
" ... 

' - ,-_ ,, i,_ - -;;;- ~ 

RQMA 
RIVJSTA tAITOLICA SEQVACCA 

SLOVENSKÝ KATOLÍCK,Y ČASOPIS , SLOVAK CATHOLIC RÉV1EW 
Ročník . - Volimu l ,Október 1949 Číslo - Niimhtr 10 

Hlava štätu môže, ale. nemusí · mať priamy 
P<K.,liel na_ moéi v.IMn~j, talk.že sa zd~, ako by v 
niektorých ki;ajih:tác~ či sú to už r.epubUk:y al~
bo ko~titučn.é :mona;rchie, ,hlava štátu bola ihá 
osqbp.~f9u r~preze11~1i.;>u~ A jednako jest.v:u.je 
jedná. veľká 11100, kt:ó,ní si · nik-de 1u~prisvojnje 
ani_sn:em, ~ni vlií,da, ,~~;je od nepamäti ponooha. 
ná v. monarchii kŕáfovi a v repu,blike prerllidento
v1: je to moc milostí.: A hooi je \:~ľká moc záko
noif~-ni~, i vládna, hoci moc sud~~ká __ Je nezá
vislá_; jednako :r,n~ m~osti je zo v.šetlcych- týe:ht-0 
mocou ín:tjv.ladárskejšol,1, l~.o nepodlieha nija
J.,:ému písanéinu, zákonu. Múdrosť a vefäodušnosť
Jilavy š~tu -~ niel!?1-JeJ,:pr,~éňo~, ale .af mi!'
rou. A 11!-Ci -~ v deJ~h zn&lka.ve pnlclady; · ze 
vl~ stá.II t,a. v~ými _pl,'áye pr~to, že vedeli 
ťažk-osťi svojieh knt,pn vyrieš_iť · bez moci meča, 
bez m()Či ,:-azenia1 po~j~C? v ~Inej miere a n.a 
prav,om mieste moc• miI:osti 

V d~chov:nom i,ivót.e my katoljci sme ,každo
denne, iícastru clobrodení, iktoré. pP~enia z · q:iocl 
mil,osti božej, Kazqé r9:zJµ-~eni(j kt.Qré dostane, 
me ~ _!{ň~ v s~yedeh,;tlcl,. je vlad~rS:kym . či• 
n.9m, ud~l~ným . s5..e splnomoonel).ca. božieho. 
Ale a))y, karldod~nný vlaclirs~ čin miÍosti nest~I 
sa všepnym, "9irkev ud~ľtt.je ~u, ňa čas, .aj· sbí,v
ll~tpyim $P~SotioJl1 mifost;: a ôdpµs~nie. Je to 
počas .Svätých -r:okov. kt.oi:éť~ vo}wj:ú._ .a:.{ .l\JilQsti
vými rok~ lebo 'Cirkev ·ch~ -a.b:r qoly ro~i 
všeohooného sll)ierenia ,,a od1mstenia:,. Teda nie i
ba roJmú smiereniai medzi ,aovekom, .. a Bohom,. a.., 
le · .aj m,edzi fuq'mi nay~_join, ked':i,e márne by 
čJov~k~ P,redst;úpil J)red ).~olia, prosiac milosť a 
odp11Stéme, ak sám predtýrq neooisti( sv:9je srdee 
od hnevu á nenávisti voči S:V{)'jll).n blimému. A v 
tomto Je podstata dôbrooenfa.; ktoŕe Svlitt r:ok:v 
p~,jú a.J pre tuzeniský .život kresfän0.v. iv'eď 
duchôvne obroq.ený- čloí.rek --~ hodnotnejší nie
fo,i pr-e nébo, . ~ -~.j pre, rodinu,, pre obec, n.re 
štát .a• pre celé'.' }'.udstvo._ 

Stôj;ime zasá na p.r_alťú. novéhq Syätéh'() .ro:lrn ~ 
~ .ra<fostilým. zJ~vóm skútočnosf, 1,e veľ,ký. prí~ 

-t,11. 
klad Óirk,'i v ~ino'.ch milosti ~heµ nasledQvai; .. aj 
bfavy nieki9rých štáto'.v. BQI~ už úradne · oiná
men~, -~ v Bnw.ílii bude pdOO~ Svätého -rokii 
ndelen:á r07$iabla amnestia a. pmll'á všetkýcli 
náznakov-. ;piipraV:Uje S~ aj "!l,IDDestia, J.:tor(1 J.)ri 
teJt,o priležitósti i.lff~li· prer.ddent Tamtnskej í-#
publiký. N.ie je vylúčené', ~ a,j v inýclt kra,,,il
náeh,_mocou-miloSti stanú sa msa väzni •-~lobod
nými·• ,óbčaJnmi al navrátia sa_ do kruhu_ S;\?ojich 
ródín. Ale isté je iba jediľo.:, hla:vy št,átov ponii
.iú svo.ju · vladá;rslm moc milosti len vtied:r a iba 
tam, kde ,májú 'istotu. že 1>repu~t,ení V~Zili ~y<>
ju nov:onadobndm1tú sl~fu4u budú .s'p~ť v~ač: 
nosťou. Ale kt.ory- ·väzeň mô~ b~iť za; mifosť 
povďačný?' Z-áiste iba: ten, ktorý sa ore~ill, 
ktorého trest •tiol výkonánou sj>rnv<idlivli,._:r,t;(ju. 
Taký väzeň, - ktofy . trpel ne\-inn.é, p,ôklatlá dar 
slobody za Ólllesl{o1'en.cú sprav~voť -a za spravo'. 
dlivosť me sme ·z~.via~í·yď~}mu, na'. s.pra.voclli~ 
vosť má.tne ~rávo. a kedykoľvek prišla ,;pravo: 
dli\>osť ne/<skoro; st$ ~ -:nám. kdv:da. 

:Preto. n~ Šlov~nšku ~ Svä~li~ roku n~b?.· 
de amnestie, nebude milosti, . h'Qei . nikdy v de:u
nl:Íčli' ~~tI"J>elo v sl~~oo.~kýéfr ža'.I~ro.elí foľko \iä;z
ňov -ak'o ť,čtwh, Príčit\aje·'jednôdu~JÍá,: ľudia, Irt-o
rí &ú, na Slovensku -vä,~~ru; nooíflia ~ viun'j'ryn~ 
a -svoj ti,:~f nepo~.iú ~ výkon_anu sp~yoďlť
vosť. A.f.k-etl,y b;h:prepustiU zo fa!árov, l!voju,,~Jo~ 
bodu l>Y° ne'Í)Okladali· ~ dár z milóšú; . ale za ny~~ 
vrá,~nie hodnoty_. o ktoi:ii holi p.eprá.vom ol<_:r~ .. d
n.utí. ~-1.11:čili by si za nai,vat~JŠíiu U.OJ.'.i'JJ.nQsť"':V· 
lkona,ť ·vš~t.ko, aby $t odstránily oripmv, pre k~
ré by Sa: b.n<ľ' oni· sami zno:vai aleb!} iim päťfobhl 
mohli zasa" dostáť-dÔ ža,lárov. A t,o by imurie:qáIA 
¼oniec ,.tý~h., čo v _ na.-~e.i. vtá~-ti vl~p. Pfe:tp i' 
kedy chbeli; ne.niôžu oni udeľovt)ť milo,sť-~ Moc 
milosti Je :mqc :vl~rslra. ~jf1 j:u iba. tí. kto
dcli vlá.<ln1itie . .ie' ~väitené:· vôľott, . n:á.roc1?1'• _ Tyra
ni -~ diktátori je,i nemajú,_~ !)re.to s,a,. nik<ly Jle'L

môžu na na.-jvladä,rsk~jší' čin m všet~ýeb. Ne-i:
m~ sa.na ·čín mUQSti. 

Mojmír .Zvón. 
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CO SU TO PATRIARCHAL.NE BAZILIK-V? 
Vo všeobecností sa bazilikami volajú význam

né. chrámy. ktoré'. dosW.y tak na toto meno. a
ko .aj na iné privilegia od pápeža osobitné povo
leoi.e. Privi1~a ro:;,J,ičnýcli 'ba:zilik nie sú rovna
ké. Na iväčšími nrávami zpomedzi všetkých sú 
vi\ak obdarené štvri patriarchálne. nazvané tiež 
ndn\lstkové bazilikv rimske. Sú .to 'ba:7.ilika Sv. 
Petr::i. vo v'ahkáne,=ba,zlikai Sv. Jána v Lateráne. 
ha?:tika Sv. Pavla pri ceste do Ostie (na.zvaná 
tiež Sv. Pavla na. múrami. lebo je postavená na 
rviieste lctol'é v starých časoch nebolo. wiaté do 
obra.nnvch rimskvch hradieb) a baúli~a Pftrnnv 
Marie Veľke;. na F,gauiline (·Po taliainsky Sant~ 
M"l.,h. M1t1ľ-e,i.ore). Pútnici·, ktori pridu na Sv. 
lV'-1{ rlo Ríma. novinní sú tieto štvri baziiJ.iikv nav
qtiviť ~ wmodliť sa predpísané modlitbv. t. i. 
Otčenáš. z;draNas a Verin 9. okrem t0ho Otčenáš. 
Zdravas ::i Verím na úmysel pápeža, aby obsfahli 
nlnomO<',né odpustky a os-tátné duobovné milosti 
h:t0r.é ná.než na Sv. rok povolil. K;aždá zo ~mome
nutvch ba'ZiUk má taikzvanú Sv. bránu. 'ktorá .ie 
s výnimkou Sv. roku stále za.murovaná a otvár::t 
sa ri..a viam:očnú Vii?iliu. Po :iei otvorení noklad~ 
Rn. Sv. rok za za:pqčatý a trvá až do zatvm•enia 
Sv. brány. ktoré .ie zasa na vianočnú vi.giliu o 
"nk nť-skoršie. Sv. bránu na bmlike Sv. P{'tra vo 
VatťkáM otvára s.ä.m párpež, kýrp: Sv. brány -na 
ostatných troch ,tiatriarcliá1nych bazilikách ot
várajú v mene pápežovon;t splnomocnení ka.rrli
nf.lli. majúci: na tento cieľ titul pápežských l-ec 
gát.ov. · . 

Snomenuté štyri baziliky volajú sa patriar
chálnYrpi preto, · 1ebo i;naly by byť titul~r.nymi 
chrámami veľkých cirkevných patriarchov a to 
rímskeho pá-ooža. ktorý je súča.c;ne pokla.damý za 
na.triarchu Zá'Oadu, ký,m na Výcihode sídlili na
triarchovia v Carihrade, Alexandrii, Antiochii a 
v Jeruzaleme. A tak. ako je zvykom, že v Ríme 
majú rozlič..o.é národy svoie národné kost-olv. čím . 
sa, zdôrn:r,nu~ V\Šeob~onosť Cirk,v.i ·katoÚck;j. ďa
le i a.ko majú tu sv.oje titulárne kostoly všetd 
kardinálL či už oni sídlia vo Večnom Meste ale
b,o ,Jrdekoľv~k na.•.svete, svoj c)lrám :mál mať v 
s1delnom meste kresťanstva. aj každý z.veľkých 
natriarchov, aby sa mohol cítiť počas svojho po . 
bytu v Ríme aiko <loma. Pravda, dnes v soome
nutých starobylých sídlach patriarchov má svo
jich 1lodnostárov zväčša rozkolniéka ciikev or
todoxná a takje roz.deleniéP.atria.r,clliálny.ch rím, 
skych bazilík iba symbolické. PoďÍ'a tohfu roiZde.
lenia chrámom:. pápeža rímskeho a patriarchu Zá. 
padu je chrám Sv, Jána v. Lateráne a preto že 
pápež je aj medzi petriaŕcliami prVcý. titul chrá
mu je nadba.zilika, čiže arcibazilika. Bazili:ka Sv. 

