
 

 

„Čakali sme veľa, no od Boha sme dostali ešte viac.“ 

( denníky z Talianska ) 
 

TALIANSKO- 1.DEŇ 

 
Dorazili sme v zdraví, so všetkými 

končatinami a vlasmi na hlave ( o únave neskôr 
 ). Postupne sme sa oboznámili s ubytovňou, 
izbami a pre nás rozprávkovými mäkkými 
posteľami v nich. Po ubytovaní sme šli jesť- čo iné, 
ako cestoviny. Mali sme celý deň na oddych        
po náročnej, dlhej ceste, no zajtra sa začne to,    
pre čo sme prišli do tejto krajiny .  

 
TALIANSKO- 2. DEŇ 

 

 
Tento deň bol neopísateľný, a to je len 

začiatok. Naozaj, ťažko sa to opisuje slovami . 
Takže, ako začať? Ráno sme mali sv. omšu          
v nemeckom kostolíku pár metrov za bránami 
Vatikánu. Bolo niečo úžasné vidieť ľudí so slzami  
v očiach počas nášho vystúpenia. Prinútite sa 
premýšľať nad tým, že to, čo robíme, má celé 
zmysel . Potom sme sa presunuli na námestie 
Sv. Petra na Anjel Pána. Úžasná atmosféra: 
slovenské šiltovky na hlavách, mávanie so šatkami 
v rukách a samozrejme, požehnanie od svätého 
otca.  Potom nasledovala prehliadka baziliky      
Sv. Petra spolu s výhľadom z úplného vrchu 
kupoly. Dnes som si uvedomila, aké nesmierne 
šťastie máme, že tu môžeme byť, tešiť sa spolu      
s ostatnými a nechať tu zároveň kus seba – 
hudbu.  Tešíme sa na zajtrajšok   
 

 

 

 
TALIANSKO- 3.DEŇ 

 
Verte mi, že to, čo tu teraz napíšem, 

nebude ani z polovice to, čoho sme mohli byť dnes 
svedkami. Začali sme obdivovaním Kolosea,       
pri ktorom sme neskôr navštívili malý kostolík. 
Potom sme sa prešli okolo 10 km k Chrámu        
sv. Petra- no a tam to začalo. Pre tých, ktorí nie sú 
dostatočne oboznámení- tento chrám je najväčším 
chrámom na svete vôbec. A my, zuškári 
z maličkého Slovenska z mesta Sabinov, sme mali 
to neskutočné šťastie a česť si v tomto chráme 
zaspievať na sv. omši. Viete, napísať o tom pár 
riadkov nie je vôbec jednoduché. Toľko by sa tu 
ani nezmestilo. To treba jednoducho prežiť - to 
čaro, tú radosť, tie slzy šťastia a uznanie             
od majstra hudby, ktorý má na starosť hudbu práve 
v tomto čarovnom chráme. To bol pre nás 
skutočný šok, no v tej eufórií, ako sme tam stáli 
prišiel za nami kňaz, oznámiť nám, že v stredu    
po audiencii pôjde naša pani riaditeľka robiť 
rozhovor pre vatikánske rádio, ktorý bude 
vysielaný po celom svete. Slzy sa ukázali behom 
sekundy. Viete, človek si vtedy uvedomí, aké má 
obrovské šťastie byť tam, prežívať nemožné a tešiť 
sa spolu s ostatnými na malých zázrakoch.  

 
 

 

 
 

 

 

  



 

 

TALIANSKO- 4.DEŇ 
 

Tento deň bol viac taký chodiaci, keďže 
sme nemali žiaden koncert. Tak sme prešli pár 
pamiatok Ríma. Napr. kostol Qvo Vadis, staré 
rímske katakomby, či baziliku sv. Pavla a mnoho 
ďalších.     No najviac nám dnes dali asi Sväté 
schody po ktorých kráčal Ježiš počas krížovej 
cesty... my sme ich prešli kľačiac so 
zimomriavkami po tele. Bolo toho omnoho viac, no 
bližšie nám bolo práve to . 
 

TALIANSKO- 5. DEŇ 
 

Dnes bol deň D- stretnutie s našim 
Francesco  .  Slzy skotúľané po lícach, pri 
uvedomení si, že nás  
od seba delili len necelé 3 metre. Radosť                    
a vďačnosť  Miesta v prvých radoch,                
no jednoducho rozprávka. A prijal osobne aj naše 
dary od pani riaditeľky- perníkové srdce 
a hodiny. Prajem vám všetkým zažiť aspoň takú 
radosť raz v živote, akú sme dnes prežívali my . 
Jeden veselý, milý, no hlavne človek so srdcom na 
správnom mieste, vám svojim úsmevom dokáže 
vyčarovať na tvárach ten váš na celý deň, či pobyt 
strávený v Taliansku, alebo pri každodennej 
spomienke na tento deň. Jeden úsmev. 
 
 
 

 
 
 

TALIANSKO- 6. DEŇ 
 

 
Dnes to bol taký krásny, "slaný"                    

a oddychový deň. Presunuli sme sa totižto             
do krásneho, rozprávkového mestečka Maiori.        
Po raňajkách sme sa hneď prichystali na pláž a 
hurá do mora. Štípajúce oči ani piesok všade 
nás neodradili od tej radosti. Neskôr bola skúška          
na koncert, ktorý bol večer o 20.00 v miestnom 
maličkom, no čarovnom kostolíku. 

 

 
 
 

TALIANSKO- 7.DEŇ 
 
 

 Dnešok bol jeden z ďalších krásnych a 
slnečných dní tuna. Doobeda zasa more a pláž, dnes 
s metrovými vlnami, a poobede siesta v podobe 2 
hodín spánku. Oddych a pokoj . Treba si to 
vychutnávať, kým môžeme. No skoro by som zabudla 
na tie úžasné talianske špeciality, ktoré nám tu 
vyvárajú- jedna báseň . Po večeri sme vycestovali 
do vedľajšieho mestečka na náš posledný koncert.    
Tá atmosféra a vďačnosť Talianov boli 
neopísateľné. Už len zajtrajšok a ide sa späť domov. 
Nikdy nezabudneme na všetko dobré. VĎAKA   

 
 

TALIANSKO- 8. DEŇ 

 
Dnes sme sa na spiatočnej ceste zastavili 

v rámci povinnej pauzy šoférov v Benátkach. Strávili 
sme tam 9 hodín. Najprv sme sa zastavili na námestí 
Sv. Marka, kde sme mali 4-hodinový rozchod. 
Pochodiť tie všetky obchody dá zabrať .Neskôr sme 
sa zastavili v múzeu della Musica v kostole San 
Maurizio, kde sme mohli vidieť rôzne hudobné nástroje 
od ich prvých podobizní. Sme nesmierne radi, že sme 
mali to šťastie byť tam a prežívať tie rozprávkové veci, 
či už v Ríme/ Vatikáne, Amalfi, Maiori, alebo 
v Benátkach. No toto všetko by nebolo možné bez 
nášho zlatého a dobrosrdečného otca Mareka, ktorý 
mal s nami neskutočnú trpezlivosť a bol nám nablízku 
kedykoľvek sme to potrebovali. Týchto úžasných ľudí 
bolo naozaj veľa, ĎAKUJEME  VÁM. Ako sa nám 
potvrdili slová otca Mareka:  
„ Čakali sme veľa, no od Boha sme dostali ešte viac.“ 
 
 

Kristína Lazoríková 
 


