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Všetci bez 1.'ozdielu vstupuj~me, do N<)vého i-o
ku s otázkou, čo nám ón pxinesié, čo pre nás bu
dúcnosť pripravuje? A nevieme, či sa máme t.e
~iť~ aíebo s {1zk-0sťo11 očaká\0atl príchod budúcicli 
~daI~sti .. 'Vš~tl_{o je·taki nestái~-á n~isté, na svete 
\'Jádn~ 'ZJnä~oka nooorozumeni~ je m~ ľÚd'mi 
iná.rodmi viac -akď ~y. No~y, [)'íŠu každý,deit 
o n~bez~~nsty~h, khlré 'číhajú, n,a vojno~ 
dl'aho vyk:í1pen-ý · pokoj, .t~n p<>k.-oJ, plný neSp()koj
nostj., ten pok_o j, čo prfu;iesol viac bolesti. ako 
štlas~ a viac obáv, néž'istoty, Ale je to jednab:o· 
pókoj;,.It.bo. ká.tróny zf~Y a za ten čas, kýD,1 
zb,iaÄe ml~ui, nájde sa yŽdy tisíc ·m-O'tností, .aby . 
prehovoiiii ľudia, kto.rým dály' do· rµk svoj óSUd 
~1otl~yé národy. K1týmto"iiťiď.'oin, k týtntô moc-

, . ným. vl'M_co~ ru9().erne·ho. sve~ -0braeajµ -~t!' na 
•Jlr!thu N<:_>yého roku nillióny ií~ostU:výcJ;i pohľa
d-0~• a milióny úst im • predkladáj(i • otá:rlt'il: Za,
~~ p;re• ľudstfo ppk-0 j ?' Priftesiete čfovek:u 
1šf>Qfu.tflátéčmu-tú trochu Fudskélio š'llastia a dô$"-
oll',;,-;..,.. .. ~ 'C "' . - v toľ' , . ' ' , , ~-
11"-J-L~, llia cun uz · ke-• rokv mame tuzi? A 
~~t}~ťn_ilia•.:?1iet poli~,-čo by na tieto dtiázky 
vMel :~m~liól oo~vedať 1;ak jednoducho a ja_$ne, 
aik-o su @nl:, phlo~né.. 

Niie• div,._~ ~~aij:(iny Slováci . na p:ráhu Noténo 
:rW,u trä,:_piJtt~ ~yhňto myšl,ie:itkami a, pr~kiar 
di:u'fo, ši , ta:l(ét;a, ~tíízky, Zivot nás. r.Qztrfu;il · p.o 
VŠ~,t~cfi;,.'lmtfoo\t·~Yetá0 ;a či už nat tyc)l, ČO. s'u 
dblrul) *?· ~l,Šti(či ni ·tteli,_ ~ ~jú v .fuých šťä
wnt ~tií;'yo®,n~J !Clll~J?~i ale~o čo_ našli itvqtnú 
nosful!,:;v ď"l„1•o•n z8 =. 'ô•m· d.:o•• :1,- '•' ti· :·..íl~ - ·,.,.:' 
i;c " ; . . , _ j'. ¾~. , ,~u ,:? . ·• ~•e»,aJU e ..,.,., S~ , 
:t"°-~ti, ,Jrl;Q'F,ypu · sa . •nus:-ľ-udšuro A okrem 
t-Olio mame 1',J ;~itn.~ ~:osti· a boiest;.. 
NQ, ne~lo-by.~ .·- . · tím to, že; také~ 
tô' v:la;šťnér s~ô\ti: a 1~J m~e. Ved' kťo-
:tý,že.iiáfod 113" sv~te je :be'i ~:hl~h f! 0:v~ľa -v.äcši~ ä. 
nebeZ~ej~ie~ zllf jé' y to~ ~~ tié' bo1$ti a 
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ROKU 

s~ostj, či _sú už ony ráiu národného, nábožen
ského, politického alebo o.sohného1 b-y každý in'ý 
národ sjeduooovaly, "spojily by ho, ~by sa le})šie 
a úspéšnejšie moliól proti nim brániť, l~n nás 
Slovákov rozdeľuje mi~a VplStná bieda a n~~'ťas
tie na. (skupinky, 'Ti ktorých každá. fä+hne svojou 
sťra1um.: (A. fueclzi skupinkaw pre 111aličlwsť 
vznikajú p~'lldké hádky a boje aj vtedy, ·ked' veľ
ké ye~i nám umkajú, boei by sine ich aj mohli 
dosialmuť, lebo pri spoločnom úprimnom úsilí 
boly by na, dosah mky. 

Nuž 'tä.to _nesvorMsť, nejednotnosť, hašteri
vosť. a.' n-edostatok h~.a.~kej l~.sky je príčinou 
s1nútku nejedného úpriumého Slováka na prahu 
Nového ri>ku. Preto .IDY s _Č:a,S,opisom « Rím » 

v)-:Šli sme:-a v b,udúcn9sti tiei budeme vychodiť v 
úŠtrety všetkým ,Slovákom,. čo ehcú v národe 
pestovaf bratskú· lásku;; poľomunenie a v'zájom
nit úťťu, Ved'' dotýka sa ~ toľko udalostí, kto
ré nä.::. môtu. sp~jitť, je toľko krásnych. vecí na 
·svete; i ktQ-rýtJI sa.môžeme spolo'ene tešiť a. je 
m~. nanii toľko boles.tí, biedy a ~noooStatku, 
kt_oi:é len··t~ budeme vedieť zdolať a~ :radosť 
obrátit1, ke.d' spojj:me_ všetky naše sily. 

'J!Qto SJJ. ~e ntyšlienh--y na. prahu Nového ro
!iu, Pric}loclimé s ltjlní ku všetkým 11~im čita.
teľoµi -a lru všetkým Slov~}iom dobrej. vôle, lebo 
vieme, že, al,{ ony ,opanujú v to;mtQ ]S"ovom, r<:>lm 
všetky slovenskf l)lysle a srdcia, 11awhna.ná bue 
de ne~a bQlesť, v slovenskoon ' tivot~-a mnoho 
$mútlm _premelÚ sa na. čis.tu a. úprimnú bratskú 
raflosť. ~v~t pôjde ·síce svojau cestou, na ktorej 
~ tia.íko niečo meni1J, a.ie s bmou pomocou 
u:c.htá:nime ~a asp:oň tých •n.éŠťastí, ktorých pri~ 
Čináí je v ii,ás samyhh. To by bol najsfubnejši za
čiató'k NovéI,o rplru. · · 

Ignác Zf}lenl,{a, 
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IN ROME 
flis Eminence · Amleto C-. Cicognani;- the ac<' «. senza fine cive 

tual AP,Qstolié Ďcilegafe to t'ke United S{ate;:,::;~ di .guella Roma onde Cristo e rom~no '>l 

the. !Jear 1939 públíshed an oustan:ding b.ook en.., P~tg. XXXII, 101-2. 
, tľtled cc SanctftÝ in America, >l in órder to g{<Jrify .•rfi:e ľiving, co~vé-;t lóhn .]oe,ŕgensen .asse~teď 
the Lord, alw.· ays admztab . .le in_· His saz.·rits.,• a_s well ' · ťhat there are three pť&.e_r3s in Rome w}i:ere· ťhe 
as to glorify· that Caťholic .Clmrch, « mother of (:at{iolics search for. q confi.rmation or atmost Jor. 
Saints )> whic.h~ afnong its ťc caracteristíc Notes ,i) , a right _{o be, Catholiéš; and these <ife (( Cata-
há§ the note ,...i tc,_he Sanctity.. . · b B l d R. .1. J s c 

""J com • s,, asi ícs a;n ·bo.ms O) t ie · aints )J . .on-
. Gloriously, this: precious Index oj t.nodem seqwm.tly We unde.r.stan.ds ho.W1 in tfre second 
Saints in N;r.th Ámérica may include alsd Jo; Centtiry, th~ philosopher Diogrfetus - teacher o/ 
seph M: Koudelka, Óorn a'f: Chilstq,v_a le1852-. the Emper:or Marc-Aurélius -' co.uld write, in 

1921) consecrated Bíshop in 1908, dnd appoinjed fä,me, that c< the Chrisľfrms are in. the W odd 
auxiliary Bishop at Cleveiand, Ohiq, (1908); wha'f:the sou1 is ip the boody » (c. VZ). 
A uxtliary Bishop at Milwakee ('1911) and, fihally, '· In the Ro.me Wh(cch LiQJJ dec,lated to be << Ever
to the See of Superior i(Wiscotisin). l.asfin,g >J , {in aeternum ~ondita) and that by for-

U seless to rem,emf:,ér here how th_e City of Ro- ce aj permapimť Vírtues ~lmmortali,tas Yirtute 
me - dioinely predestíned to be the S.eat' o/ the parta}, [t fr .qu,ifo. natur-aZ: the atribierit air· li~e 
c:hurch. oj the Lord _ by a misterious providential an atmosphere oj Chr'istian San_<.;tity; real. a.rid ti-
1 t (;) t. f t . ·[ .. l „ l d·d v1·ng':. mi:n_.ac.Ze of·J .. h. e ,(/uu;:h of .th~ ioni af S.ancti-n er · ery ., or tpo rrii . en!,ums; was• a $,P en 1 .. , 

semin<{r,y and a fiourishí•ng gaŕden oj sa.ftctity. ty-;: revelb'tion 'iii it:_s perenniál yóuth a:nd witness 
ofibe lwing presence, of the Ch.rist, its Founder, 

ľhjs attemptei:f 'to doottmerit the Ptench Z:ľtte- wh;sé. )lipine strenght trasfc,rms Hi:s fait,hf~1 fol
rate; Eďmo.n<l ]i;.>ly, in his spaY~fri.g !>ex>~ .c< Roo,:ns lowers ir.i (< -l,iving st'.~~C$'>/ /o.1:1nded on Him, 
oj .Saínts ih Rame l>, (Parfs., 1930)..,as W?,ll as tlie The (( holy Rame•>> alwnys. stimuldtes and íns
]esuit tvriter P. ]. Chandiery, in his volunie pii'es the, poteri.Úal ener-gies •óf her futy,re _ Saipt.s 
cc Rooms and Sh,rines oj lh.e Saihts J> in Rome. to á· man•ifelJ ,uJ'ays •o{ 'a:postfeship and of a 
V sually- everybody speaks about emin.ent· Artists jťuitful ac.Ú~n m:Cérding tho . the treed,s gť the pas
or Poets or: · Statesm~n disíting the immortal R~._ s'i'.rig h@ur.. A r'id when! a/teŕ their rm-ble c.ours'e:, 
me, natq,~al(y ijgnqring or ' ea.si/Jy passing OiVer rshe ctinon1'žed them '• with it$ góťgeu;i Lifurgi'c<,d 
to tlie, fact thaf the S.aihts., tn the. papal City, o.ut- C~remonial; then s.he tr.q.ni/ér, /rom the earthly 
number the_ Artľsts, the ,Roeis as· well the States- to the celestial sphere, its_ rriajestic Sovereigníty. 
men. ' The.· s. ó-c.alte'il A ristqoraey· .of tlie intellecťt, J · h ,., iz b f. R n · t · e- JOL, oW'ing num ers o our c< im >r iqe 
spiirit oŕ· blood; in the Oty of Peter. and Paul is shcilhmlist., across the Centuries, this epic oj the 
.Íarge.Zy sur,passed, by· the. authe~#c Ai-isfocracy of P~Monal racredness per,mqnent in Ro.7!1e and t½e 
Saú:tts, thé .real witi-r-ľets i'n th?: combat of Heaveri .- ttol~fiy oj, God always plive in lts believers:. W'e 

./t .was the C.iv:istia'n Rorne íi:sdf whi_c;,h gave s:hall po.ss. in reQi.ew the number.le,s.s Fr.ién,ds 0/ 
the -golden S eal of recp:gr1ition. to Šcm.ctity: Ji; t·~J; 'from t.Jie Mq.1:tyrs .. to the spotleis Virgi'ns, 
Pantheon, /orn)erlý. gldrifyi.ng the pagan g~ds of foom· t.h~ f.oundersc· ~f a re.ligious Ôrder; fo tb.e 
o/ Rome old; was changed. to a Cristian temple ConfessoY.s. of the .spfond.or oj ,ťke 'Eruth of God. 
exdltÚig <( A:ll S-aii!Js· >l , namely the h~roes of ' Folfo_wing the Stiints - in the Eterhal City -
the Christian1 Fctith, A ·p'ostles, E.vangelľsts, Mar- and their fóotsteps, á)e shall try to· s~~tch ra- , 
tyrs and spititual· Tr:.iumphers with the st,renght ptdlg, in thí; monthl,y magazíne, theii; ,•suggestioe 
6/- their char-a.ct.er- a,s,si:ste"cÍ by th~ supematahil ltírierary- fo thf bfoav~n -1~f GoH. 
<;;-rac~. P.he Pílgrin:iš in Rdtn_e" .ih ~he ímririneňt «Ho_~ 

A .lso far thís'. l}turg.ťcal wors'h..ip a.1_1:d fof its Ca- ly Year ľ9.50 iy: in •sucb_ .a way sliall be enlightned.,.. 
· #t tlíeir deqptiort< a.nď he, put'·fn .th.e· Roisibility to talogue _cyf Sa{n.ts;_ ftorr,.. the firs-t Centuríes, tli:e ' 

Roman Chi.trch become the Cllpital oj . th.e Cris~ catch,~ in Ro.r:ne. - &s an frappy forefaste of ťhe 
t , w .rd • • · .1. □ Raradise -:- dn •ecli<Y 6!/"Jhe p.~ťenniaf,note 6/ ťhat ian or-t,_ , a genume. 1mag~ O'J · .,.:i.:e:.awen,, qs -. ., . . .. ~ . - . . , 
Dan(e said when .he called Reme, <i f.h'át Cii'y wich lnfi/nite uľlitoh• is the Ce.iestial Beauty. 

fnak,es Ghrist itself a RQman lJ : .,Peter G. Ohíminélli 

Ak sa 

2 

, 
vam R

, ,; 
" 1m da)te- ho či_tať .aj sv01.im p.datel'om !. 