Petra vo Vatikáne ie titulárnym chrámom pa
triarchu ca.rihradského, bazilika Sv. Pa:vlá pri 
ceste do Ostie prináleží patriarob-ovi alexandrij
pkému, bazilika Panny Marie Vel'lcej patriarcho
vi antioohijskému. a kommne patriarchovi jeru
zalemskému je pridelená bazilika Sv. Vavrinca 
za múrami. Táto posledná nie je však medzi ba
zilikami, ktorýcib návšteva poč·a:S Sv. roku je pre 
pútnikov povinná. Z tohto ro21aelenia vidíme. že 
oápežovi ktorý je aj rímskym biskupom. prinále0 

ží vlastne a.ka sídelný chrám ardbaziLika Sv . .Já
na v Lateráne, a jednako prvenstvo medzi kato
líckvmi svätyňami má dnes bazilika Sv. Petra 
vo Vatikáne. Je to preto, lebo od: XIV. ,storočia 
s!álym sidl'?m pápežo~ je Vatikán a povinnosti 
nmskych biskupov pri Laterá.ne vvkonáva oso
bitný pápežov zástupca, ~ým pápež sa venuje ,, 
Prvom rade spraivovra.niu Cirkvi na celom svete. 
Okrem toho vo Vatikáne sú vystavované a da
tované u~ od :Pradávnych čias vš-etky pápežské 
buHJ a l:1_11I?orl'adne i:_ozhodnutia, ktoré sú peča
t~ne vat1~anskou pecaťou . Ako sme spomenuli. 
a.~ S":;· bran1;_ na chráme Sv. Petra otvára sá.I,r.i 
P<llJ!ez n~ ·zac1a~~u S:7. rokut takisto, ako ,hl~vný 
oltár ,tv~Jtor ba~iliky Je vyhradený na omše, kto
ré„ sluzt pape~. V ?-~malej. m~ere ku prvenstV"l! 
S'vaúopeterske~ b~Zlliky pr.1sp1eva aj to, že je 
ona postavena nad hrobom Sv. Petra nrvéhó 
N~mestníka K:ísta Pána na zemi a Kni~ža.ťa A
P?-;tolov. V te;1to hodnpsp. je ~~Ý pápež jeiho 
na~tup~om a Je len prirodzené, že ba:zilika; za
sv~tena Sv. Petrovi -a ukrývajúea jeho telesné 
po~ta~kv., má 1;1edz:i. všetkými o~atnými chrá
mami nt~len v ~hrne. ale na_ celom svete osobitné 
postavelUe a munoriadl.m úctu. 

Pnt:1a:chá_Ine baziliky obdar ené sú však niel~n 
m~ohym1 m't.rnoriadnymi právami a privilegia
m11 duchovného rázu. Ich veľkosť spôsob stavbv 
vnútorná i_ vonkajšia výzd~ba. ,b<'>hatstYo relíkvií 
a u~~le~kych pa,rr)-iatok

1 
ll4:>ré sú v nich nasih;ro

m~~de?e od mnohých storočí, ako aj mimotiadne 
deJm"!;e ud"af~?·. ;ktoré sa ku každej z nich ne-· 
rozluc!le _pnpaJaJ~, zaisťujú im tiež ~imoriadn€ 
nostaven1e- medzi ostatn.ýntj_ chrámami Večnéh0 
Mesta. Preto ich aspoň v krátkosti • v 
bv ti ~-t t ľ k ·, opISeme, a -

; c1 a e l::t, ton ,na Sv. rok vykonajú púť 
do Rrrna, rnaH v našom opise aspoň malého spr;p, 
vode~ v' rodnom jazyku a tí, ktorí nemôžu púť 
do -~rma VY~?~ať, mohli sa aispoň v duchu :pri
P0J:lť :k :putuJ(1e1m. 

V nasledujúcich čís}ach « Ríma>~ o každej ba. 
zilike napíšeme osobitne. 

J. Okál'. 
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:Kizdú jeseň son,i ich. videl ode.hMza;:ť_ zpod našho.zimomra
vého ~ri.dä do teplejŠích irr3:jí.n;a .bývalo, mi P:I'i tont P~~ade_ J:l~· 
Kóh~e smutno. Sed~ŕy v: 4&ycJL!~doc~_n;i te~31.:nych ,uro: . 
toch alebo ·n~ str~á,ch (l-0mov a boly t,iche, umnene a ~túlene 
dp sebá . . MC>2Ál.o myslely na dllt•ú a in:runáha.vú c~~u, ktor'Q :~Y 
pred ~ bo~ na tisíďere -ri.e.b~nstvä.l čo .-1].8: ne . c1haly . it8:c1: :k-Otr;
cía.titni ne~t;y;čnS;~h ~1h~v a naj ,_n_~~e11n~ ~or~k~1 P!á: 
ňáttlď: ,Ale aj:to- je m'OOlle; ze l)l.~Sil~y 1i:>a ~ to,. co IDUSIJ.a og~nť .. 
n~ hnieztto." pod :prítulno~ - ~tŕe~ho1:1, ktore -~-~ľrk?U starostev<>: 
sťou stav.aty, kde sa. vyliá)lily :z 1pi~ych va31ôók 1d1 lastovmata 
s večne otvol'eilYfni žlfými ·zqbáč!,{aa:pá, <l~ -ktorý~h. ,bolo tr;~l:>a -~9: 
siť mušky od rána 40'· vooer~. ~o~o -;S~ S~Ollllm.alY, __ na sl~e~; 
letné dni · keď v letku ·prn1ad rieku máčalý svoJe brele b:rusl;ťá 
v ceri;tvaj v~e, n~ tiche vidaec_~e ~níraky, ~ď pred odcfiodQiri 
na nb§hý ~'.P<)Čtnok s rad:c>_Stm~ s~bo~ es.te ra; sa schfiiJ:-Y• 
rra. ~rkUa, aby ukázaly_ $-VOJ~. Jet~ke ~eme. _$poµraialy .-~~ d~~ 
divé dni !keď oola útillnOSť hnuezddoka ~VOJn~bne pnJt,mpa.. , 
ŇÍUž kt-Qže_.by, $,a ču,dovail;, ž~ sú_~c~jÚC8' __ ~ovičkr tfcb:é ·~ 
smutné?" Sedia. tra chla:~om ·drote Jedna vedľa drťlheJ, V'llilfa 
hmla :preruk-á)Ir\~éz_.~rie:~ n~ k;ož'u a~~~ !lron:č~,,žd~~• 
na .odlet zm§icane,peru~ Sl!. ťažke a •be2:Vllad.ne, táikE! ťazke, ako 
hork~ťbu' prep1nciif srdíecka,, ~ aj teraz. IIla odchode za n!ié trré : 
nebij;ú' ~9-za. ha,.vra.t. 1 

.N~ 1'a,\;tovjškY S9'lll: . myslel. Na l~tov,~4k:Y,.,,.leti~ce v do _ďäl~0 • 
]{.ýoh zámor;sltých ¾WJJ.n., tKeď SO!ffi pred raekotk,ými dňami stal 
Y· _je~oi~L,~t-~~or~om- p~t:.:~ľ~ _a ~~1~al~ ~i.':~ad p~a: . 
žierov, chystajúci~h $a na iimi.uuerue . .PWl.<4 · , ,~C1.1.1, n-enyoru 
á sbú:J,bn!, · i d~~ sa. ;riád ~ iklenU!lo n~jlq'ajšie ~1a~, neb~: 
sln~p.ého- j:,1.$u, ktorý . ~epoon,á, Se!)temb;r()V~J rann~J ~y am 
pi~'a,-yéh9 dážďa_., }'a.~-pasai.ier;ov: ~o1 stúleny do seoo. -~o r-ad 
~e~~h last(>vli.čiek p~ .odletom. , 

. Od nielkoľkýolf ;rokov j~ to . s~ro -~'ablod,eryný _ opraz ~ .:I.Xl~o; 
hých prlstavooh Europy .. Ľú~; ~ton 1to VI'd:ia ·casteJSJ.~1 :uz· 
sí ·n~ň- ce1kom na.vy~_a :n~.~~a i~ ~(~ m,ožnó ·~i ~~ ru~~)'.• 
celkom ,l}euved0Bllli, _ ze -su· s,,i&filmm.1 naJVOOOO)' · a na:rstra'.šneJseJ 
tragédie ;povojnovej' Euro;Eiy, ze :pred {ch očami ťť'h'iá..ju Sá:; 2:!ive 
kor.ene človeka so ,ze-mou starého :~veta:, ktorá mu bola kol~koll 
i.žÍviteľkou.T..ébb ,p~ieri-, ~jQcilllSi odcbpd lode sú utečenci 
a y tejto chvíli· ;:;tt'á-Oa:jú • ťo drullý. raz sv.ojµ~ vlasť._ ~o _la'd~o~ 
vičk.y_ ,,pred, .j~ym, o4].e~n A ~to-?Yi sa cu~wl, ~e. ': teJ~ 
~ej c~vfil_; al1li JM~ .~ :~~ ~inysli ~ ~o, ·~ 11'.? :ea1k3:.,_ ,~ed_ 
sa v:y1och na, nezn:amycli. popreZlaoh .noveho sv;@ta? Veď co ~ch , 

Slovenský o,.bzor 

C.o žja,dajú naší. oiskupi. Dňa 
111. augus~ f 11, ·bola v T:t,~v:~· 
~h&;lz-a_ biskupov z celej C~~
Pri tej.t() príl~tosti s~tav:ené 
bollo zvláštine_ memqrw.-dum, kt;o
r~ bolo pr~ož.ert~ v-Íáde: -ako ná
v:rh katólíokyeh ipi,k-úp&v-ná ~o
hoou- s :vládou, Bisk;u:pi v .tomto 
memorande žiadajú.:-· roo~o
va;nie a ' uzn.'8.Ilie ,kresťi,m$lrej 
ná.Uiky nielen-~ sk>váeh, ale á.j v 
sk~tkoeh, uzharue ducltovnéj 
pŕávom~i :pápeža,: na.jvyij~j 
;E:Ilavy dhskvi á prav:omo.ci b~
k.11pov, ,k.toY6 pps1úclla~ú.pfp~ža:, 
zf'I_JŠenie · v.šétkých opatrer_u, ~to
ré . obmedzuj11l ~ebo oht.ožiijú; 
náboženskú slobodu káto!Lírkov . . 

Nová. hodnotná .slovenská krti~ 
ha. ·Tejto Jesen.e, · vyš)X) · tličoo 
<< 0brana » v S~ranfun, Pa., U. 
S, A. a ná~adQin Vdp, ,r~·-L,a:. 
ch-a z, Whiting, Ind~.• U .S.A. r0z
si{ilile dielo po4 názvom « Slo
venská R~uhlika, 1939..:194i}- » .. 
Kií,iha vyšla z: príležitp,sti-1tI v;ý. 
rocia, ':yyhaáseni_a $J,oven:$kej $~

m.os,tai:nosti a holdnobiýrt11 '6i;in
ia:mi pris.peli do ·nej mnôhl • slr(ft, 
ve,:1$Írí: spisoyatelia, básnJci, ,pu• 
blircisti, ·politici a ,.dipl~mat,i, na 
chodiaci sa v .zahramičí. Gieľom 
hnihy je ~hytiť aspoň. či~~toč
ne, veľký lrozm,aoh. slov~kéh_o 
života v rokoch' samoštaťň'o"'sti. 
Kiiihu « Slovenská Re,.pt1hlik~ » 
zredigoval osvedčený red~tor 
edí.eie •<v: š{Lqv-o » V q,p. Mikq:Iáš 
Sprinc, kÍJ9'I'Ý d9 nej napí.s~ ú
vod a.j doslov. 'Di1ml~ kresba je 
.od Pŕóf. Dr, J~fä Citncvká,~. 

·obnoven:i~ Slovenského Qísfu, 
Y zahraničí. A~o bzrnamu(ie prvé· 
číslo ča:$ópis_u. -.« Slovenský o~ 
rui »-.., :bola v zahratričí obnove.ha 
katolicki tél6:\1ýchovná org'.ani: 
zäicia. Slovenský OroL N:ater-áz 
sá členowa rgp.tpujú z rap.ov -slo
vens,ký-0h utečencov 11;- óI;grun:izo;,. 
vaní sú v Za;liranič~~j ~ -~"-Dr. 
;Jo~a 'fäsu1 ktorá má svoje" od.0 

booky vo ~~k~;,_ Rá:kú.skt4 
Nemeo~u a v .Argentine. U:ra.d-
•njm or~~ je:ť~pis « sw:. 
venský_Oŕôl-: »,1 lkt0ey ·,výôhoo'i ·ka,. 
žäifuo štv;rťr(:Jka.' 

