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KATOL.ÍCKY KULTÚRNY MESA.ÓNÍ.(( 

ZVES11NÍK KRÚŽKU SLOVENSKÝCH PRIATELOV , V-EČNEHO NíE'STA 
r , 

Nswembi;y,- Dec:eniber 1948 

CESTU 
Keď sa Apoštoli po soslaní Ducha Svätého ro-c 

zišli po svete hlásať Evanjelium ,1iery Kr iStovej:, 
záčal sa najslávnejší a nájhrdinskejši' o~j v- deji
nách .fudstva . . Dva;ná.sť bezczbranných mužov po'" 
dohralo sa na z4,pas so svet(tní · neve:rý; ozbroje
nýt:q a.ž po ~by, é\v~násť ehudakov v rozh-ha
nýcli, rúchn.cl1 s,a ro'zlto.dlo, že. pr.e,µiôžu vlaAástvo 
Aá,nhsi•y;, Iioha:t.~tva a nená-,i!óiti, aby ustanovili_ 
zákon Läf.ky: A .Rím bol vtedy hlavným mestom 
svet.a. Bolo to mesto bol~. pyšn~; 'Sla.voo a 
mocné. Rím vy~ieilal na všetky strany svet.a 
v~js%fa,- a ·kourulov ,a celý $vet platil Rímu ~ne, 
z kto.tých sa.st-.;;1Jvaly nádherné paláce a , za ktôt,ié 
sa krily zb~Jie Jla ktva.vé 11otláčenie každého 
pokl$~. smeruJ.ú~o proti, l~lll.Skej m.oci. A vt~
dy p~i:š.ÍÍ Sv. P~ter·a Pá.vol do Ríin.a, aby 110 ziska;, 
Ii. pre deru .Kristovu. Stalo sa to nep~l!.ybne 
l>Pžím tja;c}.~ruln, lebo keď sa. pJ'e · vieru Knstovu 
získa ~µii, získa sa svet, Bolo to vša'k odliodla.
nie smelé,1 U1,t .áŽ neuve;dtef.né a mohli sa na,ň p ,o
dobrať len ·buwvi;a· veľkej vjôry, ň:achádzajúci_ sa 
v mi,m.o~duej ínfiósti ,·B,o~. Všeµiohú:~ho. Boj 
Ápoštôlov o.-kk bohllliý, ť~ký,a vyoo1-p~vajúci. 
Bol to,boj, kťvavý._ Nesčíselné innož~tv:o hr.dinov. 
VÄ~cy Ifijs;tDV.ej_ pólo:Žll0 V 'ňom -·ži':'.Oty:. Ah~ ~o
'IU.6.C -sa ·Rín:r preds?, pód®J a je t,o jedén z llajväčf.. 
•ších zázr.tkov-, le'bo neboio ejte v,. dejinách ľud
swa t:,o;Í~; i~tocy ~y. bol VS,b~' teJI; čo nezabíjal, 
ten čo iba ,prífimal _rany, ~n, čo vec:lel t1.-pie1l i 

.• - <i-'l - • 

~e'1;'ať·- i ~evom oc;!,p~~t:ain.fu, na; ubolených 
/tBi':ach. ' 

V ~j el;ivt11,_,keď :nad -m~t-Om.;i'i_mskych cisár.o.v 
nanµe.s,to ni_(j.ffiél .polmn:sktcll b,ohov zaskvelo sa 
V,· plnom -v,íť~zs\ye znamenié .'kj/i:ža, ,r,ačalo sa. ,Pľe 

- ;, • . -· i • , _,. _, • -

Bnn1lové•®d.O,Jji,e, slávy ~.;moci; ,LenŽ'é- táfo-sláva 
a· mo:c neoplefala sa už -0-. čtánú -silu ni:e.ča: Jež 
e: vecilň-silu,dn~ha.Pi:avdy a;:Lá.sky-. A a:ko koo.y~ 

si poba.p.sh-ý Rím cisárov, tak teraz kresťanský 
Rím páRežov vysié'W. a v~si~la do c-elého sveta 
svojich konzulov a svoje; légie, lež konzuli Ríma 
Kristov:ho nejd~ vydierať dane ?d pro.t:obenýéh 
národov a legie sluhov SlovaJ}óžieho · ne11e~ú im
meč sl..azy, lež posolstvo Zivota- a Lásky. 
Mocná.rstvo Ducha a Vie,r.y, kt.orého p:re.stolom 
je trón pápéjšký, už dáv.no prerástlo hl'anjce 
mocnárstva swovekých cisárov. A kým in~; ke~ 
dysi .slávne a mócn~ mestá Niúi'v~ a Babylon, 
alrn i ,mnoho iných . zmeJilly .sa na niŕtv'e kopy 
kamenia:, ].{to'ré · pie$C◊k p~šte zasypal, Rím, ostal 
a jehó slá,va a moc· s"ietila. 11, Svieti Wdým 
i:lň()IID. ja.suejšie-, l!)bo nie je, to poJn!nuteľná. mo.c 
~ sráv-a tolmto svetai Ie.ž, m~ a s.láva, maľjúca 
svoje- žried}Q v Bohu, ktorý je večný. A ,;-ečnj 

je aj :&úll, I~ho VC}Čná je v ňom Stolica: Sv. Petra, 
-na ktorej sedia, a budú . sed:wť do ,konca sveta 
je'hó nás:tu,pcovja\ Toto je tá sk,ala, ktom ani 
bľá.n,y p,ek-ehié nepremôžu, a preto- šťsťný čl:ô
vek, šťa$tílý nar.od a mocnárstvo, ktoré svoj 
osud ~p;rie o -tbto nepodvrátiteľnú. pe'vno&~. Ná
rody, . kii<>ré to -n~p:m,ily veas, da.rmo maly 
:v,eľké .. v:ej i,,'ká a' darmo maj.y moc a boha'tstv~, 
kt;0ré až QČi •$lepily. ',Pri1cl dejín nemilosl'dne 
zoúilel nepoi:a,,zené ~mády Qžbŕoje1icov, kwmé 
bob4ttstvo vyšlo ča:,so:pi nllivnivcič ~ iba dejiny 
nám už s_pomína,jú mená, takých náro,dov, ich 
pano.vníkov a vojvodco:v .. 
' Aké to ,bolo'. šťaf,tié, a, ~ká m,údro.sť ,Sl()V~,skyéh 

1- ,ľli, _ ,1 • . t ·' , 1 . v • " , v Ml<l,ro:v prlllU..-~ ,ako is1c ro mu, ze;sa; 1 s na-
rodó,m pľimklf k Rbnu ni·že náš náraj-slovenský 
ostal mn vethý i vtedy, k-eď v:ójenská mob.Svä
toplukovej ríš~ utrpela ťážk(1 poľážl,m,f·keif 'ce
lá kra,jina bola za tísic··rokov podľ~bená euillin
com •. D.uch närod~ oprety o .Rím, opretý bol o več~ 
no,sť, a preto 'S Rímom p:r:etrval 'časy na;W~žších 
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skúšok a uti~pení ä keď prišiel priarmive:,jší čas ná
rQd zasa p~vstalz prachu a poníženia,, aby prev
zal svoje• mies.to me<lzi $lobo.dnými národmi 
sveta. Móžni> nij~ý iný náro(l .na svete ne~l1•tÍl 

skúsenosť,. tú šk:Ólu viery a bolesti; a]to máme 
my Slováci. A p.retp a.ni nfot ._na, s~ete ná.r.óda, 
kfuľý bý m_al také pevné pre,sved~enie., ~kú neo
trasiteľnú -istott1 .• ie J>rirttlmutí k Rímu pľetŕvá
me ?"..16 časy -a· v :~ásoch dobrych na výshú svetla 
Pravdy a Lásl,y, vyžai·ujúceho z Večnél10 M~.sta 
Jl~ra.stieme tak na duchovných niajetkoeh, ._ako 
aj v národnej sláve. 

poznať. A l~oo.' sme aj v láske.k Rúnu ,a.Sv. Stó,.. 
liei' nezakQlísali nikdy, j~alk9 v p6zn1kvam Rí
ma sme· za:mes"kali nm.oho. Naše vedomoští o Rí-. ' 

me sú často povrchné, neúplné a nep1•esné .. Pre
to náš ~vestltíJi « Rím » -vy~rá sa. na púť ňiedzi 
Slov.ákov v celom švete a cb.oo ,im v rdduéj reči 
porozprávať o •tomto Sv.ätom Meste. Zv~tllili 
« Rím » chce prísť do každej; ~oyensk-ej 'domác
nosti,, na l5'ažtlú -sľóveUSb..--Ú, färu, · c~ce prehovoriť 
ku k~dé,mu slovenskému .sJ:dcu. Zvestník «~ún» 
chce byť spojivo1n všetkýéh, čo 'V « Krúžku Slo
venských Priateľov Večného Mesta» prehlbujú 
svoje. vedo,moSti o• Ríme. 'V tomto prehlbovaní 
vedon1osti a roznecovani lásky k Rímu nech 

Je pľeto teda spravodlivé, keď sme my Slovooi 
:ij,ímu provď.ační, keď s: detinskou láskou a od
clanosťou túliine sa k Svätej Stolici a Námestní
kovi :Krista Pána na zemi. Lenže alt ·chceme Rím 
dok?nale milovať, musíme ho aj dokonale• 

nám Pál). Boh pomáha. · 
Ignác Zelenka. 

Rimske fo~tány 
I. . 

,Biely· chochol vodnej peny 

vozvysok _sa- pril~ko mece, 

potom. Scklzne pričupený 
bdhyni ná biel~ 'pleQe ~ 

dQ ušk;i jej p;ief>eň ~epce, 

ako mo.r.om v ~;1.tom. koci 

ženie N~ptún vodné· žr:eb.ce 

.zo :storočí' do- stor.o:či. 

IL 

Véčne 'Š1J.IX1.Í'1ve.čne šuští, 

?'k,o· vh1ó v· zlallij čaši, 

~o -šelest .. ván.k:11: v hiíštl. 

čo na·spashl vtáča plaší -
. -~ . 

sype fatTuy jio ~ll~e, 
ke-4' jej svetlom prostred •leťa 

do ·striepornej chl:arln.ej i!iúce 

. ·ShLŽk-y z :dúhy sln~e vpletá. 

III. 

Ako úzke · biele ineče 
ltrosietiky vóäy' nšly:, 

ako striebro; kt0ré teči-e 
zo- závitov biely-04 mušli -

v mtam0ro-v~j váze na .dne, 
rozbité-ja.k hviez.dy padlé, 

menia sa. na ,perly chfa:d'tl:é, 

,stekajúce 'PO z.rka<lle. 
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NAD HROBOM .SVÄTÉHO CYRILA, 
SLOVENSKÉHO APOŠTOLA 

Každý krei;ťrub.ský n{j.r-ói;]', :;tle najmä: národ..'y katollicke sa už 
od ·starý-ch čias usilovaJy, -aby malý vo Ve(;5nom Meste, sídl~ ]l{á
me$ťnika Krista Pána na zemi, sv.oj vlá$tný národný chrám. 
Výnímku :netvoria ani .ná,rqdy ,slovanské

1 
z :k~oťých n~Jväčš1e a 

najkrajšie·:kostoly majú Polaei a Chorváti. 
My 'Slováci nemiin.e v Ríme vlas!ťhého národného c'hrámu. 

Ved1 v rla-šich d-ejiná:ch a.ú len 'krátke._obd.-o:t?ia _n;árodn.ej Sltmo~ 
statnosti a tie veru ne'S!talČ.i:l.y, a'py sme si v síďl.e- Ci]'ikve. Kťis.ťov~j 
postavili v~astnú národnú svätyňu. No, iednako je v Es,íme 
ch.tá-ni, ku kťoremu álá:s viaže •obzvláštna: úóta a; lá:s'ka •~ h<;>ci 
ho nédali postaviť slovéhskí ,katolfoi. ho:ci v ňom nema-me·'stá:leho 
slovenské:µo kňaza, jednaJk? ten 0hrá~·pokladáme plným ipráyofii 
za slov~nský národný' hos,tolľ, )~bor v-ňom odpo'čivajú telesné po
zostatky jciiného oo sfov.enskýoh vierozv:estocov, 'Svät&fio .Cyrila.. 

