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Vitaj Čemerné v Taliansku 
 

Deň prvý – nedeľa 13. 9. 2015 

Na omšu o desiatej hodine prichádzajú ľudia trošku nezvyčajne oblečení, dokonca aj 

s cestovnou batožinou. Áno, prichádzajú, aby sa na týždeň rozlúčili so svojimi 
blízkymi, so svojou farnosťou a samozrejme aj s naším kostolom. Medzi nimi som aj 

ja s manželkou. Odchádzame na púť, na púť do Ríma do Talianska. Omša je rýchla, 
bez spevu, lebo o jedenástej hodine už máme vyraziť. Vrátim sa trochu do minulosti. 
Keď sme sa vracali z prvej farskej púte z Fatimy, otec Marek sa pýtal koľko nás ešte 

nebolo v Ríme. Keď zistil, že je nás dosť veľa, rozhodol sa zorganizovať púť.  
Až nadišiel čas... 

Otec Marek v nedeľných oznamoch vyhlásil, že sa v septembri organizuje púť do 
Ríma a už sa môžeme prihlasovať. Čas rýchlo letí, až prišiel utorok večer 8. 
septembra 2015. Po svätej omši nás pán Mgr. Peter Bačik z cestovnej kancelárie 

Prima informuje o všetkých pútnických miestach, ktoré navštívime. Sme v milom 
prekvapení, lebo naše nohy nebudú chodiť iba po námestiach Ríma a Vatikánu, ale 
navštívime aj iné pútnické miesta v Taliansku. Tak ešte máme niekoľko dní na 

prípravu na púť. 
Je nedeľa 13. septembra 2015. Po omši nakladáme do autobusu batožinu 

a nastupujeme. Posledná kontrola, rozlúčka s príbuznými, bratmi a sestrami 
z farnosti a o 1117 hod. vyrážame. Náš prvý cieľ je Rím, Bazilika svätého Pavla za 
hradbami. V autobuse začíname našu cestu ako ináč - modlitbou a požehnaním 

šťastnej cesty. Hraničný prechod s Maďarskom prechádzame cez Sátoraljaújhely. 
Mám túto cestu rád, lebo všetky dediny a mestá sú po pravej, alebo ľavej strane 
cesty a my prechádzame bez zdržania až ku kruhovému objazdu pred Miškolcom, 

ktorý nás už napája na rýchlostnú cestu do Budapešti. Prechádzame cez Budapešť, 
kde je pokojná demonštrácia (obr. 1) na námestí pred Alžbetiným mostom. Po pravej 

strane míňame budovu maďarského 
parlamentu a napájame sa na diaľnicu. 
Večer od 1910 do 1945 máme zastávku už 

v Slovinsku. Druhú zastávku máme 
tesne pred polnocou a pondelok 10 

minút po polnoci za výdatného dažďa 
prechádzame taliansku hranicu. Pred 
treťou prestalo pršať. Keďže sme už 

v Taliansku, tak ďalšiu našu zastávku 
máme na Auto-grile. Pred štvrtou ráno 
ešte takých dobrých dvadsať minút prší, 

ale potom sa ukazuje nádherné 
slniečko, ktoré nás sprevádzalo počas 

celej našej púte. Od 0700 do 0815 máme 
dlhšiu prestávku. Ranná toaleta, raňajky, káva. Sme pred mestom Bologna približne 
130 km pred Rímom. Teplota stúpa. Nielen vonkajšia, ale aj v autobuse 

z očakávania. 0905 vchádzame do Ríma. Posúvame sa veľmi pomaly. Z času na čas aj 
stojíme. Cesta je troj, miestami aj päť prúdová a aj tak to nestačí (obr. 2). Náš 

sprievodca Peťo Bačik nás informuje kadiaľ a okolo čoho prechádzame. Už prvé 



dojmy sú úžasné a to sme ešte iba na okraji 
mesta. 1040 prichádzame na prvé miesto 
našej púte, k Bazilike svätého Pavla za 

hradbami. 
 

  



Deň druhý - pondelok 14. 9. 2015 

Bazilika svätého Pavla za hradbami – tak už sme konečne tu. Vystupujeme 
z autobusu (obr. 3) a zoskupujeme sa v parku pred bazilikou. Tu na Peťa Bačika 

čaká jeden pán so strieborným kufríkom. 
Ako v bondovke. Pán otvára kufrík, Peťo 
kontroluje obsah, potom súhlasne prikývne a 

podpíše papier. Pre nás neznámy pán sa 
mierne ukloní na znak pozdravu, zoberie 

podpísaný papier a odchádza. Peťo sa blíži aj 
s kufríkom k nám. Sadá si na lavičku, otvára 
ho a rozdáva nám malé zelené prijímače aj 

s modrými slúchadlami. Tie budú 
neoddeliteľnou súčasťou nášho výstroja 
počas celej púte. Do prijímača podľa pokynov 

vkladáme baterky, zapíname, nalaďujeme 
rovnakú frekvenciu a skúšame či každý dobre počuje. Všetko je v poriadku. Tak 

poďme do vnútra baziliky. Po štyroch schodoch vchádzame cez kovanú bránu do 
nádherného vysokého stĺporadia (obr. 4). Stĺpy sú tu v troch radoch postavených do 

tvaru písmená U s rovnakými stranami. Na každých dvoch z nich z vonkajšej strany 
je ukotvená polkruhová klenba, ktorá je prepojená s jedným stĺpom z vnútornej 

strany. Tak spolu držia strechu. Po rohoch stĺporadia, po pravej a ľavej strane, sú 
ako keby postavené vstupné brány s trojuholníkovým priečelím a sochami troch 

svätých. Nad nimi je rovná strecha. Všetko je tu vyzdobené nádhernými reliéfmi* – 
stĺpy, oblúky, stropy, strecha. Mohol by som o tom písať veľmi, veľmi veľa, keby som 
chcel zachytiť čo len jediný detail, vysvetliť jeho význam a umiestnenie. Ale nie o tom 

chcem písať. Informácie o detailoch a ich významoch prenechám projektantom a 
historikom. Vrátim sa späť. Stĺporadím vchádzame na krásny dvor. V strede je 
delený širokým mramorovým chodníkom na ďalšie štyri rovnaké štvorce. V nich sú 

zelené osemuholníky ohradené nízkym živým plotom. V strede každého 



osemuholníka sa nachádza vysoká palma. Tu v strede dvora dominuje na 
mramorovom podstavci obrovská socha svätého Pavla s mečom.  
 

Pred tým než vstúpime do baziliky, trochu informácii z internetu.1 
 

Dĺžka – 131 metrov, šírka – 65 metrov, výška – 25 metrov, počet lodí – 5. 
Spolu s Lateránskou bazilikou, Bazilikou svätého Petra a Bazilikou Santa Maria 
Maggiore je Bazilika svätého Pavla za hradbami ako jedna zo štyroch 

patriarchálnych bazilík exteritoriálnou* súčasťou štátu Vatikán. 
Predpokladá sa, že predchodcom dnešnej baziliky bol malý kostolík založený 
rímskym cisárom Konštantínom I. nad miestom, kde bol asi dva kilometre od 

hradieb mesta pri ceste do Ostie pochovaný apoštol Pavol. 
Kostolík nad apoštolovým hrobom však nevydržal dlho. Ešte pred koncom štvrtého 

storočia ho nahradila nová stavba. Cisári Valentinianus II., Theodosius I. a Arcadius 
ho dali zbúrať a na jeho mieste postavili veľkú päťloďovú stĺpovú baziliku. Stavbu 
začal roku 386 Theodosius I. Podľa nápisu na triumfálnom oblúku bola vysvätená 

roku 390 pápežom Siriciom a dokončená roku 395 za cisára Honoria. Kresťanský 
básnik Prudentius, ktorý baziliku videl práve v tom čase, popisuje jej nádheru v 

niekoľkých expresívnych vetách; hovorí o drevených, zlátených stropoch, o 
mramorových stĺpoch, kolonádach*, oddeľujúcich lode baziliky či o mozaikovej 
výzdobe s rastlinnými motívmi. V čase svojho zrodu bola dokonca väčšia než stará 

svätopeterská bazilika. Keďže bola tiež zasvätená svätým Taurinovi a Herculanovi, 
mučeníkom z Ostie, hovorilo sa jej v piatom storočí Basilica trium Dominorum 

(Bazilika troch pánov). 
Prvá významná obnova stavby prebehla za pápeža Leva I. Veľkého (440 – 461); 
pravdepodobne išlo o opravy po požiari alebo zemetrasení. Popri stavebných prácach 

dôležitým prínosom pápežskej prestavby bola najmä realizácia interiérovej výzdoby. 
Až do požiaru v 19. storočí sa zachoval rozsiahly mozaikový cyklus: triumfálny oblúk 

zdobil výjav adorácie apokalyptických starcov so symbolmi štyroch evanjelistov, po 
stranách hlavnej lode vznikol typologický cyklus s výjavmi zo Starého a Nového 
zákona. Za Leva I. vznikol aj slávny cyklus medailónov s pápežskými portrétmi – od 

sv. Petra až po Inocenta I. 
Po asi päťdesiatich rokoch nariadil pápež sv. Symachus opravu apsidy*, ktorá bola v 
nebezpečnom stave. Ďalšie opravy a zmeny nasledovali za pápežov Gregora Veľkého 

- transept*, Sergia I. - strecha a niektoré miestnosti, Hadriána I. - bočná loď 
a átrium* (nádvorie pred starokresťanskou bazilikou) a Leva III. – transept*, strecha 

a podlaha, pridal tiež mozaiku v apside*. 
V tom čase boli v blízkosti baziliky dva kláštory: sv. Arista pre mužov a sv. Štefana 
pre ženy. Omše slúžil zvláštny zbor duchovných zriadený pápežom Simpliciom. Keď 

kláštory a duchovenstvo baziliky dospeli počas času k úpadku, pápež Gregor II. 
kláštory obnovil a baziliku zveril do ich opatery. 

Keďže bazilika leží mimo aureliánskych hradieb, nevyhla sa poškodeniu počas 
saracénskych vpádov v 9. storočí. Pápež Ján VIII. preto potom baziliku, kláštor a 
príbytky vidiečanov opevnil a vytvoril tak mesto zvané Giovannipoli, ktoré existovalo 

až do roku 1348, kedy ho celkom zničilo zemetrasenie. Hradby okolo kostola s vežou 
boli dokončené roku 883. Pevnosť obrany prešla skúškou v rokoch 1083 – 1084, 
kedy hradby odolali niekoľkým útokom cisára Henricha IV. 

Roku 1115 baziliku zasiahol požiar a pápež Inocent II. pred hrozbou zrútenia 
strechy dal v transepte* postaviť podpornú stenu a stĺpy, čím sa transept* rozdelil do 

                                                             
1
https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=cs&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazili

ka_svat % 25C3%25A9ho_Pavla_za_hradbami&prev=search 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilika_sv%C3%A4t%C3%A9ho_J%C3%A1na_v_Later%C3%A1ne
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilika_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Petra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Santa_Maria_Maggiore
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Santa_Maria_Maggiore
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1n
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kon%C5%A1tant%C3%ADn_Ve%C4%BEk%C3%BD
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ostia
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Valentinianus_II.&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Theodosius_I.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Arkadius
https://sk.wikipedia.org/wiki/Siricius
https://sk.wikipedia.org/wiki/Honorius
https://sk.wikipedia.org/wiki/Aurelius_Prudentius_Clemens
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C3%A4t%C3%BD_Taurinus&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Herculanus_z_Perugie&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ostia_Antica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lev_I._%28p%C3%A1pe%C5%BE%29
https://sk.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_z%C3%A1kon
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_z%C3%A1kon
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_z%C3%A1kon
https://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_%28apo%C5%A1tol%29
https://sk.wikipedia.org/wiki/Inocent_I.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Symachus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gregor_I.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Transept
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sergius_I.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hadri%C3%A1n_I.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lev_III.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Simplicius
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gregor_II.
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Aureli%C3%A1nske_hradby&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sarac%C3%A9n
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_VIII.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Henrich_IV._%28Sv%C3%A4t%C3%A1_r%C3%ADmska_r%C3%AD%C5%A1a%29
https://sk.wikipedia.org/wiki/Inocent_II.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Transept
https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=cs&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%20%25%2025C3%25A9ho_Pavla_za_hradbami&prev=search
https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=cs&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%20%25%2025C3%25A9ho_Pavla_za_hradbami&prev=search


dvoch bočných lodí. O storočie neskôr vznikol rajský dvor kláštora s ambitom* 
postavený medzi rokmi 1205 – 1241). 
Ďalšia pohroma postihla baziliku v roku 1349, kedy zemetrasenie zničilo zvonicu a 

časť portika. Škody nechal opraviť pápež Klement VI. 
Severný, tzv. Gregoriánsky portál* vznikol počas prestavby v pol. 19. storočia. 

Ambit* kláštora je charakteristický dvojitými rôzne tvarovanými stĺpmi (obr. 5). 
Významné opravy začali za pápeža Bonifáca IX. potom, 
čo umožnil, aby boli na opravy využité všetky dary, 

ktoré kostol získal. Pápež Martin V. v diele pokračoval 
a práce ešte nabrali rýchlejšie tempo pod vedením 
rektora baziliky Gabriele Condulmera, neskoršieho 

pápeža Eugena IV. V roku 1653 navrhol Francesco 
Borromini projekt celkovej rekonštrukcie kostola. Pre 

nedostatok peňazí bola za pápeža Klementa X. iba 
vymenená strecha. 
Na konci svätého roku 1700 oblasť zaplavil Tiber a baziliku nebolo možné 

navštevovať. Jej funkciu pre jubilejný rok prevzala bazilika Panny Márie v 
Trastevere. 

Najčernejším dňom sa stal 15. júl 1823, kedy následkom obrovského požiaru bola 
takmer celá bazilika zničená (obr. 6). Požiaru padol za obeť úplne celý strop a zo 
stavby ostali iba ruiny obvodových múrov.  

Pápež Lev XII. (1823 – 1829) rozhodol, že namiesto 
vybudovania kostola v modernejšom slohu obnoví 
baziliku v jej pôvodnej podobe. Na jej 

znovuvybudovanie prispelo viacero krajín, napr. 
egyptský vicekráľ venoval alabastrové* stĺpy, ruský 

cár Mikuláš I. drahocenné malachity* a lazurity* na 
svätostánok. Architektom obnovy bol poverený 
Giuseppe Valadier, ale jeho plán radikálnych zmien 

bol po viacerých výčitkách zamietnutý a v novembri 
1825 bol z funkcie odvolaný. Prvým architektom, 

ktorý tak práce na stavbe novej baziliky riadil, bol Pasquale Belli. Práce sa začali po 
organizovaní zbierok roku 1826. Veľkú pozornosť obnove chrámu venovali aj 
nasledujúci pápeži – Pius VIII. (1829 – 1830) a Gregor XVI. (1831 – 1846), zvolený 

práve v čase, kedy boli postavené prvé z osemdesiatich stĺpov v lodi. V roku 1833 
Pasquale Belli zomrel a novým hlavným architektom sa stal Luigi Poletti. 
Hlavný oltár bol znovu vysvätený pápežom Gregorom XVI. 5. októbra1840. Celá 

bazilika bola vysvätená až o ďalších štrnásť rokov neskôr, 10. decembra 1854 
pápežom Piom IX. O tri roky sa začalo s obnovou vnútornej výzdoby; vtedy vznikla 

dnešná séria pápežských portrétov. Kolonáda* s portikom je však omnoho mladšieho 
dáta – dokončená bola až v roku 1928 podľa plánov Guglielma Calderiniho. Táto 
časť výstavby zavŕšila obnovu baziliky trvajúcu viac ako jedno storočie a ktorá, 

snažiac sa čo najviac pripodobniť pôvodnej stavbe, prinavrátila bazilike jej 
niekdajšiu krásu. 

 
Prehliadka baziliky 
Dnešná Bazilika svätého Pavla za hradbami je päťloďová stavba s priečnym 

transeptom*, polkruhovou apsidou* a predstavanou zvonicou. 
 
Exteriér  

K východnej fasáde baziliky je pristavaná päťpodlažná, šesťdesiatpäť metrov vysoká 
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zvonica (obr. 7). Stojí na mieste pôvodnej zvonice, ktorú 
tu vybudovali v priebehu 11. –12.storočia. Po tom, čo ju 
v roku 1349 zničilo zemetrasenie, nariadil pápež 

Klement VI. (1342 –1352) postaviť novú. Táto stavba ako 
jedna z mála súčastí baziliky nepodľahla úplnej skaze 

počas požiaru v roku 1823; medzi rokmi 1840 – 1860 
bola však prestavaná podľa plánov Luigiho Polettiho. Pri 
jej projektovaní vychádzal z plánov renesančného 

architekta Leona Battistu Albertiho, ktorý v prvej 
polovici 15. storočia, v duchu zásad humanizmu vytvoril 
architektonickú predlohu tzv. ideálnej stavby. Tá sa 

stala vzorom pre celý rad budov. Zvonica pri Bazilike 
svätého Pavla je horizontálne členená rímsami na päť 

podlaží, pričom vrchné tri majú, podľa Albertiho 
predlohy, rôzne pôdorysy – zdola nahor je to štvorec, 
osemuholník a kruh. 

Západné ohraničenie átria baziliky tvoria tri rady 
korintských stĺpov. 

Vstup do baziliky je zabezpečený zo západnej strany cez hlavný portál*, a severnej, 
cez tzv. Gregoriánsky portál*. Ten vznikol počas prestavby v prvej polovici 19. 
storočia na príkaz pápeža Gregora XVI. Korintské stĺpy, ktoré ho podopierajú, boli 

prevzaté z pôvodnej baziliky. 
Pred hlavným portálom* sa rozprestiera rozľahlé 
átrium* lemované kolonádou* sto päťdesiatich 

stĺpov (obr.8), tiež v korintskom slohu. Stĺporadie 
na západnej strane átria 

má tri rady stĺpov a na 
vnútornej strane v lune-
tách (výsek v klenbe nad 

oknami alebo dverami a 
jeho maliarska výzdoba; 

plocha vymedzená polkru-
hom nad vodorovnou 

základňou) obsahuje maľby s 

kristologickým námetom (obr. 9). 
Severná a južná strana átria má dva 
rady stĺpov; na vnútornej strane sú 

maľované medailóny s rôznymi kresťanskými symbolmi. 
V centre exoticky pôsobiaceho priestoru stojí kolosálna socha 

apoštola Pavla z carrarského mramoru – dielo Giuseppeho 
Obiciho z 19. storočia (obr. 10). V pravom rohu átria stojí socha 
evanjelistu Lukáša. 

Priestor vzhľadovo pripomína pôvodné átrium*, ktoré tu 
existovalo aj pred požiarom v roku 1823. Od pôvodného sa líši 

najmä svojou veľkosťou – zaberá štvorec s hranou dlhou 
sedemdesiat metrov. Jeho autorom je architekt Guglielmo 
Calderini, ktorý sa nechal inšpirovať pôvodným návrhom 

Luigiho Polettiho.  
Dnešná bronzová hlavná brána (obr. 11), vytvorená v rokoch 1929 – 1931 Antoniom 
Marainim, je vysoká 4,5 metra a široká 3,35 metra. Obe krídla brány obsahujú 

reliéfne* výjavy zo života a martýria svätého Petra (ľavá časť) a svätého Pavla (pravá 
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časť). Reliéfy* (ľavé krídlo zhora nadol): Štylizovaný erb baziliky, Ukrižovanie sv. 
Petra, „Quo Vadis, Domine?“, Kristus dáva kľúče Petrovi, založenie Pápežského štátu, 

Petrov krst v katakombách*; pravé krídlo zhora nadol: 
Štylizovaný erb Ríma, Sťatie sv. Pavla, Obrátenie 
vojaka, Obrátenie sv. Pavla, Pavol káže v Ríme, Pavla 

vítajú veriaci. Pri ich zatvorení je na bráne zreteľný 
strieborný kríž štylizovaný viničom, na ktorého 
vodorovnom ramene sú mená štyroch evanjelistov; 

zvislé rameno obsahuje medailóny dvanástich 
apoštolov. Brána je orámovaná skulptúrami* anjelov a 

v nikách* umiestnenými sochami svätých Petra a 
Pavla – diela Gregoria Zappalu. Na mieste terajšej 
hlavnej brány existoval do požiaru v roku 1823 portál* 

z obdobia okolo roku 1070, obsahujúci scény zo 
Starého a Nového zákona. Pre pápeža Gregora VII. ho v 

Konštantínopole vytvoril Stauchurius z Chiosu.  
Pri pohľade na hlavné priečelie návštevníka zaujme 
mozaiková výzdoba nad kolonádou* (obr. 12). Mozaiky 

vznikli medzi rokmi 1854–1874 na základe návrhov Nicolu Consoniho a Filippa 
Agricolu. Predlohou im boli mozaiky pochádzajúce z 10. storočia. Sú horizontálne 
rozdelené do troch registrov*; najvrchnejšia v tympanóne* zachytáva žehnajúceho 

Krista medzi svätými Petrom a Pavlom. Nižšie sa nachádza mozaika s motívom 
Božieho Baránka sediaceho na vyvýšenom rajskom kopci, spod ktorého vyvierajú 

štyri rieky symbolizujúce štyroch evanjelistov, a dvanástimi jahňatami 
prichádzajúcimi napiť sa z potokov, symbolizujúcimi dvanástich Kristových 

apoštolov. Scéna sa odohráva na pozadí otvorenej krajiny s mestami Betlehem a 

Jeruzalem – miestami Ježišovho narodenia a smrti. Priestor medzi oknami v 
najspodnejšej časti vypĺňajú štyria starozákonní proroci – Izaiáš, Daniel, Jeremiáš a 
Ezechiel. 
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Do chrámu sa vstupuje cez predsieň dvoma bránami. Tretia brána, úplne vpravo, je 
Svätá brána, ktorá sa otvára iba pri príležitosti tzv. jubilejného roku. 
Úplne vľavo sa nachádza tzv. Paulínska, 

tiež Byzantínska brána dekorovaná 
reliéfnymi* výjavmi viažucimi sa k životu 

a skutkom sv. Pavla; ich autorom je 
rímsky umelec Guido Veroi (obr. 13). 
 

Interiér 
Napriek svojim monumentálnym* 
rozmerom (bazilika je druhou najväčšou 

sakrálnou* stavbou v Ríme) je 
interiérové vybavenie veľmi skromné. 

Návštevníka ohromia kolosálne 
priestory, no zarazí ho absencia bohatšej 
interiérovej výzdoby. Hlavnú loď (obr. 

14) uzatvára víťazný oblúk s mozaikou z 
5. storočia. 

Ako takmer celá bazilika aj vzhľad jej interiéru je výsledkom rekonštrukčných prác 
začatých v tridsiatych rokoch 19. storočia. Po požiari v roku 1823 bolo v hlavnej lodi 
postavených osemdesiat 

masívnych žulových stĺpov a 
zničený krov bol nahradený 
kazetovým, bohato zlateným 

štukovým stropom doplne-
ným kolekciou pápežských 

erbov. 
Interiér presvetľuje rad 
postranných okien. Medzi-

okenné priestory vypĺňajú 
fresky* vytvorené v rokoch 

1857 – 1860, ktoré znázor-
ňujú scény z misionárskych 
ciest apoštola Pavla. Pod 

freskami* prebieha okolo 
celého vnútorného priestoru 
vlys* (obr. 15) vytvorený 

mozaikovou technikou. Jeho už 
dvestošesťdesiatpäť medailónov zobrazuje 
portréty všetkých pápežov. Vlys* 

nahrádza maľovanú galériu pápežských 
portrétov, ktorá tu existovala od antiky až 
do 19. storočia a padla za obeť 

katastrofálnemu požiaru.  
Významnou historickou pamiatkou 

interiérovej výzdoby baziliky je mozaika 
na triumfálnom oblúku, ktorá sa z väčšej 
časti dochovala z pôvodnej stavby (obr. 

16). Pochádza z 5. storočia po Kr. a podľa 
nápisu na oblúku vznikla za pontifikátu 

Leva I. na náklady cisárovnej Gally Placidie. Mozaika reprodukuje udalosti popísané 
v Jánovej Apokalypse. Ku Kristovi v slnečnej gloriole* prichádza z oboch strán 
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dvadsaťštyri staršinov, nad ktorými sa vznášajú symboly štyroch evanjelistov. 
Napravo a naľavo od oblúka sú vyobrazení sv. Peter a sv. Pavol, ktorý ukazuje dole, 
pravdepodobne k svojmu hrobu.  

V transepte*, na mieste križovania sa 
s hlavnou loďou stojí monumentálny* pápežský 

oltár z roku 1600 (obr. 17), vytvorený na 
objednávku pápeža Klementa VIII. Oltár 
postavený nad svätcovým hrobom v gotickom 

štýle tvoria štyri porfýrové* stĺpy nesúce 
cibórium* (strieška nad oltárom nesená štyrmi 

stĺpmi, baldachýn*), dielo Arnolfa di Cambio z 
roku 1285, zachované z pôvodnej baziliky.  
Z dielne benátskych umelcov, z prvej tretiny 

13. storočia, pochádza mozaika (obr. 18) 
v apside* vytvorená podľa byzantskej predlohy, 

ktorá akoby zázrakom unikla skazonosnému 
požiaru. V jej centre je žehnajúci Kristus 

obklopený po-

stavami svätých 
Lukáša, Pavla, 
Petra a Ondreja. 

V spodnej časti 
defilujú postavy 

apoštolov. Pri Kristovej pravej nohe nachádzame portrét 
pápeža Honoria III. (obr. 19), objednávateľa mozaiky. 
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Kaplnky 
Napriek svojim monumentálnym* rozmerom bazilika obsahuje iba štyri kaplnky, do 
ktorých sa vstupuje z transeptu*. Úplne naľavo je to kaplnka sv. Štefana, nasleduje 

kaplnka Najsvätejšej Sviatosti, kaplnka sv. Vavrinca a úplne vpravo kaplnka sv. 
Benedikta. Kaplnka svätého Štefana je zasvätená prvému kresťanskému 

mučeníkovi. Na oltári sa nachádza svätcova socha od Rinalda Rinaldiho. Obraz 
Kameňovanie svätého Štefana je od Francesca Podestiho. Kaplnka Najsvätejšej 
Sviatosti je spojená s osobou švédskej mystičky sv. Brigity. Nachádza sa tu drevený 

kríž, pri ktorom sa údajne Brigita modlila; na ľavej strane stojí jej socha od Stefana 
Maderna. V kaplnke je pochovaný maliar Pietro Cavallini. 

Pôvodná kaplnka svätého Vavrinca bola navrhnutá architektom Carlom Madernom v 
roku 1629. Autorom výzdoby bol maliar Giovanni Lanfranco. 
Autorom kaplnky svätého Benedikta je Luigi Poletti. Vzhľadovo kaplnka pripomína 

antický chrám so svätcovou sochou umiestnenou uprostred pod oblúkovým 
výklenkom. Sv. Benedikt drží v pravej ruke biskupskú berlu, symbol svojej moci, v 
ľavej roztvorený zvitok. Štuková pozlátená klenba spočíva na mramorových dórskych 

stĺpoch (pochádzajú z archeologických vykopávok z Vejí) s korintskými hlavicami. 
 

Bočné oltáre 
V hlavnej lodi sa nachádzajú dva bočné oltáre – vpravo oltár Nanebovzatia Panny 
Márie s oltárnym obrazom, ktorý je mozaikovou kópiou rovnomenného obrazu 

namaľovaného Raffaelovým žiakom Giuliom Romanom (originál obrazu z roku 1492 
sa dnes nachádza v Pinakotéke Vatikánskych múzeí) a vľavo oltár Obrátenia svätého 

Pavla s oltárnym obrazom s výjavom Obrátenia od Vincenza Camucciniho z roku 
1834. 
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Krížová chodba 
Južne od transeptu* leží jedna z najkrajších stredovekých krížových chodieb, 

charakteristická dvojitými rôznotvarovanými stĺpmi. Stĺpy majú hladké alebo 
kanelované drieky (žliabkovanie povrchu stĺpov), niektoré sú vykladané zlatými a 

farebnými mozaikami, rovnako zdobený je architráv* - priečne brvno nad stĺpmi 
prenášajúce zaťaženie na hlavice stĺpov  a vnútorný obvod ambitu*. Vidieť sú aj 
zlomky zničenej baziliky a antické sarkofágy*, jeden zo scénami z Apollonovho mýtu. 

Ambit* vznikol medzi rokmi 1205 – 1241. 

Vykopávky hrobu svätého Pavla 

V súvislosti s touto prestavbou zmieňuje kronika benediktínskeho opátstva, 
pripojeného ku kláštoru nález veľkého mramorového sarkofágu* s dvomi doskami na 

vrchu, na ktorých bol nápis „Paulo Apostolo Martyri“ (Pavlovi apoštolovi a 
mučeníkovi). Toto však, na rozdiel od ďalších sarkofágov* vtedy nájdených, nebolo v 
dokumentácii vykopávok zmienené. 

6. decembra 2006 vatikánski archeológovia oznámili, že pod oltárom našli sarkofág* 
obsahujúci telesné pozostatky apoštola. Tlačová konferencia 11. decembra 2006 

poskytla ďalšie detaily o vykopávkach, ktoré trvali od roku 2002 do 22. septembra 
2006, a boli začaté potom, keď počas jubilejného roku 2000 prejavovali pútnici do 

baziliky sklamanie, že nie je možné apoštolov hrob navštíviť alebo sa ho dotknúť. 
Rozhodnutie o tom, či bude preskúmaný vnútrajšok sarkofágu*, či obsahuje ľudské 
ostatky, ešte nepadlo. Sarkofág* ešte ani nebol vytiahnutý zo svojho miesta, preto je 

zatiaľ vidieť len jedna z jeho kratších strán. 
Bezprostredne na západ od sarkofágu* bola odkrytá zatočená rada tehál 

naznačujúca obrys apsidy* konštantínovskej baziliky. Ukazuje, že pôvodná bazilika 
mala vstup na východe, ako bazilika sv. Petra vo Vatikáne. Východne od väčšej 
baziliky z roku 386, ktorá pôvodnú stavbu nahradila, viedla Via Ostiense (cesta do 

Ostie), preto nová bazilika diametrálne zmenila orientáciu a bola rozšírená smerom k 
západu, k rieke Tiber. 

Zaujímavosť 
Traduje sa, že zničenie baziliky pri požiari v júli 1823 zámerne zatajili vtedajšiemu 

pápežovi Piovi VII., v tom čase veľmi starému a chorému, v obave, aby sa jeho stav 
ešte viac nezhoršil. O mesiac na to Pius VII. zomrel. 
Toľko v krátkosti informácie z internetu.  

 
Tak a teraz vstupujeme do baziliky (obr. 20). Hneď za dverami sa nás zmocnil úžas 

nad tým, čo všetko dokážu ľudské ruky vyrobiť na Božiu chválu a slávu. Aké veľké 
požehnanie sa dostalo týmto umelcom a ako úžasne dokázali využiť talenty, ktoré 
dostali od Všemohúceho Boha. Je tu zaujímavé svetlo. Od nášho sprievodcu sa 

dozvedáme, že v oknách nie je sklo ale alabaster*, preto máme ten zvláštny pocit. 
V celej bazilike je strop vyzdobený 
zlatom. Sú tu rôzne reliéfy*, 

ornamenty* a pápežské erby. Po 
bokoch a stenách sú medzi oknami 

namaľované výjavy z misionárskych 
ciest svätého Pavla. Pod nimi sú 
dookola medailóny pápežov, počnúc 

svätým Petrom - prvý od hlavného 
oltára (obr. 21) až po súčasného 

pápeža Františka (obr. 22). 
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Celá bazilika stojí na obrovských stĺpov zo žuly, ktoré rozdeľujú baziliku na päť lodí.  

Podlaha je z farebného mramoru rôznych geometrických tvarov – kruh, štvorec, 

obdĺžnik, kosoštvorec, osemuholník, ... Spolu vytvárajú úžasnú mozaiku.  
Postupujeme ďalej dopredu k víťaznému oblúku, pod ktorým sa nachádza hrob 

svätého Pavla (obr. 23/A, B, C). Nad hrobom je skrinka (obr. 24), v ktorej sú uložené 

okovy svätého Pavla. Všetko je zakryté obrovským 

baldachýnom* stoja-
cim na štyroch 

hnedých mramorových 
stĺpoch. V strede je 
umiestnený oltár (obr. 

25). Pred oltárom po 
pravej strane stojí 
obrovský paškál,  

ktorý držia dookola stojacie levice s ľudskými 
tvárami. Nad  nimi sú reliéfy* pripomínajúce výjavy 



zo Svätého Písma. Prechádzame bočnou pravou loďou (tu sú umiestnené aj 
medailóny posledných pápežov) a prichádzame k hlavnému oltáru (obr. 26). Nad 

oltárom je apsida* - 

mozaika zo zlata (obr. 18). 
Prichádzame na koniec 

baziliky a tu na ľavej 
strane sa nachádza 
kaplnka svätého Štefana. 

Tu máme svätú omšu (obr. 
27). Prvú na našej púti. 
V bazilike svätého Pavla za 

hradbami. Úžasné.  
Po svätej omši máme voľný čas. Využívame ho na dô- 
kladnejšiu prehliadku baziliky s našim sprievodcom 

a tichú adoráciu pri hrobe svätého Pavla.  
Vychádzame pravou stranou von z baziliky na dvor. Tu 
sú toalety, obchod so suvenírmi, kaviareň a múzeum, 

kde sú ešte zachované staré základy baziliky a zvyšky 
z mramorových stĺpov, ktoré sú rozložené aj po celej 

záhrade na pamiatku po požiari v roku 
1823 (obr. 28/A, B, C, D). 
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Vychádzame späť pred baziliku (obr. 29/A, B, C). 
 
 

 
 

 
 
.  

 
 
Ešte spoločné foto (obr. 30/A, B) a opúšťame celkom baziliku.   

Vychádzame von pred baziliku do 
parku (obr. 31). Tu nachádzame 

predavačov s jedným stánkom so 
suvenírmi a tak mnohí z nás využili 

túto prvú príležitosť nákupu vo večnom 

meste. Aj ja som to využil a za 5,-€ som si 
kúpil knihu o Ríme.  

1415 nastupujeme do autobusu a po hodine 

cesty po Ríme prichádzame do 

štvorhviezdičkového hotela Meliá 
Roma Aurelia Antica (obr. 32/A, 

B). Nachádza sa za Rímom na 
kopci. Je odtiaľ perfektný výhľad 
na celý Rím. Tu strávime tri 

noci. 1530 sme už ubytovaní. 
Rozhádzaní sme po celom hoteli. 
Nám sa ušla izba na šiestom 

podlaží, rovno pod 
vzduchotechnickou jednotkou. 



Tak máme o „ticho“ postarané. 
Sme ale tak unavení z nočnej cesty 
autobusom a plní prvých zážitkov 

z Ríma a Baziliky svätého Pavla za 
hradbami, že sme schopní akurát 

sa osprchovať, vybaliť a spať a ten 
hluk nám vôbec nevadí. Nie však 
všetci sú takí unavení. Niektorí 

narodení v neskorších rokoch sa 
ešte večer vybrali na návštevu 
nočného Ríma. Nám, ktorí sme sa 

narodili skôr to stačí. Ráno skoro 
stávame. Čaká nás náročný deň. 

Veď už o siedmej máme raňajky a o ôsmej hodine odchod. Zaspávam tak ako doma. 
Pri zapnutom televízore.  
 

  



Deň tretí – utorok 15. 9. 2015  

Ráno – klasika ako doma. Najprv telesná a potom duševná hygiena a o 0700 ideme 
na raňajky. Raňajkujeme na druhom podzemnom 

podlaží (obr. 33). Raňajky sú také bohaté, že 
poniektorí z nás nepotrebujú ani obed. Všetko 
formou švédskych stolov. Každý si naberal čo 

a koľko chcel. Nápojová ponuka je tiež bohatá – 
káva, čaj, mlieko, džúsy, ... Ovocia je tiež dosť. 

Domáce, ale aj exotické. Po bohatých raňajkách 
si berieme nevyhnutné veci na celý deň 
a nastupujeme do autobusu. Pôvodne sme mali 

odísť už o ôsmej hodine, ale nevyšlo. 0820 
konečne odchádzame. Naši šoféri nám urobili malú obhliadku Ríma a tak vidíme aj 
miesta, na ktoré by sme sa inak vôbec nedostali. Náš sprievodca nám opisuje 

miesta, okolo ktorých prechádzame a sám je prekvapený, lebo za normálnych 
okolností by nás autobus doviezol na náš dnešný prvý cieľ iba po okruhu. 

Prechádzame okolo štátu Vatikán (obr. 34).  
Na obvodových múroch starého mesta sú 
rozmiestnené rozvody pitnej vody ešte z čias cisárov 

a sú funkčné až do 
dnešných čias (obr. 
35/A, B). Pitná voda 

tam stále vyteká. Môžete 
sa napiť, nabrať si koľko 

potrebujete. 

Po našej ľavej strane 
míňame úžasný Anjelský hrad (obr. 36).  Pokraču-

jeme v ceste cez Nové 
kostolné námestie - Piazza 
della Chiesa Nuova, Ná-

mestie sv. Andrei - Piazza di 
Sant' Andrea della Valle, Ježišovo námestie - Piazza 
del Gesu, Benátske námestie -  Piazza Venezia, kde je 

obrovský pomník Viktora Emanuela II., okolo 
Kvirinálskeho paláca (obr. 37)  a za ním vzadu vidíme 

Mascariniho vežičku s hodinami, pokračujeme okolo Largo di 
Santa Susanna a Kostola Víťaznej sv. 
Márie - Chiasa di santa Maria della 

Vittoria (obr.38), míňame Fontánu vod-
ných panien, 

za ktorou je 

kostol Panny Márie 
anjelov a mučení-

kov (obr. 39/A, B). 
Prechádzame cez Piazza dei Cinque-

cento a za ním vidíme hlavnú vla-



kovú stanicu Termini (obr. 40). Cez Piazza dell' Esquilino (obr. 41) prichádzame po 
malej exkurzii Ríma k Bazilike Santa Maria Maggiore. 
Tých miest, ktorých sme videli bolo podstatne viac, ale 

nie všetky názvy som si zapamätal. Vystupujeme 
z autobusu. 

 
Bazilika Santa Maria Maggiore 
 

Čo píše o bazilike internet:2 
Dĺžka – 92 metrov, celková šírka – 80 metrov, šírka 
hlavnej lode – 27 metrov, výška – 75 metrov. Bazilika 

Panny Márie Väčšej (tal. Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, lat.Basilica 
Sanctae Mariae Majoris ad Nives) je baroková sakrálna* stavba, jedna zo štyroch tzv. 

patriarchálnych bazilík (pri hlavnom oltári smie svätú omšu vykonávať iba pápež). 
Je tiež jedným zo siedmich tzv. pútnických kostolov, ku ktorým už od raného 

stredoveku putovali veriaci 

prichádzajúci do Ríma. Hoci 
sa nachádza na rovno-

mennom námestí - Piazza 
Santa Maria Maggiore (obr. 
42) talianskeho hlavného 

mesta, je exteritoriálnou* 
súčasťou štátu Vatikán. Tento najväčší a najvýznamnejší mariánsky kostol v meste 
je známy pod štyrmi menami: okrem najpoužívanejšieho názvu Santa Maria 
Maggiore (Panna Mária Väčšia) sa tiež označuje ako Santa Maria della Neve (Panna 
Mária Snežná), Basilica Liberiana (podľa stavebníka pápeža Libéria) a Santa Maria 
ad presepem (Panna Mária s jasličkami – podľa fragmentu* Ježišových jasličiek z 
Betlehemu uložených pod hlavným oltárom). 

Dejiny kostola 

Dejiny predchodkyne dnešnej baziliky siahajú až do 4. storočia, 
pričom jej vznik je spájaný s legendou o zázračnom snežení 
uprostred leta a dvojitom mariánskom zjavení. Podľa tejto legendy 

sa 5. augusta 352 istému rímskemu obchodníkovi prisnil sen, 
podľa ktorého sa dočká narodenia vytúženého potomka, ak 
nasledujúci deň zasvätí kostol na mieste, kde ráno nájde ležať 

čerstvo napadaný sneh. Rovnaký sen mal aj pápež Libérius. 
Údajne sa tak stalo na pahorku Esquiline, kde ležal sneh 

naznačujúci pôdorys budúceho kostola. Preto dal Libérius na 
tomto mieste položiť základný kameň budúceho kostola (obr. 43), 
zasväteného Panne Márii Snežnej (lat. Santa Maria della Neve). 

                                                             
2 https://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Panny_M%C3%A1rie_V%C3%A4%C4%8D%C5%A1ej 
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Každoročne si 5. augusta veriaci pripomínajú túto udalosť bohoslužbami. 
História miesta, na ktorom bazilika stojí, je však omnoho staršia. Už v 4. storočí 
pred Kr. na tunajšom mieste stál antický chrám zasvätený bohyni Juno. V dobe 

cisára Augusta tu existovalo trhovisko, tzv. Macellum Liviae. Podľa dochovaných 
dokumentov Liberiánska bazilika stojí na mieste bývalého trhoviska. 

K najrannejším dejinám baziliky sa viaže tragická udalosť. Necelých desať rokov po 
jej dostavaní za jej múrmi hľadali útočisko zástancovia vzdoropápeža Ursina, 
zvoleného súčasne s legitímnym pápežom Damazom I. Pri vzájomnom strete 

prívržencov oboch pápežov prišla, priamo v bazilike, vyše stovka z nich o život. 
História dnešnej baziliky začína trochu neskôr. V roku 432, v súvislosti prijatia 
dogmy o Panne Márii ako Kristovej rodičke, dal pápež Sixtus III. postaviť na jej 

počesť v blízkosti starého kostola novú trojloďovú baziliku. 
Panne Márii zasvätená sakrálna* stavba bola prvým veľkým projektom, ktorý cirkev 

financovala z vlastných zdrojov. Mala tri lode, navzájom oddelené dvadsiatimi 
iónskymi stĺpmi na každej strane. Hlavná loď bola zakončená triumfálnym oblúkom, 
na ktorý priamo nadväzovala apsida* osvetľovaná päticou okien. V jej uzávere stál 

pápežský trón. 
Prvá prestavba baziliky prebehla na konci 13. storočia. V roku 1377 bola pristavaná 

zvonica („campanila“), ktorá je svojou výškou sedemdesiatpäť metrov dodnes 
najvyššou zvonicou v Ríme. Pri postranných lodiach boli v priebehu 16. a 17. 
storočia pristavané bočné kaplnky. 

V roku 1675 dokončil architekt Carlo Rainaldi vonkajšiu úpravu záveru baziliky. Vo 
svojich plánoch musel brať do úvahy jestvujúci vzhľad stavby, výrazne roztiahnutej 
do šírky prístavbou dvoch pápežských kaplniek. Priečelie apsidy* vytvoril ako 

dvojposchodovú stenu s mohutným vonkajším schodiskom. Urbanistickú podobu 
Esquilinského pahorku dotváral egyptský obelisk*, ktorý ešte v roku 1587 dal pápež 

Sixtus V. preniesť z Augustovho mauzólea. 
Klement IX., ktorý počas krátkeho, iba dvojročného pontifikátu inicioval dostavbu 
fasády, dal Rainaldimu prednosť pred slávnym a všeobecne uznávaným Berninim. K 

tomuto rozhodnutiu ho viedli pre neho neakceptovateľné Berniniho predstavy 
o architektonickom riešení, ktoré počítalo s využitím stĺpov zo starej Lateránskej 

baziliky. Oveľa prijateľnejšie, i keď skromnejšie boli Rainaldiho plány. 
V prvej polovici 18. storočia sa úprav dočkala i fasáda hlavného priečelia baziliky. V 
rokoch 1740 – 1750 dostalo priečelie dnešný vzhľad. Architekt Ferdinand Fuga z 

poverenia Klementa XII. zreštauroval bočné chrámové lode 
a dotvoril západnú vstupnú časť s benediktínskou lodžiou, 
do ktorej bola zabudovaná mozaika z 13. storočia s 

vyobrazením zázraku s augustovým snehom (obr. 44). 

Opis stavby 
Z architektonického hľadiska predstavuje bazilika 
trojloďovú stavbu s hlavnou a dvoma postrannými loďami 

oddelenými dvoma radmi iónskych stĺpov. Vertikálne je 
zakončená dvojicou postranných kupol. 
Neprehliadnuteľnou súčasťou architektúry baziliky je 

sedemdesiatpäť metrov vysoká zvonica („campanila“) 
postavená v roku 1377. 

Exteriér 
Dominantným stavebným prvkom hlavného priečelia je dvojpodlažne riešený vstup 

inšpirovaný trojdielnou zostavou víťazných oblúkov. Balustráda* medzi poschodiami 
je na oboch koncoch ozdobená sochami bl. Niccola Albergatiho a sv. Karola 
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Boromejského. Na hornej balustráde* sú umiestnené sochy Panny Márie s Ježiškom 
a štyroch pápežov; stredný frontón* dopĺňajú alegórie Panenstva a Pokory. 
Na prvom poschodí lodžie sa návštevníkom ponúka jedinečný pohľad na vrcholne 

stredoveké mozaiky z prelomu 13. a 14. storočia, dielo rímskeho maliara Filippa 
Rusutiho. Ústredný výjav zobrazuje Krista Pantokratora*, zobrazeného podľa 

byzantského vzoru. 

Interiér 

Interiér dnešnej baziliky si zo všetkých rímskych veľkých sakrálnych* stavieb, 
napriek viacerým prestavbám, najväčšmi zachoval svoj pôvodný ranostredoveký 
vzhľad. Z átria na vstup do chrámu slúži štvorica portálov* doplnená piatou tzv. 

Svätou bránou, ktorá sa otvára iba počas Svätého roku. Tri lode sú od seba vizuálne 
oddelené dvoma radmi po dvadsiatich iónskych stĺpoch. Pochádzajú z pôvodného 

antického Junoninho chrámu na Aventine. Nad stĺpmi sa nachádzajú pôvodné 
drevené trámy kostola. 

V hlavnej lodi návštevníka zaujme nádherný 

kazetový strop (dielo Giuliana da Sangalla na 
objednávku Alexandra VI.) vyzdobený zlatom, 

ktoré bazilike v roku 1492 venovali katolícke 
Veličenstvá Izabela I. Kastílska a Ferdinand II. 
Aragónsky, pochádzajúcim z práve objavených 

zámorských 
území (obr. 
45). 

Dojem staro-
kresťanskej 

baziliky vytvá-
ra aj do veľkej miery zachovaná pôvodná mozai-
ková výzdoba hlavnej lode: jedinečný 

starozákonný cyklus pod oknami a výjavy z 
Nového zákona na triumfálnom oblúku (obr. 46). 
Je dielom najmenej trinástich rôznych umelcov 

odlišujúcich sa navzájom nielen umeleckým nadaním a štýlom, ale i rôznorodosťou 
ikonografických prameňov, z ktorých čerpali. Nič to však nemení na fakte, že celý 

monumentálny* cyklus pôsobí nanajvýš jednotne. 
Od siedmeho storočia bola bazilika cieľom pútnikov, ktorí si chceli uctiť vzácnu 

relikviu: Ježišove jasličky. Kvôli nim postavil na konci 13. storočia Arnolfo di Cambio 
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kamenný betlehem čím zabezpečil bazilike veľkú 
slávu ako rímskeho Betlehemu (obr. 47/A,B,C,D). 

Sixtínska kaplnka 
V roku 1585 zasadol na Petrov stolec kardinál 

Felice Peretti ako pápež Sixtus V. Vzápätí po 
svojom zvolení poveril architekta Domenica 
Fontanu, vybudovať v závere ľavej bočnej lode 

monumentálnu* pohrebnú kaplnku pomenovanú 
po ňom Sixtínska (tal.Capella Sistina). Fontana 

kaplnku s pôdorysom v tvare gréckeho kríža 
dokončil v roku 1587 a nasledujúce dva roky na 
nej pracovali umeleckí remeselníci, maliari 

a sochári (obr. 48/A, B, C).  

Kupola kaplnky (obr. 49) postavená nad miestom 
kríženia sa stala novou dominantou baziliky. 
Pápež, horlivý zástanca protireformácie, dal výzdobou 

kaplnky zreteľne najavo cieľ svojho pontifikátu: obrana 
cirkvi pred zásahmi moderných heretikov*. V duchu 
tohto poslania maliari Cesare Nebbia a Giovanni Guerra 

vytvorili medzi zlatenou štukovou výzdobou úchvatný 
mariánsky freskový* cyklus. 

Skôr než dal Sixtus V. postaviť v kaplnke svoj pomník, 
myslel na svojho predchodcu, pápeža Pia V. Domenico Fontana preň vyhotovil 
náhrobok (ten istý umelec je i autorom Sixtovho náhrobku v kaplnke) skladajúci sa z 

dvojposchodovej pohľadovej steny zdobenej stĺpmi, v ktorej strede je umiestnená 
socha žehnajúceho pápeža (dielo Leonarda Sormaniho). V náhrobku boli v roku 
1672 pri príležitosti blahorečenia uložené 

pápežove ostatky. 
Steny kaplnky pokrýva mramor získaný zo 

starých antických stavieb. Interiér je 
doplnený v nikách* umiestnenými sochami 
apoštolov sv. Petra a sv. Pavla a 

dominikánskych a františkánskych svätcov. 
Hlavným dôvodom výstavby kaplnky však 

bolo Sixtom V. zamýšľané nové usporiadanie 
miesta pre Kristove jasličky. Do stredu 
kaplnky dal umiestniť bohato zdobené 

pozlátené bronzové tabernákulum* - 
svätostánok, ktoré nesú na ramenách štyria 
anjeli (obr. 50). Tabernákulum*, symbolicky 

predstavujúce Mojžišovu archu zmluvy, je 
miniatúrou architektúry kaplnky. 
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Mramorovým schodiskom pod ním sa dá vojsť do krypty, 
ktorá nahradila stredovekú kaplnku jasličiek Arnolfa di 
Cambio (obr. 51). 

Pavlínska kaplnka 

Krátko nato, čo bol v roku 1605 zvolený pápežom 
dlhoročný vikár baziliky Santa Maria Maggiore kardinál 
Camillo Borghese, ako pápež Pavol V., začalo sa so 

stavbou druhej monumentálnej* kaplnky. Mala poskytnúť 
priestor k uctievaniu ďalšej vzácnosti baziliky: ikony 
Madony zvanej Salus Populi Romani - t. j. Spása rímskeho 

ľudu. Architekt Flaminio Ponzio, ktorý bol stavbou 
kaplnky poverený, mal za úlohu sledovať plány staviteľa 

Sixtínskej kaplnky Domenica Fontanu.  
Výzdoba kaplnky, rovnako 

monumentálna*, sa však už ne- 

sie v duchu nastupujúceho baroka a, dá sa povedať, 
okázalosťou predstihuje svoj vzor (obr. 52). Zameranie 

celej výzdoby, poňaté v mariánskom duchu, dokazuje, že 
Panna Mária prestupuje celými ľudskými dejinami. 

Aj v Pavlínskej kaplnke 

(tal.Capella Paolina) stoja 
bohato zdobené náhrobky dvoch 

pápežov: Pavla V. a jeho 
predchodcu Klementa VIII. 
doplnené reliéfnymi* scénami 

zachytávajúcimi významné 
míľniky oboch pontifikátov. 