áj môž'e čwmť-1- Od konca vójn.y1 :pre.žili :Wľoo<r úti>ap.·'.fl 'biedy;;,~ 
l:ra.ždá . .zmen~iwôže m~enať iiba: ~~pšeD4e: H!a:d@V3:lí .a..teraz,ma
j4.ru~ (l),ádej, ,~e istotu:, ž,e ~:'°ze~, ktoré ich t:>ud~ ~ostiť, nw 
Je<µa sa-do .s,y;tos.fä, Oho~ otr~í. a ,ili~~i½stz:ec~ý •ni <: filavo.~y 
a ter-a:z vediá. . ,že ·ktlek-0Ivek pnd.u, z.a p,ra~a svo3:1.ch mrk budu 
matk i !l)Oi:repriý odev; i útfuloľ; , ·holi ľuďmi, '.t;ia,ooh,ran.11 ,ktbrych 
nebolo zákona a ,teraiz od~ho_díi:á s ~jou, ŽQ _;prv .-alebo n~kôr 
stanú m r-oynoprá v.ny.mi ó~ novej vla.s.ti. Nie,. t?to0 ·hie -sú 
ptjč_iny ich nekon~č.ného $tnú,ťku'. '!ľento ooohoo: volili si samí; 
lebo ·001 ,o~ ~Pr~_.,,ini!,'.fu. jedmou; záchna:nou, alt'o je pr,e- la,;s_tq;w~ky 
~~ odl~t do te-pli~ ~ajú1. . . Lé~ · laatovickY,, ooehá&,a;Jtí" :s 
ppcitom; že.mma.sa-;taz po:íl:W;lie a ony sa;>'znoV'á. 'Mvmtia tdoc.:ród.~ 
n~li-0 ·hniézda pod dlmotJ. stŕeeire,u,. kde ~ .znôva: vyliahnu 
m;l'adé -la:stovícatá a; '®, y~~Ve~y za:dhová:-1'$ 'Pte~ta:stovôr.:rod· 
~q;lapeli0,clchodôv,:a/riá,vr,a:tóv:a. :qé:pretl'hne ho: runi\ró,j:ria, abi ie- Vykopfwky z. veJ!komomvs;. 
Íl:!-etta~ni,:a, $ml ·QqkB~v~lf ~~;. Č-.Ô: ibý; elolt.e}r al~bo. prir-Odá na'. kýcli či~ .. P:~!:!eS v:0-jny ;;obo
zmehu sveta vyko~ Alé kt& ~ťé z:a,ručiť návrat utečeneovi,? &t-ené óoly · na,še v&'d.o:(x'tos1;i. ·o 
Á kt0- ful. mf>že dať -~Wň hleftu nadej,, že ich ~escy budú rá/Z · ·živ6t~ ~ w~MKYfh __ pr,~ov v 
vofoé a k~ý z nicli bude môcť putovať. zä hlasom swjho snq- časoch Vel'komora~k,aj rf® 'Viy..: 



~9pá~ami •pri• Sk~~ .k~l'~,:k<;>
nal .:íSlovcenský arj:fiootogiťikM u
sta.v.· T~ŕaz 1ooľy' čias.ťoone oo
~~: ~hťélňitíw prt Uh@:r~k,e-m 
:H;ra,~p a a'l:aJŠilo~ sa. v ilňb)l -ve).':a 
pr~mefuv, Jttoné· .r>9U!ka.21UJÚ, že. 
ri:aši piepk~'Vliia "bo!f iJž. v : IX. sw
ri;ffií' :tiáródôm' vy,s:pcl,ý;i;n ,i, '15bha,-. 
týµi, · i'!íig,ho, ď&~ázom ~µ ~enallé 
rrástt<;>J~ a;, ttb'rap:_,e, .'ktot.~ ib'Pl y v 
'hfcľ&><~h mjá.~. či uméní á 
zrúčn.asti ·s1uv:iňskycJi pŕédlkov 
&v:ťiooía ·:irwll:oo.é· ·š):m'ky -á> o 1t:ern, 
že k>resťans;tyo na,.; Véľilt:ej Mor~t 
ve, ·~Llo> v tých. ooso.ch 'QŽ .,,veľmi 
roz~ír~iie-;- !llrub'QŽé~ké predm:~ty1 
. z_:ltforJeihi'.13:;tlcr'.a;jši! ~1Í-· dva .zlá: 
te~~- V'.(> yylknpav-1.fao4·;· k~,. 

1 ré tnil,y ~;v ·s,ľlfpn.ý' z:aeia.rto'k, 
r,µÍ '.S~ pokra~vl:),ť .. . 

PQ.ť sió:v.~ns~y@h k~fulikov z 
USA-.do'Rítnäi. Dňa 17. augiµ3:ta 
1™-'9 .z~dal v Bittsb~gli„ Fa;., 
úSA. Výkonný :výhť>:ŕ Sdr~hia 
Sh:iive.l'IBl{ých' Katófi:k'di.r i'v·· Afu.e-
riike. Podl'á ú'snesenia tofito za
s~cl.nut.i~ pe;<t v'~~- š.&µže:: 
1liia · ,bude: ,pec~ Sy;. :i;:oku 19;50. 
~porfaq11l,ná z Ameriky. púť, šlQ'
vens):y~h k~folí~dÝ., cI.6; Rímii,. _.Za 
<:Y:t'g~tóra• ako -aj za vedúce. 
ho t-e;ito , O;sb.}?itnej . ;púte , bol 
wolený hl~vný ducl10c~ý ·ss-K 
Re-v. ·P.avoLP-ekárik. 

Zä;tvwänie Jma.r,ov na Sloven
.s!{u. Pqqľa .~Jtá;v. ,zajh:ri~šn.~j 
1.;la'Č:é-- :mi; SlÓIV~:tt sa:.. s};áie 
štµpňujé; pr.oťicí.nkeytrý . b.o-j ktPc
ného. hláv:nú- ťaa'€b.u nesie n:a· 
.s;v<0ji;~h pleeiMh :.R'lllu vezya~-k:~
~lfo.k~ doohôvénstv-0. Mnoho 
!píq.Zov d~~b.s.a ~ d~· vä~e~ 
J,eq,túiik pretQ, ž:~~;•;čítali pastieŕ
.@ke .mťy bisfuµ~v; -a ťjednq;k pre 
S:Voj . n,ei.k©inp.:rr&.ri:lisň'e &~etavý 
p0$~j k ~~~va,~~j ~~ K~t-plfokeJ 
ak-011, >>.,, "Z~f;~J./. _PW~ťov~~~ 
a uméle udr~vi!fileJJ ·v:Iath;1y7tn 
krtihnn. Nar slovenskom via'.ieku 
Ytri.~i ,,,n~~ sa v.el':rili. neolíi.;0-
žene sta.v.ia, ,,nä obr.f!;:h<ú s.v,ojiQ.h 
diij.ch~"{!}.YCh' vodc.o,v. . 

Slov~nš.:U:~ d~ti do šlov~~~ej 
školy. Sl~v.;~ri$lrí· · ilM:t&líci v. USA 
n,a. ~eiia;~q, ;n.~~:Q š,j~l~k~h0 
rob. 'Vi~i veľmi ľEl!nef.gj,0kú. ,a, ,.w.~,.(i , ;,,,. ,· r"':, ~ - • • ! '~ ·' ~ ~· ~ • ,., • ' • 

~ruµi , $c~11, ,a}?:y -si,?:veps~~ k?,-· 
toľfo:k,.e déti boly zap~é'dfrsľd'--· 
venskej. ká.t-0lic'ke.:j; šk()Iy.: S:lo-• 
ye~k,é 'kat@líôk:e~ školstv,g; v 
{J~4.-. .i~ .na• veľzjtii"zyso~ej' úrn;v-_ 
ni, 'ťi. je,; t() uŽ, i_š\kol$t,~~, e-I~n
,t~rn~~ alf)po -k~ ar Qd!bo;tne 
vep~J. v.y~e škofi,3tvo, 
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.ca.. A totp j~ myšlieq~ n:a.i!J9lestm:ejšia, 1~1?,o kým hti<le sloq01da, 
výsa<liôu. Jlm' ni:ék'otkýclí,·,,kr4Jín:, :qepµ~e ·.n;á. -~v:ete úph!é.j sk.lioody 
~ ~. :tkoJbčäru,Wnéslolx>dinych1ofä.jin sú väzni tytaiiié, občänóa 
krajiLn sl(}boclnýoh ostmú väz'ň~_ slQ.11ody, ~ei to, iáte neuve
riter~1 .a . ~? ~ :a,,ni n~po~~QJl! ~ .. kto ~~· ~t~~~,: ~~m~l 
opµá:Uť t3:vx;,,lu vlas~. Afe my Sl9\:~Ci to. dna~me, ,fob.o, celym 
uooa~ým ~tp.ccim. ·dQtjlJ{ame 5:a (e:jito p~y i 1>1'~~'.Viml~ j:u -Gé~ 
!9u hlpk~u ;}asiqp: ci~~Y- ~i~ je ,rre: ~ ITT,°'.V'Ý. ,.P.r~bl'ém ~ň<YP;U'. 
Od; .desaťr-001 odchodili nca:s1. bratia do sveta za c,bl~Q,6JP, .. Ale takí, 
a,ko :im nezatý.ä'rial ~to dvei;e, te;,cf·ša -~a; ódcli#]. eiľyitali1 ni,kto. 
iirt~ ~~h n~a~3:~iľ;; lteď, . sa; cli{;~lľ ~?~ ~vr~tli'ť. Aj.: _ten: .. ~ 
aj:pžil ~vPJe..kostJ.· y ~U$1J1.e, 1bo:l spokoJ't).!1 leiP.Q mal po:vedom~e, 
že .il,tedykoľ:Y~l& ~y fa eh~l d<!m§>v,' vi:~tiťJ, ~č mu !ll~b~~ ~táť y 
c~t~tfl:el?-~ek~~ť _J~ľl<ll:_na-v!~t .• ~ ~~?.ľf~o .Sl~ya)ko'li cl0voµL 
a:by odq.S!ieJ..z yJ~t:Li<lo.cú~y; ~r u~za. :vaosim.;kuoomiehl~ba,,·a.le.. 
bD·.,z,a ·.väMífŕj; k~oír\ sloi®:d$7i? Všetci $ú ·ta,1n, doma vä.zň~m( a;j' 
ked\ ~pa 'čas,ť nár.,od~ , séiilf 1121a ~~ôv~ýjni o)fnami ~ebá za. 
:ohr~q:ämÍ ~ .~~n~týcli <ir.ôp-0,v1 a; pr;eto ka#,dý ,od~haj; z dom.Qva 
j.~ ú~~°'.1!1 y-~zň~aJsUf_ si možn~ p~~vfť~-µš_ev.ny stáy jl~y~ka,
ktor,y uttekql z va'ZelllA a kto:reho .šl~ let 1iba; ·zdanliv;i.:, lepo z 
úkr-Y,tu :s,í.srow. ~pr~Ýí noýé _y~e~ .A taký i,stÝ, osui:]i. ~tihne 
k~ž~ého ,utecericii: Až-do; tý-Oh čias, . ~ým 5:vet, iá.Ie nájmä jeho 
vlasr„net>ude. z~~~ !fi<Ý~9P,)'.:1 . aJ_ ~ in~j~pl>.opneJš?W. .~ťáte o~<;}e 
$!1- Cj.tiť aiko.uteč~~:y,1v.;ä:~_v, ulcr~_ a ~~ho .sto:bodia ·lnlq~ od!m~. 
ná. ~!'api~.t_p.hto ú~µ,. ,Pre!~ je. JL _os~~. Wl?cw~Jé .;i~eriie 
utece.neckeJ ofä~y az.·do. tych c:1itS,.1kym ,s'l,oboda.nezav.ládn:!:Lna 
celom ~vete ·a -~yin sa s,d~'í\11:.ečéiiho'?' ~·~t -~j -~Há.~ba: ;yä'-: 
zeais.k.eJ n1_e,ntw_ty. To, pro,Wa,. neznamena, ze.->b:9.: utece11c1 neboll 
povd:'a~:(tl kažfä~'m\i:;mr~u, ,-lkažd:éfuu ~tu .a käz.&~Justam:ovizní 
ktorá Íľí1 .!V'týieht-0~~h-.ppmá:h~. Alé je ťo a ostiµte foi vctl'áč;p.0~ 
sfou väzňa.voči tomu1. kto.mu p<>Šlkyto1-úk~Y;t a nooaíl.' a:nu hladom 
za:ny.núť V'fudy, l.(e:q.' hiu na ·kážd,oin moziló n~~enatvo a' ča
ty dr.áibd:Y· lró nrutáňa1y a:ko -š,kôdlivú.zver. H.t;6 V$'itk .odidime-drá• 
bom mpc a pi'~enľ-~o/ pód ty·~ainiQu in:a .ifute z~btná a J#v.a, 
Q,a. krajiny slobody, ten! bJ.toe-t§r:n veľkým do:hródtl:r):c(l;lll a; óslóbô~ 
ddtcl'o~ p.ovojnových u~en<}O:_V, kt◊ň cµíe.s sa..4áju na lotle ,a od·-= 
dí.áďz,ajú do -zám,ori.a: .. A ,k;eb.y sa .aini jedén z niclí. ille-Vl'átil do sv:o
jéf vla{lti, ,á.J vťe<iy bý ťÔ: bol .s~ut9k ria:jväéšieho, ~il~r4ensi;N"~, 
l~bď tfäo ťúfiti,~ :b~f .1.tori'eš~e pt~4i,li byť :4~$0.U ·väzňami a stall ,by 
sa. rovpo~~i čléinmi ľud:skej_: .Spd!~nosti nielein télám,.. ale aj 
dušbu a sr.doom, ' , . ' , • ~.J I l 