SVÄTÁ AGNEŠKA 

Dňa 21.. januára roku 1946' proo Bronzovou bránou ktorou 
s3: ;70hádza z nám.ei,tia Sv. Petra do vatikánskeho Apoštolského 
pala~a, okolo 11., h:odn.y -predpoludnim ,sivl!á sa malá skU,:pinka 
Slova;k_ov. Nad slavnou kupolou svätopeterskej,.bazili.'ky kle.nula 
f:la vy.ľkolepá ,bela;sá kupp.la neip~Í\á ,bez jedin._ého óbláčku á v 
s~ečnych l~Č<;)Ch, kt~:é ~ odrá~;y od biéleho trav~rtínu koio
nady, a!ko diamanty z.i,anly vodne kvapky nad! prekrá~ymi fon:.. 
tánami. Tváte Slovákôv pr,ed Bronzovou brám.o~ boly vfak okrem 
shieči:i;ého sveJla oži~rené a:j iným svetlom. Svetlom ŕados;ti, že 
Sv. Otec .f'.-íus XII. p0:volli pre niah osl)bit,n.ú audienciu, na ktorú 
sa mali dostaviť o pol 12: hod. pn;dpo1udním. Keď sa konečne v 
spr~evod:e' vysokéh~ cwk~vného hodinostára do$tali :za Hromovú 
bránu, aJk-0 v:-o _sňá:ch lfr-á.,čali . nádhemými áah.odlišťa.mi, chodbami 
a_ "1v0ranai;ni_ Apo~~ols~élJ;o J2áláca: až_f~ takzvanej Gol:Jeiínovej 
siene, ktora Je u.ed·aile~o sil'kr:omneJ km~ce a pracovne Sv. Otca. 
'l;'u čakali s.o srp:oami, chy~júcimi sa o4 vzrušénil;l. na príehód Ná
mestníika Krist;;.\, Páina.- No; p:rv, ::iko Jby bol .prišiel Sv. Otec cez 
G,obelíno~ú sie~ _po~ral. sa zvlá_štny siprievod :smerom k jeho 
s1,1l~.romnemu Qy-va:ruu. Bol to spr1.evod, na iktorý sa nedá zabud:.. 
núť, l~bo len v fozprávika:ch môže byť toľ'k<Ymrul.ebnosti. Civkevní 
hodn~stári_ v purpúrový.oh pľäšllooh, pá~žské stráže, o:bléčené do 
pestrých historických krojov s ·l:ľolým.i tl).ečnri, rímski šľachtici v 
sl~vnosi;ných úhore>eh a up~os~red_ niesli ~luhovia v červených ka
b~tco~h dya umelecky p~ete~e ~os:, v,~torých ležaly ·dve krásne 
biele Jahniatka; ozdóbene: :r:,uzoyy:,nu puckami. Sprievod nám,z.mi
zol ·s očí :za bo~tou zarri.:;ttovou-zá.clonóu a my s nein~u otázkou 
v o~i~cll qbrµlili. s;11e sa: na .cirke:7I1ého hodnostára, ·kto;ry · i1ás 
FlPf~vaďiz<4-. Vys,oky. prel~t -sa usmULI a povedal: Dnes je.Sv. A
gnesk~, panny a mp.čemcE\ V jeq b~e na Nomentske,j ulici 
dne~ raino bola posVIaoka ty~hto Jaillmato:k a teraz kh nesú ruko 
d~ Sv. Otcov~, ·ktorý_ ich d'á vychovať'a; z ich vlny utlkaj(:l. pótoJ::n 
paha pre patt;1are~ov, a.re:i:bisk,upov a iných Jhodnosťárov Ci.rkve. 
_ _ Na army den po 31lldi~nci~ u S.v,. Otca ši~1 som do baziliky 
Sv ... 4"gnesiky na Nomentsl:rú. uillcu, ktorú cl.ala postaviť dcéra ci
sru:a . ~?l;š\antína, po~ožná iKonšt~ci.11: n::iq. hrobom tejto,.mláq.uč
keJ svatice. ,Sv. Agneska bol~.·doera bohatych rímskych šľachti
cov a už :ako d~saťročná složila sľub večnej čístoty. Keď mála 
trinásť rO'kov a jej ,krása bola povéstná v celom Rime, ,zal'úľoiJ 
sa do nej b0thatý S,ymfroni~s, ,syn rímskeho prefekta a požiadal 
o j~j ruku. Agn~ka vš.a>k odmietla a povedala, že ona má už·' že-

Ba;ziFib Sv. Agnešky za n)iltamt 

Svéitá Stolica· 

Návrat Sv. Ot<;a. do Vatiká-
11.u. Po štvonnesačqm pobyte, v 
letnom sídle Castel Garnlolfo n,a 
brehooh jazera Albano Sv. Ote'c 
Phts XU. vrátil sä dňa 27.. n-0-
vembra do svojej vatikánskej 
rezidenGie. Dt;ň pred odcha:dorii 
p!ij:al eš~_ vo veľl:c~j sfoni sv.ojho 
letného p,aláca zástupcov mies
tneho obyvateľstva, ktoi-í mu 
primesli -symbolické dary poľ
ných plodín. S;v. Otec sa pod'a, 
l:;ct>.vjtl iza túto poz,ornosť q. detin
skú látsl:ru, .iktomu sa k nemu y:
nú a udelil im apoštqlské puž.:i-h
nanie. Na druhý <:leň večer od
cestoval autom do Vatikáns:kťho 
Mesta. Hbci ráz jeho odchodu 
bal súkromný, jegnako pozdiž 
celej cesty shromaždili sa ve-riaéi 
a niadšéhe ho pozdravovali,. 

Duchovné cvičenia •v Apoštols
kQm palád. Od 28: novembra .do 
4. dec·en1bra v Ma.ti1dinej kapln
ke vatikánskeho Apóštol~kého 
:palá,c~ boly. duchovné cvifonia, 
n~ ktorých sa zúčastnil Sv. Ot.ec 
Pius; XII. s počÉStnými kardinál
mi, patria-ryhami, a.tciibiSikupmi, 
prelátmi a; ki].a,znµ p~pežskej 
družiny a rímskej kúrie. ·Duchov
né cvičenia viedol jezuitsky ka
zateľ vdo Viktor Ge.novesi a 
skončily - .~a kázňou ZVaillOU 

,, Spomienky», po· k:torej Sv. 
Otec udelil prítqmným A:póš
tol:ské. požehnanie, sp:ojené· s 
plnl'Jlllocnými· odpustkatni. 

Návštevy. « Apoštolských pra
hov». Podľ'a c:ťrkeviných, p:redipi
sov každý katolkky biskup: je 
povinný v lehote· 3 - 5 rokoV' v:y
kona ť .cestu do Ríma-a iriforino
vať 'Sv. Otca o stave svoj~j di-0-
cezy. Počas dru!hej svetovej. voj
ny mnohí b~kupi ri'emdhli túto 
cé,stu vykonať, a p:réto prichodia 
až teraz. Pred mesiacom takúto 
n~vš.tevu vykonal aj.' ~lovenský 
bfäkup J. Exc. Ndp. Jozeď'. Oar
's3,y, apoštolský administrátor 
kp&ický. J>očas svoj_ho pobytu v:o 
V~čnom M.,é,jte_ v~.á.cný hósť pol 
uby,tov,a;ný v Kol~giu ·sv. Jä,na, 
Nepontuckého, v ktorom.študujú 
aj slovenskí hoJ1.oslovci. ,Sv. Otec 
ho •prijal vet.svojom iletnoin sídle 
v .· Ca;stél Gandolfo. J:>qyinné 
~ávštevy biskupov u ')Sv. Otca sa 
úra-dne yolajú nri$itationes limi~ 
:nuni », čiže «·ná,vštevy apo~tQl-
ských prahov ». ' 

•) . 
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Blahorečenie, Pia;, X. na Sv .. 
rok? Ne:rh$dký hlá~ateľ vat.i
ka:.nskeho r.9zhlasu 02mamil, že 
beatifikačný proces Pia X. 
'chýli _sa, :l{u !koncu a ~ n~ 
Sv. rok bude tooto veľký 
pfaipež vyhl~sený ~ blahorfäi-. 

·ven~ho. Táto zp:ráiva, i :1teq' 
nebola ·dosial' úraooeo ·potvrdená, 
v~budila úp-rilp.inú radosť v srdci 
každého ,katólfka a n:a;jŕnä týQh 
veriacich, ktorí sa .n:a Pia ~- ešte 
pamätajl'.l. Pius X. z;omrel 20. au
gusta ľ~14 8c P90hovaný je v 
krý;pté svä:topeterskej bázili'ky, 
kde je jeho brob~až tlotera;z c~e" 
ľom z.božnýeih pú.tnikoy, pr0sia
cich o j~ho _,prímluvu. 

S·fatenie <t Božích BaránkQ\1•~>. 
Ň a .;sviätok Népoškvrnené);:\o po
čatia Panny, N[arie. Sv. Otec Pius 
xrr: l!>OSVätil V. Sieni 1:)r.on:zisooria 
_tra&čné « B0žie Bar:funky .>>. (:po 
latiJY$k,Y '4' Ag~us Dei »), ktoré 
sa _obno,vujú po ~lávno-&tný.cp. 
sv:ätorečeni:ach. << Božie Barán
ky:» sú ma;J.,é··ploské kPtúčiky 1' 
ibieleh<;> VO'~ku, oz<l:oben.é Il:8, jed.
:qej ·stra~e podohou har~nk~1 
:Sym_bolie.ujúc~ho obét,u k,ríža. a 
.na druhej strane- pódób:rzňa:mi 
svatcQv, ktorí bolí vládriuchn pá
pežom k.a:I).oniz.-b,va1ú. Póužívani.e 
"<< Boiich Ba,ranl,wv » je, ppäo,bné, 
·äko pou~ívanie hro,IDl!ičných 
sviec a zv;ýk ióh svätenia sí,aha 
ä:ž ·do pt\ry'ch ·storciči Cirkve.. 

Taliooslíy pr~zid~nt u Sv. Ot
ca. V stredu dňa 1.5, decembra 
v~konál •:r>rezi<:lent 'Í'alian·s~ej_ re~ 
públiky zdvorilo~t,n:ú pávšt~v11 .u 
$y. Otca P.ia XII. v-o V"<l:tiká:ne. 
'.Priebeh 11-ávšteyy, :ktor;ej ráz bol 
v:el'rp.i !iiláV't).qstný,: -sp;ráva'.l s.a 
podľa :zv1ášt1:l.eho ,protokolu, na 
'te~o deľ vyi;lraeóvanéhó Pós; 
vätno1,1 kóngfegaóióu ohradovou. 
Sv. Otec ptí_jal tali~keho prezi-:
d~fa v ta:!F~va;nej TN?nnej sieni 
Apoštolského pa~a a povB4al 
latinskú. reč, v ls,tOO'ej vyzdvUiol 
f1siije ,talia:risk~hô 'Jiiárodi. o vys
tavb~ krajdnY,po--straš-:hej vojne. 