Architektúra hlavného oltára z roku 1607 (autor Pompeo 
Tragoni), dominujúceho celému interiéru kaplnky, vznikla 
na oslavu neveľkého obrazu Salus Populi Romani (obr. 

53).  
Okolo roku 1550 bola postavená kaplnka rodiny Cesi (Capella Cesi); z rokov 1564 –

1573 pochádza kaplnka rodiny Sforzovcov (lat. Capella Sforza, kaplnku navrhol 
Michelangelo a dokončil ju Giacomo della Porta v roku 1573) a z roku 1605 
baptistérium*. 

Okolie kostola 

Priestranstvu pred 
chórovým priečelím 
dominuje obelisk* 

pochádzajúci z Au-
gustovho mauzólea, 
ktorý dal v roku 

1587 postaviť 
Sixtus V. (obr. 54). 

Od roku 1613 sa 
pred hlavným 

priečelím do výšky štyridsaťdva metrov týči tzv. 

Cipollinov stĺp (obr. 55), postavený pápežom Pavlom V. 
Pochádza z Maxentiovej baziliky, ktorá stála na začiatku 
Fora Romana (jej zvyšky tam stoja dodnes). Na vrchole 
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stĺpu dal umiestniť bronzovú sochu Panny Márie a na jeho podstavec vytesať text 
„Zasvätil ho Panne, prameňu pokoja“.  

Vystupujeme z autobusu a prichádzame na námestie pred baziliku. A tu pri fontáne 
už na nás čaká náš bývalý bohoslovec Peťo Malinovský. Zhodou okolnosti aj on je 

v Ríme a keďže vedel, že prídeme, prišiel nám naproti. Po krátkom zvítaní 
vchádzame so sprievodným slovom Peťa Bačika do vnútra baziliky. Ešte pred 
vstupom do vnútra sú na pravej strane reliéfy*, ktoré zobrazujú zázrak z 5. augusta 

352, kedy na tomto mieste podľa slov Panny Márie napadal sneh, ktorý vyznačoval 
hranice jej budúceho chrámu. Hneď za dverami ostávame bez slov. Bez slov sme 

vlastne boli skoro vždy. Slovami nedokážem opísať tú nádheru, ktorá tam bola. Zlatý 
kazetový strop, víťazný oblúk s výjavmi zo starého zákona a za ním pod 
mramorovými stĺpmi oltár, pod ktorým je drevo z jasličiek v Betleheme. Úžasné. 

Oproti oltáru sú dve kaplnky. Po pravej strane Sixtínska kaplnka, ktorú dal postaviť 
pápež Sixtus V. (odtiaľ jej meno), kde je aj pochovaný. Tu máme o 925 svätú omšu 
(obr. 56/A, B, C). Boh robí úžasné zázraky. My, takí malí a nehodní, maličké stádo z 

Čemerného, o ktoré sa On stará, máme svätú omšu v bazilike Santa Maria Magore. 

Keď si na to ešte teraz pri písaní spomeniem, stále ďakujem Bohu za tento veľký 
dar, za tú obrovskú milosť, za nespočetné požehnania, ktoré sme dostali počas tejto 
púti. Po svätej omši pokračujeme v prehliadke baziliky. Po ľavej strane je Pavlínska 

kaplnka. Údajne na tomto mieste prijal v roku 867 pápež Hadrián II. našich 
vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda a slávnostne povolil používanie staroslovienčiny 

ako štvrtého bohoslužobného jazyka (po latinčine, gréčtine a hebrejčine). Úžasné. Ak 
si na to teraz spomeniem. Veľké národy – Taliani, Španieli, Francúzi, Nemci – oni 
slávili liturgiu v latinčine. A my, maličký národ slovienov, vo svojom jazyku. Necítiš 

to brat, sestra, že Pán Boh má s nami veľké plány, keď nám takto prejavuje svoje 
milosrdenstvo? Veď aj sv. otec Ján Pavol II. povedal pri návšteve nášho malého 
Slovenska, aby sme si udržali svoju vieru, lebo Slovensko má čo ponúknuť Európe. 

Zvlášť tieto slová vnímam v súčasnosti práve pri tej obrovskej migračnej vlne 
moslimov do Európy.  

Vrátim sa späť do baziliky. Je tu obrovská krstiteľnica 
samostatne osadená (obr. 57), mramorová socha Panny 

Márie pokoja (obr. 58) a pred 
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oltárom schádzame dole mramorovým schodišťom k jasličkám z Betlehema (obr.59). 
Je tu v nadživotnej veľkosti socha kľačiaceho pápeža Pia IX. (obr. 60), ktorý sa modlí 
pred jasličkami (obr. 61). 

Pokračujeme v programe dnešného dňa a presúvame sa z baziliky Santa Maria 

Maggiore do 
Kostola sv. Alfonza - Svätyne 
Matky ustavičnej pomoci. 

Vystupujeme hore schodmi 
a hneď na priečelí svätyne je 
zlatá mozaika Matky ustavičnej 

pomoci (obr. 62/A, B). 
Vchádzame do vnútra a víta 

nás nie veľká, ale úžasne 
krásna svätyňa. Jednoduchá, 
strohá a pritom úžasná hra 

farieb. Na hlavnej lodi 
dominuje mramor v kombinácii 

farieb tmavosivá a zlatá. 
V presbytériu* zase dominuje 
modrá (obr. 63). V strede nad 

bohostánkom je v skle osadený obraz Matky ustavičnej 
pomoci (obr. 64/A, B).  
 

V krátkosti o histórii tohto obrazu z internetu.3 

Dejiny ikony* iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii                         

                                                             
3 http://www.cssr.sk/?show=767 

http://www.cssr.sk/?show=767


Ikona* Matky ustavičnej pomoci patrí k najznámejším obrazom Panny Márie na 
svete. Aký je pôvod a symbolika tohto obrazu? Je veľa posvätných obrazov Panny 
Márie, ale istotne nijaký z nich nie je vo svete taký známy a obľúbený ako ikona* 

Matky ustavičnej pomoci. K nej sa obracajú oči mnohých ľudí a vďaka jej príhovoru 
zažívajú ustavičnú pomoc. Túto ikonu nájdeme v kostoloch, kaplnkách, domoch, 

skrátka, na všetkých cestách ľudského života, ktorý je často poznamenaný bolesťou 
a smútkom. Ikona* Matky ustavičnej pomoci je namaľovaná na cédrovom dreve 
rozmerov 53 x 41,5 cm. Dátum a vznik ikony nie je známy. Niektorí jej vznik určujú 

do 12. storočia. Avšak výskum dosky ikony poukazuje na obdobie medzi rokom 
1325 a 1480. Tradícia hovorí, že z ostrova Kréta ju v 15. storočí ukradol istý 
obchodník a priniesol do Ríma. Po čase ochorel a pred smrťou zveril obraz priateľovi 

s prosbou, aby ho uložil v niektorom rímskom kostole. Priateľ mu to prisľúbil, ale 
obraz sa veľmi páčil jeho manželke, a tak sa rozhodol, že si ho ponechá. O nejaký 

čas zomrel aj on bez toho, aby splnil daný sľub. Po istom čase sa ich šesťročnej 
dcérke zjavila Panna Mária, ktorá ju žiadala, aby bol obraz umiestnený v Kostole sv. 
Matúša, ktorý od roku 1477 spravovali augustiniáni. Po dlhom váhaní jej matky sa 

tak stalo 27. marca 1499. Odvtedy sa začala verejná úcta Panny Márie s titulom 
ustavičnej pomoci, ktorej ikonu v Ríme nazývali aj Madonou sv. Matúša. V tomto 

kostole sa potom obraz uctieval 300 rokov. 
  
V kostole sv. Matúša ii 

Od roku 1739 sa o Kostol sv. Matúša starali írski augustiniáni a ikona* sa tešila 
veľkej úcte rímskych veriacich. Tento pokojný stav narušili udalosti napoleonských 
vojen. V roku 1798 bol kostol a kláštor augustiniánov zničený a zbúraný. Po 

presťahovaní sa do iného kláštora augustiniáni vzali so sebou aj ikonu a umiestnili 
ju v domácej kaplnke. Keď v roku 1819 prevzali Kostol Santa Maria in Posterula, 

ikona* ostala naďalej v ich kaplnke a postupne upadla do zabudnutia. Jediným, kto 
stále myslel na milostivý obraz, bol Augustín Orsetti, rehoľný brat augustinián, 
ktorý miništroval v Kostole sv. Matúša. O obraze povedal miništrantovi Michelovi 

Marchimu. ii 
  

Nájdenie ikony a obnovenie verejnej úcty Matky ustavičnej pomoci 
Michele Marchi neskôr vstúpil k redemptoristom. Zhodou okolností to boli práve 
redemptoristi, ktorí v roku 1855 zakúpili pozemok, na ktorom kedysi stál pôvodný 

Kostol sv. Matúša a začali tu stavať Kostol sv. Alfonza. V roku 1863 jezuitský páter 
Francesco Blosi pri kázni v tomto kostole položil rečnícku otázku: „Ktovie, kde je 
teraz obraz Matky ustavičnej pomoci, ktorý sa kedysi nachádzal v Kostole sv. 

Matúša na tejto Via Merulana.“ Vtedy si Michele Marchi spomenul na ikonu, ktorú 
mu nebohý brat Augustín viackrát ukázal a často o nej hovoril. 

Generálny predstavený redemptoristov Nicolas Mauron sa potom obrátil na pápeža 
Pia IX. s prosbou, aby ikona* Matky ustavičnej pomoci bola umiestnená v 
novopostavenom kostole. Pápež súhlasil a v januári 1866 ikonu preniesli do Kostola 

sv. Alfonza na Via Merulana a po drobných reštaurátorských zásahoch poľského 
umelca Leopolda Nowotného bola 26. apríla 1866 slávnostne vystavená k verejnej 

úcte s odkazom pápeža Pia IX: „Urobte ten obraz známym na celom svete.“   
 
Kostol sv. Alfonza na Via Merulana  Obraz Matky ustavičnej pomoci s oltárom 

Veľkým ctiteľom Matky ustavičnej pomoci bol pápež Ján Pavol II., ktorý počas svojej 
návštevy 30. júna 1991 v Kostole svätého Alfonza v Ríme povzbudzoval 
redemptoristov a veriacich k prehĺbeniu úcty k obrazu Matky ustavičnej pomoci a 

príhovor zakončil slovami: „Tak ako dieťa Ježiš, ktoré obdivujeme na tomto 
uctievanom obraze, aj my chceme držať tvoju ruku. Nechýba ti ani sila, ani dobrota, 



aby si nám pomohla v každej núdzi, v každej potrebe. To je tvoja hodina! Príď nám 
na pomoc, buď nám útočiskom a nádejou! Amen.“  
 

Posolstvo ikony*i  
Pri pohľade na obraz Matky ustavičnej pomoci máme vždy na zreteli, že máme do 

činenia s ikonou*. Grécke slovo eikón, od ktorého pochádza termín ikona*, znamená 
obraz. Nový zákon používa na prvom mieste toto slovo na Ježiša Krista. On je 
obrazom (ikonou) neviditeľného Boha (porov. Kol 1, 15; Hebr 1, 3). Pokrstení 

identifikujúc sa s Kristom sa tiež stanú obrazom Boha a svätyňou Ducha Svätého 
(porov. Rim 8, 14). Zvyčajne však, keď hovoríme o ikone*, ukazujeme na obraz, ktorý 
predstavuje Krista, Pannu Máriu alebo svätých. Ikona* je čímsi viac než obyčajným 

predstavením či pamiatkou udalosti či ľudí z minulosti. Ikona* robí prítomným to, čo 
predstavuje. Je bodom stretnutia medzi tajomstvom Boha a ľudskou skutočnosťou. 

Ikona* sama je oltárom. To vysvetľuje, prečo vo východných liturgiách sa umiestňuje 
na tej istej strane, ako kniha Božieho slova. i 

Ikona*  (obr. 65) je predmetom meditácie. Keď 

stojíme pred ňou v modlitbovom postoji, 
môžeme sa ponoriť do tajomnej skutočnosti, 

ktorú predstavuje, a lepšie odhaliť hodnotu 
liturgickej modlitby. Ikony boli vytvorené, aby 
pomohli našej kontemplácii.   

    
Posolstvo 
Na ikone vidíme zobrazenú Pannu Máriu s 

Dieťaťom Ježišom na rukách a archanjelov. Na 
pravej strane je archanjel Gabriel a na ľavej je 

archanjel Michal, v rukách držia nástroje 
Pánovho umučenia.  
Máriina tvár je ľahko nachýlená k Dieťaťu. Zrak 

Márie nie je upretý na Ježiša, ale na toho, kto 
pozerá na obraz. Ako keby sa prihovárala k 

pozerajúcemu, zároveň svojou pravou rukou 
ukazuje na svojho Syna. Je to tzv. Hodegetria – „ukazujúca cestu“, „sprievodkyňa na 
ceste“. Pomenovaná podľa byzantského kostola v Istanbule, ktorý stal na trase 

karaván. Skôr než sa vodcovia karaván vydali na nebezpečnú službu sprievodcov 
púšte, predstúpili pred tento mariánsky obraz a vyprosovali si Božie požehnanie. 
Mária drží Dieťa na ľavej ruke a pravou rukou naňho ukazuje. Udáva smer cesty. 

Plná nežnosti a lásky voči nám sa pozerá na nás s materinskou starostlivosťou a 
ukazuje nám najistejšiu cestu k šťastiu – svojho Syna. On je totiž Cesta, Pravda a 

Život (porov. Jn 19, 25). Napriek tomu, že Mária je najväčšou postavou obrazu, nie je 
jeho centrom.  
V geometrickom strede ikony sa stretajú ruky Márie a Ježiša (bod, kde sa pretínajú 

uhlopriečky obrazu). Malé ruky, ktorými sa Ježiš drží Máriinej pravej ruky, 
pripomínajú, že podobne ako vtedy, keď bol na zemi, sa zveril úplne do jej rúk, tak 

aj teraz v nebi vkladá do jej rúk všetky milosti, aby nám ich rozdeľovala. A to je 
hlavné posolstvo ikony. Jej nežná starostlivosť dodáva nielen témy na uvažovanie o 
vykúpení, ale tiež aj o Máriinej úlohe, ktorú v ňom mala. Spôsob, akým pristupuje k 

svojmu Synovi a ako sa na nás pozerá, dáva aj nám nádej, že ak sa budeme na ňu 
obracať, budeme aj my rovnako materinsky privinutí a vypočutí. Tento obsah obrazu 
spôsobil, že Mária, ktorú zobrazuje, bola nazvaná Matka ustavičnej pomoci. i 

Nad stredom čela žiari osemcípa zlatá hviezda, o niečo nižšie, po pravej strane 
hviezda – kríž. Hviezda symbolizuje panenstvo Márie pred a po narodení Ježiša a 



zdôrazňuje úlohu Márie ako Hviezdy, ktorá vedie k Ježišovi ako betlehemská hviezda 
mudrcov z východu. i 
Ikona* (obr. 65) zdôrazňuje človečenstvo Ježiša a zmysel jeho umučenia. Symbolom 

jeho človečenstva je jeho bosé chodidlo, ktoré odhaľuje uvoľnený sandál. Tvár 
malého Ježiša má charakteristické črty mládenca. Je to ten istý Pantokrator*, 

Stvoriteľ neba a zeme, ktorý je často predstavovaný na ikonách ako mládenec s 
bradou. Ježiš sa pozerá smerom k Otcovi, pretože je Boží Syn. Vlastne od Boha 
dostal poslanie spasiť svet. Toto poslanie uskutočnil skrze svoje umučenie a smrť. 

Preto anjeli držia v rukách nástroje umučenia – archanjel Gabriel grécky kríž a štyri 
klince a archanjel Michal nádobku, kopiju a tyč so špongiou. Avšak oni nezvestujú 
umučenie, tak ako to niekedy vysvetľovali (Ježiš, vidiac anjela zvestujúceho 

umučenie, prestrašený hľadá ochranu na rukách Márie, a pritom tratí dokonca 
sandál). Ikona* zobrazuje konečný triumf Krista nad utrpením a hriechom. Anjeli, 

ktorí držia nástroje umučenia, ich ukazujú skôr ako trofeje víťazstva, vzaté z 
Kalvárie ráno po zmŕtvychvstaní, než ako nástroje smrti. Preto ich s úctou držia cez 
závoj. 

Ježiš  sa pritom nepozerá na Máriu, ale na zlaté pozadie obrazu, ktoré symbolizuje 
zmŕtvychvstanie, nebo. Zlaté pozadie obrazu – symbol víťazstva – hovorí, že je už  po 

umučení, že sme v zmŕtvychvstaní. To nie je divadelná scéna zo života Ježiša a 
Márie, ale ukázanie osôb, ktoré už žijú zmŕtvychvstaním v nebi, ktoré sa za nás 
prihovárajú a v ikone* k nám vychádzajú a otvárajú na nebo. Taký je zmysel ikony. 

Ježiš je už oslávený, preto nám anjeli pripomínajú, že Ježiš nás vykúpil, a 
zmŕtvychvstanie, ktoré ikona* sprítomňuje, bolo vyslúžené skrze jeho umučenie a 
spásnu smrť. Preto je vlastne Ježiš prepásaný červeným pásom, čo je symbol lásky 

posunutej až k mučeníctvu, a to až po preliatie krvi. Ježišove šaty sa k nám tiež 
prihovárajú: zelená farba tuniky znamená božstvo a bronzový plášť človečenstvo – 

Boh, ktorý sa stal človekom. Mária je však oblečená plášťom viery, tmavomodrá 
farba, a jej srdce je plné lásky, preto je tunika červenej farby. Sandál je zase 
symbolom zmluvy, ktorú Ježiš uzavrel zo svetom, Boží Syn, ktorý nastolil pokoj 

medzi nebom a zemou v Ježišovi Kristovi. 
 

Po tichej adorácii a osobnej modlitbe sa vraciame späť k fontáne pred baziliku Santa 
Maria Maggiore. Tu máme ešte chvíľu čas a potom nás čaká presun metrom do 
Vatikánu. Voľný čas využívame každý po svojom. Mnohí z nás sa vraciame späť do 

baziliky, aby sme si ešte vychutnali našu prítomnosť na tomto mieste. Skoro všetci 
ideme k jasličkám. Vraciame sa späť k fontáne (obr. 66) a čerpáme si vodu do fliaš, 
obedujeme. Hneď pri bazilike sú aj predajné stánky. Niektorí využívajú túto ponuku  

 a nakupujú suveníry, klobúky, ... Za chvíľu prichádza náš sprievodca Peťo Bačik 
s otcom Marekom a rozdávajú nám lístky do metra. Každý dostáva dva lístky (obr. 

67). Jeden na dnes a jeden na zajtra.  



Pomaly sa presúvame k stanici metra, zostupujeme do podzemia a nastupujeme. 
Vystupujeme na stanici Ottaviano *San Pietro*. Vychádzame z podzemia na slnko 
a za chvíľu sme na svätopeterskom námestí vo Vatikáne (obr. 68). 

Keď sme dnes vyrazili autobusom od hotela 
hovoril nám otec Marek, že ak všetko dobre 

dopadne, tak majú pre nás prichystané 
prekvapenie. Mysleli sme si, že to prekvapenie bol 
náš bohoslovec Peťo Malinovský, ale mýlili sme 

sa. To prekvapenie nás čakalo až teraz. Tu vo 
Vatikáne. Po chvíli čakania k nám prichádza o. 
Peter Smutelovič, rodák z Čemerného. V USA 

vyštudoval bohosloveckú fakultu a prišiel aj 
domov, na Slovensko. Tu mal vo Vranove 

v Bazilike Narodenia Panny Márie na severe 
primičnú svätú omšu. Po nej odišiel naspäť do USA. Po čase šiel študovať do 
Vatikánu, kde nakoniec aj ostal. Úžasné. Aký je ten svet malý. Na vstup do Baziliky 

sv. Petra sa čaká v dlhom kľukatom rade minimálne hodinu a pol. My sme, vďaka o. 
Petrovi Smutelovičovi, boli od tohto radu ušetrení. Berie nás pod svoj patronát 

a vstupujeme do priestorov, kam iní nemôžu. Vstupnou bránou vchádzame do 
budovy, v ktorej bývajú zamestnanci Vatikánu. Vychádzame hore na strechu, odkiaľ 
je nádherný výhľad (obr. 69). Pastva pre objektívy 

fotoaparátov. Neviem o nikom, kto by nevyužil túto 
príležitosť. Ešte spoločné foto (obr. 70) a schádzame 

dole na dvor. 
Tu nám o. Peter Smute-

lovič rozpráva o histórii 

a súčasnosti Vatikánu. Pripravil sa naozaj dôkladne. 
Na dobových kresbách nám ukazuje ako vyzeral Vatikán, za čias cisárov a ako 

vyzerala prvá bazilika (obr. 71). Tu na Vatikánskom vŕšku bol 
postavený cirkus. Na ňom za vlády cisára Nera zomrelo veľmi 

veľa kresťanov mučeníckou smrťou. Medzi nimi i svätý Peter. 
Prechádzame nádvorím 
Vatikánu a o. Peter Smu-

telovič nám ukazuje Dom 
sv. Marty (obr. 72/A, B), v 
ktorom býva svätý otec. 

V tomto dome sú počas 
konkláve ubytovaní všetci 



kardináli. Nie je tam internet, telefón ani žiadny mobilný signál. Je tam jednoducho 
pokoj. Vchod do domu je strážený políciou a vatikánskou strážou. Pokračujeme 
v prehliadke a tu vidíme rozdiel ako vyzerá múr, ktorý je vyčistený a ten, na ktorom 

zub času zanechal svoju stopu (obr. 73). Prichádzame k miestu, kde bol v starom 
cirkuse, v jeho aréne, osadený obelisk* (obr. 74/A, 

B). Tu päť metrov od 
obelisku* bol ukrižovaný sv. Peter dole hlavou. 

Zadným vchodom, ktorý nie je sprístupnený verejnosti, 
vchá dzame do Baziliky sv. Petra. Tu pred vstupom 

do baziliky sa s o. Petrom Smutelovičom lúčime. 
Chceli sme sa mu odmeniť za jeho ochotu a čas a namiesto toho odmenil on nás. 
Dostali sme 100,-€ na zmrzlinu. Tak a už sme vo vnútri baziliky.  

 
Čo hovorí o bazilike internet.4 
Bazilika v číslach – dĺžka – 211,5 metrov, šírka – hlavná loď – 27 metrov, 

s priečnymi loďami – 137 metrov, výška v kupole – 136,5 metrov, výška strednej 
lode - 46, 2 metra, priemer kupoly – 42,56 metra, výška kupoly – 93 metrov, 

výška kríža – 5 metrov, plocha – 15 160 m2, počet oltárov – 30, kapacita – 
60 000(60 tisíc) osôb. 
Bazilika svätého Petra alebo Chrám svätého Petra (tal. Basilica di San Pietro, lat. 

Basilica Sancti Petri, oficiálne Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, t.j. Pápežská 
bazilika svätého Petra vo Vatikáne) je renesančno-baroková sakrálna* stavba vo 

Vatikáne, najslávnejšia a najviac navštevovaná svätyňa na svete (do roku 1990 bola 
i najväčším kostolom; v tomto roku ju „predbehla“ Bazilika Panny Márie Mierovej 

v hlavnom meste Pobrežia Slonoviny). Je všeobecne uznávaným a rešpektovaným 
centrom katolíckeho kresťanstva. O jej dôležitosti nielen ako sakrálnej* stavby, ale 
i ako významnej historickej pamiatky svedčí neutíchajúci záujem státisícov veriacich 

a turistov z celého sveta, ktorí baziliku ročne navštívia. 

Najstaršie dejiny územia 

Pri hodnote stavby svätopeterskej baziliky z architektonického pohľadu musíme mať 
na zreteli i duchovný význam miesta, na ktorom chrám stojí. Ten pochopíme, ak 

vychádzame z presvedčenia o pobyte a mučeníckej smrti prvého Kristovho apoštola v 
Ríme. Viera v túto skutočnosť sa zakladá na svedectvách obsiahnutých v spisoch 
popredných cirkevných spisovateľov z prvých storočí nášho letopočtu, ako aj na 

ľudových tradíciách. Najstaršie svedectvo nachádzame v liste pápeža Klimenta I., 
ktorý adresoval náboženskej obci v Korinte. V dokumente, pochádzajúcom spred 

roku 100, sa objavuje zmienka o mučeníckej Petrovej smrti v Ríme. Podobnú 
zmienku môžeme nájsť aj v liste teológa svätého Ireneja pochádzajúceho z prelomu 
prvých dvoch storočí. Oba dokumenty oprávňujú uvažovať o Petrovej smrti, ku 

ktorej prišlo v súvislosti s prenasledovaním kresťanov počas vlády cisára Nera. 

                                                             
4 https://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilika_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Petra 
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Pohľad na Nerov cirkus na rytine z roku 1699 
(obr.75) 

Veľmi významné je svedectvo biskupa Ignáca z 
Antiochie, ktoré potvrdzuje existenciu všeobecne 

zaužívanej tradície o pobyte svätého Petra v Ríme. 
Vážnosť týchto svedectiev dokladá aj liturgická 
úcta, ktorú tomuto miestu prví kresťania 

prikladali. Už v roku 258 sa 29. jún slávil ako 
sviatok venovaný svätým Petrovi a Pavlovi, ktorých 

Rimania zvykli označovať titulom „Apoštolské kniežatá“. 

Veľmi dôležitou skutočnosťou, vychádzajúcou z historických faktov, je miesto 
Petrovho hrobu. Ak prijmeme fakt, že zomrel počas vlády cisára Nera (cisárom v 

rokoch 54 - 68), je takmer isté, že bol popravený na mieste pre vladára významnom - 
v jeho cirkuse, ktorý sa v antických dobách nachádzal pri južnom múre súčasnej 
baziliky. Vedľa cirkusu sa nachádzal aj cintorín, na ktorom podľa tradície apoštola 

pochovali. 
Toto miesto bolo odnepamäti miestom zvláštnej úcty a hrob, ktorý sa tu nachádzal 

prví kresťania uznávali ako hrob svätého Petra. Autentickosť apoštolovho hrobu 
nikdy nevzbudzovala žiadne pochybnosti. Pre potvrdenie tohto faktu hovorí aj to, že 
cisár Konštantín Veľký, presvedčený o autentickosti hrobu a s úmyslom uctiť si 

miesto posledného odpočinku svätého Petra postavením chrámu nad jeho hrobom, 
neváhal zničiť staroveký cintorín. Existenciu starovekého pohrebiska, prestavaného 
okolo roku 160, dosvedčil aj archeologický prieskum vykonaný v rokoch 1940 - 

1949. Vo svetle týchto faktov sa dá jednoznačne pokladať tento hrob za hrob 
apoštola Petra. 

História výstavby 
Architektonické dejiny chrámu sú pomerne zložité. Dnešná bazilika stojí na mieste 

predchádzajúcej neskoroantickej sakrálnej* stavby, ktorú dal prvý kresťanský cisár 
Konštantín I. na žiadosť pápeža Silvestra I. stavať pravdepodobne od roku 319. 
Umiestnenie chrámu vychádza z dejín prvotnej kresťanskej cirkvi, ktoré sa začínajú 

v 1. storočí. Už od roku 41, na mieste ležiacom neďaleko dnešnej baziliky, existoval 
cirkus, postavený za vlády cisára Caligulu, neskôr premenovaný na Nerov, v ktorom 

mučeníckou smrťou prišli o život tisíce prívržencov nového kresťanského 
náboženstva. Pravdepodobne medzi rokmi 64 – 67 tu prišiel o život smrťou na kríži 
i apoštol Peter, ktorého tu po smrti aj pochovali. 

Petrov hrob dal časom vzniknúť rozsiahlej nekropole* kresťanských, ale aj 
pohanských hrobov. Pochovávalo sa tu až do začiatku 4. storočia, keď cisár 
Konštantín I. nariadil pohrebisko zrušiť a pôvodný pahorok zarovnať. Dôvodom bola 

žiadosť pápeža Silvestra I. na vybudovanie baziliky nad hrobom prvého Kniežaťa 
Apoštolov. Terénnymi úpravami tak vzniklo rovné priestranstvo s rozmermi takmer 

240 x 90 metrov. 

Starokresťanská bazilika 

Po príprave miesta sa mohlo pristúpiť k stavbe. Jej začiatok však nie je známy; 
predpokladá sa, že sa tak stalo medzi rokmi 319 – 322 a v hrubých rysoch mala byť 

dokončená v roku Konštantínovej smrti, v roku 337. Jej vzhľad je dnes známy iba 
z dobových kresieb: k ohromnému päťlodiu priliehala priečna loď, pričom priestoru 
dominovala polkruhová apsida* za Petrovým hrobom. Celá stavba, vrátane átria 

a slávnostného vstupu, mala dĺžku viac ako 240 metrov.  
Hlavná loď bola vysoká 32 metrov a mala celkovú šírku 23 metrov. Bočné lode boli 
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Grafická rekonštrukcia Konštantínovej 
baziliky sv. Petra okolo roku 1450 (obr. 76) 
dáva predstavu o vzhľade predchodkyne 
dnešnej stavby 

od hlavnej oddelené stĺporadím, hlavná loď 
od priečnej lode vysokým víťazným oblúkom. 
Podlaha bola vyložená bielym mramorom 

a strop zlatými kazetami. Steny baziliky 
ozdobovali mozaiky a fresky* s náboženskou 

tematikou. 
Bazilika sa od samého počiatku svojej existencie stala významným miestom, kam 
smerovali tisíce pútnikov ku „kolíske kresťanskej viery“. Jej význam vzrástol po tom, 

keď Jeruzalem obsadili Saracéni a Rím tak pre kresťanov ostal jediným Svätým 
mestom. Napriek tomu však centrom pápežskej moci a hlavnou rímskou bazilikou 
ostávala Lateránska bazilika. 

Stavba v takejto podobe existovala až do prelomu 15. a 16. storočia. Každý 
z nasledujúcich pápežov sa usiloval o jej skrášľovanie podľa svojich predstáv 

a religióznych daností. Dvanásť storočí nechalo svoju pečať na vzhľade 
Konštantínovej baziliky. Jej interiérové vybavenie patrilo k tomu najvzácnejšiemu, čo 
ľudské ruky vytvorili. Nešlo však iba o umelecké poklady. Svojou duchovnou 

hodnotou bazilika ďaleko prevyšovala hmotné vybavenie. Takmer na každom 
vhodnom mieste stál nejaký oltár – nielen v kaplnkách, ale i pri stĺpoch a v rôznych 

výklenkoch. Dobové záznamy udávajú, že ich počet presiahol stovku. 
Duchovný rozmer chrámu sa prejavil najviac na jeho návštevnosti. Pútnici z celého 
sveta tu prichádzali, aby nad miestom hrobu prvého Kristovho nástupcu rozjímali 

a modlili sa. 

Dnešná bazilika 

Až s nástupom pápeža Júliusa II. (1503 – 1513) sa začalo so stavebnými prácami, 
ktoré boli rozhodujúce pre dnešný vzhľad baziliky. Po predchádzajúcich úvahách sa 

pápež definitívne rozhodol pre radikálne riešenie. Jestvujúcu stavbu dal z väčšej 
časti strhnúť a 18. apríla 1506 bol položený základný kameň novej baziliky, keď 
predtým poveril jej výstavbou skúseného, šesťdesiatdvaročného architekta Donata 

Bramanteho. 
Projekt výstavby nového chrámu sa mal uskutočniť v najväčších možných 
rozmeroch. Mal dokázať vzmáhajúcu sa moc Ríma a jeho nadradenosť nad 

pohanskou minulosťou cisárstva. Moc cirkvi chcel pápež demonštrovať bazilikou, 
ktorá by vzbudzovala bázeň i rešpekt. Bramante hľadal inšpiráciu v najväčších 

existujúcich stavbách nielen v Ríme, ale i v okolitých mestách. Prvý Bramanteho 
náčrt predpokladal kostol s pôdorysom v tvare gréckeho kríža, ktorý odpovedal 
ideálom renesancie a oživoval myšlienku antického mauzólea, s hlavnou kupolou 

a so štyrmi vedľajšími kupolami. Jeden z jeho asistentov, Giuliano da Sangallo, mu 
však navrhol zmeniť plán a Bramante ho 

prekreslil do predĺženého tvaru. 
Priečelie baziliky (obr. 77), ktoré navrhol archi-
tekt Carlo Maderno zdobí osem korintských 

stĺpov a štyri pilastre*. Do chrámu sa vstupuje 
po travertínových schodoch. 
V roku 1513 Július II. zomrel. Na jeho miesto 

nastúpil Lev X. (1513 – 1521), ktorého vlastné 
návrhy priniesli zmenu plánov. V roku 1514 

zomrel aj Bramante a práce sa ujal jeho 
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dovtedajší asistent Giuliano da Sangallo, ktorý si za pomocníka prizval vyše 
osemdesiatročného Fra Gioconda. Pápež však poveril hlavným dozorom mladého 
a talentovaného umelca z Urbina Raffaela Santiho. Raffael vypustil niektoré 

Bramanteho návrhy, ale inak sa držal jeho pôvodných myšlienok. V roku 1520 však 
zomrel a ani jeden z jeho návrhov sa nezrealizoval. Vedením stavby bol poverený 

Antonio da Sangallo ml., Giulianov synovec, ktorý nadviazal na diela predchodcov. 
Vytvoril alternatívu, ktorá sa zachovala ako drevený model. Plienenie Ríma vojskami 
cisára Karola V. v roku 1527 a následný nedostatok financií zabránili v pokračovaní 

stavby. Sangallo zomrel v roku 1546 a hlavného dozoru sa na prianie pápeža Pavla 
III. (1534 – 1549) ujal starnúci, už sedemdesiatročný Michelangelo Buonarroti. 

Michelangelo vytvoril ďalší plán, ktorý rátal s odstránením 

viac-menej jestvujúcich častí navrhnutých Sangallom 
a Raffaelom a návrat k pôvodnej myšlienke Bramanteho. 

 
Kupola (obr. 78) je viditeľná zo všetkých strán. I keď bola 
dokončená Giacomom della Porta, navždy bude spojená 
s menom geniálneho Michelangela 

Michelangelo svoj hlavný záujem však sústredil na kupolu, 
ktorú si predstavoval postaviť tak, aby ju ako 
neprehliadnuteľnú dominantu chrámu bolo vidieť zo 

všetkých strán. Vytvoril viacero návrhov zreteľne 
nadväzujúcich na Brunelleschiho kupolu florentskej 

Katedrály Santa Maria del Fiore. To, čo však napokon vytvoril, bolo oveľa zložitejšie 
a monumentálnejšie*. Za svojho života postavil spodný valec tambur*, ale keď v roku 
1564 zomrel, na samotnej kupole sa ešte nič podstatné neurobilo. Pápežom sa 

medzitým stal Pius IV. (1559 – 1565), ktorý dvom novým architektom Pirrovi 
Ligoriovi a Giacomovi da Vignola nariadil pokračovať v Michelangelom začatom diele. 
Pirro Ligorio prišiel s vlastnou predstavou, s ktorou však pápež nesúhlasil a zbavil 

ho poverenia. Vignola obnovil Bramanteho myšlienku postranných kupol a jeho 
nasledovník Giacomo della Porta postavil dve malé bočné kupoly, existujúce dodnes. 

V roku 1590, na príkaz Sixta V. (1585 – 1590), dokončil aj Michelangelovu kupolu, 
ktorú však zvýšil asi o deväť metrov, čo znamená, že vonkajší plášť je oveľa strmší 
ako Michelangelom navrhnutý tvar. Podľa nepísanej zásady, že v architektúre záleží 

iba na tom, čo ostane stáť, sa della Portom 
vytvorená kupola stala vzorom, ktorý čoskoro 
napodobňovali v celej Európe a jej tvorca, i keď 

nebol veľkým architektom, dosiahol na piedestál 
váženej osobnosti. 

 
Kupola (obr. 79) nad pravou priečnou loďou. 
Strecha baziliky obsahuje jedenásť malých kupol. 
Všetky majú pozlátenú štukovú a mozaikovú 
výzdobu. 
 

Stavebné práce však na bazilike pokračovali i v nasledujúcich rokoch. Keď sa v roku 
1605 stal pápežom Pavol V. (1605 – 1621), vytýčil si za cieľ dokončiť stavbu chrámu. 

Stavba ešte stále obsahovala časti konštantínovskej baziliky, ktoré mali byť 
definitívne odstránené. Pri tej príležitosti bol poverený Giacomo Grimaldi, archeológ 

a kanonik baziliky, dokumentáciou všetkých pamiatok starej baziliky. 
V roku 1607 bol vyhlásený konkurz na architekta, ktorý by chrám dokončil. Zbor 
kardinálov sa rozhodol pre skúseného, päťdesiatjedenročného švajčiarsko-
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talianskeho architekta Carla Maderna. Jeho hlavným poverením bolo navrhnutie 
a pristavanie sakristie, dobudovanie interiéru a dotvorenie hlavného priečelia. 
Už na jeseň 1607 sa začalo s budovaním priečelia. Do roku 1611 vznikol jeden 

z architektonických výtvorov, ktorý bol od svojho zrodu zdrojom neustálych polemík. 
Tie smerovali hlavne k jeho monumentálnosti*, ktorá pri frontálnom pohľade 

z priestoru pred chrámom zakrýva Michelangelovu kupolu. V dnešnom chápaní však 
Madernovo dielo, značne inovatívne, dodalo stavbe grandiózny vzhľad, tak 
charakteristický a dnes všetkými obdivovaný. 

Popri realizácii hlavného priečelia baziliky má Carlo Maderno zásluhu na vytvorení 
dnešnej podoby chrámového interiéru. Vďaka jeho stavebnej genialite bola stavba 
koncom júna 1621 v hrubých rysoch dokončená. 

 
Pri spätnom pohľade na históriu výstavby dnešnej baziliky možno povedať, že tým, 

čím je stavba dnes, je výsledkom zvláštnej súhry štyroch géniov svojej doby 

 renesančný architekt Donato Bramante, stojaci pri jej zrode,  

 Michelangelo, ktorého návrh detailov stavby ako i kríženia lodí zavŕšeného 
kupolou   vtlačil stavbe pečať vrcholnej renesancie,  

 ranobarokový umelec Carlo Maderno so svojím riešením monumentálneho* 
priečelia.  

 Gian Lorenzo Bernini, geniálny sochár a architekt, ktorého meno ostane navždy 
spojené nielen s dotvorením chrámového interiéru (baldachýn* nad hrobom sv. 

Petra, tzv. Cathedra Petri, viacero sôch, umeleckých doplnkov a náhrobkov), ale 
najmä realizáciou námestia pred bazilikou. 

Bernini sa mal podieľať i na dotvorení priečelia baziliky; mal dostavať dve barokové 
zvonice, ktoré však poznáme iba z kresieb. Ich výstavbou ho poveril v roku 1637 
pápež Urban VIII. (1623 – 1644). Po vystavaní ľavej zvonice sa však na murive 

baziliky objavili trhliny. V roku 1646 za Urbanovho nástupcu Inocenta X. (1644 –
1655) bola preto veža strhnutá a plán na doriešenie priečelia touto cestou stroskotal. 
Bernini upravil aj tzv. Kráľovské schody (Scala regia) – pompézny vchod do 

Apoštolského paláca, ktoré začiatkom 16. storočia pôvodne vytvoril Antonio da 
Sangallo ml. 

Exteriér baziliky 
Bernini vytvoril slávnu kolonádu* (obr. 80) na 
objednávku pápeža Alexandra VII. 

Na prvý pohľad upúta bazilika diváka neobvykle 
širokým priečelím. To je horizontálne členené 
vysokou atikou* na dve podlažia. Realizáciou 

monumentálneho* priečelia baziliky poveril pápež 
Pavol V. (1605 – 1621) architekta Carla Maderna. 
Výsledkom bolo vytvorenie dominantnej 114,69 

metra širokej a 45,55 metra vysokej fasády, 
doplnenej ôsmimi kolosálnymi korintskými stĺpmi 

a štyrmi pilastrami*. Priečelie je prísne symetrické. Vrchné zakončenie tvorí 
balustráda* s monumentálnymi* sochami Ježiša Krista a jedenástich apoštolov (bez 
svätého Petra). Oba konce priečelia dotvoril v 19. storočí architekt Giuseppe Valadier 

osadením hodín. Zadávateľa stavby priečelia, pápeža Pavla V., pripomína nápis na 
atike* priečelia: IN HONOREM PRINCIPIS APOST PAVLVS V BVRGHESIVS 

ROMANVS PONT MAX AN MDCXII PONT VII   (Na slávu Princa apoštolov postavil 
Pavol V. Borghese, pápež, v roku 1612, v siedmom roku pontifikátu). 
Okrem impozantného priečelia jednoznačným dominujúcim architektonickým 

prvkom stavby je kupola, viditeľná zo všetkých strán a súčasne tvoriaca jednu 
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z dominánt celého Ríma. Kupola zaujme predovšetkým svojou majestátnosťou. 
Projekt začatý Michelangelom v roku 1546 však dokončil až v roku 1590 Giacomo 
della Porta (keď Michelangelo vo februári 1564 zomrel, bol z kupoly hotový iba 

spodný valec – tambur*). Podobne ako kupola florentskej Katedrály Santa Maria del 
Fiore jej výsledný vzhľad bol zameraný najmä na vonkajšie pôsobenie na diváka. 

Kupola, skladajúca sa z vonkajšieho plášťa a vnútornej priestorovej výstuže, je 
korunovaná laternou* týčiacou sa nad mohutným tamburom*. Ten je po celom 
obvode pravidelne členený dvojicami korintských stĺpov, medzi ktorými sa 

nachádzajú okná nesúce striedavo trojuholníkové a oblúkové frontóny*. Šestnásť 
dvadsaťmetrových dvojpilierov vytvára striedavo s oknami stavebnú štruktúru 
valcovej podstavy kupoly. Podľa pôvodnej predstavy mala na každom zo stĺpov stáť 

mramorová socha starozákonného proroka. Z tohto zámeru zišlo ihneď po rozobratí 
lešenia. Na výslednej stavbe sa totiž objavili trhliny a už i tak masívna stavba by 

bola hmotnosťou sôch nežiaduco zaťažená. 
Hrubú stavbu kupoly dokončili 18. novembra 1593. V tento deň zavŕšili sedemnásť 
metrov vysokú vežu laterny* bronzovou dutou guľou (priemer gule je 2,5 metra) 

s krížom vysokým päť metrov. Ním dosahuje bazilika celkovú výšku 136,5 metra. 
Po dokončení kupoly bolo jasné, že della Porta vytvoril dielo hodné majestátnosti 

chrámu, ktoré až dodnes, i po vyše štyristo rokoch, patrí k divom západnej 
architektúry. 

Zvony baziliky 
Hodiny dotvárajúce oba konce priečelia (obr. 81) sú 
dielom Giuseppe Valadiera. Vo zvonici pod nimi je 
inštalovaná súprava zvonov 

Okrem historicko-architektonického významu je 
bazilika predovšetkým symbolom kresťanskej viery. 
Nezastupiteľné miesto v jej poslaní majú zvony. 

Sprevádzajú nielen všetky slávnosti, ale ich zvuk 
umocňuje neopakovateľnú atmosféru a vytvára 

skutočne nezabudnuteľný zážitok. Celkovo má zvonkohra baziliky šesť zvonov. Tri zo 
zvonov (medzi nimi najväčší a najmenší) nemajú špeciálne mená - volajú sa 
jednoducho Veľký zvon (Grande campana, zv. tiež Campanone), Malý zvon (Piccola 
campana, zv. Campanoncino) a Zvonček (Campanella). Veľký zvon je „najviditeľnejší“ 
- nachádza sa v ľavej zvonici pod hodinami. Odliaty bol v roku 1801, jeho hmotnosť 

je deväť ton, priemer má 2,31 metra a výšku 2,60 metra. Malý zvon pochádza z roku 
1725, má hmotnosť 3 640 kilogramov, priemer 1,77 metra a výšku 1,90 metra. 
Campanella bol odliaty v roku 1825; s priemerom 0,73 metra a výškou 0,80 metra 

váži „len“ 235 kilogramov. 
Tretí zvon baziliky sa nazýva Rota. Je najstarší zo zvonov. Pochádza z 13. storočia z 

dielne Giudotta Pisana. Svoje meno dostal podľa toho, že jeho pôvodnou úlohou bolo 
zvolávať zhromaždenie Tribunálu rímskej roty. Váži 1 800 kilogramov, priemer má 

1,40 metra a výšku 1,35 metra. 
Poslednými zvonmi sú Predica (Kázeň), odliaty v roku 1909, váži 850 kilogramov, 
jeho priemer je 1,08 metra a výška 1,17 metra a zvon, ktorý dnes poznáme pod 

názvom Ave Maria. Vznikol v roku 1932 pretavením narušeného staršieho zvonu z 
roku 1776. Váži 280 kilogramov, priemer má 0,75 metra a výšku 0,80 metra. 

Každý zvon vyrobený z bronzu je zároveň aj umeleckým dielom. Výtvarné riešenie 
povrchu zvona formou basreliéfov* s figurálnymi námetmi, ornamentálnymi* pásmi, 
erbmi pápežov a nápisovými doskami s menami donátorov* však prísne rešpektuje 

zákonitosti konštrukcie zvona, aby negatívne nepôsobili na jeho akustické 
vlastnosti. Z hľadiska umeleckej hodnoty sa z celého súboru vatikánskych zvonov 
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vyníma bohatosťou ornamentu* a krásou reliéfnej* výzdoby Veľký zvon, ktorý z 
čistého bronzu odlial a vyzdobil známy zlatník Luigi Valadier. Za pozornosť stoja aj 
niektoré nápisy na zvonoch, ktoré akoby chceli vyjadriť poslanie a zmysel 

chrámových zvonov. Napríklad nápis na zvone Ave Maria hovorí: CLAMA NE 
CESSES QUASI TUBA EXALTA VOCEM ET ANNUNTIA POPULO MEO SCELERA 

EORUM SUMPTIBUS LOCORUM PIORUM A. D. 1776 („Krič bez prestania a 
pozdvihni svoj hlas ako trúbka a ohlás môjmu ľudu jeho hriechy. R. P. 1776“). 

Interiér baziliky 
Napriek ohromným rozmerom nepôsobí vnútrajšok baziliky giganticky. Zásluhu má 

na tom rovnomerné vyváženie proporcií a ozdobných prvkov ako aj jednotná 
renesančná a baroková výzdoba. Carlo Maderno, autor hlavného priečelia baziliky, 
nadviazal na Michelangelovu koncepciu centrálneho priestoru chrámu pod hlavnou 

kupolou, v mieste kríženia sa hlavnej a priečnej lode. 
Širokú hlavnú loď oddeľujú od bočných, nepomerne úzkych lodí, štyri doširoka 

klenuté arkády* (oblúk preklenujúci medzery medzi stĺpmi alebo piliermi). Nad ich 
vrcholom sú do valenej klenby vsadené okná, ozdobené pozlátenými kazetami. 
Bernini navrhol viacfarebné mramorové obloženie stien a medailóny pápežov. 

Cez vonkajšie vchodové dvere sa návštevník baziliky ocitne v predsieni, ktorá je 
dielom Carla Maderna. Umeleckú výzdobu predsiene predstavujú dve jazdecké 
sochy – vpravo Konštantína I., prvého kresťanského cisára a zakladateľa baziliky 

(dielo Gian Lorenza Berniniho) a vľavo Karola Veľkého, prvého cisára korunovaného 
v bazilike (dielo Agostina Cornacchiniho z roku 1725). 

Na vstup do interiéru chrámu slúži pätoro brán, z ktorých úplne pravá, Porta Santa 
(Svätá brána, dielo Vica Consortiho z roku 1950) sa otvára iba počas tzv. jubilejného 

roku. Pompéznym dojmom pôsobia bronzové stredné dvojkrídlové dvere, ktoré 
v rokoch 1433 – 1445 ešte pre starú baziliku vytvoril sochár Antonio Filarete z 
Florencie na objednávku pápeža Eugena IV. Sú unikátne svojím reliéfnym* 

stvárnením zobrazujúcim výjavy zo života Ježiša Krista, apoštolov Petra a Pavla 
a udalostí z pontifikátu Eugena IV. 

Pohľad do interiéru baziliky 
(obr. 82) . Záver apsidy* s 
Katedrou svätého Petra, 
majstrovským dielom Gian 
Lorenza Berniniho 

Prehliadka interiéru baziliky 
je vrcholným umeleckým 

zážitkom. Návštevník si ani 
neuvedomuje, že najväčším 
počtom umeleckých diel 

obohatili chrám až umelci 
v priebehu 17. a 18. 

storočia. V 18. storočí boli 
tiež veľké oltárne obrazy nahradené mozaikovými kópiami a originály našli svoje 
miesto v Pinakotéke (obrazárni) Vatikánskych múzeí. 

Kupola 
Kupolu, preklenujúca centrálnu časť chrámu s Petrovým hrobom, nesú štyri 

päťhranné piliere. Po šestnásť okien v laterne* a tambure* zabezpečuje osvetlenie 
horného priestoru. Dolný okraj kupoly obsahuje v kruhopise latinský citát z Nového 
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Pohľad do kupoly (obr. 83) 

zákona (Mt 16,18 –19): TU ES PETRUS ET 

SUPER HANC PETRAM AEDIFICABO 
ECCLESIAM MEAM ET TIBI DABO CLAVES 

REGNI CAELORUM (Ty si Peter, skala, a na 
tejto skale postavím svoju cirkev a tebe dám 
kľúče od kráľovstva nebeského). Kráľovstvo 

nebeské je symbolicky spodobnené 
v mozaikách na zlatom pozadí, zhotovených 

podľa kresieb Giuseppe Cesariho nazývaného 
Cavalier d´Arpino, pokrývajúcich celú vnútornú časť kupoly. Lunety* (klenba 

polmesiacového tvaru) kupoly obsahujú busty významných cirkevných učiteľov, 
klenuté časti nad stĺpmi zdobia štyri okrúhle mozaikové medailóny s vyobrazeniami 
štyroch evanjelistov v nadživotnej veľkosti. Vrchná časť kupoly obsahuje kruhopisný 

nápis dokumentujúci dokončenie stavby kupoly: S. PETRI. GLORIAE. SIXTUS. PP. 
V. A. M.D.XC. PONTIF.V. (Na slávu svätého Petra roku 1590 Sixtus V. v piatom roku 
pontifikátu). 

Berniniho baldachýn* 

Impozantný Berniniho baldachýn* (obr. 84) sa vypína pod 
stredom kupoly, kde sa križuje hlavná loď s bočnými. Je to 
srdce baziliky, kde stojí Pápežský oltár priamo nad hrobom 

svätého Petra. 
Jedným z najznámejších umeleckých diel v bazilike je 

preslávený Berniniho oltárny baldachýn*, vytvorený v rokoch 
1624 – 1633. Týmto dielom začal geniálny umelec, dovtedy 
činný ako sochár, svoju kariéru architekta. Silueta krútených 

stĺpov, dvíhajúcich vrchol baldachýnu* do výšky takmer 
dvadsaťdeväť metrov, sa črtá na pozadí architektúry chrámu 

a vytvára perspektívny priehľad, končiaci na Stolci svätého 
Petra v jeho samom závere. Dielo je po technickej i umeleckej 

stránke skutočným unikátom. Nad mramorovými soklami sa týči štvorica 

mohutných stĺpov, ktoré nesú baldachýn* so zemeguľou a krížom, symbolickým 
stvárnením celosvetovej, univerzálnej cirkvi. Baldachýn* tvoriaci súčasť pápežského 
oltáru nad Petrovým hrobom sa stal dôstojným vyjadrením dôležitosti tohto miesta. 