Me:-ke.ťly to hu:d.e;?. . 
- 44'(!)., ·ke<tY .. to ,iju4e? -~ l~tiov,iiaky; ffl).m my.s-lel, !keď; so:ndch 
v.ig.eJ.;dQ z1µ:nt>,nia: odS;hcxil,ť, tie ,s.tá! a,~tá ú)gy,t ;{;ochi:'afill 'hl'adajú. 
~ . ~o. \$:t,r;ed!neä' Flu;rn~y, ll:'t~p11;ff,~J_i .. vä2'.~qv:.,. ~ -~~íq,ky ,~9n1 
n,:i~1~1 _a P?V:~~:som ~1: :S.ťa,:s~e !~t~V\~ky.. $.ť~tin~,: l~bo aj,.pfi 
v~pt~J~ hor~osti qdoo, a; ,:ozI;Jil.01i;;x, ňl';;!.jú 1,istotu Žé:' zim-a ~a
.~'9P.Č,í '1;l. s.á~o,u pri~ec . ·: i~ "na~~t1ť.· AÍle k~ ptíde ja;ipre 
týclita. úb.phýéJt-vJ.a:s't;i 0ba.v:®ý~ u1;ée~~;o1f?: ·~etty príd.e čiis ich 
IJ.áwait;u, :po vl.~ti J Ta~kii otázkaJ a !llieij ·e;ov~k~ •.. čo iby ,n.a>ií'U!-vedel 
08lP<?;V-eqaf.. A,ľ~.~1 kitorý~4 .sa-ona ))l.~jV\iat tý,ka,; ''lttéeeirci ~. 
an.1 ~,a µž ne..s,pýťu:j;ú .. Og:. kon,e~ vojny; dúfali·, . éaikali a ôávaili. si 
:te.r1níiiy i 'll~déj~/ž.e. u.tichnu válue,ľ;ktoré ái:l'Lviýhm.aly··z domoVQty, 
~ :'pplilika sta,ru.e..:.sá z,ň.ova;, ~eriím ·NJtádn:u.t a prestáiie. 1kooečn~ 
_tá žr.a Vá n.en.~'1s~, 0(\),• _rqpí · ,$,'.~ Z' politického. OdÍR()1:eu:, osá}:mého 
n~priiatel'.a na ~<;>t a,,i\l,a,~. >· • · 1 

.Na lalS:tQvie'ffeY,_Sorri mysl~l> keď 'som• yi:del odôl).á.,diza;:tl 'do -i'ii:= 
in~ri~• ut.~ery,:.-ai b9)Q_mi ~o n~:Sl"dci', leqo ~tím pcľe.hôipiI:.celú 
b.olesť .:a, ~ej(nQ$.e, týethttG. ľ,udí,. lB~lo mi. ť~Ž~O' .na, ~F~Ci~ :-3.é:ho' ... 
v·,i~. ~ude, wdle1 som,yl~,ý 'esudi, Bqlo .mij_ ~o~. ~~i,)eho 
iJJja:,SQm.ute&m:ec a, :ptv .~bo inesk&:r; .aj j~ rbudem ~ť·,v dlhóm 
fastovičom i.ľ-á-d~ · čaka;iité ·rui lo~' iktpŕá ma; odY'é2áe, d6 z-ám't'>r.ia: 

"' ··-t.·· . ' , ,. , ;r. t ,t •' • ·' • !:, .,-, • 

. ~b~ to, .n,ov:á; vlasť, ,aJ.eho· l:en~bezpečn~Jt· ~ -utéčeiäillfo 
v~á?' 

Kto vi.~ ...... 
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~I: Apoštolské ustanovenia na, Sv; rok 19.50 
... 7 .. 

·,:{ 
Okrem bu:Uy, '1rto

rou bol n~ sviato~ 
Nan~bev$>túpenia vy
.hlásen~, Sv. rolt 1950, 
sl'áNn.~ panujúci pá
pei1Pi~ :x:rr: výdai hi' 
e,_po_štolské ustanov;~
n~a (ko.n~titú;ci_e) .,..kto. 
rými sa llQ.9TP~ u

s~anovu:j:(1 podn).denky na ziskavan~~ ,o.d-p,ustkov 
a rozhrešenia, počas. trvam.ia Sv. r<>:l{ii.19!JQ', T:j.eto 
ustanove.o.ia 'boly ivy,gané. dňa 10'. .i!fil:a ·1949 1l 

•1ve'.rejrien€; v úradttie:i s.bi.érke.: Apoštolskfrch li
i;.ti'll. Act.a Ap. Sed'is č. 9:, Roč: a . Sv'. XLÍ. Str-, 
337~349.' 
· Prvou koo:štitll"ciou, ti:a:vza:nou « Fo:re. ct>nfi<lä~ 

mus », :zrušu:ifi sa popa.s Sv. roku 1950 \,\šebkv 
oďpustky',a'\,~etiky m:ímoría'<ln~ mO◊i SO'pyi,,tlehú~ 
kov n:a; ~e'lbn{s,vete .. čím',sa: pre veriaelc.h vyt:vlra 
pofrebä ,p,utowať_ .do R:úna,, na získanie íu>biľár
rrvcli µ1nóm~nýeb oorpu$'ťkov a obrátiť·· sa· na 
rimsky~h spoves);elnikóv nájmä·, v 'l;ažkých. pripa
doch:. MimoriaQ!Il.e mooi tt~ruji sa iii.tnsk:vm 
spovedelníkon:Í a ~niW.nciá:rom· v -druhej 
konštitúcii. kt.orá sa z&GÍna. ·slo;va1nj «.Dece,s; 
šorum· N-OStrorum ». Treťou kónšfitú-ciou « 3-am 
P.r:óm,µlgafo ·» udeľuje' sa~ je,<lhotliv:vm osobám. 
ktoré-_majú tl'Vlä!lú l>ťÍČin~. 'Z?braňujú.cu • im Púť 
do Ríma. výnimočné privi;:tegi'llm nadabudnú,ť si 
ôiibrustkv 'S:v. rdkti. 

Na '.objasnénie :vý2inamu týchto .A,pošto-lských 
konš.tit:µrii ·uvereJňuiem:e sfäť_-. ktorú o-tejfo iied 
rrriµ_i~$~1 fuw:Ilný V~'ti½án.sky-ča~opis «-,ľ.Osser,va
tore Romano -» zo ~ňa 11,, septe.mhl'~• 1949,: 
Počas ' Milqstivého ~,r0ku : úcastiní sú veŕi~cj 

slävnostqým spôsopom udelenýe);i plniompcný{!h 
Ódpu13tkpv a spov:edelníci (rúp.6iki) nľajú mim.Q~ 
ríádne mód. u~elené. im pápežom v pŕpspech, ,ve
ria:cich· cetl~ho ,sveta na" ~ani,e jedn~ho roka, 
lfto:ry ~ z teito ptítiny vo~i Sv. rokom.:. Keďže 
-<ifak Stv:. Jubileum ói:tba:v:uje sa- v· Rúne .. na &
siahnutie :tejto jedjneónej ::núloati potr~bn'~eie }>,U

tovať do. Vein.eho M.esťa, tuak~ľko ,aj potlmi~k-,y . 
1úi získánie óqpu.stkóy via:ba,ne· sú qiá,-Ŕún ': s-pi;i
v~ď, · prijíjnarué-í ~t;evy p:amärchálnycb bazi
lík a _ ŕnod1i:ťby:: 'A pfáve- _pretď, :a:by verlraci cítili 
pqtrebt,1 poslúchnuť otc6'\i$ké,0 ~\70. pozvj;t;nié 
na J~úť.:do Rtma,,_ k(Jé môžu ~s:'lt-a,~· jÚ~Ute}p.e 9dtľll. 
stky o,d viamočnéj :vigtlte· 1949 ,:dó viamO'enéj' vigi
lie 1950, p.á.pe.ž··'v ltônštitúéii í<· F.or,,e .ô·onfťd.unus » 
nari~dQ ~v.ôj:itf zrušeni_e · w,;čaá :Sv. roku: ál t<;i :· 
~ru~ni!e -Odipusťko.:v (okŕem j'v,oil:e,]n.ýeh). ·na cé-

1 lo~ sv~te - ai V-' Ríme - -a to taik p,lrn:iornoenýe;h 
ak!i> aj 111epl:nomocný~h- v i-ch 't}deľovaipi' l?t~·-.ž.k 
vých ;a_. poneehaJ. iba ieh udefov,Jllläe p:r:~ .n,ftvycll 
a ~$Émie mhnori~dnycll, m.oíC.Í'.~Í)q,vedelnfä,ov,mi

' I,D.O ij,íina, kdf,koľvek a, korii.U;koľv:-ek boly _p1ny 
Sv. ~tqli~ow-u.dlel:e:né. , 

Pri'čhi:a. t9h'f.9 d:yo-jitého ztuše,nia< je v tom, že 

bolo by s~oro··ooz úžitku sláiviť Sv. rt:)lk: v Rúne, 
keiby :veriad mohl:i ziikať pllnomoon.é- i neplno
mooné odpustky,--OStalllúé p,Oihorl1ne db,rp:a a_ kebv 
,mohli byť. účastní d!9'brwema ínimoífadnych 
1plnýc~;rii0teí ~V@elm1tov:, 

Lež všeolbeone zrušenie o<lipustJkO!V a plných 
~ci spov~ellní!kov má jetiifaat'e- aj,[Ilä~ktoré vý
.nJrnky, ktoré sú v spomenutej: ko~'Štitťi.cíí vyme• 
in:ovrorré, Taik QIStávajií .v: pfa,tó..0$tí p1non+ooné .od
pustky v hodiri~ ,S'lri.ru ,(m ~o n;i.o:rtj$,), o,d
_p:u,-stky prj: @dri.elc,a;~ ,Aii;l,jel Pána ráin10;,ri~ po:11!4-

_pie a večer, .o.dtpus.tky 1BTi- p,oJ{;lon~ vyst,av$ij 
Prevel~bnej Sviatosti ~8$ Veľkého pôstu . l:J,

odputťky pre. toho,; 'kto odpr.ev&liia. 'Sviatosť' ·01-
tá:t:,nu,'J .1,1~'\'.( nefuoálému., Ostá\tají -;/ pi~tn~ti 
o.ď-p~úky, útl.el~é, pri 901'.ié'kam md<filtl:iy .tja. SV.. 
r.oik, ikful:1ÍÍ sl~ Sv, Otec Ri'us ~- a ·to nep1no
i:nocrté odpustky sed~m ro'kov pri k;:i.Mó:in ddrje-

. ... . •1 . • 
karú a; pmomocné _Truz zia m~iac1 ak je moälitiha 
odrieJrnJrrá. k~ý ~~1 " · 

'Múnq,f(ad]tle p'Lňe moci udelené sú sp,oved.elni~ 
kom v . Ríme driiheu kOorišti'tú'Č:ióu {< Deeessorum 
Nostrorum », Rowšujú sa. v •nej dve ka.tJgorte 
,spa:veg~m~oiv: sp.oyedelníci jMJnQÍcilfehľ a peni7 
tentj:liri Sv. Jup.il~a. ~ým p~ m,aj;ú právomoci 
dbnľtidzen-ej,ši~, dm.hí• ich maj'ó. ~a ro~írené a 
ruby v.erja~i-ro~~áli qbyčruľého spov~i-níka od 
periitenciáilá:, budµ' tftó v; :run.sfycn 'chremocih oo
naOOEí ,'nfa,pisom . « Peiútep.:tiariú.s Sa:.ncti JU:b1í
.Jm »·, unúestneným na ~pov~elpiéi. $.-vwimkou 
nieckoľ'kýcb veľmi' tiwkych prlpadoy budú môcť 
títo Špóvdlelní,ct udeioVať -roz:Wenie S'a.1Íl.i 6~2; 
tóh.o:, ·~liy sa· museli ~braoať na Sv. Stolicu so 
žiarlosťo.u o F&zhoo!nutie. ~ Y,. 