Utiereň v.o Vatilt;áne. Sv. Otec 
Píus XU: sl{tžil. na, ViaJJ.Äéé PÄ1'
ne;čnú Sx. óril~u· v~ svojej' súk~ 
1rom,nej káipln:ke a z:účastiúli .s:a 
:1-a nej okr.epl pribuzný~:q páipe~ 
z~~ -aj diplomati 1cuqzích štj<tov. 
pri :Svätéj Stolici: Vlitni táto, šv. 
o'n)-š'li pre _č11.0Mbu -Sv. Gtc,:;:( ne
bol-á, ;roWi'l.y venov~y -tejto' u
da1·osti veDkú pozornosť. 
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nic:ha, 'ktorému sľubovala vernosť a keď bol pyt~ zvedavý, kto .si 
zŕ$kál ~rdce mladej ikrásaviye, 1p0;ved!ala mu <Jtvor~ne, že je to 
Kristus. V tých časoch bofo ešte kresťÍ'llllstvo pren:aslerlovarré a 
pytačov ote.c,chbei mukami :prinútiť Agnešku, aby sa zriekla Kris
·ta :a ;molila. si za- muža jeiho syna. ~ :tn,árne boly muky, 
Ag,n.e~ka ostal~ neoblomná. Odsú<llih ju teda na smrť sťatíin, 
ale !Jl:aj1ptv ju ,dhc_eJi p,phamiť"; a 1Pret9 str-pli s nejr š~ty· a zavliekli 
ju do ve"re,jného -dom}!, Lež- Boh n~dovolil p.oškvrmiť telo t;.~Jto 
mla4učkej .hr,dínskej dievčiny. Jej ·zlatli vJ!as;y zazraČiŕle. narástly 
a 1a;ilio plášť pokcy:Iy jej cele telo, kým ti, lktotí ohe-eli na· ňu 
s.iamu1\ ako ibl~kóm zasiahnu.tí pa.dl1i na zem · mf-tvi. Takto si 
Agµe~ka zaclJ:ov~'ä. Taliu •čistoty a získala paílnm n;i,učeniciku. Jej 
t~l0 bolo .poehované ~ hradbami Ríma v '.kart:ak-0mbách, ktoré sa 
tialmu propri Nomentskej CE}Ste. 

Koo.štanda, dMra eisá'l'':a Konštantína bola veľkou ctiteľkou 
Sv.,Agnešky a ~eď· ,b01a na)ej prirnlu:vu zázračne uooravená,. dá-
1,a '-:olV. Sitóroc.iil)o Krisitu nad k,aJtakoiµban)i postaviť malú, ale 
krásnu b~-u. Tá,to iJ;>azilika bola Il'llll.Oiho ráz opra.vqvM1á a 
prestavovaná. Rooíličnt pá;pe:ži v \Vl·, VII„ XIII., XVII, a v 
XVIII. storočí sa. usilovali zachrániť, túto v~~n~ st-a,viteľs-ku pa-· 
mia,tJku a ·()lbdhatiť-ju.-ooielecký,mi ozdobami. Ostatné oprivy boly 
preyed:ené roku :l-856: za pá;p.efa Pia IX., ktorý bol veľkým cti~ 
tel'ofu -S:v. Agnešky. Návštevruka upútajú v ·b-~e Sv:. Agiilešky 
pekcné n:álstenné: mal'l:}y a mooaiky; z ktorých naistaršia a najk.:. 
rajšia je zo Vil. stomčia .·a; predstavuje svätú ;pa,tróniku kostOila. 
Pozornosť návštevníka upúta, aj ~ha¼ máľovaná a: umelecky 
vyrezávmná <l.reven:á .pov*, kítorä. patrí m~ il:ajkfo,jšie v Rí~ 
me. No, 00:jsi.lnejším ďojim:om ~bia katií;komhy :IYcid- ba:.zili
ko-q_, iklt?ré ,slúžily ~a-ikr•estia;nsíký cmtQ.ríin od II. storočia a bolo v 
nich. pochované veľmi mnoho vyznávačov a irnučenikov. Kata
kotniby pó,d hazill'iko~ Sv . .AJg,p.ešky ·šú najie;pšie a najkrajšie 
z-a-chované .rfuis'ke katakomby; s m1Íohýrhi ~ doteraz nedotknu
týrQ.i_ hro,pnii a mal'b~. Ke\1,'že neboly ešt'e úplne íPr~kúmané 
~ávštev:nílwmje pristup-há iba istá časť --týéhto :rozsiahl-ych pod:-
zemnýéh •pri,estoro.v. . · 

V baziii}.{e Sv:. Agnešky, panny-a ·mučfl<nice na NO!lllentskej 
udici \V. Ríme. :bola y jainu.ári odslúžená ev. -omša za členov. 
Kmižku Slovenských Priatel'.ov, Večného• Mesta. · 

· E .:P . 

NJECO O RÔVODE SV. RbKU: 

V p~edinoin čase sa nmoho hovorí o S.värtom· roku, ktorý 
bude roku1950. Aby sme na:šich čí:tatél'ov infórmovali-o všetkom 
čo .ii touto ,vyru_kajúoo:u cirk.tvnou priležitos:ť~u súvisi v ·,každom 
v,' - / tt · · • · ·" - ,, · · , . v v ' , ", ~ · • • 

m~ casop1su «. Rrm >> bud-eme., lľV:er..eJ_novať kratke clánky o Sv. 
ŕôk;lil\ jeho dejinách, . výiip:~e a obradÔ~h. V~ dnešnom čísle 
prehworím~ $i:'V :krátkosti 9- .pôvode Sv. :roku. , 

_Svätý, čiže Milostivý,_ ~ebo ti~~ jubil.ejr,ý r6k sfävili Zidia po 
kažqpm roku sohotnom, čiže každých 50-iykov a wolä.li ho « še-
n~t hajQlbel ». Milostivé leto sa z;ačína.lo - ďi:!'.~m smierenia, ktorý 
bol 10:: ,q~~ v mesi:aci .Tiširi ·a oonall:1ovv,ali A,O .kň~ radostnými 
zV'Ulkmi trnb. V tom roku~ zvanom t1ez :<, oopusteniY).ffi »,. nesmelo 
sa_ rpra.oovať na poli, áru vitlp.á reva, em, oliv.y orezá>vá ť a čo-koľ -
v~lt §'a.l;1rodilo samo od s~fia, ,ppínä:le~lo c'ln1qq}je: Všetci "Qtroci.Ži
dovsJ{éhi:> pôvodu rr1useli •býiť '.l)TeP14i§tení -:p_ra ,§}<íbódy, .poli~•á,. dómy, ... 
;gre<li~iné v .predchá;dza.júc.i~h.r.Oik-0~:, v,ra-e-aly sa pôvodnému-maji-
tel' Óvi 'alebo, j~ho -dledičon:Í, ,čím mala, byť zoohiränená ooob:nä.. slo
·bďcl-a ,a voľnosť ka:ždéhô-:Izr:aelitu-.a je.dnot!lvé'xadmy zae:hráin'é-n.é . 
od úphléhb. zbatfa.čehla„ 

V ka.:tqliokej: Cirkví t -p,l:á sa' }dilť>'.Sťi:-v·ým,1 čfže -Sy. rakom ddba, 
v ktorej môžu vetiaé\i slávinosimým' SP°9$900'm .zí'slk-ať· .plnb:mo'cné. 
oc:Lpus,t~y.- Roz6znáva sa_ dvojalký Sv. w'.k1 t. j. ri.&.d:tiy, ktorý je 
ka,Žd~ch 25 rokpv a . úr.vá: celý xqk od Vianoc d,C5 Vianoc' a . mi:r:ri:o-
riadny. , · _ _ . J 
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HLAS s v. OTCA 

Základy svetového- pokoja 

V~anočné poso~tvo pápe~a, ~~ XII. 

Jeho Svätosť pápež 
Pius XH pr~.c,jmesol 
na .Ste<lry deň svoje 
vianočné posolstvo, a
!fresovamé c el é mu 

svetu. Vyberáme z neho a uverejňujeme v- nes
l,trátenom -znéní aspoň tú čas.ť, J:ŕdt1t Svätý Otec 
ho:vorí o ik:resťainskej vôli po p,okojj a zásadách, 
podľa ktorý.ch jediné j~ 0 mo~né pOlkoj z:a:istiť. 
Vernosť · kq,_folika božiemu dedičstvi+ ,pravdy, 

zanechanej od Krista učiteľskému úradu Cirkvi, 
nijak,o ho h.~nú,ti - ako- si daiktorí myslia alebo 
aspoň zp.ajú ,sa myS,lief - illa nedť>vet.č{vý, chlad
ný nezáujem o naliehavé. a . ťažké . úlolnr d!leška. 

Práve naopak : Ducl;i. a ,prBdad Kxista Pä.n.a, 
ktorý prišiel hľadať_ a spaJSiť, čo holo strafoné, 
príkaz lásky a v:še.9~ný soci/ilny cit, sálajúci z· 
Evan,j~íia, 9-ejiny Cmkvi„ 1ktor~ u.'kwzujú jej vytr
valé úsilie o dabro a . potoj, poV!ZJbudenia .. a na
u.č~ni;t rímskych ,pápez-o;v o pomere: kresťana .k 
bližném:u, ku spoločnoirt].: a k:u štátu - hlavne 
v posieq,nýc:h d~aťročiach - toto všetko ,pri
poiµina,veriacim fä.žký·závazoik zaober:~.ť sa pod-

, . ľa svojho sta-vu a ,možnosti ot{izkami ktoré. musí 
rozŕiešiť pohroman;ri zmieta.ný svet ; odhore' so
ciálnej sipŕ~:vcidlivooti, medzinárodného poriadku, 
pr~ya a, -pokoja.. · 

Ptes,yedčený :\{r-esťán sa nemôže zakukliť do 
pohodlného« i,zolacionfamu », :keď· ,vi,dí potre:by"a 
biedy svojich bratov; keď dolieb.-wjú naň ŕipenlivé 
pros.by o·ponioc od sociálne slabších, kéď JjOQlliá 
túžby robotníckych. tried· po normálnejších a 
aprav◊dlivejšfoh životný,eh po,dmi.enka.~h, keď si 
je yedom:ý prehmatov i~te,j }J.ospodárskej sústa_
vy1, ktorá klaidie peniaz nad .sociií;lne povinnosti, 
k~d' sú mu nie -neznáme :pCJibľúdenia vybičova
ného naqionali'zmu, šliápajú<:~ho vzájpmňósť ná
rpdov, ktor á vzájomnosť ukladá kaž<;[,ému mno
horal~:é závä·21ky voči ve,ľ1).rnj rodine národov. 

Ka.tolfoka náuka o ~táte ·-a olbčianskejspoloč
,h9§ti: ,zakladala Jfä vždy na zásade, že podi'a vôl~ 
bQZej v'šetky ná:r:od:y tvoria; iledno •spoloče~vo, 
R,!~jft vo~:Qlnjr cieľ i povinností. Qirke,v brä:nila 
t:~tó učenie a jeho pra;ktioké. d.ôs!edky i vtedy, 
k(s:!:'ľ to v;yvolávaJo tvrdý odpor ·protivníkov- a 
Jilílnly nesúhlasila · s inýl!nymi názormi .o a:bsolút
u~J ťta.titi.~j suverenite, vyňatej zpddl akýé'hkoľ
vek _íi!~~á_lnych z~väzk~v; 

_Kre_§:~a:n ·katolílr"j~ presvedče:r1ý, že každý c.lo
itek/ je, jeho blí:žny a; kaMý ri.áTod je rovnopráv:
n;y;n '. ~~p.©llli veľkej, · roruny národov. Preto sa 
prfRQJU:d:e.-~veľ}coou~ým sridcom k tomu y;tneše
"4étp;.1rJ.s_iliu, -kt<{réhe· prvé výsledky sú s~ce 
s.kt:omiié1_ ~\ ~tx_>ré, často mar;á#a ~a tvrdé prek~
ky, @- :qppzlq1e, jeq,na;ko' v-ša:k snaži sa vyviesť 
jeruiotfiýé -štáit,y Z·' úzkoprsej mentality se.l;>ootva 

a egocentrizmni. Táto me:r1talita nesie ,prevážnu 
zodpo,ved!nosť za v::ojny a konflikty minulóiti a 
hrozí i dineš a:k nebude konečne p;remožená alebo 
aspoň ú::zdená, zachvátiť svet novým požiar0.m, 
a:zda .. smrteľným pre ľudskú civilizá~iu. 

