne na chvíľku zastaviť a zre-
kapitulovať túto zriedkavú udalosť nie- 
len v živote Cirkvi, ale aj každého z nás.  
Čím bol tento čas pre nás špecifický?  Čo  
v nás zanechal a ako z neho môžeme čer-
pať v ďalších situáciách, ktoré zasiahnu 
do  našich životov?

Už bula Misericordiae Vultus, ktorou 
bol tento jubilejný rok oficiálne ozná-
mený naznačila, že pôjde o špecifickú 
udalosť. Špecifická bola najmä jeho té- 
ma – milosrdenstvo, nakoľko v minulosti 
bolo zvykom, že mimoriadne jubilejné 
roky boli často spájané s osobou Ježiša 
Krista.  Možnosť sláviť toto jubileum 
bola udelená nielen pre Rím, ale aj pre 
všetky diecézy vo svete, pretože  v tomto 
jubilejnom roku boli otvorené sväté brány 
na všetkých kontinentoch. Nastala tu istá  
,,decentralizácia” a Svätý Otec ju zdôvodnil  
takto: ,,Nariaďujem, aby sa v tú istú nedeľu  
v každej partikulárnej cirkvi, na katedrále, kto-

rá je materským kostolom všetkých veriacich, 
alebo na konkatedrále, či na inom osobitne 
významnom kostole, rovnako otvorila na celý 
svätý rok brána milosrdenstva. Na základe 
rozhodnutia ordinára môže byť otvorená aj 
na pútnických svätyniach, kam prichádzajú 
mnohí pútnici, ktorí sú na týchto svätých 
miestach dotknutí milosťou a nachádzajú 
cestu k obráteniu. Každá partikulárna cirkev 
bude takto priamo zapojená do prežívania 
svätého roka ako mimoriadneho času milosti  
a duchovnej obnovy. Jubileum sa bude sláviť 
tak v Ríme, ako aj v partikulárnych cirkvách 
ako viditeľný znak univerzálneho spoločenstva 
Cirkvi” (MV, čl. 3). 

Pápež vyzdvihol existenciu otvorených 
svätých brán vo všetkých diecézach. 
Vyzdvihol nielen znak univerzálneho spo-
ločenstva Cirkvi, ale zároveň týmto krokom 
otvoril jubileum pre všetkých, aj pre tých, 
ktorí nemajú možnosť navštíviť Rím. 

Veľmi veľa  veriacich využilo možnosť 
putovať práve do Ríma, čo vytváralo pre 
nás žijúcich v  tomto meste možnosť prijí-
mať pútnikov z našej vlasti a stretávať sa  
s tými, ktorí prichádzali do Večného 
mesta častejšie ako inokedy. Naučilo nás 
to rásť v službe a v pohostinnosti.  

Svätý otec František otvoril možnosť 
získania plnomocných odpustkov naozaj 
všetkým veriacim. Ako sám vyjadril  
v liste Mons. Fisichellovi: ,,mojou túžbou je, 
aby na prvom mieste všetci veriaci vo svojich 
diecézach alebo ako pútnici do Ríma zažili 
milosť jubilea”.

Svätý Otec dal týmto konaním mož-
nosť získať plnomocné odpustky aj pre 
ľudí, ktorí pre rôzne dôvody nemôžu 
prejsť svätou bránou (chorí, opatrovate-
lia chorých, klauzúrne sestry, väzni...). 
Odpustky, sú a boli vždy úzko spojené 
s Jubilejnými rokmi. Avšak je dôležité 
pripomenúť, že z tohto pokladu Cirkvi 
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Rok milosrdenstva

máme možnosť čerpať nielen počas 
Jubilea, ale naozaj každý deň. Cirkev 
nám ponúka rozličné možnosti získať dar 
plnomocných odpustkov, a tak naozaj 
každý človek môže nájsť spôsob, ako za 
obvyklých podmienok získať plnomocné 
odpustky aj mimo jubilejných rokov. 