-Týmto ~hrámom. je báiťilika Svätého Klementa, jed:rHi z 
najstarsí:ch, najza:újí.m:avejší:éh a najsil.á vnejších r-í.Ínškych b~li'k. 
pväJý IDenient; -kt<;1:r:ý prijal ;k-ňazslcy úra<l. ·\Z' rak ťSvätéko Petra 
A_ppštola, st!ill '.sa štVľ'tým: rímskym páipežorrt a bol .sa st-Oilid Pe
ť.róvej od toku 91 d0 tt,oku1:0Q,,1JO Kr<Ís:tu. 'tý~h:to deväť rokov ieihi::;> 
pajp_ovania je _plných hrdinškého.1l!blípenia .za vieru,, ktoré sa skon
qiló muťenielrnu ·stprťou v otroctve na brehoch Cie:r~néb.o mora. 
P:tví kr,esfania,'Z r,oď!íčovs'kélíq €1:oa;n.ru _Sväit;é-hcf pä,pež-a a-.:mučenika 
Klementa uróbili si modlitebňu 'a.all~korsíe; v v. sťóioči p0:Krisťu 
po$fiav,Íli ·nad tolirtô mo~'fubňou. v:el'kú .a. ·kt'á:snu baziliku; :zasvä.,. 
tenú t ,úete·.Sv.. Kil.ooiffilim. Lež itél0· Sv. Kl&n'e!Uta :tž-do roku 1367 
n.e]é>dlo .tu pocfäované: Ležalo ()111.0 na bteb:oeh Ciern.eho mora, kde 
ho rui,šli;s-Jatí !bratia óy;riľ a l',1:-e.tod a priná~1i h0' so 13ebou aj 
rna Slovensko,. kéď ich -kmež'a R~tis1av po.z-'\najl, aby hla:sali S[t,
vákom vieru K;ristovu. .Aiko vl'eme, roku 867 v.y,hrali,: sa Sv. 
@yri!l. a Met©d ·do' Ríma, a:by· :Rrred -pápežp:m.. ob;haj.o:vali svoj~ 
učenie a pr-i tejt.0 pňležitosb.: priini'eli :,so $eli>ou aj telesné IQ'OZ6s
tatky Sv. fil~mootä. Z Rtna sa na -Bloveill'&k--ťl, vrátil. iba , Sv . 
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Metod, ký,;m Sv. Cyri:l, iifti:ac'·'blízku_ smr.t, vs:túpil ,tu do bene
diktinskeho klástor.a a po krát~ej c:l).robe, zom:rel v mladom v~ku 
42 rokov dňa 14. f~bruára $69. Jeho telesné poo.ostatky -0dpo
čívajii. v ba;zjllrk:e Sv: Kl~eňfa, kde. boly prenesené _.s veľkými 
poctami za prít~o~ti s$ll'.b!tni'.!hó-pápež_a'. 

V X . storočí l::>óla ·oa.zil'Íika· Svä:ťehQ Klementa vojnami na
tol'~ó spustošená a yy;p<Iienena, že bolo roz.hodinuté - noopiavovať . 
ju ~ -; ~~1e_,~ jµ nezrJ.ica;f(llež ~a~ no~ P?st:~iť· novú baziliku, 
ktora stOJl a.z <lateraz. Staro.k-resťaiITs;Jt-a~ l:íazihka s hrobom Sv. 
Cyrila j~ teba pod ňou :a : es-te hlbšie pod tm.1.to rdclný: d~m 'SV. 
_l~l:eJ,n~~- Y~etky· č~ tejto trojposchod.b'v.ej stavqy sú dob;e 
zachovarré, veréjno.sti-p_~túpné a na IÍláV~tevníika pôs.obia-numo
riarlne -silným dojl!l!om. E;eď sa Slov:áci sľďu, ruby Sv; omšou-oslá
vfil: nej~k'ú ,pam:1:ttnu udalo,;,;ť:al'~bo n¼r:odný sviatok, je len ·zrejmé, 
že ~·,:,svätyňu svojej ,j>'Oib-žn.osti vyberú si v.žcl.y batfili:ku Sv. Kle
wenta·, Najprv sa idú w. pcidzeminej baziliky pokloniť k hrobu 
Sv. Cy-rilä. a ·potom sa -$.hr(mla,~:hi v · k~plnke Sv . . Cyrila a , M~
toda, ktorá: j,é v pravej lodi ho:rn.E;j baziliky. J _e to krá'S!n'~ 
kaplnka; odtlelena od om:átneho ch::rám.-u •Jjoihato .ozdobenou že
•leznoú- m.rež-o:vnu bráno'Q a · vnútraj~ok je oz<lobeny umeleckými 
fresiká::mi, predstávujúéimi. výjavy io' žívôťa .na~ich národných 
Apošto~v: V tejto kt1!_Plnke hóly "žtly slúžené Sv. omše na slo.,. 
v'€lllský úárodný s'v'iato:k 14. mare.a z.a. prí.tomnósti-mnoh-ých -di~ 
plom,atov' ll'a č'~le s našími vysla;nca.rni pri Vart:ikáine a pri Ta-
1ia:rusl\6J ~l:áde. ľ',lx:>; aj -pq: za-;nikniutí slovenskej samostatnosti 
l:lhroriť:áižďuj{Í; Sá tu váefäi Sfová.c:i:" Z' -Rfuia. 'Y pamäté q.n.i nášho 
národa. Kea' N-ajdôstojdejší .. p. Opát Teodor Koj'iš nav~tívil .vl_a.,. 
ni v lete RinJ.,. v teJto: kap,lipk~ _odslúžil Sv. omšu pr~ celli ~lo
vooskú ''kóloniu v BJi;n,e a ,,p◊tom sa so všetkými krájan,:tn:i na 
trás_nom d~o-re baziliky veľW,i . $rd~ne poshová:r~l a -dal s.a _s 
n;mi vyfót9Jgraf,o;v;ať. -

1 .K~ók Sťov.ens~ý,ch _ ,Priateľ-by Večného Me,.9ta, dal nad 

Iµ.:,oh_?m Sv. Cyril'a , v h~z~}k~ $v. ~emen~ .o.dslilžiť p~ú me-
sac:iiú Sv. o-~šu,za: svojj._ch čle-n?V:, . 

M. Z. 

V'li'útr.6 baziliky Sv: :Kleroehta 

S'- v-éi tá Stol ie-a 

Audiencie u Sv. Otca. V me,
síac{ okt,óbri Sv. 'otec Pius Xfi. 
prijal n:a: súkromnej audiencii 
vo sv.ojQm letnom paláci v Cas
te-1 Gandolfo okt'(im iných ge
-neráfa Georga_ C. Marsballa. 
štáitneho- tajomník-a Spojených 
štát◊v Severoa;~érckých a v 
s:v'dečrriom :tózho:vo,re, ktorý tr val 
~si •pol· hodillJ,y, preroikov:;il s r-m 
različn:é otázJ{y:, týk13,júce sa 
všeobecnéh0 bla:ha ľudstva ~. 
$Vetovéhp mieru. "Na zv:lä,~tnyó 
á.udie:nciach pri.ja;! $v-: Otec du
ehovných i svetský0h veriacich 
tarkmer -s celého ~veta. ' 

Apštolská konštitúcia o Ma
riánskych lwngr:egáciacb, Z .prí
le.~itosti 200 r.<).en.éhb_ jubilea -Zla
tej b,uly Be:rteili:lita XIV. d,}lo
riôsae Dorrunae », Sv. Otec Pius 
~:o:.· ·'ryď'~J. 2tpoštol:Skú konšti
túciu« Bis saecúlari », ktor.ou ša 
znova schvaľujú a - potvrdzujú 
v:šet}q p:nedlno:$-ti, vý$a4y a 

· duehovn:é w.il0,9,ti,_ ktorými roo
lič:rµ pápeži nadali Mariánsk~ 
kongregácie za ich veľké -zásiiuhy 
pr-e Cirkev ~v. 

&~yklik:;i -0 pal~~tínskej o
tázke, Sv Otec Pius :XII. opr~til 
sa na b.is,lmpov c,elého ,sveta en
cýkli.koli ( qkru.žným liStôm) 
'<< Ln multiplícipus·>>, v kt<)rej' vy
zýva. veriá.ti:ch k mQdlitbám za 
pok9j v P~estín~ a navrhuje, a
by J:erozalem a jeho blízke oko
lie bÔiy zÍnedzin&,-todn-ené a .. aiby 
v~r.iacim bola, zabezpeče.ná S:lo
boqa kultu a, ,wístup · d◊ svätýň 
kresťans.kého Vykúpenia. 

Smútok v. Po.sv. kardinálslrnni 
s)>or~. Ppsv: ka11dinálsky -sbor 
u.tr!P-el veľk:ú,stratu smrťoµ,,J". ~
Nd_p. Kar_a:í;nála Au,~tín.a Hlon
d:a, arcibislkup~ gnezdinrunskéhp 
a_. vrerša;vského, ktôrý :sa ne'ča
Kame odobral na ve.čnôsť dňa-
22. októbra t,, 1;. Náter~ IÍH1. 
Poffi'. ~ardrnála:ky shor už i~ 
58 členov. 

Výo.os Najyyššej Pos~. kon
gr;egácié 'Sv. itraid:iJ, Výnooom. 
Na:j".;raššj ~"- ik'oň:g-regácie Sv. 
-úr-adru, k;t0,rá je -vrch©Jnog usta
'Il,ov:izňou vo v~iach viery a 
mr-acvov;, v~etky literár1;1e. diela 
fr-~-~~keho spisovateľá: Jána 
Pa.vla Sartre-a boly dané na in-
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dex, t. j: na:. soznam· t~ýc;h 
:kiníp., ktoirý{$!h · .čítam:e ;je: k~é
mu 4itoiíkovl. príine: za:kázan:é, a 
previnenie proti ťomµfo 'Aá;k,a.,zu 
tresta, ~ vy,obcovan.im z~Ciŕkv_e. 

Päpežskä zM.ušná kä.péla ,v 
Sb.t.óv.~j k~plnke. Vo Š•t\niiľcl,k 
dňa ·4. nov.em:bŕa b.óla ·odšlúžé~ 
n~ v SjxÚ?ýej 1kaplntke vattkin.;~'
k~ho Apoštolskéh9 pa;lác:a_ $láv
npstná s-v. omša za kardiri'áílov, 
ktorí 1inrreli v uplynulónl tokµ. 
Sv. omšu slúžil J\ Ein. Ndp. k~T~ 
d'it).ál" Eugen TISs'.eraJl:Í, podde
k:an. P-0sv. · karG!in:~keho,. shoru 
a tajommk Posv:, . kp-J1gti3gai1l!te: 

' pre Východnú Cirkev:--Ná:SVJ oin:.. 
:ši ôol prí-tôinn'y äj: Sv, :Qtéc, ·kt9-
rý _po1 j,~j-skpn_če:iií: µde)J) aps(>;lú
eľu kata:fal!kľ\l. Twlf:é bohps1už
by; na ~tol';ýiep . berie áčaS:ť aj 
S:v. Otoo · sa µradne vofo,j'ú .pJi-
peŽskými ikai;ielami. · · , 

' Pred .sv~-fur~č.emm bl.. Jany· z 
ValoiŠ. V Äp9šfolskom létjí6m· 
Pl:!cl~i v Ca:steľ Gari:aolfo .. z~~
druá ne.dávno pó-é}. ;v,zhešený,ŕp. 
p~~~iétv:om ·sv. ot~,11 . Ria. 
XIX. Pg,sv~~ ,kongrJ~:gáC:if o~ 
1:?mdoyá1 ,ktor·á: dktem iriéhó .da
l~ sµhla§, al:ly bl9;<h-osl3:cvéná Ja
na z: V,aloiS? fŕa:qeúzska králqv
ná, kto.rá zomrela v ľ9•k)i 1503. 
a. J;la jej primluvu .~a s,tal<:f ui 
viac zázralkov · oola vyh1áiiená -za 
svätií. BlruhosÍ.avériá'' Jaria i vi
}oi§ je zá;k{ád::J;teľl,w.u téli(,)le 
Z:vestóy.an"ia, Pann'ý, }4:arie, k½}r~, 
j~ roz~ír.ená vo:Fi'an.cúzSku, .Bel-· 
gictku a Anglickt\., . · 

'Sviat9k P:á})ezs~ej ~ľajčja:rŠ
kej gaĽcly. V rámci rozličných 
manifesťácií -na .svtatok .S\l:.:C:Mar
tma -p~pež&ká.. šyajč{arsk'á. gar
d:~ vo Vattl<:ä;ne· -tisla vil~ _j-édi-ralf
sviat&k '~vôjho-n:&läeského patró;,. 
ma a súčasné sté: výročie ieh;ra
b--rej obrany Pi-a; IX.: a KV;.iti~ 
ťiáiskeho . ·paláea ·dň.a 16:. n:ovem
hfa 184:8, ,keď- .. fajčiarske ,st.rá
.že ·pod! véle-iµÍ'rl 'M.e,y~ra vcm 
Sep;~uensee .z<lo1áva1y ú:toky r.e'" 
v.olu<fiô.nárov. Slávnosti poly '2ía'
končelié. slávňošťňOU:- véC_eriroi.l 
a;kaq~míou, $l)riJe-11'ôU s pfétl;vá
~anífu. nóvé'ho filmu· zo živt>ta ·a 
d~jín Pápe-žske{ švajčfo_rskej 
g:ardy. · 

P,í.<ite :nállll. 
Úasopi~ <(R-ÍTTÍ » .pattí jeh9 či

tatB'fom, ~itateha nech nán;i: pí
"' šu,.a:ko -Š.a:-im p,á.čí ea .. či:(by, •sj ž_g}ár 

li ma:ť v nóm-á.j v hudúcieh 'čís~ 
lach. 