Od zastavéni:a nepriateľtS.tva nikdy neboly 
mysle ľudí tak pr:estra:šené príwakoni yoj~1y a 
úikosfou o ,pokoj. L'udstv9 l:l!Í- IZtllieta-medzi dvo
ma: pó1rrti. Jedni sa iclicú držať< starého, llie p.es
právneho často:vš-ak ~11-:eužitého aleb:o.-zle pooho
peného p;íslovia: ·Si vi,s pacern, para héllum. bk 
chceš pokoj,, pripravuj vojnu. Druhí .myslia 
,llÍ!,jsť záchranu v heslé : Pok oj_ ~a ka_ždú .cenu .. 
Obidve strany cllcft pokoj, a obidve ho uváciz;~jú 
do nebezpečenstva. Jedini preto, ·že budia nedôve
ru,. druhí pr-eto, .že dodá'Vajú odvahy útočníkovi. 
Obidvaja teda nechtiac komp,r.omituJú vec po
koja vo chvíli, keď ľuds~vo, tJ.aoéné ťarchou no
vý.ch ZJbro.j~J1.í) -tie~noo.-é .predtuchou rwvýC!h a 
str~~e.iších konfliktov, trasie sa, už. ,pri myšhen
ke !Púdú.cej katastrófy. 

My pret o chceme aspoň nakrátko ·o~načiť zna
ky pravej: kresťa~k~j' túž}?y po pokoji. 

1. KI·e:;ťanská: vôra. po pokojj. pochádza od Bo
ha . ktorý je Bohom pokoja. (Run. 15,33,) On 
st.;oril' svet,. á.by bo1 príbytkom po·koja, ôn dal 
prikázanie- toho ppkoj,a, ·Jttoťý na,zý:va sv. Aµ
gustín «-tranquilitá:s: otdiq}fs?). <v Kde je poriadok, 
taJU j~ aj ipqkoj ! ». 
,. Kresťamská túžba. po. pokoji .má -tiež svoje 

zbran~,, zponiédii.,ktorý~h vyiniká najmä. mó<lli:t
_ba a lá$ka, Vytrvalá mddlitiba k Ow.ovi nás v~et
kých, . br~tsiká láska niedzi: ľ'.4ďmi Q, ná,rodmi_, 
synmi toh!/) iat ého nebeského Otca, trpezli:v.á· lás
ka, ktorá . .je Oť,lhotná dohodnúť sa s. každým i -za 
cenu~~í: . 

O~ tieto. zbŕ.áne p~<tfiá.diZJajú od Boha.. I{de 
ony \'.!-hýbaN.; kd-e sa vie nar-áhať l~n $ hmomými 
·~biaňa,mi, ta,,m nemôže byť pravá vôľa po po
koji.! L ~bo či•sto materiálne zbrane newyihnutne 
budia i:i.edôveru a tvória ov.zdµšie vojny. Kto by 
névid<;( álk& dôležité je pre náro.q.y zaiehoyať a 
utužiť kr~1>:ťansk:ý živ-ót a _aká veľ.ká je ich zod
povepn0§lť pri v:ol'be tých, ktorý.ra s:verujú 
be-zprostredIJ:é" na:denie 3: ~ívanie zbrai:i.í? 
2,Kr6sťánskú .v.ôľu po pokoji rozozná,1he, v:eľmi 

,ľahko. Je posl).'.iŠná božiemu p'.rikazu 'P.:O:\{oja, pre
to il'.lÍ·~dynety1pôvie v&jnu ;pre nejrukú q,tii;zku ná
-rodnej cti al~bó prestížé, ba ani sa ňou nevyrhrá
ža,,. V•a::ruje sa nä.siine domáha,ť. i;vojioh práv, 
kturé, i keď. zá!koniťe odôvq,dnené„ rukdy :he,yy
v.ážia, neb'ezpečep.stvo tt>,~ú,~hania :no.vého p-9žia
ru. s j~ho. straš,nými nasledkami ?luc_hovný.n:ii i 
hmotRými. 

Sem paitri aj zo.dpovednosC národov za výcho
vu rnládeže, 21a tvorenie verejnej mienky, Môrú 
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moderné národy robia tak Vt11ímavou a menlivou 
vo všetkých odvetviach národného života. Te
raz treba túto činnosť -prevádzať výlučne v záuj
me utúženia vzájomnosti všetkých štátov na 
obra:nu pokoja. Každého rušiteľa prá.va načim 
pokladať za nepriateľa pokoja a ako takého vy
lúčiť z občianskej spoločnosti. Kiež by sa stala 
« Organizácta Spojených národov» plným a čis
tým· zvýraznením tejto medzinárodnej solidarity 
mieru, odstrániac zo svojicli stanov a ustanoviz-. 
ní všetky stopy svojho pôvodu; veď vieme1 že 
vznikla z vojnového priateľstva .zbraní. 

3. Kresťanská vôľa po pokoji je praktická a 
reálna. Jej bezprostredným cieľom je odstrániť 
alebo aspoň umenšiť ,príčiny napätia, ktoré 
mravne a hmotne zväčšujú nebezpečenstvo voj
ny. Týmito príčinami ,popri iných sú primeran.e 
malé štátne úzenúa a nedostatok surovín. Miesto 
toho, a:by sme s veľkými výdavkami posielali 
živnosť utečencom, nahromaždeným na dakto
rý,ch nuestaohJ rprečo skôr neuľahčiť yYsťahova
nie rodín do tých krajín, kde náj;ilu potrebné ži
vobytie? Miesto obmedzovania výroby, robeného 
často bez spravodlivých príčin, prečo by sme ne
nechali ľuďom možnosť vyrá.,bať podl'a ich nor
máJmycib. schopností? Tak ~i zarobia s.voj každo
denný chlieb vla:siflnou prácou a nemusia ho dos
tať do daru. Konečne, miesto toho, aby· sme 
zvačšovali ,prek~ky a navzájom si hatili prístup 
k surovinám, prečo by sme ich užívanie a vý
menu neos,lobodili od všetkých nepotrebných 
pút, ~tOTé spôsobujú škodlivú nerovnosť hospo
dáskych podmienok? 

4. Oza..jstná kresťanská. vôla po pokoji je sila 
a 1nie sla\bosť alebo bezvládne poddanie sa. Ona 
sa celkom stotožňuje s pokojamilovnou vôľou 
večného a všemohúceho Boha. Každá útočná 
vojna proti tým hodnotám, ktoré ·boží príkaz po
koja káže bezpodmienečne rešpektovať, zaručo

·vať a v dôsledku toho ochraňovať a brániť, je 
hriechom, zloč1nom a atentátom na velebnosťBo
ha, stvoriteľa a správcu sveta. Každý národ, 
ohrožený. alebo podrobený nespravodlivou voj
n.au, ·ak chce smýšľať a konať kresťansky, ne
môže zostať v · ľahostajnej pasivite; tým menej 
dovolí solidarita rodiny národov svojim členom v 
takomto prípade 1.9stať obyčajnými divákmi, 
zachov.ávajúcimi postoj bezcitnej neutrality. Kto 
bude môcť kedy odhadnúť škody, zapríčinené v 
minulosti takouto ľa.hostajnosťou, ktorá sa rtija
ko nesrovnáva s kresťanským názorom o útočnej 
vojne? Ona až priveľmi dala pocítiť « veľkým » 
i « malým » nedostatok bezpečnosti! Prináša, 
~náď so sebou aj neja;ké výhody? Nie. Ba nao
pak. dodala iba odvahy útočníkom a prinútila 
jednotlivé národy, .ponechané samy na seba, 
zbr:ojiť do nekonečna. 

Kt'estJainská vôľa t>Q J?Okoji, opretá o Bohom 
st{Ulovený por-ia.dok, je teda tvrďá ako oceľ. Je 
celkom iného razenia, ako jednoduchý cit ľuds
kosti, pochádzajúci často z prázdneho sentimen
talizmu, ktorý sa bojí vojny len.pre jej následky 
a ·ničenia, hrô~y a ukrutnosti, nie však pre jej 
nespravodlivosť. Tento utilitaristický cit je pô
vodu hmotárskeho, chybuje mu pevný základ 
prísnej a nevyhnutnej záväznosti: Taká ľahos
taj1ná pasivita prip:('avuje pPdru pre jalové kom-
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promisy, pre pokusy zachrániť sa na účet druhé
ho a v každom prípade pre úspechy útočníka. 

Toto je ,natoľko pravda, že ani ~váženie útrap 
a škôd, zapríčihených v_ojnou, a,ni podelenie obetí 
a výhod nemôže konečnoplatne určiť, či je 
mravne dovolené alebo za daných okolnosti i 
záväzné zbraňou odraziť útočníka, (len nech je 
odôvodnená pravdepodobnosť dobrého výsled-
ku). . 

No1 jedno je isté: rpríka.z pokoja je 'bo?,Ský! 
Jeho cieľom je ochrana ľudských hodnôt, lebo i 
tie patria vlastne Bohu! Medzi týmito hodnota
mi niektoré sú :také dôležité pre ľudské spoluži
tie, že ich obrana proti útokom je bezpochyby o~ 
práv.nená. Táto obrana zaväzuje aj rodinu ná
rodov, iktorá má povinnosť neopustiť napadl
nutý náro<i': Cím istejší bude tento zákrok, tým 
väčšmi sa zastraší útočník a tak alebo vôbec 
nepríde k vojne, alebo v najhoršom prípade sa 
skrátia jej útrapy. 

V tomto smysle načim opraviť príslovie: Si vis 
pacem, parabellum, (ak chceš pokoj, pripravuj 
vojnu), 1ako aj heslo: Pokoj za každú cenu. 
Rozhodujúcou ostáva úprimná a kresťanská vô
ľa po pokoji. Aby sme si ju nadobudli, pohýňa 
ná-s bezpochy;by pohľa~ na zrúcaniny poslednej 
vojny, mlčanlivé odsúdenie, ktor:é sa dvíha z. 
veľkých cintorínov s nekonečnými radmi hrobov 
jej obetí a dosiaľ neuspokojená túžba ,po domove 
toľký.ch zajatcov a utečencov, úzkosť a opuste
nosť mnohýcih politických väzňov, vyčerpaných 
nes.parovodlivým prenasledovaním. 

Preto My v tejto ohvíli s celou silou Svojho 
hlasu Vás zaprísaháme, milovanl synovia a dcé
ry eelého sveta: pracujte za pokoj podľa Srdca 
Vykupiteľ ov·p.o. · · 

Novoročný pozdrav z Ríma. 

Slnečné v:lákna mim'5za už pradie 

na ·konci starej uličky, -

z navitých nitiek na konárky kladie 

chlpaté zla.té uzlíčk:y. 

Tu s Novým rokom nový život kl'účí, 

každý kvet lásky fakľa je, 

spúšťa sa radosť po slnečnom lúči 

a do farieb sa zakľaje. 

K Novému roku miésto karty s vinšom 

dám milým iné znamenia -

kvety mimózy v našom krají zimšom 

na· slniečka sa zam:enia. 

Martin Janík. 
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\J bazilike 
Ferk o a Ma;i:Jcel sa lien po hodnfj chvíli. pr(r 

brali z údi,vu, k,edrii otec rponi-qijol vystú;píť z. 
troleyľm~u. :mlektč¾y a autobusy videli už 
často, ba Ferko ,;,s~fvieizol na poštorvom auto
bu,se, kto'ľý chodí Ca,s,te}franca. do Bologne, ále 
1:3,ké veľk~ yozid11 }o by tak rýchlo. le~ly, , a 
Jedín.ako n~~o ntrazŕ\y a: do. ktorých môž.e sa, 
nastupovať a ~:S,t,iov:ať v ikaždú chyil'u, to ešte 
n;evidel'. 