Ostáva: otázka, čo buťle s tými kt&rým Je ne,-., , ~~-.,_,.,,,,,.. .;,. ,. , ,., -"· 'R, , ,ľ re..·_ · ;. - • · 
m~e_, v-.r.'-"::c''~ati puv,~o _ lllll?,; l8J1euu· äi.11.:' aJ v sa-
motnon;t Rúne býviajú, nie im je_ mo.žip.é vy!{tMiať 
pr;etdpísané návšteyy patria:.rchálnych bazillit a .
~ z1,ríoiin, k~ ri-íe šú pre-éibo:dinó, ·:aie trvajé. A. 
ni títo ·1'/-ebud,á ukrä.teni --0· -dólhr-oďerllii a -druchovné 
mi1·qs,ti Sv. rok.u.1 Hooi je ;ziy.ykofu, že po za;kľače:. 
IJ!.~"·:r&m~y Ri'IP,.e ~ . istý 9~-jeho yj"Sad~ Í'f.YZr 
sm~. na ~lY:: ~et, Jedinalk? ~~ oso~y, 'kto;ré_ a_,n,i 
v Rime poea.s Sy. J:tilru, a:m mimo ·Itíím,a, :r,:,.o rôrzs1-
r~ 'j~ijô p}á,tnooti: lll'a celý svet nemohli b-y ;byť 
úqasuné ffa) mil-0stiá-0h ké<f~-•:im j,e celkom ne
tnô~é havštfoiť 'predpisa.né- kpstoiy. Medzí tieto 
-osotlľ prutriá n_~pr,, 'fi)illášky, žijú<fe, v k:lauzfue, 
väzni, ,z,a;jatci., vyifu)·a.n·ci~ chorí a stare-i .. Na i,ýéh. 
to' svaj,jzj,h .v::enad~h iňémdhla -za:buďnúť otco~s~á 
do:fmota, N~tnfl;.rn Kristovho ia. ~lhuje 'Sa~ná. 
rri~h tretii ~Plllšli:túqia «. J ~ Ji)l'"9lll'llllgató ». 
. V'~ci: v:emáci;--: sp,om.~uij;.i., Y,. tejto tl'é-tej kon
Š:tit~.ci\i, n~jrhä: v P:npadbqlt( kfärf,sm.:e vy~šie, u
v,\edli1 môžu p~č~• Sv . .ro~u-,}ôibsia:linuť j\ibilejň,é 
odpJl,~Y, pod§ ~ v.; .~ P9 $po-.redi a _P,ri-
jí.maní ~esto_ , ~v•p~tpalttchäln:ych .ba.zilik-
výkoh:~jú tie · ' . ~~Ôsti,J ásky k, 'bliŽ41ému 
a lnáibož'~ns-Wa, 1ito:ié im ale,oo priamó a1eii:k>. pro-
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s~ctvorrť spovedelníka urči ich biskup, be
rúc ohľad na ich p-Odn;tienky, zdravie, a:ko aj ča
sové· a miestne okolnosti. Tákýmto činom budú 
mať tie isté výsady, ako keby boli putovali do 
Ríma, keďže pre tento ~iel' aj ich spovedelníci 
sú odbarení zvláštnymi plnými mocami, podob
nými tým, ktoré majú počas Sv. roku rímski spo. 
vedelníci a .penitoodári. Jubilárne odpu5;tky mô-

žu si získať takéto osoby toľko rá.z koľko ráz 
spln,ia podmienky na ich dosiahnutie. 

Je hodné- zaznačenia, re Sv. Otec vo svojej ne
konečnej dobrote povolil tieto výsady aj príslu
šníkom istých národov,'ktoré pre.,dbz:vláštne prí
činy nebudú môcť na Sv. rok vykonať predpísa
nú púť do Ríma. 

Medzi nich patria aj slovenskí katolici. 

Tvá~0u ku kupole. 
Na túto otá:zku •m()žno J;alhk'o . odpov.e

dať niekoľkými slovami. Cirkev, Podivuhodná vo 
svojich svätých, vyhlasuje za svätých tých Slu
hov božích, ktorí konali v živote hrdjns~é ono
sti, -zomr-eli v poves.tí svätosti a'. sám Bob ich pred. 
ložil na úctu veriacich, robiac na ich príhovor 
zázraky, t . j. veci_, +ktoré sa dejú mimo všetkého 
prirodzeného zákona; ba aj proti prirodzeným 
zákonom. Prv, kým by Sluhu božieho Cirkev vy
h_lá~ila za ~vätého; vyhlasuje ho za ctihodného a 
potom za blahoslaveného. 

Pravdu povediac, kým pán Guido a dcéra s tou 
najväčšou pozornosťou sledovali reč monsignora, 
Ferko veľa nepočúval. Bola mu priťažká1 čakal, 
že ho ešte ponúknu sladkosťami. B61y také vý
borné! 

A moosignor ~ neho nezabudol. 
- Vezmi si ešte, maličký, nože, nehanbi sa 
Otec sa však vzoprel. Bolo toho už dosť. Ne-

chcel ďalej vvruaov~ť. 
- Ale. aké vyrušovanie? - povedal monsi

gnor. - Je sotva_ pol šiestej. Len ostaňte. 
Marcela sa· veru nedal-a rprooiť~ Zdalo sa jej, že · 

sa musí ešte spýtať, prečo sa socha od Michelan
gela vo svätopeterskej ba:ziliké nazýva Pietá? 

- Pretore yyJ:adrnj~\ ~by som tak povedal. 
vmešenosť bo1est:i nejv.äešej a najbolestnejšej 
matky. ktorá prijíma do lona mftveho svna a 
rozjíma o ňom. Je; to Bolestná, Matka, ktorá uka
zuje svetu mystického Baránka, prineseného na· 
obet ... 

Spomenula si e$te na -polovypu~lý obraz hvez. 
dárov. Keď prec:hádzali! popri pomníku Grego
ra XIlI, otec sa ponáhľal a ona chcela vysvetle
nie: Co mal pá,pež -do činenia s hvezdárstvom? 
Je t_o čudn:é... 1 

- Cudné, naozaj - povedal s úsmevom mon
signor, - ale pre toho. kto nevie alebo nechce 
vedieť, že pápeži boli vždy priateľmi vedy; pra
ve.i,. ktorá napomáha hmotný i mra vn'ý pokrok 
ľudstva. Gregor XIII, tento ozaj veľký pápež 
ž.iiúci v dobe med'Zi dvoma ešte slávnejšími pá
oežmi Piom V. a Sixtom' V., rozkázal opravu ka::. 
lendára, aby mohof ustáliť •beh ~irkevných sviat-
kov. , 

Predtým sa stávalo, že na p:t'. Veľká noc -
ktorá podľa usnes~nia Nictjského snemu má sa 
sláviť na prvú nedeľu po jarnom 1:!iplne mesia
ca• - odďa.ľoval:a sa čoraz 'Viac, leĎó rok od sto~ 
ročia na storočie- sa predlžoval. _Z tohto dôvo
du sa pápež rozhodol previesť opravu. Dopytova:l 
sa na vec učencov a matematikov najpôpredne-
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jšich učilišt až k,:onečne istý Anton Giglio mu 
predložil návrh, ktorý on schválil. A tak r. 1582 
vydal letopočet zavedením -priestupného roku. 

- Veril by si to? - dodal monsignor, obra
cajúc sa k priateľovj, - táto oprava vyvolala 
taký úžasný dojem, až nielnorí mysleli, že bude 
čoski;>ro koniec sveta, . 

- Otecko, - opýtal sa Ferko, chtiac ukä.zať, 
že i on si všimol čohosi vo svätopeterskej bazi
like, - ten druhý pomník, ktorý sme videli hneď 
po vstupe do ohrá-mu, na 'ktorom bosonohý kráľ 
ide po snehu pýtať odpuste!nie od pápeža, čo 
predstavuje? 

- Henricha IV, v Canosse, - povedal monsi
gnor, - na pomníku grófky Matildy. B()lo to 
z2vŕšenie povestriého b0ja o dosadzovanie bi
~kupov. Až budete v.äčši, hudiete to.mu lepšie. ro~ 
zumieť. V podstate išlo o 1:oto: cisár, cítiac sa 
silne.iším od pápeža, chcel proti jeho vôli vyná
šať zá::kony vo v-e-ciach, ktoré -pafa-ily do p:rávo:. 
moci pápežovej; totiž menovať biskuoov · a rozka
zovať im. Gregor VII. a:ko Hlava Cirkvi dornii.
hal sa svojich p,ráv. Keďže cl$ár :µechce1 _ poslú
cha( vyobcoval ho, t. j. vyhlásil ho za,. vylúče
ného z cirkevného sooloč~nstva a sňal s poddR
nýoh povinnosť ,pos1úchať ho. Cisár vtedy zbad8 l 
svoju chybu a spamätal sa.1 

- -Neporozumel som dobre, čo má znázorňovať 
krásna pofo~UJkl~ práca Jía náhrobníku Grego
ra XVI. - povedal• ipán Gukio. 

- Prvú výpravu •kapucínov do Etiopie. orga
nizov-anú n;:i. ro.'l'kruz tdhto pápefa. Je n-a ňom je
<lna zvláštnosť: medzi dtVoma kanucinmi, na.,. 
chodia-dmi sa uprostred a vynímajúcimi sa od 
o~tatný<:h, vidieť karoilnála. Je to oodbizeň Pia 
IX., ktorý nastúpil': ria pápežský, trón po Grego
rovi. 

-l A pápež. čo sa modlí kľa.čiačky pri hrobe sv. 
Petra? - opýtala sa 'Marcela. 

- To ie Pius VI. 
- Prečo ·zomrel vo vyhnanstve? 
- Leho Francúzi. ktorí vo fe:bruári r; 17~R 

zauiali Rím. odviedli ho ako zajatca najprv do 
Sienv, potom do Florencie a napokon éez VPl 

di. Stľša do Francúwka. Po ceste neslv~haných 
náma'h a útrap. - predstavte si len. že cesto
val v zime cez A:lov v POštovom voze ! - dostal 
sa v júli roku 17g9 do Vawncie a · tam' o me
siac. v auguste zomrel. 

(Dokončenie nasleduje.) 
Leone ,Gessi. 
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~AP.LNKY VO VATIKANSKOM 

' APOŠTOLSKOM PALÁCI. 

Sibyla _ Delfská. 

V. Stvorenie E
vy. - Na všemo
huc;i rotkaz Ho.spo
dina z boku spia
ceho Adama vystu
puje žena so sopä
tými rukami a 
ďakuje Stvoriteľo
vi za udelený dar 
~vota. 

VI. Pád prvých rodičov a vyhnanie z raja. -
Strom po.m:i.ania• deli tento obraJZ na dve časti: 
V prvej časti na zemi sediaca Eva naťahuje- ru
ku za zapovedaným ovocím, ktoré jej úlisný dia
bol (polovica reny a polovica hada), ovinutý o 
strom podáva. Adam, stojaci vedľa, usiluje sa 
mocnou rukou pritiahnuť haluz. V druhej časti 
obraJbu anjel s vytaseným mečom vyháňa z raja 
Adama a Evu, ktorí bojazlivo a smutno kráčajú 
do neznáma. • 

VII, - Obeta. Noemovai p~ vsµtpom do ko
rábu. - V úzadí' stoji zapálený oltár a pri ňom 
uprostred dvoch žien na: obetu pripravený pa
triarcha Noe, ktqrý vo všeobec,nej mravnej skaze 
ostal jediný verný Bohu. Vľavo býk, kôň a slon. 
V popredí zabíjajú mládenci obetných baranov. 
-Túto scénu niektori kritici mýlne ozna,čujú ako 
oootu Kainovu a Abelovu, alebo ako obetu bez
božníkov, kt.ori za-;inili potopu. 

vm. Pot.opa. - Hrozný výjav je zobrazený 
vo viacerých častiach: Vľav-ť) hufy ~udí driapu s.a 
na vyčnievajúci končiar vrchu. aby si zachránili 
tie najpotrebnejšie veci. alebo aspoň holé životy. 
Vpravo skupina nešťastnikov hľadá zúfalo zá
chranu pred bleskami a dažďom pod stanom, 
postayeným na skalnom út~se1 kt9rý vyčnieva, z 
rastúcich vôd ako malý ostr-ovček. V prostried
ku je utečencami preplnená loďka, márne zápa
siaca s . vodami. V úzadí Noemov koráb sa bez
pečne vznáša na vodá-ch a nad ním holubica, 
symbol pokoja. - Táto freska, čaSQve prvá ~ 
všetkýoh klenbových malieb, je vzácnou ukáž
kou heroického Michelangelovho ~týlu. 