Ďalšou črtou tohto jubilejného roku 
boli stretnutia a to najmä stretnutia spojené  
s gestami prijatia. Svätý Otec František 
nám ukázal ako mámme prijímať ľudí, 
ktorých stretávame na svojich životných 
púťach. Počas jubilejných audiencií pri-
jímal pútnikov nielen počas stredajších 
audiencií, ale aj cez soboty. Tohoročné ju-
bileum slávil s rozličnými skupinami osôb: 
s organizátormi púti, s členmi Rímskej 
kúrie, so zamestnancami mestského štátu 
Vatikán, s ctiteľmi Božieho milosrdenstva, 
s deťmi a mládežou, s diakonmi, s kňaz-
mi a seminaristami, s chorými, fyzicky  
a psychicky postihnutými osobami, s  dob-
rovoľníkmi, s katechistami, s väzňami a  
s chudobnými. Počas niekoľkých piatkov 
šiel aj sám za tými, ktorí žijú na okraji spo-
ločnosti... Ukázal nám, že každý človek 
má svoju hodnotu a nikoho nestretávame 
na svojej životnej púti náhodou. Táto 
výzva byť milosrdným samaritánom ku 
všetkým, ku ktorým sme poslaní, nebola 
len výzvou ostaného jubilejného roku, ale 
zostáva výzvou každého jedného dňa. 

Posledná črta, ktorú by som chcela 
zdôrazniť je milosrdenstvo. Nielen téma 
Milosrdný ako Otec – Misericordes sicut 

pater, ktorá zaznievala počas celého 
Jubilea, ale aj konkrétne udalosti, ako 
napr. vyslanie misionárov milosrdenstva, 
možnosť rozhrešovať delikt abortu pre 
všetkých spovedníkov, či aktivita 24 
hodín pre Pána, nás pozývali žiadať si od 
Boha dar odpustenia v sviatosti pokánia 
a objavovať tak dar jeho Milosrdenstva. 
Avšak  táto výzva neskončila spolu s ju-
bileom, ale zostáva s nami aj naďalej. Ako 
hovorí sv. Otec František: ,,Boh sa nikdy 
neunaví, aby nám odpustil”. 

A tak by som nám všetkým chcela 
zaželať, aby sme spoločne vedeli v našich 
životoch uskutočňovať výzvy, na ktoré 
poukázal tento jubilejný rok a tak sme 
postupne získavali Boží pohľad na všet-
ko. Buďme ako Adam z loga, ktoré nás 
sprevádzalo týmto Jubileom. – vp – 
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Koncert

Koncert o spolupatrónoch Európy

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky  
pri Svätej stolici pri príležitosti štátneho  
sviatku sv. Cyrila a Metoda a predsed- 
níctva Slovenskej republiky v Rade 
Európskej únie usporiadalo 21. júna 2016 
slávnostný koncert pod názvom „Dvaja 
bratia Dvaja bratia Cyril a Metod – pa- 
tróni Európy“ v Bazilike svätej Praxedy 
v Ríme. V podaní sólistov Sisi Lelkes 
Sklovskej, Dušana Jarjabka, Otokara Klei-
na a recitátora Jozefa Šimonoviča odzneli 
texty autorov Mariána Brezániho, Danie-
la Heviera a Milana Rúfusa v doprovode 
dievčenského zboru Slovenského rozhla-
su pod vedením Adriana Kokoša. Hudbu 
skomponoval Ľubomír Horňák.

Veľvyslanec Slovenskej republiky pri 
Svätej stolici Peter Sopko v príhovore vy-
zdvihol význam pôsobenia slovanských 
vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na 
našom území a v celej východnej Európe. 
V ďalšej časti sa venoval blížiacemu sa 
slovenskému predsedníctvu v Rade Eu-
rópskej únie a hlavným pilierom, ktoré si 
naša krajina vytýčila v programe.

Záštitu nad koncertom prevzali minis-
ter kultúry Slovenskej republiky Marek 
Maďarič a emeritný prefekt Kongregácie 
pre evanjelizáciu národov kardinál 

Jozef Tomko, ktorý sa 
hudobného predstavenia 
osobne zúčastnil.

 Koncert svojou účas-
ťou podporila delegácia 
Národnej rady  Slovenskej 
republiky vedená predse-
dom Andrejom  Dankom 
a delegácia ministerstva 
kultúry, predstavitelia 
Rímskej kúrie, početní 
zástupcovia  diplomatic- 
kého zboru a slovenskej 
krajanskej komunity.

Na druhý deň sa de- 
legácia Národnej rady 

Slovenskej republiky a ministerstva kul- 
túry zúčastnila Generálnej audiencie s pá- 
pežom Františkom. Preseda Národnej  
rady Andrej Danko sa po audiencii  
v sprievode podpredsedu Bélu Bugára  
stretol priamo na Námestí sv. Petra  
s pápežom Františkom. Pri krátkej osob- 
nej audiencii zopakoval pozvanie na  
návštevu Slovenska, na ktorú bol pontifik 
oficiálne pozvaný prezidentom Sloven-
skej republiky Andrejom Kiskom.