D9- Ríma prišli ;pr-edielhád,za:jú-ci večer 0kolo 
sied!rnítj•, teda n:a Il"kaní a llik z mes.ta nevideli . ' ( .. . . 
skoro lllič. Zo $t~ !I'eŕmini dostali sa zar.nie:. 
kofäo minút do dnu kde boli hosťi;ni. Otec 
rozhodol, že najp.n11a~t_ív.ia Vatilkánske, Mesto, 
lebo to !bola priil'»e:tiá odmena de'ťorn : vidieť 
pápeža a jeho ·•~kiik Len rpotom si obzrú starb
veký RÍím, l\ím c-i:,rsky i p;á;p• ežsky'. a Rím sú-
v (' - ( ., ? • 

ca.sny; -modwn.ý: l 
~a druh,-deň o_Jy,in.tej; hodine ráno domáca 

paau. Agneša chcelaii[ať pcánu Guidov.i Mlú kopu 
rád

1 
-ale on pov~ai\re. iih inepotrebuje, keď · šli 

na tr.oleyb'usovú: zás.}v(k,u ·na n:ám.·estí Piazza del
ľlndiperideriza a naslipiJI:i. na tro1eybus, ktorý ide 
k Svä top~te:ršké:mu ámestiu·. · 

- Vieij, - p<;>v,:~F~rko s~s.tr,e, ,keď vystúpili 
.a. zasa cítil :pevnfr. ~u piOd nohamii, - vieš že 
~eď sóm tak oplokoh. po-zerai, :zďálo: sa mi, ~ko 
by· ~scqi boi v. kiinj Toľkú ľudí na uliciach 
toľ:ko vozi-die:l, paláy\v.. .. ' 
. :- Ferko, - zv01la Marcela hl,aspm, ktorý 

c-hlaP'?a, p.óhOíl. lvfar0'1a. uk_azovala na . . S:v-ätope
·ters,~~ n ame.s-tie. 

Ferko s.a . obzrel o ;otal od údi'VJl prikovaný. 
„ Jch . ,~I:k:riutie a ~~mä: uveličenie ro-zosŕniaľy 
(!).tqa, 'ktocy vzal deti ~a r;utky a 1p-0bml sa s nimi 
k- b~e. Le~ po n~koľkých •krokoe-h zastal a 
ppvedál, . · · · · 

- f:Pe,ťaz hfad~eJ! 
;De.ti má:ly teraz;prd-očami celé nep-ornvna,teľ

-~é'.":-fv:}~lk>:: ~1?~tiä.s v9dometmi, stl.poradún, 
P'}W<:ehrn. ,baziliky, .A?oštolSlkým ,palácom a ku-

---:•~.~~ .. f?.a--~-~ j_edtného bodu _námestÍf!-
. ~ ~l~J vel·~ole;)OSti, 8Jko sa vypma· k .ne

~ iť'ťli ~l'ffg!:lq.ltn3/1'.J?.-;am.'bu:tom. Dva voď~niety 
~y.. 40; __ :wý,ijlfy .d~ bohaté vodn.é cho'Gholy 
'i..ifii..e ~kiiff · tisfoet1ni perlami vod1n:ých leva~ 

,e;la ~ä záhr·a.~1:a: 'rra. kupolu. B.ola 'taká 
t®k--a -~~~ . .li-zdWo--aa, ~ strieborné· 0d'.

!11d:i"~ <ťíť~~jú n:;i. : l?e1asé._ porzs'1,<lie' ne-
. a veľkol~posť st1p-Oiradia 

Sv. Petra. 
véhe> prost r,edia,, ik.tor& ju obklopuje a bude ich 
naibádiaťt ~by samy porovn-áyaly j~ótlivé roz
mery, Keď _ sa, :priblížilí 'k stlpotailiu, jeho nad
stavda (at~ka) #aila sa deťom chrá,mom1 spočíva. 
júcim l_lá ·stj.poch. Fellko, ik:to-rý s,a. ešte nikdy _ne~ 
dti:l täký. iiepatrný ako teraz a zo-či - voči 
nehybnénm stlpú _:_ obrp:vi podo~a1' sa malii.čk~
m1fnes:p-0rkojrnému tr.p~IÍ!kovi, ~pý,t1!,l sa otca: 

- Aký veľký ·ooďe ,tento stlti? 
- Obíďte ho; 
Je.dn.Q vľvo a drubé · vpravo pohly sa deti,, ale 

miesto toho, aby sa_:stretly, szor.o poblúdiily. 0-
te:c icli potom zavioool ,dó s,tí'ediriej ch0d:qy štvo'r
•iradého stlporadia a upoz.or.njl i~h Illa š~rku pries
torµ :i:nedzi ~úítomymi ra.dmi stlpov, ktorá j.e 
ta,ká, že sa do nej ved:l'a se"ba zmestia dva koče. 
. ___'. K,eď -Sv. Otec·. P1ussXI. vyšiel -:y júli roku 

1929 po prvý raz _ z va:tilkámkeh◊ pa!lác-a, -y:eľký 
sprievod; ,nes'(tci áj.ávn~tm.e Najsväte-jšiu Svia
tosť, kráčal ťádei;o talk, .ak0 z1!, dávny.ch čias 
vidy ťadeto chocµevaly chýrečné· ,procesie Bo.a. 

. žieho Tcla. · · · · 
Stlpovou chodhou ,prešli až k Brqnzovej .brá

ne. Medzi stlpami. ilaJ stupňoch o:p,rátenýeh · k 
~1ámestiu, ~edeli st~ci, žeľl.'y a , deti a zd:alo sa, 
že. na teplom slnioo~u l>'3. oblažujµ neo'binedze„ 
ným vJ<;hµtnáy:uriin šlobod:y v· fu;kej dôverhos:ti, 
ako <ledinčarua, ,ktorí sa .sidu v· nedeľu po,poludní 
na !ťichý:-ch p:odstienikoch. 

Pr~ Bronzwou bránou zaJlitali. ~kupina . zve
~a.ycov n:azer3ta ďovnÚ.tr3r. Dolu p:red schodmi 
stáli dvaja .žaálrlá.ri a DA schodocll. <lržal st:ráž 
švajčiarsky gardista, ,ktorého uniforma udrela 

. _ . . _ " . 1 -Qťec'.ko, prefo je taiko týoh ' 
stl~v? . 
. . T. .~hX~ -~f pmh<>tl' ie bazilike 'Pol hoden. jej 
:v~l'4'te:J k~~y;: · 

,_"' Ä Kto,$ l'éb_ ~ťáMtlľ?,: 
- .S~v.irteľ,JI~-~a --rožkaz ·páipefa Alexan

~.ar VU. P~t_,ä;. _<;J1tiz;tfot€ si a,f _zblízká s+1~y .ko-
lonadt · . • "-"P ' . JY. . ·- ·< • 

_.i>~n Gpi~ si 2!a1Bcle'ni[J .že dá deťom mož-
Ii_o~:· . <<,t(l.@?1a[Ph~_>> __ ${t ~~»~~i\_ Ó uetuš.enej 
velkole-pos.t.i ~ a eelelib fuho rqzprávko-

Stipľ,vá chodb11- (bJo0,ad:r},, óbkfucufúca 
's vato péte:tske nám•estie 

7 



hneď ~ťom do ,c~čí, le~o je sos~a.yená z ~strých 
pruhov 'látky Vd farl;fáoh Svätej Ríše Rímskej: 
:žltých,, č~rv.,e;ných a tma-.v.obelasých. 

- Môžeme isť aj bližšie? 
- Tér~ nie. Inotedy. Diies·si.m-usínie obzrieť 

Svätq,p~ers:kf . veľ-chrám.- . 
Vyšli pa nám.el:!!tie. ľ~ niekoľkých ·krokoch 

zastali. Hl'1qeli. na ;p.riečeHe,chrám;u, na stlpora<l.ia 
k3loná:di . na v-0domety, obelisk, Ha ško~~ku 
ulicu Via' delia C.oneiliazi.O'lle s A.nje:jskym ln:a
d9m a tib~:c~ýÍn háJbrežµn v úz~. Nové· divadlo. 
Nové čaro. 

Vqzidfa, ktoré tam qolu p:remä, v:aly, z.daly -Sa 
p.yť adtial'rto detskými !hračkami a Yudia., f~gúr
ka:.n:íi 11a šaeihovni6i. Lež' cľii'ám0:'vé priečelie, p.o
zon;rva.né· zb.oku, javilo $l;S v tá.kej .n~mŕernej 
veľkQsti, že to v2Jbuďzqyalo až wkosť. Kl.l'polu 
nebolo v:i:dno. Deti m:ičaly. Blízko 1schodišťa ÍCh 
otec upozárrii:1 iia ;;óčhu Sv. Pa-vla, -ktorá stojí ná 
j~ho úsp•~tí ·s wai.vej stirany, ~a druhej, strane . 
stojí sóch:a S'\1. Petra. Ppe deti to ibpl nový opjav, 
110:vý údiv. Fer~o: pqdišiey. f;J,Ž , k . li!oche a stal si 
v~éll'an_~j na P!S!Yi '3;l.H>!PY j:u c'hcey odmeráť. No, 
nedos.ahoval a'J:'.li do výšky zá:kl'adu 0podstavca.. 

- Si akó •muška, ..:._ póvedálä. M:arceia. 
• - ,Ale keď ,s.rµe šli a ppzera)i ~8: <;>ptiaľ\ - 1?9-

v#(ial chlapec, ulp~,Zlljlú,e na:. ulíc'~ Via dclla Conci-
Haziqn:e, - zdaly.Jfa,ce1kom nia,lióké. · 

Obzreli si ešté vodomety. 'Choelhole· striek;aj.ú
aej vc;xdý ,poď (l:yeih0m ľili1JÍJ~k~ho vá;nku akóby 
boly ,žartov.:aiy só _slp.kom. I{lúČik Rutnikov, usa
denýcll ~ J?OOpieraných ~ pod,sta.vec:óbbliska, pri
pomiual včeliu rodinu, :Ktorá sa chystá vyrojiť. 
Deti preúi.kazovaLy čím ďailéj tý;in vMší záujem 
o roi'.ňlery: P:ri nie-kfur:ycli z;n.3te.n:iaéh ,s1kríklyi. ~ko 
by '~oly . ohlašov3iľy nový objav a. zasa. 'sčú~hly 
v údiye. Ma1á . Ma.:ooela ,·konečn(} povedala, ž.é f.ej 
Svä;tópeter$ké ná1Ueísti~. pripomína more, le:bó 
čí,m,• dlhšie :sa naň čfov@lk: rpďzeI11>, tým viac .. ,má 
doj~m, ž~. ~·~ ohzek• stále·rdzširuj~. 
Do„ba,zŕljky vóš:li veľ¾,0u ip,r:ost~ou mtžovou. 

b_r.áno'Q ... Mt:rno,vol'he z~staii, v <,ťhtániôvef':gr:ed~ie
rii,. ktorá-· je všeobťeéne :pokla<la;ri_á za n;ra.jštrovsM 
staviteI'ské di:e.ľo._ Pre. j~j veľkole.,B&$-ť, +iádpernú 
pe~_pektiťqJ ,pa:PJ:"í iist-0tn~ ~ najk.rajšie a• 
I/:~jšl,ávnéjršie;mie.5biósti'.; ajké :kedy,§<ta:vié'fäké u-
menie vytyotilo. _ 

Pá11 l}uiťlo 1Jskä:zal d~ťom ;p-äť ~ran, ktoré vedú 
do ,óhrámi;dt z kt-0ťýeh jednä, '.1prvá zp~a:.ya, j.e za
muro'Vaď;{t a }~á: ·u~paš:tred ,téľiký kr!ž. To- j~ 
tak>ZVana Sy;ttá, br.äna, k·tor.a. sa otyax-a len z 
pti_I~žit~CMlfostiv4h0:, 4fäe Sv:ätéhó i-óku .. ◊t
váTanle, Svätef prany je veľmi' slávin0$:0J.é, Jébo 
9,tvára ju &áut ·.páipež°, idop;úc na. ňu dra}iócenným 
I,1.}aid:ivkom. B:ŕáih-á j ~ ,wtom otvocena cez .éelý 
Sväťý mk, poč,as, ktorého m,ôžu ·veriaci obsiah
nuť zo zvJ.ášfueh:0 ·pov;0lenfa Svat6hg· Gtca plno~ 
n,ioc,fié. odpw,tky a lllliŕLt>rlámie duchov:né,-milosN. 
Otep __ ukážal deťpm' vzaem:u pa;m;i~tku. ~0 starej 
bä:zililky : mozáikový olimaz Dddičky . ildor:ý- s'a 
n!1&4o,df 11ad ~~ei'drrlýrni _m,režami <?Pr;ti. ~,pukiej 
r~zb.e •do UW'•amora; ,pred.sta;vujúcej ~verovál:i.íe 
stádil- {hŕ, Petro.v.i,, k'.t;ôiiá je za:s n.a<l prootré.ônq11 
t>r:onz,o.v\Ď:u>brá~du-'olt soch'ära Eil~~t;i . . Táto :~ta
l"~ R!\;>zari.ka pbJa v:yhotoV-~JJ:á podľa ná:kres,u od 
Giotta. · · -