IX. Opilosť Noemova. - Obnažený Noe drie
me vo svojom stane, ked' ho bolo premohlo ví
n:o, kt-orého silu nepoznal. Chá,m sa · z neho vy
smie.va, kým Sem a Jafét s odvrátenými tvára
mi po.n~ľajú sa prikryť otcovo p&odzenie. 

Každý z uvedených . obrazov má na rohoch 
nahé postavy, ktoré niektorí kritici nazývajú 
ozdobnými alebo naJhýfui figúrami (nud~ na
háči). V skutočnosti však tieto postavy znázor
ňujú anjelov, ktp:rých Michelangelo zásadne ma
ľuje bez krídel, lebo podľa jeho poňatia anjeli 
ako čisto duchovné 1bytosti nepotrebujú krídla, 
aby mohli lietať. 

Sixtova kaplnka (Ul.) 

Vo veľkých maľovaných ryklenkoch, o kto
ré sa 9piera hlavné pole klenby, striedavo sú 
vyol:)razené postavy svetoznámych prorokov a 
veštkýň, z ktorých jedni oznamovali budúceho 
Vykupiteľa Zidom a druhé pohanom. Postavy 
prekvapujú· je<lnak sv0-jou monumentálnosťou a 
jednak majstrovskou perspektívou na nesnadnej 
p1oche. Ich poradie sa začína na ľavej ( évanjelij
nej) pozdlžn'ej stene pri Poslednom súde: 

1. Jeremiá.<i (podobizeň Miehelangelova), zadu. 
maný nad nešťastím svojho národa,-podopiera si 
pravicou ustarostenú hlavu, kým ľavica_mu bez-

. :vládne spočíva v lone. , 

2. Sibyla Perská je úctyhodná starena, zaha
lená do bohatého orientálneho rúcha. S náma
hou čita z knihy, ktorú .si obom·a rukami drží 
plizko očí. 

3. Ezechiel, bezbradý energický muž, zapálený 
pr·orockým duchom, živo gestikuluje pravicou, 
kým v spustenej ľavici drží -polosvinutý papyrus. 

4. Sibyla Erytrejská., mladistvá postava, vyo
brazená s profilu, listuje v k:nilie v'eštiéb, zätiaľ 
čo genius, stojad za knihou, rowuchuje lampu. 

5. Joel je ~nergioká mužská po~tavai, živo do
predu nahnutá a upierajúca z · diaľky zra:k · na 
papyrus, ktorý drží rozvinutý v nedočkavých 
rukách. - Na vchodnej stene-: 

6. Zacha.riáš (podobizeň pápeža Julia II.) je 
vznešený bielobradý kmeť, ktorý pozorne č1ta v 
knihe. držanej blízko očí. - Na pravej (epištol
~ej) stene: 

7. Sibyla Delfská, ideálne krásna ženská po
stava., odvracia sa od. rotula (~vitku), ktorý 
drži rozvinutý v rukách, a1by ohlásila svetu ra-
dostnú novinu. · 

8. lza.iáš, vznešená mužská figura. zatvárajú
ca !mihu proroctiev a s naipnu.tim počúvajuca zja,_ 
venie, ktoré. jej anjel .zvestuje. 

9. Sibyla Kumská, silná, ·dlhoročnou ťažlkou 
prácou otužená starena, dychtivo otvára knihu 
ľudských osudov, ktorú jej práve podal jeden z 
geniov, stojacich po jej pravici. 

10. Danie'I je prekrásny typ hrdinu. V ľavej 
rilke drží otvorený foliant a pravou zapisuje na 
dosku prečítanú pravdu. 

, 11. Sibyla Lybijská. je spanilá ženská postava, 
ktorá rýchlo odkladá -roztvorenú knihu, ako by 
ju vzrušilo nečakané zjavenie. - Na oltárnej · 
stene: 

12. Jonáš, vyvr:&nutý veľrybou na breh mora, 
nadšene oddychuje v tôni tykivového kra. Jeho 
nahé telo na vystupujúcej ploóhe klenby je tak 
dokonale v perspektíve skrátené, že to v každom 
znalcovi umenia. nudí obdiv. 
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XI . • Xl-1. 
Veľké d\:)brodenie lá$ky ~ as celého jedená

steho Sv. roku k_<malo. bratstvo Sv. Trojice, mlo
žené počas predch:idzaj(l.ceho Sv. roku pod vede. 
ním Sv. Filipa Neri, ktoré sa ťaik roztástlo, ž~ 
podľa údajov lm)Ilikárov p<>Skytlo pomoc VYŠfl 
126.000 pútnikom v-šetkých· stavov a nár-oo.ností. 
Zvlá:šlnosť-ou ·tblhito šv. roku bolv púte· .z .ie<la:lotli
výoh miest alebo kraj~vl iktoré v·i:~o:olečené do 
histori~~ých kro,iov, konaly po uliciac_h sprievo
dy s vý_iav.mi oo Sv, Písl'l';_l:a- a deiin.l Cirl,;:vi. N~.boL 
ženský život. v 1>r~dcháooaj-Ú!cich ,obďqbiach hod-

- ne podfomený 'Y<>,;iin:a:ni.'i: .refortn-á,cfou. me'ookojmi 
a mvmľ Pričinarri·L začfrui.1 Za$ na:dohúďa.ť šírk-1J'. j 
hfuku. Bol to čas vel"kej tQlbi'ody a náib.o~nského 
nadšenia. kto,ré strhlo taj táili:ých. čo boili vo vie
r~ len vlažriL Sám vefäý lbá-snik' Toq:p-e1ato Ta$So,. 
ktorý ~ :i:_>redtýim ·s1:;airal <lq-sť málo :0 ď,uijevn$, po~ 
t~'bv, noča..~ jedenásteho iSv. roku n a,;;šiel znova 
si!Jínú vieru. čo sa o!<:l'm'lriatlľuje aj' v jeho neskoT
ších dii~la.ci.h ·veľmi výra:zne, 

Pre :ve1~ký náv.aľpútmkav na kon~i Sv. roR:u sa 
rozširily hlasy, že pápež ho prediži •až dr> Troch 
Krá:ľov. Z-at,,v-0renie Sv. bráiny Yy-lmnall. vša:k pá
pe:ž ako bolo- už v tradíeil na! v::ian.o,čnú vigi1i1:1 ir,::i. 

vy:m;~ania všetký~h rímskych . .zwnov a :nad
šeného pre'\;t>l?,vami'a sláyy pánežovi, ktoré zo 
státisfoev:éhó ďa.,vu. dVI't-laJo sa k nebu ako 1' la.~ 
morskej búrky. K,eď .s;a Večer ~ťu-p rozchádzal 
z námestia Sv. Petta, na . moste pri Á.!nje1sko:rn 
hrade bol tákv · stisk že kaatela:n sa · obával 
Ú-oď!Óbného nešťa:stiaľ -~o sa ťam už raz s•taJo. 
k.eťf ipmrad záibra<llie padlo mn:oho• p·fitnik-oy do 

, Tibery: a utopilo sa -a-dal z kanónov nasleno strie. 
ľa-t. a;by sa ľuiliá od"' ľaku trQdhU ,rozutekaH a 
UVdl'nili tento dôležitý pfechocl 
- Tri s.tor--očl:t p<.> vybJ.á:s"ení p:rv@h'Q' Sv. roku :i. 7-3, 

_p_anov,ama pá;wža ID.ementa VIIT. oslavova:l sa 
dv:ain~sty Sv. rok. I .keď 'v tomto roku 1600 no 
~rjf°>tU JlVä;to~erslrá ba:zi.ľika nemaht ešte ten 
vonkajší vi;hľafd, rukq má ~~ P.O p,rooíŽ~ poe;
dl:žne·ho ramena -dto formy l'atirrského krí'~a- iPťl
ná'/l{o Mieh.elang'elo-va kupdÍ'lÍ, b"Oi,a. už: µlronče).1á 
a dvíhálá sa. ni-aiestä:fuit na:.a'· Ve@i'vm Nféstotn. 
Klement vrn:'. ~l jeďn'.ym ·z, iťých· v;l'kýgh phie
žov:, kt-0rl _v~lwna.J.i pťe Cir.kev činy d'.alékosiahle:.. 
ho 'výmamu. JéJdhým z j;eh(i) v:efä~h skutkov ;ie 
vy-d~rti:e Sy. P:í,s,ma, ktoré s mal~ Ol):mwami 
Prekladu -ešte dnes-sa,, poď n.ámom Vulga.ta v ka
tQJfokej Cirkvi. používa a polk.J'adifi, sa1 :za oficiá1'1lv 
text. Bu.J.l:a„ ktorou. pápež. vy,hlá.~iJ dv1~ástv šv, 
rokl vydruná!•bo],3: dň-a. 19. tµája 1.599 a v- pr.édsieni . 
sväJo-nere-rske'j oaziliiky p:rečítan,á, '131.áivňo.striým 
spôsobom dňa 21 .. mája ta:ho i:~b,o roku. Hoci 
bolo ustanoveng, že t>ódľa, trll.tlfoit otvorí papež 
S -t.. , • ~ ;(,.,.. r • •1• LLt sl, t ' , v. uranu na:- 'Vlliatr:tvuuu V1g1 11!, ui o aV:nô~ na 
ceremónia: :muse!La byť p,ne pá~žov:u ~o-c odlo.:.. 
žená a~ n,a 31. december ľež veri,acL už od' · 24. de
cembra bráM účas:t! na 'hfilooti'a:éih a OQiPUSt;lfoch 
S:v. r,oku. Prl otváraní &v. brátl!y náiiferié boly 
~tné zlaté a slrieb:9:mé min<,Je, k;toré. tam boly 
zamurova:n~: p-Ili. ~atvá:.r~ .Sv-. ibrány 9~ ko)!lti 
p:redch.ád33:-jú,ceho S:v:. roku. a kit0!1'é pápež llO-
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daroval n:a pa.'rni,atku rozti&tým v,y.nikaj_ú0un o-· 
sobnostiam. 

lľénto dvanásty Sv. ŕ9k ~l jedným z na} 
krajších a najv:efäolepe.išie.h. Počet pútmkov-, 
~toŕí od j:eho otovorenia do zaw9re'Q!ia_Šv. brány 
d -.>:1! d u ,• _,:n ... - .~I.- • u . ..: :~!Ó ".,-., .. · _ v,;:u - o n:lma, ~u.Je sa_~ u"' ~.t!w, - D.y', _ z cwo 
len VIO vclkonočnom čase~()koló 200.000. Procesie 
ni,božensk.é ,slávnosti a prena<lihern~- ceremónie 
nemaly ,skoro lkop:ca a .duch ikajuonosti 9živo:val. 
toto nevfrčl.a,né množst':o veriaiéroh z ,celého S;~~

ta: Sátri. ~p.ež bol najžiarivejším vzoroni z:b'om0-
stii pré V!Še'.tlký(fu pútnikov. Nliivštevoval reiliikvie 
v. bazilike Sv. P.efuia a vykonal púte do v-šetkýc'h 
ba:zillk, aJko . to ~Q na dosiahnutie odpustkov 
predpís-am.é .• ChudOloným pÚ~lll, o ktorýGh sa 
ai počas. t0htp $v. roktu· sň,arafo ibr.a:tstvo $v. 
TrQji~, 21ailožerré Sv:. FliliP9m Niti, ,umýval nohy 
a pot0m ich oBsltlhoval pr{ stole, pokhnávajúcc 
jedú:á ktocé: -im -po:dáV;aJ.. Niet sa ČQmru fµri ču'do