Stojí v mieste križovania sa hlavnej a priečnej lode baziliky. Bernini sa musel 
vysporiadať s interiérovými dispozíciami uvažovaného priestoru a jeho riešenie, 

veľkolepé a geniálne, sa javí ako nanajvýš vhodné a primerané vysokému priestoru 
pod hlavnou kupolou. Umelecké stvárnenie krútených stĺpov je súčasne 
symbolickým odkazom na dva stĺpy, stojace kedysi pred vstupom do jeruzalemského 

chrámu. 
Na stavbu tohto gigantického baldachýnu* dal pápež Urban VIII., objednávateľ diela, 

roztaviť bronzovú strechu predsiene Panteónu, ktorý sa dochoval dovtedy 
v neporušenom stave (po zhotovení kolosálnych stĺpov – údajne sa na ne 
spotrebovalo deväťdesiat ton kovu – ostalo ešte dostatočné množstvo bronzu na 

odliatie osemdesiatich kanónov určených pre Anjelský hrad). Obrovský baldachýn* 
posvätili na sviatok svätého Petra roku 1633. 

Cathedra Petri 
Na objednávku pápeža Alexandra VII. vytvoril Gian Lorenzo Bernini medzi rokmi 

1656 – 1666 bronzovú nadstavbu v apside*, tzv. Cathedru Petri (Stolec svätého 
Petra), ktorá obsahuje najvzácnejšiu relikviu uchovávanú v chráme: biskupský trón 
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svätého Petra (v skutočnosti ide o korunovačný drevený trón cisára Karola Holého 
z roku 875). Nadstavba má tvar bronzového kresla, ktoré pridržiavajú postavy 
štyroch cirkevných otcov (ide o sv. Ambróza a sv. Augustína, predstavujúcich 

kresťanský západ a sv. Atanáza a sv. Jána Zlatoústeho symbolizujúcich východnú 
cirkev). 

Impozantné a mimoriadne pôsobivé je vrchné ukončenie diela. Tvoria ho po oboch 
stranách umiestnení puttiovia* pridržiavajúci pápežské insígnie a gloriola* s anjelmi 
lemovaná lúčmi, ktorá obklopuje oválne alabastrové* okno s letiacou holubicou, 

symbolom Ducha svätého. 
Petrov stolec má v bazilike symbolické umiestnenie vo význame spojovacieho článku 
medzi pozemským a nebeským svetom. Súčasne symbolizuje učiteľský úrad cirkvi. 

Sochárska výzdoba 

Andrea Bolgi, Svätá Helena (obr. 85), 1629 – 1639, mramor 

François Duquesnoy, Svätý Ondrej (obr.86), 
1629 – 1633, mramor 

Francesco Mochi, Svätá 
Veronika (obr. 87), 1629 –
 1632, mramor 

Gian 
Lorenzo 

Sochárska  
výzdoba Baziliky i 
svätého Petra tvorí neoddeliteľnú Svätý 
súčasť umeleckých pokladov chrá- Longi- 
mu. Spomedzi nich zaujmú najmä nus    

umelecky hodnotné sochárske prevedenia                                                                                                                                                                                                                         
pápežských náhrobkov ako i napr. tridsaťdeväť sôch  

zakladateľov náboženských rádov, vypĺňajúcich oválne výklenky 
na pilastroch*. Návštevníka zaujme predovšetkým štvorica kolosálnych sôch 
v nikách* stĺpov podopierajúcich centrálnu kupolu. Monumentálne* sochy 

predstavujú svätcov, ktorí sú v tesnom spojení s Kristovou smrťou. Svätá Veronika 
držiaca rúšku s odtlačkom Kristovej tváre od Francesca Mochiho z rokov 1629 –
1632, svätá Helena od Andreu Bolgiho z r. 1629 – 1639, apoštol svätý Ondrej od 

Françoisa Duquesnoya z r. 1629 – 1633 a svätý Longinus, dielo Berniniho z r. 
1630 – 1639 (mramor). 

Náhrobky  

Camillo Rusconi, náhrobok pápeža Gregora XIII., 
1723, mramor (obr. 89) 

Bazilika svätého Petra vo svojich útrobách skrýva 
množstvo náhrobkov. Byť pochovaným po boku 

prvého Kristovho nástupcu bolo a je túžbou 
mnohých. Okrem neskorších Petrových nástupcov 
túto výsadu dostalo i niekoľko svetských osobností, 

napr.: švédska kráľovná Kristína I., poľská 
princezná Mária Klementína Sobieska, cisár Otto II. 

ale aj napr. hudobný skladateľ Giovanni Pierluigi da Palestrina. 
Pravý výklenok apsidy* vypĺňa náhrobok Urbana VIII. (1623 – 1644), dielo Gian 
Lorenza Berniniho z rokov 1627 – 1647. Socha predstavujúca pápeža ako 
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sebavedomého panovníka žehná okoloidúcim natiahnutou pravicou. Zaujímavým 
doplnkom podstavca sochy sú včely, symbol pápežovho rodu Barberiniovcov. 
Pomník je doplnený alegorickými* sochami Lásky a Spravodlivosti. 

Majstrovským dielom vytvoreným koncom 15. storočia je bronzový náhrobok pápeža 
Inocenta VIII. (1484 – 1492). Je jediným náhrobkom pochádzajúcim ešte zo starej 

baziliky. Keď starú baziliku zbúrali, náhrobok vyhotovený Antoniom del Pollaiolom 
rozobrali a opäť postavili o storočie neskôr. 
Pápež sedí na tróne a pravicou pozdravuje príchodiacich. Trón je orámovaný 

reliéfmi* s vyobrazením kardinálskych cností. V ľavej ruke drží posvätnú Longinovu 
kopiju, ktorou mal byť prebodnutý Kristov bok. 
Nádherným náhrobkom vzdal Bernini hold svojmu mecenášovi. Alexandra VII. 

umiestnil medzi dve alegorické* postavy predstavujúce Lásku a Pravdu. 
Pápežovu reformu kalendára znázorňuje reliéf* na sarkofágu* dokončenom v roku 

1723. Po bokoch Gregora XIII. sú alegorické* postavy Statočnosť a Viera. Náhrobok 
je dielom sochára Camilla Rusconiho. 

       Arnolfo di Cambio, Svätý Peter, (obr. 90) 
         13. stor., bronz, výška 180 cm 

Socha svätého Petra 
Po pravej strane centrálnej lode chrámu sa nachádza bronzová 

socha svätého Petra, dielo z 13. storočia, ktoré je pripisované 
Arnolfovi di Cambio. Sediac na nádherne vypracovanom 
mramorovom tróne v ľavej ruke zviera kľúče od nebeského 

kráľovstva a pravou požehnáva okoloidúcich. Požehnanie dvoma 
zdvihnutými prstami symbolizuje dve prirodzenosti Krista – božskú a ľudskú; 

ostatné tri skrčené prsty symbolizujú Trojicu Božiu. 
Vzorom pre zhotovenie tejto sochy bola socha rímskeho senátora zo 4. storočia. 
Pravá Petrova noha, mierne prečnievajúca cez okraj podstavca, počas stáročí stratila 

svoj pôvodný tvar. K ustálenému rituálu návštevníkov baziliky totiž patrí nohu sv. 
Petra pobozkať alebo sa jej dotknúť rukou. Za sochou visí mozaikový záves 

pochádzajúci z roku 1871. 
Počas významných sviatkov (napr. oboch apoštolov, či sviatku Katedry sv. Petra – 
22. februára) sochu oblečú do slávnostného rúcha. Na hlavu jej posadia tiaru 

(slávnostná pápežská pokrývka hlavy, majúca podobu trojitej koruny) vykladanú 
drahokamami. 

Michelangelova Pieta 

Michelangelo, Pieta (obr. 91), 1499 – 1500, mramor, 174 
x 195 cm  

V prvej kaplnke v pravej postrannej lodi stojí slávna 

Michelangelova Pieta. Michelangelo mal práve 
dvadsaťpäť rokov, keď v roku 1499 vytesal mramorovú, 

174 cm vysokú sochu Panny Márie držiacej v lone telo 
mŕtveho Ježiša. 
Dielo je autorom signované (označené, podpísané) na 

diagonálnom (priečnom, šikmom) páse na Máriinej 
hrudi: MICHAEL. ANGELUS. BONAROTUS. FLORENT. 

FACIEBA(T) („Michelangelo Buonarroti z Florencie toto 
vytvoril“). Socha, pôvodne určená pre náhrobok 

francúzskeho kardinála Jeana Bilheres de Lagraulas v starej bazilike, sa v roku 

1519 dostala na súčasné miesto. 
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Z umeleckého hľadiska na soche zaujme vynikajúce opracovanie materiálu 
a dokonalá kompozičná harmónia. Pozoruhodným dojmom pôsobí Máriina mladá 
tvár k zrelým rysom svojho mŕtveho syna. Autor takto chápal jej čistotu a nevinnosť. 

Dielo má v sebe hlbokú výrazovú hodnotu, ktorou je symbióza smrti a mladosti, 
smútku a krásy. 

Sochu Michelangelovej Piety ochraňuje sklená výplň potom, čo ju v roku 1972 
kladivom poškodil jeden z návštevníkov. 

Priestranstvo pred bazilikou 
Chrám svätého Petra v takej podobe, v akej existuje dnes, je Madernovým 
a Berniniho dielom. Z obdobia rokov 1656 – 1667 pochádza aj urbanistické riešenie 

Námestia svätého Petra, ktoré na objednávku pápeža Alexandra VII. navrhol 
a zrealizoval Gian Lorenzo Bernini. Patrí medzi najvydarenejšie monumentálne* diela 

svojho druhu na svete. 

Bazilika ako architektonický skvost 

Takmer dve storočia trvala výstavba dnešného kostola, architektonickým stvárnením 
reflektujúcim dve slohové obdobia. Na jej vzhľade sa podpísala viac ako desiatka 
architektov. Na Petrovom stolci sa medzitým vymenilo tridsaťdva pápežov, z ktorých 

viacerí priamo či sprostredkovane zasahovali do výstavby alebo architektom 
vnucovali svoje predstavy. Táto nádherná grandiózna stavba už pri zbežnejšom 

pohľade nesie známky svojho dlhého vývoja a rukopisu rôznorodých autorov. 
Napriek tomu pôsobí celistvo a jednotne.  

Vrátim sa späť. Po dohovore o. Petra Smuteloviča so strážou 
vchádzame do vnútra dverami, ktoré sú za chrbtom hlavného 
oltára, pre verejnosť neprístupné. Nad dverami je náhrobok pápeža 

Alexandra VII. (obr. 92) a rovno nad našimi hlavami ľudská kostra, 
aby sme nezabudli, kam smeruje naše telo bez duše. Prechádzame 

páskou, za ktorú už pútnici nesmú a strácame sa v niekoľko 
desaťtisícovom dave pútnikov. Nachádzame sa vlastne na konci 
baziliky a tak na pokyn nášho sprievodcu ideme k hlavnému 

vchodu, aby sme si mohli urobiť prehliadku baziliky pekne po 
poriadku. V takom množstve pútnikov by sme sa bez 

komunikačného zariadenia v našich ušiach ani nepohli. Prichádzame k bráne 
(obr.93), ktorá je celkom na pravej strane baziliky a otvára sa iba na jubilejný rok. 

Z vonku je to brána. Tu z vnútra baziliky je zamurovaná a v jej 

strede visí zlatý kríž. Podľa tradície sa 
každý pútnik, ktorý vojde do baziliky, má 
dotknúť kríža. V jubilejný rok pápež 

symbolicky zabúcha kladivom na múr, 
následne sa múr celkom rozbije a brána sa 

otvorí. Po pravej strane baziliky sú 
kaplnky. Hneď prvá je Michelangelova Pieta 
(obr. 94). Traduje sa, že Michelangelo sa 

na žiadne svoje dielo nikdy nepod- 

písal. Ale v tomto prípade urobil 
výnimku, keď stál pri svojom diele 
a pútnici vedľa neho sa práve 

rozprávali o piete a dohadovali, 
kto ju vlastne urobil. Pokračujeme 

ďalej po pravej strane baziliky 
a prichádzame ku kaplnke sv. Sebastiána (obr.95), k miestu, 
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kde boli dočasne uložené telesné pozostatky 
sv. Jána Pavla II (obr. 96). Tu zostávame 
trošku dlhšie v tichej meditácii. Ďalej na 

pravej strane baziliky je kaplnka Najsvätejšej 
trojice, kde pred obrazom je krásne pozlátené 

mosadzné tabernákulum* (obr. 97). Postupne 
prechádzame do stredu baziliky, až sa ocitáme 
pri bronzovej soche sv. Petra (obr. 98). Každý, 

kto vošiel do baziliky, prichádza k soche, aby 
mohol rukou pohladiť nohu. Od toľkého 

hladenia sa úplne stratil jej pôvodný tvar nohy a teraz vyzerá 

skoro ako plutva tuleňa. V strede baziliky sa nachádza obrovský oltár a nad ním vo 
výške 29 metrov na štyroch točitých stĺpoch baldachýn*. Priamo pod oltárom sa 

nachádza hrob sv. Petra. K hrobu vedú široké schody priamo zo stredu baziliky. 
K tomuto miestu sa ešte vrátim. Postupne prechádzame na ľavú stranu. Tu je veľmi 
veľa náhrobkov a bližšie k dverám sú spovednice. Zaujímavé na tých spovedniciach 

je to, že sú návštevníkom k dispozícii stále, a čo je veľmi dôležité – nad každou 
spovednicou sú vypísané jazyky, v ktorých sa môžete so spovedníkom dorozumieť. 

Paráda. Aká to vymoženosť. Vyspovedať sa v bazilike sv. Petra v slovenčine. 
Prichádzame k stredu baziliky a tu pre lepšiu orientáciu veľkosti tohto chrámu sú po 
celej dĺžke na zemi označené dĺžky najväčších chrámov sveta, takže si môžete lepšie 

predstaviť, aká veľká je bazilika. Dostaneme sa k vchodovým dverám, (foto z vnútra 
baziliky - obr. 99) a vraciame sa späť dopredu. Ešte jeden záber  na hlavný vchod 
(obr. 100) a prejdeme k hlavnému oltáru. Tu obdivujeme vitrážne 

sklo za oltárom, ktoré zobrazuje  Ducha 
svätého. Pochádza z Českej republiky (obr. 

101). Bočným úzkym schodišťom, ktoré je 
oproti hlavnému oltáru na 
ľavej strane, schádzame 

pod baziliku (obr. 102) do 
krypty. Tento priestor je 

postavený do tvaru 
ohraničeného obdĺžnika. 
Sú tu uložené ostatky 

mnohých pápežov. Ako prvý tu vidíme hrob sv. 
Petra (obr. 103/A, B). Postupne prechádzame 
okolo hrobov ďalších pápežov (obr. 104), až 

prejdeme na koniec a čaká nás šikmá chodba smerom von 
z baziliky. Tu sa nachádzajú rôzne 

artefakty*  

z pôvodnej baziliky 

(obr. 105).  
Vychádzame von 
a tu je tvarovo 

zaujímavá fontána. Vyzerá, ako keď 
niekto postaví nad sebou tri vane (obr. 106). Oproti fontáne sú 
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všade kohútiky s pitnou vodu. Dopĺňame zásoby a delíme sa na 
dve skupiny.  
Prvá sa vracia späť do baziliky a druhá ide 

hore na kupolu. Ja som v tej prvej skupine 
a ideme spolu k hrobu sv. Jána Pavla II. Tu 

sa každý individuálne modlí svätý ruženec. 
Potom sa rozchádzame individuálne po 
celej bazilike a snažíme sa čím viac do seba 

nasať prítomnosť tohto miesta. Každým 
svojim zmyslom sa snažím maximálne 

vnímať svoju prítomnosť na tomto požehnanom mieste. Podľa 

dohodnutého času vychádzame z baziliky a stretávame sa už 
všetci spolu pred fontánou na Námestí sv. Petra. 

Čo zachytili fotoaparátom tí, čo boli na kupole? Z kupoly je nádherný výhľad nielen 
do vnútra baziliky, ale aj na celý Vatikán a Rím. Tu je malá ukážka (obr. 107/A-E). 

Ešte spoločné foto 

pred bazilikou (obr. 
108) a pokračujeme 

v dnešnom programe.  
Pešo sa presúvame 
k Anjelskému hradu. 

Ideme po ulici Via 
della Conciliazione, 
ktorá vznikla iba 

nedávno.  

V roku 1929. Na základe Lateránskej zmluvy, platnej od 7. 6. 



1929, uznal taliansky štát Vatikán ako samostatný štát s rozlohou 44-ha a postavil 
túto ulicu ako spojnicu medzi Rímom a Vatikánom.  
Ideme ďalej okolo rieky Tiber k Anjelskému hradu 

(obr. 109). Vatikán je spojený s Anjelským hradom 
obrovským obranným múrom, ktorý je ale dutý. Vo 

vnútri je chodba, ktorá spája Vatikán a Anjelský hrad. 
Túto chodbu využívali vždy v čase ohrozenia Vatikánu 
na rýchly presun do bezpečia hradu (obr. 110).  

Hrad bol postavený 
cisárom Hadriánom 
v roku 130 ako 

mauzóleum na 
pochovávanie cisárov. Podľa legendy súčasný názov 

mu udelil pápež Gregor Veľký, keď sa na znak 
ukončenia morovej epidémie nad hradom zjavil 
anjel.  

Ten obdivujeme iba zvonku a pokračujeme cez 
Ponte Sant´Angelo (Anjelský most) na druhú 

stranu Tiberu. Most je po obidvoch stranách lemovaný sochami anjelov. Na konci 
mosta na ľavej strane je socha anjela s Veronikiným závojom (obr. 111). Legenda 
vraví, že ak si zamilovaný pár pri tejto soche dá pusu, zamkne 

visiaci zámok na pletive mosta a kľúč od zámku hodí do rieky 
Tiber, nikdy sa nerozíde. Poviem Vám, tých zámkov tam bolo 
poriadne veľa.  

A už sme na druhej strane rieky. Cez rieku Tiber vidíme na 
druhej strane budovu justičného paláca a pri ďalšom moste 

odbočujeme doprava na ulicu Via Tomacelli, potom na ulicu 
Via Condotti (najluxusnejšia nákupná ulica v Ríme), plnú 
butikov, pizzérii a kaviarni, až prídeme na Piazza di Spagma - 

Španielske námestie.5  
Svoj názov dostalo od Španielskeho cirkevného zastupiteľstva 

pri Svätej stolici v neďalekom Palazzo Monaldeschi, kde sídli 
aj v súčasnosti. Naše kroky ale pokračujú ďalej. Na 
Španielske schody (obr. 112). Tu si sadáme a trochu 

relaxujeme po rýchlom pešom presune z Vatikánu. Čas 
využívame aj na konzumáciu jedla a doplnenie vody 
z blízkej populárnej fontány Barcaccia (obr. 113) 

priamo pod schodmi – v 
strede Španielskeho 

námestia. Podobne ako do 
mnohých iných fontán a 
stoviek studní v Ríme je voda 

privádzaná z hôr – čerstvá, 
chutná a nádherne studená aj v najsparnejších 

horúčavách. Žiaľ, už nie akvaduktom*.  
Vrátim sa ešte k španielskym schodom. Tie boli postavené v rokoch 1721-1725. 
Tých schodov je  135 a tvoria spojnicu medzi Španielskym námestím a Francúzskym 

kostolom Najsvätejšej trojice na kopci ako pamiatka na oslavu mieru medzi 
Francúzskom a Španielskom. V roku 1725 ich inauguroval pápež Benedikt XIII. 
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Dnes sú obľúbeným miestom stretávok Rimanov (zvlášť zamilovaných párov) 
a vyhľadávaným miestom pre turistov. Od rána, pomaly až do druhého rána, tu vždy 

kúpite čerstvé ruže. Pouličný 

predavači prídu až priamo k vám 
a nanútia vám kúpiť si kvet pre 

svoju milovanú. A keď je milovaná 
hneď pri vás, výsledok predaja je 
vám už určite známy. Otec Marek 

v duchu zachovania tejto tradície 
sa nám nenápadne stratil a za 
chvíľu sa vrátil s plným náručím 

červených ruží a každú z našich 
dám obdaroval jednou ružou. 

Počas rozdávania ruží sa zrazu 
úplne zotmelo. Dámy, ešte 
spoločné foto (obr. 114) 

s obdarovateľom ruží  a pokraču-
jeme ďalej okolo Stĺpu Nepoškvrneného Počatia, postaveným v roku 1856 na 

pamiatku vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie (8. 12. 1854) 
k Fontane di Trevi (obr. 115).6  
Za desať minút pešej chôdze sme tam.  Legenda hovorí, že každý, kto sa napije vody 

z fontány, alebo sa k nej otočí chrbtom a cez ľavé rameno hodí do nej mincu pravou 
rukou, sa do Ríma určite vráti. Počas plnej turistickej sezóny vyberú z fontány tri až 
päť tisíc eur denne. Tieto mince sú venované Červenému krížu. My sme to šťastie 

nemali. Fontána bola kvôli rekonštrukcii bez vody a celá ohradená hrubým 
priesvitným plexisklom. Na mince tam bola prichystaná taká malá nádoba v tvare 

pekáča na koláče.  
Fontánu dal v roku 1732 postaviť pápež Klement XII. priamo na priečelí paláca Poli 
na námestí Piazza di Trevi.  

Svoj názov získala podľa ulice, kde sa stretávajú tri cesty (tre vie). Je vyústením 
rímskeho akvaduktu* Aqua Virgo, ktorý zásoboval centrum Ríma vodou z 20km 

vzdialeného zdroja. Postaviť ho dal Marcus Vipsanius Agrippa v roku 19 pred 
Kristom (k tomu menu sa ešte vrátim neskôr).  Obrovská baroková fontána bola 
dokončená až v roku 1762. Je 

vysoká 26,3m a široká 49,15 m. 
Denne cez ňu pretečie 80 tisíc 
kubických metrov vody. Z hlavnej 

niky paláca Poli vystupuje socha 
Neptúna, boha morí, ktorá je 

vysoká 5,8m. Stojí na koči v tvare 
mušle, kde pod mohutnou 
kaskádou v trblietajúcej vode ho 

ťahajú dva okrídlené morské 
kone, ktoré sú vedené morskými 

mužmi – tritonmi*. Vzpínajúci sa 
morský kôň symbolizuje večný 
nepokoj a pokojný kôň zasa 

morský pokoj a mier. Po stranách Neptúna stoja sochy, ktoré predstavujú blaho 
a zdravie. Nad nimi sa nachádzajú štyri ročné obdobia prinášajúce dary. K 
zaujímavým patrí aj panna, ktorá ukazuje vojakom prameň. Po informáciách 
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o histórii a súčasnosti od nášho sprievodcu pokračujeme nočným Rímom. 
Prichádzame na námestie Piazza Colonna (Námestie stĺpu), kde sa nachádza Stĺp 
Marka Aurélia (obr. 116).7 Zvláštne je, že všetky stĺpy – obelisky*, 

ktoré sme doteraz  videli, priviezli Rimania väčšinou z Egypta. 
Tento bol priamo postavený tu v rokoch 180 – 196 po cisárovej 

smrti. Stĺp Marka Aurélia sa skladá z dvadsiatich ôsmich blokov z 
carrarského mramoru. Jeho telo vysoké 29,62 metra s priemerom 
3,7 metra stojí na desať metrov vysokom podstavci. Na špirálovom 

reliéfnom* páse,  pripomínajúcom štýl Trajánovho stĺpu, je 
vytesaných stošestnásť bojových scén zachytávajúcich obe 
vojenské ťaženia Marka Aurélia proti Markomanom a Sarmatom v 

rokoch 172 – 175 po Kr. Ich prevedenie je však oproti tomuto stĺpu 
odlišné. Hlboké vrypy spôsobujú rozčlenenie povrchu na navzájom 

kontrastné plochy. Postavy sú plastickejšie a výraznejšie. 
Reliéfy* sú veľmi významným historickým dokladom. Sú jediným 
zachovaným ikonografickým svedectvom bojov medzi Rimanmi a 

stredoeurópskymi germánskymi kmeňmi. Jednotlivé výjavy i 
samotné postavy sú zdrojom informácií, ktoré nie je možné získať z iných zdrojov: z 

archeologických vykopávok ani písomných prameňov. Vzhľad rímskych vojenských 
táborov, spôsob premostenia rieky, ale aj vzhľad osôb či príbytkov Germánov 
predstavujú jedinečný zdroj poznatkov a 

dokladov týkajúcich sa spomínaných udalostí. 
Na snímke v treťom závite zdola je na stĺpe 
Marka Aurélia slávny výjav – „zázračný  dážď“, 

ktorý zachránil Rimanov v bitke  s  Kvádmi na 
území dnešného Slovenska (obr. 117). 

Latinské pomenovanie stĺpa dosvedčuje, že stĺp 
bol pôvodne zasvätený nielen cisárovi, ale aj jeho 
manželke Faustíne. Ich pozlátené sochy pôvodne stáli na hlavicovej platforme* 

monumentu, na ktorú je možné vystúpiť po sto deväťdesiatich stupienkoch 
vnútorného točitého schodiska. V roku 1589 dal pápež Sixtus V. obe sochy odstrániť 

a nahradiť bronzovou sochou apoštola Pavla s mečom. 
Okolo stĺpa ide ulica Via del Corso. Čo som ešte nikde nevidel, bola budova Palazzo 
Colonna (obr. 118/A, B, C). Cez túto budovu sme 

prešli, aby sme nemuseli obchádzať dookola celé 
námestie. Vošli sme 
dovnútra a našli sme 

sa ako keby vonku na 
ulici, ibaže pod 

sklenenou strechou, ktorú 
tvorila nádherná vitráž. Na 

zemi je prekrásna 
mramorová dlažba s 

vysokým leskom. Dookola sú samé butiky a kaviarne 

a na druhom poschodí sú byty. Hore na vrchných 
podlažiach je obrazová Galleria Alberto Sordi. 
Vychádzame na druhú stranu ulice a pokračujeme ďalej v našej púti nočným 

Rímom. 
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Za chvíľu prichádzame na námestie Piazza della Rotonda k obrovskej antickej 
budove postavenej v rokoch 27 – 25 pred Kristom na pamiatku víťazstva pri Actiu– 
Panteón, chrám všetkých bohov. Za stavbu Panteónu vďačíme zaťovi a priateľovi 

prvého rímskeho cisára Augusta konzulovi M. Vipsaniovi Agrippovi, o čom svedčí aj 
nápis na priečelí budovy: „M. AGRIPPA L.F. COS.TERTIUM FECIT“- Postavil M. 

Agrippa, Luciov syn za svojho tretieho konzulátu.8 
S Menom M. Vispania Agrippu sa spájajú viaceré významné stavby v Ríme i mimo 
neho. Dal vybudovať vodovod aqua Marcia, ktorý privádzal do Ríma pitnú vodu – po 

malých úpravách, napr. výmena akvaduktov* za potrubie, fungujú jeho vodovody 
dodnes, a vodovod Aqua Virgo, ktorý zásoboval vodou kúpele, nechal odvodniť 
močaristú pôdu na Martovom poli (campus Martius), rozsiahlu sálu Saepta Iulia. 

Ako prvý prikázal namaľovať a verejne vystaviť mapu Rímskeho impéria.  
Panteón je obrovská vysoká stavba. Stĺpová hala pred vstupom do budovy s 

mohutnými porfýrovými* stĺpmi bola pravdepodobne 
kedysi portikom Agrippových kúpeľov (obr. 119). 
Samotná budova je kruhová rotunda* s priemernou 

šírkou a výškou 43,40 metrov s obrovskou polguľovou 
kupolou, ktorá bola častou 

inšpiráciou mnohých archi-
tektov (obr. 120). Panteón 
bol vystavený mnohým 

živelným pohromám – 
požiare, zemetrasenia, záplavy, ale vždy odolal. Odolal aj 
rôznym ľudským zásahom. Pozlátené bronzové tehly zo 

strechy boli strhnuté a prevezené do Konštantínopolu. 
Bronzové obloženie strechy bolo roztavené. Použilo sa na 

štyri stĺpy v svätopeterskej bazilike, ktoré držia balda-
chýn nad hlavným oltárom a na delá Anjelského hradu. 
Dnu sme sa nedostali, lebo už bol pokročilý čas a budova bola pre verejnosť 

zatvorená. Nevadí. Možno niekedy nabudúce. Ešte si trošku posedíme pri fontáne 
pred Panteónom (obr. 121) a pokračujeme ďalej. Od 

toľkého chodenia už ani nevnímame čas, ani hlad, ani 
smäd. Je mi to smiešne, ale ideme ako naprogramované 
stroje. Alebo ako japonský turisti. Zastaviť, rýchlo 

urobiť čo najviac záberov a rýchlo ďalej. 
Prichádzame na námestie Piazza Navona (obr. 122).9 

Toto námestie vzniklo na 

priestranstve Domiciánovho 
(cisár v rokoch 81 – 86 po Kristovi) štadióna, kde sa konali 

atletické hry, neskôr i gladiátorské zápolenia. Štadión bol 
dlhý 276 a široký 106 metrov a mohol pojať tridsaťtisíc 
divákov. V období renesancie sa začalo s jeho 

urbanistickou premenou. Hracia plocha sa stala 
námestím a namiesto štadióna sa postavili jedny z 

najvýstavnejších rímskych palácov (Palazzo Masimo alla 
Colonne a Palazzo Madama) a čoskoro sa stalo 
vyhľadávanou obytnou štvrťou rímskej nobility. Po 

nástupe pápeža Inocenta X. (1644 - 1655) sa začalo s 
grandióznou prestavbou; dal prestavať Kostol Sant' 
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Agnese in Agone - kostol sv. Agnešky v agónii* (obr. 123) 
na honosný barokový chrám a zreštaurovať tu existujúce 
dve fontány. Na jeho severnom konci sa nachádza 

Neptúnova fontána (obr. 
124) a na južnom konci 

námestia Fontána 
s murínom.  
V strede námestia 

pribudla tretia, najhonosnejšia Fontána štyroch riek 
s výrazne sa týčiacim obeliskom*. Štyri kolosálne 
postavy, predstavujú veľké rieky štyroch 

kontinentov: Níl, Ganga, Dunaj a Rio de la Plata. 
Vrch fontány je korunovaný holubicou Ducha 

Svätého - znak pápeža Innocenta X. (obr. 125).  
Námestie je živým priestorom, 
hojne vyhľadávaným miestny-

mi obyvateľmi ako aj 
návštevníkmi Ríma. 

Priestor má mnohoraké 
využitie - okrem už tradičného 
trhu a vianočných trhov, 

severne orientovaná časť 
námestia sa stala miestom, na 

ktorom svoje výtvarné diela vystavujú a predávajú 
rímski umelci. Keď sme tam prišli my, boli tam 
akurát títo rímski umelci, ktorí priamo pred našimi 

očami maľovali obrazy, portréty, karikatúry a čo 
vám vaše srdce zažiadalo a za veľmi prijateľné ceny. 
Tu sa rozdeľujeme na dve skupiny. Jedna skupina 

sa rozhodla, že využijú ponuku rímskych pizzerii 
a odchádzajú bočnými uličkami aj s našim 

sprievodcom Peťom Bačikom (obr. 126/A, B, C). 
Druhá skupina, v ktorej sa nachádzam aj ja 
s manželkou ostávame na námestí a sledujeme 

nočné dianie. Pozorujeme prácu maliarov, 
obdivujeme všetky tri fontány a architektúru 
okolitých stavieb. Aj keď je už neskorá nočná 

hodina námestie je plné. Dokonca sú tu aj rodiny 
s malými deťmi. Okrem maliarov prichádzajú aj 
černosi – pouliční predavači – s kabelkami. Sú tu aj 

karabinieri, ktorí sa starajú o bezpečnosť 
a poriadok. Bolo zaujímavé sledovať hru 

karabinierov a černochov, koho táto hra skôr omrzí. 
Černoch roztiahol deku, poukladal kabelky a už ich 
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núkal každému okoloidúcemu. Keď zbadal karabiniera, chytil deku za všetky štyri 
rohy a hneď odišiel. Za chvíľu sa vrátil a celé sa to opakovalo znova a znova. Neviem 
dokedy táto hra trvala, lebo my sme asi po hodine a pol, keď sa vrátila prvá skupina, 

odišli. O 2215 prichádzame k rieke Tiber a tu čakáme na autobus. Asi po polhodine 
prichádza a  odchádzame na hotel. 2315 sme už konečne na hoteli. Podľa krokomera 

otca Mareka sme dnes prešli 17 kilometrov. Fífa. Klobúk dole pred výkonom našich 
dôchodcov, ktorí to bez reptania zvládli. Dnes už ani nezapínam televíziu. Som plný 
zážitkov a všetkého, čo som dnes videl a počul. Ukladám si to do svojej pamäti 

a idem spať. Zajtra nás čaká tretí a zároveň aj posledný deň v Ríme. 
 
  



Deň štvrtý – streda 16. 9. 2015 

Aj napriek včerajšiemu chodeckému megavýkonu, sme už všetci o 0645 na 
raňajkách. Dnešný odchod z hotela bol naplánovaný na 0815, ale 

my odchádzame autobusom už o 0750.  Vyrážame skôr, lebo naším 
prvým cieľom je Námestie pred bazilikou 
sv. Petra. Dnes je audiencia u sv. otca 

Františka (vstupenka – obr. 127). 
Ponáhľame sa, aby sme mali dobré 

miesto. Dnes vyzerá námestie úplne 
inak ako včera. Od ulice Via della 
Conciliazione je námestie oddelené 

zábranami (obr. 128). Na samotnom 
námestí sú vytvorené sektory pre návštevníkov a koridor pre papamobil. Iba krátko 
o samotnom námestí.  Jeho tvorcom je ďalší známy umelec – Gianlorenzo Bernini. 

Na námestí sa nachádza množstvo sôch znázorňujúcich svätcov a v jeho strede je 
obelisk*. Kapacita námestia je obrovská, vojde sa sem približne 400 000 ľudí. Ešte 

pred vstupom na námestie sa stretávame s 
pracovníkmi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
– vojakmi, policajtmi a hasičmi (obr. 129). Aj oni prišli 

na audienciu k sv. otcovi Františkovi so svojim 
ordinárom Mons. Františkom Rábekom. Keď vidíme 
slovenskú vlajku, nadšene kričíme a mávame našou 

vlajkou. Oni už stoja v rade na vstup na námestie. My 
sme zatiaľ na boku 

(obr. 130), lebo o. 
Marek aj s Peťom Bačikom odišli preč a my tu na 
nich máme počkať. Za polhodinu sa vracajú aj 

s prekvapením. Je ním Ivetka Šemetková 
z Prievidze (obr. 131). 

Študovala v Bratisla-
ve, potom odišla 
študovať do Prahy, 

kde sa zoznámila 
s jedným Talianom, jej budúcim manželom. Po sobáši 
sa presťahovala do Ríma, kde žije už 31 rokov. Veľmi 

sa tešila z toho, že nám môže robiť tlmočníčku 
a hlavne, že my s ňou budeme hovoriť slovensky.  

Tak a teraz sa už môžeme aj my zaradiť do radu. Boli 
sme upozornení, že budeme prechádzať cez kontrolu, 

preto nesmieme mať žiadne kovové predmety. Ani dáždniky. Myslel som, že na pivo 

v plechovke sa to nevzťahuje, ale mýlil som sa. Detektor kovov pri kontrole môjho 
batohu začal pípať. Karabinier ho otvoril a vybral z neho pivo a položil ho na rímsu 

stĺpa. Dal batoh ešte raz cez detektor a keď už nepípal, tak mi ho vrátil a ja som 
mohol vstúpiť na námestie. Posunkami som sa dožadoval vrátenia piva.  Takisto mi 
odpovedal posunkami, že v žiadnom prípade.  

Prichádzame celkom na kraj, po ľavej strane baziliky a takých 100 metrov pred nami 
je veľkoplošná obrazovka. 
Pred tým než sa začala audiencia nám Ivetka Šemetková v krátkosti opísala svoj 

životný príbeh. Je rozvedená. Má tri dcéry. Dve staršie sú čisto Talianky, ale tá 
najmladšia sa cíti ako Slovenka a po skončení školy chce prísť bývať na Slovensko. 

Spomínala s humorom na svojho otca, ktorý sa z nej stále smeje, keď príde domov, 



že rozpráva po slovensky ako Maďar. Nám to tiež tak teraz pripadalo ale čím viacej 
sme sa s ňou rozprávali, tým rýchlejšie sa jej vracali späť naše slová.  
O desiatej hodine začína audiencia. Najprv sa 

svätý otec, pápež František prevezie 
papamobilom po námestí (obr. 132/A, B). 

Potom nasleduje príhovor. Po ňom 
predstavenie a privítanie pútnikov. Otec Marek 
nás upozornil, aby sme čím menej používali 

fotoaparáty, lebo vidieť sv. otca, pápeža 
Františka naživo je veľký duchovný zážitok, 
ktorý si pri samotnom fotení neužijeme, lebo 

sa viac sústredíme na fotenie ako na 

prítomnosť sv. otca, pápeža Františka. Nie všetci si vzali 

jeho slová k srdcu.  Svätý otec, pápež František vo svojom 
príhovore (obr. 133) vyzdvihol ženu ako základ rodiny, 

ženu ako rodičku, ženu ako 
pokračovateľku  života – to už 
nám prekladala Ivetka. Po 

príhovore mu začali poverení 
pracovníci Vatikánu predstavovať 
pútnikov. Každý vo svojom jazyku. Najprv začali vítať 

pútnikov zo Španielska a zo všetkých krajín Južnej Ameriky, 
kde sa hovorí po španielsky. Potom z Portugalska a Južnej 

Ameriky, nasleduje Francúzsko, Nemecko, Poľsko, 
Slovensko, celá Afrika.  Ako poslední boli predstavení pútnici z Talianska. Nemohli 
sme uveriť, keď sme počuli slovenčinu na svätopeterskom námestí. Tie slová mi ešte 

stále znejú v ušiach: „Vítame všetkých pútnikov zo 
Slovenska (obr. 134).  Zamestnancov Ministerstva 

vnútra spolu so svojim 
ordinárom Mons. Františkom Rábekom (135/A, B).  
Vítame pútnikov z farnosti Čemerné.“ 

Všetky naše ruky vyleteli ako na pokyn hore. Kričali sme od radosti. Aká to Božia 

milosť. Boh robí úžasné zázraky. My, takí malí a nehodní, drobná črieda z 
Čemerného, o ktoré sa On stará, sme boli tu na takom posvätnom mieste privítaní. 
Po skončení audiencie zmizli karabinieri aj zátarasy. Moje pivo na mňa čakalo tam, 

kde ho karabinier položil. Na rímsu stĺpa. Bolo tam aj kopu iných vecí. Dáždniky, 
otvárače na konzervy, paličky, vreckové nožíky...  
Máme voľno až do druhej hodiny popoludní. Každý ho využíva po svojom. Niektorí sa 

rozbehli do butikov so suvenírmi, iní sa rozhodli ten čas venovať obhliadke Vatikánu 
a ostatní ostali sedieť v tieni svätopeterského stĺporadia. Ostávam aj ja. Najprv niečo 

zjesť, potom vypiť skonfiškované pivo, fotoaparát do ruky a ide sa. Odchádzam sám. 
Manželka chce ostať pomodliť sa.  
Zdvihol som sa, keď mi do očí padla visačka jednej mníšky. Neďaleko nás sedela 



skupina mníšok Božského Vykupiteľa rôznej národnosti 
a farby pleti. Rozprávali sa po taliansky. Všetci mali 
visačky. Na nich meno a štát, z ktorého pochádzajú. 

Jedna z mníšok mala na visačke Slovensko. Pristúpil som 
bližšie a pozdravil som po slovensky: „Pochválený buď 

Ježiš Kristus!“ Tá mníška sa otočila, naširoko roztvorila 
oči a s radosťou odpovedala. „Až naveky! Amen!“ Na jej 
otázku, odkiaľ viem, že je zo Slovenska, som ju upozornil, 

že to má napísané na visačke. S chuťou sme sa zasmiali 
a začal náš družný rozhovor, o to srdečnejší, keď som jej 
povedal, že aj ja mám sestru v tej istej reholi.  

Po našom rozhovore pokračujem ďalej po svätopeterskom 
námestí, kde si ma odchytila jedna černoška, či jej 

neurobím foto (obr. 136). Naša dorozumievacia reč boli 
ruky, ale dorozumeli sme sa. Snažím sa čo najviac 
zachytiť fotoaparátom, nielen architektúru, ale aj ľudí. Postáť v blízkosti fontány 

(obr. 137) v tomto horúcom počasí je veľmi 
osviežujúce. Voda vytryskuje hore a padá naspäť dole. 

Vytvára úplne jemný dážď ako keby hmlu, ale 
priehľadnú. Kopa ľudí sa strieda 
pri fontánach, aby sa trochu 

osviežili a pokračujú ďalej. 
Stĺporadie (obr. 138) pojme pod 
svoju strechu obrovské množstvo 

pútnikov, ktorý využívajú tieň na 
odpočinok. 

Na námestí je obrovský obelisk*, ktorý bol postavený za pápeža 
Sixta V. v roku 1586. Fotím svätopeterskú baziliku, sixtínsku 
kaplnku a na nej miesto, kde sa nadkladá komín v prípade voľby 

pápeža, aby bol dobre viditeľný. Okná, kde má kanceláriu sv. otec František. Celé 
námestie má zaujímavý tvar. Vyzerá to asi takto: Bazilika je hlava, vlastne jedno 

veľké telo. Z neho vychádzajú dve ruky - stĺporadie, ako otvorená náruč pre 
každého, ktorá chce všetkých prijať. Fotím ďalej. Môj zrak padol na vstup do 
Vatikánu cez stĺporadie. Na jednom mieste mi to skoro pripadalo až neuveriteľne 

rozprávkové (obr. 139). Stĺporadie, za ním 
hradby a  v  nich dva oblúky - vstup do 
Vatikánu. Pred ním je ulica plná obchodov. 

Väčšinou suveníry, rýchle občerstvenie, 
pizzerie, zlatníctvo. Aj tu za hradbami 

Vatikánu sú pozostatky 
Agrippovho vodovodu, 
ktorý funguje až do- 

dnes (obr. 140).  
Pomaly sa vraciam k manželke, lebo za chvíľu sa máme 

stretnúť pri jednej z dvoch fontán.  
Konečne sa všetci stretávame a pešo sa presúvame k stanici 
metra. Dnes to máme aj s prestupovaním. Vystupujeme na 

stanici Termini a prestupujeme na druhý vlak (obr. 141). Tu 
v Ríme má metro jednu zaujímavosť, s ktorou som sa nikde 
nestretol. Keď počas výstavby metra našli staré 

archeologické náleziská, vyšli s metrom von na povrch 
a pokračovali. Potom znovu pod zem. Neviem ako teraz, ale 



u nás v minulom režime, myslím pred rokom 1989, 
by sa s tým určite nikto nebavil. S nejakými starými 
múrmi.  

Našou ďalšou zastávkou je Colosseo. 1445 
prichádzame pred Koloseum. Tu sa delíme na dve 

skupiny. Jedna skupina 
s Peťom Bačikom ide na 
prehliadku Kolosea (obr. 

142). 
Druhá skupina s o. Marekom 
ostáva dole pod Koloseom. Ja 

ostávam v tej druhej skupine. 
Všetci sme sa spolu zhodli, že 

pôjdeme na Rímske fórum (obr. 
143), ktoré vo svojom rozkvete, za čias cisárov, bolo centrom 
verejného života. Keď sme prišli k ulici, ktorá vedie 

k Rímskemu fóru, naša skupina sa znovu delí na dve menšie 
podskupiny. Jedna podskupina, vidiac to rapídne stúpanie 

ulice, to úplne vzdáva a ostáva dole pri Kolosee. Druhá, aj 
napriek stúpaniu, pokračuje vo svojom predsavzatom cieli – 
vidieť Forum Romanum (Rímske fórum). Ja som v tej prvej 

podskupine a tak nechávam manželku aj s ostatnými sedieť 
na rímse plotu oproti Koloseu, beriem fotoaparát do ruky a idem loviť. Smer 
Koloseum. 

 
Trochu z histórie.10 Miesto, kde stojí teraz Koloseum, bolo kedysi husto osídlené. 

Potom prišiel veľký požiar, ktorý túto časť mesta skoro celkom zničil. V roku 64 n. l. 
ho cisár Nero zabral a zaradil do svojho osobného majetku. Tu postavil obrovský 
palác Domus Aurea (Zlatý dom), ktorý bol sídlom nevídaného luxusu, ale aj nevkusu 

a nerestí. Pred palácom vytvoril umelé jazero obklopené rôznymi pavilónmi 
a záhradami. Z tohto dôvodu dal rozšíriť aj akvadukt* Aqua Claudia, aby mohol 

dostatočne zásobovať tento priestor vodou. Pred vstupom  do paláca stála gigantická 
bronzová socha Neróna. Merala 120 stôp, čiže 36,576 metrov. Po páde cisára 
Neróna, bolo skoro všetko zničené, okrem sochy. Po ňom nastúpil cisár Vespián 

Flavio. Chcel sa ľudu predstaviť ako veľký cisár, preto sa rozhodol, že postaví nový 
obrovský Flaviovský amfiteáter, aký tu ešte nebol. Na jeho stavbu si vybral práve 
toto miesto, ako keby ho chcel symbolicky vrátiť občanom Ríma. A tak v roku 70 n. 

l. sa začalo so stavbou. Cisár Vespián sa nedožil jeho dokončenia. Keď zomrel, 
v roku 79 n. l., bolo Koloseum postavené po tretie podlažie, jeho stavbu dokončil až 

jeho syn, cisár Títus v roku 80 n. l.. 
Ako stavebný materiál sa používal mramor, travertín, pálené tehly a betón. Je 
zaujímavé, že už vtedy poznali betón a jeho správne umiestnenie. Ako spojovací 

materiál medzi jednotlivými kamennými a betónovými blokmi používali bronzové 
prúty. 

Rozmery pôdorysu – obvod 527 metrov, dĺžka 188 metrov, šírka 156 a výška 48,5 
metra. Antické umenie tu ukazuje, ako geniálne možno zabezpečiť pohyb niekoľko 
tisícového davu ľudí. Bolo tam 80 vchodov. 76 označených číslicami pre vstup 

divákov. Dva neoznačené vstupy, z dvoch svetových strán, viedli priamo do cisárovej 
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lóže a ďalšie dva priamo do arény. Dômyselne prepracovaný systém schodíšť 
a koridorov zabezpečoval hladký a rýchly vstup a odchod návštevníkov. 
Popod celé koloseum pretekal obrovský kanál.  Dookola kolosea sa pod dlažbou 

nachádzalo potrubie, ktoré odvádzalo vodu a odvodňovalo koloseum a jeho okolie. 
Týmto potrubím voda stekala do nižšieho kanála, ktorý sa nachádzal niekoľko 

metrov pod zemou a spojoval štyri veľké potrubia, ktoré ústili do hlavného kanála. 
Koloseum malo skoro 3000 metrov vodného potrubia a nachádzali sa tu aj verejné 
záchody. Cisár Vespián využil to, že Nero rozšíril akvadukt* a umožnil tak divákom 

Kolosea úžasné divadlo. Celá aréna sa dala za krátky čas zaplniť vodou a tak sa tu 
konali aj námorné bitky. Vďaka prepracovanému kanalizačnému systému sa voda 
rýchlo stratila. Neskôr nechal cisár Domitianus (81 – 96 n. l.) upraviť podzemie 

Kolosea a už nebolo možné zaplavovať arénu vodou. Dal postaviť hypogeum (dve 
podzemné poschodia), sériu podzemných tunelov používaných k ubytovaniu zvierat 

a otrokov. Na vrchol Kolosea dal umiestniť galériu, aby zvýšil kapacitu miest 
k sedeniu. Neviem aká bola presná kapacita Kolosea. Niektorí historici uvádzajú 
číslo 50 000, iní 65 000, ďalší 70 000. Našiel som na internete aj takých, ktorí 

uvádzajú číslo 80 000 ľudí.   
Ďalšou zaujímavosťou Kolosea bola zaťahovacia strecha. V prípade dažďa, alebo 

veľmi slnečného počasia sa Koloseum zakrývalo obrovským plátnom. Celý tento 
systém obsluhovali dve námornícke jednotky. 
Dnešný názov Koloseum dostal až v ôsmom storočí. Pravdepodobne podľa kolosálnej 

sochy cisára Neróna, ktorú Vespián nechcel zničiť, ale vymenil iba hlavy a sochu 
pomenoval po Apollónovi. Neskôr bola pretvorená na sochu boha Hélia (dnes je tam 
po tých sochách iba vyznačené miesto, kde stáli). Alebo podľa svojej vlastnej stavby, 

lebo Flaviovský amfiteáter je naozaj obrovský, dômyselne prepracovaný kolos. Vďaka 
všetkej tejto pokročilej technike je Koloseum považované za stavbu, ktorá ďaleko 

predišla svoju dobu. Jej dokonalá konštrukčná metóda sa dnes javí ako prekvapivo 
moderná, podobná tej, akou sa budujú oceľové konštrukcie mrakodrapov. 
Vynikajúci príklad rímskeho staviteľského umenia. Keď sa dnes pozerám na naše 

nové stavby, tak si myslím,  že im chýba práve ten staviteľský um a všetko už za 
nich dotvára počítač. Pre svoju výnimočnosť nie náhodou bolo Koloseum zaradené 

ako jeden zo siedmych divov sveta. 
Počet mŕtvych, ktorí zomreli v aréne Kolosea, sa dnes už nedajú presne vyčísliť. 
Niektoré zdroje uvádzajú počet 400 000, niektorí historici sa domnievajú, že tu 

zahynulo 700 000 ľudí a niektorí odhadujú až dvojnásobok. K tomu si ešte musíme 
pripočítať najmenej 1 000 000 zvierat. Týmito hrami na život a smrť si Rimania 
dokazovali, že sú pánmi celého sveta, pánmi nad životom aj smrťou. 

V súčasnosti sa Koloseum postupne obnovuje. Teda, aby 
som bol presnejší, tie 

časti, ktoré ostali, sa 
dávajú do pôvodného 
stavu a konzervujú sa. 

Lešenie postupne 
obchádza Koloseum 

dookola (obr. 144). Keď 
pozerám na časť, ktorá už je po rekonštrukcii, 
musela to byť naozaj kolosálna stavba, pýcha Ríma 

(obr. 145). Hneď vedľa Kolosea je Konštantínov 
víťazný oblúk (obr. 146). Dal ho postaviť rímsky senát po Konštantínovom víťazstve 
v roku 312 n. l.. Na jeho stavbu boli použité skoro všetky prvky z Títovho víťazného 

oblúka. Nachádza sa na začiatku Via Sacra - Posvätná cesta, ktorou prechádzali 
cisári po víťazných bitkách aj so svojou korisťou. Via Sacra sa považuje za najstaršiu 



ulicu Ríma. Začína sa pri víťaznom oblúku, pokračuje 
okolo Kolosea smerom na Forum Romanum (Rímske 
fórum) a končí na vrchu Kapitol, kde bolo posvätné 

miesto rímskych bohov. V súčasnej dobe tu sídli 
rímsky magistrát.  

