Púť do Ríma 13.-18.2.2015
Milí vierosvetláci,
radi by sme sa s vami podelili s výnimočnými zážitkami z púte do Ríma. V našich srdciach a modlitbách sme si
tam niesli aj vás, preto vám chceme naše zážitky prerozprávať trochu podrobnejšie.
Púť do Ríma organizovalo Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) spolu
s Radou pre laické a apoštolské hnutia (RPLAH). Naše hnutie som
zastupoval ja (Ján Kudlačák) a Elenka Novysedláková. Putovali s nami
delegáti mnohých hnutí a združení, organizáciu mala na starosti
predsedníčka FKI Katka Hulmanová, sprevádzal nás o. biskup Peter
Rusnák (gréckokatolícky biskup pre bratislavskú eparchiu, má na
starosti RPLAH) a sprievodcom bol o. Marián Gavenda. Pre nás
vzácnymi spolupútnikmi boli veľmi milí ľudia a horliví evanjelizátori Rómovia z Čičavy, kde sa vďaka pôsobeniu gréckokatolíckeho kňaza
pochádzajúceho z Elenkinej rodnej obce rozrastá krásna rómska misia.

V piatok 13.2.2015 sme vyštartovali autobusom z Bratislavy veľmi skoro ráno, a tak sme skoro celú cestu
prespali. Poobede sme sa zastavili v Benátkach. Obdivovali sme jedinečnú architektúru a dopravu tohto
krásneho mesta na vode. Veľmi sa nám páčila Katedrála sv. Marka a prednáška o. arcibiskupa Cyrila Vasiľa,
ktorý nám predstavil cestu sv. Cyrila a Metoda a ich putovanie do Ríma so žiadosťou o povolenie sláviť sväté
omše v slovanskom jazyku. Dôležitou súčasťou ich cesty bola zastávka práve v Benátkach, kde diskutovali s tzv.
trojjazyčníkmi o vhodnosti používať pri liturgii iný ako latinský, grécky alebo hebrejský jazyk.
Myšlienka dňa: Napísané aj hovorené slová majú veľkú hodnotu, narábajme s nimi úctivo. (parafráza
z prednášky o. arcibiskupa Cyrila Vasiľa)

V sobotu 14.2.2015 sme sa po noci strávenej v autobuse dostali konečne do Ríma. Prvá zastávka na
nádhernom pokojnom mieste Tre Fontane rozžiarila našu púť. Bolo to miesto mučeníckej smrti sv. Pavla.
Následne sme navštívili Baziliku sv. Pavla za hradbami a ešte viac rozjasnili naše srdcia svätou spoveďou.
Poobede sme mali druhú časť prednášky s o. arcibiskupom Cyrilom Vasiľom. Podvečer sme sa zúčastnili na
slávnostnej svätej omši k úcte sv. Cyrila a Metoda, ktorí mali v ten deň cirkevný sviatok. Sv. omša bola v Bazilike
sv. Klimenta za účasti mnohých biskupov a kňazov, zvlášť z východných národov. Boli tam štyria slovenskí
biskupi a niekoľko slovenských kňazov a seminaristov. Liturgiu spestril mužský zbor z Chorvátska chrámovým
spevom ako v pravoslávnej alebo gréckokatolíckej cirkvi. Po svätej omši bola pobožnosť pri hrobe sv. Cyrila,
ktorý sa nachádza v krypte baziliky.
Myšlienka dňa: Relikvie, či sú skutočné alebo nie, nám živo pripomínajú skutočné pravdy našej viery.
Rozjímajme pri nich s úctou nad skutočnosťami, na ktoré odkazujú. (z prednášky o. arcibiskupa Cyrila Vasiľa)

V nedeľu 15.2.2015 sme mali ráno sv. omšu v kaplnke našej ubytovne. Potom sme išli na Námestie sv.
Petra, aby sme sa so Sv. Otcom pomodlili modlitbu Anjel Pána. Za krásneho počasia sme počúvali priateľský
hlas Sv. Otca, ktorý nás v krátkej katechéze povzbudil k priamej komunikácii s ľuďmi, ktorým pomáhame.
Príhovor nám prekladala jedna spolupútnička, a tak sa nás dotkol, že sme si o ňom potom spravili tému
stretnutia nášho nitrianskeho spoločenstva.
Na Námestí sv. Petra sme si následne vychutnali pekné obedné počasie pri poctivých slovenských rezňoch :).
Program pokračoval prehliadkami pamiatok Ríma – okolo Anjelského hradu sme prešli na námestie Piazza
Navona, potom do Pantheonu, krásneho kostola Del Gesú, okolo pamätníka Vittorio Emanuele cez kapitulské
schody, okolo Forum Romanum ku Koloseu a potom domov.
Myšlienka dňa: Aby sme boli „napodobňovateľmi Krista“ (porov. 1 Kor 11,1) vo vzťahu k chudobnému a
chorému človeku, nemáme mať strach pozrieť sa mu do očí a priblížiť sa k nemu s nežnosťou a spolucítením,
dotknúť sa ho a objať ho. (Sv. Otec počas príhovoru pred Anjel Pána, prevzaté zo stránky Vatikánskeho
rozhlasu)