·vať_,_ ž-e. ,t ento pá'}2iežov priklad' ~@ .nielen -mh◊" 
hých obdivrwawľov; rule aj n:asledlov.níkov. Dielo 
chairíty. 'ktoré v,ykcmáv?lo -,b~tvo, Sv. 'ľrojice 
sa· r:oz:tťáS'ťlo do !ll.e'bývrulýGh rozmerO'V'. Asppfi pri: 
b}4Ž!UÚ predst~ '\ml m&em:ei si u'ťobiiť z !,oho, že.
počas <liv-a1n.ástelho Sv. roku dáivalo býva;rtje a 
stravu. ktorá sa Slklatla1na na d~ň .z joonéhó chle~ 
bfk.a, pol fim:ta • mäsa aieibo rr-y;by.1 . t~-niera ša„ 
l~tu. polievky ;a pobáril, vína, v.iac a:ko 300.0!)0 
pútmi~om. z kiťorých mnQhí! iboli hosťami ·br-atsitva 
nh tri ha,,i viae 'dlní. Po.čet ,ooiší, .od,sľúžených V' 

hlawiých rim~~h ch1"~oc.h, wčí:ta. sa na ·ae
~a.ťtisie.e :. 3Q.OOO v chráme Sv. Pe;tra,-, 27.000 v 
<;hráme S.v. Pavfa za múr.atrni1 19,000 v: Laterá
ne a lť>.800 v Santa. Maria M;agg,ipre. A vyso,ký 

· bol aj .počet omší', odslúžených 'V· iných,rimskvch 
kostoloéh. I noč.as tohrt,'o rOiku niektoré pút'ňfu'ké 
spriiévody boly olbileč:en'é v ··liisto:rickyélí krofocn 
a predistav0Y1a1y výjavy 7JÓ ži.:vota Krista J?áígt, 
a ·svätých. z t~a'tľ$kej ;provincie ,'Puglie a:pšli 
·pútniici:, •ktôri sa ,áh ikm bili žele2lllýrp.i téť;iz~i 
a bosí. oblečení ·do :ka,júcnfokélio vrecovitého r11 -

·cha:, p~ešf{ ceiu· oosfu z .domova 1až ďh Ríma na 
nohách. 

Pri veľkom rtlno!~tve pútnikov zásoby potra
NÍ'n v Rím:e sa írifäaly veľmi tichlo a treba to 
óoklada.ť- s l,{oro za ·zázta'k, 'že vždy, 'k~' sa zda
lo, Tl!kbb-y mail \lŽ tv' mes:W ~úť 1hlad1,:n:ašlo sa 
riešeni.!e a, múim.ici ')Jdli in,~ni. S~ p~ipež ·· ýe
'n aval veľkú čašť z ofier, ,zall'.l'echooých pútnikmi, 
na zakútienie potravín pre ~ra.tst~p Sv. Trojfoe. 
Rinwkca šľáohtá i. äooi1ru::íStvo usilo'\oaly i;a tiež 
skutkami ,l~sky 1a' milosrden$:tVia pomá:li-a;ť pú.-tini
kom1 prišlým .zďrul..eka. N'iajm.ä cudzine{ boli nie
kedy prijíma.ní ~ toľkouJá"$koo, že::tó u q:0Irt:ácicb 
vyyoláv,al,q ~ ' žiai;-liv0.sť. B'a sba,10' -S'a, ie sa Ta
liain:í zami~šäli m~Zli. cµdznm:o:v:, a1by 'Wli tiež ú
ča$,tn.í tý:'ch' ~ip~orrf'ostí" iiftot,é hol:y cud~cqm 
Jireukazov,:8iile. V Rim'e. v.áii'l 'álni n:eboló. šľac.hUe
•kej 1a.. niéštianskťj"rodi,:t~;y., ;k,loťä ·by počas Sv. rp
ku,. nebqla 100„v:aja. '.Qiocl!ah t0:l'.1~ým p,útriikom, pre 
k,oľkýcli s~ nafflo Vi dome•mie§b;l. 

- J. Okáľ . . 



Na ·s v éi.t e:f Pôde R Í ma K_at-oli'cky obzor. 

Prozreteľnosť mi ukáz.ála krajinu, kde kedys~ eva!lllj~lium · 
krvou vyvolených ·začalo •záp~ o ~v-oje bytie. 

Na pôde kde· sa .zrodl:l .!kresťamský Rím, Rún s.veta, zastal 
som V: <llhom. a nemom Rreľailrnutí. 

Ulicami Mesta ešte .zoo.ia storočia; ·ktoré viedli N.emvfa na 
poP.ra:vu. Zasp~j Q!av_y, net1i~ajµ 1b~, č~ ~v-uje horiaSi 
Rím a p:ťedsa ruch sa nez;m.en-si:l po hodme muce~ov. Je tu mi
nulosť kľstu, 01lňóma meč,om, j<? tu edvel;cé.a nw,žd.'y pripravené 
Jozaťats'ké, lictql:ie aipokalypsa Božícib., vyjVclených. 

A tu som izaistal ako ~den .z tých, čo boli pozvaní. Nevi~m, 
v ktorej, _hodin~ ~Olliesti . ~:r.el ll:\,~ ~ pléci Boh _a p:wed~ : · vs\aň, 
vezmi posteľ ~olu. a :ch~ 1 Pt1S1el_ sqm a som; Jeden z ucastnycp. 
pr,i. lá.manľ ch~b~. :N[usel ~m preJsť kus sveta, nevynechať Ve-
čeradlio a nezameškať súdny defl. . 

. ' Tu· blí:2Jko 'Kolosea, ťu na r,uinrech Cfrk:a Maxima, pri Mamer
tíns,kom· väzeni ~der som shášať' $a na zem S:u.a.CIU, živých i niŕt
vvoh. kforí tu vek-y a · veky ~trážia sv:qj~ rn;iest:a. ~ poodr:a-w.jú PrL . ., '· , _.:,._ . . ...._, , . , B , _,,_ d' 
chodiaooho v oblruk-Oéh. DM.lllaJu i,v:are, vo.ia),Q: 'araull\.U, pq 1 

oz;11a,muj. s1ávu údolia čo krv tielk1p... Ii.O ·~om. Smrť n~ k~ila, :tir~ 
ol tá.cl sme- stáli čisti, ru;\, izem sme .pqldail, , ibo1,a ,neJpOrusena, ak~ s1 
ju stvoril a žertwy; A:bela vy.volal& ťa: na prah •neba. Pod'; Ba.Fa.n-
ku. Boži a ibJ.t.<:t ·p-óžehn:aný v mene Pán.91Vom. ! . 

Bdl!o 'by hodino &počítať more rÚ'}t, V' Mvnyeih vekoch zdvih
mitých na pm3:lm, a mor.e ,rú~i pr~ojuj,,~ci.c}ľ sa dodnes _k 111ím, 
čo sa tu postaNily ako.hradby p'ted ~orečén.ím dra!ka, pnprave
ného od poči;a,tku sveta na -nek6n$.:é pustóše:me. Bolo by hodno 
zisťovať· po jednom-tento n~pre,hl!adný zástup kor-Ulll'ov-an.ýc,h-bo
jOl,íl ~ z~p~om, ~ v~tci do .jednéµo stoja n:a mieste~ k3,le ~pla 
vy,.kre~n:á 1s.1$Ira 1ch ~ery: :Bplo· bY,: 't;'eha, ruku. po~ť vse-tkym, 
čo povsravali z ostá;vený;ph ·hrobov, v:Sétk.Y,illl,, ktocy~h obeť bola 
vy~trah:ou péke1n'ýil;n iSi:lám, idúcim darmo pmti Skale, ktorá bola 
podopretá slov_a.mi: non praev~ebpnt. ~ ... kp~~ČJl~ _!bolo by l:eba 
radostne ;vy:kriknuť: tu ·ste vsetc1 a Va$a vmra 1qe s \;,l,m1 do 
najjasnejšej yečn0$ti! 

Ideme na súa, je č•as spravodlivosti Božej. Tuná ·zastane Sud
ca a odtiaľ roohrnie :mi1lwú zrnó cel~h:o sveta, . aJby oofo vidieť 
pšénicu. .. a k·ukoľ. Odli,~ľ za:zvoní kľú~ SVOJ?j ;>ÝP~Y a. post,vi 
na jej štyry·.p~hy st;ra;z rut11Jeloiv. Os~te, nepoinábľaJte sa oili:s~, 
niet už ~u a niet 'kde, Netre,ba m-ať strach, •netraste. sa, spra-

At:ibazi·lika · S-i:. Jána <V bteráne, 

V-atikánsky rozhlas, na ;Sv. 
ľi>k. V atikáin~e radio vysrel-a 
svoj _ pm,gr:a.r,n v 21 v r~~tch 
jazykooh a. to v ikaz..d:om s-tvŕť 
ho:d&ny ldeD1M- Na Sv. rok sam
diová .služba Vati~á:n.u rozšíri, 
t~,, že sa 'V'ysiclanie ;predl'.~ v 
každt>,m j:a;z.yku na p@l ho9my 
doone a zvýM, sa aj počet jazy
· 1wv asi na 30. Okrem. toho sa 
prjpravuje zoshl.nenie . páµ:,ž..-
škýGh vysicla~kh staníc, , ~by 

.., , +{íl.,!J,.;,,..c,~T'tT ram bb\Jo. mozn.e va:....h<ll.l..:;,,.n.J prog 
p00Úl\11a;ť n'a c~lom sv:eb:>. 

:Ka.fulícka, encyklopeclia:. Tohto 
leta vyšieJ prvý s.v:ä:zoik veľkého _ 
diefba « T~Toa katolícka. en
cyklowfua ». Di'?l-0,-bl}:g.e mať !'f e
sať v-e:)!kýoh s-vä2k.ov, •z ktorych 
-kaižd,lý 1btJ.a.e ol}:)saih.ovať asi 1000 
strán textu a ·,zyabra;zení. Pŕ~
CU:jú , na ňom n~jl'epší obdon:,íci 
:iiieilen ~ ·T-ali.anska, ale z ce1eho 
k;atoliokeho sv,$'. Aiko sa doz
vedfuine v 'ťejtp Tailianskej ·ka
tolie'~ej en~yk:1:opwii hudú 1bo
hatQ zast;úwn~ aj hesl~1 týk.a
jlice sa •tatoliclreho živ:-ota n •a 
S10!-voosku a vy'nilrajú~ich. kato
líckych deja.teľov. ~a;liaiilska ~a.. 
tolícka encyhlopedia vychoqí v 
11aJklá:d.at-eľ'$.tve- Sonsoni v Rime. 

,Näij~taršie; biblickeé WfW• V 
sk;a;lenj jaskyiµ v Pales.bp~ ne
ďaleko .Mfrtveh'O ll),ora. [l'.l'asli pa
stieri ešte roku 1~'7 starodáV111.e 
ru:kopi~y:1 

1ktoré !3d1Y uložené,~ 
hlmených nádobl;l.Qh_. Od'bormc1 
po. J!re-~ú1?anií týcJ:}o ~~oinJ:!.OV 
zi&tili -re 1-de o na~ta:ľSJ.e z do
siaľ i'ná:tnych rul{ópi.sov Staréllo 
iäikon~, po'Chodia:ce ,z II. sto:~J.a
pred Kris.tom. Jed~n z naJď:e
ňých svitk0v, ~tQrý j~}:i.si._7 ·me
trov dilh.ý, ob:sa:hu-je u:phiy -:text 
kruhy- Lzaiá.šovej . . Znalci Sv. pí
sm.a po.klatlajú v-š~obecne ¼ni.o 
nállez za v~'mi význ;a.nlll!ý. Ru
kopisy sú te:t'az preidrnetom veľ
mi. pod:rpl:m.ého štúdi.a odborní
kOJV. 

Amnestia na- Sv,. r9k.· ,Ppd\'a 
zp"ti<V z Jl\:lŽl:ref Aimeriky bm.zil
SKY pr~d:ent udelí :pa Sv. rok 
veľmfi Š;iro1k·ú aann-esti.U;, v.z:ťaili1J.
j'ú,:cu sa Ul/K ,I;Ul.. :oby-čajné, alko aj 
na _po:liticlié ptevinenia. Pôdoh
ná ,aJl'.l)Í:l.esm_a sa pooľ·a wrá1:, 
k,toré, pl;OO:iíkly do. vere-JnOSti., 
él:tystá a:,j ~ TaJiarriskcr ,a .je ~:rav
dep.adobrié, re aj" v iných •štá-
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toch bu,de udel~~ v.äzňom pri 
tejto veľkej priležit~ti mildšť. 