Snažím sa 
fotoaparátom zachytiť čo najviac. Tu od Kolosea 
vidno aj Pomník Viktora Emanuela II., ktorý je 

na Piazza Venezia - Benátske námestie (obr. 
147).  
Hneď oproti Koloseu na začiatku Forum 

Romanum (Rímske fórum) sú pozostatky 
Maxenciovej baziliky (obr. 148).  

Prichádzam na začiatok ulici Via Sacra - Posvätná 
cesta (obr. 149). 
Je to kamenná 

cesta a svoj tvar 
si zanechala ešte 

od čias cisárov. 
Po  ľavej strane 

ju lemujú borovice a za nimi Domus Aurea 

(Zlatý dom) cisára Nera, ktorý bol neskôr 
prestavaný na gladiátorskú školu. Dnes môžeme 
obdivovať iba to, čo tu zostalo (obr. 150/A, B). 

Po pravej strane mám 

Koloseum a tak, aj keď nie 
som vo vnútri, cez jednotlivé 
vchody do Kolosea využívam 

možnosti novodobej techniky 
približovania a fotím si aj 

 

interiér (obr. 151/A, B, C, D, E). 

  
Obchádzam celé Koloseum a v jednom výklenku vidím našu skupinu (obr. 152/A, B, 

C, D). 
 
Konečne sa dávame všetci dokopy a 1630 sa presúvame rýchlejším tempom do 

Lateránskej baziliky. Prechádzame okolo neďalekej gladiátorskej školy, ktorá bola 
tunelom prepojená s Koloseom. 



Okolo Baziliky sv. Klementa11 (obr. 153) 

sme iba preleteli a pokračujeme ďalej. Ja 
iba spomeniem, že v 1. storočí tu bola 
postavená dlhá mincovňa a obytný dom. 

Okolo roku 200 bola prestavená na 
mithraeum*. 

Neskôr, v 6. storočí, keďže sa okolitý terén 
stále zvyšoval, tu bol na mithraeume* 
postavený kostol sv. Klementa. Ako keby 

na streche. Prvé podzemné podlažie bolo 
zasypané. Do tohto kostola priniesol sv. 
Cyril a sv. Metod telesné pozostatky sv. 

Klementa,  štvrtého pápeža, ktorý bol 
cisárom Trajanom vyhnaný do vyhnanstva 

na polostrov Krym, kde zomrel 
mučeníckou smrťou. Bol priviazaný ku 
kotve a hodený do mora. Tu 14. 2. 869 vo 

veku 42 rokov zomrel a bol pochovaný aj 
sv. Cyril – po príchode do Ríma vstúpil do 

kláštora a prijal meno Konštantín. Po 
dohovore s pápežom Hadriánom II. bol na 

žiadosť staršieho brata Metoda pochovaný práve v kostole sv. Klementa. V 11. 

storočí bol Rím spustošený Normanmi a kostol sv. Klementa zasypaný. Už v 12. 
storočí tu začali stavať Baziliku sv. Klementa a pozostatky kostola sv. Klementa 
poslúžili ako základy baziliky. 
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Dnešná vonkajšia podoba je práve z 12. storočia. 
Vnútorná časť bola častejšie prestavená, ale 
vonkajšok zostal zachovaný. V 19. storočí sa tu 

vykonal archeologický prieskum a bola pre 
verejnosť sprístupnená aj stará pôvodná bazilika 

a mithraeum*, ktoré sa neskôr využívalo ako 
malé katakomby*. V dvoch podzemných 
podlažiach je  16 hrobov. V bočnom oltári 

v podzemnej bazilike našli sarkofág*, hrob sv. 
Cyrila – Konštantína. Od roku 1952 je tu i kamenný oltár – dar amerických 
Slovákov. Na stenách sú umiestnené ďakovné tabuľky od slovanských národov 

a bulharský mozaikový portrét sv. Cyrila z roku 1929. Úroveň terénu sa od 1. 
storočia zvýšila skoro o 20 metrov. Aj vstup do dnešnej baziliky z 12. storočia je už 

nižšie viac ako 1 meter. 
 
Tlačí nás čas, lebo za chvíľu vstup do Baziliky sv. Jána v Lateráne na turistickú 

obhliadku nebude možný. Ešte niekoľko sto metrov hore miernym kopcom 
a prichádzame na námestie Piazza di San Giovanni in Laterano - Námestie svätého 

Jána v Lateráne. Pred nami stojí obrovský obelisk* (obr. 154). Pri svojich vojenských 
ťaženiach priniesli Rimania 13 obeliskov* z Egypta do Ríma. Tento je najvyšší. Má 

výšku 37,2 metra a váži 455 ton. Dal ho vyrobiť faraón 

Thutmose IV. pre Amónov chrám v Karnaku. Cisár Konštantín 
II. ho dal previesť najprv do Alexandrie a potom v roku 357 do 
Ríma, kde ho postavili v Circuse Maximum. Po rozpade 

Rímskeho impéria bol vyvrátený a poškodený. V roku 1587 bol 
vykopaný, opravený a v roku 1588 postavený na 8 metrový 

podstavec na súčasné miesto. S podstavcom a krížom na 
vrchole dosahuje výšku 45,7 metra. Hneď za ním je 
Lateránsky palác, v ktorom bolo sídlo pápežov do roku 1377. 

Dnes v paláci sídli správa rímskeho biskupstva. Po pravej 
strane je bočný vstup do baziliky (obr. 155) a ešte viac vpravo 

je Baptistérium* San Giovanni in Fonte - Krstiteľnica sv. Jána vo Fonte (obr. 156), 
postavená na nymfeome* antického paláca 
rodiny Laterani (odtiaľ aj názvy baziliky a námestia). 

Za nimi sú hradby starého 
Ríma, ktoré sa tiahnu až 
k Bazilike sv. Kríža. Bočným 

vchodom vchádzame do 
Baziliky sv. Jána v Lateráne.  

 
Jej oficiálny názov je 
Arcibazilika Najsvätejšieho Spasiteľa a svätých Jána 

Krstiteľa a Jána Evanjelistu v Lateráne. Je jednou zo štyroch patriarchálnych 
bazilík a jedným zo siedmych pútnických kostolov v Ríme. Hoci sa za duchovné 

centrum rímskokatolíckej cirkvi považuje Bazilika svätého Petra vo Vatikáne, 
hierarchicky najvyššie postaveným chrámom katolíkov je Lateránska bazilika. Aj 
názov baziliky je odvodený od mena pôvodných majiteľov tunajšieho územia – rodiny 

Laterani, ktorí tu už v staroveku obývali palác. Jej dĺžka je 140 metrov, šírka 140 
metrov a šírka hlavnej lodí je 65 metrov. 
 

Trochu z histórie12 
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Prvý kresťanský cisár Konštantín I. dal postaviť chrám zasvätený Najsvätejšiemu 
Spasiteľovi (Basilica Salvatoris). Išlo o votívny (ďakovný) chrám za cisárovo víťazstvo 

v bitke pri Mulvijskom moste v roku 312. Keď v nasledujúcom roku Konštantín 
vydal Milánsky edikt zaručujúci v ríši náboženskú rovnoprávnosť, dozrel čas pre 
vybudovanie stavby, ktorá by symbolizovala novú epochu v dejinách impéria. 

Vzhľadom na to, že Rímu stále dominovalo pohanské prostredie s antickými 
chrámami, hľadal vhodné prostredie mimo hlavného centra, ale napriek tomu vnútri 
mestských hradieb. Voľba padla na Laterán, oblasť záhrad a víl. Na mieste zvolenom 

pre baziliku sa rozkladali niekdajšie kasárne, sídlo cisárskej jazdeckej gardy, 
postavené ešte za cisára Septimia Severa v rokoch 193 – 197. Existujúce stavby na 

tomto pozemku dal cisár zrovnať so zemou, no niektoré časti budov využil na stavbu 
základov. Bazilika s átriom bola postavená pri staršom baptistériu* v rokoch 313 – 
324 za Aurliánskymi hradbami, medzi dvoma bránami, kde mala cisárova matka, sv. 

Helena svoju rezidenciu. Bol to prvý veľký kresťanský kostol. Vzhľad tejto baziliky 
nie je celkom známy; predpokladá sa, že išlo o päťloďovú stavbu s polkruhovou 

apsidou*. Konštantín ju dal bohato vyzdobiť zlatom a drahými kameňmi. Po celej 
šírke bolo pred ňou vybudované štvorcové átrium* ako miesto pre rozjímanie. V 
takejto podobe stavba vydržala do druhej polovice nasledujúceho storočia. Niekedy 

medzi rokmi 461 – 468 boli na príkaz pápeža Hilaria k bazilike pristavané tri 
oratóriá* zasvätené Jánovi Krstiteľovi, Jánovi Evanjelistovi a svätému Krížu (dnes 
stoja iba prvé dve). Aj táto bazilika mala svoje tienisté roky. V roku 410 ju vyplienili 

Barbari a v roku 455 Vandali. V roku 896 ju poškodilo zemetrasenie. Po tomto 
zemetrasení bola prestavaná v románskom slohu. V roku 1308 vyhorela a v dobe 

avignonského zajatia pápežov bazilika ďalej pustla. 21. 08. 1361 ju zachvátil 
katastrofálny požiar, pri ktorom sa zrútili štyri jaspisové stĺpy hlavnej lodi, zhorela 
strecha a cibóriový baldachýn* nad hlavným oltárom, celý strop hlavnej lodi sa 

prepadol a bazilika začala zarastať trávou. Podľa jedného dobového svedectva sa vraj 
v bazilike pásli ovce. Nasledovala stavba dodnes dochovaného veľkolepého gotického 
cibória na štyroch stĺpoch, ktoré dal v roku 1367 nad hlavným oltárom vztýčiť pápež 

Urban V., aby v ňom boli uchované relikviáre s lebkami sv. Petra a sv. Pavla. Po 
návrate pápežov do Ríma v roku 1378 sa začala zásadná obnova Lateránskej baziliky 

a baptistéria. V stredoveku sa v Lateránskom paláci a bazilike konalo päť 
významných koncilov. Pri príležitosti jubilejného roku 1600 dal pápež Kliment VII. 
renovovať priečnu loď baziliky a postranné dvojvežové priečelie kostola. V rokoch 

1646 – 1649 bola prevedená baroková prestavba smerovaná k jubilejnému roku 
1650. V štýle vrcholného rímskeho baroka v rokoch 1734 – 1735 bolo pristavené 

nové západné priečelie. 
 
Popis  

Bazilika je postavená v tvare písmena „T“ s apsidou* 
a plochým stropom. Do baziliky 
sa vstupuje buď 

z Lateránskeho námestia cez 
vestibul do severnej priečnej 

lodi (obr. 157), alebo hlavným 
vchodom od východu (158). 
Päťosový portikus* je na 

priečelí ozdobený reliéfmi*.  
Prvý, ktorý je symbolom neobsadeného pápežského úradu a 

zároveň aj Lateránskej baziliky je otvorený slnečník a prekrížené kľúče. Druhý, 
nemenej významný obsahuje text: „SACROS LATERAN ECCLES OMNIUM URBIS ET 
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ORBIS ECCLESIARUM MATER ET CAPUT – Kostol v 
svätom Lateráne Matka a hlava všetkých kostolov 
mesta a sveta (obr. 159). Reliéfne* stvárnenie 
titulárneho* pomenovania baziliky s pápežským 
erbom. Za hlavným členením nasleduje druhá 

vrstva – dvojpodlažná stĺpová architektúra, ktorá 
vystupuje do popredia iba nad hlavným portálom* a 

nesie balkón pápežskej benediktínskej lodžie. Na 
jeho vrchole v hlavnej ose je trojboký tympan* (zvislá 
plocha v tvare štíta antického chrámu medzi hlavnou rímsou a strechou, v neskoršej 

architektúre plocha nad dverami portálu* alebo nad oknom). Pod ním je nápis 
v latinskom jazyku, ktorý vyznačuje stavebníka pápeža Klementa XII., v piatom roku 
 jeho pontifikátu a patrónov baziliky. Nad ním je kužeľová balustráda* vyzdobená 

päťnástimi sochami o výške 7 metrov. Uprostred je Kristus Spasiteľ medzi sv. Jánom 
Krstiteľom a sv. Jánom Evanjelistom (obr. 160). 

V prostrednom vchode je bronzová brána 
(obr. 161), ktorá pochádza z Rímskeho fóra 
(Forum Romanum). Vzhľad hlavnej lodi 

zmenil architekt Borromini, ktorý striedavo 
zamuroval oblúky medzi susednými 

antickými stĺpmi, čím vytvoril priestor na 
osadenie dvanástich mramorových sôch sv. 
apoštolov, nad ktorými sú reliéfy* s výjavmi 

zo Starého a Nového Zákona a nad nimi sú 
medailóny prorokov Starého Zákona. Mramorová dlažba je z 15. 
storočia a iba 30 cm pod ňou je dlažba z prvej Konštantínovej 

baziliky. Oproti dlažbe je bohato zdobený kazetový strop z roku 
1603 (obr. 162). Na prednom okraji mierne vyvýšenej priečnej lodi 

(štyri schody) stojí pápežský oltár s baldachýnom* z roku 1369 
(obr. 163), kde sú telesné pozostatky mnohých svätých, vrátane 

sv. Petra a Pavla (obr. 164). Pred ním bola 

zahĺbená spovednica, ku ktorej sa z dvoch 
strán zostupovalo po mramorových 
schodoch (obr. 165). 

Dnes je tam krypta s hrobom 
sv. pápeža Martina V. Na ľavom 

konci priečnej lodi je veľký oltár 
Najsvätejšej oltárnej sviatosti so 
štyrmi starovekými bronzovými 

stĺpmi. Chór bol v 19. storočí 
predĺžený a pôvodná apsida* 

s mozaikou z roku 1290 bola 
preložená viac na východ. Na 
bočných lodiach bolo pristavených osem kaplniek. Podobne 

ako stavebné dejiny viacerých rímskych kostolov sú aj v 
prípade Lateránskej baziliky zložité a zaujímavé zároveň. 
Dnešná bazilika prešla od svojho vzniku mnohými 

stavebnými prestavbami, ktoré úplne zakryli jej pôvodnú 
antickú a ranostredovekú podobu. Konečnej podoby sa 

dočkala v 17. a 18. storočí, ktoré jej dodali dnešný barokový 
vzhľad. 
Bazilika svätého Jána v Lateráne svojím impozantným 
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vzhľadom dotvára priestor, ktorý bol viac ako tisíc rokov – od čias Konštantína I. až 
do druhej polovice 14. storočia – pápežskou rezidenciou. 
 

Pápežské hrobky 
Lateránska bazilika sa stala miestom posledného odpočinku viacerých pontifikátov. 

Do katastrofálneho požiaru v roku 1308 tu bolo pochovaných dvanásť pápežov. Ich 
hrobky však boli následkom požiaru zničené. Išlo o pápežov Jána X., Agapeta II., 
Jána XII., Paschala II., Kalixta II., Honoria II., Celestína II., Lucia II., Anastázia IV., 

Klementa III., Celestína III. a Inocenta IV. 
V súčasnosti je v bazilike šesť pápežských náhrobkov: Alexandra III., Sergia IV., 
Klementa XII., Martina V., Inocenta III. a Leva XIII. 

 
Lateránska bazilika a svätý Ján Nepomucký 

Lateránska bazilika má špecifický, duchovný význam pre český národ. 19. marca 
1729 tu bol totiž kanonizačnou bulou Christus Dominus pápežom Benediktom XIII. 

vyhlásený za svätého český národný patrón Ján Nepomucký. Týmto aktom, ktorého 
pripomienkou je pamätná tabuľa v priechode do krížovej chodby sa skončil 
kanonizačný proces trvajúci od roku 1722. 

 
Pokračujeme ďalej s našou prehliadkou. Severným priečelím vstupujeme do baziliky. 
Je to dvojposchodová lodžia s maľbami vo vnútornom priestore. Tie maľby sú po 

celom strope (obr. 166/A, B, C). Úžasné.  

Vchádzame do vnútra. Bazilika je postavená v tvare písmena T. Nachádzame sa na 
pravom okraji ramena písmena. Prechádzame po ramene cez celú baziliku. V strede 

baziliky v predĺženej zvislej čiare písmena T, je chór a apsida* baziliky s pápežským 
trónom (obr. 167).  

Na konci ramena je najväčšia Kaplnka Najsvätejšej 
oltárnej sviatosti (obr. 168). Na mramorovom oltári je 
osadené nádherné zlaté 

tabernákulum. Nad ním 
je zlatý reliéf* poslednej 
večere a nad ním obraz 

vzkriesenia. Nad oltárom 
je nápis: „Pápež Clement 

VIII. v VII. roku svojho 
pontifikátu“.  

Vraciame sa do stredu Baziliky, kde je pápežský oltár. 

Ukrýva drevený oltárny obetný stôl, pri ktorom podľa 
legendy slúžili omše už prví rímski biskupi. Nad ňou sa 

dvíha mohutné tabernákulum* zdobené freskami* a 
sochami. Pred oltárom sa nachádza náhrobok pápeža Martina V., ktorého voľbou v 
roku 1417 sa skončila veľká západná schizma. Je nám veľmi ľúto, že čas vo vnútri 
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plynie akosi rýchlejšie a my musíme 
opustiť baziliku. A tak už len pohľadom 
prechádzame cez hlavnú loď (obr. 

169). Hlavným vchodom (obr. 170) 

vychádzame von na námestie pred 
bazilikou. Na fotenie a rozjímanie nám už 
neostal čas. V hlavnej lodi sa nachádza 12 

mramorových sôch apoštolov. Pod každou 
sochou je meno apoštola. 

Na týchto fotografiách je ako prvý sv. Pavol zobrazený s mečom (obr. 171). Druhý je 
sv. Filip (obr. 172), ktorý zomrel mučeníckou smrťou na kríži. Najprv ho bičovali, 

potom kameňovali a nakoniec ho ukrižovali dolu hlavou. Tretí je sv. Jakub väčší 
(obr. 173), alebo pre lepšie poznanie Jakub Zebedejov. On ako prvý z Ježišových 
učeníkov podstúpil smrť v Jeruzaleme, kde ho dal Herodes sťať mečom. Posledný je 

sv. Tomáš (obr. 174), ktorý je znázorňovaný so svojim ukazovákom a uholníkom. Je 
patrónom architektov, geodetov, murárov, tesárov, stavebných robotníkov 

a kamenárov. 
Odchádzame od baziliky, ale veríme, že sa sem ešte vrátime a budeme mať oveľa, 
oveľa viac času. 

 
Tentoraz ideme dole kopcom a naše kroky smerujú 

k budove Svätých schodov (obr. 175) so 
schodiskom, po ktorom údajne kráčal Ježiš Kristus 
v Pilátovom jeruzalemskom paláci. Tu pred 

budovou majú obchodníci stánok so suvenírmi 
a knihami o Ríme za celkom prijateľné ceny. Mnohí 
z nás využívajú túto poslednú možnosť nákupu. 

Vchádzame dnu, ale najprv trochu z histórie. 13 
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Schody boli umiestnené v priestoroch rezidencii rímskych pápežov v Lateránskom 
paláci. V roku 1585 nariadil pápež Sixtus V. ich premiestnenie do oproti stojacej 
budovy s pápežskou kaplnkou, ktorej sa pre množstvo tu uložených relikvií hovorilo 

Sancta Santorum - Svätyňa svätých (obr. 176). Kaplnka sa nachádza na hornej 
plošine schodov. Od 9. storočia bola zasvätená sv. Vavrincovi. Najvzácnejšou 

relikviou uchovávanou v kaplnke je obraz Ježiša 
Krista, ktorý je považovaný za Acheiropoeton*, t.j. 
obraz nenamaľovaný 

ľudskou rukou (obr. 177). 
Ikona* je umiestnená 
v drevenej schránke vy-

zdobenej zlatom a strie-
brom na hlavnom oltári 

kaplnky. Vznik obrazu sa 
datuje do obdobia 4. – 5. 

storočia. Jedna z legiend hovorí, že obraz pochádza 

z Konštantínopolu. V dobe ničenia náboženských obrazov 
– ikon bol obraz ukrytý a v roku 730 tajne privezený do Ríma. 

Sväté schody pochádzajú zo schodišťa v hrade Antonima v Jeruzaleme. Po týchto 
schodoch stúpal zbičovaný a tŕním korunovaný Ježiš Kristus k Súdnej stolici 
rímskeho prefekta Pontského Piláta. 28 mramorových schodov, obložených drevom, 

nechala priviesť v prvej polovici štvrtého storočia sv. Helena, matka cisára 
Konštantína I.. 

Zaujímavou architektonickou súčasťou budovy Svätých 

schodov je prístavba z južnej strany budovy nazývaná 
Leoninum Triclinium (obr. 178). Ide o pozostatok 

niekdajšieho salónu, postaveného pápežom Levom III. 
Vysoký múr, členený pilastrami* s výklenkom pod 
trojuholníkovým tympanom*, je zadná časť miestnosti, 

ktorá bola súčasťou 
pápežského paláca v Late-

ráne. Keď pápež Sixtus V. 
nariadil zbúrať starý palác, prikázal tento múr 
zachovať a pristaviť ho k budove Svätých schodov. 

Najzaujímavejšou časťou múra je mozaika (obr. 179), 
ktorá pochádza z 8. storočia. Posledná úprava bola 

v roku 1743, kedy do tympanu* 
(trojuholníkový štít priečelia 
vyplnený plastickou výzdobou) 

osadili erb pápeža Benedikta XIV. 
Vchádzame dnu. Ocitli sme sa na chodbe. Hneď pri nás, po 
ľavej strane schodišťa, je súsošie Poncia Piláta a Ježiša pri Jeho 

odsúdení: „Exe Homo“ (obr. 180). Pomaly, po kolenách stúpame 
hore schodmi (obr. 181). Medzi nami určite niet nikoho, kto by 

sa v tejto chvíli nemodlil. Zo začiatku sa cítim v  pohode, ale 
s pribúdajúcimi schodmi ma začínajú neskutočne bolieť kolená. 
Neviem, ako to ostatní prežívali, ale ja som si v tej chvíli 

pomyslel: „Pane, moja bolesť oproti tej Tvojej, ktorú si za nás 
z lásky podstúpil, je nič.“  
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Po takomto povzbudení s väčšou radosťou stúpam pomaly na 
kolenách hore a prosím Boha o odpustenie. Veď to za moje 
hriechy podstúpil túto smrť. Podstúpil smrť, aby som ja, 

nehodný, mohol žiť. Aj napriek bolesti kolien všímam si 
všetko dookola. Celé schodište je vyzdobené nádhernými 

maľbami. Na bočných stenách, strope a na konci schodiska 
je obraz ukrižovaného Ježiša Krista.  
V dreve, ktorým sú obložené schody sú na podstupnici 

vytvorené prierezy, aby sme sa mohli priamo svojou rukou 
dotknúť týchto svätých schodov 
(obr. 182). Na stupnici sú sklenené 

priezory, orámované bronzom, 
označujúce stopy po Kristovej krvi (obr. 183). Na samom 

vrchu hneď na ľavo od schodišťa 
je kaplnka Svätyňa Svätých. 
Schádzame dole druhým 

schodišťom, kde na jeho konci je 
socha Ježiša Krista a pri nej 

mapa Jeruzalema v čase Jeho ukrižovania. 
Zanechávame budovu za našim chrbtom a pokračujeme 
ďalej dole miernym kopcom smerom k Bazilike sv. Kríža 

z Jeruzalema. Ešte posledný pohľad na budovu Svätých 
schodov a ideme. Tu sa k nám pripojil veľmi, ale naozaj 
veľmi dotieravý pouličný predavač. Svoj tovar nám priamo nasilu vtláčal do ruky 

a tašky a pýtal peniaze. Po niekoľkých slovných upozorneniach Peťa Bačika a nášho 
bohoslovca Fera to konečne vzdal a odišiel od nás. Prechádzame cez prechod na 

druhú stranu. Od Lateránskej baziliky nás po ľavej strane „sprevádzajú“ mestské 
hradby (obr. 184) až k Bazilike sv. Kríža z Jeruzalema, ktorá je našou dnešnou 

poslednou zastávkou. Hneď v parku za 

križovatkou je obrovská socha sv. 
Františka z Assisi. O. Marek využíva túto 

príležitosť ľahkého prístupu k soche 
a nechá sa vyfotiť spolu so sv. 
Františkom (obr. 185). 

Nedá mi, aby som po 
ceste, kým dôjdeme do 
nášho posledného 

cieľa dnešného dňa nespomenul svätú Helenu, práve vďaka ktorej 
máme vzácne relikvie. Podelím sa s vami s tým, čo som o nej našiel 

na internete14 a zvlášť o dreve, na ktorom bol ukrižovaný Náš Pán. 
V krátkosti zo životopisu sv. Heleny 

Flavia Helena, narodená okolo roku 250, neskoršia rímska 

cisárovná a matka Konštantína, pochádzala z nižších vrstiev a bola 
slúžkou a krčmárkou v hostinci v Drepane Bithynii. Tam si ju všimol Constantinus 

Chlorus, urodzený Ilýrčan. Pôvab a krása mladej ženy dôstojníka tak očarili, že 
zabudol na stavovský rozdiel a Helenu si zobral za zákonitú manželku. Aj napriek 
vysokému postaveniu, ktoré získala, zostala Helena veľmi skromná. Dala mu syna 

Konštantína, ktorý neskôr vstúpil do svetových dejín ako cisár Konštantín I. Veľký. 
Boli to pre Helenu šťastné chvíle. Ale keď Maximián, vtedajší cisár Západorímskej 
ríše, urobil Constantia Chlora spoluvládcom v Gallii a Anglicku, nastali pre Helenu 
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neradostné chvíle. Manžel musel na príkaz cisára manželku zavrhnúť, vlastného 
syna na dôkaz vernosti poslať na dvor východorímskeho cisára Diokleciána a sám sa 
musel oženiť s adoptívnou dcérou Maximiána. Helena prepustila svojho muža, 

znášala trpezlivo svoj zlý osud a žila v ústraní. 
Po smrti Constantia sa stal jej syn cisárom. Vzal svoju matku k sebe na dvor, udelil 

jej titul "Augusta" a nechal vyraziť mince s jej portrétom. Helena, ktorá v čase svojho 
utrpenia videla, s akou radosťou išli na smrť kresťanskí mučeníci, našla teraz sama 
Krista. Ako 64-ročná sa nechala pokrstiť. Medzitým Konštantín v bitke pri 

Milvijskom moste, so znakom kríža (noc pred útokom sa cisárovi Konštantínovi vo 
sne zjavilo znamenie kríža a nápis: „V tomto znamení zvíťazíš!“) prevažne pohanské 
légie vybojovali veľké víťazstvo – 25 tisíc mužov porazilo 100 tisíc mužov a Maxentius 

sa na úteku utopil v Tibere. V roku 313 (ešte počas bojov o trón) tzv. Milánskym 
ediktom prvýkrát povolil kresťanstvo ako oficiálne náboženstvo. Odteraz žila 

cisárovná úplne pre svoju kresťanskú vieru, starala sa o chudobných a slúžila 
Kristovi plná horlivosti a odovzdanosti. Nechala postaviť mnohé kostoly, v Trevíre, 
Bonne, Xantene a Kolíne. Ako 78-ročná vykonala Helena svoju pamätnú púť do 

Jeruzalema, ku Kristovmu hrobu. Na jej popud sa začal stavať kostol Božieho hrobu 
v Jeruzaleme, ktorý bohato obdarila, podobne ako kostoly na Olivovej hore a v 

Betleheme. Krátko po tejto púti do Svätej Zeme ukončila svoje pozemské putovanie. 
Sv. Helena zomrela v Konštantínopole v auguste roku 329. Pochovaná bola v Ríme. 
Meno sv. Heleny je v Cirkvi nezmazateľne spojené s teraz už neustanoveným 

uctievaním Svätého Kríža, ku ktorému dala popud. 
Zobrazovaná je s cisárskou korunou, modelom kostola, držiaca kríž a klinec. Sv. 
Helena je patrónkou farbiarov, kováčov klincov, ochrankyňou pred bleskom a 

požiarom. Pomáha pri odhaľovaní zlodejstva. 
 

Legenda 
Deň nájdenia sv. Kríža, ktoré je pripisované sv. Helene, má sviatok v cirkvi 3. mája. 
Na púti k miestam, kde kedysi pôsobila Spása, hľadala Helena pravý Kristov kríž a 

našla ho. V tomto znamení zvíťazil jej syn Konštantín, na to nikdy nezabudla. 
Keď praotec Adam zomieral, jeho syn Set bol taký vyľakaný, že bežal cez hory a 

údolia a kričal k Bohu o pomoc. Vtedy poslal Najmilosrdnejší k bezmocnému anjela, 
ktorý priniesol Setovi ratolesť z rajského stromu poznania. Anjel povedal Setovi: 
"Zasaď túto ratolesť, a ak dá plody, bude z človeka sňaté prekliatie hriechu a smrti." 

Set sa vrátil s touto ratolesťou (výhonkom) k otcovi Adamovi, ale našiel Adama už 
mŕtveho. Set dôveroval Pravde všemohúceho Boha a zasadil výhonok na vrchole 
hory Libanon a svojho otca Adama pochoval na rovnakom mieste. Z výhonku 

vyrástol strom, väčší a mocnejší ako všetky stromy na vrchu. 
V tom roku, ako kráľ Šalamún poslal svojich ľudí, aby Bohu postavili v Jeruzaleme 

nádherný chrám, prišli aj na vrch Libanon a našli strom, zoťali ho spolu s inými 
stromami a jeho kmeň dopravili do Jeruzalema. Ukázalo sa však, že kmeň, ktorý 
zoťali, nepasuje celkom k ostatným stromom; tesári ho teda dali stranou a keď ho 

videl kráľ Šalamún, rozkázal, aby z neho urobili lávku cez potok v údolí Cedron. 
Potom prišla bohatá a nadovšetko múdra kráľovná zo Sáby, aby súťažila so 

Šalamúnom v múdrosti. Našla u Šalamúna všetko tak, ako to zodpovedalo jeho 
chýru. Ukázal jej mesto Jeruzalem, zaviedol ju aj do údolia Cedron a ukázal jej 
lávku, ktorá bola zo zvláštneho rajského stromu. Vtedy zostala kráľovná zo Sáby 

preľaknutá na lávke stáť, kľakla si a začala sa modliť. Keď sa neskôr vrátila do svojej 
krajiny, napísala Šalamúnovi, aby ten kmeň dobre opatroval, lebo príde čas, keď 
ľudia z neho urobia kríž a zavesia naň úbohého Syna človeka, smrťou tohto človeka 

bude prekliaty celý židovský národ a Šalamúnova ríša bude zničená. Kráľ sa tak 
veľmi naľakal, že nechal v noci kmeň stromu odniesť a schovať ho v jednej opustenej 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Tiber
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jaskyni v meste. Potom zariadil, aby sa v jaskyni nazhromaždila voda a vzniklo 
jazero. Každé ráno zostúpil z neba anjel a pohýnal vodou. Okolo jazera ležali mnohí 
chorí, lebo prvý chorý, ktorý zostúpil do vody, keď sa vody pohýnali, sa uzdravil. 

Prišli roky, keď bol na Zemi Kristus a padol do rúk svojim nepriateľom. Tej noci sa 
zem zatriasla, takže kmeň stromu, ktorý schoval kráľ Šalamún, sa uvoľnil z hĺbky a 

objavil sa plávajúci na hladine jazera. Tesári, ktorých veľrada poslala hľadať drevo a 
urobiť z neho kríž pre Krista, išli tej noci okolo jazera a videli v mesačnom svite 
plávajúci strom. Vytiahli ho na breh a urobili z neho kríž, na ktorom trpel a zomrel 

Syn človeka. Keď Kristus víťazne vstal z mŕtvych, poslala veľrada sluhov, aby tri 
kríže, na ktorých visel Kristus a obaja lotri, zakopali spolu s mučiacimi nástrojmi v 
jednej jaskyni na Kalvárii. 

Keď po niekoľkých sto rokoch cisárovná Helena prišla do Jeruzalema, pozvala si 
židovských mudrcov k sebe. Židia sa ale veľmi preľakli, keď počuli, že cisárovná chce 

vedieť, kde leží drevo kríža, na ktorom trpel Kristus. Iba jeden z nich poznal to 
miesto, volal sa Judáš. Nechcel prezradiť svoje tajomstvo, lebo jeho starý otec mu 
povedal, že „keď raz budú hľadať Kristov kríž, bude to koniec židovskej ríše a 

odvtedy budú vládnuť tí, ktorí uctievajú Ukrižovaného...“ Cisárovnú zaviedli k 
Judášovi, lebo žiadny zo Židov nechcel mať s vecou nič spoločné. Keď cisárovná 

položila Judášovi otázku, odpovedal: „Ó, Pani, akoby som mohol poznať to miesto, 
veď odvtedy uplynulo viac ako 200 rokov!“ Helena poslala všetkých, ktorí tam boli, 
preč a povedala Judášovi: „Prisahám ti pri Ukrižovanom, že ťa nechám zahynúť od 

hladu, ak mi nepovieš pravdu.“ Nechala ho hodiť do vyschnutej studne. Tam ležal 
Judáš viacero dní a trpel o hlade a smäde. Nakoniec prosil, aby ho vytiahli, že chce 
ukázať cisárovnej miesto, kde je kríž. A tak sa stalo. Zaviedol cisárovnú a jej 

sprievod na miesto a cisárovná sa horlivo modlila. Vtedy sa pohla zem na jednom 
mieste a Judáš začal zo všetkých síl kopať. Pod zemou našli tri kríže, ale nevedeli 

rozpoznať Kristov kríž od krížov lotrov. Preto položili kríže uprostred mesta a čakali, 
či Pán ukáže svoju moc. Tu niesli okolo mŕtveho mládenca. Vtedy Judáš zastavil 
sprievod a položil prvý a druhý kríž nad mŕtveho, ale ten sa nepohol. Keď položil 

naňho tretí kríž, mládenec ožil, vstal a chválil Boha. Vtedy Judáš uveril, dal sa 
pokrstiť a odvtedy sa volal Quiriacus. Keď umrel jeruzalemský biskup, nastúpil na 

jeho stolec. Helena však plná radosti zobrala kríž do Konštantínopolu. Pred smrťou 
drevo rozdelila a dala ho trom synom Konštantína, lebo verila, že drevo pokropené 
krvou Pána bude jasnou zárukou jednoty ríše. Tieto kusy Svätého kríža sú 

uchovávané v Bazilike S. Croce in Gerusalemme v Ríme (Bazilika sv. Kríža 
z Jeruzalema). Mnohé ďalšie kostoly časom získali časti z týchto kusov kríža a všade 
požívajú veľkú úctu veriacich. 

 
My pokračujeme ďalej okolo mestských hradieb (obr. 186/A, B), až dôjdeme 

k Bazilike sv. Kríža v Jeruzaleme (obr. 187). Najprv začnem textom z internetu.15 
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Rímska Bazilika Santa Croce in Gerusalemne čiže Bazilika Svätého Kríža v 
Jeruzaleme stojaca neďaleko Lateránskej baziliky bola založená na začiatku 4. 
storočia na podnet cisára Konštantína, ktorý tu chcel uchovávať relikvie spojené s 

umučením Ježiša Krista. Pôvodne bola bazilika súčasťou paláca sv. Heleny, matky 
cisára Konštantína. 

Kostol bol v 18. storočí barokovo prestavaný, aj napriek tomu sa však podarilo 
dochovať niektoré z pôvodných klasických prvkov stavby. Na priečelí je viditeľný 
silný vplyv architekta Borrominiho. Predná 

fasáda je ozdobená niekoľkými sochami, 
medzi ktorými je na ľavej strane socha sv. 
Heleny držiace kríž a na pravej strane socha 

cisára Konštantína (obr. 188).  
Bazilika bola postavená na pozemkoch 

cisárskej rodiny na okraji mesta, aby 
zbytočne nepoburoval pohanskú väčšinu 
obyvateľstva.. Z toho dôvodu sa nazýva 

Bazilika Svätého kríža v Jeruzaleme - Santa Croce in Gerusalemne.  
Bazilika bola postavená V súčasnosti je už pomerne zložité 

si predstaviť pôvodný plán baziliky. Zachovalo sa len osem 
pôvodných žulových stĺpov, ostatné sú už skryté v 
betónových pilieroch. Našťastie sa podarilo uchovať 

nádhernú dlažbu vytvorenú technikou „Cosmati“, pri 
ktorej sa využívali malé kúsky farebného mramoru a 
vytvárali sa tak zložité vzory a motívy (obr. 189). 

Zachovalá je tiež krásna freska* v apside*, ktorá je 
pripisovaná Antoniazzovi Romanovi, ktorý ju 

pravdepodobne vytvoril v roku 1492. Na freske* je 
vyobrazený Ježiš a výjavy spojené s nájdením kríža. 
Kostol ukrýva dve kaplnky. Prvá je zasvätená sv. Helene, a 

bola vystavaná na hline, ktorú sv. Helena priviezla priamo 
zo Svätej zeme. Druhou je kaplnka relikvií, v ktorej si 

môžete prezrieť časť pravého kríža, časť nápisu z kríža, dva tŕne z tŕňovej koruny, 
klinec z kríža a prst neveriaceho sv. Tomáša. 
Baziliku Santa Croce in Gerusalemne dostal pri svojom vymenovaní za kardinála 

ako sídelný titulárny* kostol aj pražský arcibiskup Miloslav Vlk. (obr. 190). Vnútri 
kostola si môžete prezrieť mramorovú dosku s menami kardinálov, ktorí mali 
baziliku ako titulárny*, posledným je práve Miloslav Vlk. V interiéri sú k videniu aj 

kópie Turínskeho plátna. Stavba s trochu netradičným názvom Bazilika Svätého 
Kríža v Jeruzaleme je jedným zo siedmich najvýznamnejších rímskych kostolov. 

Patrí teda medzi tých sedem kostolov, ktoré majú pútnici pešo obísť počas jediného 
dňa. 
Súčasnú podobu dostala bazilika po mnohých prestavbách, z ktorých posledná 

veľká bola neskoro baroková v polovici 18. storočia. Ku kostolu tiež veľmi tesne 
prilieha budova cisterciánskeho kláštora. Bazilika Svätého Kríža v 

Jeruzaleme síce navonok nepôsobí nijak monumentálne*, ale vo 
vnútri sa jedná o naozaj pekný a významný kostol, ktorý by ste pri 
vašej ceste do Ríma rozhodne nemali minúť.  

 
Vstupujeme dnu. Ešte sme len na schodišti, keď nás pri  hlavných 
vchodových dverách po ľavej strane upúta erb a nápis v českom 

jazyku (obr. 190). Doma sa z internetu► dozvedám, že táto bazilika  
 
►http://italie.svetadily.cz/lazio/Rim/Santa-Croce-in-Gerusalemme/lokality 



 
bola pápežom Gregorom I. Veľkým (pontifikát rok 590 – 604) vyhlásená za titulárny* 
kostol kardinálov a vo vnútri kostola je zoznam kardinálov. Posledný, od roku 1994, 

je otec kardinál Miloslav Vlk, pražský arcibiskup, v poradí už 62. kardinál. Otvárame 
dvere a pred nami sa otvorí úžasný priestor. Nemusíte o ňom nič čítať a ak áno, tak 

iba vo vnútri svojej duši. Taká úchvatná je táto bazilika. Ja len na okraj spomeniem 
– nádherná dlažba, ako mozaika z mramoru a pod ňou hlina z Golgoty. Nádherný 
biely strop vyzdobený reliéfmi*, obrazmi a zlatom, ktorým je olemovaný každý detail 

(obr. 191). Nádherné vyzdobené presbytérium*, 
kde mramorový oltár, 
pod ktorým je drevený 

sarkofág* – schránka, 
v ktorej boli dovezené 

relikvie z Jeruzalema, je 
ako keby zasadený 
medzi štyri mramorové 

stĺpy. Tie sú pospájané 
malými mramorovými 

oblúkmi, v strede 
ktorých visí drevený kríž. Na všetko dohliadajú dvaja anjeli 
sediaci na prvom oblúku, ktorý spája prvé dva čelné 

mramorové stĺpy. Za anjelmi je prekrásnym cifrovaním 
vyzdobený tympan* (obr. 192).  
Za oltárom je krásne zlaté tabernákulum*. Vedľa neho kľačia dvaja čierni anjeli so 

zlatou stuhou okolo krku. Pod nimi sú dvaja bieli anjeli, ktorí držia nápis: „HIC 
DEUM ADORA“ – Tu uctievať Boha (doslovný preklad). Vedľa nich v mramorových 

oblúkoch sú osadené dve sochy. Celý tento bohostánok vyzerá ako vchod do 
antického chrámu. Nad celým presbytériom* je obdivuhodná apsida*, v ktorej 
dominuje Ježiš Kristus ako Spasiteľ s otvorenou knihou, kde čítame: „EGO VERI 

SUM TAS. VIA. ETVI – Ja som Pravda, Cesta a Sila“ (obr. 193). 
Hneď pod ňou sú znázornené výjavy z hľadania svätého kríža. 

Zľava – ako ho vykopali (obr.194), ako vzkriesil mŕtveho 
mládenca (obr. 195) a v strede ako ho sv. Helena drží (obr. 196). 

Ďalej obraz pokračuje, ako sv. 

Helena odchádza z Jeruzalema 
na bielom koni s krížom prelo-

ženým 

cez pravé plece. V tejto 

bazilike, v tejto veľkej 

kaplnke sv. Heleny, nám 
malej hŕstke veriacich 
z Čemerného prejavil Boh obrovskú milosť. Máme tu 

svätú omšu. Poslednú na našej púti po meste Rím. 
Otec Marek v homílii ešte viac zvýraznil výnimočnosť tohto miesta a našu prítomnosť 
tu pri týchto relikviách.  

Po svätej omši vychádzame ľavou bočnou loďou. V nej sa nachádza malá miestnosť, 
v ktorej sú hračky, zopár osobných vecí, jedna busta, obraz malého dievčatka 



a obraz, na ktorom sa dievčatko rozpráva s ukrižovaným 
Ježišom (obr. 197). Na obraze vidno, že má umelú ľavú nohu. 
Na vstupných dverách je zlatá tabuľa a na nej sa píše: 

„Antonietta Meo, Božia služobnica, narodená 15. decembra 
1930, zomrela 3. júla 1937“. Nikdy som o nej nepočul a tak 

som začal hľadať na internete. Na slovenských  stránkach toho 
veľa nie je a tak hľadám na zahraničných stránkach. Tu je to, 
čo som našiel:16 

 
Antonietta spolu s rodičmi a o osem rokov staršou sestrou 
Margitou bývala na prvom poschodí kamenného domu na ulici Via Statilia v Ríme. 

Bola živá, veselá a urečnená. Mala rada spev a tešila sa, keď jej niekto spieval. 
Všade jej bolo plno. Nevedela obsedieť na jednom mieste a bola rozmaznaná. Keď jej 

napríklad nechutil obed, dokázala so zlosťou hodiť tanier a všetko skončilo 
na  koberci. Viete si to vôbec predstaviť?  
Kto by si bol pomyslel, že toto rozmaznané šesťročné  dievčatko od určitého času 

nosilo v sebe neobyčajné tajomstvo. 
Istého dňa  Nennolina (tak ju volali doma) prišla za mamou a povedala jej: „Videla 

som Pána Ježiša“. Pani Mária Meo to považovala za ďalší žart. „Choď do záhrady, 
pohraj sa tam,“ odvrkla dcérke. „Mama, ale ja som ho naozaj videla“. Mama si ťažko 
vzdychla. Čo to decko tára? Jej fantázia nemá hraníc. 

Mama nebola nedôverčivá, ale nemohla pochopiť, žeby jej malá dcérka mohla dostať 
tak veľkú milosť. V Evanjeliu Pán Ježiš odpovedá mame Nennoliny: 
„Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a 

rozumnými a zjavil si ich maličkým.“ 
Nennolina nakoniec poprosila mamu, aby napísala listy Pánu Ježišovi, ktoré jej bude 

každý deň diktovať. Pani Mária sa šla poradiť za známym kňazom. „Antonietta stále 
hovorí o Pánu Ježišovi,“ hovorila kňazovi pani Mária: „Jej rovesníčky majú radi 
rozprávky o princeznách a ona po večeroch prosí otca: - Prečítaj mi pred spaním 

Umučenie Nášho Pána Ježiša -. Zaspáva s fľakmi na tvári. Naposledy“ hlas sa jej 
zlomil, „naposledy povedala, že v našej záhrade videla samotného Pána Ježiša.  Visel 

na kríži a hneď pri ňom stála Panna Mária. Vraj ju prosil, aby mu písala listy. Čo 
máme robiť?“ 
Kňaz si vzdychol a poradil: „Prosím, píšte tie listy.“ Nennolina bola prešťastná. Každý 

deň písala listy a Pán Ježiš prichádzal v noci, aby si ich prečítal. Bozk  pre Pannu 
Máriu – diktovala a mama poslušne zapisovala, každé slovo dcérky. Raz Nennolina 
potešovala Pána Ježiša, lebo mrzol v Betlehemskej maštali, inokedy ho prosila, aby 

vyťahoval hriešnikov z očistca. Listy dávala pod sošku Dieťatka Ježiša. „V noci si ich 
prečíta,“ presviedčala mamu.  

Po čase Antonietta ochorela. „Až vtedy som sa presvedčila, že mám neobyčajnú 
sestru,“  porozprávala jej staršia sestra, pani Margita. Choroba sa prejavila v období, 
keď mala Antonietta ísť do školy. Opuchlo jej koleno. „Je to nádor, smrteľná 

choroba“ - konštatoval lekár. Malá Antonietta potešovala mamu: „Netráp sa, Pán 
Boh vie čo robí“. „Správala sa, akoby sa nič nestalo“ - vyrozprávala pani Margita. 

„Moja sestra sa nikdy nesťažovala, dokonca ani vtedy nie,  keď lekári povedali, že 
nohy sa nedajú zachrániť. Rakovina postupne zasiahla pľúca, hlavu, ruky, hrdlo a 
nastúpili ťažkosti už aj s dýchaním“.  

Rok po amputácii nohy Antonietta zvolala: „Mami, dnes je sviatok! Pred rokom mi 
amputovali nohu, urobíme nejakú oslavu? Urobíš výbornú večeru a otvoríte si s 
ockom víno.“  
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Zakaždým, keď si mama so starou mamou kľakali k modlitbe, aby sa modlili za jej 
uzdravenie, Nennolina sa búrila: „Nechcem, aby ste sa modlili za moje uzdravenie! 
Uzavrela som s Pánom Ježišom  dohodu. On vie čo robí.“  

Vypočujte si, aká to bola dohoda. V liste z januára 1937 Nennolina písala: „Milované 
dieťa, Ježiš! Vidíš, koľko ma  stojí obetovať sa? Napriek tomu, by som sa chcela 

obetovať čo najviac, čo najviac.“ 
Keď bola veľmi chorá, kázala mame napísať: „Milovaný Ježišu, veľmi túžim byť pod 
tvojim krížom. Chcela by som navždy zostať na Kalvárii blízko pri Tebe a Tvojej 

mamičke.“ 
O tri mesiace neskôr diktovala „Milovaný Ježišu, veľmi Ťa túžim vidieť. Chcela by 
som, aby Ťa všetci mohli vidieť, potom by Ťa viac milovali!“ 

Ráno 3. júla Antonietta nepredstaviteľne trpela. Privierala oči a pripomínala si 
pohodovú tvár Pána Ježiša, ktorú videla deň predtým, keď prijímala eucharistiu. 

Zdravotné sestry počuli: „Bože, mama, otec!“  To boli jej posledné slová.  
Žila len šesť rokov, šesť mesiacov, osemnásť dní. Napísala 105 listov. Úsmevom a 
pohodou ducha dokázala nakaziť tisícky ľudí. Na pohreb jej prišli veľké zástupy 

obyvateľov Ríma. 
V roku 2007, pápež Benedikt XVI. ocenil jej hrdinské cnosti a dal súhlas na začatie 

procesu svätorečenia Božej služobníčky Antonietty Meo. 
 
Opúšťame túto malú miestnosť a ideme hore schodmi (obr. 198) do kaplnky relikvií. 

To schodište je neobyčajné. Je postavené ako malé 
informačné centrum. Prejdeme štyrmi schodmi a je tu veľké 
odpočívadlo, na ktorom sú umiestnené na stojanoch sklenené 

dosky a v nich informácie o uložených relikviách. Druhýkrát 
štyri schody a ďalšie odpočívadlo a ešte raz schody, tretie 

odpočívadlo, posledný krát schody a za nimi odbočujeme 
doprava, do kaplnky relikvií. Hneď na začiatku nás víta vstup 

ako do antického chrámu. Mramorové stĺpy a nad nimi trojuholníkový tympan*. Po 

bokoch sú cifrované mreže a na pravej strane mreží je ikona* 
Nášho Pána Ježiša Krista (obr. 199). Vchádzame do kaplnky. Po 

obidvoch stranách sú v štyroch radoch drevené lavice, aby tu 
každý mohol v tichu posedieť, alebo kľačiaci rozjímať. Vpredu 
pred lavicami je sklenená vitrína (obr. 200) a v nej sú .... Toto 

vidieť na vlastné oči. Byť tak 
blízko, skoro až na dotyk. Iba sklo 
nás delí od priameho dotyku. A tak 

sa dotýkame aspoň pohľadom. 
Láskame tie relikvie, hladíme ich očami a vnímame tú 

výnimočnú chvíľu. Naše oči pozerajú na klinec, ktorým 
bol Pán Ježiš pribitý na kríž, na drevo, na ktoré dal 
Pilát vyhotoviť nápis o Ježišovej vine. Na boku je drevo 

z kríža, na ktorom bol pribitý Ježiš. Hore nad našou 
hlavou sú dva tŕne z koruny a vedľa 

nich je prst neveriaceho sv. Tomáša. 
Dych vyrážajúce. Po prehliadke 
relikvií ostávame chvíľu v kaplnke 

v tichom rozjímaní.  
Hneď napravo vedľa kaplnky je malá 
miestnosť, kde je uložená fotokópia 

Turínskeho plátna a oproti je na kríži ukrižovaný Ježiš Kristus. Je 
zaujímavé ako má vykĺbenú ľavú ruku (obr. 201). Podľa 



špecialistov, ktorí skúmali Turínske plátno, mal Ježiš Kristus vykĺbenú ľavú ruku už 
pri ukrižovaní. Pravdepodobne mu ju vykĺbili vtedy, keď mu ľavú ruku naťahovali na 
pribitie na kríž. Ešte stále v nás doznieva to, čo sme videli a tak sme úplne po tichu 

o 1930 opustili baziliku.  
Sadáme si ešte za bieleho dňa na schody. Spontánne spoločné foto (obr. 202) a za 

chvíľu sa úplne zotmelo (obr. 203). Prechádzame bližšie k ceste a čakáme na 
autobus. Sledujeme nočný Rím. Po 

chvíli na najbližšej križovatke, do ktorej 
prichádzajú autá z piatich rôznych 
smerov odišli semafóry. Malý zmätok za 

chvíľu vyriešili dvaja policajti. Nabehli 
do križovatky iba tak. V bielej košeli 
s krátkym rukávom a píšťalkou 

v ústach. Neviem si to u nás ani 
predstaviť. Tu to išlo bez problémov. Asi 

po polhodine semafóry nabehli a tak sa 
sledovanie policajného majstrovstva 
v riadení križovatky skončilo. Divadlo to 

bolo celkom fajn. Aspoň skrátilo čas 
čakania na autobus. O 2035 sa 

autobusom presúvame do hotela. 2130 vchádzame do hotela, kde strávime poslednú 
noc v Ríme. Podľa krokomera o. Mareka sme dnes prešli 16 kilometrov. 
 

