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PREHLIADKAPREHLIADKA
Vzhľad habitu závisí 
od toho, ktorému svät-
covi je rehoľa zasvätená 
a akej práci sa venuje. 
Hoci členovia niektorých 
reholí dnes už nenosia 
osobitné rúcho, v Ríme 
sú habity ešte stále 
obľúbené.

Zmenil módu
V 16. storočí pápež 
Pius V. odmietol nosiť 
luxusné červené rú-
cho, v akom chodievali 
predchádzajúci pápeži, 
a nahradil ho jedno-
duchým bielym. Pápeži 
ho používajú 
dodnes.

CIRKEVNÉ RÚCHA
KRÁĽOVSTVO 
SUVENÍROV
Náboženské suveníry sa 
v Ríme tešia mimoriadnej 
popularite. Predávajú sa 
sviečky, kľúčenky, kalendá-
re, zástavky, figúrky svät-
cov či sklené gule, v kto-

rých sneží. Bežné sú 
aj pápežské 
postavičky 
ako ťažidlá.

Ľudia, ktorí pôsobia v cirkevných spolo-
čenstvách – reholiach či rádoch, zvyčaj-
ne nosievajú jednotné oblečenie. Rúcho 
rímskokatolíckych mníšok a sestier sa nazý-
va habit. V katolíckej cirkvi vzniklo množstvo 
reholí a každá z nich má vlastný habit.

Pápežská 

tiara

Brigitínka

Redemptoristka

Františkánka
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Zvyk je železná košeľa
Každú stredu a nedeľu mníšky z rozličných reholí 
prichádzajú na okrúhle Námestie svätého Petra 
vo Vatikáne, aby spolu so širokou verejnosťou prijali 
pápežské požehnanie.

Stáročná tradícia
Pápežská stráž nosí farby vplyvnej rodiny 
Mediciovcov. Je to tak od roku 1513, keď 
sa Giovanni di Lorenzo de’ Medici stal 
pápežom ako Lev X.

NIKTO MI 
NEPOVEDAL, 
ÎE TO MUSÍM 

NOSIË…

Misionárka 

lásky

Nie že si 

to zašpiníš!

Karmelitánka

Misionárka 

Márie 

Pomocnice 

kresÈanov

VIAC 
INFO?

Prehľad habitov – www.nunsandsisters.com
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Starorímske mince
Väčšina obrázkov Kolosea, ktoré sa zachovali 
zo staroveku, je na minciach. Niektoré 
pripomínajú jeho otvorenie roku 80, iné jeho 
rekonštrukciu o 150 rokov neskôr.

TVRDÁ ŠKOLA
Zločincov často trestali tak, že ich 
poslali do školy pre gladiátorov. 
Zvyčajne zahynuli pri súboji jeden 
na jedného alebo v skupine, ktorú 
zmasakrovali v aréne. Niekedy sa 
v škole ocitli aj otroci. Ak dobre 

zápasili, mohli si vybojovať 
slobodu.

KOLOSÁLNE VRAŽDENIE

miesta pre senátorov

HOVORÍM SI: 
NABUDÚCE SI 
VEZMEM CELÉ 

BRNENIE...

Len pri veľkolepom otvorení Kolosea prišlo o život 
vyše 5 000 zvierat a rovnaký počet ľudí. Divé slony 

a levy privezené priamo z Afriky sa v aréne lovili 
na pobavenie divákov. Medzi neozbrojených ľudí 

vypúšťali medvede, ktoré niekoľko dní hladovali. 
Gladiátori bojovali na život a na smrť. Aby sa mohli 

naostro konať námorné bitky, arénu zaplavili vodou.
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Základné údaje
Kapacita  50 000
Vchody  80
Výška  50 metrov

Padacie dvere v aréne  36
Zvieracie ohrady  32
Výstavba  8 rokov

rozťahovacia strecha

cisárska lóža

lacné miesta

väzenské cely stráže

MÁM SÍCE âERVENÝ 
PLÁ·Ë, ALE 

SUPERMAN NIE 
SOM.

VO VEĽKOM
Koloseum dostalo pomenovanie podľa sochy cisára 
Nera. Volala sa Colossus Neronis a bola vysoká 
30 metrov. Kolosálny znamená obrovský a názov 
Koloseum určite zvolili správne – bol to najväčší 

amfiteáter v Rímskej ríši!

Koloseum – www.archeoroma.beniculturali.it/en/

Oslavy otvorenia 
Kolosea trvali 

sto dní.

Dozor nad davom
Rímski legionári prísne dbali na to, aby 
medzi divákmi nevypukli nepokoje.

a

wwseum wKoloseum – woKoloseum – wKolose mKoKoloseum –KoloseumKo  w

VIAC 
INFO?
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Spory pre umenie
Niekoľko rokov po dokončení stropu 
Sixtínskej kaplnky Michelangela 
požiadali, aby na oltárnu stenu 
namaľoval príbeh o poslednom súde. 
Nahé postavy však pobúrili mnohých 
v cirkvi aj tentoraz. Žiadali, aby tieto 
intímne partie zakryl.

Michelangelo pre umenie trpel...

KAPLNKA UMENIAKAPLNKA UMENIA
Sixtínsku kaplnku vo Vatikáne navštívi každý 
rok asi 4,5 milióna ľudí. K výzdobe stien a stropu 
prispeli vtedajší najvýznamnejší maliari vrátane 
Michelangela. Jeho nahé telá však niektorých 
vtedajších ľudí poburovali, preto aktom neskôr 
dali primaľovať figové listy.

ACH, MÔJ 
UBOLENÝ 
CHRBÁT!
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Iskra života
Zo všetkých výjavov, ktoré Michelangelo namaľoval na strop 
Sixtínskej kaplnky, sa najčastejšie hovorí o Stvorení Adama. 
Zachytáva biblický príbeh, v ktorom Boh dá prvému 
človeku Adamovi iskru života.

Funkčná kaplnka
Sixtínsku kaplnku hojne navštevujú študenti 
a turisti, ktorí sa chcú pokochať nádhernou 
výzdobou. Vchádza do nej však aj pápež, aby 
celebroval omše a krstil. Keď treba zvoliť 
nového pápeža, schádzajú sa tam kardináli.

CHLAPâE, SI MÔJ 
NAJDÔLEÎITEJ·Í 
âLOVEK. VLASTNE 

JEDINÝ!

POHL’AD 
DO HISTÓRIE

  Maľby na strope sú fresky, čiže 
ich maľovali na vlhkú omietku.

  Keď Michelangelovi povedali, 
aby namaľoval nový strop, 
veľmi ho to nenadchlo. Radšej 
zhotovoval sochy.

  Strop maľoval celé štyri roky. 
Pracoval na lešení, často v ne-
prirodzenej polohe.

  Asi 460 štvorcových metrov 
pokryl približne 300 postavami.

  Keď namaľoval Posledný súd, 
mal vyše 60 rokov.

Vatikánske múzeá – mv.vatican.vaVatikánske mk

VIAC 
INFO?