\ 

Vianočné, sviátk)i, -s.ú 11 celom' krésťa,n'Skom. svete p~kladané 
za iíia-jktaj$ie a 11fajr~d6sr4>ejšie sviatky. toku., Jedina!ko je však' ': ~ J :,; .. ~~ ~: ~~- . ~- ... • : ~ 

veľký rózdiel medzi Via.nQ:Cami na- šl<;>veljs:korn ~eveŕe · a Viano-
~ v. ,1r?-e·čnom T!µ1~U. Kým. u nás po<li Ta:tt~t_n.i _celý kraj 
p(l)ktyťý je biely;µi syp,~ym ,snelh.om.,: a t1trlšiený · $!trorp:čék ··šíri 
:p-9 yY~µren.ýo~ ,izbách pri.j~ v&-Í}'u -·lE1Sa, . v T,aliaiJ.Skµ QSla:~ 
Vi\1'111Í Vianoče b~z ·~til.P'h;u. a;. ibei J"edlič'kw. Na' slovensku sú ·stror 

IY"" • "!; • ·" [ 
my :pre.ťažené' !bi~l!'.},ú ln{;)v}ú;o.u ~ ý < '':F,alhiil'J.Sikyo,ll zruhr,31-dä.é:h sa 
konál'e pomaraittčôv.;níko:v. prehýbajú · ·P.Ad ťarehou dozriévaJú.
cic:h @bdov. v.: sln~~o:m zäve;~ n3;-iwv~j.í s~ puky mimóz, -~hr 
:Qadésťn:.~ mtý,Ip. «:-vetom. ,vyšJ,'.ahly iia _p9$tav .š~O'Vi',atu. Nuž: 
~k~ s-µ r~ke_ Viainoc~. S-evéranó'Vi, .ktorý ~te nepozná tu
n-aj~je zv,y,ky a prd~tretl;ie~ oo;.iyY. by ~á na, FWÝ p:ohl'ad _akési 
pr.á:zd:ne, akési málo sl'á'.v.nóstné:'•a má:1.b :i;adros~é. A keby inebolo 
kalendára, -a;ni by ne~eril,, _že,.~ú.u_.ž t11;:~yíatky Narodenia S~i
tefä., Iébo ból ~aVľkµ.µtj\ "že ;tam ď·:ilťko dom~ vil:!,Ilooná ·rado;1ť 
a . š:tedms:ť ne:v.y~žá.la." ~~-vre.~. v ;pňbyl;!koeh, prerástla ona l');j 
prÍ~št.Í;-ans-tvt ,_ch:rá~oy;ý'c;h. 1~: ia'' ~P,láiwi~ plice i námestia, roz
lietla ,sa' ponad ·polia, :ba ~la aJ do.··vyso):týG;h vroli9v a !ltlbo
k'o/'óh d$.. 

- No1 len.na. prvý fYOli:ľia-ca zd:ä.cj,u sa '~~ rímske-Vt~ôce 711.én~j 
r•~dostné· a~.m.énelslävnostiné. Y s~utoônosti'.sú· v.šak„ony fon.. in.~ 
tJni.néjšie, m9'hlo· by sa pov:édať d-01'.llá;O'kejšie, nie- ,sú to sviatky 
vš,tkýťb,-, al& ·1Raž~e.j: rodiny zvilášť. , A :p:ráve . pre túto 
domác~osť ritnskyeh Viano.c- maj:ú, tu. .nie-- vianóčriý sttoin
ček, ale jasli,čky, s m,aJ.ý,r;n ježi#kom:, :P.a.nnou, M~riou1 Sv. 
J 0Zcl om, Troma. k:rál'u:u, • iEJ.3iSťienni, éveok'iami, sQniáriikóŕh i , všet
k.ffe'ni mk:i;atk,;tth.i, kto;ré. ma:ly tú ~. že tvorHy, p:ros.tredie, v 
·ktorom sa na:Fodi( '\ťy¼ll!P.~tef' sv~ťa. ' Jasličk:Y majú ·v' každom 
~o'me. v e,hud~bnejlom 'm:~t&lé, Ja'cné, ·Ppvy'$trrµan~ .·-~ päpieru, 
v ~,ďh:asom. -rrá-dhenrejšié, čá:sto- u:melé'cltej p:r:á'<i~. A potoríl · sú 
tu jasličk,y veľké; presÍävenév c~lom syetf:', -akó yymk~j~ um:e
leck~ diel~- z·:,ktorýc_h-.:rtajznátttejšie sú tie, ·ktoré, sú pOčas, via
nočných sviat.kp.v ~ vyJôžené v ,fäi;ziliike .&v. Kozmu a, Damiana 
;eď,aleko ,,st~d~'é'ki%hô, Rims:k~ho, Eora1 'Ľež· mjaJli.ý l®k, n,U~á 
ná;ghel'a á,-:ruj,~é.· urri~nít=f '.nefi3,érônťsiálW a ilt~o~11- tjéh jisli
ť'ié!k, p:o }xtó.rybi;. nao'Zal'•l?oÍ ú],q~f ,rpalý·>Jiži~o· ~.?kt:otyc4 p.o
zóst.3,1,ky:· s~ uehovav:a;jú -v . p~kí::,á$.ne;,j biiílíike': SÍinita>Maŕia. Mag
giQ:ťé1 A p,ot'.g[(i~ sfí -ŕúttl.ov€~tkor,ní.il{ľ 1®ti:č:Jt,y. v cbr,á,me: Parn.:iy 
M:ari~ }lf1, Ar;í~~li,.. k_fory 1é, ~á 'l~ápitb~On:J. ~Škll~ R.oča:s: če
lyélí vi'a,nec;qý@h; -svi!!,t~-Q'f v:-ó,dilj. ~ťim.ro,!U~ia: :,sv:qje: d,eti ä -t<i nielen 
; Rí~, let ť( -~b stmozu: ďovo1if -<U,hlú. .,cest,u, aj z íínj;ch niiest 
':i'áli~škií "ii: rtett ,prettj~&kami ~t1:;hj,ú s,v,~i0,;j~sr.~i iíiás--

•f;" ~ ' • !> • ' ~ ' • ! 

k,ä/Ini 'rian:~_nfJ,j_{i:g,niČk'Y'.' o J1~iš:kdvj,;. 1:\}lčÓ~ed.ýť Miet~v.a:r.i tali~-
~ehe5 CÚ~Jiať•aJ ~-0té Ib-'t 1:netU:Žilo, Qdt;i,\'.')~ať s\);ot :veršfä pfatd j-as-

1-Í~k:ami' ·1/'ikpst©"~&i P,~n.y: ,Marie ~~. ,Anwi;:o~li., &v: ~anti.šek z
A:s.šl~; ,kfop,' ,za,vi~ol ,v. 'J}áltithsk,u ,~k ,u.ctiev-a:ni-a,· jaslčiek : a 
s~m, qel ·P~e · lasJiJky 'l}_~&~-vit\ i~lotn~o1ita ~l.až~ · ustnieva., 
hV~ac s :n~kéj v:ý:šlty -:im, Jú btažeri.osll;, któru p:rípravil. týmlo 
čihom ~~Í:i'a'Mk~ <fuť()m•; ~~- deť9m: ~eÍé:ll.o-~ýeta, lé.bo . 3asiičky 
sú dnes už rozšlt~né vo ·v.kbký~h krajinách. 

- - .. , t ' .; ~ ,., 
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H .LA.S OTCA 
Kre$tanská· výcho':a zá:r.ukou svetového mieru 

Z • priléžitosti ·:fy,Ied~ \iiac, .i v fastn.ých ropudov p.aučí sa žiť a ·uvádzať 
. riáme.rlctkého kongi'~- .do ~'.{utkov svoj ži.vot YNTJ. 

su · 1<:r-esť~k~j' ·vý- Oprnti nedo.sta~ku_ prjncípQV 'v Lon1to storečí, 
-ch0-vy; ktoiy ~a 'k'0nal lrt9,e fueriia -v:ietko• podľa: ki1teťia ús-pechov, 
začiaJk9-fil o_k~Ôbl'a v pošt-avr,:pe výchovu, ktorá d~ mläcieŽi schopnosť 
b~yv,íjsk,olfi hlavnpm rozo,irať blu<l .od p-:ravdy, dobro od zla:, právo o.d 
ine,ste:la:Paz,, .Sv. Otec be~právia:, vštepujúc hlboko do duší crýdze e}ty 

Ph!s xn:. ·p0:vedal dň~ .6. októl:>ra ··d9 Va;tiikál'\S- lasky, brat.stva a veroosti. 
keho.. rozhlasu ~ýmran:inú. r~č 6. Tur~s'ťan$kej Na pr~háňan;ýc · význat?-1 ktoi-ý sa. dáv-a všet
vydbovt. P~ta;tné •č~ti 'tejťo-_ !~i~pI1náš{un:~: l,t,ému,. čo jf rýdzo tečhníckéť a. hm~tlié, odpo:-

,P.ódstaroa ·a ci'.eľ"v~llóvy ~ -- ~?Y· sme;- P-O.ifžili veä!Zte. výohovo:u, :ktorá priizrráva vždy ipl'Vé 
sl0-vä Nášho be:z;p:rosťne<lhéijo :Pr~cli~c:q · - miesto d\t'Cp.ovnýni a m:raiVným. hodno.tám pri
spótÍvaj,Íl' v spolu~rä.ct s B6Ž0,µ; ririlQS:ťp~ h::J,.;:Jl}'-: rodizénýťn a najmä rra<l.lpriródzeným. Cirkev _!lie
yáraní- opra'.vdiv~lio a da1;t:óna1éihq \lbresťa<ri:a:. 'iV pochybne schvaľuje telesnú· výchovu, áJle ke"ď je 
té~tp d~?P-alostí je zahm,1!_1:é:, ~~y,kféiťáiň\ ~o. užitočná keď · ona slúži · na osvieženie• duclia a 
taký', dósiáhol možnosť· čelíť a p:r~~onávať. t.áž- nestan~ sa príčinou dchovnéf malátnosti ~-hez~ 
kosti ,, a,. ppl, pri:pňav~ý; .hl(t :,potretb,ľ fä~i:?;. V' ~to- cjtn,.osti,, k~ď prináša nové .ppdnety k štúdiu a 
rýéh žij~ . . To. :z;pamená, ži: v.ý!eliô~á,; prái-:a •rr.ilii,í ól:>d:0<rnej práci ia n.ie ·je príčhl:lou ·opúšť.ania a za
~Y,{!z'áJi.š~á; v· u~~itofu pj:{)s:tr~{ a, ~Íl u.riii~o n~b,áy,arua štúdi_á! ke.r:P: nť'na~uje pokoj, ktorv 
súb:r~u .oif<>lno~tí, ní:t$f $;á te,q:a,.ustavič~é' pi:is~·- rri~ panoÄ:•afť V domä.~j sväty,ni.. • 
sobavať tak ~o1nJ>~Uam,' ~o ~j, prôstrédiu-;, v Qproti bezúzdnej honbe za rozkošami .a proti 
k:tórom. _naČH)l'. doko.n~o:::ifL ·d0sia1}írlu-ť ,a p~e mra:ilnej :nevia.zatlosti - ktoré hrozia napadnúť 
ktoré je ona potr~bná. . ra~sy ' kaitóliČkych níladfäo,v a dávajú im zabú-

Proti iťub,!}.~ ú_štilirurn
1 

.ktoré lby clicely ná- dať-ľ že.n:.osiá vsebe padlú pr.irtidizen0~, za;ťažeinú 
borensťvo eetkon:i odlúči{ od vyGhovy a školy, sm~ým dedličstvo'm prv:otného hri~cl:rn - ipos
alebo ktoré ·by oh~~ly zal'Qžiť' Š'kol;u a v;ýchOVl:l na ta-vite, výclioMU ~éba'Oviädania, žertvy a oarteika
~ťo :Ô:'3:turál~tičkom záikl~de, po~k.vt~ pr~- ,nia, ZáČ~nájťi:c ,od malyqh vecí a postupne pre
C().;,,n~\ ideál yyučqv:ani,a, o.l;:u)hateného heocenit-eľ~ chäclza-j«c -~ yä:čš.ím. veci~m; výchov.u k . vemqsti 
ň~ ,pokla<lom viery, rpr_ecj,j:Je~eJ a· oživoiVa~e,j ,nti:'- Y plnení vrastn,ých povinnastí, výeihóvu. k úprim
)QSťóu Párta.Nášho Jež.išli. KrisŤia. nosti, spoikojnosti a čistot;e ixajmä v r.ok...aeh, keď 

Prič.ufte sa, a:by várµ sv:-eren:é detť a mláde'Ž, vývpj speje Jk .zrélo$ti. A n.ezabúdaj,te, že k to
p:&ď.P~ tolho., ak~ T~stie ~: rorkpP-1 d._oi'.taj.y rý~e m,uto éie:Pu sa nedá dôjsf'. bez moonej poind'ci 
nfť~pžeriské V'zdet?lli,&· vroy •širš~e a roz;umove S~i~ostí, bez spoved~ :a Naj:SvätejšejEucharis
J:o.diw~erfejšiE;; nez~i)údta:ť '. J.nil;tdy; že t,al,{, ;a~(') tie, ktorýoh na-diprirod:zn:á v:§'chovná ho,W1ota ne:,. 
6älidlt~ '.vedomie ~božériskýeh. právd; aj_ po~hyň- b]J.de ·ni>~dy dqstatoč,ňe ocenená;. 
nQŠťi á -ť'~lŕoSti sa: óby.čajne ~ostavujú v pos- Rozvíjajte v dušiacll_ detí ·a mlatl.íkov ducha · 
~éa.hfoo.~ t.ak.ooh vyšších štúdií, najmä. a:k ten, Qdstupňov'älnóst~, ·ktorá neupier,a žiadnemu ve
;ir~:rý . j_e. yyeh~~yanf, JP,llS;í"·byť V!) styku - a ku jeho správriý výy.oj á t~.to 'Si rozdelí podľá 
fu!lnilii··~fa ahe.$ ť~o-vyhriúť - s osobami •álebo , ,mežn-osti to owidušie neocivislos-ti a výst;regaiej 