  



Deň piaty – štvrtok 17. 9. 2015  

Ranná klasika: telesná, potom duchovná hygiena, po nej o 0700 
raňajky. Odovzdávame kľúče od izby a nastupujeme do 
autobusu (obr. 204). 0815 odchádzame. Arrivederci Roma. 

Všetci veríme, že sme tu neboli poslednýkrát. Trochu 
nostalgicky pozeráme von oknom z autobusu na Rím, ale 

zároveň sme všetci napätí, čo nás dnes čaká. Cestujeme 
autobusom zo západu na východ.  

Naším dnešným cieľom je San Giovanni Rotondo. Okolie je očarujúce. Oknom 
sledujem prírodu, ktorá nás obklopuje. Údolia sú podobné našim, akurát, že tu je 
každý kúsok zeme obrobený. Všade je čisto. Dokonca ani priekopy nie sú zarastené 

(obr. 205). Pohoria nie. Skaly sú tu úplne iné ako 
naše. Neviem to ani slovami opísať. Niečo podobné 
ako sú pri Dunajci Tri koruny (obr. 206). Skoro na 

každom väčšom 
vrchu je kameňolom. 

Všetko sa tu zelená. 
Keď si spomeniem, 
ako sme prechádzali 

krížom cez 
Španielsko na ceste 

z Fatimy, tak tam bola iba samá skala, žiadna zeleň, žiadna tráva, iba holá skala. 

Sme skoro na tej istej zemepisnej šírke a tu je kraj celkom iný. Možno je to tým, že 
Taliansko je úzky pás zeme (v priemere asi 130 km) a z obidvoch strán ho obmýva  

more a tak má dostatok vlahy. Vonkajšia teplota 
pomaly ale isto stúpa a okolo obeda je už 40°C. 
Prichádzame k cieľu našej cesty a krajina dostáva iný 

ráz. Stúpame hore serpentínami. Stále vyššie 
a vyššie. Cesta je kľukatá a naskladaná ako had (obr. 

207). Mení sa aj flóra. Zelene je čím ďalej menej 
a menej a po chvíli už nie je vôbec. Len vyschnutá 
tráva okolo cesty nám hovorí, že z času na čas aj tu 

zaprší. Stromy sú tu na riedko a všetky sú malé, 
povedal by som, zakrpatené. Keď si spomeniem na ostatné púte – Medžugorie, 
Fatima, je to skoro to isté, aj keď úplne iné. Stále vyššie nás čakajú iba nehostinné 

skaly. Úplne iné je to v rozdielnosti krajov. Aj keď veľmi chudobná, ale flóra je všade 
iná, aj farba zeme (hlina) je úplne iná.  

Autobus to vytlačil až úplne hore a o 1530 prichádzame do San Giovanni Rotondo. 
Vystupujeme na veľkom záchytnom parkovisku a dole kopcom sa ponáhľame do 
mesta. Tu je ďalšie parkovisko obklopené butikmi so suvenírmi, ale my sa 

nezastavujeme. Určite by sme tu stratili takú hodinku. Podľa vyjadrenia našich 
sprievodcov na nákupy budeme mať ešte dosť času. Musím sa priznať, že v tom 

jedinom sa mýlili. Máme tak nabitý program, že na dlhé nákupy už jednoducho 
neostal čas.  
Našim prvým cieľom je kostol Santa Maria delle Grazie (Milostivá Panna Mária - u 

nás viac známa ako Kráľovná pokoja). Cestou sa dozvedáme pár informácii 
o meste.17 
Mesto San Giovanni Rotondo leží v horách na polostrove Gargano v nadmorskej 

výške asi 1000 metrov. Bolo založené v roku 1095 na rozvalinách dediny, ktorá tu 
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stála už od 4. storočia. Názov mesta by sme mohli preložiť ako Svätý Ján 
v Rotunde*. Jeho patrónom je sv. Ján Krstiteľ, po taliansky San Giovanni. Rotondo 
je spomienka na obdobie starobylej Rímskej ríše, kedy tam postavili chrám 

pohanskému bohu Janusovi. Chrám bol postavený do kruhu, aby v ňom mohol 
prebývať boh s dvoma tvárami. S jednou sa pozeral do minulosti a s druhou do 

budúcnosti. V 16. storočí nechal pápež Julius II. vystavať v San Giovanni Rotondo 
kostol Santa Maria delle Grazie a kapucínsky kláštor, ktorý mal iba tri izby. Pôvodný 
kláštor tu stojí až do dnes, akurát, že sa k nemu stále niečo pribudovalo. Dnes tu 

môže žiť až dvadsať bratov a kňazov. Kapucíni tu pokojne žili až do začiatku 19. 
storočia, kedy boli na krátky čas vyhnaní Napoleonom, ktorý v tej dobe ovládal 
takmer celé Taliansko. V dnešnej dobe má mesto približne 26 000 obyvateľov a patrí 

do provincie Apulia. Je súčasťou národného parku Gargano a je obklopené prírodou 
charakteristickou pre južné Taliansko. Mestečko je jedným z najnavštevovanejších 

kresťanských pútnických miest na svete. Náboženská tradícia sa pripomína 
mestskými oslavami, ako je zdobenie sôch Madony. V San Giovanni Rotondo môžu 
návštevníci zhliadnuť množstvo historicky cenných i novo postavených kostolov. K 

pôvodnému kostolu Santa Maria delle Grazie bol v roku 1956 pribudovaný nový 
kostol, v ktorom bola do roku 2010 hrobka Pátra Pia. Potom ju premiestnili do 

nového kostola Pátra Pia. Obyvatelia pozostávajú zo starousadlíkov, ale za zmienku 
stojí aj zaujímavý fenomén tzv. „očarených prisťahovalcov“. To znamená ľudí, ktorí 
boli tak očarení odkazom Pátra Pia a mestečkom San Giovanni Rotondo, že sa sem 

presťahovali.  
 
Cesta dole kopcom nám ubehla rýchlo. Prichádzame na námestie pred kostolom 

Santa Maria delle Grazie (obr. 208). Hneď po našej ľavici sa vypína socha Pátra Pia 

(obr. 209), okolo ktorej je schodište na krížovú cestu. Ďalej po našej ľavej strane, 
oproti kostolu, je obrovská nemocnica s názvom CASA SOLLIEVO DELLA 



SOFFERENZA - Dom úľavy od utrpenia (obr. 210/A, B). Územne patrí pod štát 
Vatikán. Zaujímavé je, že má vlastnú farmu, ktorá zabezpečuje pre nemocnicu 
všetky potraviny (živočíšne i rastlinné). Až na zopár produktov je nemocnica v tomto 

smere úplne sebestačná. Väčšina zamestnancov farmy sú bývalí pacienti nemocnice, 
ktorí sa tu uzdravili z nevyliečiteľných a smrteľných chorôb. Rovno pred nami je 

nádherne vyzdobená ulica pouličným osvetlením (obr. 
211). V noci, kedy tadiaľ prechádza sviečkový sprievod, 
to musí vyzerať veľkolepo. Po našej pravici je prenosový 

voz Televízie Pátra Pia, ktorý zabezpečuje každý večer 
priamy prenos z deviatnika k Pátrovi Piovi z príležitosti 
výročia jeho úmrtia (23.9. 1968). 

Kým si obzeráme okolie kostola, prichádza k nám o. 
Marek s Peťom Bačikom a oznamujú nám, že majú pre 

nás ďalšie prekvapenie. Táto púť je plná prekvapení. 
Ideme dole miernym kopcom ku kostolu Sv. Pátra Pia. 
Vonku v plnom prúde prebiehajú prípravy na večerný 

deviatnik. Na námestí pred kostolom rozkladajú stoličky, chystajú veľkoplošné 
obrazovky, ozvučenie, osvetlenie. Celé presbytérium* je postavené vonku pri kostole 

pri obrovskej sklenenej vitráži. Pozoruhodné je, že počas stavby nového kostola sa 
zachovala celá pôvodná záhrada aj so starými olivovníkmi. Kostol Santa Maria delle 
Grazie je s novým kostolom Sv. Pátra Pia prepojený vodou. Voda steká ako potok 

v kaskádach, až kým nedôjde do minibazéna krstiteľnice, ktorá je na ľavej strane 
pred vstupom do kostola Sv. Pátra Pia (obr. 212). Do kostola všetci nevchádzame, 

lebo na to teraz niet čas. Mne to nedá a vbehnem 

rýchlo dnu, urobím pár záberov (obr. 213/A, B) 
a dobehujem skupinu. Do kostola sme sa napokon 

vôbec nedostali a tak 
ďakujem Bohu za 
príležitosť, že som mohol 

urobiť aspoň zopár snímkov.      

Kostol Sv. Pátra Pia bol postavený za desať rokov na 
ploche 6000 m2. Jeho kapacita je 6500 ľudí. Steny sú 
obložené kameňom. Celý kostol je postavený na 

obrovských poloblúkoch, ktoré sa na jednom mieste 
spájajú do jedného bodu, kde je presbytérium*. Za ním je obrovská sklenená vitráž 

s výjavmi z Apokalypsie. Stavba kostola je jedinečná. Vyzerá ako obrovská ulita, ako 
otvorený kruh na príjem ďalších a ďalších pútnikov. Detaily podlahy a obrovských 
poloblúkoch sa prelínajú z interiéru do exteriéru. Ako keby chceli zjednotiť, 

zdôrazniť súlad, že chrám nekončí, keď opustíme 
jeho priestory, ale pokračuje ďalej. Ako keby nás 

navádzali na to, že každý z nás je chrámom Ducha 
Svätého, že v každom z nás prebýva Boh, že keď 
vyjdeme z kostola, neopúšťame ani kostol, ani 

Boha, lebo On je v nás. On, ak to my chceme, je 
stále s nami. On nás neopúšťa. Práve naopak. To 
my Ho opúšťame, zrádzame a utekáme od Neho. 

Pohrúžil som sa do vlastných myšlienok pri 
prezeraní tohto architektonického unikátu. 



Chodbou vchádzame do obrovského podzemného podlažia. Chodba lemuje obvodovú 
stenu kostola a tak sa nám zdá, akoby sme išli po obvode kruhu, ale stále nižšie. Po 
pravej strane sú mozaiky zo života sv. Pátra Pia (obr. 214). Na ľavej strane je vstup 

do obrovskej kaplnky Sv. Pátra Pia (obr. 215), kde sú uložené aj jeho telesné 
pozostatky. Už prvý pohľad nás pomaly tlačí do kolien. Celá kaplnka je vlastne jedna 

obrovská mozaika. Strop je celý zlatý 
a na obvodových stenách sú  výjavy 
z Ježišovho života od zvestovania až 

po vystúpenie do neba. Kolosálne. 
Rukopis tohto umelca poznám. Jeho 
práca zdobí priečelie Baziliky 

Ružencovej Panny Márii v Lurdách 
vo Francúzsku. Ten istý rukopis je 

aj v Poľsku v Sanktuáriu* Svätého 
Jána Pavla II. a počul som (neviem,  
či je to pravda), že vraj má svojim 

dielom aj u nás doma na Slovensku 
ozdobiť múr v presbytériu* za 

Bohostánkom v novom pútnickom 
kostole Panny Márie Matky cirkvi v Turzovke na Živčákovej hore.  
V kaplnke je hlavný nosný múr, ktorý drží celý kostol, nad ním je presbytérium* a tu 

v strede tohto múra sú uložené telesné pozostatky sv. Pátra Pia (obr. 216) – ako keby 
srdce kostola. Toto je úžasne. Dokázať 
prepojiť neživé so živým. Ako keby všetky 

tie mozaiky, už na chodbe – zo života sv. 
Pátra Pia, v kaplnke zo života Nášho Pána 

nás sprevádzali nielen duchovne, ale aj 
telesne do inej, do druhej, do lepšej 
a pokojnejšej dimenzie* – do neba, o čom 

svedčí aj zlatá farba, ktorá tu dominuje. 
Aj keď sme na takom úžasnom 

duchovnom mieste, nedá sa byť ticho. Tu 
nás oslovuje každý i ten najmenší detail. 
Každý z nás zachytí svojim zrakom niečo 

iné a chce sa hneď o to podeliť 
s najbližším susedom a tak sme hlasom z reproduktorov stále upozorňovaní: 
„Silenc!“, „Ticho!“ Trochu zahanbený, že sme nedokázali držať jazyk za zubami na 

takom nevšednom duchovnom mieste, vychádzam druhou stranou von z kaplnky 
a tu na obrovskej chodbe je predajňa suvenírov. Hneď za ňou je druhá chodba. Tu 

sú zasa stoly na písanie a kopu predtlačených papierov. Neviem, čo na nich píše, ale 
dozvedáme sa, že ak máme nejakú prosbu na sv. Pátra Pia, máme ju tam napísať 
a vhodiť do pripravenej urny. Skoro každý z nás využíva túto možnosť a píšeme. Po 

chvíli opúšťame aj túto chodbu a dverami prechádzame do tretej, v ktorej sú toalety 
a východ. Veľké chodby, alebo ich môžeme nazvať aj sálami, mi pripomínajú náš 

kostol, náš domov. Strop, steny krásne biele a na zemi jemne béžový leštený 
mramor. Vychádzame von a vraciame sa späť ku kostolu Santa Maria delle Grazie. 
Vchádzame do starého pôvodného kostola Santa Maria delle Grazie, kde máme svätú 

omšu. Mimoriadny zážitok. Sedíme v kostole, kde pôsobil sv. Páter Pio. Tu slúžil 
sväté omše. Tu spovedal. Tu hore na chóre pri kríži dostal stigmy*. Verím, že všetci 
poznáte životopis sv. Pátra Pia, ale spomeniem aspoň trochu18. 

 

                                                             
18 Výber z Denníka Diaria o živote Pátra Pia 



Františkánsky mních, sv. Páter Pio z Pietrelciny, občianskym menom Francesco 
Forgione, sa narodil 25. 5. 1887. Už od malička sa túžil stať kňazom. Veľký vplyv na 
toto jeho rozhodnutie mal františkánsky brat Camillo, ktorý chodil po svete 

s batohom na  chrbte po žobraní. Sandále na boso, hnedý habit previazaný šnúrkou 
a briadka – to bola jeho túžba. Vstúpil do kláštora a v roku 1903 ho uviedli medzi 

novicov a dostal meno Pio podľa pápeža Pia V. Často chorľavel (tuberkulóza). Mal 
vysoké horúčky, teploty až 52°Celzia – praskali pri nich teplomery. V roku 1910 ho 
vysvätili za kňaza. Na začiatku jeho kňazského života jeho kázne trvali 3 hodiny. 

V tomto roku odišiel späť do Pietrelciny. Do San Giovanni Rotondo prichádza v roku 
1916 a tu pôsobí až do svojej smrti – 23. 9. 1968.  
 

Otec Agostino, predstavený Pátra Pia a neskôr duchovný vodca, si o ňom písal 
denník. Písal o jeho extázach aj o chvíľach, keď naňho útočil diabol. Zapisoval 

všetko, čo začul z jeho úst počas týchto extáz. Tento denník vydali Kapucíni v San 
Giovanni Rotondo s názvom Diaria. Sú tam aj osobné modlitby Pátra Pia. Taliančina, 
ktorou sa Páter Pio modlil, je veľmi vznešená: „jaké to múže být na nebesích, když 

na zemi múže být tak dobře“ – je to niečo podobné, akoby sme sa my modlili teraz 
v staroslovienčine. A to je jedným z jeho úžasných odkazov. My, jednoduchí ľudia 

môžeme čítať jeho texty, z ktorých je citeľné blízke spojenie s Bohom. Cena, ktorú 
zaplatil bola veľmi vysoká. Podľa jeho vlastných slov, vnútorné utrpenie, ktoré 
niekedy zažíval a stavy, ktoré mal, boli porovnateľné s tým, čo zažívali upálení 

mučeníci. Citujem: „Niektorí ľudia to budú pokladať za prehnané, ale ja viem čo 
hovorím.“ 
 

Anjel strážny - Piov verný spoločník. Keď sa Pátra Pia pýtali, ako sa s ním môžu 
spojiť, povedal im: „Pošlite svojho anjela strážneho.“ V jeho denníku sú mnohé 

príbehy, ktoré súviseli s tzv. „anjelskou telepatiou*“.  
 
Uzdravenia - Chlapec z Milána, ktorý od 6-tich do 12-tich rokov nerozprával. Jeho 

rodičia obišli mnoho medicínskych špecialistov a nič. Po návšteve u Pátra Pia, ktorý 
nad ním urobil znak kríža, chlapec začal ihneď rozprávať.  

 
Všeobecná branná povinnosť - Patálie s armádou počas I. svetovej vojny. Páter Pio 
bol odvedený a pridelený k zdravotným jednotkám v Neapole. Hneď po šiestich 

týždňoch dostal zdravotnú dovolenku na rok. Vrátil sa do rodnej Pietrelciny 
a pobýval aj v San Govanni Rotondo. Po roku sa vrátil k jednotke, ale opäť dostal 
zdravotnú dovolenku na šesť mesiacov. Opäť ju strávil striedavo v San Giovanni 

Rotondo a Pietrelcine. Po šiestich mesiacoch sa však k útvaru nevrátil a tak ho 
pokladali za zbeha. Poslali za ním dvoch vojakov, ktorí ho odviezli späť do Neapola. 

Trestné stíhanie však proti nemu nebolo zahájené, lebo Páter Pio sa obhájil 
dokumentmi vystavenými veliteľmi, kde stálo: „Odísť na 6 mesiacov domov a čakať 
na ďalšie pokyny“ – no a žiadne ďalšie pokyny neprišli. Armáda v tom mala malý 

neporiadok.  
 

Stigmy* Pátra Pia – sladké driemoty na chóre 20. 9. 1918 - Nedá mi, aby som 
nespomenul časť rozhovoru z filmu o Pátrovi Piovi (čas filmu cca 1:16:1119). Citujem: 
„Si vizionár, ktorý tak dlho veril, že je ukrižovaným Kristom, až sa mu zjavili 

stigmy*.“ Odpoveď Pátra Pia bola: „Hm...Tak si skúste intenzívne myslieť, že ste vôl 
a uvidíme, či Vám narastú rohy.“ 
Bolesti v rukách, nohách a boku mal Páter Pio už od roku 1903. Červené fľaky 

uprostred dlaní sa mu zjavovali už od roku 1911. 

                                                             
19 https://www.youtube.com/watch?v=72-MsBEvf4Q 



Stigmy* dostal medzi 11-tou a 12-tou hodinou 20. 9. 1918 na chóre v zadnej časti 
kostola Santa Maria delle Grazie. Páter Pio ani nesedel, ani nekľačal v jednej 
z drevených lavíc pred dreveným krížom - meter vysokým a 3 cm hrubým. Ježiš na 

tomto kríži je znázornený veľmi reálne a drsne s tvárou, ktorá vypovedá o agónii*.  
 

4 listy - Pre záujemcov je k dispozícii veľké množstvo materiálu. Žiaľ veľmi často sa 
autori snažia skôr vyvolať senzáciu, ako hľadať objektívnu pravdu. O tom, čo a ako 
sa stalo, sa môžeme dočítať  z korešpondencie Pátra Pia v štyroch listoch, ktoré 

napísal v tomto období. Jeden z nich napísal pred dňom stigmatizácie* a tri po ňom.  
V prvom liste z 05. 9. 1918 píše, že má obrovské bolesti až do delíria*. 
V druhom liste zo dňa 17. 10. 1918 píše, že nechápe, veľmi trpí a má pocit, že sa ho 

Boh vzdal, že naňho zabudol. Píše o tom, že nevedel oceniť to, čo v živote 
prichádzalo. A teraz sa cíti byť odsúdený žiť sám so svojimi nedostatkami, pokorený, 

odklonený od priameho smeru vo všetkom, čo činí. Páter Pio píše, že sa cíti byť 
ponížený, zmätený, odsúdený, že to nemôže vydržať ani sa s tým vyrovnať. Z tohto 
listu z obdobia tesne po stigmách* vyplýva, že sa Páter Pio  nevedel zmieriť s tým, že 

bol stigmatizovaný*. 
O treťom liste zo dňa 22. 10. 1918 sa píše, že „je jeho najvznešenejším pokladom“.  

V tomto liste Páter Pio napísal: „Bolo to ráno 20. minulého mesiaca. Bol som na 
chóre po odslúžení svätej omši, keď ma premohli driemoty ako sladký spánok. 
Všetky moje vnútorné i vonkajšie zmysly a tiež schopnosti mojej duše prežívali 

neopísateľný pokoj. Počas tohto všetkého sa vo mne a okolo mňa rozhostilo úplné 
ticho. Odrazu ma ovládol veľkolepý pocit pokoja a odovzdanosti, takže som všetko 
ostatné vôbec nevnímal. Ostal som v tomto stave, celý stuhnutý. Toto všetko sa stalo 

v okamžiku. Keď sa to odohrávalo, ocitol som sa pred tajomnou, exaltovanou* 
osobou - personaggio (toto slovo označuje aj vznešenosť a velebnosť), podobnou tej 

osobe, ktorú som videl večer 2. augusta. Jediný rozdiel bol v tom, že tejto osobe 
vytekala krv z rúk, nôh a zo srdca. Keď som ho uvidel, bol som zhrozený. To, čo som 
v tej chvíli pocítil, nedokážem vysvetliť. Cítil som sa, ako by som šiel zomrieť, a bol 

by som aj zomrel, keby môj Pán nezasiahol a neposilnil moje srdce, ktoré mi tak 
búšilo, ako keby mi malo každú chvíľu vyskočiť z hrudi. Vidina tej osoby sa 

rozplynula a všimol som si, že ruky, nohy a hruď mám prebodnuté a že mi silno 
krvácajú. Predstavte si ten vnútorný zmätok, ktorý sa vo mne vtedy odohrával a 
ktorý prežívam nepretržite skoro každý deň. Rana v srdci chrlí prúd krvi, hlavne od 

štvrtka večera do soboty. Otče môj, umieram utrpením, bolesťou a zmätkom, ktorý 
pociťujem v najhlbšom vnútri duše. Bojím sa, že umriem z toho, že strácam toľko 

krvi, keď si Boh nevšimne tohto stonania môjho biedneho zdravia a nezastaví to, čo 
sa so mnou robí. Zbaví ma tohto zmätku, ktorý prežívam z tohto vonkajšieho 
znamenia? Chcem na Neho volať z plného hrdla a neprestanem ho prosiť, aby mi vo 

svojom milosrdenstve neodňal ani utrpenie, ani bolesť, pretože to nie je možné a ja 
sa chcem opájať bolesťou. Budem ho však prosiť, aby ma zbavil týchto vonkajších 
znakov, ktoré ma úplne mätú a spôsobujú mi neopísateľné a neznesiteľné poníženie. 

Osoba, o ktorej som mal v úmysle písať v predchádzajúcom liste, je vlastne tá istá, o 
ktorej som písal v svojom poslednom liste, tá, ktorú som videl 5. augusta. Vykonáva 

svoju prácu bez ohľadu na všetko, spôsobuje nesmierne duševné muky. Cítim v sebe 
neutíchajúce hučanie pripomínajúce hukot vodopádu, v ktorom sa stále valí krv. 
Bože môj! Tvoje trestanie je spravodlivé a Tvoj súd je pravdivý. Zaobchádzaj so mnou 

tak, aby som poznal Tvoje milosrdenstvo. Ó, Pane, vždy budem hovoriť s Tvojim 
prorokom: Nekarhaj ma, Pane, v svojom rozhorčení a netrestaj ma v svojom hneve 

/Ž 38, 2/. Otče môj, teraz, keď už viete všetko z môjho najhlbšieho vnútra, 
neopovrhujte mnou a vyslovte slovo útechy uprostred tohto mora krutej a ostrej 
horkosti.“ 



V štvrtom liste zo dňa 20. 12. 1918 píše, že myslel aj konal podobne ako Ježiš, keď 
sa napriek všetkým bolestiam a stavom, ktoré on sám pociťoval, cítil z toho veľmi 
zarmútený. Napísal, že sa otcovi Benedettovi zhoršuje zdravie a on Bohu ponúka 

seba ako obetu za neho. 
 

Lekári Pátra Pia, o stigmách* - Stigmy* ako také, mal aj sv. František z Assisi. Páter 
Pio dostal stigmy* 20. 9. 1918 a mal ich 50 rokov do 22. 9. 1968, vtedy slúžil 
poslednú omšu. 23. 9. 1918 o 02:30 v noci zomrel.  

Pre veľkú publicitu sa rehoľní predstavení rozhodli dať podrobne lekársky vyšetriť 
rany Pátra Pia. Rehoľní predstavení najskôr o to požiadali prof. Luigiho Romanelliho. 
Podrobné vyšetrenie sa uskutočnilo 14. 5. 1919. Potvrdilo, že chodidlá a ruky sú 

celkom prebodnuté a rana v boku, dlhá 8 cm, hojne tepnovo krváca. V záverečnej 
správe prof. Romanelli napísal: „Pôvod rán Pátra Pia nie je prirodzený. Príčiny, ktoré 

vyvolali ich existenciu, majú nadprirodzený charakter. Medicína nedokáže tento jav 
vysvetliť.“ 
O vyšetrenie stigiem Pátra Pia požiadali aj prof. Bignamiho, ktorý bol ateista a 

vopred vylúčil pôsobenie nadprirodzených síl, pretože jednoducho neveril v ich 
existenciu. Po vyšetrení profesor udivene vyhlásil, že neexistujú také chemické 

substancie* ani choroby, ktoré by mohli spôsobiť takéto rany. Profesor Bignami 
nariadil liečenie, pretože chcel dokázať, že po dvoch týždňoch takého liečenia sa 
rany zahoja. Nariadil, aby:  

1.) Páter Pio nemal nijaký prístup k jódovej tinktúre a iným medicínskym 
prostriedkom;  
2.)  obviazali rany Pátra Pia a zapečatili ich v prítomnosti dvoch svedkov;  

3.) rany kontrolovali každý deň ráno počas ôsmich dní a po kontrole ich opäť 
zapečatili.  

Predstavení kláštora veľmi dôsledne dohliadali, aby sa vykonali pokyny prof. 
Bignamiho. Výsledok bol, že počas ôsmich dní liečenia sa rany vôbec nehojili a celú 
dobu hojne krvácali. 

Sala bol desať rokov osobným lekárom Pátra Pia a zároveň aj starostom San 
Govanni Rotondo. Pátra Pia operoval priamo v kláštore. Rozprával, že operáciu 

pruhu a cysty vykonal bez anestézii*. Všetky rezy sa dokonale zahojili. Na rozdiel od 
nezahojených stigiem.  
Normálna rana sa buď zahojí alebo začne hnisať, S T I G M Y   K R V Á C A L I. 

 
Bilokácia* - Od 13. 5. 1918 celý život Páter Pio „nevytiahol päty“ zo San Giovanni 
Rotondo a napriek tomu existujú dôkazy, že ho videli aj na iných miestach celého 

sveta. 
Lucia „smädná“, Rakúšanka s boľavým ramenom sa prisťahovala do San Govanni 

Rotondo a žila tam šesť rokov. Cítila sa sama, opustená a bolelo ju rameno tak, že si 
nemohla ani ustlať. Jednej noci sa jej vo sne zjavil Páter Pio a zatlačil jej palec do 
ramena a ráno ho mala úplne zdravé! Po niekoľkých mesiacoch ho navštívila pri 

spovedi a spýtala sa ho, či sa jej zjavil a vyliečil ju on. Povedal: „áno“.   
Vojak za skalou. V severnej Afrike, počas II. svetovej vojny sa počas ostreľovania 

vojak skryl za skalu. Zjavil sa mu mních, ktorý ho ťahal preč. Vojak nechcel ísť, 
pretože skala mu predstavovala prirodzený úkryt. Mních ho odtiahol nasilu a v tom 
skalu - „prirodzený úkryt“ zasiahol granát a rozmetal okolie na kúsky. Po niekoľkých 

dňoch rozprával túto príhodu kamarátovi. Ten mu ukázal obrázok Pátra Pia, ktorý 
nosil stále so sebou. Keď ho zazrel povedal, že to je  ten mních, čo mu zachránil 

život.   
Markíza idúca k spovedi vo vatikánskej Bazilike sv. Petra prichádza v dosť neskorom 
čase. Dozorca jej povedal, že spovedníci tam už nebudú. Napriek tomu vošla 



dovnútra s úmyslom pomodliť sa. Tam stretla  kapucína, ktorý sa jej spýtal, či sa 
potrebuje   vyspovedať a vyspovedal ju. Keď vychádzala vonku z baziliky, dozorca jej 
navrhol, aby prišla nasledujúci deň ráno. Ona poďakovala s tým, že už sa 

vyspovedala. „Ako?“,- spýtal sa dozorca a urobil gesto, ktorým naznačil, že nie je 
úplne normálna. Po mnohých rokoch navštívila San Govanni Rotondo. Páter Pio 

vykročil priamo k nej a vraví jej, že ju pozná. Povedala mu po pravde, že tu je po 
prvýkrát v živote. On sa jej opýtal, či sa naňho nepamätá z vatikánskej Baziliky sv. 
Petra.    

Generálny vikár Msgr. Damiani chcel po návšteve a stretnutí s Pátrom Piom ostať žiť 
v San Govanni Rotondo, na čo mu Páter Pio odvetil, že jeho miesto je v jeho diecéze. 

Páter Pio mu sľúbil, že bude pri ňom počas jeho umierania. Vikár odcestoval a keď 
zomieral, zanechal rukou napísaný odkaz, že Páter Pio bol pri ňom. 
Záverom o bilokácii*. Dar bilokácie* Pátra Pia nastoľuje veľké množstvo otázok, na 

ktoré sa ťažko hľadajú odpovede. Podľa jedného z duchovných synov Pátra Pia, 
(Pietruccia), Páter Pio viackrát zmizol zo spovednice. Spovednica Pátra Pia bola 

nápadná a on bol nápadný v nej, okrem toho, ju sústavne obklopovali zástupy ľudí. 
Nemohol z nej len tak odísť, aby si to nikto nevšimol, a predsa tam nebol.  
A o hodinu dve ho videli, ako sa prechádza po kláštore alebo po kostole. Raz sa ho 

žartom spolubrat opýtal, kedy pôjde do Lúrd. Odpovedal, že on je v Lurdoch každý 
večer.  

Čo na to hovoril sám Páter Pio? Nikdy o tom nechcel hovoriť a nehovoril o tom. Raz, 
keď sa tomu už nedalo vyhnúť a keď naňho veľmi naliehali a tlačili, aby vysvetlil, 
ako je možné, že bol v dome istého, konkrétneho, známeho a dôveryhodného muža 

v Ríme (vzdialenom 404 km), povedal: „Ach to je niečo úplne iné. Keď sa niečo také 
stane, Pán dovolí jedinej osobe, aby to videla a iba na jediný okamih. Nikto iný to 

nemôže vidieť. Koľko zázrakov by Pán musel učiniť?“.  
Druhý krátky rozhovor pri inej príležitosti s Dr. Sanguinettym znel takto: „Keď Boh 
pošle svätca, napríklad sv. Antonína, na iné miesto prostredníctvom bilokácie*, 

uvedomuje si ten svätec, čo sa deje?“ Páter Pio pokračoval: „Jednu chvíľu je tu 
a druhú tam, kde ho chce mať Boh.“ Doktor Sanguinetty sa opýtal: „Je skutočne 
naraz na dvoch miestach?“ Páter Pio: „Áno.“ Doktor Sanguinetty: „Ako je to možné?“ 

Páter Pio mu odpovedal: „Predĺžením jeho osobnosti.“    
Ako si vyložíme túto vetu a slovo predĺženie osobnosti, sa stáva otázkou 

a tajomstvom.  
Raz v noci mu spolubrat Eusebio kvôli veku a chorobe pomáhal do postele a žartom 
mu povedal: „Šťastnú cestu“ (Bon voyage). Páter Pio odpovedal: „Ďakujem“.  

Spolubrat: „Mali by ste ma, ako opatrovníka požiadať o povolenie, keď si idete v noci 
zalietať.“ Páter Pio: „Jednu osobu som už o to požiadal a to stačí.“ Spolubrat ďalej 

dobiedzal: „Ale otče, priviažem svoje cingulum* k vášmu a poletíme spolu“. Páter Pio: 
„A čo urobíš až sa ti vysoko vo vzduchu Tvoje cingulum* uvoľní?“ Spolubrat už 
v rozhovore nepokračoval. Mohli by sme povedať: Veľa povolaných, málo vyvolených.  

 
Charizmatické vône. Majú vône  svoje miesto  v „serióznych“ rečiach o Pátrovi Piovi? 

Tak takúto otázku si kladie John A. Schug, autor knihy o Pátrovi Piovi, a zároveň si 
aj sám odpovedá, že keby tam túto kapitolu nevčlenil, tak by jeho rozprávanie nebolo 
úplné. Mnoho ľudí (zrejme by sa ich dalo napočítať na tisíce) povedalo, že ucítili 

vôňu, ktorá bola nejakým spôsobom spojená s Pátrom Piom. Jej spôsobom im 
možno dával najavo, že je blízko, iba preto, aby bol s nimi, aby im poďakoval, 
ochránil ich,  varoval alebo pre nich vyprosil nejaký zázrak. Vône, o ktorých 

hovoríme, boli skutočnými vôňami, NIKDY nešlo o telesný pach. Boli to povedzme 
vône ruží, kadidla, levandule, ľalií, fialiek, borovice. Najmenej štyria lekári dali 

písomné potvrdenie o tomto jave. Dvaja z nich Romanelli a Festa boli tými , ktorí boli 



poverení urobiť rozsiahle telesné vyšetrenie Pátra Pia. Dr. Romanelli napísal, že 
počas prvej návštevy v San Govanni Rotondo v roku 1919, ucítil takú prenikavú 
a jasnú vôňu, že povedal jednému z kapucínov, že považuje za veľmi nevhodné, ak 

mních používa voňavku. Ďalšie dva dni neucítil nič, ale keď odchádzal, opäť ucítil 
závan vône, ktorú už poznal. Konzultoval s mnohými učencami, lebo chcel zistiť, či 

vôňa môže preniknúť do krvi. Každý z nich vylúčil, aby krv mohla mať sladkú vôňu, 
ale krv kvapkajúca zo stigiem Pátra Pia má charakteristickú vôňu, ktorú ucítia aj 
ľudia bez čuchu. Ak je krv zrazená na nejakej látke, zostáva tam aj vôňa. Je to 

v rozpore so všetkými prirodzenými vlastnosťami krvi a napriek tomu, to mnohí 
ľudia zažili a ešte stále zažívajú. Dr. Festa nám podal vlastnú správu: „Krv, ktorá 
vyteká z rán v drobných kvapkách má zvláštnu vôňu, jemnú a vybranú, ktorú 

zreteľne ucítili mnohí ľudia, ktorí sa k nemu priblížili.“ Autor knihy o Pátrovi Piovi 
John A. Schug hovorí, že pri jeho prvej návšteve Pátra Pia, mu vzal z boku kúsok 

plátna nasiaknutého krvou. Píše, že  najprv nepocítil nič, ale keď cestoval autom 
s ďalšími osobami, všetci hovorili o tom, že vôňu cítia a nikto z nich o kúsku plátna 
v škatuľke nevedel. Doktor Festa dospel k záveru, že: „Tento jav je v rozpore so 

všetkými prírodnými a vedeckými zákonmi. Zachádza až za hranicu logickej 
diskusie. Pri všetkej čestnosti však nemôžeme poprieť skutočnosť, že naozaj 

existuje.“ Podľa autora je táto vôňa, ako mnoho vecí v živote, neopísateľná. Obsahuje 
všetky obmeny obyčajných vôní, ale má v sebe prvky nové, odlišné a neznáme. 
Niekedy je zreteľnejšia ako iná vôňa, niekedy pripomína ruže, niekedy vôňu kadidla, 

alebo veľmi jemný, orientálny tabak.  
 
Sociálne dielo Pátra Pia - Casa Sollievo della Soferenza (Dom úľavy od utrpenia) - 

Foggia a jej nemocnica bola pre konský povoz ďaleko. 9. 6. 1940 o pol siedmej večer 
vznikla myšlienka postaviť nemocnicu tu, priamo v meste San Giovanni Rotondo. 

V roku 1946 bola zbierka na výstavbu 6000,-USD. Kvôli vojnovej inflácii hodnota 
klesla na jednu osemdesiatinu predvojnovej hodnoty. Páter Pio a okruh jeho verných 
však nikdy nestratili nádej. V roku 1946 navštívila nemocnicu aj spisovateľka slečna 

Barbora Wardová z Londýna. Pio na ňu urobil taký silný dojem, že o tom neskôr 
hovorila s bývalým starostom New Yorku La Guardiom (po ňom je pomenované aj 

letisko v New Yorku) a generálnym riaditeľom UNRRA (Správa spojených národov pre 
pomoc a obnovu). Výsledkom jej iniciatívy bol  príspevok vo výške 340 000,-USD. 
V roku 1956 bola nemocnica posvätená.  

Jeden z mozgov realizácie, Lupi – muž so základným vzdelaním, ťažil z hory vápenec, 
vybudoval vápenku. Z lešenia a zvyškov dreva vyrobil nábytok. Vybudoval napojenie 

na akvadukt* z Apulia. Postavil veľké cisterny a zachytával dažďovú vodu z terasy. 
K získaniu elektriny vybudoval elektráreň s dieselovým agregátom.  
Prezident svetovej spoločnosti kardiológov Dr. Nylin sa vyjadril: „Veľkolepé dielo 

lásky k blížnemu.“ Osobný lekár Eisenhowera: „Táto nemocnica mi pripadá omnoho 
vhodnejšia než akákoľvek iná na svete k štúdiu vzťahov medzi dušou a chorobou. 
V štúdiu psychosomatiky je tu možné dosiahnuť väčšieho pokroku než kdekoľvek 

inde.“ 
Toto povedali lekári Pátrovi Piovi a čo povedal Páter Pio  lekárom? Povedal im, že 

prišli na svet s určitým poslaním, ktoré je potrebné splniť: „Hovorím o povinnosti 
v čase, keď všetci hovoria o právach!“ Poslaním je liečiť chorých, ale liečiť ich len 

liekmi, to nestačí. Nech lekár pristúpi k posteli pacienta s láskyplnou starostlivosťou 
a lieky zaberú lepšie. „Pozrite sa na mňa,“ povedal Páter Pio, „v roku 1916 mi 
diagnostikovali tuberkulózu a dávali mi rok života.“ 

Denný poplatok bol v roku 1976 necelých 15,-USD. Väčšine pacientov to preplácala 
poisťovňa, ak sa tak nestalo, financovalo sa to z dobročinnej organizácie. Dnes je 
celá administratíva v rukách Vatikánu.  



Ďalším sociálnym dielom Pátra Pia sú tzv. Modlitebné skupiny. 
 
Súmrak, smrť, pohreb. Páter Pio predpovedal svoju smrť 9 dní vopred. V roku 1967 

mal prvé astmatické záchvaty. V roku 1968 mu všetkých päť rán takmer prestalo 
krvácať. Pridelili mu miestnosť 2 x 6 metrov na konci chodby, teraz táto miestnosť 

už nie je chránená klauzulou. Je zachovaná presne v takom stave, v akom bola, keď 
Páter Pio zomrel. Ošúchaný koberec čiastočne zakrýva drevenú podlahu. Napravo je 
malé kreslo, v ktorom Páter Pio zomrel. V roku 1999 bol vyhlásený za 

blahoslaveného a v roku 2002 bol svätorečený. 
 
Telesné pozostatky Pátra Pia - Páter Pio priťahuje pútnikov do San Giovanni 

Rotondo aj dnes. Od 24. 4. 2008 je jeho exhumované telo vystavené pre uctenie zo 
strany verejnosti. Schránku s telesnými pozostatkami tohto kapucína slávnostne 

odkryl prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál José Saraiva Martins. Hrob 
pátra Pia v krypte kostola Panny Márie milostiplnej bol otvorený 2. 3. 2008 za 
prítomnosti miestneho arcibiskupa Mons. Domenica D´Ambrosia. Odborníci pri 

exhumácii konštatovali, že telo je v dobrom stave. Vystavené bolo v krypte, kde bol 
pred 40 rokmi pochovaný. Od roku 2010 je jeho telo uložené v novom kostole, ktorý 

nesie jeho meno – kostol Pátra Pia.  
   
Vrátim sa písaním späť do kostola Santa Maria 

delle Grazie (obr. 217). Tu pri tom oltári, pri ktorom 
slúžil Páter Pio, pri ambóne, kde kázal Páter Pio, 
slúži teraz svätú omšu náš otec Marek. Keď si na to 

spätne spomínam, kde všade sme boli, čo všetko 
sme videli a čoho všetkého sa naše ruky dotýkali, 

som ohúrený. Boh robí zázraky. Boh robí úžasné 
veci. To iba my v zhone nášho každodenného  
života to nestačíme ani registrovať. Možno keby 

sme sa dokázali na chvíľu zastaviť a porozmýšľať, 
čo sa nám dnes prihodilo, možno keby sme porozmýšľali, s kým sme sa dnes stretli 

a čo nám to prinieslo, možno keby sme porozmýšľali, čo sme dnes urobili a ako, 
možno keby sme ... Tých „možno keby sme“ by bolo určite veľa. Ale určite by sme 
zistili, že Boh je s nami. Aj tu doma. V každom človekovi, ktorého stretávame, 

v každej situácii, ktorá sa nám stane. Záleží na nás, či Ho prijmeme, či Ho 
spoznáme, či Ho pozveme ďalej, hlbšie a hlbšie do vnútra nášho srdca. A zrazu 
zistíme, že Boh robí zázraky, že On robí úžasné veci a na to, aby som to pochopil 

nepotrebujem cestovať tisíce a tisíce kilometrov, ale stačí sa otvoriť. Je však dobré, 
aby človek poznal vieru aj z inej strany, z iného 

uhla pohľadu a hlavne, aby videl, aké úžasné veci 
sa skrze Neho dejú. Čo všetko dokážu ľudské ruky 
s Jeho pomocou vytvoriť.  

A tak teraz my drobný kŕdeľ z Čemerného, o ktoré 
sa On stará, sme tu v San Giovanni Rotondo. 

V kostole Santa Maria delle Grazie. Nestačím ani 
nasávať svojimi zmyslami prítomnosť tohto 
miesta. Sedím v lavici a hneď vedľa mňa po ľavej 

strane za sklenenou vitrínou je spovednica (obr. 
218), v ktorej strávil Páter Pio toľko hodín. Svätá 

omša trvá krátko, lebo máme vymedzený čas 30 minút. Aj za ten čas ďakujeme. 

Vychádzame von z kostola, aby sme uvoľnili miesto iným pútnikom. Tu k nám 
prichádza fotografka, Poľka. Vysvetľuje, že fotí fotografie do nástenného kalendára 



pre rok 2016 na pamiatku návštevy San Giovanni Rotondo a chýba jej jeden mesiac 
(jeden mesiac, jedna fotka). Ponúka nám možnosť vyfotiť sa ako skupina do tohto 
kalendára s tým, že ráno pred odchodom autobusu nám prinesie už hotové 

kalendáre. O. Marek zisťuje, aký je záujem o túto ponuku a presúvame sa k soche 
sv. Pátra Pia pod krížovú cestu na spoločné foto (obr. 219). Po nej sa vraciame späť 

na námestie pred kostolom a za 
chvíľu k nám prichádza to sľúbené 
prekvapenie. Je to Slovenka – Ivetka 

Graziano, (obr. 220) ktorá tu v San 
Giovanni 

Rotondo žije 

už 25 rokov. 
Pochádza zo 

Seredi. 
V mladosti jej 
diagnostiko-

vali  ochore-
nie lymfatických uzlín-Hockinova choroba v hrudnej oblasti. Ako deväťročná bola 

operovaná a ožarovaná. Zdravotný stav sa jej zhoršoval a každé dva roky 
prekonávala malé chirurgické zákroky na krku. V sedemnástich rokoch jej to 
zasiahlo aj brušnú dutinu. Doktori museli vybrať slezinu a nariadili chemoterapiu. 

Lekári jej dali tri mesiace života. Jej babka vtedy povedala: „Ej, keby žil ten Talian, 
Páter Pio, ja by som mu napísala list, aby ťa on uzdravil.“  
V dvadsiatom druhom roku života bola choroba na ústupe. Vydala sa za Taliana, 

ktorého spoznala na púti v Medjugorii. Po treťom pôrode začala strácať citlivosť 
v pravej ruke, pravdepodobné následky ožarovania z detstva. Tak to diagnostikovali 

v nemocnici pátra Pia v Dome úľavy a utrpenia. 
Dodnes nevie, akým zázrakom sa dostala do San Giovanni Rotondo a žije práve tu  v 
meste pátra Pia. Trochu snáď aj tuší. Je tu. Zdravá, vydatá za Taliana a má šesť 

detí. Babičkine slová sa splnili. Páter Pio nepotreboval ani list, stačila modlitba, 
prosba o pomoc. Na jeho príhovory sa dodnes deje veľa zázrakov. Páter Pio ked žil 

povedal, že po svojej smrti  urobí na zemi viac rozruchu ako počas svojho života.  No 
a ten rozruch urobil aj v živote Ivetky. 
Dnes nám bude robiť sprievodkyňu. Hneď na začiatku nás upozornila, že na takú 

zbežnú prehliadku San Giovanni Rotondo nám stačia tri dni. My sme nemali ani tri 
hodiny. A tak začína boj s časom, aby nám stihla Ivetka za tú chvíľu čo najviac 
povedať a ukázať. Vraciame sa späť do starého kostola Santa Maria delle Grazie 

a začíname prehliadku. Je 1745.  
Hneď za dverami nás upúta obrovská ikona* sv. Kláry, obklopená menšími 

ikonami*, ktoré znázorňujú niektoré udalosti z jej života. Všetko je to za sklom.  
Vchádzame dnu do starého kostola. Pani Ivetka nám ukazuje spovednicu, v ktorej 
strávil Páter Pio veľmi, veľmi veľa hodín. Dnes je táto spovednica za sklenenou 

vitrínou. Za sklom je veľmi veľa listov adresovaných Pátrovi Piovi. Aj dnes mu ľudia 
píšu, lebo veria, že sv. Páter Pio si ich  prečíta. Tu v starom kostole sú po ľavej 

strane oltára uložené telesné pozostatky sv. Massimiany mučeníčky. Aj napriek 
mojej všetkej snahe ostane táto mučeníčka pre mňa zahalená rúškom tajomstva. 
Nenašiel som nič o nej ani na našich a ani na talianskych internetových stránkach. 

Iba možnosť, kde si môžem zakúpiť brožúru alebo jej obraz. A to je všetko. Na 
hlavnom oltári sú tri obrazy. V strede dominuje obraz Santa Maria delle Grazie 
(Svätej Márie Vďaky - aspoň tak mi to preložil webový prekladač). Na stenách 

a stropoch sú maľby zo života sv. františkánov. V strede je už aj obraz mladého 
Pátra Pia, ako sa modlí k Santa Maria delle Grazie (obr. 221). 



Na chóre je kríž a nad ním maľba Archanjela 
Michala, ako víťazí nad diablom.  
Prechádzame zo starého kostola do nového, ktorý 

nesie ten istý názov. Prechádzame po pravej 
strane, ako keby múr na pravej strane starého 

kostola vôbec nebol a bez toho, aby sme si to 
uvedomili sa už ocitáme v novom kostole (obr. 
222). Svojim tva-

rom mi trochu 
pripomína Baziliku 
sv. Pavla za 

hradbami. 
Je postavený ako 

trojloď. Dlažba je celá z mramoru uložená v rôznych 
geometrických tvarov. Steny a stĺpy na prízemí sú z 
hrdzavohnedého mramoru. Na prvom poschodí 

dominuje biela vápenno-cementová omietka. V tomto kostole som nevidel ani jeden 
obraz. Teda obrazy tu sú, ale všetky sú mozaiky. Tak ako v Bazilike sv. Petra vo 

Vatikáne. Každý jeden obraz, teda mozaika, zároveň slúži ako bočný oltár. V každom 
výklenku jeden. Výnimku tvorí iba prvý výklenok po ľavej strane, kde je socha sv. 
Pátra Pia obklopená veľkým množstvom sviec. Ďalej nasledujú mozaiky – Anjel 

strážca, sv. Klára, sv. Mária, sv. Ján Pavol II., Archanjel Michal, sv. František 
z Assisi a Ukrižovanie. Na druhej strane sú ešte ďalšie tri a na konci je mozaika a 
socha Panny Márie s dieťaťom Ježišom. Prechádzame popred hlavný oltár, za ktorým 

je obrovská mozaika na celú stenu, kde dominuje Panna Maria delle Grazie so sv. 
Pátrom Piom. Prichádzame do sakristie a tu sú za sklenenými vitrínami všetky veci,    

ktoré používal sv. Páter Pio. Stolička, umývadlo, skriňa (obr. 223). 
Vychádzame zo sakristie a schodmi sa presúvame do 
suterénu, kde boli do roku 2010 uložené telesné 

pozostatky sv. Pátra Pia. Celý tento priestor je 
ohraničený ručne vyrobenou kovovou mrežou. Dnes je 

v tomto vymedzenom priestore socha sv. Pátra Pia a stôl, 
na ktorom bolo uložené telo sv. Pátra Pia (obr. 224).  
Pokračujeme naspäť hore 

a ešte vyššie do klauzúry* 
kláštora, 

ktorá je 

sprístu-
pnená ve-

rejnosti. 
Po chod-
bách visia 

obrazy pápežov, ktorí sa boli 
pomodliť pri telesnej schránke sv. 

Pátra Pia, fotografie jeho rodičov, 
mesta San Giovanni Rotondo, ako 
vyzeralo v čase príchodu sv. Pátra 

Pia, ľudí, ktorým sa pri poznaní sv. 
Pátra Pia úplne zmenil svet. Je tu 
toho oveľa viac, ako píšem.   

Vchádzame do prvej miestnosti. Tu 
sú uložené jeho osobné veci, ktoré 



používal pri slávení sv. omše. Je tu nielen 
jeho oblečenie, ale aj rôzne bohoslužobné 
predmety (obr. 225). Nemôžem 

nespomenúť listy. Pani Ivetka nám 
povedala, že tu sú uložené iba z jedného 

roka a je ich viac ako 10 000 kusov (obr. 
226). Sv. Páter Pio ich triedil so svojim 
mladším rehoľným bratom. Niektoré ani 

neotvárali, iba sv. Páter Pio povedal, že 
tento vyhoďte rovno do koša a na túto 
adresu odosielateľa pošlite peniaze. Keď 

potom sv. Páter Pio odišiel, u mladšieho 
rehoľného brata zvíťazila zvedavosť a listy, 

ktoré mu kázal sv. Páter Pio bez otvorenia 
hneď vyhodiť do koša, vybral a otvoril. Vo 
väčšine prípadov ho tam žiadali o výherné čísla, stávky, úspech v podnikaní 

a podobne.  
Prichádzame pred jeho izbu. Je veľmi malá a skromná. Má tu iba jeden stôl,  

stoličku, kreslo, umývadlo, posteľ a nočný stolík (obr. 227).  
Prechádzame ďalej do mie-stnosti, kde ho operovali bez 
narkózy a bez anestézii*. 