V pondelok 16.2.2015 sme mali rannú svätú omšu v podzemí Bazilky Sv. Petra, kde sú pochovaní mnohí
pápeži. Celebroval o. biskup Peter Rusnák. Potom sme navštívili slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu,
pozreli sme si chrám Santa Maria In Trastevere a stretli sme sa s o. kardinálom Mons. Stanisławom Ryłkom,
predsedom Pápežskej rady pre laikov za účasti slovenského veľvyslanca pri Svätej Stolici. O. biskup Ryłko nás
povzbudil, aby sme v našich hnutiach opäť objavili dar krstu a ako laici ukázali svetu, že život kresťana žijúceho
dar krstu je pozitívny, krásny a radostný. Krásnym momentom bolo, keď naši spolupútnici Rómovia zaspievali
otcovi kardinálovi pieseň po rómsky.
Poobede sme navštívili krásnu Lateránsku baziliku a baziliku Santa Croce in Gerusalemme. Bol to pre nás jeden
z najväčších zážitkov, keď sme si mohli uctiť relikviu svätého kríža, klinca, ktorým bol pribitý Pán Ježiš na kríž,
dvoch tŕňov z tŕňovej koruny a tabuľku z kríža. Bolo to vzácne o to viac, že Elenka ako gréckokatolíčka v tento
deň začínala pôst. Pri ceste do ubytovne sme išli okolo schodov, po ktorých kráčal Pán Ježiš v paláci Poncia
Piláta počas krížovej cesty. Pred Lateránskou bazilikou sme si s radosťou pozreli aj sochy sv. Františka a jeho
spolubratov, o ktorých nám rozpráva brat Marek na duchovných cvičeniach.
Večer nás čakala posledná prednáška s o. arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, ktorý nám porozprával o málo
známom fakte, že sv. Cyril a Metod žiadali od panovníkov namiesto darov prepustenie otrokov a tak konali
skutky milosrdenstva. Potom nám porozprával o vzťahoch medzi katolíckou a pravoslávnou Cirkvou a bolesti, že
napriek veľmi malým teologickým rozdielom je plné spoločenstvo v nedohľadne (ako povedal možno až v
„eschatologickom“ čase – v nebi). O. arcibiskup na nás veľmi zapôsobil svojím veľkými vedomosťami a pritom
skromnosťou a ľudskou srdečnosťou. Odporúčame stretnutie s ním, aspoň v nejakom rozhovore na internete :).
Myšlienka dňa: Je nádherné byť kresťanom. (Sv. Otec Benedikt XVI., citát z príhovoru kardinála Ryłka). Svet má
právo na to, aby mu radostnú zvesť odovzdali radostní poslovia. (Sv. Otec František, citát z príhovoru kardinála
Ryłka).

V utorok 17.2.2015 sme mali svätú omšu v bočnej kaplnke katedrály Santa Maria Maggiore. V nej sme sa aj
pomodlili pri betlehemských jasličkách. Nasledovala prechádzka po vatikánskych záhradách – je to veľmi
pokojné a pekné miesto, ale prírodnou krásou nie krajšie a zaujímavejšie ako napríklad naše arborétum
v Tesárskych Mlyňanoch :). Poobede bolo na programe stretnutie s krajanmi na veľvyslanectve. My sme si
vybrali opätovné navštívenie niektorých chrámov a pokojnú modlitbu. Cestou sme videli jazdecké predstavenie
na Piazza Del Popollo a večerné Námestie sv. Petra.
Myšlienka dňa: Venujme plnú pozornosť sláveniu sv. omše. (zhrnutie rannej homílie o. biskupa Petra Rusnáka)

V stredu 18.2.2015 sme zažili jeden z najväčších zážitkov púte – audienciu so Svätým Otcom na Námestí sv.
Petra. Boli sme vo výbornom sektore blízko prístrešku, z ktorého Sv. Otec hovoril príhovor a pozdravy. Pred
audienciou sme s radosťou pozorovali, ako Sv. Otec ide papamobilom po námestí a s veľkým úsmevom
a srdečnosťou pozdravuje pútnikov, podáva im ruky, žehná malé deti. Potom nás povzbudil svojim
príhovorom o súrodeneckej láske (odporúčame prečítať si z prílohy). Nasledovali pozdravy rozličných
skupín, pozdravil aj našu skupinku. Na záver oficiálnej časti udelil požehnanie nielen nám, ale aj všetkým
našim blízkym a chorým. Toto požehnanie teda odovzdávame aj vám v našom hnutí. Po požehnaní sa Sv.
Otec stretol s vybranými hosťami, zaujímavým bolo stretnutie s mladomanželskými pármi.
Po audiencii sme si pozreli a pomodlili sa v chráme sv. Petra a spolu s Elenkou sme vystúpili aj na kupolu
chrámu, odkiaľ sme si pozreli výhľad na Rím. Posledným bodom programu bola sv. omša s pomazaním popolom
v bazilike Santa Sabina, ktorú celebroval Svätý Otec. Nedostali sme vstupenky, a tak sme dianie v bazilike
sledovali aspoň na veľkoplošnej obrazovke hneď pri hlavnom vchode baziliky. Svätému Otec udelil popolec
slovenský kardinál Jozef Tomko, ktorý je titulárnym biskupom tejto baziliky. Po sv. omši sme sa vydali na dlhú
cestu domov. Tešili sme sa, že počas nej som mohol povedať malé predstavenie nášho hnutia ostatným
spolupútnikom, viacerých to veľmi oslovilo, z čoho sme mali veľkú radosť.
Myšlienka dňa: Bratstvo v rodine žiari osobitým spôsobom vtedy, keď vidíme starostlivosť, trpezlivosť a
láskavosť, s akou je zahŕňaný slabší, chorý či postihnutý braček či sestrička. (Sv. Otec počas generálnej
audiencie, prevzaté zo stránky Vatikánskeho rozhlasu)

Táto púť bola pre nás veľmi zaujímavá a obohacujúca. Krásne okamihy sa vystriedali s náročnejšími, no aj tie
patria k púti. Toto naše putovanie malo určite veľký význam, pretože sme si domov priniesli veľa vzácnych
spomienok a ešte väčšiu chuť zveľaďovať život nášho krásneho hnutia Viera a svetlo.

Elena Novysedláková
Ján Kudlačák