. náuk~,. pt«ľlV-iaci:hl sa kŕesťáns~vu~ a preťô slobpdy, ktoré, v na~foh fasoch mll\dež dýqb.a a 
:q:áoožénšk_á, v.ý,'ob.._~.vai si pin.ým pravom vyžaduje ktoré ju-môže. zaviesť k ljézúzdností a z~:vrhova
~~s~é: ,tni~9, aj v pr,ogramoclr vy~ký,čh. ~kôÍ niu a:ut.brity_. Stal'ajt~ _sa vša:k a,j o t-0, aby ste 
~- ti.čil~t,: . . pi~9-údzaJi a -pésto:vali pocit zodpovednosti a ne-

Bba'j,te: n:a: ~# a;bt 'it'átO: vý-chôva šla ruka: v tli- zaoúdajt~, že ?lO'boda 'flie je -Jedino:µ ľudskou hod,:.. 
k'e ''S@ "&i atail · bázňb:u b~žo.ril:; ··so -.wy~_pm slÍstre- notou, i keď má, ~ie.st-O" medzi hodn-0tami 
10-v.a~; Sl\ v.~~ó:~tb~zya s\ pltôli ~: v.eďo.a;?~ úča:s~ n_a}prvšúrii, lebo, 0D.á má ~yoje y.n,útomé hranice 
ť~u ' Íila ducl_lu '.lif WIJ~~h~, ~ku- S;yat~j. Mtifäy y-·-nemt:šiteľnýeh ,zá,s,a;dád1 čestnosti a. vookajšie 
Cí;Fkve;'ktof4'.i!j~,žrieQl~mn~$&~mý~1trnfrQStí,;iež·, h'i:'$.ioo "'súvzťj'lŽný,oh priv~ch iný;ah, ci už ide 
v::¼d-to :prá;ci ~plij-~<óbo~ét11e:~ op.retrne:, !llb:y .o .fu:aždéhq -ôsôb:i,'Cr1.e., alebo,- a spÔ~QČllo.s~ ~o 
t f) bola swmothá tti).14,dez; -~tá: hl\1Jlajúc ~táie ool~_. 

5 

... 



v - ~ ~ , . r \1'i 
UZITO'CNOST AP08TOLAT(.J .. ~ 

MODLIT]pY 

Začiä.tkoh;t O!któora bolia v Ríme,Médzináro.dná_. 
porada näro:dtnyeil: rii<lttetov Äpoťta'látu tp.od;. 
litby, ktorý iaä. oelom ~vete 1edíi. qh{~ja Jézu~
ti. Pri t--ejto ptUežito;s,tr Sv: Otec Píus.:XlI. ·po_slal 
vdp. Já.noví Krstifoľ'0'7i Ja:ňssén~:yi, gep:eŕab,:l~,.: 
mu p:r:eds"l;avenéh1ili Spolón,osti .J~žišó,vej :avl3$~ 
tny 14ltt, v ktorom 1,rquka:zaj~ na V(Ý..znam Apošto
lä tu ll;l<?~t,le>y a vyzýva; VŠé<t~ých:·veriacJcp·, ,a;by 
sa v ň:om činme, zúča:stn:iľi. Z listu Sv. Ote'a ú-, 
vádza:me ru~kt0ŕé · ~sfl: · 
teľká je Niša:,ľraidos~;1 keď vidíme ·v Ríme, 

shrómaždénýcti <(zo. všet;k.ýo~ ,ná:~·nctoy, plem;ie,p: 
a jazykov»; (A~.,lr-. 7, ~-) y~-pat\étnyéh_podn.e
ooi.Yatl'o,v Apoštolátu .moďlítbý, 'nehou. múôro ve
deného, ikít~ . si pr~~ú ·vymewť _rázcfy .~ _sk~~
nosti. My vieme veľ,mi do:bre, s· a}íoil 'hor1ivo~
ť9u venuj~te sa:šír~rú.''úcty Božskelro Sť<lca .Je
Ži§.ov:lw, kWní Vaše· S~oo.ie, ;6~vá-ra a SJ}rís-
tupňuie vŠétk.ým. · 

Táto forma Ap,oš,tofárt1.1- ,nielen .že sa ;n.~u~plll
k-0j,i s odr.j~ka,;rúm riiéktórý[)'h m.oä;Iiti'eb,.,al,e, sme
rµje ~jinä. k tmm.1" a;py svôjim ◊l~n.o,;m. 'Uká:zala 
·dok(jtl}1.léjší spôsob'~~Sfän.s:kého~'i.yota:1 leifo'ži:a
den. Qptav:divý' <krecsť•q,11. vč'ie~Y, kr-stom aó 
Mystiék:éhó· ';['élá. Kiist0V1ho.;. ,neni0že~ _oc~avať
v1a.stné posvätenie,, zainedibáv:ajúc več,ťtú sp_á,$1;1: 
in,ýeh a zabúclajťí:c:-·že.JIQs/po~n ,;,,p,rjl~~al-'Jt::i$4é
tnu :rµyslie'ť .ft'.a S'Vojh.o bliž.1;1.élio » (Kniha Siracho
va '17, 12) .. 

SY. Ptec; q_~kJop,enf , hodn ostármi, h:o,,eri 
s t ápežskéhô tró:nu 

'Prétože sp,ojooie vetí~~iGlh medzi: S~QOU :a s 
Kristom :iio~iah,ne sa najJ~pšie , úQtou Bp~éll:o 
S·rcjl,c,a .- · Q.~O by sä owávnene poye,g,.ať, , že ;.A,.. 
pošblát modlit,by · je,. -dokcmq:l.0cu fpfm.ou úcty 
B'ožs:.;ého $ndca a :·úcťa BÔ~skeho SidGa 'je zas úmyslamJ., R,foré'~·a zasíeladú. každý inesi~b Sdpu
neq,cUúčíteľn:ä ad ,A,pootolátú: modlttJJ•t - a pre- ~ni.im:; .:r:ía,pq}{-0ri -,s tzv. _<f. Omšôvýhíi 11,odiink.a
k §e. pQdstatjlýiň ciefo:m'tejfo úcty je<r9wec9y.;1iť ~lA, Ap~Iá:t ni01:lilitby Útvfura masy-~ yy,l)er.a- . 
lásku k Bob,v. a -" k :,ľtiďem µ ·-q.o úpl,\ného ~jlao- ~é sktiŕiinY -v 'kresťáns!kom ži-v-ote .. a n:áibo~nrn;;ti 
dovzda,p:i1aJ Vaše Sdh}.že,:ri.e. ,si v.zaio za, nešlo,. a povzbudz11-jejcb. k:'čmnq:sti; -a ta:k je41Ônielťn .li 
p-rosbu. ,i,Otčen·äša: «: Pŕid' I{räJ.hvstv.a Ťvoj~,,~ : národo,v; któr,e, ~ú qž.od.qávn-ych dôo ~resťans~ 
. S kaido,d~_niµ0Ú"ob~ťou, .kfotá správri~ cJhápa- k~; ~e !J;j v,,krá.jj.Méh, 'kbó.J;é len nedáV1.T1ô ;prijaly 

r.á pr:e@tawje .slru'ť6čnMza.svafonie· sa 'Bož~kému sladké janmó: Kň,štoyo_. ' 
Srdcu ..a{ aíkci §a ztlá,( vy~aicíujé S.a «:-ól)}Tui~ i;iu ni~ Keď· .. my:,s~ llľa 1;9td y~~ukki; :ako Náš: bľ~hej 
lén zasv:äWfil.m rodín.~ súlµ'tm111ýe;h S.1)ól!k_ov, al'~ pamäti p·:rettchodeai Pius ~ . 1;1,j ~y ;,;m:_ť'. vyhliá> 
?.,j zasv~temm. miést; •S· Ú9-'t~u Nepq~kv.rn:en~ho siľi a znóva v,eľmi ochotne ·vy.hlasujeme, že . by. 
~r~ca Preblab,6s1-av.enliij ·Parnn:y Marie.·,:ktorá; sa Ná?l, bol~~l'iJadmieru, nili~, teoy ~a vš·efoi veriaci 
utešene. :r:oon:ra!ha.;• . .s .č~tejším pristupo:val):Ím ve- 'bez v.ynimky· zapfaali ido teJW posvätnej fuilfoi1e, 
_riaeielf k ;iv:. Prijµ'n.$;nfi.1; s. pláp0'lá:júcou -l;lsikôu ktorá ·by ~ä.kýn;J, spô~pom ovel'a Pr~vý~ila tých 
k · N ärriettrukovi · I&i.sťa Pána a Jeho z.vlášttiymi ~akmer' 3:5 ·miliónov údi;):v„ zapísaných.· ď9t,eva~, , . . 

' 
XJšeobétmé úm,y*lo/ cS'v. <D:toa na cS'.~. JR.ak. 

Dfla .. .2. Júna,,. t; . j, n~>-den _S,v. Eugena 1. Pi:r>eža: oonánľil. Sv. Otee P'imtXII.1 :že f:ľv. Rok Bu„ 
de, roku 1950 -a na deň . Sv, Anôštďióv; Petlra a' Páylá v posq').stv:~,. ~dreso~Jiťlm:._'óstre.dn~mu výboru 
na ·prípravu. Š;:v,. Rok~ oznámil ,.a;j .,sv&}~ všedbeéné úmysly t.ýinitó ~0'Viami: · 

Posvitte:Qie dtiší skrze, modlitbu, ~ ··poí,~_' neoéhv~jiiá . :v:ei;n.0$ť Ktisffivi a,,. Ci:rk;:ví.,' - Pr{il',aľ 
Zlí poko,j 3, '. ochranu Svätýéh Miest -· obdna-·Ciikve;,proti.- 0paf,q,yným. útokoµi j~j,n:ep~i'~ľov, vy
prosenie op:raydivej víery pre próbludilwv, nef eicov. á:: bezbo1mkov. - Uslfo:ťôcňeiňe. sóciáln.ej 
spr~vodUvosti a dieló pomocj uponíže:ným ~, ~t:rádajúeiµl.- · · ,. 



V znamení cy_r_ilometode·i$kei prítulnosti · k Svätej ·s:tolici 
\ 

· Vý~namné sl~o'Venské podt~jatia v Rímť - Založenie Slovenskej Informačnej Ka'ín(telá'.tle a 
Krúžku Slovenských Priateľov Večného .Mest.a - Rodia sa diela, na kt.oré budú Slováci hrdí 

- Ka.ždý po-vedomý Slová°l{_ mµ,l by si s:tail do rad.Qy- spoluJn.1.dova.teľov, 

Málo.ktorá slovensk~ trarlícia je tru~á silná; 
ako tf'adíé;ia n:aš1ch s1áyný~µ nä:ta:dnýeh :A:pc;!š~ 
tolov, Svätých bratov Cyrila a M~toda. · Cy
riJometo.dejŠká tradícia j~ to najkraj$h~ de~ 
dičstvo po nasich . pri:l'dkóch. · I'renáša).a Sl:!; 

s .,pokolenia na pokole-nie --a ,rn;äred si ju 
oprutiľ;oval na ~na;k svďačrrosti: _za to, že 
Sv{i,tý Cyril a Meto.d: nielen Yieru „Krist9:v:u 
h:lásťali ~9'm · v ,radnom Jazyku sloVtJnskom.1 aJe 
nás 'aj 1bližšie p;rinikli k Rímu a ·týro. aj dd ·spo
ločttO'šti · kU:litúrný'ch -nárndov '.Zfupatlnej Európy 
a. tak sme mali možnost éelé, stáročia čern~ť · z, 
náboženského, mravného ~ IDultún;ieho póJ::i~:~
•tva.ľkťorýin oplývalo á QP-ľýva Večné; M,e~t0. C~s:
ta Slavákov bo~a vždy cefl'.tou .k R,ím:u, ha e,šte i' 
vtedy, k-eď mno-bé ,cesty a- styky m~dzi' národmi 
b'Óly. p,r~ru~ené, skoro a,ko keby ·bolo Proz:reteľ
no$.ťbu ur-čep.é; že' prä.v:~ ~v Ríme ,ŕJ:a~l~ . mož.n,os'ť 
z~1:g~1r1izov:-a~ 1>rv:ú: d ó.!)ro1?ijnnú ot.gan.izác~út kťo
róih j!ro~o ú str;:ediie sodá]lnej star-0stJ1iv.ostí o ·slo
ven~ých uteč.enoov vffil,lt!l!Pe: A rukým požehna
ním pre J:i·~šľcn ute,č.encov bol?· t0to ·ríµ'i.s:ke Ús
tretlie, -uká:Z,l;J;lo sa nerqa;, ik~d' v, s.po~upráci so 
Sdrµ.žceniin Sloven,sikýoo KgtoUko\:: y .A;merik~, u
teč~ri.c,om. pomáhalo . Ktoirj,koľ'vek Sl_o:váik p;išiE?l 
de V-éfa1.ého Mesta, niaši'H miéi,fo, k\de,~a· inohól 
prihlá:siť, vediac, ·Že ·•neobfde. n -apráidno. Kraja
rµa ~ostali .najpotr6hn~J-;iµ p,omoe a <:>'krem toho 
~ . im vybav:hl.y' ,potrebné dok'l.l'D1enty .a . lod'ňé 
lfatky ·n31 c_estu do. :zá;mori'a. Rimsk~ ústredie 
soeiábiej starostlivosti: o slo:venskýcih utečoo
qoy , spinilo vš:ak ,svo~. ];!osláiu~ a pres
¼li:>· j~š.tvováf. Deťiže ľud/ia., ktJotí ho zaJ:p:žili a 
pr,a;eova1i v ňor.q, nez.a1Qž1li si ru1ky za chr
b~ . . Pr Ign~ Zelen:k'ä:,; j~h'o hÝ\1~Ý preqseď~, 
ttor~ je,vô ·Vatirkán:skej :Apošfo1$ikej ~nižnici, vi
Q;Íaé. r./. z jeho ,prítomnosti VO, Večnom J'Yle~te mali 
Í v' . cyiôsťi tief.mô~u..mať vše.tťf-Slov:áci ti~ja
ký ~ž:rtókt: p~l s:á do, novyqrľ iPO,q:iijaJí. PFvým 
qólro z~]ooonie;~ lovenŠ!ke} lnfoFinčnej E:ainc.efäfie 
_(S'.l .;K.S', ~ -;'tíclían~y Ufficí~ élova{:GO aUJJikir;, 
,n„a:ziqni - ' 

Sloyenská: Inf.o~ ~anoolár'ia. 