V tejto miestnosti aj zomrel (obr. 228). Na stene visia 
hodiny, ktoré 
zastali presne 

v čase jeho 
smrti, (obr. 229). 

ráno, tesne pred pol 
treťou.  
Prichádzame do ďalšej 

miestnosti, v ktorej sú 
uložené relikvie svätých, doklady o ich pravosti a spôsob 
získania.  Prechádzame po oddelenej chodbe, ktorú lemujú 

obrazy väčšinou zo života sv. Františka z Assisi. Namaľoval ich 
jeden nadaný mladučký mních. Na podnet sv. Pátra Pia odišiel 

študovať a tak rozvíjať svoj talent, ktorý mu bol daný od Nášho 
Stvoriteľa. Po chodbe nasleduje časť chóru z nového kostola 
a za ňou je chór zo starého kostola. Na tomto chóre a pri tom 

kríži (obr. 230) dostal sv. Páter Pio stigmy*. Sme tak blízko, že 
sa môžeme dotknúť aspoň podstavca, na ktorom je osadený 

kríž.  
Schodišťom schádzame dole a premiestňujeme sa na časť 
dvora kláštora, ktorý je sprístupnený verejnosti. Tu je čerstvá 

voda a tak využívame túto možnosť a dopĺňame zásoby. 
Prichádzame pred zaujímavú budovu. Z vonku vyzerá ako 
stará dielňa. Pri budove v sklenenej vitríne je obraz Pátra Pia 

s dieťaťom Ježišom na rukách a hneď vedľa mapa 
s vyznačenými mestami v okolí San Giovanni Rotondo, kde sú 



františkánske kláštory.  Sú k nim ešte priradené čísla bez vysvetlenia. Význam 
týchto čísiel sme pochopili, keď sme vošli dnu do budovy. Tu sú betlehemy. Prvý 
betlehem, dokonca živý, postavil sv. František z Assisi. A tu sú zoradené podľa čísel, 

ktorý betlehem sa v ktorom meste a pred akým kostolom nachádza.  Posledný je zo 
San Giovanni Rotondo.  

Vychádzame vonku a presúvame sa k novému kostolu sv. Pátra Pia (obr. 231). Dnu 
do kostola nás už nepustili, lebo tam už prebiehali prípravy na sv. omšu, po ktorej 
mal byť ešte deviatnik k sv. Pátrovi Pio. A tak sa presúvame ďalej. 

Prichádzame k bráne s názvom Ricordi di 
Padre Pio (Spomienky na otca Pia). Aj tá sa už 

zatvára, ale po dohovore pani Ivetky so 
službukonajúcim, môžeme ešte na chvíľu 
vojsť. 

Vchádzame do Kaplnky všetkých svätých. 
Dominuje tu hlavne žltá a zlatá farba, čo 

navodzuje prítomnosť neba a všade na 
stenách sú nakreslené výjavy z oslobodenia 
človeka od večnej smrti. Ježiš ukazuje 

strážcom podsvetia dlžobný úpis a vyvádza 
všetkých von. Tesne pod stropom sú výjavy 

z Apokalypsy a vpredu za oltárom a čiernym 
bohostánkom je Ježiš Kristus znázornený ako baránok, 
ovenčený Božou slávou a dookola neho sú svätí. Hneď pri 

baránkovi po ľavej strane je sv. Páter Pio (obr. 232).  
Dobre je  nám tu, ako hovorí sv. Peter v Svätom písme pri 
Ježišovom premenení na hore Tábor (Mt 17,4), ale 

musíme už odísť. Vychádzame von a tu  sa za ten krátky 
čas (to nám sa tak zdalo krátko) úplne zotmelo.  

Opúšťame toto miesto (obr. 233), kde z každej strany na 
nás dýcha niečo výnimočné, 
niečo nepoznané, niečo blízke 

a predsa tak vzdialené, niečo čo 
by sme všetci chceli mať 
a zároveň máme z toho strach. 

Zvládneme to? Je to aj pre nás cesta? Unesieme tento 
kríž? Otázok je veľmi veľa, ktoré sa v tej chvíli vynárajú 

z našej mysle po návšteve týchto výnimočných miest. 
Takto zamyslení, prechádzame nočným mestom a o 2010 
sme došli do štvorhviezdičkového hotela Valle Rossa (obr. 

234). Tu strávime 
noc. Podľa krokomera 

otca Mareka sme dnes 
prešli 10,1 kilometra. 
Na začiatku, keď sme 

prišli do San Giovanni Rotondo som 
spomínal, že na nákupy nám neostal 
čas, ale bez nákupov sme neostali.  

Pani Ivetka má veľkosklad so 
sakrálnymi* suvenírmi, dokonca na tej istej 

ulici ako hotel. Sľúbila, že napriek pokročilému času, otvorí pre nás predajňu. 



Dokonca máme možnosť nakupovať za veľkoobchodné ceny a ešte aj so zľavou. 
Využívame túto možnosť a po zložení veci na izbu prichádzame na nákup. Hlavne 
nezabudnúť na nikoho.  

Po nákupe sa vraciame späť na hotel. Ešte sprcha a večerná modlitba. Od únavy 
padám do postele. Ani neviem ako som zaspal. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Deň šiesty – piatok 18. 9. 2015   

Ráno 700 raňajky. Po nich nakladáme batožiny do autobusa, odovzdávame kľúče 
a 810 opúšťame San Giovanni Rotondo. Dnes ideme k moru. Do mesta Monte Sant 

Angelo. Schádzame opäť do údolia do juhovýchodnej oblasti Talianska s názvom 
Apulia, ktoré sa nachádza v „ostrohe“ talianskej čižmy. Prichádzame do hornej časti 

kraja Gargana. Mierne stúpanie za chvíľu vymenia strmé 

serpentíny. 915 autobusom vchádzame na obrovské 
náhorne parkovisko v meste Monte Sant Angelo, ktoré sa 

nachádza v nadmorskej výške 856 metrov. Nadmorskú 
výšku vnímame pohľadom na blízke more. Zdá sa nám, 
že sme oveľa vyššie.20  

Vystupujeme z autobusu 
a postupne sa presúvame do 
starého historického mesta. Tu 

zastal čas (obr. 235 A, B). Ak si 
odmyslíme elektrické káble, 

verejné osvetlenie, dopravné 
značky a registračné pokladne 
v obchodoch, všetko je tu tak 

ako pred mnohými storočiami.  
Meno mesta: „Monte Sant Angelo“ je podľa 
Archanjela Michala, ktorý sa tu prvýkrát zjavil 

v roku 490. Prvé usadlosti vyrastali veľmi rýchlo 
a stali sa špecifickým mestom, želaným nie ľuďmi, 

ale tajomnou vôľou Boha. 
Spomeniem zjavenia, ktoré sú zapísané: 
 

„Príhoda s býkom“. V meste Siponta žil istý bohatý muž. Jeho stádo hovädzieho 
dobytka pásli pastieri na náhornej plošine Gargana.  Zrazu zistili, že najvzácnejší 

býk sa im stratil. Hľadali ho všetci, no márne. Nakoniec sa vybral aj samotný 
majiteľ. Hľadal ho na všetkých najskrytejších miestach, až ho našiel na vrchu hory. 
Pokojného ako baránka, kľačiac na predných nohách pred vchodom do jaskyne. 

Nahnevaný majiteľ sa rozhodol, že zviera potrestá. Vystrelil šíp, ale ten sa 
nevysvetliteľne otočil a zranil mu nohu. Znepokojený touto udalosťou odišiel za 

biskupom, ktorý po vypočutí príbehu nariadil tri dni modlitieb a pokánia. Na konci 
tretieho dňa sa zjavil Archanjel Michal biskupovi a povedal: „Ja som Archanjel 
Michal a som vždy v prítomnosti Božej. Jaskyňa je zasvätená mne, ja som si ju 

vybral. Ja sám som jej bdelým správcom. Tam, kde sa skala doširoka otvára, môžu 
byť odpustené hriechy človeka. O čo je tu v modlitbách žiadané, bude udelené. Choď 
teda na horu a zasväť jaskyňu Kresťanskému náboženstvu.“ 

Keďže táto tajomná hora bola takmer nedostupná a tiež bola miestom pohanských 
kultov, biskup dlhý čas váhal, kým sa rozhodol poslúchnuť slová Archanjela. 

 
„Víťazná príhoda“. Podľa tradície bolo v roku 492, aj keď súčasní bádatelia odkazujú 
príhodu na vojnu medzi longobardským vojvodom Grimoaldom a Grékmi v období 

662 – 663, keď víťazstvo, ktoré sa uskutočnilo 8. mája, bolo prisúdené príhovoru a 
pomoci Archanjelovi Michalovi. 
                                                             
20 Mária Bačiková - CK PRIMA - Cestovná kancelária Vranov nad Topľou 

https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=pl&u=http://sanctus.pl/index.php%3Fpodgrupa%3

D411%26doc%3D361&prev=search  
https://www.youtube.com/watch?v=q22ss4ntT3s 

https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=pl&u=http://sanctus.pl/index.php%3Fpodgrupa%3D411%26doc%3D361&prev=search
https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=pl&u=http://sanctus.pl/index.php%3Fpodgrupa%3D411%26doc%3D361&prev=search


Podľa tradície mesto Siponto21 obliehané nepriateľskými oddielmi bolo na hranici 
kapitulácie. Biskup sv. Lorenzo Lawrence dosiahol od nepriateľa prímerie na tri dni 
a obrátil sa k Nebeskému Vodcovi – Archanjelovi Michalovi s vierou, modlitbou a 

pokáním. Na konci tretieho dňa sa  Archanjel Michal ukázal biskupovi a predpovedal 
úplné víťazstvo. Správa naplnila obliehané srdcia nádejou. Obrancovia opustili 

mesto a bojovali divý boj sprevádzaný hrmením a blýskaním neobyčajnej intenzity, 
sily a prudkosti. Víťazstvo sipontského ľudu bolo ukončené vyhladením nepriateľa. 
 

„Príhoda zasvätenia“. V roku 493, po víťazstve chcel biskup Lorenzo poslúchnuť 
Nebeského Ochrancu a zasvätiť jaskyňu svätému Michalovi ako znak vďačnosti. 
Biskup bol posmelený aj pozitívnym názorom vyjadreným pápežom Geláziom I. (492-

496). Ale Archanjel Michal sa biskupovi znova zjavil a ohlásil, že on už sám jaskyňu 
posvätil. Sipontský biskup teda spolu s ďalšími siedmimi apulijskými biskupmi išli v 

procesii s ľudom a klérom Siponta na toto sväté miesto. Počas sprievodu sa stala 
podivuhodná vec: orly s roztiahnutými krídlami chránili biskupov pred slnečnými 
lúčmi. Keď dorazili ku jaskyni, zistili, že už bol postavený jednoduchý oltár, prikrytý 

rumelkovým (jemne červeným) oltárnym obrusom. Nad oltárom bol kríž. Navyše 
našli aj odtlačok nohy Archanjela Michala v skale. Svätý biskup tu s ohromnou 

radosťou slúžil prvú svätú omšu. Bolo to 29. septembra (v súčasnosti sviatok sv. 
Michala). Odvtedy má jaskyňa Archanjela Michala na Monte Gargano názov Nebeská 
bazilika, pretože to je jediný chrám na svete, ktorý neposvätila žiadna ľudská ruka. 

 
„Hrozný mor“ vyčíňal  po celom južnom Taliansku v roku 1656. Arcibiskup Alfonso 
Puccinelli, neschopný nájsť ľudský spôsob zastavenia epidémie, sa obrátil na 

Archanjela Michala s modlitbami a pôstom. Arcibiskup dokonca rozmýšľal o 
prinútení Božej vôle vložením úpenlivej prosby napísanej v mene všetkých 

obyvateľov mesta do rúk sochy sv. Michala. A potom 22. septembra na svitaní, keď 
sa modlil v izbe biskupského paláca Monte Sant Angela, nastalo v paláci jemné 
zemetrasenie a Archanjel Michal sa mu zjavil v oslnivej nádhere. Nariadil mu 

požehnať kamene jaskyne, vyryjúc do nich znak kríža a písmená MA (Michal 
Archanjel). 

Ktokoľvek kto zbožne uchovával tieto kamene, bol imúnny pred morom. Biskup 
urobil, čo mu bolo povedané. Veľmi skoro nie len mesto bolo zachránené od moru, 
ale aj všetci, čo požiadali o kamene, kdekoľvek žili. Ako večnú pamiatku zázraku a z 

večnej vďačnosti arcibiskup postavil pamätník Archanjelovi Michalovi pred 
balkónom izby, kde sa zjavenie udialo. Je na ňom v latinčine napísané: „PRINCOVI  
ANJELOV, VÍŤAZOVI NAD MOROM, PATRÓNOVI  A OCHRANCOVI MY KLADIEME 

TENTO PAMATNÍK, VO VEČNEJ VĎAČNOSTI. ALFONSO PUCCINELLI 1656.“ 
Pamätník tam stojí dodnes.  

 
Mesto Monte Sant Angelo prešlo za posledných tisíc päťsto rokov veľmi zaujímavým 
vývojom. Stále sa tu bojovalo a mesto menilo svojich majiteľov. Najprv Byzantínci, 

potom Longobardi. V deviatom storočí mesto zničili Saracéni. Tých zase porazili 
Karolovci a po nich znovu prevzali mesto Gréci. Tých vystriedali Normani, ktorí dali 

mestu aj súčasný názov, kvôli jeho významu (predtým Monte Gargano). Po 
Normanoch prišli Švábovia a boli nahradení Karolom I. z Anjou. Koncom pätnásteho 
storočia po Aragóncoch sa na tri storočia stalo feudálnym majetkom janovskej 

rodiny Grimaldiovcov. Od tohto času začal politický úpadok mesta, ale svätyňa 

                                                             
21 založili ho Rimania, ako prístav, v roku 189 pred našim letopočtom. Po zemetrasení v roku 1223 

bolo mesto obyvateľmi opustené. Dnes je súčasťou mesta Manfredonia. Je to veľké prístavné mesto 
na juhu polostrova Gargano. Má približne 57 500 obyvateľov. 



Archanjela Michala sa stala viac a viac slávnou a dôležitou. Práve z tohto obdobia sa 
zachovalo mesto tak, ako je teraz. Normanský - 
aragónsky hrad z 10. storočia  

s vyschnutou vodnou priekopou (obr. 236), 
kostoly, zámok, úzke šikmé uličky a schodištia 

s dvoj až trojpodlažnými domami, stredoveké 
baptistérium*, 

biele radové domy 

v štvrti Junno 
(obr. 237), zvonica 
a Posvätná jasky-

ňa Archanjela 
Michala – náš 

dnešný cieľ. 
 
Cesta dole kopcom nás privádza k Nebeskej bazilike, najslávnejšej svätyni zasvätenej 

Archanjelovi Michalovi. Posvätná jaskyňa je po stáročia cieľom pútí, miestom 
modlitieb a ponad to všetko miestom zmierenia s Bohom. Zjavenia svätého Michal 

Archanjela sú znakom, pozvaním pre človeka skloniť sa s úctivou dôverou pred 
Božským Majestátom a uvedomiť si Jeho osobnú lásku k nám.  
V rozpätí pätnástich storočí histórie,  kresťania z celého sveta prichádzajú do 

svätyne Gargana, „Domu Božieho a brány neba“, aby  znova našli pokoj a 
odpustenie v objatí milujúceho Otca a znova vzdali úctu sv. Michalovi Archanjelovi, 
Princovi nebeskej armády, svojimi životmi prehlasujúc ako on: „Kto je ako Boh!“ 

Anonymný spisovateľ, ktorý žil pred viac ako tisíc rokmi to opísal takto: „Svätyňa sv. 
Michala Archanjela je známa a velebená, nie pre nádheru jeho mramoru, ale pre 

podivuhodné udalosti, ktoré sa tu udiali. Je bohatá na nebeskú cnosť a silu, pretože 
sám Archanjel Michal sa uráčil ju založiť a zasvätiť, ktorý majúc na pamäti ľudskú 
krehkosť, prišiel z neba, aby sa človek mohol zúčastniť na Božích veciach v tomto 

chráme“. 
V súčasnosti ju tvorí komplex stavieb, ktoré boli postavené v rôznom období. Na 

začiatku tohto stavebného komplexu sa po pravej strane vypína majestátna zvonica 
(obr. 238), známa ako „Torre Angioina“ - Veža 
Anjouovcov. Bola postavená Karolom I. Anjou na 

poďakovanie sv. Michalovi za dobytie južného 
Talianska. Práce začali 27. marca 1274 počas 
pontifikátu Gregora X. (1271-1276) a boli ukončené v 

roku 1282. 
Veža osemuholníkového tvaru  bola navrhnutá a 

postavená architektom Giordanom, rodákom Monte 
Sant Angela, s jeho bratom Maraldom. Pôvodne bola 
40 metrov vysoká a neskôr z neznámych príčin (podľa 

niektorých kvôli blýskaniu, alebo kvôli umiestneniu 
zvona) skrátená na súčasných 27 metrov. V 

súčasnosti je veža rozdelená do štyroch podlaží s 
oblúkmi a rôznymi zdobenými rímsami. Človek tu 
môže obdivovať architektonické prvky neobyčajnej 

krásy na rôznych podlažiach. Vo vnútri zvonice sú tri 
klenuté cely a ďalšia so špicatým dreveným rámom. 
Špirálovité schodisko urobené priamo do masívnej 

steny vedie na vrchol zvonice. Na vrchnom podlaží visí 
vedľa seba päť zvonov oddelených štyrmi oblúkovými 



otvormi. Najväčší, šiesty zvon, zaberá stred osemuholníka.  Je tam od roku 1666. 
Okolo zvonice vstupujeme na nádvorie horného 
átria (obr. 239). Vchod je datovaný do roku 1865 a 

pozostáva z dvoch oblých oblúkov zavŕšených 
trojuholníkovým frontónom*, ktorý je zdobený 

vlysmi* a malými oblúčikmi. Vysoko v strede medzi 
dvoma malými rozetami (rozetovými oknami) je 
výklenok so sochou sv. Michala Archanjela. 

Na vchode vľavo sú bronzové dvere, ktoré boli 
darované svätyni pri príležitosti päťnástej 
storočnice od zjavenia sv. Michala Archanjela v 

Gargane. Práca sochára menom Michele Tiquino na 
jej paneloch vyjavuje celú históriu svätyne – od jej 

začiatkov až po púť sv. Jána Pavla II. v roku 1987. 
Vchod napravo je starobylý a pôvodný, želaný a 
vymyslený Karolom I. Anjou. Bol však prerobený a 

prizdobený v roku 1395 kráľovnou Margarétou 
(matkou kráľa Ladislava z Durazza) pravdepodobne znázornenou v modliacej sa 

postave vpravo. Nápis na ráme je: „MAJSTER SIMEON Z TOHTO MESTA UROBIL 
TÚTO PRÁCU KU CTI SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA V ROKU 1395.“  
Hore nad dverami sú dve orámované obdĺžnikové pamätné tabule. Na tej vpravo je 

po latinsky napísané: „PÔSOBIVÉ JE TOTO MIESTO. TU JE DOM BOŽÍ A BRÁNA 
DO NEBA“ – porovnaj Gn 28,17. 
Na ľavej tabuli stojí: „NIE JE PRE TEBA POTREBNÉ ZASVÄTIŤ TÚTO BAZILIKU, 

KTORÚ SOM JA USTANOVIL, PRETOŽE JA SÁM, KTORÝ SOM POLOŽIL  JEJ 
ZÁKLADY, SOM JU TIEŽ ZASVÄTIL.“  

Pod každou z pamätných tabúľ je portál* (ozdobný vchod do budovy) v tvare 
gotického oblúka. Ten vpravo je najvzácnejší a pochádza zo štvrtého storočia. V 
strede lunety* pod gotickým oblúkom dominuje postava Panny Márie, ktorá drží v 

náručí Božského Syna, ktorý pripomína dospelého; po stranách sú apoštoli Peter a 
Pavol; a trochu ďalej malá podobizeň ženy kľačiacej v modlitbách (obr. 240).  

Na lunete* vľavo je znázornená scéna 
sprievodu siedmich Apulijskych 
biskupov s klérom a ľuďmi do svätej 

jaskyne. 
Cez bránu napravo vchádzame dnu 
a ocitáme sa v hale, kde začína 

schodisko vedúce do tajomnej jaskyne. 
Schodisko bolo urobené za čias 

Anjouovcov v trinástom storočí. Tvorí 

ho 86 schodov. Rozdelené je do piatich 
častí a prerušené štyrmi odpočívadlami. 
Galérie sú podoprené veľkými gotickými 

oblúkmi a rebrovanými klenbami. 
Postranné okná sú osvetlené malými 
oknami (obr. 241).  

Na vrchole schodov v otvore vľavo od prvej 
časti schodov bolo v roku 1986 urobené 



oratórium* k úcte sv. Benedikta, patróna Európy. 
Prechádzajúc ku štvrtej časti schodov, stále vľavo 
prechádzame popri  malom chráme z pätnásteho storočia 

so sochou Panny držiacej svojho Syna na rukách. Socha 
sa nachádza na Sarkofágu* Rinalda Cantelma (obr. 242). 

Oblúky pozdĺž stien naľavo a napravo uzatvárajú 
pohrebné miesta dávnych miestnych rodín (obr. 243). 

Tiež rôzne iné 

sarkofágy boli 
umiestnené do 
tohto schodiska. 

Niektoré z 
početných fresiek, 

ktoré ho pokrývali, 
boli objavené a 
obnovené v postupných fázach iba v 

nedávnych rokoch. Zvlášť následkom prác 
realizovaných v sanktuáriu* pri príležitosti 

veľkého jubilea v roku 2000 – schodisko bolo 
staticky upevnené, vyčistené od nánosov každého druhu a výrazne osvetlené. 
Schodisko končí bránou - vchodom orámovanou točenými stĺpmi spočívajúcimi na 

levoch a podstavcoch s erbmi biskupov. Podľa tradície je nazývaná  bránou býka – 
podľa veľkej fresky*, ktorá jej dominuje – pripomínajúc „príhodu o býkovi“ z prvého 

zjavenia, ktorej zvyšky boli znovuobjavené počas reštauračných prác v roku 1999.  
Nad maľbou je obraz skráteného kríža v hornej časti, v 
ktorého pozadí je mesto s domami a vežami (obr. 244). 

Maľba je veľmi poškodená, keďže bola dlhý čas ukrytá pod 
maľovaným panelom, na ktorom bol veľký kríž 
s ukrižovaným - tento dnes nájdeme v Kaplnke zmierenia. 

Namaľovaná stuha nesie dátum 1657 a frázu „tempore 
pestis“ - čo znamená mor, architektonicky a malebne 

pripomína celý príbeh námahy arcibiskupa Puccinelliho, 
protagonistu štvrtého zjavenia. 

V stene pod freskou* je bohato orámovaná pamätná tabuľa, 
po stranách držaná dvoma anjelmi. Nápis vraví: „TOTO JE 
SVETOZNÁMA JASKYŇA SVÄTÉHO MICHALA 

ARCHANJELA, KDE SA URÁČIL UKÁZAŤ ČLOVEKU. Ó 
PÚTNIK, ĽAHNI SI TVÁROU K ZEMI, PADNI A UCTI SI 

TIETO KAMENE, PRETOŽE TOTO MIESTO JE SVÄTÉ.“ 
Prechádzajúc bránou býka sa zrazu ocitáme vo vnútornom 
átriu. Hneď oproti nám je malý obchod so sakrálnymi* 

vecami. Aj tu sú rôzne pamätné tabule a sarkofágy*. Hneď vľavo hore je pamätná 
tabuľa umiestnená arcibiskupom Alfonsom Puccinellim, ktorá pripomína 

oslobodenie veriacich od moru v roku 1656: „BOHU NAJLEPŠIEMU A 
NAJÚŽASNEJŠIEMU – V ROKU 1656 SMRŤ PORÁŽALA EPIDÉMIOU. SKORO CELÉ 
TALIANSKO BOLO V SMÚTKU. VEĽKÝM ZÁZRAKOM SVÄTÉHO MICHALA 

ARCHANJELA, KAMEŇMI NÍM NEBESKY URČENÝMI, DIECÉZA SIPONTA BOLA 
UCHOVANÁ A MNOHO MIEST A MESTEČIEK BOLO OSLOBODENÝCH. AKO OČITÝ 
SVEDOK TEJTO UDALOSTI GIOVANNI ALFONZO PUCCINELLI Z LUCCY, 

ARCIBISKUP SIPONTSKÝ, NA TRVALÚ PAMIATKU VYRYL PRIPOMIENKU DO 
MRAMORU V ROKU 1658.“ Priamo pred nami na tej istej strane je umiestnený jeho 

hrob. Arcibiskup Alfonso Puccinelli zomrel v roku 1658.  



Ideme vľavo a po vynovených chodbových priestoroch zostupujeme dole schodmi a 
vstupujeme do Kaplnky zmierenia. Je výnimočná, ako vlastne všetko, čo je tu. Hneď 
za dverami sa nachádza päť spovedníc, vedľa nich tri rady lavíc (obr. 245), ktoré 

majú po ľavej strane skalu. V nej sú akoby 
vytesané izby a hore na vrchole je kríž (obr. 

246). Pod ním na ľavej strane je strieborná 

socha svätého Michala Archanjela 
a pod ním mnohopočetný svietnik.  

Po pravej strane je na stene freska* 
pokrstenia(obr. 247). Na ľavej strane  

sú dvaja anjeli v strede je Ježiš, 

ktorý vystupuje z vody a nad 
ním je ako holubica Duch svätý. 
Po pravej strane je svätý Ján 

Krstiteľ. Pred freskou* je oltár. 
Po krátkom rozjímaní 

vychádzame von a po chodbe sa 
presúvame ďalej. Po ľavej aj 
pravej strane sú umiestnené 

obrazy, maľby a plastiky 
z drahých kovov, ktoré 

znázorňujú rôzne situácie 
a uzdravenia ľudí, z ktorých ich vyslobodil, alebo uzdravil svätý Michal Archanjel. Už 
ani neviem koľkými schodmi znovu kráčame nižšie, až prichádzame do múzea. Pred 

vchodom si môžeme zakúpiť kamene z jaskyne svätého Michala Archanjela, 
pohľadnice aj iné upomienkové predmety. Už sme všetci dnu. Je tu skoro totálna 
tma. Všetky predmety múzea sú uložené vo vitrínach a tie sú krásne nasvietené. 

Prvá vitrína nám predstavuje príhodu s býkom aj s textom. Druhá vitrína 
predstavuje uzdravenie od moru (obr. 

248). Po obvode múzea sú ikony 
a sochy svätého Michala Archanjela, 

ktoré z vďačnosti darovali veriaci 
v rôznych storočiach ku svätému 
Michalovi Archanjelovi. V strede sú 

rúcha a bohoslužobné predmety, ktoré 
sa používali pri slávení liturgie 

v jaskyni svätého Michala Archanjela. 
Venovali ich pápeži, kardináli aj 
panovníci. S nami je sprievodkyňa 

múzea a oboznamuje nás 
s jednotlivými vitrínami a ich obsahom. 
My máme so sebou aj Ivetku 



Šemetkovú, ktorá nám všetko prekladá do slovenského jazyka. Paradox zažívame 
hneď na začiatku, kedy to čo sprievodkyňa povedala, nám Ivetka zopakovala ešte 
raz, ale v taliančine. Po upozornení sme sa všetci z chutí zasmiali a už to ide tak, 

ako to ísť má.  
Vraciame sa späť k bráne býka a odtiaľ pokračujeme po pravej strane dolným 

átriom. Stojíme pred krásnym románskym portálom* a bronzovými dverami, ktoré 
človeku dovoľujú vstúpiť na miesto vybrané svätým Michalom Archanjelom. Nad 
portálom* je oblúk, v ktorom sú slová, podľa tradície, povedané samým svätým 

Michalom Archanjelom biskupovi 
svätému Lorenzovi: „V CELOM 
PRIESTORE TEJTO JASKYNE SÚ 

HRIECHY ĽUDÍ ODPUSTENÉ. TOTO 
JE ZVLÁŠTNÝ PRÍBYTOK, V KTOROM 

SÚ VŠETKY VINY ZMYTÉ.“ (obr. 249) 
Nad portálom* je umiestnená ďalšia 
pamätná tabuľa – podáva správu o 

zapísaní Pápežskej buly pápeža 
Alexandra (1159 – 1181) poslanej do 

Beneventa v roku 1167, v ktorej je 
vyhlásené právo „konkatedrály“ pre 
Baziliku svätého Michala Archanjela. 

Slávne bronzové dvere pod portálom* 
sú dielom gréckych majstrov z Konštantínopolu. Boli vyrobené v roku 1076 a 
darované bazilike Amalfským šľachticom nazývaným Pantaleone. Tvarovo a 

obsahovo jedinečné dielo je rozdelené do dvadsiatich štyroch panelov, na ktorých sú 
predstavené biblické príbehy Starého i Nového zákona.  

Po vstupe cez bronzové dvere sa nachádzame v Nebeskej bazilike, na mieste 
vybranom svätým Michalom Archanjelom, ktoré je rozdelené na dve odlišné časti: 
prvá – hneď ako vstúpite – je urobená  z tehál a nazývaná Loď Anjouovcov (Angevin 

Nave), kým druhá je v prirodzenom stave – jaskyňa – grotto* - vytvorená prírodou 
samou do vápenatej skaly.  

„Loď Anjouovcov“ je gotického štýlu, rozdelená do troch častí s krížovou klenbou 
a apsidou*. Zástancom stavby bol Karol I. z Anjou. Projekt a práce boli zverené dvom 
majstrom z Monte Sant Angela: Giordanovi a Maraldovi. Práce na tejto lodi boli 

ukončené koncom trinásteho storočia. 
Hneď po vstupe do lode, napravo vidíme oltár zasvätený sv. Františkovi. Ďalej 
v apside* je oltár Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Vľavo za železnými dverami 

nachádzame kaplnku relikvií; vedľa nej hore sú miesta pre zbor. 
Oltár sv. Františka – malý oltár postavený k úcte sv. Františka (obr. 250). Je to 

pripomienka jeho návštevy v roku 1216. Podľa tradície sv. 
František prišiel do Monte Sant Angelo, aby získal anjelské 
odpustenie. Cítiac nehodný vstúpiť do jaskyne – grotta*, 

zastavil sa v modlitbách  a sústredení pri vchode. Pobozkal 
zem a na kameň vytesal znak kríža v tvare „T“ (tau - v 

biblickom jazyku znak „T“ je symbolom spásy). Chudobný 
muž Assisi, sv. František z Assisi, pripisoval tejto jaskyni, 
tohto svätého miesta  – grotta* - zvláštnu úctu. 

Na oltári je výklenok s kameňom, v ktorom je vytesané 
písmeno „T“. Kópia originálu, ktorý bol zničený. Oltár 
barokového štýlu bol postavený vďaka osobnému záujmu 

kardinála Orsiniho v rokoch 1675-1677 na výdavky 
španielskej spoločnosti, ktorá v tom čase sídlila v Monte 



Sant Angelo, na príkaz kapitána Francisca Pardi da Ribadeneida. Je ozdobený 
freskou* utvorenou z dvoch kamenných tabúľ, ktoré predstavujú sv. Františka a sv. 
Luciu ako pamiatka na dvoch slepcov, rodákov z Gargana, ktorí nájduc samých seba 

pri vchode do jaskyne – grotta* - prijali od Chudobného z Assisi zázračné 
prinavrátenie ich zraku na príhovor Svätej zo Syrakúz (sv. Lucie), patrónky zraku. 

Tradícia vraví, že jeden z nich sa stal bratom Iluminátom 
(osvieteným).  
V roku 1690 bol barokový oltár Najsvätejšej Eucharistie 

umiestnený do apsidy* na konci Lode Anjouovcov. 
V súčasnosti slúži kaplnka na uloženie sviatosti. Sú na 
ňom tri kamenné sochy, predstavujúce sv. Jozefa v 

strede, sv. Mikuláša  z Bari vľavo a sv. Antona 
Paduánskeho vpravo (obr. 251). 

Oltár a svätostánok sú z prvej polovice deviateho storočia. 
V hornej časti je výklenok, kde je vyobrazené Zvestovanie 
Pána. Na bočných stenách apsidy* sú dve pamätné 

tabule s ornamentmi* zdobenými rímsami. Tabule dávajú 
svedectvá o pretváraní oltára (r. 1547) a kaplnky (r. 1690) 

a spomínajú významných darcov. Sochy dvoch svätých, 
ktorí prišli na púť do tejto svätyne, sv. Vincenta Ferrera 
(ten s veľkou bradou) a sv. Františka z Paoly boli 

umiestnené do výklenkov nad pamätné tabule. 
Vľavo od oltára Najsvätejšej Oltárnej 
Sviatosti, za bronzovými dverami je 

Kaplnka relikvií, tiež nazývaná 
Kaplnkou sv. Kríža (obr. 252). Pôvodne 

bola kaplnka používaná ako sakristia, 
ale na začiatku osemnásteho storočia 
bola premenená do súčasného tvaru, 

určeného na prijatie relikvií. Ukončená 
bola v roku 1791. Popri rôznych 

relikviároch mučeníkov a svätých, na 
mramorovom oltári sa nachádza 
strieborný kríž z filigránu*, ktorý 

nahrádza ten, ktorý daroval Frederick 
II. (ten je uložený v múzeu) a obsahuje najcennejší fragment* Kristovho kríža. V 
predošlých časoch bola táto najviac uctievaná relikvia slávnostne vystavená na oltári 

sv. Michala v niektoré výnimočné dni liturgického roku (Veľký piatok, 3. máj, 14. 
september) a počas verejnej pohromy. 

Veľký počet relikvií, ktoré sa tu nachádzajú boli prinesené z Ríma prácou 
Manfredonského arcibiskupa menom Annibale Serughi dei Gimnasiis. Medzi 
mnohými relikviami mučeníkov a svätých sú aj relikvie troch pápežov – mučeníkov 

prvých storočí: Alexander I. – umučený v roku 117, Kornélius – umučený v 253 a 
Félix I., ktorý bol umučený v roku 274. 

Pre každého kresťana je táto najcennejšia kaplnka živým svedectvom viery v Krista, 
ktorý cez drevo kríža priniesol spásu ľudstvu a s príkladom tých, ktorí dali svoje 
životy za tú istú vieru: „mučeník“ vlastne znamená „svedok“.  

Iba pár krokov ďalej od oltára sv. Františka je jedinečný pohľad každého druhu: 
Jaskyňa – grotto* - s nepravidelnou kamennou klenbou, ktorá prijala milióny 
pútnikov počas storočí a miesto, kde mnohí hriešnici znovu našli odpustenie a pokoj 

(obr. 253).  



Tu sa každý z nás cíti úplne maličký, ako márnotratný syn, ktorý hľadá cestu späť 

do domu svojho otca, pod ochranou sv. Michala Archanjela. Je tu veľa oltárov 
rôznych štýlov, z rôzneho obdobia. Ak keď je každý iný, nepôsobia rušivo. Práve 

naopak. Vytvárajú jednotnú harmóniu, ktorá vzdáva slávu Bohu.  
Na konci vpravo, je mierne vyzdvihnuté presbytérium*. Za oltárom dominuje socha 
sv. Michala Archanjela, ochrancu tohto svätého miesta. V presbytériu*  po našej 

ľavej ruke vidíme biskupský trón. Vpravo na úrovni oltára vo výklenku je socha sv. 
Sebastiána. 

V srdci svätej jaskyne je socha sv. Michala Archanjela 

vložená v urne zo striebra a krištáľu z Čiech, 
umiestnená na skale prekrytej mramorovou doskou. 

Nad a pod urnou je nápis v latinčine: „Quis ut Deus“ – 
Kto je ako Boh. Socha je dielom Andrea Contucciho tiež 
známeho ako Sansovino. Do jaskyne bola umiestnená 

roku 1507. Vytesaná do bieleho mramoru z Carrary,  
má výšku 1m a 30cm. Predstavuje princa nebeskej 

armády v bojovom postoji šliapajúc po Satanovi, ktorý 
je znázornený ako príšera s tvárou opice, stehnami 
kozy, pazúrmi leva a chvostom hada. Krídla, ktoré sa 

zdajú byť urobené zo zlata boli pridané neskôr 
namiesto pôvodných mramorových (obr. 254). 
Sv. Michal Archanjel má zjav mladíka s úsmevom. Jeho 

holá hlava je ozdobená hlavou s kučeravými vlasmi a je 
jediná svojho druhu v histórii sochárstva. Na sebe má 

priliehavý pancier rímskeho legionára s uvoľneným 
vojenským plášťom padajúcim spoza ramien.  
Dielo bolo zadané kardinálom Antoniom z Monte San Savino. Výdavky zdieľali štyria 

vodcovia Španielska:  
- Consalvo z Cordovy, vojvoda seSSy a Monte Sant´Angela, víťaz bitky pri Cerignole, 

- Diego z Mendozy, vojvoda Infantanda, predtým Ferdinando Katolík, veľvyslanec 
Svätej Stolice, 

- Federico Enriquez Almirante z Castiglie v tom období žil v provincii Gargano, 

- Andrea Gusman, vojvoda  Mediny de Las Torre, predtým správca Andrie.  
Na oválnom štíte na podstavci sochy je erb Consalvu di Cordova. 
Na sviatky sv. Michala Archanjela sa dáva koruna na hlavu sochy a náramok na 

ľavé rameno, ozdobený orlom. Náramok poukazuje na orly, ktoré podľa tradície 
chránia Apulijských biskupov pred slnečnými lúčmi počas tretieho zjavenia. 



Meč vzatý z ruky Archanjela sa berie na slávnostný sprievod okolo Monte Sant 
Angela 29. septembra. 
Vľavo od sochy sv. Michala si môžeme všimnúť biskupský 

trón z prvej polovice jedenásteho storočia, kedy bol 
arcibiskupom diecézy Siponto-Gargano Leone (1023-

1050), rodák z Monte Sant Angela. Trón je dielom sochára 
Accepta (obr. 255). Je vytesaný z masívneho kusu 
mramoru a spočíva na dvoch prikrčených levoch. V 

priestore medzi ich hlavami je fráza SUME LEONI, 
správne poukazujúc na to, že arcibiskup Leone bol 
podporovateľom diela. 

Trón s tesaným a perforovaným operadlom je zakončený 
so špirálou na ktorej nájdeme epigraf* potvrdzujúci 

postavenie Monte Sant Angela ako biskupskej stolice.  
Na ľavej strane kresla je reliéf* sv. Michala Archanjela, 
znázorneného ako hrdinu, víťaza nad drakom. Po prvý- 

krát v ikonografii je tu sv. Michal znázornený ako hrdina, ktorý prepichuje Satana so 
vzhľadom hada. Tento nízky reliéf* je podľa kritikov z iného obdobia a iného autora 

ako zvyšok trónu.  
Ako celok je biskupský trón dielom, ktoré poukazuje na dôležitosť románskeho 
umenia – Apulijského s viditeľným maurským a byzantským umením.  

V pravej stene jaskyne blízko balustrády* presbytéria* je vo výklenku lemovanom 
rímsou s ornamentmi* umiestnená socha sv. Sebastiána. 
Dielo neznámeho umelca sa datuje do pätnásteho storočia. Do polovice osemnásteho 

storočia bola socha uchovávaná v kaplnke zasvätenej sv. Sebastiánovi, na mieste, 
kde dnes nájdeme kanceláriu - vľavo od vchodu. Kaplnku zničil oheň. Socha 

predstavuje svätého vo chvíli jeho umučenia – ako mladý muž s nahým trupom 
priviazaným ku kolu a otvorenými ranami po šípoch. Vyzeral odvážne a pokojne, ako 
ten, kto je pripravený čeliť smrti, ktorá mu otvára brány neba. 

Naľavo od presbytéria* pod nedávno obnoveným, 
štyrmi mramorovými stĺpmi, ktoré sú z inej 

starobylej pamiatky podopieraným  dreveným 
baldachýnom*, nájdeme oltár zasvätený Panne 
Márii – Matke ustavičnej pomoci, jeden z 

najstarobylejších oltárov Nebeskej baziliky (obr. 
256). 
Nad oltárom, prerobeným do barokového štýlu je 

freska*.  V pozlátenom ráme zo sedemnásteho 
storočia je znázornená Panna Mária - Matka 

ustavičnej pomoci s dvoma svätými: sv. Štefan 
prvý mučeník a sv. Karol Boromejský. 
Oltár sa tiež nazýva „Panny Márie Orodovnice“, kvôli 

privilégiu dané mu pápežom Gregorom XIII. (1572-1585) – 
využiť každý odpustkový deň ku modlitbe za zosnulých pri 

tomto oltári.  
Za oltárom Panny Márie - Matky ustavičnej pomoci je malé 
miesto nazývané Pozzetto, alebo iným menom Stilla - 

kvapka, pokles. Na tomto mieste nikdy nebolo žriedlo. Ale v 
minulosti, pred začatím prác v rokoch 1978 – 1980, voda, 
ktorá kvapkala zo skaly, stiekla a zhromaždila sa v tejto 

dutine. V strede tohto priestoru je umiestnená socha sv. 
Michala Archanjela zobrazeného ako hrdinu, odetého do 



panciera s drakom pod jeho nohami. Dielo anonyma je 64 centimetrov vysoké a  
datované do pätnásteho storočia (obr. 257). 
Vysoký reliéf* predstavujúci Najsvätejšiu Trojicu (obr. 258 A) je umiestnený vedľa 

studne: tri hlavy smerom dolu plynú do výraznej syntézy bohato prekrytej takým 
spôsobom, že od pása ku nohám splývajú v jedno telo. Dielo zhŕňa veľké tajomstvo 

Svätej Trojice. Celá socha je orámovaná gotickým oblúkom. Možný dátum vytvorenia 
ide späť do konca štrnásteho a začiatku päťnásteho storočia. 
Ďalšie stredoveké dielo z dvanásteho až trinásteho storočia je socha Panny Márie 

sediacej s Dieťaťom na svojich kolenách známa ako Panna Mária Konštantínopolská. 
Umiestnená je vo výklenku gotického štýlu. Táto Madona je tiež veriacimi vzývaná 
titulom Panna Mária Milostiplná (obr. 258 B). 

Posledné dielo v tejto sérii 
sôch je nízky reliéf* 

predstavujúci sv. Matúša 
apoštola a evanjelistu 
(obr. 258 C). Toto dielo 

bolo časťou oltára, ktorý s 
plynúcim časom zmizol. 

Podľa expertov je 
datovaný medzi dvanáste 
a trináste storočie. 

Na rovnakej úrovni ako je 
oltár Panny Márie - Matky 
ustavičnej pomoci je v 

stene brána (obr. 258 D), 
ktorá zatvára dutinu 

známu ako: Jaskyňa 
kameňov. V minulosti 
bola zdrojom kúskov 

skaly pre pútnikov, podľa slov a sľubov sv. Michala Archanjela počas jeho štvrtého 
zjavenia. Po rekonštrukcii v rokoch 1960 – 1964 táto miestnosť bola transformovaná 

na únikový východ.  
Pokračujúc našou cestou pozorujeme priestranný a vysoký kráľovský trón (obr. 259 
A) a dva oltáre s baldachýnmi*: Oltár Ukrižovaného a Oltár sv. Petra.  

Prvý je Oltár Ukrižovaného (obr. 259 B). Je chránený baldachýnom* podopretým 
dvoma stĺpmi. Nad svätostánkom 
je scéna ukrižovania podľa 

Evanjelia podľa sv. Jána (Jn19,25-
27). Ježiš na kríži s Máriou Jeho 

Matkou na jednej a sv. Jánom 
apoštolom na druhej strane. Dva 
nízke reliéfy* boli vložené na 

strany, ktoré predstavujú  sv. 
Jozefa napravo a sv. Dominika 

naľavo. Celý oltár pripomína 
neapolsko-barokový štýl sedemná-
steho storočia.  

Druhý oltár je zasvätený sv. Petrovi 
(obr. 259 C). V strede zadnej steny, 
zdobenej geometrickými a 

kvetinovými tvarmi nachádzame 
obraz sv. Petra z dvanásteho alebo 
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trinásteho storočia. Aj tu je oltár zastrešený baldachýnom* podopretým dvoma 
stĺpmi, urobenými z rôznych kusov stojacich jeden na druhom, v byzantskom štýle 
Ravenny. 

Vľavo od oltára je do skaly vytesaný štvorcový Grécky kríž, pripomínajúci posvätenie 
oltárnej dosky prerobenej do Barokového štýlu v roku 1667. 

Nie všetko môžeme obdivovať a vidieť tak, ako o tom píšem, lebo je tu prítmie. Ale 
s obrovskou pokorou si sadáme a kľakáme tu v tomto chráme, na tomto mieste, 
ktoré si vyvolil a vysvätil sám sv. Michal Archanjel. Z tohto posvätného miesta 

vyžaruje zvláštna atmosféra. Myslím, že všetci máme nutkanie oddať sa úplne do 
Jeho milosti. Odovzdať mu naše slabosti a závislosti. V tichosti a rozjímaní, 
v ďakovaní a prosení, čakáme na začiatok svätej omše. Áno. My, malá skupinka 

hľadajúcich cestu k Bohu tu máme o 1015 svoju svätú omšu. Vo svojom jazyku a 
s našim o. Marekom. Jaskyňou sa ozýva mohutný spev v našej rodnej reči. Každý 

z nás vložil do tohto spevu svoje srdce. Slzy sa mi tlačia do očí. Od radosti, od 
vzrušenia z blízkosti Božej prítomnosti. Neviem ten pocit opísať. Je taký zvláštny. 
Plný radosti a predsa je tam aj malé zrniečko strachu. Som toho hodný? Čím som si 

to zaslúžil, Pane, že ty si ma pozval na toto miesto? Otázky, ktoré nemajú odpoveď 
(tú pozná iba On), sa mi hrnú jedna za druhou do mysle. Ešte chvíľu, Pane. Ešte 

malý čas daj mi zotrvať na tomto vyvolenom mieste. Všetko sa raz musí skončiť a aj 
my musíme po svätej omši opustiť grotto, aby sme ju prepustili iným pútnikom. 
Vychádzame von zo svätyne. Máme ešte chvíľu čas na súkromnú obhliadku starého 

mesta a nákup suvenírov. Každý ten čas využíva po svojom. O 1200 máme zraz pri 
autobuse. Teší ma, že sme všetci dochvíľni a tak 1210 vyrážame na druhé pútnické 
miesto dnešného dňa. Ideme späť do vnútrozemia smerom na sever. Do kraja 

zvanom Abruzzo do mesta Lanziano.22 
 

Jestvuje viac ako 132 miest, kde sa v dejinách udiali eucharistické zázraky. Aj 
v súčasnej dobe sú známe eucharistické zázraky – Čína, USA, Mexiko, ... 
V susednom Poľsku dva. 12. decembra v roku 2008 v kostole sv. Antona v meste 

Sokólka (625 km smerom na Litvu) a druhý 25. decembra 2013 v kostole sv. Jakuba 
v meste Lehnice (572 km nad severným územím Českej republiky). V Taliansku je 

známych šesťdesiatdeväť eucharistických zázrakov. Prvý a najstarší z nich sa stal 
práve v meste Lanziano. Skôr ako tam dorazíme, dostávame informácie od Peťa 
Bačika. 

 
V ôsmom storočí na východe v  Byzantskej ríši práve vládol (717-741) cisár LEV III. 
z Izaurijskej dynastie,  ktorý ako dôvod porážok s arabskými dobyvateľmi chápal 

uctievanie obrazov, preto začal bojovať proti kultu posvätných obrazov a zakázal ich 
uctievanie. Vo všetkých kostoloch svojej ríše dal takéto obrazy zničiť. Tomuto 

obdobiu hovoríme tzv. Obrazoborectvo (ikonoklazmus), ktoré bolo hlavnou príčinou 
odčlenenia sa byzantskej ortodoxnej cirkvi. V tomto období museli z územia 
Byzantskej ríše utekať grécki mnísi  Baziliáni, učeníci a nasledovatelia sv. Bazila 

Veľkého.► Mnoho týchto mníchov sa usadilo v Taliansku.   
Medzi nimi aj otcovia, ktorí našli útočište v kostole a malom konvente sv. Longína 

v meste Lanziano. Jeden baziliánsky mních, mimoriadne vzdelaný, no s chabou 
vierou, už dlhší čas pochyboval, či v premenenom chlebe a víne je skutočne 

                                                             
22 Mária Bačiková - CK PRIMA - Cestovná kancelária Vranov nad Topľou 
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►v 4. storočí biskup v Ceézarei Kapadockej, v dnešnom Turecku. Vedúca osobnosť, ktorá nadviazala 

na učenie sv. Atanáza. Ten bol jedným zo štyroch cirkevných učiteľov v Bazilike Svätého Petra vo 
Vatikáne 
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prítomné Kristovo Telo a Krv. Veľmi tým trpel a prosil Boha, aby ho zbavil 
pochybností, ktoré nosil v mysli a v srdci. Raz počas svätej omše, ktorú slúžil, hneď 
po premenení, uvidel hostiu, ktorá sa premenila na Telo a víno, ktoré sa premenilo 

na päť hrudiek Krvi. Prestrašený a zmätený, takmer v extáze, vyzval prítomných 
veriacich, aby tiež potvrdili zázrak. Vďaka najudivujúcejšej milosti uvidel chlieb 

premenený na Telo a víno premenené na Krv. Mních sa rozrušil a vydesil týmto 
neobyčajným úkazom tak, že dlhší čas zotrval akoby vo vytržení, no jeho hrôza 
napokon ustúpila duchovnému šťastiu, ktoré naplnilo jeho dušu. S tvárou zaliatou 

slzami sa obrátil k zhromaždeným veriacim a zvolal: „Ó, šťastní priatelia, ktorým sa 
náš blahoslavený Pán ukázal v tejto Najsvätejšej sviatosti, aby sa zjavil pred vami a 
pred mojou vlastnou neverou. Poďte, bratia, a pozrite sa na nášho Boha, ktorý 

prišiel k nám. Toto je Telo a Krv nášho milovaného Krista.“ Ľudia, ktorí boli 
svedkami zázraku, začali plakať, prosili o odpustenie a Božie milosrdenstvo. Iní sa 

začali biť do pŕs, vyznávali svoje hriechy a vyhlasovali sa za nehodných svedkov 
takéhoto zázraku. Ďalší v úcte padali na kolená a ďakovali Pánovi, ktorý sa im 
daroval. Udalosť sa rozšírila do mesta a blízkych dedín. Viera kňaza bola obnovená. 

O tomto zázraku ihneď informoval svojho biskupa. Celá zem začala uctievať zázrak. 
Pútnici sa hrnuli do Lanciana, aby si uctili Hostiu premenenú na mäso. Znova sa 

zrodila viera v Eucharistiu. Zázrak pokračuje. Hostia premenená na Mäso a víno 
premenené na Krv, bez použitia akýchkoľvek konzervačných látok, sú stále prítomné 
v relikviári. Kúsok Tela s otvorom uprostred je následkom konania mníchov, ktorí 

Telo pribili 14 klinčekmi, aby ho uchránili pred zatváraním. Je to prirodzený znak 
smrteľných kŕčov, ktorý potvrdzujú súčasní odborníci. Od samého začiatku miestna 
cirkev prijala zázrak ako pravé znamenie z neba a uctievala Eucharistické Telo a Krv 

v procesiách vo sviatok na poslednú nedeľu v októbri. Sláva miesta sa rýchlo 
rozšírila po celej krajine a onedlho tu začali prichádzať  pútnici z celého Talianska.   