Sprievodným podujatím, 21. júna 
2016, na ktorom spolupracovalo aj Veľ- 
vyslanectvo Slovenskej republiky pri 
Svätej stolici, bola prezentácia publikácie 
venovanej dedičstvu sv. Cyrila a Metoda 
spracovanej kolektívom autorov Emília 
Hrabovec, Pierantonio Piatti a Rita Tolo-
meo. (Zdroj: Veľvyslanectvo Slovenskej 
republiky pri Svätej stolici)

foto: www.sk.radiovaticana.va
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Výstava

„Poklady gotiky zo Slovenska. Umenie 
neskorého stredoveku na Slovensku“ – tak 
znel názov unikátnej výstavy slovenských 
gotických diel, ktorú bolo možné navštíviť  
od 30. septembra do 13. novembra v sídle 
prezidenta Talianskej republiky v Ríme.

Expozíciu pri príležitosti slovenského 
predsedníctva v Rade EÚ pripravilo Sloven-
ské národne múzeum v spolupráci s ďalšími 
slovenskými inštitúciami. Slávnostné otvo-
renie výstavy bolo vo štvrtok 29. septembra  
v Kvirinálskom paláci za účasti slovenského 
prezidenta Andreja Kisku a talianskeho 
prezidenta Sergia Mattarellu, ktorí prevzali 
záštitu nad podujatím.

Išlo o jeden z najdôležitejších výstavných 
projektov, ktorými Slovensko prezentovalo 
v zahraničí svoju kultúru a históriu ako 
predsedajúca krajina Európskej únie. Medzi 
36 dielami z prelomu 15. a 16. storočia bolo 
napríklad súsošie z oltára Narodenia alebo 
súsošie oplakávania Krista pochádzajúce  
z Baziliky sv. Jakuba v Levoči.

Medzi vybranými dielami boli tiež tri 
najväčšie neskorogotické monštrancie, 
dve krstné misy, či ukážky textilnej pro- 
dukcie v podobe zaujímavých bakačín, 
textílii, ktoré majú svoj pôvod v talianskej  
Perugii. Najpočetnejší súbor predstavovali 
zlatnícke diela z územia celého Slovenska.

Na vernisáži vystúpil spevácky zbor 
Chorus Salvatoris, ktorý čakal ďalší kon-

cert s názvom Ad Laudem et Gloriam v pia-
tok 30. septembra o 19.30 v rímskej Bazili- 
ke sv. Praxedy.

Prezident Slovenskej republiky An-
drej Kiska pricestoval do Ríma na oficiálnu 
návštevu Talianskej republiky v stredu 28. 
septembra. Okrem rokovaní s najvyššími 
ústavnými činiteľmi, prezidentom Sergiom 
Mattarellom a predsedom Senátu Pietrom 
Grassom, navštívil rímske sídlo veliteľ-
stva námornej operácie EUNAVFOR MED  
SOPHIA a Pápežské slovenské kolégium  
sv. Cyrila a Metoda. Súčasťou návštevy  
bolo vo štvrtok slávnostné otvorenie spo-
menutej výstavy sakrálneho umenia. Na 
pôde slovenského veľvyslanectva prezident 
Kiska udelil štátne vyznamenanie in me- 
moriam pánovi Carlovi Orlandimu a na 
záver návštevy sa stretol s krajanmi. (Zdroj: 
RV) – lm –

Poklady gotiky zo Slovenska
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foto: www.snm.sk

foto: www.culture.gov.sk
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Oznamy

Poďakovanie
Ďakujeme inštitúciam a spoločenstvám, vďaka ktorých pomoci, môžeme realizovať 
naše projekty pre slovenských krajanov v Ríme

Rozpis liturgických slávení 
Svätého Otca v najbližšom období

8. decembra 2016 o 16:00 (Piazza di Spagna) – uctenie si sochy Madony a modlitba  
na Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

24. decembra 2016 o 21:30 (Vatikán) – omša v noci na Slávnosť Narodenia Pána
 
25. decembra 2016 o 12:00 (Vatikán) – slávnostné požehnanie Mestu a svetu (Urbi et Orbi)

31. decembra 2016 o 17:00 (Vatikán) – vešpery a Te Deum z príležitosti poďakovania  
za uplynulý rok 2016 

(Zdroj: vatican.va)