R'im ie stredwk'óm cel€lňo /k;resfanskélio sveta, 
.1~ oi:f ~f<lloin ''.J:,;ifun1estnŕka, Kri'lita· Bátta nia:Jremi ,·a 
qk-r~ip. ~o h1'a:viuýn1 n1.esťom

0 

v.eľiého ·ná~~a.' 
Mp:-CÝli00 d&~ežitý'3h,. a :aauj·fnwa'%lch: u~a;lostí ~·a: tu 
odgl:irá: a . áby, s;~o· nieih.. q.9zv(3~J c~Hý ,svet, ii:~ffe' 
véľkti, :n(;}Vii!)cy si. tu držia svojich, vlastných koreš
pontlentov, ktorí o , :rim~yoh llilal.~$tia~h podá-

~ 

vajý, $VO}im · či-taitefonr 0právy. I:..en Slováci, ktorí 
by tie:ž v~ľ_mi radi č~:tali o ríi~ych ud;tlostfacb., 
z:grá.vy a čláinky, písan~ ich vlastnými ľuďmi a 
v ľ\J:bozvučnej ~l0cv,en,čine;, n:emali tu deteraz ~la.s~ 
tnýeh k~eijppndentqv. /:H0yenská lnfo'rmčná 
l{a.n.celáda oolii; 3al9žená · n,a to, a:J:}y sa odo
moplo. l>ráve t0I_Y1uto nedosta,tku .. · 

' Zpravodajská služt>a. 

Slovériská Infc),';rma:čná 'Ka;ncelaiia; bola zalo
~e:p.á na· Tii.rfoe t.. r. Po iiriprav,n§ch práca.ch 
z:a'čala pracovať a dnes, pq hi~koľkýc4 me~ia
eoch čmnosti, ukazuje sa už prvé ovocie 
jéj prá~.- Ako na~i čitateli~ mohli už aj 
vidieť, Sloven.s.ká Jnformačnä- lran.celária viá
c-erýrtíi, slo:ven~kýro novináni a fas~pis~m, po
siefa · 21pravy a člfunlky; ktoré· sú uverej
:iíovan:{). pod znáčkou .S, I. ~ : Tamtó chce praco
vat pre; všetky slovenské časopisľ v Amerike a 
ked' sa j~j to aj <}osial' neyo'darilo1 jednaJm veň-
1_ne, 0že usilov,11,ou.;:i. sveq,omítou .práoou sa j-e.j po-• 
darj ~o éa;s.e:. pr-éonikp.úť aj' ta, k.de ,posiaľ nepre~ 
nik,l;a. Najmä ·o •~:r~tky čas, ked'. už !l}-j.elen v Ta- · 
liaook<tt , ~e ~j v„i:p..ý~h krajin:.á,ch sveta p:u4e, Ir1.ar 
koršp,onderitov, ukážu sa aj1 v,ýsledKy n:ríipra
vnýcli prác v pfuoni svetle. 

Okrem .noŕmälnej, zpra,v0d~j.sk,ej služby ,pre 
všetky noviny Slovenská lnformač,ná Ka.ncelá~ 
p.a yy:~y:a pre novmi; ktoré ju o t-o požiadajú 
aj špeciálnu tlačovú -slťb.u. 

SltJ:~enská. Info.r:rn.čná Kan,celá.ria pamätala aj 
na sú.kmi).m.Ú , službu pť.e hq~i,ktorý~h z našklí 
kr-~jan<:>v a, ľia p.qžíadq,t1~ vď<a>Čhe im_ napíše iin
fo.liiliácíe,,q; v:eciac)h :lttwé igh zauju:na.jú. · 

-K'ť~d'že cpracuj~m~ v cudzine, ne~pokojrujemé 
s·a tým; že,, kffllámé 2.lP,W.avoda:jsk:Ct ijlužbu pre na
~tch ·'1trájoo.ov a itifOffllajeme ieh o ud'alo~tiach, 
~e ~zá.Ji .sme st do pr~am.u šíriť vedomosti o 
Slov:énskom. náto~ najmä. tn~dzi UO\'.i:nármi, 
~:pi:s0-"'.'ateľmi, lJ,mefoami .a• v-zdelanými ľuďmi vô'
beo, S10;ve_n:ská Imfonnéná Kancelária eh~e .ií
s~~f ~'9V.f,n~kému i_).árOÓ!ú.- \tš·ade o.ddai~ýoh. pd~ 
~(½fov, .ch{le. l).,rarcov:a{ s inoj~yčný,'1íil Ča$opismi, 
,Siťax-att sa o, iis~a::v:aníe a výmenu kultúrnyreh in'
fbtmácií .a takto poLQ1..i,hať na:jimä pri umi~.stňo
va.ní .sloveňstkej lifora.túry; '\Ťed'ý a i.I+neni_a,v cud
zí.ne· a:hy men:ti.. Slov;ákoy čím viac prentl;:lo a sta
lo saznámyin. 

Nid, ~ahofam ·'kuiLtú:nnej sua;hy Slo\renskej In
:fo,rmčnej K,am.e~Lá.i:re ~e -a ostane :ualoženie Slo
venskehó kultámeho: ús:ta;v:u v Ríme, kde by 



m.llly· ~ôsooj:oé s.idlô V1Šetk:y i:}:aše .kµ1lití:ir;ne usta
novtz.ne v tomto meste a menovite S,ioven:ská 
tnižnica1 ktorá sa už začala zo -~kromných ·pros
tri~dkov budovať: Jej naliehavá -potrefoi sa.nikdy 
tak .ne~azov,al:;i,, ako práve tera_z1 • ke.ď toľko 
slovenských spi:;i-ovatefov a ved2'Qv j~ :tozpréhniu
tých p~ eelom ~vete_ a nemajú n.H!ide _ pra,rrieňa 
sloven_s~ýclr kníh'. Hoci sme ešte ' ien pri :zákia
tj!och tejto kniž-~·, jednaiké> J?.-ie 'b(pz t8-~ho po
cit~ rado$cti zazna:čuje:!ll-~ s.kut9&.o~ť, ~ iµ~koľk9 
krúh bolo už z nej poži-č,ané' sfovenskýnr ved,.
cQm až za oceán, ódki~ sa: pó~ préštu4,dvaní .za;s1a 
vrfu.ťia. Je síeé prav:dta; 'že> najv.äčši·a. tumi:jšia 
kni~ca:, t. j. Vatilfänska Apoš:telská Bi;blioteka 
ruä už peknú, zás_olju slovenských knÍh, ale· prís
tup do tejto kni:ž.ru~ je vel'.mi ťa~ký a •kruhy sa z 
nej zásadne.nepožičiava.ju, k ým n:ovoz.a.ložéná Slo
Vénská k11ižnica Illä v programe msie1ať na po-
ži~dame lmihy aj dl(') cu,dzfuy, alko to li:Ž koo~~ne 
aj urobila. _Jad.rom -~lovenskej krtižnioe, z ktor6ho 
ona porias-He, sú diela .. ; ktor~ -na tffito'. G!éÍ' po
d'arovl:lc-lí n_te-kt.orí;po:v~doJ11.Í :Sil~)Venskí ,&ci1br-0.din9i. 
Keď si po~slii:n-e„ že; všetk:y vzdelane-národy 

sveta a to aj, náró1ly 111ékiťtolíe'k,e; ru.ajiú v Ríme 
sV:oje krásne a boňaté' kultúim.e ústavy . a!ka<lé
mie -a Toru,žniee; mm;we ~~ veru ha-nbil; že my 
:Sfová:.Gi nemali áme: tu, až d.o.téraz nič . . 

Pomoo (,loyenškým: ute~encO.QI. 

~.9 -týcl1 či·rui, kým nie je p,roblém slovenských 
.utei:í.encov célkom · vyrieše1iy,- Slovenská; In:fcfr
m;tčná Kanc:eľá.da nechce aru na týcih.et:o, néšťas~ 
tn~Bh brá,fov bez vlasti zwbúd3'.ť. Jéj dVéré su 
im vždy-,,otvoi-ené; i ke<f. $faz pre ii.ooostatcik 
.p,roest:rie,dl{ov·nie j~ ešte Možné, a;by im pos-kýt-0~ 
vala postačujúcu hmotnú pomoc. Jednako Sil.o~ 
~enská lnf@rm-a~nli K'.arreeläria -vie im" C!Y,ť a je, 
1:m v mnoh:ýelb ve<fracli /l,Žito~á, čo $>1t-azuje: 
bo.haJtý osobný i U~t-ový sty'k, ktorý tm ed zalo
ženia s nimi "Q.8jžuj~. Takto, im' s·pr0s,i±ed;kujé. 
nielé1ľmriôh·o už1to:č.iiyc:h ipť-áv a :• inforrrúietí, ale 
aj J,)():mó~: od r,oiliňy ä 2ihám:y;ch zo zámoria. Na: 
úra,doeh, ·koo má ' :.styilty a: žnámoéti, ifn yypa
vuje l'O~~Íle záležitosti: a ra:dí i pomáha im 

.-z;a:6bstaTať si po.tr.ebné dokumenty na cestu do 
z~oria. Tejh>,,'J2'l"~~i venuje• ·sa Slovoo-ská Ihfpr ~ 
ma6:n,á K~6e1ária. na:jmä preto, leb.o pr,obiém -u
tečencq,y pff,~í cm.es rp:ed.ii riiajp-opr~gnej~ie ·šio
v~:t:IB'~é, pi:ióbléany a · jé.-P.oy.innpsťôu ňi~len l{;až
d~h:o jednot1ivoa; áile aj lražd~j slovenskej ustá
nó'Viz:ne vziať na sé>ba tól~ko práce zar utetencoy, 
k?óľ.ko· jij môže!'v.ykonať a ppma'lrať- všade tam, 
ltde. je pomoc pót"&ebná, lel5o b:l,k nám káže 
kr.estľarrská a inál'.PfIDáť·povrniošf, 

ID-l1zôk Slo"ensliýcll PriateUov Večné.hQ MesM,,

V e!'mi Iru1.oho Slovf1Jwv na, k Rmu, k jeho 
boha:t~j 1iá1'ož~n}l!ktä lfo,te-'Flckej,'minulostf:i pfi;• 
tomnosti vefäni s.rd,čitý v~ťaill. a lásku. Pre-to 'pod-

záštito'lľ SJp:ve,rwkej Infol'.Iíl'.ačnej Kancflárie ut
v9.rený- bol << Kriižok:ií-ov~~~ch R'fo;teľo.v-Več
ného Mes;t::i,-», ~toréhq hlaVlilÝrQ. cieľ,qm jé šíriť 
lásku ·a vedo1n.osthr twn,t-0.sv?-ti'!m mes.t~; po:kro
pens>m kr;v-Qu .. mučeníl~ov a prE::sláv,e)lwm si<l[am 
,:Nám,~n,íika. ~ Pána, na~:zem.i. Aby čl~nov.ia 
Krúžku boli čím užšié spol111spo,,J;OOÍ · krúžok·;rrte~ 

' - ' ' . . . . ) 

sačne za~ina tymtp číslom -vydá,'vať sv-0j zyes-"' 
tihík «· Rim >;> ,SO' zviáštnou ľll!blJ'ikou « IDas Svä
tého Otca>>, ob~•ujúcou najvýz~nejšie F~či 
a prej'avy pá;peža. _ 

,Za člénov· « Krúžku Slo.v,enskycb. Priateľo:v 
V-éčného Mesta.-»' je každý mes-ia.Ii odsil'llŽená Sv. 
o:t-nšä,.v: iliektorej i riťnsikyeh ,p,a-zilí!k. • 

,Clenprn. « ~u SlP'VeiJ.ský,oh P:dateľiw:·-Več
,:n;khó:,Mesta:». môže sa stať ·k aždý Slav-älk, kde.,
koľv~k : na .. ~v~te sa naohápza. Potl.ni:iefikou je, 
áby dob:r:G>y@ľn~ darom pri;:lpcl n:~.Jiač a vyťfá„ 
vanie'.torrto zvestníka <<Rím», kt0:tého:boha,tstv:o 
a ~iujima'\<'losť bude teda zá~sieť Qd·toho, koJ'~ 

) ,:; ,. • • ' + • 

k-o 'll(i:-aja[J.10v sa za členov Ktúžlm prihlási · a ho, 
podipôiil . 