Najbližšou bo_čnou bránou v,ošli do chrámu a 

zastali-si uprostrea. Niekolb metrov od slávnej 
ibrä:ny, kto.ni soť}hYi,r Fila11evyb.Ótovil z;t ,pápeža 
Eugena IV. ešte. pre~ sta:r:Cs.v:ätopeterskú bazi
liku, . postáli ch,:íťočku n~krúl:tle-j porj:ýrovej 
ďláždid, na ktorej -sa zast~}i ci..c;á;ri.~ •~ra:H, a.by 
kf ~~Čky 1l<:>žkali 'krí~,. )c;tP" . im -:I{?drlJeool kar'" 
clinal-Hadk;naz a prewh~alsa svatenoo v.od.ou 
prv, než šli' ďalej . Po '1irtí::lj .zas'tá-v,ke a celko~ 
';bnÍ pohľad~ s, tohto. mfoot!ti$'4,,1;ltl i.J:µ:. otec:·svä-
+. • vo. ~'t, h l . .. l • d , v ✓ • 1 . „eruJ~KY zo z;i e. o· mr~0-1::qPfl: _rza,rre ~Jeilllli a 
nuiehódiace sa pri prvých ('6Ch pilierocli. s jed" 
nej i druhej strany chráim ' 

- Poďme sa, p.režehnätsvätenou vod<lu,. -
povedal. · 

Ako sa taik prfällžov;ali ' svatenióke - Je ·ťo 
ver:ká mušľa zo žltého si-en!:eho rocamoru, ne.se
ná dvoma ..;:1:njelmi - ajeli sa stávali fak 
nesmierne veľkými, že td .pvek,až o~iam liech
cel veriť. Keď sa napqkon lií"~<'>';d,6tlfol tcrhomen
šieho; , os.tal ;iarazený. :N:rps§L1J.o,V'~ nťu ani p_o 
pás· a-bol to t.en istý anj~ co -sa mµ zdal byt. 
od chrámového vchodu ajeličkóm, ktoŕ:'é'ho by 
chytil za krýdľa á v }~j . ruke :uni®l. . 'Le,n 
teraz vid~, že• anjel j~ Qeľ~ vä~iJí ,qd neh.o a 
MarGela si :musela-na 1)l'-StJstať1 aby si m0bla vo 
sväteničke omočiť .prsty: 

- Oh,.•:aiká veľká- sva;: •· č;k.a, --: ,zv:o1áfa. · 
Otec sa usmial a ipoú ; : Qv:ecl:al: 
- Po.zrite a-kí ,sú .ma;li1 fila na, druhom kon

ci . kc;Jst.9la. Nie je, máž.n;j ro-zoznať nikoho na 
tak'4 dial';ku. A" všimnite ] ,áj baldachýn. upr.os
.tréd na:d oltárom, spéíva:júd na ~tytoeh 
stlpoch. Je z br~nzu. :r-{e.z~ sa, že by bol veľký. 
Ale. uviôíte zlí'zka, 

V, plwef ~vili. kostól s2videl deťom prázdny; 
ale a.kó ~fi dďprédíi:1 zdal.cisa im, Ie sa· objav.:ijú 
stále noví ľudia. A nád~j. ~j tot9 j.e jeden z 
mnohých ,d0jm9v, :ktor.~ ,pôsabí ~vä;to~tersl{y 
~i.-' k"'~ b . . ' 1•...:i~ v t 1• '~"' ._, IA!-l,aim., ¼G ·sa o JaN\tJu ·-a~zo,yse '1ty01,, su..an, 
tkde ~a ten čas, . .kým. ~ú y-jednej, kaplnike q,p.ravy 
- yed'. tát o stav.ba,nfo je,ú:kdy hofo:vá- ,v dl:,uc 
hej sa nevušene kon:ajú boh~luťby, ~de húfy 
ná.'v:števníi:kov n~eduj,ú ia hú,fmi., préjdu _ celý 
chräm, i vyj~u z néhq .p,obodine, ba i via:c· a ani 
salen: n:evideli. · r • 

Kým: tak ·kráčali .smenbn ~ kupole, pán, Guí~o 
uka,zóval de.eQD:). v:eľilté· qhú~y, pfil~re, výkl®>'IFY 
v piiliéro.ch a sodgy YO ;vy.l-}eliilt91>;b., i ob;rovské:fi
g!J-ty:, unú~tnené :na 9):>lttlpcli chrámových lodí... 

- O,t;e·cko, čo šú to zai ~ochy v tých ,výklen
ka.ch? 

- To sú e;akladatelia-tlb.'.oU - svätci a, sv.ätj.'
ce. Hľ.a,,.Sv-. Vin:ce;nt .z B~.Sv.Tet~zika ježišk:o'
va, Sv. P~ter z Alc;antaey. ,A;ko VÍdíte, sochy' sú 
um~tnené v.o . dvoch rádi),i;b. V §pôdriom ŕ:ade 
sú . už. zaipl:riené všetky ,výkleúi4;-yľ kýni vo 
vrch~óÍh l'ťl.M , ;íe ni,ekciľk;_o výi~eŕl,kqv eš'te 
prá;zdnyc.h. Posleqné sqct,hy;, k-to.ré ta . n:rn:i~stnili, 
·predS:tv-uj:ú Sv. Já,,i;ia, Euµ~a, zrukladat€1'.a Kon
g:regäcie Jém~a sa Marie; ,S:i . .Jána Boscu, Sv. Eu
fraezi~_ Pelleťtier; ,za;kla~~ľik:Y :SMtier. Di;)ib~:epo 
Pa.st:iera a M:'átk.y 03{brl!n11 ·z~a:dateľ:\{y ~10-
riárok Bo~~ého, Sro.~- li:Tv~)ep/ že -tieto :rn.ta
moroyé ,so<;hY $Ú š,es~, métiov vysó)té a ,vá:žfa 
každá od' 20 dlQ: 30 ton. - - .... . UoneGeS'sj. 

(Po.kra~ovanie 1).;asled'uje.) 



Palatín 

.Palatím je asi 50 metrový paihorok, strmiaci sa na ľavom 
brehu rieky Tibery. Podľa povesti tu ,bol zailo.žéný Rím roku 754 
a:lebo 753 pred Kristom, teda viac ako 2700 rokov odo dneška. 
Založil ho Romulus, podľa •ktorého bolo mesto nazvané Roma 
(rome je gréC'ke slovo a -znamená silu a udatnosť). Rím sa čos
koro rozrástol aj na susediné paJiorky, ,k,torých je sedem, a preto 
ča:sto je aj dnes nazýv-aný mestom siedmych pahorkov. 

Na Palatíne už v najstarších dobách bolo ,postavené niekoľko 
poha:nskýeh svätýň. Za Rímskej r-epubliky tu;ná bývaii mnohi 

, vynikajúci občania, ako slávny básnik Catullus, chýrečný Cicero 
a iní. Cisár Augustus vybudoval na Pal,atíne nádherný chrám 
Apollona, obkfopený stlporadiami a ozdobený prekrásnymi so
chami. ·Pri chráme založil latinskú a grécku knižnicu, v ktorej 
stála obrovská socha boha Apollona.. Okrem toho postavil aj 
chrám bohyne Vesty. 

Cisár Augustus na Palatine aj ,býval a jeho dom, rozšírený 
za nasledujúcich cisárov, stal sa najvýznamnejšou budovou Pa
lati:na. Behom storočí vzniklo ta:kto nádherné pano;vnícike sídlo, 
ktorého názov « Palatium » nadobudol všeobecný význam << pa
lác». 

K9ncom .staroveku rimski cisári oipustili tento pa:lác, ktorý 
začal pomaly pustnúť. No, jedln.ako e.šte .na začiatku stredoveku 
bývali v ňom niektorí pápeži. Potom sa rumy, nivočené najmä 
lámaním kameňa, menily na záhrady. Z týchto je najchýreč
nejšia záhrada n azvaná Farnes.ká, ktorá sa stala prvou botanic
kou záhradou sveta. 

Ocl roku 1870 Palatín je majetkom talianskeho štátu. Na 
štátne trovy robia s,a tu už dilhé desaťročia vykopávky a aréheo
logi.oké výtskumy. Z časti, ktoré boly už dávnejšie vykopa
né, ·pozoruhodnejší je talkz:vaný dom Lívie, Augustovej manželky, 
v ktorom sú pekné maľby na orrietke. Daliej je tu dom « Celo
tiov », kde boli· vychováv-aní cisárski sluhovia. Zeujímavé sú v 
ňom rozličné nápisy, vyškrabané d'o omietky na stenách, ktoré 
majú č-asto protikresťanský charakter a známa je najmä ka
rikatúra ukrižovaného Krista s ,hlavou osla. 

Velebné rumy Palatína 

Z rímskej kroniky 

Ustredný výbor pre prípravu 
Svätého roku pod pred.sednict
vom .Ms.gr. Valeria Valeriho poz
val všetkých diplomatov pri Svä
tej Stolici na recepciu do paláca 
Torlonia, v ktorom je jeho sídlo. 
Na recepcii zúčastnili sa okrem 
di,plomatov aj mnohí kardináli a 
iní vysokí cirkevní hodnostári. 
IDavný tajomník Ustrediného 
výboru informoval prítomných 
tak o prácach, ktoré už boly na 
prípravu Svätého roku vykona
né, ako aj' o pracovnom pláne do 
budúcnosti. 

Dom pokoja, Roku 1944, teda 
v čase, keď na taliainskom území 
zúrila vojna tým najstrašnejším 
spôsobom, Najvyššia Rada Or
ganizácie ,talian-skej katolíckej 
mládeže urobila sľub, že ak Sv. 
Otec Pius }(II. prežije vojnu v 
dobrom zdraví, postaví z vďač
nosti :q_om mládeže

1 
nazvaný 

« Domus Pacis », t. j. Dom po
koja. Od tých čias vojna skon
čila a ked'že osoba Svätfho Ot
ca vyšla z nej, nezranená., Naj
vyššia rada prikročil a od sľubu 
k skutku a celá talianska kato
líoka mládež s nadšením sbiera 
peniaze, aby jej Dom prokoja 
bol čím krajší a mohutnejší. 

Zaujímavá umelecká ,rýstava. 
<< International Association of 
Foreign •Refugees il} ltaly » us
poriadala začiatkom decembra 
výstavu sôch a obrazov, ktorých 
autormi sú politickí utečenci, 
žijúci v Taliansku. Na výstave je 
asi sto umeleckých diel, z kto
rých niektoré majú pozoruhod
nú hodnotu. Vystavujúci umelci 
sú rozličného pôvodu a niet med
zi nimi ani jediného Slo:v-áika, le
bo nateraz ani jeden slovenský 
výtvarný umelec nie je v Ta
liasku. Z Ríma túto výstavu pre
nesú do-Miláma a iných veľkých 
talianskych miest. 

Kvetinový hold Pam1e Marii. 
Podľa starých zvykov na 
sviatok Nepoškvrneného poča
tia Panny Marie dňa 8. de. 
cembra: aj tohto rok.u celý 
Rím vzdal hold Matke Božej v 
rámci rozličných cirkevných 
$lávnosm. Najkrajšou slávnos
ťou tohto dňa je tradičný kvetí-
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nový hold občanov Ríma pri Ma
rianskom stlpe na Spanielskom 
namestí. Od rána do večera bolo 
Spanielske námestie preplnené 
veriacimi, ktorí svoju Madonnu 
oslavovali kvetmi, spevmi, hud
bou a modlitbami. Na slávnosti 
hraly účasť 11ľ1;nohé vysoké cir
kevné a svetské osobnosti, ok
rem_ iných r~ky mešťanosta s 
mestskou radou. 

Duchovné cvičenia, Slovákov v 
Ríme. Vo dňoch 19.-23. decem
bra 1948 odbavovaly sa u Otcov 
Jezuitov v Ríme duchovné-cviče
nja pre Slovákov. Skoro • všetci 
mužskí členovia slovenskej rím
sikej kolonie sa na týehto krás
nych duchovných cvičeni~ch zú
častnili. 