Takto opísal udalosť neznámy kronikár v roku 1636. Určité podrobnosti pridáva text 
vytesaný na mramorovej tabuli v kostole. Prvé dokumenty sa objavili až po osemsto 
rokoch. Prvý od pápeža Alexandra IV. z roku 1257.  

Telo a Krv boli uchované v kostole sv. Longína. Rok 1175 - Benediktíni striedajú 
Baziliánov. V roku 1252 prichádzajú Františkáni a okolo roku 1258 je postavený 

nad kaplnkou zázraku kostol sv. Františka, v ktorom je päťsto rokov uložený 
relikviár. Po celé stáročia prichádzajú pútnici, aby sa tu s dôverou modlili a 
pristúpili k relikviáru. Až do roku 1902 boli relikvie uchovávané na ľavej strane 

kostola za obrazom, ktorý znázorňuje eucharistický zázrak. Dnes je táto zázračná 
Eucharistia starostlivo uložená v kaplnke vo vnútri kostola, korá bola vybudovaná 
istým Giovannim Franceskom Valseccom v roku 1636 na jeho vlastné náklady. 

Kaplnka je za hlavným oltárom, za veľkým zaveseným plátnom. Tu v striebornej 
monštrácii sú uložené tieto doposiaľ neporušené sväté ostatky.  

 
Skúmania pravosti zázraku, sa začali už v 16. storočí. V roku 1574 prebehlo 
testovanie na Mäse a Krvi a nevysvetliteľný jav bol odhalený. Päť kúskov zrazenej 

Krvi má rôznu veľkosť a tvar. Ale akákoľvek kombinácia hmotnosti je stále rovnaká. 
Inými slovami, jeden kúsok váži rovnako ako dva, dva vážia rovnako ako tri a tri 

vážia rovnako ako päť. Ďalšie skúmania a uznania sa stali v rokoch 1637, 1770, 
1866. Skúmanie pokračovalo až do minulého storočia. Skutočný vedecký výskum 
prebehol v rokoch 1971 až 1981. Bol vykonaný univerzitnými profesormi Linolim z 

Arezza a Bertellim zo Sieny. Zistili, že:  
1. Telo je časťou srdca, presnejšie jeho ľavej komory. Možno na ňom pozorovať cievy 
a žily, ako aj dvojito rozvetvený bludný nerv. V okamihu zázraku bolo telo živé a 

neskôr sa riadilo zákonmi smrti.  
2. V Krvi sa nachádzajú všetky prvky séra, ako v každej živej krvi, a zázrak v 



zázraku: každá z piatich hrudiek - oddelene, váži 15,85 gramu. Presne tú istú 
hmotnosť majú všetky hrudky spolu. Jasný znak eucharistickej prítomnosti Krista, 
ktorý je prítomný celý v každej kvapke premeneného vína, či omrvinke premeneného 

chleba.  
3.Telo a Krv sú ľudské a majú spoločnú krvnú skupina AB, presne ako krv na 

Turínskom plátne, ktorú potvrdil profesor Baima z Bollone.  
Záver: neexistuje žiadna pochybnosť o skutočnosti zázraku, lebo sa jedná 
o skutočnú časť ľudského tela, tj. srdcového svalu, a ľudskú krv skupiny AB. Neboli 

zistené ani žiadne konzervačné zložky.   
 
Historici zaznamenali aj ďalšiu zaujímavú udalosť v súvislosti s uctievaním relikvií. 

V roku 1565, keď Turci útočili na pobrežie Adriatického mora, páter Antonio da 
Mastro Renzo z obavy pred ukradnutím a znesvätením relikvií ich ukryl na 

bezpečnom mieste. Prvého augusta spolu s miestnymi mladými ľuďmi utekal aj s 
drahocennou batožinou. Celý deň a noc bola nevysvetliteľná hmla. Vôbec nevedeli 
kade a kam idú. Po dvadsiatich štyroch hodinách cesty sa ocitli pred tou istou 

bránou, z ktorej vyšli predošlý večer. Udivený kňaz v rozpakoch povedal svojim 
sprievodcom: „Drahí priatelia, nehľadajte v tejto udalosti smolu, ale vložte to do rúk 

Božej prozreteľnosti, pretože Jeho tajomstvá sú neznáme a nepreniknuteľné. Preto 
tu musíme ostať a ak to bude nutné, musíme byť pripravení preliať krv a obetovať 
svoj život, ako sa na pravých Kristových bojovníkov patrí.“ Od tejto zázračnej 

udalosti prešlo už veľa storočí. V kostole františkánov stojí monštrancia s relikviami 
a mlčky ohlasuje tajomstvo premenenia chleba a vína na Kristovo Telo a Krv.  
 

Konečne 1515 vchádzame autobusom na 
veľké záchytné parkovisko pred centrom 

mesta Lanziano. Architektúra mesta 
hovorí o jeho starobylých dejinách. 
Kamenné románske aj gotické stavby, 

zvyšky hradieb, most z rímskych čias – 
všetko to pripomína, koľkými storočiami 

už toto mesto prešlo. Ale žije ďalej. Aj teraz 
je tu čulý ruch (obr. 260). Prechádzame 
námestím a zabočujeme do ľava, hore 

strmou kamenistou cestou. Neďaleko 
križovatky je stojan s pitnou vodou. 
Dopĺňam zásoby a dobieham skupinu. 

Stojíme pred kostolom sv. Františka z Assisi. Tu za tými dvermi nás čaká, čo sme 
ešte na vlastné oči nevideli. Eucharistický zázrak. Eucharistia premenená na časť 

ľavého srdcového svalu, ktorý je akurát 
v agónii* a víno premenené na päť 
hrudiek krvi rôznej veľkosti a tvaru. Päť 

Kristových rán na kríži. Rôznej veľkosti 
a tvaru. Prebodnuté ruky, nohy a bok. 

Ježiš sa znovu a znovu obetuje za nás. Pri 
každom slávení sv. omše. Škoda, že si to 
tak málo uvedomujem a ešte nedokážem 

prijať Ho úplne a otvoriť mu moje srdce 
dokorán.  
Nad vstupnými dverami je portál* 

s ozdobným basreliéfom, kde je 
znázornený františkánsky mních, kostol 



sv. Františka a nápis v latinčine „Svätyňa eucharistického zázraku“ (obr. 261). Na 
mieste dnešného kostola sv. Františka bolo už v siedmom storočí sakrálna budova. 
Baziliáni ju spravovali až do roku 1176. Na krátko ju dostali do opatery Benedktíni 

a po nich od roku 1252 Františkáni. V roku 1258 je nad kaplnkou zázraku 
postavený kostol sv. Františka. V osemnástom storočí sa kostol zmenil z románsko-

gotického na barokový.  
Vchádzame dnu. Víta nás obrovský 
vysoký voľný priestor. Všetko v bielej 

a zlatej farbe. Na strope sú nádherné 
maľby a vedľa nich rôzne ornamenty*. 
Všetko je lemované zlatými reliéfmi*. 

Hlavné stĺpy sú súčasťou obvodového 
múru, iba trošku vystupujú do 

popredia, aby sa zviditeľnili. Vrch 
stĺpov lemujú vlysy*. Tie stĺpy sú 
skoro vzorovo také isté ako máme 

v našej bazilike Narodenia Panny Márii 
vo Vranove na severe. Vždy medzi 

dvoma stĺpmi pod románskym 
oblúkom je bočný oltár. Nad hlavným 
vchodom je obrovský píšťalový orgán (obr. 262).  

Postupujeme smerom dopredu a prichádzame 
k hlavnému oltáru. Tu za ním, za obrovskou 
plátnenou zástenou je tabernákulum*, kde je za 

zeleným nepriestrelným sklom uložená monštrácia 
(obr. 263). V nej je uložené Telo a Krv. Celé 

tabernákulum* je z bieleho mramoru. Pred ním po 
stranách kľačia dvaja bieli mramoroví anjeli. Nad 
ním v baldachýne* sú dvaja anjeli z bronzu 

a priamo na monštrácii (obr. 264) sú dvaja anjeli zo 
striebra. Tu priamo 

v monštrácii je hore 
uložené Telo a dole Krv 
Nášho Pána  Ježiša 

Krista. Zostávame 
v tichosti a nemom 
úžase. Skoro všetci 

kľačíme. Byť tak 
blízko. Skoro na dotyk. 

Kľačím. Pozerám na Telo 
a Krv a som úplne ticho. 
Dokonca žiadna myšlienka, 

ani žiadna prosba - nič ma 
nenapadá. Moja myseľ je 

ako vygumovaná. Iba 
kľačím a pozerám. Chvíľu 
ticha prerušuje o. Marek. 

Musíme pokračovať ďalej. 
Dverami na pravej strane 
opúšťame kostol a prechá-

dzame chodbou k múzeu. 
Tu sú zhromaždené všetky 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Tabern%C3%A1kulum


dokumenty a listiny z roku 1631, 1636, 1800, 1898, 1904, ktoré píšu  o pravosti 
tohto zázraku. Sú tu aj dokumenty a fotografie z posledných výskumov z rokov 1971 
a 1981, ktoré presne dokumentujú vedecké výsledky a potvrdzujú pravosť 

a nepopierateľnosť eucharistického zázraku. Po viac ako dvanásť storočiach má Krv 
(obr. 265) také isté zloženie ako keby bola teraz čerstvo odobraná. Zázrak s váhou 

ani nespomínam. Veď už to je dôkaz prítomnosti Ježiša. Mikroskopické fotografie 
potvrdzujú eucharistický zázrak v Lanziano. Premenené Telo je naozaj ľudské. Je to 
srdcový sval, ktorý sa nachádza na ľavej strane.  

Odchádzame z múzea a ideme o poschodie 
nižšie, do kaplnky eucharistického zázraku (obr. 
266). Tu bolo uložené Telo a Krv v relikviári až 

do času, kým ich nepremiestnili do nového 
kostola sv. Františka z Assisi. 

 
Po takom silnom duchovnom zážitku opúšťame 
toto miesto a prichádzame k autobusu. 1630 

odchádzame. Dnes spíme v pobrežnom meste 
Pescara. V hoteli hneď pri mori. A tak sa väčšina 

z nás teší, že sa okúpe v mori. Po pätnástich 
minutách cesty stojíme v jednom súkromnom autoservise. Keď sme išli do Lanziana 
oznamovali nám vodiči nášho autobusu, že majú problémy s klimatizáciou. Zastavili 

radšej pre kontrolu. Pracovníci servisu zistili, že máme na autobuse prasknutú 
hadičku chladiaceho média klimatizácie. Médium nám skoro celé vytieklo. Hadičku 
vymenili, ale malý obsah chladiaceho média nepostačí na zabezpečenie klimatizácie. 

Také isté médium nemajú. Odoberajú vzorku nášho média a miešajú ho so svojim. 
Chcú zistiť, či sa média znášajú a vytvoria jednotnú emulznú zmes. Mohlo by sa 

totiž stať, žeby nastala chemická reakcia a vytvorila by hustú emulziu, ktorá by 
vyradila úplne klimatizačnú jednotku a zvyšok cesty by sme boli nútení stráviť 
v autobuse bez klímy. Výsledok bude známy najskôr o dve hodiny. A tak čakáme. 

Máme šťastie, že hneď pri servise je malé domáce obchodné centrum ako na 
Slovensku COOP-Jednota a tak väčšinu času 

trávime prezeraním regálov a nakupovaním. 
Konečne je oprava ukončená a o 1920 
odchádzame. O hodinu prichádzame pred hotel 

Regent v meste Pescara. Podľa krokomera otca 
Mareka sme dnes prešli 6,81 km. Vykladáme 
batožinu a postupne sa presúvame na izby. 

Kým sa vybalíme, niečo zjeme a osprchujeme 
sa, je už poriadne tma. V noci sa mi do 

neznámeho mora kúpať nechce. A tak mi ostal 
iba túžobný pohľad von oknom (obr. 267).  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Deň siedmy – sobota 19. 9. 2015   

Ráno klasika. 700 raňajky. Po nich nakladáme batožiny do autobusu, odovzdávame 
kľúče a 810 odchádzame. Dnes do mesta Manoppello. Najprv ale zachádzame na 

vlakovú stanicu. Tu našu skupinu opúšťa Ivetka Šemetková, naša tlmočníčka z 
Ríma a vracia sa vlakom domov. Opúšťame more a pokračujeme smerom na západ 
do vnútrozemia. Stále stúpame a tesne pres vstupom do mesta Manoppello sú 

poriadne serpentíny. Na niektorých miestach autobus na trikrát vchádza do zákruty, 
aby ju vybral. Po päťdesiatich minútach cesty autobusom sme dorazili na obrovské 

záchytné parkovisko mesta Manoppello.  
 
Vystupujeme z autobusu a presúvame sa ku kostolu sv. Michala Archanjela, kde je 

uložený obraz svätej tváre Nášho Pána Ježiša Krista. Skôr ako dôjdeme ku kostolu, 
uvediem zopár informácii.23 
 
Svätý Páter Pio povedal: „Volto santo (Svätá tvár)! V Manopelle je najväčší 
zázrak, aký máme.“  

Na šatke s rozmermi 17x24 cm, uloženej v striebornom relikviári, ktorý je verejne 
vystavený na hlavnom oltári v manopellskom kostole, sa nachádza podobizeň 
zmŕtvychvstalého Krista.  

Šatka má vo svetle žiariviek medovožltú farbu a vyzerá presne tak, ako ju videla 
mystička Gertrúda z Halfty v 13. storočí vo videní ako Veronikinu šatku a v jasnom 
svetle vidno trojrozmernú tvár na šatke. Lekári tvrdia, že zo vzhľadu zreníc na 

tkanine vyplýva, že tento človek mal krvácanie do mozgu a jeho chrup je typický pre 
ľudí žijúcich v dobe Krista v Palestíne.  

Svätá tvár sa nám zachovala na vzácnej antickej tkanine, z ktorej sa do našich čias 
zachovali len malé kúsky. Je to tzv. bisior, jemné plátno, tiež nazývaný morský 
hodváb, najcennejšia tkanina v stredoveku. Z technického hľadiska nie je možné na 

túto tkaninu nič namaľovať, lebo je to veľmi tenký materiál. Priemer vlákna je 120 
mikrónov (0,12 mm). Je tenší ako nylon a tkanina bola vyrobená z hodvábnych 

vlákien, ktoré produkujú morské lastúry Pinna nobilis, vyrábané v antickom období. 
Dnes sa bisior vyrába len v malom množstve na ostrove San Antioco a z jednej 
morskej mušle sa dajú získať len 2 gramy vlákna. Profesorka Vigová tvrdí, že len 

bisior môže byť priezračný a zvláštny ako šatka z Manopella a zároveň ohňovzdorný 
ako azbest. Nijaký človek nie je schopný na takýto druh materiálu čokoľvek 
namaľovať a zvlášť nie taký perfektný obraz. Paul Badde zdôrazňuje, že „v pravej 

zrenici oka je dúhovka výrazne posunutá nahor, čo by nebolo možné na fotografii“. 
Farby sa vo svetle menia medzi hnedou, zlatistou, striebornou, bridlicovou, 

bronzovou a zlatou ako na krídlach motýľa a pri svetle dopadajúcom zozadu sa stáva 
materiál priezračný ako sklo.  
 

V desiatom zväzku súkromných zjavení mystičky Márie Valtorty nachádzame 22. 
februára 1942 napísané nasledovné slová, ktoré jej povedal Ježiš:  

,,Veronikina šatka je impulzom pre vaše skeptické duše. Vy racionalisti, chladní, so 
slabou vierou, ktorí robíte bezduché výskumy. Porovnajte výraz tváre na šatke s 
výrazom tváre na Turínskom plátne. Tá prvá je tvár žijúceho, tá druhá mŕtveho. Avšak 
dĺžka, šírka, telesné črty, podoba, charakteristika tváre sú také isté. Položte na seba 
tie dva obrazy a uvidíte, že sa zhodujú. To som Ja. Túžim vám pripomenúť, kým som 

                                                             
23 Mária Bačiková - CK PRIMA - Cestovná kancelária Vranov nad Topľou 

http://www.milujtesa.org/nr/cirkev/dva_vecne_dokazy_zmrtvychvstania.html 
http://pekaraul.blogspot.sk/2008/08/atka-z-manopella.html 

http://www.milujtesa.org/nr/cirkev/dva_vecne_dokazy_zmrtvychvstania.html
http://pekaraul.blogspot.sk/2008/08/atka-z-manopella.html


bol a kým som sa stal z lásky k vám. Aby ste sa nestratili a nestali sa slepými, musia 
vám postačiť tie dva obrazy a majú vás priviesť k láske a k návratu k Bohu.“  
(Mária Valtorta: L‘ Evangelo come mi e stato rivelato, s. 414) 

 
 

Mnohoročné výskumy iniciované špecialistkou na ikony, rehoľníčkou Blandinou 
Paschalis Schlömer, zaujali aj iných vedcov a výsledok ich výskumov bol 
prekvapujúci objav. Mŕtva tvár z Turínskeho plátna (obr. 268) a živá tvár 

z Manopella (obr. 269) patria tej istej osobe. Podobizne oboch tvárí sa presne 
zhodujú, takže zobrazujú toho istého človeka. Prekrytie fólie s obrazom tváre z 

Manopella na tvár z Turínskeho plátna je graficko-matematickým dôkazom toho, že 
máme dočinenia s tým istým človekom. Z vedeckého hľadiska niet pochybností, že 
obidve tváre sú štruktúrou i rozmermi na 100 % rovnaké. Zhodnosť je taká 

výnimočná, že treba hovoriť o matematickom dôkaze.  
Tvár mŕtveho tela na Turínskom plátne a Božská tvár na šatke z Manopella sú 
nepochybne najväčším zázrakom na svete. Z vedeckého hľadiska tieto dve podobizne 

nemohli ani vzniknúť. Na celom svete nie je ani jeden obraz, ktorý by sa aspoň 
minimálne mohol porovnať s týmito dvomi. Kristus nás týmito dvoma obrazmi 

vyzýva k obráteniu, k osobnému stretnutiu vo sviatosti zmierenia, v Eucharistii a 
tiež ku každodennej vytrvalej modlitbe.  
 

Musíme preto stále pamätať na to, že „kresťanstvo to nie je forma kultúry, ideológia 
alebo nejaký systém vznešených zásad či hodnôt. Kresťanstvo je OSOBA. Kresťanstvo 
je PRÍTOMNOSŤ. Kresťanstvo je TVÁR JEŽIŠA KRISTA!“ (Ján Pavol II., Bern, 4. 6. 
2004)  
 

Tvár z Manopella je tvárou Krista, vstávajúceho z mŕtvych, vo chvíli jeho prechodu 
zo smrti do života. Vtedy sa dialo úplné premenenie Ježišovho tela, stýraného pri 

mučení a zomieraní na kríži. 
Klaus Berger, profesor Nového zákona a jeden z najznámejších súčasných 
nemeckých biblistov, napísal v nemeckom vydaní časopisu Focus:  ,,Obraz Ježišovej 

http://2.bp.blogspot.com/_405fqNuNy8A/SLVKuItKaTI/AAAAAAAAArI/CLfTYKd4yms/s1600-h/Volto_Santo.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_405fqNuNy8A/SLVKuEbjaTI/AAAAAAAAArQ/uAGIVvnkbIM/s1600-h/torino03.jpg


Tváre z Manopella je prvá stránka evanjelií ...“ Evanjelium je text a predchádza ho 
vlastne tento obraz zmŕtvychvstania. Keď podľa židovskej tradície niekto niečo 

dokazoval pred súdom, potreboval svedectvo dvoch svedkov. V evanjeliu máme 
dvoch svedkov  
- Jána a Petra – Jn 20, 3-7 – „Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. 

Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu 
prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj 
Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj 

šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá 
na inom mieste.“  

- ale aj dva dôkazy, dva kúsky plátna: „Turínske plátno a Tvár z Manopella.“ Sú to 
teda dva skutočné dôkazy zmŕtvychvstania. Zmŕtvychvstanie je fakt, nie teologická 
metafora, zmŕtvychvstanie je realita. Aj o tom hovorí tento obraz z Manopella.  

 
Spôsob pochovávania v dobe kedy bol ukrižovaný Pán Ježiš  sú výrazne odlišné od 

toho, ako je to zaužívané dnes v 21. storočí. V Hebrejskej tradícii je krv svätá, 
pretože v nej sídli život. Keď človek zomrie, všetka jeho krv má byť zhromaždená 
a pochovaná s telom zomrelého. Preto sa dbalo na to, aby bola krv pochovaná spolu 

s telom zomrelého, najmä ak po smrti krvácal. A aj k tomu účelu slúžili pohrebné 
plátna. V našej súčasnej dobe je kultúra pochovávania taká, že telo je umyté a 
umiestnené do drevenej  truhly. V dobe a mieste kde Pán Ježiš žil a bol ukrižovaný, 

bolo telo postupne zabalené takto:  
1. Na hlavu osoby sa v dvoch vrstvách priložila nasiakavá tkanina. Je to suradion – 

čiže šatka, ktorou sa podľa židovskej tradície utierala tvár umierajúceho. V súčasnej 
dobe sa táto šatka s rozmermi 855 x 525 mm s mnohými škvrnami nachádza v 
najstaršej pokladnici Španielska, v katedrále mesta Oviedo. Umiestnenie krvavých 

škvŕn na šatke sa presne zhoduje s obrazom na Turínskom plátne spolu s krvnou 
skupinou typu AB, pochádzajúcej od toho istého človeka.  
2. „Svätá“ prikrývka hlavy, ktorá pozostávala z 8-ich vrstiev gázy. Aby sa mŕtvemu 

neotvárali ústa, previazali ich inou šatkou – pathil. 
3. Potom bolo celé telo zabalené do viac ako štvormetrového plátna nazývaného 

sindon tak, aby sa nedotýkali mŕtveho rukami. Tieto spodné látky  sa vyznačovali 
najmä absorpciou. Dnes známe Turínske plátno.  
4. Jemné látky boli používané ako štvrté v poradí. Boli veľmi kvalitné, ale nemali 

žiadnu absorpčnú schopnosť kvôli jemnosti vlákien, ich pôvodu a vlastnostiam. 
Plátno alebo aj ovinovacia plachta 6,5 x 3,5 m Kornelimuenster bol tzv. morský 

hodváb - nie je na ňom žiadny obraz. Týmto plátnom Ho previazali do kríža a 
zvnútra a zvonka natreli voňavým olejom a voňavkami. Až potom ako kuklu 
oviazaného uložili do hrobu. 

5. A tam na jeho hlavu položili drahocennú šatku z bisioru – Svätá Tvár z Manopella, 
šatka 17 X 24 cm, rovnako z morského hodvábu, na ktorom už obraz je! Táto šatka 
je cieľ našej cesty.  

Číže táto posledná, piata v poradí je šatkou, o ktorej hovorí evanjelista Ján. Je to tá, 
ktorá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. 

Významný znalec gréckeho jazyka Antonio Persili, čerpajúc aj z výsledkov iných 
expertov a cirkevných otcov, navrhuje korekciu prekladu úryvku Jánovho evanjelia 
(20, 5-8): ,,Keď sa Ján naklonil, uvidel ležať neporušené plachty a šatku, ktorá bola 

na jeho hlave, ale tá nebola spadnutá ako plachty, ale hore – na mieste, kde bol 
Ježiš zavinutý v plachte.“ Keď apoštol Ján uvidel neporušené plachty, cez ktoré 

zázračne preniklo oslávené Ježišovo telo, uveril v zmŕtvychvstanie, i keď ešte nevidel 
Zmŕtvychvstalého. 



Pohrebné plachty, do ktorých bolo mŕtve Ježišovo telo zavinuté, po jeho 
zmŕtvychvstaní z neho úplne spadli a spľasli, len na mieste hlavy si plachta 
zachovala svoj tvar, lebo toto miesto bolo silno nasiaknuté krvou a voňavými 

masťami a po vyschnutí stvrdlo ako kartón. Na mieste hlavy zostala stvrdnutá kukla 
ako verný odtlačok celej Ježišovej hlavy. Usudzuje sa, že na toto miesto položili 

šatku zo vzácneho bisioru ako znak vzácnej úcty. Sv. Ján použil pri slovese vidieť 
slovo eiden, čo znamená „videl a uveril“, čím Ján chcel zdôrazniť, že ten, čo vidí, aj 
rozumie, lebo keď videl tvar neporušených plachiet, bolo mu jasné, že Ježišovo telo 

preniklo tajomným spôsobom cez plachty a teda musel vstať zmŕtvych.  
 
Na Turínskom plátne dlhom 436 cm a širokom 110 cm zostal trojrozmerný 

fotografický negatív prednej a zadnej časti tela, no početné krvavé škvrny typu AB sú 
v pozitíve. Obraz je anatomicky perfektný a prostriedkami súčasnej vedy sa nedá 

vytvoriť. Je veľmi pravdepodobné, že v čase zmŕtvychvstania nastalo tajomné 
žiarenie, ktoré spôsobilo, že na tenučkej šatke zostal zaznamenaný obraz jeho tváre 
aj obraz celého tela. Všetko nasvedčuje tomu, že sám vtelený Boh zanechal dva 

ohromujúce obrazy svojej božskej tváre: jeden na Turínskom plátne a druhý na 
šatke z Manopella. Na Turínskom plátne máme zachytený obraz ešte mŕtveho 

Ježišovho tela, ale v momente, keď sa začal proces jeho oslávenia. Na šatke z 
Manopella zostal zachytený výraz tváre už žijúceho Ježiša ešte pred zakončením 
procesu jeho oslávenia, keďže na tvári vidieť stopy rán a opuchov.  

Tvár z Manopella sa úplne zhoduje s obrazom na Turínskom plátne, obraz v 
Manopelle je maľovaný mocou veľkonočného víťazstva.  
 

Určite Vás napadne množstvo otázok..., minimálne , že: 
1. „Ako môže  byť odtlačok tváre Krista na tkanine, látke ktorá vôbec nie je schopná 

absorbovať?“  
 
Za posledných dvadsať rokov mnohí významní vedci všestranne preskúmali tajomnú 

relikviu svätej Tváre z Manopella. Ich výsledky dokazujú, že obraz určite 
nenamaľovala ľudská ruka, rovnako ako zázračný obraz Panny Márie z Guadalupe 

v Mexiku a obraz mŕtveho Kristovho tela na Turínskom plátne. Najnovšie výskumné 
techniky, ktoré boli použité pri výskume Turínskeho plátna, sa uplatnili aj pri 
výskume šatky z Manoppella. Výsledky všetkých vedeckých expertíz jednoznačne 

potvrdzujú, že súčasná veda nedokáže určiť, ako tento obraz vznikol a odkiaľ 
pochádzajú tajomné farby, vďaka ktorým obraz svätej tváre uchvacuje svojou krásou 
a žiari živosťou. Bezpochyby je to unikát svetového významu. 

Vďaka digitálnemu skeneru s veľmi vysokým rozlíšením sa zistilo, že medzi vláknami 
skúmanej tkaniny niet ani len najmenšej stopy po farbe. Obrysy, tvar očí a úst sú 

tak dôkladne čisté, že nie je možné, aby boli namaľované technikou akvarelu. 
Najudivujúcejšia vlastnosť tváre z Manopella je priesvitnosť plátna, ako aj 
skutočnosť, že obraz je dokonale viditeľný aj z jednej, aj z druhej strany – ako 

na diapozitíve. Ďalšou vlastnosťou obrazu z Manopella je jeho premenlivosť, čo 
znamená, že pri rozličnom osvetlení naberá rozličný výzor. Podľa toho, ako sa mení 

osvetlenie, mení sa aj obraz, ako keby bol živý. Pri pohľade naň pri jasnom svetle je 
neviditeľný, nakoľko sa stáva priehľadný. V tejto neobyčajnej podobizni tváre sú 
prítomné vlastnosti obrazu, fotografie aj hologramu – ale nie je to ani obraz, ani 

fotografia, ani hologram. Tiene na portréte sú jemnejšie, než aké by namaľovali tí 
najgeniálnejší maliari. 
Na obraze tváre sú prítomné mnohé nevysvetliteľné úkazy, pred ktorými veda stojí 

ako pred tajomstvom. Plátno je natoľko jemné, že sa zdá, že by ho bolo možné 
poskladať do orechovej škrupinky. Je to bisior, morský hodváb.  V staroveku bol  



najdrahšou látkou. Tkanina je priesvitná a ohňovzdorná ako azbest. Z technického 
hľadiska nie je možné maľovať na morský hodváb, pretože na takúto tenulinkú 
tkaninu sa jednoducho nedá naniesť nijaká farba. Vedecký výskum jednoznačne 

potvrdil, že obraz božskej tváre z Manopella nemohol namaľovať nijaký človek. Je to 
acheiropoeton* – čiže obraz nenamaľovaný ľudskou rukou. 

  
Zázračný zápis procesu zmŕtvychvstania. Podobizeň tváre na šatke z Manopella, ako 
aj predný a zadný obraz mŕtveho tela na Turínskom plátne nevznikli v dôsledku 

bezprostredného kontaktu tela s látkou, ale vďaka zázračnému Božiemu zásahu 
počas Kristovho zmŕtvychvstania. Zachoval sa nám zázračný zápis po sebe 
nasledujúcich etáp oslávenia Kristovej ľudskej prirodzenosti. Na Turínskom plátne je 

zachytený obraz ešte mŕtveho Ježišovho tela, ale už vo chvíli, keď sa začínal proces 
jeho oslávenia, čiže zmŕtvychvstania. Telo už začalo vyžarovať tajomnú energiu, 

ktorá s neobyčajnou presnosťou akoby na negatíve fotografie vytvorila na plátne 
podobizeň celého tela. 
Na šatke z Manopella je zas zachytený výraz tváre už živého Krista vo fotografickom 

pozitíve, ale ešte pred ukončením procesu jeho oslávenia, pretože na tvári ešte vidno 
stopy po ranách a opuchlinách. Keď návštevník po prvý raz uzrie tvár z Manopella, 

môže pocítiť akési sklamanie, pretože nie je taká pekná, ako by sme očakávali. Treba 
si však uvedomiť, že je to tvár Ježiša, ktorý vstáva zmŕtvych, a teda ešte nie je 
v plnosti oslávený. Krása vzkrieseného Ježiša nekonečne presahuje všetky naše 

predstavy. Až v nebi budeme naňho hľadieť a v plnosti sa z neho radovať. Tvár 
z Manopella je tvár Krista, ktorý vstáva z mŕtvych, vo chvíli jeho prechodu zo smrti 
do života. Vtedy sa diala celková premena Ježišovho tela, ktoré bolo stýrané počas 

umučenia a smrti na kríži. Prebiehala premena toho, ktorý „bol prebodnutý pre naše 
hriechy, strýznený pre naše neprávosti... „Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli 

na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž 
bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme 
si ho nevážili!“ - Iz 53, 5. 2b – 4. Tvár z Manopella je tvárou Krista, ktorý práve 

vstáva z mŕtvych, ale ktorý na sebe ešte nesie stopy umučenia, a teda sa nachádza 
v procese oslávenia svojej ľudskej prirodzenosti, celkovej premeny: „Veď toto 

porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť“ 
- 1 Kor 15, 53.   
Božská tvár z Manopella vyvoláva dojem, akoby bola namaľovaná svetlom – mení 

svoj výraz podľa uhla pohľadu a druhu osvetlenia. Len pri slnečnom svetle dosahuje 
svoj plný výraz a krásu. Najstarší názov obrazu z Manopella je acheiropoeton*, ktorý 
poukazuje na to, že obraz nenamaľovala ľudská ruka, ale že je dielom samotného 

Boha. Obraz z Manopella ukazuje pravdivú tvár vteleného Boha, ktorý nám zanechal 
čitateľný obraz pravdy o svojom vtelení, smrti a zmŕtvychvstaní. Týmto obrazom 

jednoznačne potvrdil, že sa skutočne stal ozajstným človekom, že prijal na seba naše 
utrpenie a hriechy, že skutočne zomrel a vstal zmŕtvych, aby nás oslobodil 
od hriechu a smrti a priviedol nás do neba. 

Božská tvár z Manopella je jedinečnou relikviou Pána, ktorý vstáva zmŕtvych. Jej 
hlavnou úlohou je pripomenúť nám všetkým, že vzkriesený Kristus je skutočne 

prítomný v Eucharistii. „Eucharistická hostia je ,chlebovým plátnom‘, v ktorom sa 
ukrýva Boh,“ napísal svätý Tomáš Akvinský. Eucharistia je náš najväčší poklad, 
pretože je to sám Ježiš, ktorý nám v nej dáva svoj vzkriesený život a uzdravuje nás 

zo všetkých telesných aj duchovných chorôb.  
Ježiš sa takto prihovoril svätej Faustíne: „Túžim sa zjednotiť s ľudskými dušami, 
mojou rozkošou je spájať sa s dušami. Vedz, dcéra moja, že keď prichádzam vo 

svätom prijímaní do ľudského srdca, mám ruky plné milostí a túžim ich dať duši. 
Ale duše si ma vôbec nevšímajú, ponechávajú ma samého a zaoberajú sa niečím 



iným. Ó, ako mi je smutno, že duše nepoznali lásku. Zaobchádzajú so mnou ako 
s niečím mŕtvym“ - Denníček 1385. 
Podobizeň Ježišovej tváre na Turínskom plátne, na šatke z Manopella 

a predovšetkým v Eucharistii nás pozýva ku každodennej vytrvalej modlitbe 
a adorácii. Ale „k dokonalému sústredenému rozjímaniu o Pánovej tvári,“ píše Ján 

Pavol II. v apoštolskom liste Novo millennio ineunte, „nedospejeme vlastnými silami, 
ale iba tak, keď sa dáme viesť milosťou. Len zážitok ticha a modlitby nám poskytuje 
primeraný horizont, v ktorom môže dozrieť a rozvíjať sa najpravdivejšie, najvernejšie 

a najpriliehavejšie poznanie toho tajomstva, ktoré má svoj vrcholný výraz 
v slávnostnom vyhlásení evanjelistu Jána: ,A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi 
nami‘ - Jn 1, 14.“ 

Ježiš nám podaroval svoju podobu na Turínskom plátne a obraz svojej tváre 
na šatke z Manopella preto, aby nás pozval k obráteniu, k nadviazaniu osobného 

vzťahu s ním vo sviatostiach pokánia a Eucharistie, v každodennej vytrvalej 
modlitbe a k životu podľa Desatora a učenia evanjelia. Zmŕtvychvstalý Kristus nás 
vyzýva: „Nech sa nebojí ku mne priblížiť slabá, hriešna duša. Hoci by mala viac 

hriechov, ako je piesku na zemi, všetko utonie v priepasti môjho milosrdenstva“ - 
Denníček 1059; „Stačí pristúpiť s vierou k nohám môjho zástupcu a povedať mu 

o svojej úbohosti a zázrak Božieho milosrdenstva sa prejaví v celej plnosti. Aj keby 
duša bola ako rozkladajúca sa mŕtvola a aj keby ľudsky už nebolo pre ňu 
vzkriesenia a všetko by bolo už stratené, nie je tak u Boha. Zázrak Božieho 

milosrdenstva vzkriesi takú dušu v celej plnosti“ - Denníček 1448. 
 

2. „Ako sa šatka dostala z Jeruzalema až do Manopella?“  
 

Dôvod prečo dlho nebolo nič o týchto obrazoch zaznamenané bol najmä v tom, že 
v židovstve bolo prísne zakázané zobrazovať Boha a aj to, že veci z hrobov boli 

považované za nečisté.  
Legenda vraví, že kráľ Abgar z Edessy bol chorý (začiatok 4 p. n. l.  alebo 7 n. l.  
koniec 43 až 50 n. l.). Požadoval portrét Krista, aby bol uzdravený. Z Jeruzalema mu 

posol, pravdepodobne Júda Tadeáš, Ježišov bratranec, doručil šatku. Už po 
Ježišovom ukrižovaní... Teda už nebola v Jeruzaleme. Podľa historických prameňov 

bola 400 rokov v Edesse (dnes Turecko), počas obliehania Peržanmi  v roku 544 n. l. 
bola vybratá zo svojej skrýše v stene a zachránila Edessu z rúk Perzskej armády. Od 
tohto okamihu bola táto šatka s obrazom tváre Krista známa v Byzantskom cisárstve 

ako Mandylion (mindil=šatka) alebo aj ako Závoj z Kamúlie. V roku 574 n. l. bola 
šatka  prenesená do Konštantínopolu (dnešný Istanbul, centrum Východorímskej 

ríše). Z Egyptského Memphisu máme správy, že Ježiš nechal šatku, do ktorej si utrel 
tvár. Obraz tváre sa ale nedal vidieť, pretože sa obraz neustále premieňal. Táto 
vlastnosť pripomína šatku z Manopella. Od roku 574 do cca 700 n.l. táto acheropita 

(Acheiropoeton* – to znamená nevytvorená ľudskou rukou) plnila funkciu cisárskeho 
paládia (náboženský predmet, ktorý chráni mesto a krajinu) v Konštantínopole 

a bola používaná ako zdvíhač morálky a motivačný prostriedok pre vojská idúce do 
bitiek, ako argument, že oni sú pod zvláštnou ochranou silnej relikvie. 
V neskorom siedmom a v ôsmom  storočí   už nebolo bezpečné, aby šatka zostávala 

v Konštantínopole (cisár Lev III. Isaurita, obdobie obrazoborectva, t.j. proti 
uctievaniu posvätných obrazov, silneli, bola tam teda obava, že vzácna relikvia môže 

byť zničená) a preto Konštantínopolský patriarcha Callinico I. na začiatku ôsmeho 
storočia poslal šatku pápežovi v Ríme, aby ju uchoval v bezpečí a tu sa stala známa 
ako „Veronica“. Veľmi pravdepodobne bol Závoj najprv uchovávaný vo vnútri 

drevenej skrine nazývanej „Acheropita Spasiteľa“, ktorá je teraz uchovávaná v 
Bazilike sv. Jána Lateránskeho. Po roku 1054, so vzájomnou exkomunikáciou 



vyhlásenou pápežom Levom IX. a Konštantínopolským patriarchom Michalom 
Cerulariom, pápež bol držiteľom relikvie, mohol s ňou teda robiť podľa svojich prianí. 
V tom čase bola najpravdepodobnejšie uložená a uchovávaná vo „Veronikinom 

cibóriu“ v Bazilike sv. Petra. Po roku  1200 po stavebných úpravách bola 
umiestnená tak, že ju bolo možné vidieť, už len z väčšej vzdialenosti (možno tak ako 

dnes Pietu).  
V roku 1208 pápež Inocent III. začal tradíciu nosenia závoja v sprievode na pamätné 
sviatky, počas ktorých ľudia ukázali dychtivosť po možnosti vidieť Svätú Tvár. Od 

roku 1300 a osláv prvého Svätého Roku v histórii kresťanstva, vystavenie Závoja od 
Veroniky sa stalo jedným z najoslavovanejších a populárnych udalostí. Dôkazom 
toho sú aj citáty Dante Aligheriho, či Francesca Petrarcu, ktorí sa zmieňujú  o 

„Rímskej Veronike“ a delia sa o svoje city, ktoré zažili pri kontemplácii Ježišovej 
Tváre na Závoji. Počas viac ako dva a pol storočia mala verejnosť stále príležitosť 

vidieť „Veronikin Závoj“. Na konci roku 1471 pápež Sixtus IV. obmedzil sprievod s 
relikviou na vnútro baziliky sv. Petra.  
Práce na novej Bazilike sv. Petra začali položením prvého kameňa 18. apríla 1506. V 

pláne búrania Konštantínovej Baziliky, nebola žiadna zmienka predbežného 
opatrenia, kvôli zachovaniu bezpečnosti „Veroniky“ prípadne jej straty v tejto 

riskantnej situácii. 
Na otázku ako sa Svätá Tvár dostala do Manoppella jedna teória tvrdí, že istý 
Ferdinand de Alarcón, veliteľ španielskej armády v Taliansku na kompenzáciu „za 

vojenské služby poskytnuté Kráľovi Ferdinandovi, Katolíkovi“ vo februári 1526 bol 
obdarený titulom Markíz v regione Abruzzo, aby nahradil Camilla Orsiniho, ktorý bol 
obvinený z velezrady. Počas „Sacco di Roma“, držiac sa Dohody zo 6.6.1527 medzi 

pápežom Klementom VII. a veliteľom cisárskych síl okupujúcich Rím, Ferdinand de 
Alarcón velil španielskej ochrane na zámku Sant´Angelo a tiež posádke kontrolujúcej 

Rím do februára roku 1528. On sám si mohol privlastniť Svätú Tvár ako korisť z 
Chrámu sv. Petra a na konci francúzsko-španielskeho konfliktu priniesť so sebou do 
Abruzza, kde sa Manoppello nachádza, keď sa stal markízom.  

V roku 1618 Donat Antonio de Fabritis získal šatku  a v roku 1638 ju venoval 
Kapucínom, ktorí ju uchovávajú dodnes. V roku 1686 sa kapucíni rozhodli vbudovať 

do ľavej steny kostola kaplnku, kde preniesli relikviu.  
6. august bol oficiálne ustanovený ako Sviatok Svätej Tváre, aby sa zhodoval s 
liturgickým sviatkom Premenenia Pána. Začiatkom dvadsiateho storočia bol Závoj 

slávnostne vystavený. Od roku 1712 bol Závoj prenášaný raz ročne v sprievode 
ulicami mesta na tretiu májovú nedeľu. Dodnes je v Manopelle.  
 

Pojem – Veronikina šatka. Meno Veronika pochádza z latinsko-gréckeho spojenia 
„vera eikon“– „pravý obraz“.  

Západná legenda o Veronike pochádza z Krížovej cesty, ktorú ustanovil sv. František 
z Assisi, ktorý žil v dvanástom a trinástom storočí. Zastavenie Krížovej cesty vraví 
o súcite Veroniky, ktorá požičala Ježišovi šatku, aby si utrel pot a krv zo svojej tváre 

pri svojej ceste na Golgotu. Táto legenda vyšla v dvanástom storočí. Je to alegória, 
ktorá je pravdepodobne postavené na žene Bernice spomínanej v rôznych evanjeliách 

ako ženy uzdravenej z krvotoku potom, ako sa dotkla Ježišovho plášťa. Akékoľvek 
poznanie  povedomia existencie obrazu Ježišovej tváre na šatke bolo zachytené 
v spoločenskom povedomí oveľa skôr.      

Východná legenda rozpráva o kráľovi Abgarovi V. z Edessy, ktorý žil 4 roky p. n. l.  
alebo 7 n. l.  a koniec 43 až 50 n. l. Táto legenda je oveľa staršia (píšem o nej na 
predchádzajúcej strane).  



Na základe rozsiahlych výskumov o. Heinricha Pfeiffera, S.J., sr. Blandiny  
Schlömerovej Paschalis,  o. Andreasa Rescha, C.SS.R., Paula Baddeho a Saveria 
Gaeta tieto závery sú možné: 

1. Odtlačok Svätej Tváre z Manoppella na Závoji ako aj na Turínskom Rubáši 
nemôže byť dielom žiadneho umelca.  

2. Obidve: Tvár na závoji z Manopella a na Turínskom rubáši patria tej istej osobe. 
3. Neznámou osobou, ktorá priniesla závoj do Manoppella mohol byť Ferdinand de 
Alcarón, ktorý velil španielskej stráži na zámku Sant´Angelo a posádke, ktorá 

kontrolovala Rím do februára 1528. Násilne mohol zobrať „Veroniku“, ktorá bola 
uchovávaná v Bazilike sv. Petra a v závere francúzsko-španielského konfliktu, keď 
bol menovaný markízom, ju mohol priniesť so sebou do regionu Abruzzo, kde sa 

nachádza Manoppello. 
4. Toto by potvrdzovalo, že Závoj z Manoppella je „Veronika“, ktorá do  roku 1527 

bola uctievaná v Bazilike sv. Petra v Ríme. Po jej ulúpení bola nahradená 
namaľovanou kópiou, ktorá je dnes skoro úplne vyblednutá a na Veľký piatok je 
zavesená z Balkóna požehnaní. 

5. Ak doteraz súhlasíme s argumentami, možno povedať, že Závoj z Manoppella bol v 
Ríme do roku 1527 a nazývali ho „Rímska Veronika“. Predtým ako na začiatku 

ôsmeho storočia prišiel do Ríma, ho po stáročia uchovávali v Kappadócii v Camulii 
(región pri meste Edessa) a podľa starej tradície  bol položený na Ježišovu tvár pri 
jeho pohrebe a neskôr nájdený v hrobe, ako dosvedčuje Jánovo evanjelium (Jn 20,6-

7). 
6. Ak sú skôr spomínané teórie pravdivé a nálezy výskumníkov považované za 
presvedčivé, Svätá Tvár z Manoppella by nepochybne bola jednou z najposvätnejších 

relikvií kresťanstva, dovoľujúc nám skutočne vidieť ľudskú tvár Ježiša z Nazareta – 
so znakmi jeho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania – ktorý povedal, že „vidieť Jeho je 

to isté ako vidieť Otca“, ktorý je Boh sám. 
 
Ježišove oči na šatke sa dívajú priamo do našich očí a nie sú očami policajta alebo 

vyšetrujúceho dôstojníka, ale tie oči nás napĺňajú odvahou a ak je pohľad 
najkratšou cestou spoznávania dvoch ľudí, o čo viac to platí medzi Bohom a 

človekom. 
 
Prichádzame ku kostolu. Postupne 

sa dávame dokopy. Využívam čas, 
kým sa všetci zídeme. Pohľadom 
a fotoaparátom zachytávam tento 

kostol. Z vonku je to celkom iný typ 
kostola, na aký sme zvyknutý. Až na 

zopár detailov, vôbec nevyzerá ako 
kostol. Práve tieto detaily nás 
upozorňujú, že toto je budova 

kostola. Má tri vchody. Ozdobené sú 
portálmi* a nádhernými vlysmi*. 

Pravý a ľavý je menší. Ten v strede 
je najväčší. V strede sú drevené 
kazetové dvere s výjavmi o minulosti 

a súčasnosti svätej šatky z Manopella. Nad nimi sú lunety* a v nich mozaiky. Nad 
dverami vľavo je Panna Mária. Vpravo je svätý František z Assisi a nad strednými 
dverami je Ježiš Kristus.  Vedľa kostola je samostatne stojacia budova zvonice (obr. 

270). Pravými dverami vchádzame dovnútra. Je to trojloď, v ktorej dominuje biela 
farba. Podlaha je poskladaná v presnej pravidelnosti geometrických tvarov 



z rôznofarebného mramoru. Podobná 
ako v bazilike sv. Pavla za hradbami. 
Tu ju tvoria štvorce, trojuholníky 

a kosoštvorce. Strop je kazetový, ale 
úplne jednoduchý, bez zlata. Celý 

kostol pôsobí tak jednoducho (obr. 
271), pretože má našu myseľ 
upriamiť na to najcennejšie, čo 

v našej cirkvi máme. Obraz 
Vzkrieseného Krista. V tichosti si 
sadáme do lavíc a čakáme. Pred 

nami je ešte jedna skupina. Otec Marek nám 

hovorí, aby sme nezabudli na koho sa 
pozeráme. Na koho tvár sa pozeráme. 

V nemom úžase pozerám na zmeny, ktoré sa 
dejú s obrazom pri rôznom nasvietení. Ak 
nesvieti žiadne svetlo, plátno je úplne 

priehľadné (obr. 272). Obraz vôbec nevidno. 
Ak sa zasvieti svetlo z boku  vidno ubolenú 
tvár so všetkými ranami. Zlomený nos, 

roztrhnuté a napuchnuté obočie, diery po 
tŕňovej korune, ... Pri ďalšom nasvietení (obr. 

273/A, B) už vidno aj jeho zuby a úplne iný, 



žiarivý pohľad Jeho očí.  
Po krátkom rozjímaní prichádza aj na nás rad, a tak sa ideme na ten úžasný Boží 
dar pozrieť zblízka. Je to úžasné. Pozerať na plátno, na obraz, ktorý nevidno. Alebo 

vidieť rôzne premeny obrazu pri nasvietení. Úžasné. Ako posledný ide o. Marek a za 
ním už prichádza ďalšia skupina, ktorú vedie jedna rehoľná sestra z Talianska. Dali 

sa s o. Marekom do reči a keď zistila, že sme zo Slovenska, veľmi rada nám urobila 
malý výklad k obrazu v angličtine, ktorý nám o. Marek hneď tlmočil. Sestra nám 
rozprávala, že obraz je taký priesvitný (čo sme videli na vlastné oči), že keď si za 

neho dáme noviny, môžeme ich bez problémov prečítať. Prvé nasvietenie nám 
ukazuje Ježišovu tvár presne v čase pred samotným zmŕtvychvstaním.  Druhé 
nasvietenie nám ukazuje Ježišovu tvár v čase zmŕtvychvstania. Je vidno vodu na 

spodnej strane očí, ktorá sa tam nahromadí vtedy, keď po dlhšom spánku otvoríme 
oči. Je vidno aj polootvorené ústa a zuby. Ústa, ktoré práve vyslovili slovo „ABBA“.  

Rozprávala ešte veľa a o všetkom, čo súvisí s touto šatkou. Vznik, minulosť, 
súčasnosť, vedecké výskumy, ale o tom všetkom som už písal, tak to nebudem 
opakovať. Otec Marek sa poďakoval za úžasný výklad a za čas, ktorý nám venovala 

a my pokračujeme ďalej.  Vychádzame ľavou loďou a ocitáme sa, môžem to nazvať, 
v informačnom centre, takom malom múzeu. Tu sú uložené vo vitrínach morské 

lastúry Pinna nobilis. Tie produkujú tenučké vlákno, ktorým sa zachytávajú o dno, 
aby ich morský prúd neodniesol. Práve z týchto vlákien bola vyrobená šatka, na 
ktorú sme sa pred chvíľou pozerali. Pre mňa zostáva stále fascinujúce zistenie 

vedcov, že táto látka – bisior – je taká tenká, že ju môžete zložiť do orechovej 
škrupinky. Je taká tenká, že je nemožné čokoľvek na ňu namaľovať (hrúbka jedného 
vlákna je  120 mikrónov, t.j. 0,12 mm). Je ohňovzdorná ako azbest, ktorý znesie 

teplotu až 1500°C, a predsa vedci hovoria, že na obraze je viditeľné pôsobenie 
vysokej teploty v oblasti zreníc. Akú vysokú teplotu, akú tajomnú energiu vyžarovalo 

Ježišovo telo pri zmŕtvychvstaní? Pripomína mi to časť zo Zjavenia apoštola Jána Zjv 
1, 14-16, kde sa píše, citujem: „Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, 
a jeho oči ako plameň ohňa. Jeho nohy boli podobné kovu rozžeravenému v peci a z 
jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko, keď svieti v plnej 
sile“. V ďalšej vitríne vidíme 

obrovské zväčšeniny šatky 
z Manopella, tváre z Turín- 
skeho plátna a nakoniec 

suradion, šatka, ktorá sa 
v súčasnej dobe nachádza 

v Španielsku, v katedrále 
mesta Oviedo (obr. 274). 
Podľa krvavých škvŕn na 

šatke z Manopella 
a Turínskom plátne je 

100% zhoda. Na všetkých 
troch relikviách je krvná 
skupina AB pochádzajúca 

od toho istého človeka. Na 
ďalšej stene je v obrovskom 
zväčšení šesť obrazov zo 

šatky z Manopella. Vedľa je 
stolička, na ktorej sedel emeritný sv. otec Benedikt XVI., pri návšteve tohto miesta. 