Oi:nnosť V);dá:Vafuľsliá, 
.. .' ,,. 

Dopleruin tej_ prác,~; . ktorú koná .,náš: ča-
sopis, ,po,d, zašfitou. Slqyel,'l.si,k.ej Ihfoi:'!iríáčhej 
Katrcelarie ;budú sa -vydáva:ť kľhi:hy vo zvláš~ 
tnej -edícii, ktorá sa '.tiež volá « Rím >>·. 

Tuná -~ bu4ú '.'Ydfu\r:ať kfilhy,: d V~~ 
nom Meste poťažne o Thlia:n~kt1 vôbec Ó· sló„ 
venisko-talianskY,oh, stykoch v · .,mim.ik)s-ti i p;r;í~ 
tc;m.nostL Pre ,sJ.ovenskú verejnooť pripira:vujeme 
už prvé pr;ekvapenie, kforýn;t bude 'kiµfua o Va-· 
tik~e ,so,_ liltránky hisoorickfj1 umeleckej a ňaibo::. 
ženskej . N~cthc~e predbieh,aJ!· udalosti, :preto 
riateraz prezr-atlifme. i-b(;I; t&ľkd, že kniha• vyjpe 
ešte pred ,$.v. Rd!foom ,a že· ju ,rú:i'.pisal ,najlepšl sfo-
veriSik~ z.nalee·V:át;ikairi.u a jeho života:. · 

Rózličné služby kra.janom. 

Slovéíl,sklÍ· Lnf:orm-a:ooá K8iD-é.f.\lár1a a. ~ Kružqk 
S1ov~ský0h Priateľov Ve.čného Mesta >} čhéú 
krajanom preukrezováť aj tozličné pra;kj:i,eké:sh:iž~ 
by, .o,.k t oiýcb. sa podrobii:e-J~ie: zmien1me v bu'dú-
cóm čísl-e·, ' 

Ak.<;> t~d~ vidno~ program-i ktor,ý sme-: ~i ~ta
nC?,vili, jf:l_ škoký a b;_o~atý. NP, -~ni pri_najlepšej 
vcili a usiJ~ovn~ti nie· j~ 6n U$lmto{mit.el'ný bez 
~polu~:rác-e a pom0p;{ čup__ •~ir~i~ho •Itr-µ:im SIQvá
kov,, rt&:jp:1~ slov~~kýeh, ~atqlí~p;v·•a v, RF'V'om ra.~ 
d:e sló;venských ká;toliokych kQ:azov. Je ~qa po
t;ŕébťé: a:b~ -si-ho- aJ· ,n,ľši kťa1i~nia oovoiil1 -áJb;v ' J .. ,] ..,,,_ 'J . .. ~ , _ J 

rioo.stalfľa.h.ostají ýái;i ,tfylt<ľ ~a.hám :a'•p:omá-ba
li. nám ptl i<?ilí ·í1sk;1.iito'čň:0,vaní. ľréfu . äpe1ujeme 
na "S1ovä)l{o,.v v: ~l◊m sv,et~; ~b.y s,a· pťihl;ísili do 
_s,e_Qt~:erite~. rule •~a;jmä ~by sa stal'í- č:!e~i 
-~;Krú2lku .pl~;yen~ých ľriáJe]1-ov Vi~éli:0: ·Me&
'ta ·» a čitateTi.µi tohto zvestiníka « ~Im >>. 
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POHL'.AD· NA RlM 
- . 

Pa.noráma každého veľkého mesta. má nejakú zvláštnpsť, 
którá havšťéyn1kovi ,n,a ,prvý pôfäa:d padne do očí a ostane .irti.u 
riavžéJ.y v· pamäti. Tál\{ na~rlklad poh:ľl:l,'.d ri:;i: New York nema;l 
by pôvabu -~z soch:y~Slobo4y s p~dyihnutým r,anumom a p:n:a.,
~odva,pov,. tyčiacic;h sa v 'jej poz~.- Vyzór Br~pslavy stratil by 
i;:elú príťažlivosť a :krásu;: 1',eby.nebol)wmmovaµ:ý mohutným.hra;.. 
dpn;i,- SQ štyríni yeŽámi v ' šťy:roc,h rqliq,ch tejfo fostorickeJ ; s ba.v~ 
by. Keď .sa nä:vštevník blíži' k Rímu, 'f/rvy jeh:o po~ad na t:oto 
slávne m~to _:upµtEj;J.1ý je kiU!p.()lqu· syätôpetérskéh.o óhr~ntu. · Os
tatn.é mesi:o črtá. sa ~št-e v·Muŕcitýc-h siluetách, n~dajú sa ešte 
rozqz;na;ť jednotlivé buďo-vy -a ulice, lež na úzadí j,~S!Il.ého južného 
ne:pa vidÍme už v cetoaii . pôva)je a veľ:kol~sti. wľaohtilé .línie; 
~jto najväčšej a najk:Pa;.jšej kupoly &veta . . A .keď , sme raz zazt
reli svlbtopet~r.~kú ku,póhi, sme alk;o {)cal'e,rií a :nemáme viac síl 
1)dtrhnút;" od ip,ej o.éL Za:ouô;neme_ si všim:,t"t dmskej 'kamp;me, za
budneme obdiv-0vať historické: viU(y. a paláci1ky v rfunsJ;:yc:h 0pred
írl,é~tiacll, stratí pre Jiás ·;pôv:8!b syta' zeleň virµc a biele múry 
mestečiek v okolí E,ima a keď ikone.6ne v pnrých rilfoiaeb pred~ 
r:nestia zakryjú nám- ob-yčajné domy túto r~piá-vkovo krásnu 
stavbu, na(>?:á.j sa .truk e.ítime, ako keby .sme sa ·odra;z:u, z pre~
rásn~j 1:ozprä,:v~y dós,tajli do ~ve-j ~kutočno~ti, z póvzn~eri~j 
bl~:nosti ťlo ťa-~kého, a ~tarostí plného ~odenného života. 

'Len !lleskor~ie, keď ;u;ž l}ím začneme .'Poz,n:á~ť p-odr.o-bnejšie, 
prídem~naJo, ½ okrem •svätop~terskiéj kupolyje tu éšte mno.ho 
$ťaviebi 1t1;p:oho; v~fäní !IlllllQho chrámav, páltá-cov, p,omnikov, 
paŕkov, z_ru.c$in ' 8, pamiJ1.tok1,. k,,t~r,é s:u .pekné', t~k~ ~~él ž~ 
~ri '.p-ol:lľade n~ n~'f člove~ neJJ:achápza. s_lov-, -aby. op~_al svoje ri'aď
šenfo .. V nemom údive celé ,hodiny môžete pre~táť. či už n·a.d zru
eani:nami Pal:átina, či ,pod ~vnÝ,@ úblúkmj E'oloséa., al.ebo,:pred 
ele-g~ntnou architektúrou Afijéh:il{eho hradu.. 0é-lé -dni môžete 
trávlť na brehu ri%y Tibery a _hôst,iť svoje- nenásytné oei kt~ou 
jej mostov, z ktorý-c)l mnohý má staršiu, vä~šíu' a; sláynejšiu 

'ltišt@rit!, ruk9 -nejéd~n ~tát. 1fôž:e-te- zabudnúť na celý· svet, 
prMhfudzajúc "Sa cesti'čkami -pwkoN" na. vŕšl,{u Pinci6 _a jedinako 
:p;r-kťe ,chvWa, .!>.~ ,9-i:ltrhheté. zr~k -od, vše-tkýe},l JýGhtó kt;ás á 
v: ,okamihu na .ne zabudnete. Za:budnete na Jie .a zabudnete na· 
·yšétko ost:.ytné v tej 9-hvili, keď_ znôv-aJ. _,pohr,ad na svätope
ters.k;ú ~polu opanuj~ celi). vašu dušu,,, eelé Va:äe' srocé, ~elý váš 
um a . všetky vaše ~i~y a ,myšli~:ky. 'l'isic táz môže)te vidi~ť'ku
-p9llu ~Viätopeter.skej baziliky i_i,' tisfo ráz v'ás. tento póh1'a-d očarí,. 

; 

:K'a:ž'dá ):lap.0:ta~~ R-'Íó:ia kOIU'{lÓVa'tri.i fe kup'C~fo\J. ' Š:v. Petra. 

Z RIMSKEJ KRONIKY 

Z r-ímsliej štatistiky, Za pos-
1-edný štatistický rok bolo v Rí
me 12.250 .sabášov ,a narodilo sa- · 

· 2!;)'. 782 de'U, .Z č9ho_ 15:396 chlap-
cov: a 14:3-86 dievčat. Za tenis
tý čas' umrelo v Ríme i.4.693 
ľ.udí, z toho boío 7;8Ó2 mužských 
a 6.89-1 ženský;ch. Do Ríi,ua, sa 
p~t}ahovalo 26.990 m.uiských a 
??:~64 žens1kýcJi; kým z~ ten_ is
tý 1·as sa yysť$ocvalo z Ríma 
11.35-t ~u.ž_eyký:ch a 14:311 žens
~ých. ~oku 1949 mail Rfrn 
1.41)5.867 obyvatcl'óv, róku 1946 
.mal 1.5:50.815 ebyvateľov, ,cJro:at, 
decembra 1947 tento počet 
yzrá:.stol na 1.5~1.163 opyvate„ 
ľov: a koné0m $é-ptembra tohto 
roku do.siahol počet obyvatefov 

. R4na. 1.620.,941. 

Oslavy Sv. Františka, y Rí
me;-. V nedeľu dňa· 10. októbra 
boly v Ríme. vefäé oslavy Sv. 
Františk.a z Assisi, tohto vel'T;rii 
uotievanbho- talianského- sv:ätého. Slá~~sti ša zais°aly o ~, hog., 
popoil:udru .J?red krás.nym pomní
kom. Sv. Františka, kťorý stojí 
pred. l..ateránskou hazilikôu. Tµ 
vaidaty Sw. Franti~ko:vi hold 
p•rí ·sľu~iní, ci franti~~ánskych 
mní·š'f;,kych r~_dov, ďalej členovia 
civilneho tretieho.radu Sv. Fr?ll
tišk~ ,a, veľký počet- ctiteľov. 
Okŕem iitiého na tejto milej a 
p~knej slávností bolll. re(litova
i+4 éhýr-ečná fuymna -o slnci1 zva
ná ,<< Chyály ~tv.rerist:v-a »., ;ktorú 
napísal Sv. F:ramfišek a ktô,ra 
pafai médzi naj~ajšie diela sta
rej , talian:'fk~j po.e,zie. Svä~ý 
ftantiš:el:I: z Assi;&i je patrqnom 
talia,arsikeho nárqda. 

Kongres )Ľuró'psk~ho ·sv~1i 
· fed.era:lis:tov. V mesiaci novem

bri -konal sa v Rúne II. kongres 
;ffi:t!r.opskéhp, sväzu fede~~list,ov, 
kť-oréh.o cieľom j.e podnietiť_ 
sjedrňotertie i'-O!Z'háreinej Europy 
na fodefatímom z'áiklade. Na 

.. kongt~e, ~t9rý :trval S;~o.r.q týž-
deň, ·sa zť!častnilo vyš,e-:400 .ae~ 
legátov z rQ''úičných štátov:. O- ·· 
čast.Ílíci .kó1Í:gtesu nav·štívili aj 
Sv. 0foa a 1.nffo¼óváli ho o prie~ 
b~lm S;vojich prá;_c, Sv. Otec 
p1;_ej~vil o ne v~ľ'ký ,zá;gjem a pri 
tej prile_žito~ti povedal ~j . výz-. 
nam'l1Ú časovú reč o kiésťans
kej · civiliiáreii ruko báze. eu~ 
ropského sjeď.ti0t-eni.a. 
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Nový literá.rno-umelec)iý smer 
v Taliausku. V Taliansku vzni
kol v poslednom čase nový u
melecko - literárny smer, zva
ný « inšti'ktizmus »". J eho zakla
datelia sú spisovateľ Girace, fi
lozof Loren.zo Giusso a básnik 
Enro Nassq. Prívrženci• tohto 
nového hnutia sa začiatkom no
vembra sišli v Ríme: a vydali ma
nifest, v ktorom okrem iného 
tvrdia, že inštinktizmus sa sta
via proti všetkým hnutiam, 
,ktor.é sa zrcidily na severe alebo 
na východe, ako ~urrealiz.mus, 
abstraktizmus, existencializmus 
atp. 

Slovenské vysielanie z Ríma. 
Dňom 16. novembra začala 
riIµslrn ľOzltlasováe stanica na 
krátkych vlnách vysielať zprá-

. vy v slovenčine. Vysiela sa tri 
razy do týždňa v robotné dni a 
každú druhú nedeľu. Vysielanie 
zpráv trvá desať minút: od 22 
hod. 50 min. do 23-hod., t. j. 11. 
ibod. večer rímskeho času. O to
to vysielanie sa javí veľký 

záujem nielen slovenskej kolo
nie v Taliansku, ale aj medzi 
krajánmi v okolitých štátoch. 