Rokovania IRO. Koncom de
cembra zasadal v Ríme Ustredný 
výbor Medzinárodnej organizá
cie pre utečenaov. Na program,e 
bolo okrem iného aj uzavretie 
dohody s talianskou vládou, pod
ľa ktorej sa. Taliansko stáva 
členským štátom IRO a upravu
je sa -práivne postavenie utečen
cov, žijúcich na tal.ianskom úze
mí. Dohoda bola podpísaná v 
slávnom Benátskom paláci kto
rý je teraz premene.ný n~ mu
zeum. 

Slovák spieval v rímskom ra
dia. Mladý slovenský umelec, 
spevák Ladislav Pudiš,. ktorý po 
niekoľkoročnom študiu v Ta
liansku získal už niekoľko od
mien na speváckych pretekoch 
v.o veľmi silnej konkurencii, na 
pozvanie talianskeho rozhlasu v 
r ámci programu mladých umel
cov spieval vo štvrtok 16. de
cembra v rímskom radiu. Us
peoh~ kto'l:'ý malo toto jeho vys
túpenie, je zaslúžený v plnej 
miere, lebo Ladislav Pudiš má 
veľmi krásny a dobre školený 
hlas. 

Pomník Piovi XI. V bazilike 
Sv. Petra začaly sa• práce s pos
tavením pomníka nebohého pá
peža Pia XI. ktorý bude v kapln
ke Sv:. Sebestiána. Pomník búde 
odhalený 15. mája 1949 z.. príleži
tosti svätorečenia blahoslavenej 
J' anky z Lestonnac. 

Chrípková epidémia v Rúne. V 
deéembri bol Rím navštívený 
ohripk-0vou epidemiou. ktorá 
pootihla asi 300.000 Ósôb. · 
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Nikdy v živote som nemyslel, že staré slovenské porekadlo, 
ktoré hovorí: « Sto krajov prejdeš, sto vzykov nájdeš», mohlo 
by byť tak veľmi pravdivé. Len. viacročný pobyt v cu._dz.ine- :oia 
o tom presvedčil. My Slováci mám(} mnohó peknýoh zvykov a 
medzi najkrajšie patria. vian.očn-é zvyky a obyčaje. Keď tak se
díme v kruhu na.sich rodín pod vianočným stromčekom, ktorý 
žíari svetla.mi a ozdobami, anf veriť sa lllám nechce, že by mohol 
byť rliekde na svete kút, kde Ježiško nenosí ani stromčeky; ani 
darčeky. A priizn.ám sa úprimne, že pr:vé Vianoce, ktoré som 
prežil v Taliansku, zdaly sa mi veľmi vefmi smutné a nesviatočné 
práve preto, lebo boly ·bez stromčekov a ~ darčekov od Ježiška. 
Len o rok neskoršie, keď .som už lepšie začal poznávať život a 
vvyky tohto veľkého katolíckeho národa, priši-el! som na to, že 
vianočná láska a štedrosť nie sú tu menšie -ako na Slovensku, 
iba spôsoby, ktorými sa prejavuje, sú rozdielne. Jedným slovom 
povedané, Taliansky národ :tná inakšie vianočné z.vyky. 

Stedrosť a láska sú všade na svete spôsoby, ktorými sa os
lavuje narodenie Krista Pána. Preto u ná.s Ježi~ko nosí svoje 
darčeky malým i veľkým. A b.,oci v Taliansku Ježiško darčeky 
nerozná~č;L, . j,ednakq, ta.liainske deti nie sú na darfokoch ukrátené, 
lebo na pamiatku Troóh kráľov, •ktorí malému Ježiškovi priniesli 
svoje dary, rozdávajú sa tu darčeky na Tri krále a deti veria, že 
ich prináša Befána, ktorá, sa spúšťa do domov dolu komínom, aby 
dobrým deťom nadelila mnoho dobrých a krásnych vecí, kým pre 
zlé deti prinesie iba metličku alebo prútik. Befä,.nu sL prcd\\,tavujú 
deti ako starú ženu, . ale v skut-OÓnosti jé toto meno prekrútené 
slovo « Epiphania », ktoré je starým drkevným názvom sviatku 
Zjavenia Pána, čiže Troch kráľov. A tak, ako u nás Ježiško, v 
Taliansku, ale :najmä v Ríme Befána sa usiluje vyplniť želania a 
prosby deti, :pre ktoré musí na:kúrpiť hrači(hl{ .a sladkosti od vý
myslu sveta. Aby sa nemusela. Befána ustávať -chodením po roz
ličných obchodoch, už od dávny-ch čias v samom strede Ríma na 
krásnom námestí Navona vydržuje sa počas celého vianočného 
obdobia až do Troch kráľov trh pre Befánu. Chýr tohto trhu je 
veľký a niet sa veru ani čomu čudovať, lebo celé toto veľké 
námstie je zap1nené šiatrami a čo šiator, to nové prekvapenie, 
nová krása. Niet vari na svete veci, ktorá by mohla deťom spra
viť .radosť a ktorú by ste na tomto tmu nedostali kúpiť. Od 
rána do večera tisiee a tisíce detí- v aprievode rodičov chodia ód 
šiatra k šiatru, obzerajú vyložené veci a keď sa večer vrátia do
mov, v liste, adresovainom Befáne, vyslovia deti svoje t~by a že. 
lania. Netreba ani zdôrazňovať, že keď deti iZa:Spia, otcovia a ma
mi~y: veľmi ipo.zorne čítajú riadky pre Befáam, čítajú, a usmie
vajú sa. Usn:nevajú sa aj vtedy, keď ,sa im oči zatiahnu akousi 
čudnou hmlou, pod ktorou sa rozplynú hranaté litery detského 
písma. Lebo tak je to všade na svete - u nás Ježiško a v Ta
li-a.n.sku Befána len v bohaitých domoch môže vyplniť všetky že
lania a túzby deti, ikým chudobní rod!ičia, s potil.ačovanými slzami 
v očiacll .povedia sklamaným prosebníkom: Vi~ tohto roku Be
fána už všetko porozdávala a nemohla ti priniesť všetko, čo si si 
zažiadal. A ešte smutnejšie je, '½:eď ·bieda prinúti .povedať rodiča 
takéto 'sl,o,cvá: Vieši BéfáJ:).a ti nepriniesla všetko, čo si si zaži.a;da.l 
možno preto lebo, si nebol dO"brý. Len ten, kto má deti a ľúbi 
ich naozaj úprimnou a hlbokou láskou, vie pochopiť, aká bolesť 
trhá srdce_ rodiča, ktorý je prinútený takéto sl-0vá vysloviť na 
Viamoce. 

Nuž ako teda vidíme, vianočné zvyky-v Ríme sú trochu inak
šie ako 'llaše zvyky. Len bieda, •ktorú tu nájdeme, je práve taká, 
ako naša slovenská bieda, lebo ·práve tak vie pokaziť radosť a 
krásu sviatkov narodenia Krista Pána. 



... 

RO·.ZHOVOR POD OBELISKOM , 

Cítil som sa strašne opustený a 
máme bplo moje úsilie za;pl~if po
cit s~óty. Ufiékol sarh z izby, kde 
vanul na m:iía ,z každého kúta chlad 
cudzôty a tblúdil som osvetlexi.ý,mi u
Licarni Ríma, lež lllik.cte som nena
óhádzál pokôja. Ustatý a smutny ~a
dol som si konečne na kamenné 
stupne podstavca vysokého · egypt
ského obeliska na námestí Piazza dél 
l'opolo, ·ktorého pri~iStranstvo pohtú.
žené bolo d:ó polšera. Hlll!k zo stre
du ~esta doliehal .sem len tlmene a 
jasný bol i!p:a žblnkot vody., "ktorá. z 
v:odomeb;>v ·ua úpätí obeliSK}L padala 
do mramorovýJ;h nádrží. Zažmú~il 
oči a :i:techávajrúc sa únášať jiba ďale-
kým ·šumom mesta a žbhikótom vody, 

uasiloyal ;som)ia na -nič nemyslieť a 11ič necítiť. 
Neviem, rukt> d1:ho ·som tak . so z~úrenými 

očami sedel, keď odrmzu mal som dojem, že 
ma ktosi pozoruje. Usíl~val som sa sám seba 
présvéQ.čiť, že Je to iba klam, lel:io: nepočul som 
R,roky, ktoré· ,t;iy boly vedľa mňa zil.staly, ale 
po:\J.l'ad, ktorý bot na< Iľ+.ňa, upretý, cítil ~orii čím 
ďail.ej tým jasnejšie a tak s~m sa ,konečne roz
hodol ótvoriť oči :a presved,č11! sa, či :qra smysly 
neklamú. · 

_:_ M~li ste __ prljeinne sri,y '! - spýtal sa ma 
čiovek, stojaci neďaleko, 'ľahy jehcf tváre. boly 
v sl~bom rozp~ý1enom svetl~ neutčité, al~ jeho 
hlboký hl>as fból -príjemný; teplý a mäkký. 

- Nespal s001; - qdpovedál_ som skoro nevrlo, 
i ked;' n~eho snah::i, {> :rozhovor n~qola mi 
nepríjemná. Len -~ mi ~dalo, že. sa, veľnµ zne
nazdania dotkol v,-eci1 ktoré :ina, tak v-eľmí trápily. 

- Niekedy n.esphne,: a jednako ·9nívame,· ~ 
povedal neznfi,m:y a: ma.1 ·sorri dojem, že to hovorí 
viac seJ>e, než mne. , 

- Bohužiaľ, -riekol som zamyslene. 
- Bohužiaľ, - opaJwval aj nezná.my. ~ A 

nebolo by v tom nič zvláštm.eho, .keby tó nezas
tihlo c,loyeka ma taikých miootachl ktoré' si -Zq.$,

l~ŽÍ-?,, aby ,každý choéliL -0kólo nich nielen s .otvo
renými 6čami, ale aj snd:com. Keby sme nemali 
hlboké príčiny, . llikdy•·by sme 1!1:a ta;kýchto•mies
tach, phiyob. krásy a :slávnej misn:ulo:sti, né\Sllívali, 
l~bo riie · jé možrié;_,ajb,y ~j ;príčina a: :prédmet na
š¼h snov boly také. S]kve1é; talfé i:iádhefoé a 
slá;vne, .ľf ie, mjr :nesnív,ame <;>· ti~.cročnýoh p'alá,. 
coch a umeleckých. die1aoh: Veď v tých snoc:4 
sa práve usilu~em.e odtrhnúť 9d p,r,~tre4iaJ kto& 
nám všetky :rtieto veci pop:úlka v najplnšej ŕmere. 
My pu,tujem:e :v ;duchu tisíce 'kilomét:mv mofuo 
za predstavou ošarpanej chalupy,, za.svetlom Mi 
naš_ej milej, za vráiskatl:>u tvá,ron matky, ;alebo 
za· drobným cu,p-oťom huclatých · detskýt:li nô
ži~k„ 

;Hlas e:udzinôe.v -bol vyróv:na:ný, no bolo v . ňom 
toľko•z~t,ret_éhp sanúťkµ, toľ1ko·'ŕudškého ·tepla, 
že. šom h~ nacúvál aiko mtcik:u1 vyjadrujťúcu·• 
vše6ky moje .city. ' . 

Chvffiku bolo ticho. Ci.ldz1nec sa odmlčal. Pre--
~ .,. t 

šieľ si- r-tikou po Čele a potom sa prú.dko :ku mie 
obrátil: ' · 

- Vy ste tu.-01.1~inec, - ,pov.edal ,ni .a nebola 
to otázka, lež tvrdenie. . 

Prisve.dť!il som. . 
- Ved.el so.ni i;o. Videl som mn.oh.o takých, ako 

ste vy.. A všetci mi boli 'blímti, lébo · trpe!i tak, 
ak-o ja trpím už roky. Boli to. moji hratia, jediná 
moja rodina uprostred cudzieho sveta. . 

- Vy ste bäs:nik, -,- povedal som odrazu ja 
s takou istotou, s akou on p:red CJbvíľou tvrdil, že 
-som cudzin,ec. A _ ani nevŕep:11 preéo som to pó
v-edal, veď neboly to ne-jvhodnejšie slová. 