Vychádzame vonku. Ešte spoločné foto (obr. 275) a presúvame sa späť k autobusu. 
Po malom občerstvení nastupujeme a o 1100 odchádzame k druhému cieľu dnešnej 



púte. Viac na sever, bližšie 
k Slovensku, do mesta vo 
vnútrozemí s názvom Assisi. Tu sa 

narodili a žili sv. František a sv. 
Klára. 

 
Cesta ubehla veľmi rýchlo. 
Prichádzame do Assisi, ktoré sa 

delí na dve mestá. Prvé, do 
ktorého vchádzame, je na rovine. 
Je to nové mesto, ktoré sa stále 

rozširuje. Druhé mesto je hore na 
kopci postavené ako samostatná 

jednotka. Od mesta na rovine ho 
delia serpentíny s poriadnym 
stúpaním. Tie mestá sa vôbec 

nesnažia spojiť. Nové sa rozširuje 

úplne iným smerom a vôbec sa nepribližuje 
k starému. Ako keby mu chceli zanechať svoju 

jedinečnosť, svoju dôstojnosť, svoju 
majestátnosť, ktorá by sa mohla stratiť, ak by 

sa tie mestá v rámci výstavby spojili.  Takto je 
to mesto na kopci vidieť už z poriadnej diaľky. 
Mesto je celé z kameňa (obr. 276). Chodníky, 

cesty, brány, oplotenie, domy. Všetky domy sú 
z kameňa, bez vonkajšej úpravy. Aj tu platí, že 

výnimka potvrdzuje pravidlo. V centre sme našli 
zopár domov, ktoré mali aj vonkajšiu fasádu. 
Práve toto mesto je našou prvou zastávkou. Na 

veľkom záchytnom parkovisku 
(obr. 277/A, B) o 1510  vystu-

pujeme z autobusu a presúvame 
sa pešo k Bazilike sv. Františka.  

Kým dôjdeme na námestie pred Baziliku sv. 
Františka ponúkam zopár informácii zo života 



sv. Františka, ktoré som našiel na internete24. 
 
Svätý František sa narodil v umbrijskom meste Assisi na úpätí hory Monte Subasio 

pravdepodobne v roku 1181. Jeho rodičmi boli zámožný obchodník so súknom 
Pietro di Bernardone a jeho manželka Giovanna, zvaná tiež Pica, ktorá 

pravdepodobne pochádzala z Provensálska. František bol pokrstený ako Giovanni, 
podľa Jána Krstiteľa. Avšak keď sa jeho otec vrátil z obchodnej cesty po Francúzsku, 
rozhodol sa zmeniť mu meno na Francesco - „malý Francúz“, pretože nechcel, aby 

jeho syn mal niečo spoločné s Bohom, on chcel mať zo syna obchodníka, a chcel, 
aby už aj jeho meno naznačovalo obdiv k Francúzsku. 
František získal pomerne dobré vzdelanie a vo svojej mladosti viedol bezstarostný 

život s dostatkom finančných prostriedkov. Bol neustále šťastný, okúzľujúci a 
rodený vodca. Ako rástol, stal sa vodcom skupiny mladých ľudí, ktorí trávili noci 

búrlivým životom. František sám povedal: „Žil som v hriechu.“ František napĺňal 
otcovu predstavu, zaľúbil sa do Francúzska. Páčili sa mu francúzske piesne, 
francúzske romance i potulní trubadúri, ktorí putovali Európou. Bol tiež dobrý v 

obchode. Ale František chcel viac, viac ako len bohatstvo. No nie svätosť. František 
chcel byť šľachticom. Vojna bola tým miestom, kde sa dá získať sláva, po ktorej 

túžil. V roku 1199 vypukla v Assisi občianska vojna medzi mešťanmi a šľachtou. 
Mladý František sa do vojny zapojil v meštianskych oddieloch. V roku 1202 vytiahlo 
Assisi do boja proti susednému mestu Perugia, kam sa uchýlila veľká časť assiskej 

šľachty. V novembri toho roku skončila vojna pre Assisi porážkou v bitke pri 
Collestrade a František padol spolu so svojimi spolubojovníkmi do zajatia, z ktorého 
ho musel vykúpiť jeho otec. V zajatí František ťažko ochorel. Keď po roku vychádzal 

z väzenia, mal za sebou viacero existenciálnych sklamaní: jeho mladíckym snom 
bolo stať sa široko-ďaleko známym rytierom, v boji však utrpel potupnú porážku; 

namiesto užívania si mládeneckej sily, životaschopnosti a bojovnosti sa vo svojich 
dvadsiatich rokoch musel vyrovnávať s telesnou slabosťou a chorobou. Po svojom 
návrate do Assisi sa s postupne zlepšujúcim zdravotným stavom František pokúsil 

nadviazať na svoj bývalý bezstarostný život. V roku 1204 sa chcel pridať do armády 
šľachtica Gautiera III. z Brienne, ktorý si pod záštitou pápeža Inocenta III. nárokoval 

na sicílske kráľovstvo. Keď už bol na ceste do Puglie, mal v Spolete niekoľko 
mystických snov, ktoré prehĺbili jeho duchovnú krízu. Ochorel a vrátil sa do Assisi. 
Začal sa postupný proces jeho obrátenia. Začal sa vyhýbať svojim obľúbeným 

kratochvíľam a bohémskym priateľom. Začal viac času tráviť v modlitbe. Jedného 
dňa pri potulke krajinou sa František, ktorý miloval krásu a nenávidel nepodarky, 
stretol s malomocným. Hoci mal odpudivý výzor a zapáchal, František zoskočil z 

koňa a pobozkal malomocnému ruku. Františka naplnila radosť. Ako odchádzal, 
chcel mu ešte zakývať, ale malomocný zmizol. Pochopil to ako test od Boha a on tým 

testom prešiel. V tejto dobe vykonal púť do Ríma, všetky svoje peniaze venoval ako 
milodar pri hrobe sv. Petra a spolu so žobrákmi sa postil pri vstupe do baziliky. Keď 
sa po svojom návrate modlil v kostole San Damiano, prehovoril k nemu Kristus z 

kríža. Trikrát zopakoval: „František, nevidíš, že sa môj dom rozpadá? Oprav ho!“ 
František si okamžite zadovážil stavebný materiál a začal opravovať kostol, v ktorom 

sa práve modlil. Neskôr podobne opravil aj dnes už neexistujúci kostol San Pietro 
della Spina a kostol Santa Maria degli Angeli neďaleko Assisi, známejší pod názvom 
Porciunkula. Na opravu kostolov a iné dobročinné účely si František bral finančné 

prostriedky z obchodu svojho otca. To viedlo k hádkam a dokonca k súdnemu 
sporu, pri ktorom Pietro Bernardone podal na svojho syna žalobu u miestneho 
biskupa Guida II. Pri súdnom pojednávaní, ktoré sa konalo na jar roku 1206 verejne 

na námestí, sa František vyzliekol donaha, dramaticky sa vzdal svojho dedičstva a 
                                                             
24 http://www.zivotopisysvatych.sk/frantisek-z-assisi/ 
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zriekol sa svojho otca slovami: „Do dnešného dňa som ťa volal svojím otcom na tejto 
zemi, odteraz však chcem hovoriť: Otče, ktorý si na nebesiach.“ Od tej chvíle žil 
František v dobrovoľnej chudobe ako pustovník na okraji spoločnosti. 24. februára 

1208 na sviatok sv. Mateja ho pri omši v kostole Santa Maria degli Angeli zaujala 
pasáž z Evanjelia podľa Matúša o vyslaní učeníkov: „Choďte a hlásajte: Priblížilo sa 

nebeské kráľovstvo Mt 10, 7). … Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani 
peniaze; ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu (Mt 10, 9-
10).“ František pochopil tieto slová ako priamu a jednoznačnú výzvu žiť ako dvanásti 

Ježišovi učeníci, apoštoli a skromne zvestovať vieru. František sa považoval za 
kajúcnika, čo ho chránilo pred cirkevným prenasledovaním kvôli kacírstvu. Ako 
kajúcnik nabádal aj ostatných, aby milovali Boha a kajali sa za svoje hriechy. Takto 

postupne priťahoval ďalších mladých ľudí, ktorí boli ochotní zdieľať s ním jeho 
spôsob života. Ako prví sa k nemu pripojili - bohatý šľachtic Bernardo di Quintavalle 

a právnik Pietro Cattani. Podľa tradície sa František, Bernardo a Pietro pokúsili na 
základe náhodne vybraných evanjeliových veršov zistiť, aké poslanie pre nich Boh 
pripravil. Ich životným programom sa takto stali tieto tri verše: 

 Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným 
a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ (Mt 19,21) 

 A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani 
peniaze, ani dvoje šiat nemajte.“ (Lk 9,3) 

 A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý 
deň svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9,23) 

Krátko po Bernardovi a Pietrovi sa k Františkovi pripojil aj brat Egidio. Začiatkom 

roka 1209 bolo už osem bratov a neskôr sa k nim pripojili ďalší štyria. Žili 
jednoduchým životom v opustenej nemocnici Rivo Torto neďaleko Assisi; mnoho 

času však trávili putovaním hornatými krajmi Umbrie, vždy v dobrej nálade a so 
spevom nabádali ľudí k pokániu. Ešte na jar roku 1208 sa prví štyria bratia vydali 
na svoju prvú misiu: František a Egidio do kraja Marche, Bernardo a Pietro 

opačným smerom. Na jeseň odišli na druhú misiu, pri ktorej doputovali až do 
Rietského údolia. V zime Bernardo a Egidio navštívili Florenciu. V roku 1209 putoval 
František so svojimi jedenástimi nasledovníkmi do Ríma, aby tam pápeža Inocenta 

III. dobrovoľne požiadal o schválenie spôsobu života svojho malého spoločenstva, a 
to napriek tomu, že v dobe vojen proti kacírom bolo založenie nového náboženského 

hnutia vnímané veľmi skepticky. Prvé vydanie františkánskej reguly, ktorá bola 
vtedy pápežovi predložená, sa stratilo (v literatúre býva táto prvá františkánska 
regula označovaná po latinsky ako Regula primitiva). Z hľadiska cirkevného práva sa 

Františkovi podarilo svoju žiadosť šikovne obhájiť: svojich bratov označil za 
potulných kazateľov pokánia. Tých cirkev uznávala ako stav, zatiaľ čo proti 

ostatným chudobu hlásajúcim skupinám, akými boli napr. albigénci, valdénci a 
humiliáti, bojovala ako proti heretikom. V lete alebo na jeseň roku 1210 (podľa 
niektorých zdrojov už v roku 1209) získal František od pápeža ústne povolenie žiť v 

chudobe a kázať pokánie. Zaslúžil sa o to aj kardinál Ugolino, neskorší pápež Gregor 
IX. Podľa populárnej tradície nechcel Inocent Františka najprv vôbec prijať, 
presvedčil ho však sen, v ktorom videl rúcajúci sa kostol (cirkev), ktorý podopiera 

chudobný muž. Keď Františka prijal, spoznal v ňom muža zo svojho sna a jeho 
regulu schválil. Pápežské uznanie rehole bolo oficiálne zverejnené pravdepodobne až 

pred alebo počas Štvrtého lateránskeho koncilu v roku 1215, pretože po ňom bol 
vznik reholí na základe dovtedy neuznaných regúl (ako napr. Benediktova, 
Augustínova) zakázaný. Či bolo uznanie vyhlásené znovu ústne alebo už písomne 

nevedno. V tejto dobe musel František a jeho bratia opustiť svoje pôsobisko na Rivo 
Torto. Opát benediktínskeho kláštora na hore Subasio im zveril do užívania kostol 
Santa Maria degli Angeli (Porciunkulu), ktorý sa tak stal strediskom nového 



náboženského hnutia. V roku 1212 vznikol prvý františkánsky kláštor v Toskánsku 
neďaleko Cetony a mužská Rehoľa menších bratov. V tej dobe bol František 
vysvätený za diakona a ním zostal po celý život, pre svoju skromnosť a z úcty ku 

kňazstvu. František nebol reformátor; modlil sa za obrátenie k Bohu a poslušnosť 
Cirkvi. František musel počuť o úpadku Cirkvi, ale vždy sa správal k Cirkvi a jej 

ľuďom s najväčším rešpektom. Keď mu raz niekto rozprával o kňazovi, ktorí verejne 
žije so ženou a pýtal sa Františka, či sú platné sviatosti z rúk takéhoto kňaza, 
František prišiel k tomuto kňazovi, pokľakol si pred ním, pobozkal mu ruky – 

pretože tie ruky drží Boh. 
V roku 1212 prichádza za ním Klára – assiská šľachtičná, ktorá túži kráčať za 
Kristom v jeho šľapajach. Spolu s Františkom zakladajú rád chudobných panien, 

ktoré sa neskôr nazvú klariskami. Pre ľudí žijúcich vo svete zakladá sv. František 
roku 1221 svetský tretí rád. Tak dal laickým mužom a ženám možnosť uskutočňovať 

v občianskom živote evanjeliové rady. Z tohto hnutia vyšli neskôr mnohí laickí 
apoštoli a mnohí svätí. František odporúčal sebe i veriacim dôsledne prežívať 
evanjelium. Mal veľkú lásku k Eucharistii. Na Vianoce 1223 adoruje Krista v 

jasliach v Grecciu, kde pripravil „živý betlehem“ a takto dal základ vianočnej tradícii. 
Za Ježišom kráča aj na Kalváriu, ktorou sa pre neho stal vrch Alverno. To bola 

predzvesť neskoršej krížovej cesty. 
Sám František mal účasť na Kristovom utrpení aj inou veľkou 
milosťou. Počas zjavenia 14. septembra 1224 mu ukrižovaný 

Ježiš vtisol krvavé znaky utrpenia – stigmy (obr. 278) . Je to prvý 
známy prípad stigmatizácie v dejinách Cirkvi. V tom čase 
František takmer oslepol a naplnený radosťou skladá Pieseň 

„brata Slnka“. Františkovo bratstvo zahŕňalo všetko Božie 
stvorenstvo. Veľa bolo popísané o Františkovej láske k prírode, 

ale jeho vzťah bol viac ako len to. My hovoríme o niekom, že 
miluje prírodu a to znamená, že trávi svoj voľný čas v lese a 
obdivuje jeho krásu. Ale František skutočne cítil, že príroda, 

všetko Božie stvorenstvo, je časť jeho bratstva. V jednej známej 
historke, keď sa František modlil medzi stovkami vtákov a 

vzdával vďaku Bohu za odev, slobodu i starostlivosť o nich, vtáci 
stáli, kým sa medzi nimi prechádzal, odleteli až keď im povedal, 
že môžu ísť. Ľudia boli spočiatku nedôverčiví k týmto bratom, 

ktorí verne nasledujúc Evanjelium, oblečení len v handrách, hovoria o Božej láske. 
Ľudia dokonca utekali pred nimi zo strachu, aby sa nenakazili týmto čudným 
bláznovstvom. Nechápali, prečo sú naplnení neustálou radosťou a oslavovaním 

života, keď sú bosí a oblečení do žobráckych handier. A pýtali sa: Ako môže človek, 
ktorý nič nemá, byť šťastný? Ako môžu zdraviť s úsmevom ľudí, ktorí po nich hádžu 

skaly? Veľa pracovali a žobrali, keď museli. Ale František im nedovolil prijať peniaze. 
Keď sa biskup zhrozil, aký ťažký život si vybrali, František mu odpovedal: Ak by sme 
vlastnili hocijaký majetok, potrebovali by sme zbrane a zákony, aby sme ich mohli 

ochrániť. Pre Františka bolo vlastnenie smrťou pre lásku. František zdôvodňoval svoj 
postoj: Čo môžeš urobiť človeku, ktorý nič nemá? Čo ukradneš človeku, čo nič 

nevlastní? Nemôžeš zruinovať človeka, ktorý nenávidí prestíž. Boli skutočne 
slobodní. 
František bol veľmi priamy. Keď putoval do Sýrie k moslimom počas piatej križiackej 

výpravy, rozhodol sa pre jednoduchú vec. Počas bojov šiel rovno za sultánom, aby 
prosil o mier. Keď bol so svojimi bratmi zajatý, bolo naozaj zázrakom, že neboli 
zabití. Namiesto toho bol František privedený pred sultána, ktorý bol očarený 

Františkom a jeho modlitbami. Sultán mu povedal: „Ja môžem konvertovať na tvoju 
vieru, ktorá je skutočne krásna, ale my obaja by sme boli zabití.“ Františka však 

http://www.zivotopisysvatych.sk/klara-z-assisi/


stihlo prenasledovanie a mučenie – nie však medzi moslimami, ale medzi vlastnými 
bratmi. Keď sa vrátil do Talianska, počet členov ich bratstva sa rozmnožil na 5000 
za 10 rokov. Nastal tlak, aby toto spoločenstvo bolo kontrolované a prispôsobené 

vtedajším štandardom. Ľudí poburovala ich prílišná chudoba. Posledné roky 
Františkovho života boli naplnené utrpením a ponížením. 

Pozemský život sv. Františka sa končí večer 3. októbra 1226 v kostole Porciunkula, 
ktorý je dnes v Bazilike Santa Maria degli Angeli. Podľa vtedajšieho počítania času 
sa to počítalo až k nasledujúcemu dňu. Preto sa jeho sviatok slávi 4. októbra. V roku 

1228 ho pápež Gregor IX. vyhlásil za svätého.  Je patrónom obchodníkov, 
chudobných, chromých, slepých, väzňov, stroskotancov, tkáčov, obchodníkov so 
súknom, krajčírov, sociálnych pracovníkov, ochrancov životného prostredia; proti 

moru a bolesti hlavy. V roku 1939 ho pápež Pius XII. vyhlásil za patróna Talianska a 
v roku 1980 ho Ján Pavol II. vyhlásil za patróna ekológov. Jeho atribúty sú vlk 

a vtáky. 
 
Prechádzame úzkymi uličkami mesta, 

stále hore kopcom. O 1530 
prichádzame na veľkú plochu pred 

Baziliku sv. Františka (obr. 279) . Po 
chvíľke čakania k nám prichádza 
františkán, otec Stanislav, Poliak. 

Jeho slovo nás sprevádza po celej 
bazilike. Na vstupných hrubých 
drevených masívnych dverách sú 

v kazetách uložené rôzne výjavy zo 
života sv. Františka.  

 
Vstupujeme do vnútra. Bazilika je 
postavená v tvare písmena Tau. Prečo práve toto písmeno?25 

 
Tau je písmeno z gréckej alebo posledné písmeno z hebrejskej abecedy. V Biblii má 

výnimočný význam a v dejinách umenia má dlhú tradíciu. Inocent III. hovoril pri 
otvorení IV. Lateránskeho koncilu (r. 1215) o Tau ako o znaku pokánia. Aj sv. 
František používal tento znak veľmi často. Maľoval ho na domy, steny a stromy. Vo 

Fonte Colombo je ešte dnes v jednej okennej tabuli vidieť červené T, ktoré tam 
František namaľoval. S týmto znakom žehnal ľudí a podpisoval svoje listy. Tak ho 
nájdeme aj pod požehnaním, ktoré napísal pre brata Lea, keď bol v núdzi a strachu. 

Znamenalo to pre Lea silu a útechu tak, že toto požehnanie od sv. Františka nosil 
stále pri sebe.   

Pre sv. Františka bolo T znakom vyvolenia, ako to stojí u proroka Ezechiela v 9. 
kapitole. Predtým ako trestný súd do mesta Jeruzalem vtrhne, nechal Pán 
spravodlivých označiť písmenom T na čelo. Mali ostať uchránení pred mocami 

zničenia. Podobne budú na konci časov všetci, ktorí patria ku Kristovi s touto 
pečaťou označení a oslobodení.   

Sv. František videl Tau ako spoznávací znak menších bratov. Tau je pre všetkých 
členov františkánskej rodiny znakom požehnania a pokoja. Pripomína kríž, znak 
nášho vykúpenia. Tau je začiatočné písmeno gréckeho slova "tapeinos" = poníženie a 

pre sv. Františka je tiež výraz určitého pokoja a spôsobu života. On, ktorý sa sám 
označoval ako menší brat, v poníženej oddanosti v svojho Stvoriteľa, ktorého 
stvorenie žije, ktorý riadi život najnižších, najmenších a najjednoduchších - on má 

rád a používa znak Tau.  

                                                             
25 http://www.frantiskani.sk/gifra/tau.php 



Všetci, čo nosia Tau, tým vyjadrujú:  „Aj ja som vyvolený Bohom, aj ja stojím pod 
jeho ochranou, aj ja chcem byť ako sv. František znak božej lásky pre tento svet. 
 

Bazilika svätého Františka, Františkánsky kláštor, dolný, stredný a horný kostol sa 
začal stavať dva roky po smrti sv. Františka, ihneď po jeho svätorečení v roku 1228. 

Dokončená bola v roku 125326.  Bazilika bola ťažko poškodená zemetrasením dňa 
26. septembra 1997. Počas tohto zemetrasenia sa časť klenby zrútila a zabila 
štyroch ľudí vo vnútri kostola. Celá bazilika bola zatvorená na dva roky pre 

reštaurovanie. Tu v Bazilike sv. Františka je pochovaný aj sv. František. Celý interiér 
je vyzdobený freskami od Giotta, ktoré v roku 1997 poškodilo zemetrasenie. Od roku 
2000 je kostol a ďalšie pamiatky v meste na zozname svetového kultúrneho 

dedičstva UNESCO. 
 

Pomaly ani nevnímame, čo hovorí 
otec Stanislav, takí sme zaujatí. 
Zrazu sme sa ocitli v jednej 

obrovskej obrázkovej Biblii (obr. 
280). Dominuje tu hlavne modrá 

farba. Každý jeden obraz je 
olemovaný krásnymi 
ornamentmi*, kde zasa dominuje 

zlatá farba. Niet tu jedného 
voľného miesta na stene. 

Nádherné. Stojíme v nemom úžase. 
Naše oči sa nedokážu nasýtiť 

pohľadom, ale otec Stanislav nás už 
vyzýva, aby sme pokračovali ďalej 

v prehliadke baziliky. Prichádzame 
k hlavnému oltáru (obr. 281) a tu 
schádzame kamenným schodišťom do 

hrobky sv. Františka. Táto časť 
baziliky si zachovala svoj kamenný 

pôvod ako 
celé mesto 
(obr. 282). Na 

konci, v celej 
svojej nádhere 
za oltárom 

stojí hrobka 
sv. Františka 

(obr. 283).  
Ani tu 

nemôžeme 

zostať dlhší 
čas. Musíme 
pokračovať ďalej. Celá táto púť je veľmi uponáhľaná. Máme 

                                                             
26 https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Assisi&prev=search 
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veľmi nabitý program. 
 
Odstupom času si vlastne uvedomujem, aké to bolo úžasné. Napriek zhonu, napriek 

stálemu ponáhľaniu sme stihli veľmi, veľmi veľa. Až doma to všetko rozoberám na 
drobné. Pozerám fotografie, svoje zápisky, videá od pána Zahorjana a som si istý, že 

to bola úžasná púť. A nikto ma nepresvedčí o opaku. Za to patrí veľká vďaka 
organizátorom. Cestovnej kancelárii Prima a otcovi Marekovi. Srdečné Pán Boh 
zaplať.  

 
Vraciame sa späť do baziliky a bočným vchodom vychádzame na kláštorné námestie. 
Je postavené celé do štvorca (obr. 284). Podľa položenej dlažby na námestí v tvare 

rozloženého ihlana usudzujem, že 
pod námestím sú ďalšie kláštorné 

priestory. Hneď prvým schodišťom 
vystupujeme na vyššie podlažie. 
Ocitáme sa na malej nástupnej 

ploche. Za nami je bazilika a pred 
nami úžasný výhľad na celý 

kláštorný komplex. Bočným 
schodišťom na konci námestia 
(obr. 285) vystupujeme ešte vyššie 

a vchádzame do hornej časti 
baziliky (obr. 286). 

Tu to vyzerá obdobne ako v tej strednej 

časti, až na malú významnú zmenu. 
Okrem výjavov zo Svätého písma sa tu 
nachádzajú aj fresky* zo života sv. 

Františka. Nádherné. Tri kostoly. Druhý 
postavený na prvom a tretí na druhom. 

Vychádzame von. Priamo pred vstupom 
do baziliky je oltár a obrovská nástupná 
plocha. Za ňou zelená plocha, v ktorej je 

mosadzná socha sv. Františka ako sa 
vracia na koni po prehratom boji so 

zvesenou hlavou. Čo všetko chcel 
dokázať? Čím všetkým chcel byť? Na prvé miesto dal seba. Dal tam slovo JA. Všetko, 
čo si vysnil, sa mu postupne rúcalo ako dom z kariet. Koľkými utrpeniami prešiel, 

aby si uvedomil podstatu. Nie ja, ale TY. A ja s Tvojim dovolením budem malou 
súčasťou Teba. Dovolíš mi to Pane? Položil si niekto z nás už túto otázku? Vnímame 
to tak aj my? Nedávame Bohu ako na tácke naše požiadavky a hovoríme mu ako by 

mal vyzerať náš život. Ako by to mal On zariadiť, aby sme my boli spokojní. 
Namiesto toho, aby sme sa opýtali: „Pane je to Tvoja vôľa?“ Nechceme mu radšej 



povedať: „Pane som nástrojom v Tvojich rukách?! Ak chceš, aby som bol kladivom, 
budem. Ak chceš, aby som bol láskavou rukou, budem. Ak chceš, aby som bol 
hlasnou trúbou, budem. Ty so mnou rob, čo uznáš za vhodné a potrebné pre môj 

život.“ Napadajú ma Ježišove slová - On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: 
Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo 

svojej vlasti.“ (Lk 4,23). To v mojom prípade znamená – nepíš, nehovor, ale ukáž ako 
to robíš ty vo svojom živote. Priznám sa v tomto smere som veľmi, veľmi slabý.  

Za ním je vysadené farebnými 

kríkmi písmeno Tau (obr. 287). 
Vedľa okraja, približne v strede 
tejto nástupnej plochy vedie 

obrovské schodište (obr. 288), 
ako keby prilepené k múru 

dvoma smermi. Do mesta 
a naspäť k strednej časti kostola 
na prvú kamennú nástupnú 

plochu. Práve touto cestou sa uberáme 
a vraciame sa späť k strednej časti 
baziliky. Bočnou bránou vstupujeme na 

nádvorie kláštorného komplexu. 
Pokračujeme po chodbách, ktoré sú 

odstupňované niekoľkými schodmi, raz 
hore, raz dole a stále menia smer.  Malé 
bludisko. Nachádzame sa znovu na 

kláštornom námestí. Po jeho obvode 
prichádzame do kaplnky Sixta IV. 

(obr. 289). Tu máme od 1630 do 1700  
svätú omšu. Po potrebných 
prípravách na liturgiu sa s nami 

otec Stanislav rozlúčil a odchádza za 
svojimi ďalšími povinnosťami. 
Prichádza k nám aj náš bývalý 

bohoslovec Peťo Malinovský. Ale aj 
on sa prišiel iba rozlúčiť. Po svätej 

omši aj my sa lúčime s týmto miestom 
a pokračujeme v prehliadke mesta.  
Je zaujímavé ako sa tu ľudia snažia 

napriek všetkým kameňom, ktoré nás 
dookola obklopujú zachovať zeleň 
a kvety aspoň v kvetináčoch (obr. 290). 

V každom výklenku, na každom okne, 
balkóne alebo kamennom výstupku sa 



nachádzajú kvety, aby zjemnili tie odtiene sivého kameňa a svojou 
pestrofarebnosťou oživili toto mesto. Nikde sa nezastavujeme. Pri žiadnom stánku, 
pri žiadnom obchode. Teraz na to niet času. Úzkymi stúpajúcimi uličkami 

prichádzame na námestie, ktoré za čias Rímskej ríše slúžilo ako fórum.  
Z tej doby je tu aj antický chrám bohyni múdrosti 

Minervi. V neskoršej dobe bol celý prestavaný na 
kostol Santa Maria Sopra Minerva. Z pôvodného 
chrámu sa zachovalo priečelie (obr. 291). Vedľa 

chrámu sú Karabinieri (Polícia) a radnica. Tam na 
múre je, nazvem to, stavebný úrad. Sú tam vzory 
kamenných tehál a škridlí, ktoré sa mohli používať 

pri stavbe nových domoch (obr. 292). Kto toto 
nariadenie porušil, 

hrozilo mu, že bude 
musieť svoje dielo 
zbúrať. Aké 

jednoduché. Škoda, 
že v dnešnom svete 

plnom zákonov, 
vyhlášok 

a nariadení to 

nefunguje. 
Nechcem tu uvádzať konkrétne prípady. Určite si 
na ne spomeniete. A nie je ich málo. Námestie uzatvára kamenná fontána. Tu máme 

malú oddychovú prestávku. Každý využíva po svojom. Jedni na konzumáciu jedla, 
iní na nákupy a ostatní na oddych na schodoch chrámu alebo pri fontáne.  

Ja tak, ako je u mňa zvykom, po malom občerstvení  
beriem do ruky foťák a idem. Je tu neskutočné 
množstvo malých ulíc, na ktorých sú iba samé schody. 

Tieto ulice zvrchu, alebo zdola mesta ústia priamo na 
námestie. Ale iba cez podchody domov, lebo iná 

prístupová cesta nie je možná. Celé námestie je komplet 
obostavané. Obdivujem aj prácu kriedových maliarov, 
ktorí podľa malého obrázku priamo na kamennú dlažbu 

kreslia portréty sv. Františka a sv. Kláry (obr. 293). 
Po malej prestávke pokračujeme v prehliadke mesta. Pre 
zmenu teraz dole kopcom schádzame na malé námestie 

s kostolom (obr, 294). Vedľa neho sú sochy rodičov sv. 
Františka  

(obr. 295).  
Prichádzame k domu, v ktorom bývali 
rodičia sv. Františka (obr. 296). Do 

dnešnej doby sa 
z tohto domu 

zachovali vstupné 
dvere, na ktoré 
nás upozorňuje 

mramorová 
informačná 

tabuľa.  Hneď 

vedľa je malá 
kaplnka, kde sa podľa tradície narodil sv. František. 



Postupujeme ďalej úzkymi kamennými 
ulicami až prichádzame na námestie 
pred baziliku sv. Kláry. Vyzerá ako 

románska trojboková loď (obr. 297). 
Akurát s tým rozdielom, že bazilika pre 

verejnosť využíva iba strednú loď. Na 
ľavej strane sú do voľného priestoru 
vysunuté ramená. Pod nimi je voľný 

priechod. Tam kde sú ramená spojené so 
zemou sú v kaskadách postavené mini 

bazény s vodou (obr. 298). Na pravej 
strane sú ramená obmurované a v nich 

sa nachádza vchod do krypty, kde sú 
uložené telesné pozostatky sv. Kláry.  
Vstupujeme do vnútra. Bazilika je celá 

biela, omietnutá vápenno-cementovou 
omietkou. Nie sú tu žiadne obrazy, ani fresky. Holými kameňmi sú iba olemované 
nosné stĺpy bočnej a strešnej konštrukcie. Freskami je vyzdobený strop nad oltárom 

a všetky vitráže. Aj tu nad oltárom dominuje františkánsky kríž. Tu sa zdržíme veľmi 
krátko a pokračujeme schodišťom dole, kde sú uložené telesné pozostatky sv. Kláry. 

Prichádzame k jej hrobu (obr. 299). Tu dookola je také malé múzeum. Sú tu jej 
osobné veci, ktoré nosila (obr. 300 A, B). 
Punčochy, košeľa, pracovný aj sviatočný 

habit. Okolo všetkého, čo tu je vystavené 

sú informačné tabule minimálne v troch 
jazykoch. Taliansky, anglicky 

a nemecky. Všetko sa nám zdá také 
obrovské. Akokeby sv. Klára bola veľmi 
veľká žena. Dostávame vysvetlenie, že 

vtedy sa pre tých chudobnejších  šaty 
šili iba v jednej veľkosti. V dnešnom 
ponímaní veľkosti by som to nazval XXL. 

Tých veľkých netlačili a tí menší si ich 



podohli, alebo sami upravili. Je tu aj kniha, 
v ktorej je napísana regula rádu klarisiek (obr. 
301). Tu sa nemáme kde zdržiavať a tak 

opúšťame tento podzemný priestor a baziliku.   
Vychádzame von 

a naskytá sa 
nám krásny 
pohľad na 

stredoveký hrad, 
obrannú baštu 
mesta (obr. 302). 

Pokračujeme dole 
kopcom (obr. 

303), dole mestom (obr. 304). Prichádzame ku 

vstupnej bráne mesta (obr. 305), nad 
ktorou je v latinčine napísané: „Boh 

vám žehnaj, sväté mesto, verný služobník. Pretože 
veľa duší je uložených vami, služobníci Najvyššieho 
a budú bývať v tebe a mnohí z vás budú vybraní do 
večného kráľovstva.“ 
Opúšťame toto mesto 
a schádzame dole na 

záchytné parkovisko. 
Tu má prísť autobus, 

aby nás previezol do 
dolného mesta. 
Začína pršať a tak 

navrhujem chlapom, 
aby si uviazali šatky 

(obr. 306), ktoré majú okolo 
krku na hlavy. Ženy to vzali 

automaticky za svoje, 
ale pohľad na chlapov nás núti 
do smiechu. Ženy si čas 



čakania skrátili spevom a tancom – karičkou. Ešte spoločné foto žien (obr. 307) 
a nastupujeme do autobusu. 
Kým sme došli dole do mesta poriadne sa zotmelo. Prechádzame nočným mestom 

a prichádzame na veľké námestie Piazza della Porziuncola, kde je bazilika Panny 
Márie Anjelskej (obr. 308). V nej sa nachádza malý kostolík – Porciunkula. Toto je 

posledný cieľ našej púte.  
Stojíme smutní pred bazilikou. Je 
zatvorená (obr. 309). Ešteže iba 

mrežami a tak trochu vidíme aj dnu. Otec 

Marek odišiel do blízkeho kláštora, ktorý má na starosti správu baziliky, zistiť 
možnosti návštevy baziliky. My tento čas využívame po svojom. Niekto 
s fotoaparátom, niekto modlitbou, niekto obzeraním tovaru v butikoch, ktoré lemujú 

obvod námestia a vytvárajú tak pomyselnú bariéru medzi cestou a námestím. Aj keď 
je neskorá večerná hodina, tu na námestí, až na zopár výnimiek, sú skoro všetky 

butiky pootvárané. Snažím sa maximálne využiť zoom na fotoaparáte, aby som 
zachytil túto zaujímavú skutočnosť. Miesto, kde sme teraz, bolo za čias sv. 
Františka, t.j. pred cca 800 rokmi, hustým lesom a močiarmi, v ktorom bol opustený 

a už sa rozpadávajúci malý románsky  kostolík zasvätený Panne Márii Anjelskej. Ten 
dostal sv. František do správy a tu aj zomrel. Tu prijal prvých spoločníkov a založil 

„Rád menších bratov,“ - františkánov. Obliečkou Sv. Kláry tu vznikol „Rád klarisiek.“ 
Po jeho smrti dostal kostolík meno „Porciunkula,“ t. j. maličká čiastočka – Bránička 
účinkovania františkánskej rehole a tiež večného života. Na príkaz pápeža Pia V. sa 

v roku 1569 začne malý kostolík obostavať obrovskou bazilikou, ktorá je dokončená 
v roku 1679. Okolo 
baziliky sa začína 

rozrastať nové 
a moderné Assisi, 

ktoré aj dnes 
pokračuje vo 
svojom raste.  

Je to zvláštny 
pohľad. Vidieť 

postavený malý 
kostol v strede 
veľkého kostola. 

Ponúkam Vám 
zopár záberov (obr. 
310/A, B, C, D).    

 



Prichádza k nám otec Marek a informuje 
nás, že máme možnosť ostať v Assisi, ak sa 

chceme dostať do baziliky. O 2100 začína 
sviečkový sprievod. Nám bola ponúknutá 

možnosť pomodliť sa jednu desiatku  
v našom rodnom jazyku. V bazilike sú už 
nachystané sviečky (pozri obr. 310/A), ktoré 

by sme si pri vstupe do baziliky zobrali. 
Program je taký: najprv modlitba 
posvätného ruženca v bazilike, potom je 

sviečkový sprievod po námestí a naspäť do baziliky na záverečnú modlitbu. Celý 
program by trval cca hodinu a pol. K Porciunkule by sme sa nedostali ani pred 

modlitbou posvätného ruženca a ani po záverečnej modlitbe. Zvažujeme možnosti 
a nakoniec aj keď nie s veľkou ochotou sme sa dohodli, že ponuku na sviečkový 
sprievod kvôli neskorej večernej hodine nepríjmeme.  Prechádzame cez cestu na 

druhú stranu námestia. Teraz nastal ten čas, o ktorom som písal na strane 32, že 
otec Smutelovič nám dal 100,-€ na zmrzlinu. V cukrárni – Zelateria - si vyberáme 

zmrzlinu. Využívame voľné plochy pred 
cukrárňou. Sadáme si na lavičky, okolo 
fontány (obr. 311) a s vyplazeným jazykom 

oblizujúcim pomaly, ale isto miznúcu kôpku 
zmrzliny, pozeráme na druhú stranu cesty. 
Sme blízko a predsa tak ďaleko Porciunkuly. 

Nočným mestom sa presúvame naspäť 
k autobusu. Tu odovzdávame malé prijímače, 

vysielačky. Posledná kontrola či máme všetko 
a hlavne všetkých. Krokomer otca Mareka 
nám dnes ukázal 12,5 km. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Deň ôsmy – nedeľa 20. 9. 2015   

Aj keď je ešte sobota večer, naša púť sa touto cestou končí. 2200 vyrážame. Smer 
domov, smer Slovensko. „Dovidenia Taliansko - ARRIVEDERCI ITALIA!” Teraz už 

pomaly ani nevnímam cestu. Mám veľký problém spať v autobuse. Ale po toľkých 
dňoch strávených cestovaním som rýchlo zaspal. 0602 prechádzame taliansko – 
slovinskú hranicu. Medzi desiatou a jedenástou hodinou vchádzame na územie 

Maďarska. Tento čas je iba orientačný. Neviem ani kedy sme prešli Budapešťou, ani 
kedy sme prišli na Slovensko. Tak ma zmohla únava. Postupne sa všetci preberáme 

a modlíme posvätný ružanec. Poďakovanie Panne Márii za ochranu a vyprosenie 
hojnosť milostí u svojho Syna počas celej našej púte. Nemali sme žiadny úraz, nikto 
sa nám nestratil, nikoho neokradli. Boli aj malé iskričky, ale tie predsa patria k 

životu.  
1945 prichádzame do Čemerného. Aby 
sme našich šoférov nezdržiavali, 

vykladáme všetku batožinu z autobusu 
a vchádzame do nášho farského kostola 

Fatimskej Panny Márie. Tu máme o 
2000 ďakovnú svätú omšu. Kvôli 
posväteniu všetkých darov a suvenírov, 

ktoré si privážame, máme batožinu v 
strede kostola na jednej hromade (obr. 
312). Počas svätej omše ich otec Marek 

posvätil a tak si domov odnášame už 
všetko posvätené. Po omši ešte malé 

ďakujem organizátorom púte. Otcovi 
Marekovi a Peťovi Bačikovi (obr. 313). 

Otec Marek ešte dostal navyše aj hodinky 

(obr. 314). Vieme, že ten čas, ktorý strávil 
s nami mu už nikto nevráti, ale ten budúci 

si aspoň bude môcť dobre zmerať  
a rozdeliť. 

 

Malá bilancia 
Autobusom sme prešli: 

Vranov nad Topľou – Rím = 1560 km, 
Rím – San Giovanni Rotondo = 400 km, 
San Giovanni Rotondo – Monte Sant 

Angelo = 26 km,  
Monte Sant Angelo – Lanciano = 200 km,  
Lanciano – Pescara = 50 km,  

Pescara – Manopello = 20 km,  
Manopello – Assisi = 250 km,  

Assisi – Vranov nad Topľou = 1430 km.  



Spolu = 3 936 km 
Tento počet je iba orientačný. Nie sú v ňom zarátané ešte kilometre, ktoré sme za tri 
dni urobili po Ríme. 

 
Podľa krokomera otca Mareka sme urobili: 

- Prvý deň – cesta do Ríma 
- Druhý deň – nemám údaj, 
- Tretí deň – 17 km, 

- Štvrtý deň – 16 km, 
- Piaty deň – 10 km 
- Šiesty deň - 7 km, 

- Siedmy deň – 12,5 km 
- Ôsmy deň – cesta domov 

Spolu = 62,5 km. Aj tento údaj je iba orientačný.  
 

Zažili sme veľa. Veľa sme videli. Navštívili sme veľa pútnických miest. Lepšie sa 

spoznali. Vytvorili nové priateľstvá.  
 

Napadajú ma slová zo svätého Písma: A povedal im: „Choďte do celého sveta a 
hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16, 15).  

„Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme hľadeli 
a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme: Slovo života.“ (1Jn 1, 1). 
Áno. Toto je cieľ našej cesty. Ohlasovať, rozprávať a písať o tom, čo sme videli, čo 

sme zažili a aké premeny sa v našom živote stali. 
 

Moje posledné slová patria tomu, ktorý bol od počiatku, ktorý je a ktorý bude:  
 

„Ď A K U J E M   T I   P A N E   B O Ž E !   Z A   V Š E T K O !    
 
Z   Ú P R I M N É H O   S R D C A – Ď A K U J E M !“ 

 
 
 

Nech Boh žehná našu farnosť! 

 
Peter Tóth 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



*Vysvetlivky 
 
Acheiropoeton  - obraz nenamaľovaný ľudskou rukou 

Agónia  - smrteľný zápas, smrteľná mdloba, skonávanie 
Akvadukt  - stavebný objekt pre prívod vody do mesta; nadzemní vodovod 

Alabaster  - biela, jemnozrná odroda sadrovca 
Alegorický  - obrazný, symbolický 
Ambit   - krytá chodba okolo nádvoria kláštora 

Anestézia  - lokálne znecitlivenie 
Apsida   - polkruhový alebo podkovovitý výstupok stavby 
Architráv    - priečne brvno nad stĺpmi prenášajúce zaťaženie na hlavice stĺpov  

Arkáda  - oblúk preklenujúci medzery medzi stĺpmi alebo piliermi 
Artefakt   - dielo ľudských rúk, umelý výrobok 

Atika - strešný výstupok nad hlavnou rímsou budovy, ktorý zakrýva  
strechu  

Átrium   - nádvorie pred starokresťanskou bazilikou 

Baldachýn - strieškovitý záves nad trónom, nad posteľou, nad oltárom; tzv. 
nebesá pri katolíckych procesiách 

Balustráda   - zábradlie z ozdobných stĺpikov 
Baptistérium  - krstiteľnica; kaplnka, v ktorej sa krstí 
Basreliéf  - polovypuklá plastika, hlboký reliéf 

Bilokácia  - prítomnosť súčasne na dvoch miestach 
Cibórium   - strieška nad oltárom nesená štyrmi stĺpmi  
Cingulum   - biela šnúra, ktorou je opásaný habit mnícha 

Dimenzia   - rozmer, rozsah, vzdialenosť, dĺžka času alebo priestorový rozmer 
Delírium  - krátkodobé porušenie vedomia s blúznením a halucináciami 

Donátor  - darca 
Epigraf  - nápis, nadpis, heslo  
Exaltovaný  - nadšený, vzrušený, výstredný  

Exteritoriálny  - nachádzajúci sa mimo štátneho územia 
Filigrán  - druh zlatníckej ozdoby 

Fragment  - zlomok, časť, diel, neúplný zvyšok  
Freska  - maľba na mokrej omietke; nástenná maľba  
Frontón   - nadokenný štít  

Gloriola  - svätožiara; lesk, sláva  
Grotto  - posvätná jaskyňa 
Heretik  - bludár, kacír; odporca časti kresťanskej náuky 

Ikona   - posvätný obraz maľovaný na drevenej tabuli 
Katakomby - podzemné pohrebisko s výklenkami pre rakvy, neskôr 

bohoslužobné zhromaždište prvých kresťanov, podzemné chodby  
Klauzúra   - priestor kláštora vyhradený rehoľníkom  
Kolonáda   - stĺporadie; otvorená chodba so stĺpmi  

Laterna  - vrchná časť kupoly v tvare lampy 
Lazurit  - modrý kubický minerál, polodrahokam 

Luneta - výsek v klenbe nad oknami alebo dverami a jeho maliarska 
výzdoba; plocha vymedzená polkruhom nad vodorovnou 
základňou 

Malachit   - zásaditý uhličitan meďnatý, nerast, ozdobný kameň  
Mithraeum   - umelo postavená jaskyňa 
Monumentálny  - veľkolepý, obrovitý, mohutný  

Nekropola  - veľké predhistorické a staroveké pohrebisko, mesto mŕtvych 
Nika   - výklenok v stene  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ambit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Architr%C3%A1v
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ark%C3%A1da_%28architekt%C3%BAra%29
https://sk.wikipedia.org/wiki/Baptist%C3%A9rium
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Cib%C3%B3rium&action=edit&redlink=1
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=mimo
http://slovnik.azet.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=posv%C3%A4tn%C3%BD
http://slovnik.azet.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=obraz
http://slovnik.azet.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=ma%C4%BEovan%C3%BD
http://slovnik.azet.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=klauz%C3%BAra


Nymfeom - veľká kamenná nádoba s pritekajúcou pramenitou vodou, niečo 
ako žriedlo, ako fontána 

Obelisk  - ihlanovitý stĺp z jediného kusa kameňa  

Oratórium - časť katolíckeho kostola, oddelená miestnosť na modlenie, 
obyčajne v hornej bočnej časti chrámovej lode 

Ornament - ozdoba na predmetoch umelecky zhotovené z prvkov 
geometrickej povahy alebo štylizáciou prírodných motívov  

Pantokrator  - Žehnajúci Kristus zobrazený podľa byzantského vzoru 

Pilaster  - pravouhlý výstupok (ako neúplný stĺp) v stene, s väzbou, 
driekom a hlavicou: kamenný p., iónsky, dórsky, korintský 

Platforma  - základňa 

Porfýr   - vyvrelá hmota obsahujúca väčšie zrná iných látok  
Portál   - ozdobný vchod do budovy 

Portikus  - stĺporadie, spravidla pred vchodom do budovy; stĺpová predsieň, 
kryté stĺporadie 

Presbytérium  - chrámový priestor okolo hlavného oltára vyhradený kňazom 

Puttiovia   - peší pútnici 
Register  - abecedný zoznam, súpis  

Reliéf - plastika vystupujúca nad základnú plochu alebo mierne 
zapadajúca pod jej úroveň 

Rotunda  - stavba, najčastejšie chrámová, s kruhovým pôdorysom 

Sarkofág  - bohato zdobená kamenná alebo kovová rakva 
Sakrálny  - posvätný, svätý, chrámový; bohoslužobný 
Sanktuárium  - svätostánok na oltári katolíckeho chrámu, tabernákulum 

Skulptúra   - sochárske dielo vznikajúce odstraňovaním hmoty, napr.   
   kameňa  

Stigma - červená škvrna alebo krvou mokvajúca rana objavujúca sa u 
niektorých osôb na tých miestach, kde bolo Kristovo telo pri 
ukrižovaní prebodnuté klincami a kopijou 

Substancia  - vo farmácii liečivo v tuhom stave 
Tabernákulum  - časť oltára, v ktorej je uložená monštrancia, svätostánok 

Tambur  - spodný valec z kupoly  
Telepatia - schopnosť vnímať nadprirodzené javy, ktoré sú človeku v danom 

čase priestorovo nedostupné 

Titulárny  - čestný, honorárny 

Transept   - priečna loď v bazilike 
Tritón  - v starogréckej mytológii jeden z morských bôžikov  

Tympan  - trojuholníková alebo segmentovaná plocha ako výplň štítu, často 
ozdobená reliéfom  

Vlys - vodorovný pás so vzorkou, používaný ako ozdoba budov, 
architektonických diel 

 

 
Externý zdroj informácii 

 
Bazilika svätého Pavla za hradbami 
https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=cs&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%2

5C3%25A9ho_Pavla_za_hradbami&prev=search 

Bazilika Santa Maria Maggiore 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Panny_M%C3%A1rie_V%C3%A4%C4%8D%C5%A1ej 

Obraz Matky ustavičnej pomoci 
http://www.cssr.sk/?show=767 

Bazilika svätého Petra 

http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=ozdoba
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=umelecky
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Putti&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tabern%C3%A1kulum
https://sk.wikipedia.org/wiki/Transept
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=vodorovn%C3%BD
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=p%C3%A1s
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=ako
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=ozdoba
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=diel
https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=cs&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%25C3%25A9ho_Pavla_za_hradbami&prev=search
https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=cs&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%25C3%25A9ho_Pavla_za_hradbami&prev=search
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Panny_M%C3%A1rie_V%C3%A4%C4%8D%C5%A1ej
http://www.cssr.sk/?show=767


https://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilika_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Petra 

Španielske schody 
http://cestovanie.sme.sk/c/5782862/spanielske-schody-su-miestom-stretavania-v-rime.html 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Piazza_di_Spagna 

Fontána Di Trevi 
http://www.rim.maweb.eu/piazza-di-spagna-a-okoli/fontana-di-trevi/ 

Stĺp Marka Aurélia 
https://sk.wikipedia.org/wiki/St%C4%BAp_Marka_Aurelia 

Panteón 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%B3n_%28R%C3%ADm%29 

Piazza Navona 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Piazza_Navona 

Koloseum 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koloseum 

http://www.rim.maweb.eu/anticky-rim-v-centru/koloseum/ 

Bazilika sv. Klementa 
https://cs.wikipedia.org/wiki/San_Clemente_%28%C5%98%C3%ADm%29 

Bazilika sv. Jána v Lateráne 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Later%C3%A1nsk%C3%A1_bazilika 

Sväté schody 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A9_schody 

Svätá Helena 
http://www.ikona.sk/komentare/Svata_helena.htm 

Bazilika sv. Kríža z Jeruzalema 
https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=cs&u=http://italie.svetadily.cz/lazio/Rim/Santa-
Croce-in-Gerusalemme/lokality&prev=search 

Antonietta Meo 
http://visnove.fara.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1259:boia-sluobnica-
antonietta-meo-2-de&catid=51:odvane-ili-za-svetlom&Itemid=333 

San Giovanni Rotondo 

Mária Bačiková - CK PRIMA - Cestovná kancelária Vranov nad Topľou 

Výber z Denníka Diaria o živote Pátra Pia 

Monte Sant Angelo 
Mária Bačiková - CK PRIMA - Cestovná kancelária Vranov nad Topľou 

https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=pl&u=http://sanctus.pl/index.php%3Fpodgrupa%3

D411%26doc%3D361&prev=search  

https://www.youtube.com/watch?v=q22ss4ntT3s 

Lanciano 
Mária Bačiková - CK PRIMA - Cestovná kancelária Vranov nad Topľou 

http://gloria.tv/?media=182405 
http://web.katolik.cz/feeling/1_2.htm 

Manopello 
Mária Bačiková - CK PRIMA - Cestovná kancelária Vranov nad Topľou 
http://www.milujtesa.org/nr/cirkev/dva_vecne_dokazy_zmrtvychvstania.html 

http://pekaraul.blogspot.sk/2008/08/atka-z-manopella.html 

Assisi 
http://www.zivotopisysvatych.sk/frantisek-z-assisi/ 

http://www.frantiskani.sk/gifra/tau.php 

https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Assisi&prev=se

arch 
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