Vyše 50.000 detí z Ríma bolo 
na letovisku. Ako v ii.né roky, 
talk aj minulého leta Pápežská 
pomocná komisia starala sa o 
to, aby chudobné· deťi z Ríma 
mohly odísť počas letných práz
dnin_ na letovisko a do zotavovní 
pri mori alebo v horách. Táto 
sna.ha Pápéžskej :pomocnej ko
misie stretla sa s veľkým úspe
chom a vyše 50.000 rímskych de
tí z najchudobnejších vrstiev 
strávilo prázdniny v týchto let
ných táboroch. Slávnosť za,tvo
renia letných táborov pre deti 
bola za prítomnosti propredn:ých 
cirkevných i svetských hodnos
tár6v v krá:snom d.mskom l!!brá
me Panny Marie )Áilijelskej a 
prehovoril na nej · predseda Pá
pežskej ,pomocnej ·komisie Msgr. 
Baldelli. 

Otvorenie školskébo roku na 
Gr~gorovej uoiverzit,e. Svätou 
omšou a vzývaním Ducha· Svä'.. 
tého bol otvorený nový štúdij
ný rok na najväčšej a najchýr
nejšej pápežskej univerzite, 
takzvanej Gregorovej univerzi
te, v piatok dňa 16. októbra o 
10. hod. predpoludním. Popo
ludní v ten istý deň vo veľkej 
aule u_niverzity bolo slávnostné 
započatie . predináš'ôk. 
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SLOVO O BAZILIKACH 

Stari Gréci a Rimani volali pôvodne bazilikami kráľovské 
budovy (basiliké - ikráľowká budova). Naj:inä tá sieň alebo dvo
rana, v ktorej ·kráľ vykonával súdrnu moc, bola označovaná 
týmto názvom, takže neskoršie sa volala bazilikou_ verejná súdna 
budova. Takého stavby svojou priestrM1nosťou a veľkoleposťou 
vyrovnávaly sa kráľovským dvoranám. Tieto budovy maly ob
dial',rukovú podobu a ]?O zd1:ž.iine baly rozdelené s.tlporadiami na 
viacero lodí. Prostredná loď obyčajne presalhoV'aie výškou 
bočné lode a na zadnej časti bola uzavretá polkruhovou tribúnou 
pre sudcov. Staroveké baziliky stály ohyčajne na námestí a 

boly používané aj ako snemovne a tržniée. 
Vo IV. storočí začínajú sa bazilikami naizývaf aj kresťanské 

chrámy. Jeden z .ci:rkevný:ch učiteľov odôvod;ňuje ten náwv 
takto: Za starých čias sa bazilikami volaly obydlia kráľovské, 
teraz sa bazilikami volajú svätyne Pána, lebo sa v nich Krá
ľovi celého ľu·dstva, t.j. Bohu prináša česť a -obeta . 

Svojím tvarom je aj kresťanská bazilika obdiaľníková bu
dova, roz,deleuá stl'poradialni na tri lode, z ktorých prostredná 
býva vyššia a zakončená zpravidla na celej čírke zadnej steny 
polokruhovitým vystupujúcim výklenkom, zvaným apsida (ale
bo) concha (muš,la). V neskorších dobách ·medzi apsidu a ostat
nú budovu stavala sa taikzva.ná priečna loď (transept), ktorá v 
strednej lodí otvárala sa r<>".Ilobežne s apsidou oblúkom, trukzva
nýrn víťazným (arcus trimphalis). Na protiľahlom konci pri 
vchode tiahla sa pozdľž celej šírky budovy vnútorná predsieň, 
čjže narthe~, z ktorej sa vychádzalo do štvorhr~ého nádvoria, 
zvaného atrium. 

Ako teda vidno, kresťanská bazi.lilro. má základné stavi
teľské prvky baziliky pohanskej, i keď nie je jej .presnou na
podobeninou. Niektoré motívy pribrala časom aj z iných stavieb, 
najmä súkronmých rímskych pribytkov a prispôsobila ich 
boňoslúžoblným účelom. 

Pokial' ide o používanie je~oúlivých častí baziliky, najvýz-
. n:aini,n.ejší je polokruhovitý výklenok, čiže apsi.9;a alebo chór, 
kde st.ál oltár (men:sa). Pod oltárom bola podzemná hrobka s 
po:Zosmtkami mučeníkov a vymavačov (confessio)_. Nad oltárom 
~ínal sa na stľpikoch baldachýn alebo ciborium. V pozadí 
apsidy je biskupský stolec (cathedra) a od h~ho napravo i naľa-
vo stolice pre vyššie duchovenstvo (subsellia). Chór bol oddele-
ný od ostatnej lóde zábra-dlím, zvaným ca:rncelli, pved 'ktorým 
s vonkajšej strany V:p.rano i vľavo stály dva pulpity (ambones) 
na čita'llie evanjelia .a epištole. V str~dinfrj "lodi ,neď·aleko oltára 
bol ohradený .chór pre spevákov a ,mižšie d,ucho\r~ns,tvo {scb:ola 
cantorum). Obec veriacich bola rozdelená podľa _pohlavia. Pre 
mužov •bola. určená Jqžná lo<:l', pre že11;y i:;E\vemá. Blízko vchodu 
bolo miesto pre m~omocných a di:a.bloon posadnutých (en:ergu
meni) . Tu bola umiestnená aj :krstiteľ'll.ica. Vo vonkajšej preds.ie- " 
ni a ua ná;dvorí ~bklúčenom stlparni,~bolo miooto .p!,é kajúcnikov 
rozličného stupňa. Uprostred nádvoria bola studňa očisťovania 
(,c aio,tharus) . 

Po dnešnyth č:l.as sa naj1epšie zaóhovaly niE}kto~é rímske ba
ziliky, z ktorých naj_známejšie a najkrajšie sú. ,najmä bazilika sv. 
Pudenti~ny, pazilikp: sv. Praxdy a bazili.ik~ sv. :Klementa. 
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JA.SUČKY NA ARACO.ELI 

----..::: -::,_;:~ Aj ja som t~da dôstojne kráčal ~hräniovou 
· __________,_ --· · Joďoµ za mojimi 11-áihod.nyn'l.i sp_ r.ie.vod,cami a s 

~- v 
~ úimi šom sa zast-;a,vi:l až- t;:µn-, ~de. s~ si:;;ló na:j-

.• ·- • .,,_--< ..... via,p ľudí a; ~:ľd}dáľ bC>lo po'éut,.ohčais tenušlťe hlás.; 
· ~ -- k,y čosi op:ríe~~-ť~ Zve.da.cv~ť m:f iedrua po}{~ja. 

_ _;;'i.P.::;, -:--..r--_ Ch_cal .s.Qm vedieť. a -éidiet čo .sa to. pred zál:\tu
,.=- -=---'-"=•-,,., pom r(Jbí a.- tak' som .zabudol aj na.fa.mil.ll:1,_ ktorú 

som až sem prena.áledoval. JJarmó spm · všáík na-

V z.i:me róklL 19211 ma.1 sem už skoro 11 r-0-
;kov. Bol-som chudý, ale: vy.tiruhinutý. :Samá rn
ka a sámá-n©fha, afk.o.sa 4-~v-ori a o:Š·~baný ako ľi
pa. ~en;Í,q,žno však povedaf; že by som bol 'b,ýval 
smutmý. Viete„ y T,alíá!ri,mrn je veľmi ,mnohp ve
sel~j biedy. Príj<lu vš~ chvil!:l, keď a-ni tali~ka 
ye:i,;~ľá povia-ha :n,epoinôže a na gr,d:~ v~m zal'ahne 
taká t:aroha ~o,kam~ň. 1'1n._e tak bol~ <;:ez Via,no
ce v tú zimu. Ako bez du:š'.e.ohoili:l som ulicami Ríma. Blúdil som a blúdil,. oči vytriešťal do v;ýk
radov s dobrými ve~i a myslel :qa oaBy, 1teď_ 
ešte ma.n:1a bola živá,_ -~ed\ snŕe, mq,li dom .a keď 
aj u n:á!> bývalo eez Vi~o.ce v~etkého hojn9sr. 
Al~ _najmä _na mamu soJn„ mys):el, -~a jej tep~ý 
pohl' a:d ~ nez,pé a:-uir:y, na jej )ásk,~vý blaS: a slad
ký úsmev. N:tiž zač-al som zá\:-idieť všeťkým 
rímskym deťóm, -ktoré: ~om V'ťerdy postŕeťol ua 
tiliéiac,h: v sprievode rodi~o;v. ~e.n.ávid~l som tie 
v:~čes:alhé a._Vyu,mýviaiQ.é· dé,tvfu~y v~ yyhladený~h 
šatäeli a mal som ťi$Íé chµ;tí päsťiuni zmlätiť 
každµ ríms"kl!- :ma~u, čo, ne0ba1a-zä sebou 0'1:llá
čik vône, tkeď 1prešla okolo mňa. A pot@m ani 
n~vie:nÍ prečo, ale s pohl'adoiµ p1ným ,nehá;visti, 
začal som <!hodiť a:ko tôňa: ~ jednou rodinou. 
Matria bola vy,obliekaii-á do kožucha,. otec ako 
b-y fío l}oli vyti~i z -výkhidu mod;heho oboho
'dú-,a. IiJ:!=fd~i nimi ?Yll- Tal;{é asi desat!roč11é pán
ča. 'Pa-k stra.šn:e _s6ni .ich -09-rroz-u •.zn-e,navid~l, že 
ván:1, :to teľ'az ani len VJa}◊vediať neviem a najviac ' 
ma tlostiio, že ·.oni sí ma án{ len. il1e.všimli, Vysr 
miati a šťastní icllodili uli-eami, občas: sa zasťa
mli p:red v:ýklad!ini a v-ése-lo ťr:lfotali: A ja stále 
-za nimi s rozhtidp.utím, že -ieih Jie~pust:ini s očí. 
Bol :SQ!il.. teda rád, že ,pod _Kap.i'bpls,ýih vrškom 

.zabočili hoŕe s~odíť:ni, •i'.lôf -kosoo;1~ Panny Mar:ie 
na Arac,o~. Mphol som a$p_oň bez _pre,k!ižky 
polrr?,:_Čovať V- ' mq,jom pr.ena;,sleq:~.;_Van.Í: Veď,, k,_eby 
boli sli domov, drv:ere ,bytu by !>'.a boly:' z~ nimi 
pnbuchly: a. Ja by som -bol ósfal von!kú. KebJ·rb,olí 
·zabočÚi do 0kina. tiež- by. som !tlebol m@hol ŕsť za 
:nňni;, lefu ció-kJiia ;ťreb,a. _pfali,ť; Ji: ja tom {)-~mal vo 

. v.rooku funi-der-avú liru: Afe ná šťai&tie--d;ô kest.Q:1a 
platiť netŕe;ba. Do kootóía má,: ík1aždý vpľn:.ý piís
tl,lp. 

Do,,kos;t;ol-8< p-rerill9iiP:: obl~,k:m.í' ~n mMg d~
n•ého svetla a svetlá ~viec: t lámp' 11echávaly v 
;p,olcttme cele priesi;r,anstvá-. PqMátieiié .a.zdoby, na 
~tel).ác-ll, oltárg.crl{ á pová.1:e ddtážaly n:iä:.k\ké_ 
ocll:eškY: Ta~éto p:r'C%tredie oblt;l_opuje . :hnecľ
·každého, t~"OU vá:žnos-:ťóu, že .Čí;- ibeq.ár alebo 
bpháč, každý s.a v, q:Qm;e : 1Jož.om .nielen usiluje 
dô'st'oj~ sp:ráv~ť, ?,Ie nev,iem, či •;;te už -poba-.daíli;, 
že n~ózaj dôs1Jojne aj, ·vyzerá. 

- ť-~hoval hrdlo a stá:vaľ si na prsty, yi(;{el som 
iba široké ·C'hi''bá.ty _ -chlapov a. vysoké_ ploQúky 
žie:µ. A.k.o 1i3,siea, :?;äčal &o:m s-a rpomed-zi ľu<li pre:.. 
tísl{,ať ai napred; nedbajilc "1a hnevlivé dudraµie 
Í'udí a ,nervózne šťuchance, kitoré -som cestou 
utržil. ~a 01tčenfi,š ·bol -~m v. najiprednejšom ia.
de. V živote sóm bevid~l tJakú · kr,ásu~ ako· tie 
jasličky, ktoré som vtedy zazrťil v p}n,,om syetle 
sviec a láJtiw, A je!}naJko pozor~osť čelého iá:stu
pu viac ne~ jasli&ky_ upútal :malý stupienok pred 
nimi, ~a kto:rom stálo m~~ _ d~e-v~tko a takým. 
milýi:n. hlágko,,m, _ ž-e ani. anjelici v nebi nemôžu 
tnáť príjemnrajši -a krajší, odriékalo básničku. o 
Je,ži.škóvL :Keď ~končilo, pekne s-a, uklanito a -po
tom brnk'.! - cako vtáčatko do ro~tvooenéhn ná:
:r:učia iťastím ':ys~tej m~y. So,tva bô~ s_tu
pie:p.ok vóľný) tiž na:ň vstúpil e~~0' menši chlap
ček, č-o s-a hm r-9-Zpráva:ť učil . 4:ie držal .sa zna
menite. Keď -s.a zast~kôL v ,polo,vičke básničky, 
kde ;pápťéÍládz-0va.1· b;ore-::dolu -slová. a slohy, ino
va zácal ,oci začiatku a ikeď .konečne šťa.stli-vo 
y-šetk,o skončil, • lts-~aty ótec ·ho mus~i so· stu: 
pie:nika -0dniesť, Ie.bo chlaP.:Čaťu sa ta:tr1 ta:k pá
čilo, že by •bolo lll.ajra:dšej os:ta:lo-. 