- Básnik, - zvolal do.kn,utý. - Básnik. Do
bre, som básnik, ak môže byf básnikom člóvek, 
ktorý už roky n'.éP:íše, lebo. reč, v ktorej plynuly 
jehp ver~, ne.rozumie nikto na stá kilometŕ-0v, 
ak môže byť' básnikom člo\šek, kt~rý len, v d1iši 
lílá napísanú bolesť a ni:\{omu ju vysloviť nemô
že, lebo je t.o bolesť, ktorá tu nikoho: netrápi. 

fäwoľil rýchlo, ale trhano. Potom zdvihol oó 
k oblo.he, oproti ktorej .sa črital tmavý štíhly ih
fanec opelisku, prenesený sem od ,brehov Nílu 
l}red m11ohým:i storočiami. 

- ,He,j, som· báí;IDi~, ak sú ešte veršarni . tie 
tajomné· -:inaiky, vyryté v tómto žulovom 0nelis
ku. Ale vy dobr-e viete, že to, čo :bolo kedysi 
veršaw, nie je viac nimi, lebo nikto -ich už nevie 
prečitať; nikto im nerozumie, ničie sľdce viac ne
ro~ohrejú a sú nemé. Vo svojej fantastickej po
dobe sú nesmyselnejšé ·ako ten kameň, do .1:rto~ 
tého sú v~ap.é. Nuž povedzete, sú to ešte verše, 
sú to ešte ,básne? 

Zamlkoi ,a ;11~:viem1 či iba preto, <1,by nabral 
dychu, alebo oz-aj čakal na ~oju odpoveď. Al,e 
mohol ~m odpovedať?-

..:_ Nie sú, .- -0,dpov~al si po chvíli sám, l~bo 
moja_ odpoveď nechoqila. - Nie sú a tak, ak0 tie 
tajomné maky nie sú viaie ani pre vás, ani pre 
mňa, · ani pre celý lUtt,1.a Táliansko básňami, ani 
Já nie ~om báisn.ikom pré nikoho: tuná. Som tii so 
svojími 1citmi a _so sv·ojou bolesťou taký osamo
tený a ne$rpys.el:n:ý, ako tento kamenný t?t1p, ba 
osamotenejší, lebo ten stlp as,poň hlá,,sa slávu ví
ť<aza., któ:ry 'hó po vyhratej, vojne ukradol z pos
vät,ných egyptských niiest, kde vmikól a zname
nal všétkó: Ale: ja-? Mô.wm si ja namýšPať, že. 
by som bol Ul:kým .skvelým ~védectv0m tej ·~bôf-· 
nic~ej slfovy, Čffma z mojej vlasti yyhnäla.?'Bol 
by so,m bláz:o-;n a: pie: básnik, kedy som si to na-
mýšľal. ' 

- Ale vy ste nie kameň. Ste človek, - usi
lpval som ~ potšjť ho, - a máte ešte vždy mož
nosť ná:v.ratu. 

Né~n.ámy sa :o.a mňa p~zr-el dl!tým pohľadgm 
a-,potoín po.vedal ismubný,m, ale takým smutným 
hlasom;, že sa mi srdee ·holesťou,sovrelq: 

- He.j,, to ináim. V~d,y mám mo~os.ť návratu. 
Veď _,a:j ten, ··~orn:enny obeli~ môžu ra.z zas:;i, pre
µiesť na brehy Nílu. Len jedno je. nemožné. Ne
fuo~rre je, aby mu t.ru:n po tálkej dlhej · neprí
toínn.osťi ZáSá por,o~umeli. 

J. o. 
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ZO ŽIVOTA SLOVE!'JSKEJ INFORMAČNE[ K!1NCELÁRIE 

Náš 7.iodp0-yedný redaktor; Talianske úrady ne
d·ov:oľuj4, 0áby iodpo:vedný,ri,1 r.ed!aktorom čás0pi
su,;Jlačelié1J:0 ·!l'la i.ch· Ú!ZerriÍ,-iboI eu~me.c, _preto aj 
náš časopis «Run» m.us,el si lJ.ľadať ;,>:f)dpoved
ného re<;laiktora, ktorý je tá:li:µi.s-kyrn. ,štátnym .ob
·c!anom . . Mali sme to veľ;ké šťastie ie sa riám na 
túto funkciu podarilo získať p'ifä~ Petra Chimi
n~lli f' ho, zriamehó t;il.i~keho spisovate.lia,, p-u
blicist.u, redaMor~ a priateľa slovenského n:áro
~-a. N'~, me_ men:šte. ;pri.~teľ~tVQ viaže ho ,aj k 
Spojeným Státotp, kde dlhé ro}cy žil a ií<'fi.nkoval 
p,a viacerých :rriléstaeli, z ktorých spomenieme len 
Ka,nsas City, Mo., ·.Házl~t<m, P~. a:. Hartfo1\i,, Cqn. 
Bol?. to najmä poč_ii,s jeJio úeirikoyariia y Pe~yl
vann; keď mal možn:osť' 1:noznať Slováko.v a obľú
bfť si i:ch. Pán Ohimmelli. . hovorí :veľmi dobre 
~glický a -keďže náš časoip~ <:< ij_iin » má medzi 
Slóv;akmi v USA mn01ho· ~itatel'.9v, kto;r;ým sa 
stala a.ngličtima jazykom kažcl:od~néb0 .žív0-ta, 
btiden:i,e články ná~ho zodpo.ved,ného redaktor a 
u vocej,ň0,Y:_ať po :anglicky. 

Pán Peter Chim1nelli- je rodák z.krásnych Be
nátok,-.,.ale pQ s,vojfol::i. cestách v cucl>zine us~l sa 
natty·álo v E;ime, · ·kde s.a_ ve:-9-µje :c~lk0:tn §pisova
t-eľskej a iw,v.inárs-kej 'či.inn6sti Na:písal už vyše 
i5. 1~íh, kťôre maly v katolfokôm s;vete. ver~ý 
'ohla.s. Na..jmámejšiéz týchto knih ,sú. <{ Ježiš Na
zaretský_», « Duch ~väitý; Srd:ee Cir.~ve~>, « Ka
tedrály», ale najmä: « Zivot sv. Kataríny zo 
Sieny·»,, za läorý b0L odmenený roku 194-2 pre
miolJ Talianskej Akadkmie. Najnovšie: j'ehó· kn!
hy sú životopisy sv. Gaetan.a a sv. Br igity Svéd-
skej. , 

Ako inovmár je ,dírektotom štyr~h časopisov : 
- << !Jmfas», ty.ehodiaci v reci anglié:kej; talian
šlí:,ej a franc:i'.izskeJt « L' lWil:!- Caťtolica ?>, časo
pis, všeobt:mne uznávaný .za jeden ,z najkrajšfo!i 
v Taliansku, a ešte dv~ ir!'é. Výzrran;inú ftm~iu 
má a,j v 4,r~o:rn" yatiik~nsko;n ča'.so_pise « P~
$érvatore Hionianó >t, 'kde je erteriiým Ne.nom -r.e
dialfoie: - V ňajnovšom čase pripravuje do tlače 
z~a, dve kni.hy o Svätom roku. 

Vi1;a;me te.<ia v. č'a$opi-$e «.Rím » rl:á;šhoA10:véhô 
zog.pnvedného -reda;kJtoi,'a, .'fotorý' b1J.de iňá,ť . tu :rii,e
lén. funkciu, ale ,á} obbháťi pbsa.h <> Ríma,» ~voji
mi článkamL Vífaine ho tým srd~~ejšie, ~ebo on 
nie je ipa v:.eľký t ~~ky katJoHcky šp-~o:vateľ, 
.ale ~j d_obrý. znalec ·a úprirn:ný priateľ ná:šho s10c-
:v-e1-1skeho národa. . ~· 
\fil"-\.\: ~lti>~r-~ . ' ', ·· -~~~ · ' -~ 1 

Ohlas,-,1~icb pol'\ujatí v USA. Uverejňuje:ťne 
nie,kofko ~yy~QY ·z,- listov, ,J,ttoiié sm:é ·d-0~talí od 
našich priateľov v USA : Osv. Msgt Stef:a.n J . 
Kr:asufa, predseda SSK ·z ·Nev(Yo,r;l{u ná,m píše: 

~< Sledu.jem poootne_ prá-cu S.I .K. z Riima··a verte, 
že v mojich očiach vždy huµe,te m~t l].Zillanie; 
sympatie a porozumenie·,». - Dr. M. j .' V'a.t:ggvlch, 
pr~c,lseqa I.K.S.J : piše: << Olov-ek len óbdívuje 
všetky · Vaše skutky v ,.tejttp -~vQ<jnóvej éj.o:be, 
že'Í vzdor Vašim osobnýµi ~kostiai;n sa naďalej 
o;be~uje~ do b-udúcposti a do práee za .náš, milý 
stQvtl'ri,ský k:atolí,cky- národ. « Ohľadom Vašej 
pr.áce, .. ktorú ;~t;e začali v Ríme, len jedno :riiôžem 
Vám sľúbi~, ·Že. so stra;ny môjl;t0 úradu -budrewe 
Vám naj:>onioci ». - Ctih. Sestričky Sv. Fra:ntiška 
z · Pi.tt:;,j:>urg,h::i,1 t>íšu : 1 S radof!>ťou ~ žiyym z'iiu j
mom ~ítaly sme o Vašom J.ľrásnom' podujatí a 
založení novej sloven;S1ke"j ustanovizne vo Več
nom Meste Ríme. Veru ka'mý r-oô.uv~mý Slová,]{ 
a, Sloyenk,?: môže byť'_hr:dý, že. aj nás nátdd, ako 
mnohé· iné- bude mať svoju informačnú kance
iláriu v ,meste, ktoré je strediskom celého kres
:!;am,1~ého sveta. Vďačne budeme odporúčať Vašu 
činnosť :ó;ledzi naš;im ľud9m aj ijtudentkami na
šieh škôl». ·- Dr. Peter P . Hl~~o, ~tný pre<;lse.:. 
·ga Sfo:veruik~j Ligy; píše ·z Chí~_aga: «' Program 
$,l .K jen~ozaj Ibohatý a roz-sia:hlyľ a keby s_a le.ti 
v malej ·miere.,splrill, bol by .v,eru na o.soh- slo
venskému ~ódu», <(Pokýrp. Vaša $.1.K. bude 

· .~onať dobrú a: .osožnú prMu a , '~lliliť bude všet
kým SlováikoIIl.- .k·~t.olíkom, môžete p.Očíta1) jak 
na moju kooperáciu a dobrú vôľu, tak na pria;
zeň O.H ., o tom. .som ~tý>>. l\ŕru1. J. Kramoris; re-.. 
daktor .Slovak R.-eyie:w píše z Milwaµk~e-: «·As 
fo:r t he Slo,va;k l nf or-mation Búreau _,in. ~Rome, I 
wi$3h you, every. s_uc~ and off e:v ,Y~u my fµlleJ?t 
coqpera:tion,, pet~?nally an á,s ffidi:tor. It · is. a 
wor.thy v.e;nture and tleserve~ the suppór.f o,f e
very Slovak aro.d: I sha!ll do my besť to advisé 
the Slovák-Amerikaµ ,public ·of its eiXÍstence and 
purpose. Ase· soon a:s crr;curnsťance permiit you 
may exp·ect, my personal cóntr.ibution ,to !heip 
yo\l_ along ». V ·buducich 'čislaéh i.ťvere}níme ohlas 
na;šej práce v i'n.ýclí š~á;taéh. 

äll>urri d0:})rodincov: N'a ciele 'Slové;nskef ln
fo:mn.acnéj, Kancern.ri.e <lobn:>s~4:ične oibetova:li-: 
~?z'éf' Gon&ar, ~~w York, N. Y., io. :- do-Li, ,Ján 
Ján0Srk, Detroit,: Mich., 1~. - dol. Na podp~ru 
čas.opisu ~Rím» ,poslali : Rev. Andrej J. Pollack, 
Rírri

1 
10. - dol., .Stefa;n,Lokšil{, Ka:ňsas City, Kan

sas, 1: -.dol.
1 

Stefän-Kry<iovsky, Easť Pittšburgh, 
f;>a., 3 .• dql. , ·:J~n Hup:ál!J:, You,Iii~towri, 0 .,2. dôl., 
1.~q;p&d Jamiek, Detroiit, Midi., 2.. -. ® l. 
Pre · Slo:váka, vo S,vätej Zemi póslala ·s1. Mary 
Ka:šny,,,.Bellerose, N . Y:. , 25. - ,<lol. D'a±kový balík' 
poslal Jari Petrick'i Gle_veland, O. Všetky.in uve
deným d:obródinct>-fu. pri v.olávrum:e ú,-p::dmné Páp. 
Boh zaplať: 

' ,. 
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