Dlho som hľadél na tie. deti, -ako pricfuodily a: 
odcihod:íly a -wtorn .zraztLµra.schytila taká túžrfa., 
aby som aj ja povedäl niečo mal~mu.JežiJfäovi v 
faslle1k.ách, žé' som. ne){lácl'~ o~pfať. Ale len 
vtciiy, , keď son1 -ui tam . .ná stupien}rn stffe:l, taký 
ne1]filytý: ošk1bany ~ nectbitiadený: .a keď s1a na 
mňa 'líll'.),Oho očí ·z.teda.vo pó-zeralo, som zbadal, 
že Ja nijakú básničku' ani_ pesničku _ o ,Je.žišk0vi 
ne:vfoin: Oa ,haniby ·som očervenel, hr<llo nii čb:
si -~tisl-ó a ch-Gel som u4ect,- chcel fil>'~ sa $yť 
<;1.9 m.oj_ej ylp,kej cl'iery v zrúGanine ,a wp,rieť, aby 
rna µž ; nikdy ľuq,ia; nevid~._ Oh, ~1t:ý" ~m l)ol 
'llBšť:~s1;.nt ~ý bi~d<ny, .a sám: Pán Boh sa smi::. 
l_oval :11ad0- µmol1;i.. ~e sa: .mi ~?l;Y z·aJ:?l~e.tly, ~~ 
sg~ chcel so: stti:p1en'ka: sost:up1ť a utiecť' -a pn 
p~de tak'. prudko udrel hla:v.ou ó írJJ;':imorovú 
· dlä:fä.u · ~oS't.0-fa., že __ som $1iratíl · vedomie. 

A potom_ -som dlho myslel, že to- som sa vôbec 
n~p,r~b-v:ál _ z rn.rákot, ale t-am v ·;kostole pred 
jasličkami umrél a dost.a:1-sa r-0:vno do. ra,j~. Ved' 
a):e-0 by, aj . ru&. Okolo mňa bolo. všetkÓ také 
krJ~me ~-milé .a 1,}:aj,mi-ľšf i n~Jkrajší bol úsnie.v 
panej; čó' mi pÔ.vedaJ:a., že odteráz-ona bu{l.~.m0jou 
.mamou. To: je tá pa,,ni, a kto:t'OJ,l o i:;o,k neskorfile, 
po t,ejt.o- p-rfuo,~e,- som: šiel za~a do ko~la Pati
ny Marie ~a Arac®li ·a č9 sa ta:k milo . u~mie
vala, •keď som· odriek-a1 peôlme ·a bez chýby préd 
jasličkami moj,lil báisníok u o Ježiš1rnyi" a poťom 
,n~ zn~k vďal:(y polo.žil_ Jéžiškovf k nohäm' v:éľ~ 
ké·:·strle'b-ór.né srdce. 
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ZO _ZIVOTA SLOVENSKE] INFORMAČNEJ KANCEL/4F?JE 

IIla~y o. Slov~nš~{ej . Infor~nej Kanceláril -~ 
jej p·odujatiach. 

_Keď S'al,zalkl,adala !:,Joven,siká !p.rorniacň:á K.run,. 
,c;elária a s '.ňou sú.V:isiq1C~_- pdťll)ljti~ a,ni 'ú'ťať ;sme 
sä n.eodv:ážlli že . táto cfunosť bu.de -;rnať takú t:-V.•-.: .· , ...,, •. , ; • • .: .·.,-_ .., .... • f'" ·. ~ •• 

srrokú '<:!- zi:vu .ozve~rn m.~dzi- Sl~ákmi · ~ -celom 
s.vete, ále ·najmä v ·u.'S·.A'. No, mn.ožsitvo listO'V, 
kfore. sm.e•-dóstali a d6.š,távame:, 1deune nás pres
véačuje ·ri.le1e:ri o t-Oin, .že ~tn~.!:;1a, pO<iuj;ili ,n-a · P:ó;_ 
tre:bnú a -užifäčp.ú práeuJ á;}e .. iij o tottii, ·~e naŠf. 
sna;b,y bgly sp:tá.$é poel;í.o-~é- Bohužiaľ ne<;los
tatbk .miesta v tGmto ' Čísle ~bra:ňujé náni ci
'tovať ús.1:1d!ky ,o naš-ej ptácí: z cel~liq ra,du li,s,tóv: 
od yynikajiú.ci~.h. ·_sio:vakov-; ťuhkdonár0cv m~~i9'h 
-spolkov ,a organizá:cii. t~tofuv ~ove,ns,kýo~ 
n;o'VÍ:n., lt·ň-a.zov, sJ~sti:r:ičie-k a veľkého poctu je<fuo
duqhýéh' ľudí. VeT<ímé však.- že v niektocoro z 
na.sledujúci~lÍ čísi~ _zves-tnl_ka t< Rím » podarí sa 
frám ušpBi:'i:ť trochu rri'i~a, -a:tiy s.me rn;ohli 
predlÓžH: vš.etký;tn 'naši.í:n čita.teľOm b~y, ~¼
rýrili b0,Iy ;novej ,$"Joven$iké podl:lj"atia vo VečnQJ:D. 
~feste prijaté.· · · 

· _b osby krajanov. 
J ' 

Z lisbov, ktore --ďoŠtávame-,, mnohé' 0ob$tlh1,J'.Jú 
prosby. Sú to n:ajmä· li~ťy od slove~~yéh 1,!te
čei:icov. ľeb. p'r-<$by . :;ru.. to~o na:jto,z1{1_n:-ejši~ho 
d:r;uhµ a P:r:e :q~ostai;ok' m;~ta ,n,~mozerrre ich 
všetky uver.eojruť . No, zvláštnej poiorn,osti Éi 
z.aslµhuje puosbä šk)ll)IDY sloveň:šKý_ch ~tuderr
tóv, ktôrf žijfr v · j •ednt>ríl -t~~;re- IRQ ,i'L .x-i.wb.cú 
tam ňeníJlobohi:I. č:as má'rJ?,iť, 1ťž vyl,lŽ'ilJ- ho na 
niečb užitočného. R-o~ho:illi sa, že- budú. študovať 
~udz1e r.!:}Či: ale menov.i:te -anghclúí a: .:ťráňc~Rú. 
J:é to'.pelma $ilaha;.i~nže ťaž-ko''ju ~kutaeniť, le
bó ria.ši' uťičend cn.:etôajú a.ni potrebné gramati
ky, ani sloyruý. Ani Sloveµsk_a, In:J:o~ačná; 
"Kancelä.-rJJti,, iťt@rú p 1:.&J>OProsili, tiet<? knihy pe~ 
má. J?retlkládá· v&äk túto pwoobu. našich ~tu.-
d.i}nto:v -všetk~m Slovákom, e'o· tie:to ŕi:aqky či
ta;JÚ a ~hc'eIL by ľÍn v }ejt;o veci pom.ôéť. SJovní
ký cuazích reči; gr:a:mäť~y, ·ál.Bbb' p:ro~ttiooky I\a 
ic4 .z~úperiié'm.ôtete _p.ošlatl prostŕetj:rríéty-01:n µ~
·čej .Slovenskej I-nfôrma~nej: Raince-lárie, !tto:tá to 
vc;fa,čne doručí študentq-m, čo spo,m:enuté .knihy 
pot.rebuju. . 

Album dob:r~tlin~ov-. 

N:a, adfe;su 'Sloveil:S:kej Ih:fô:r"íµ.f\nej Kanééiáňe 
sa. už.:dňés· o.hra:cia .. ,n:ľ:ri:oho- Šlp;vákôv. ~ť~torí .o~t 
nás žia:dajú: pomoc, n.i~ktor-Í zas na~in pl'o'S.te..9--

níetvmn pomoc posielaJú1 'aíby jň Sl-0:v.;Emská Jai-
formčná E'.aneelií.ria;. potom: .t:wdi'_a · ž.6lp'ia. ď;a;tcii 
použila, Na_ tejto strane o,ud$:te a;j i/ hudúe,n0&ti 
úv:erejňovať $,QZ:iiall'l; ~fl;rč:ov, .. ktm:f ,zii·elllaJľ!.e". tj
ú;litó menami: Fit.el Skrsze:n,ta Jo1iet m. ':20. -.. , , - - ,( • • ,.... , . ,.,. 1 . l . _'-i, • 

dol.l R:otlina Skr9van~t'>, m1~~tťiiWn, fa., .2,, . .:. 'd:oil., 
Jozef Gohdar, New York,~- Y ., 10. - d61 .. , Bar
bara PleceniJl, MčKeespwt.,_ Pa., 1:0: "' d-0l..,. V-éto:c 
nika Plall~'t;a, Higgé!'m.1m1 Gon,,, _ 1.0. - do!l., -A'.[J.'l'.la 
PoliaJls:, Milwauk~, Vis., 10. - q:oL, E.oW::n~ G:a.j
J)iak, Q.hi~ag0, DL, .5. - dol.,~. Jozef Roza,. J'i{e.~v 
York, N. Y._, iO. - doi. a konečnti MichalS:irrdi:ak 
Mbn.éssen,_ Pa_., zo- sbienlť:y v OS'aJdé- 100. - do11'. 
Všetkým štedrým darč,oin.· ·a darkJ.niam, ale naJ-, 
ni:ä, __ pánu. Michalovi Sincha~ov;i, kitory všade a 
vždy tak usi+ovµe a §tedr9 4a_p9m,~a slovepské 
die1a;, vysl~'V!lj~me Pán Boh _ ~aplať .. 

U:ž ,dávnejšie• d~'ly lľla nasu adresu da:ŕlkq:vé 
baliky ód: 't ýehto aimerie1k-ýÔh Slovákov·:- John 
Halvoruk'" Tarentuin,, Pa., J ó}).n SkróiVanek, . Al
lentown,. Pa., Ver~ka Pataia, Perth · Arnboy. 
N. J .,. "Martin §.~ka1,.qary., ,Inp,. a Ját;t K~std~, 
~hiting-; !11,\f: ~<:l;' v.'~et1f-~ ?'~t ~olo mclo~e~ 
ne p-o<l!fa:jŕ.elálliia <l:9-hIJOrliň~ov, , 'ktoi-ym toutô ces~ 
t0ti.: vyslovräj:in:e aj v mene obdal'ovtunýéh. 

Sooiálná Qinn◊Sť. 

Ho.ci sa nepíše,0-všej,k.0.m, · čo ·siovén$k;á Imo.r-~ 
mačná . Krutiee}.ál.'~-a ,q- pt~ec,h slo:ve-nských ute
č~ncov roW, jedna:lrn•_ S'a v ~ocnej„ práci-pre 
nich po:krač,uj;e. Najno.všó11. rad0'$tnou zpráyou 
je ·oslobad,ewe::S'liová,kov „ :ktclr~ boli v koileén>ti3''!;),,Č
i:i.om ťáhore ..o.a LiparS:kýeh.o,i;,1.w'o:v-0ch -a teta.z sa 
im. pom,J\>Qo,-.i IBO p-rtp.r.avuje oµéh~dc.de,.,zámo:ria. 
Rre ve~k,:~ skupiinu J~ajanov ~a 1k01P,a:jú vtz,ä do 
'Zán1or.$kJ~' štrot6,v: a.,ktocýkoľv.ek z. wtečeu-coy ifa. 
na S. I . ~ : oh(at(° do~4ne tu v-šetky potr~!mé in
formáciii1 ňajm.ä po:kia1' sa ·ony týlfa,jµ mô~ností 
emigráéie d.ó zá::r:norfa. 

Záí.1jem o časopis « Rím >) 

ZJfäfov., kforé: ,dostáv.q.mt:, vidné .živý 'záujérn 
ó. .. naš ·ťasopfs. JvI-noho je v~,ak aj t~ý6h ikraja
:n'pv; k-J:pri q jeh~ vydáva:uí nevMÍa. _ i=>reto hľa-
dáme mefllzi. čiť.ateľ1ni a č-itateľkami horlitefov~ 
ktorí by .ziširava;Ii novýi:lp. ... čita:teľov':a: ná iktoi:ý;elí 
a..dr~y ·by ~nľe bŕomaoo~ zá;šielali v'ia:c- výtlčkov. 
,Pamätajte: čfm: :viát.cbuJ:le cíb:l(ťľpvl tJ!P.! l~opecj
;šie· vyJd;e tlq,'Č jedného .čísl~ ;,i, týni väčší, . krajšt a 
bohátší IflÔŽe ... byť ob-~a.h ~~-J:Jo čp:s<pl~J;!- 'N;a t~n-· 
to qieľ použite do-tblifo čfäl:a,pml:ožert:é ,prihlášky. 

' 
Zveat;ník- Ifr.úžk·lJ- ~l@)V@ský;ch Priateľ ov Ye~né-ho. Mesťa1 v,yd-iila Slovenská. lňf.ór-
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m~čná Kance-láriJt. Vytlač"ila .T\pografia Pfo '.?{ - Romá. Ad;r.~a r.edakcié)I, a-dmi:nis" 

trácie-: Dr.._ Igná;c Zelénkai Oasella· f!'os,t~e: 106· B~hi, Ifoma;, 1tá1i~. 