25 rokov od založenia,, Rusika. 
Práve uplynl:ilo 25 ;i-:okov ~ Zcár 
loženia kole:gia; ~ Russicum '» v 
Ríme, ktorého úlooou je vycho
:váNať k.atolliČkyQh irriSjonár0:v 
výc.:fiďd!riého obrad~. Prvým ivk
'torom tohto slávJ10010 pápi;~ké
ho .kolegia bol -sl:o.yen.ský, - kn·az 
Sp,oločnosti J ežišo.v.éf P. Javor-
ka a •štu.dov,alo na ňo:rn mnoho 
SJ,ováikov. 

Pá~é póžehnauía sú len 
p:rej dóbiwch kafuih"li.ov_. V pdsled
nom .óas:e s-a_ -, veľ~ ·sPJ1~ily 
p~edp:i:s.y o VYtdä.\?'ani zvľ~tnych 
_písdmnýoh [5äpež$kýeh ~~ma
ní. Q~teraz ~.aždá,_,pro~ba Ži,,a~
teľa o písomné P.áipežs~ p~žeh
,na.nie musi byť OtdJ)o,rú.ča'l).á du-. 
ohovným ~ráv~m farn'Osti1 

ktocy, Ma9~teľa ,~, o/bý', sa 
:nesta/1Q;_.Ž0. písomné· pápežské: po. 
žehrí:a.nie dosta;rt:e osaba Iie:hod~ 
ná, pppa<lne , n~~~tóHk, alebo 
prisLušnik. !lľ<>liti~kých "St:á;n,., do 
ktorých •k:atoHk,n~e patŕiť. 

,Zelezničné sl'avy na Sv. rók. 
Po.č;as Sv. ŕolc;u.poskytn-q talian
ske-Ž,elemice eéstQyiil.e ·sľa,vy pre 
pútnik~ z TaNa.:nska t zo zahra.. 
rµčia. Vyška sľa.vy. b,,oil.a, us~le-, 
ná t ia.kito : Pre jediiotil:výclí pút
rokov obnáša 40'% cestoV:n~ho. 
Pre skµ,piny .pútn:ikpv, siložené 
od ~. do 150.. OSÔb·; . p4't-ti s~a-va 
00% a skupiny :pútn.ikórvJ kto: 
rýeh počet, ipŕ'~huje 750; ma
jµ pt.avo ria 60-% Sľ~vy z r,ior
málá:rehef cešfuvrréh.!0,. Pxe cu-&inr 
CQV ~J~ ~~. ~piatJčilf li~ 
-stky y~tn~ť ~ --qrii. Tiéto sfä
vy su v. ;pl,átnosti .oo: 20. de'cooi~ 
ora 19'49 'do 24. decemibPa 1-%0 
a ·~ú icn :iJba. ťť ,c~stuJúci, 
ktt>rí budú. 1naf, 2ivláštnu p:6.tni
ck1µ ~egitirnácfo; .. 

Parižs• katedrála; v nebezpe
čenstve. .Syetoohyrtia k,atedrÁl:a 
Matky •Bo-~j. v Paxfži, 1ktqrá je 
p~knou ukázk-0u _ g,oti<}keho sta'
v:iteľského umenia- je e;d Jstéh0 

. . J - .. v - ~ 

'ČaS'U vo veľkom né be:zpecenstve1 
ža.~yjie navnivoč. Na. p:r:íčme je 
zv.lášfua l"á!k~·-kameňa z ktd
t'éhoje-ka~~la ,p~ta;v-et(á" Tä:
to fajom:ná: chor-ób:a; ro.zôžie-va 
l,t.aim.eň -a; aÍk sa nenájde · ne-jaiký 
~ô?0;b na ~ta.veri.ien~Y, ka. 
me.~ i\rJ8!tedťáil-y sa, nitôl\Jtq -r9~
,p,?dn~.. že sa . celá:- tá,W yeľ1kpile. 
pá .$tf!;.V1ba. o .. niekont'o deaaťroei 
miútL. 
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vodlivosť j~ !}rekrásna. vec, ľudí p.li>St,aví vedľa se.ba. :Už nie je 
ďaleko od Lazara k boháčovi. Vis a vis sto.ja, ktorí ·vraždili Lktb:-· 
cych vraždili. Od pooi.atku evan.je1ia tu na pôde ,R.funta„sa zatínali 
do ~eba •ako ·sekera do m:lá<llnilu1. a OJdra;zenI ~ o4 druhýcll: p-a
d:ail n-a svoje ip6ly. Dnes ich pósbieral -po svéte hlas zatrúoonia, 
chceme ~yť prítomní; . 

ó Bo:že, aJký si najivyšši a n~;µ;väteJ~! Dal •si nekolléČlie:r,nož
nosti ľuďom, ,aiby _p<:JZna.ld.. v~ný Rí:m„ Od~y fyQJje ~viť¼ Mest9 
t,ienj Kríž, närody 'V\Š'etkých či~, člov$ všépkýcb, dô,b m-Oiho1 v~ 
µ:ieť, že j~ tu pre sv:et pos'olst'vQ lás~:y, pOlkoj,a a m:ilos.rd~tva. 

Hľa, Rím nie je len sére ;Rún;óin. Rím je iRí:n:ióm národov, po
koleiruí á. tisícročí. Vtedy; ked'. môj_ pr:;i.d'e<l, pod ~tra.mi, zápasiaci 
ky:ja;ňou .so zverou hôr, strachom -sa,.tzlas-µti po:d •tww~Jµ. Pe1ima 
a j<;}ho hr,omobijcov:; so ~rievodorn :kliatiby dolbývajµ,c čiem.y 
plod zer_ne lu1bi( s-a pod ťarchou živ~ta ibez jehô ,vyi;šťe'ho p~vä
tenj;a1 Rím už .držal vysolto. yoohddeň $VOjho klres'erurstiva, fo ~
sYi~tiť mala raz navroy vše.tiký:in 1p-apooom •~tn~. Svetlo! Sv~tlo! 
- kriča,l.y národy a evanjeU:um p.rlšl'O ~-chudo~ým' fil:k divoch~tn , 
Epochy ·a éry· zápasu o ,weru pf-ehnaly sa :p.~nad-:zem a ľuc;Istv~ 
pris'Pievalo mincpu svätosti, . roinc~u vyzn'av~čov, mirrcol,! muče~ 
níctva a p-anens:tV·a , aiby 2 polclä;d;nice Rúnu zacl.iovfil sa život -na 
zemi Lm iiebi Môj praded-- čo sa s ním~! - pr.éželmal S?-,, 
lm~ pri~el z bóry a shb'.dil s pleea zveriruu.. Jeho .syn urot>;il to 
isté á kéď' ~ina;j toh~ _J?_Otorn.&ty~ :zastihla m~~R,_;prišiea '~ /in:ne o
tec poznručil ma !knz.om a .pQvedal: s.yn moJ, choď za r1msl<,elío 
kň~zil aby sme z teba mali dáČ'Ó. aj po S:niirti.<A ja až tu v R{me 
dvih;am ruku na pri$'.ahu a vwáni: 'Zá. hrpip: otče, 1Ul5kla.mem, Ne
sldaniem zdwhnl,ité more rúk. čo,_sú tu svedectvom Barlmka. v 
diphasína-júcQlľl veku n~vi·aziného ôirubla. ' ' 

Prozreťel'nosť:BóŽia, ma zaiviedlá. -do k';raji;ny sbika. Tam soip 
stávru ,primrazený a za~eitý~h $lov faoji~p dotý;lp;tla ,sa v~h4 
modlitba zástu.pôv, 'ktoré :tu prú.q'ill'y ako mrore-_a j,élho ylny bďná~ 
šaly môj ROhľäd, @či sa.mi na<ll.ho zawclly. Tam ~uča,ly eš:~ 
napos.leíllý odchody a ,príc.h;ody všetkých nás, o kW,cych :r,az tuhý 
boj' viedo1 démon. Po'kániei„ ;p,9kaniiá'! Fúrie peiklá. ibúdú premo
ži!né ť:u,. deň Pána idh ,smétie tt:ta tomto mi,este n.a ,kitorom sme 
p.lalmli lľa:d -svojimi hrltchami. 

Buenos .Aires, .1949. 
1 ' ~udolťDilong. 
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VIA APPIA 
~;1vsvatých J:iľadmt, 
na sprievod ra.ja, 
za .s~nw:rw:lim 
s -nebom sa spája 
katäkomb ťôňa 
slza; níi luwi~, 
na ráno zvonia? 
na rdzjímanie. 

Tu po,nad časnú, 
tu od storoii 
6 ~arie, za.s mi 
prid~š na oči, 
ného Ta dýóhn~ť 
v:~m, na nriía h:Fadíš, , ' . 

v ú.staélí mi tíchne, 
slovo Qno ~s?' 

u.;~,,.~ .. "11'_.. '-
~ nu, n.,t'IS~~ 

Hríiom sa ooie~, 
~ ~pM.lé líštie,. 
ó kde Sa podieť? 

utiectl ku lesom 
jäk od,et vetra? 
Pan~, ja nie $01n 
ni. tieňôm. Petra, 

S'ríťtúj .sa;, prosím, 
pre: st;nilov.anie! 
St-al som sa bosým, 
ô, ooj mi; -P~-e., 
~fap~;Í9ll>Jb~OU 
shôdiil p)lach Miechu. 
krá~ do velfov 
.l)()ď 'ľv'oju str;~hu. 

• 1 

- . ~ .... _ Ru~olf Dilong 



sv. ONDREJOVI. 
V čase, keď v Pa:p.ónň za vlády kvá1a Stefa.na 

ešte sla.bo 1kiličilo men.o a vier:a v Boha keď sa 
rozšírila povesť o ňom ruko o kresťanovi' prichá
dzali k nemu mnohí kanoníci a mnísi z' cudzích 
krajín. Medzi nimi nadchnutý duchom svätým 
a. pochádzajúci zo seddackeho rodu ako ruža z 
tŕnia, prišiel do tejto krajiny zo zeme Poliakov 
istý muž menom Svorad a prijavši rúcho od ooá
ta Filipa, ktorého kláštor nazývali Zubor a bol 
zasvätený v nitrianskom území na počesť sv. I
poHta, mučeníka. keď ,prijrul rehoľné rúcho a me
no Ond:rei. rozhodol sa viesť žtvot pustovnícky 
A tam s takou skrúšenosťou srdca a trvznením 
tela trápil seba samého. čo som rozhodol vv
líčiť niekol!kvmi slovami, alko som to počul z vv
nrávainia foho žiak1a. blahoslaveného Be-ňadika. 
ktorv s ním žil. Ja, totiž Maurus, teraz z Božei 
mil0$ti biskup. v tej dobe ešte žiak. videl som to
ho dobrého muža. alle ako žil. dozvedel som sa 
nie zo skúoonosti ale -z vyurávamia. Keď vtf'dy 
snominaný mnidh Beňadik často ohodlil do nášho 
kláštora. zasväteného blahoslavenému biskul)Ovj 
Martinovi, mne toto, čo nasleduje rozprávaO. o 
jehn ctihodnom živote: ' 
Keď ten ctihochl.ý muž Andrej utiahol sa do 

m.tS1tovníckej samoty. vroy zachovával !l)Ôst na 
wťké trápenie tela. ale pre oosilnenif' duchov
ného života. Cez tri dni od všetkého. fo mo7,no 
ziesť ·sa zd:r~aJl ore lásku milosti k 'J1omu,. kto,r<• 
sta.núc sa Clovekom kvôli ľuďom. Postil s<i 4-0 
dl'.Ú. Keď však nadišiel čas 40-dňového nô.qtu. 
s~m od otca Filipa, od ktorého -prijal rehoľn<'
ruc ho, dost;:tl 40 orechov a sPdkoiný s týmto 
jedlom, očaka.val deň .svätého Vzkciesenia ·s ra
dosťou. 

Keo' l:žal jedného ~a zmorený prilišnou prá:~1t a postom. unarveny na tele i na duch1t, pri
s1el k .ťlernu 11a toto miesto nejaký mladik na 
p9hl'ad kr.ásnejši ako anjel, nalo,žiac ho na' vo
zík. doviezol ho do ieho celv. Keď sa prebral 
z mrákot. d-0 ktorých uoadol. a Prišiel k sebe, 
oo~al. čo s 1ním vykonalo milosrdenstvo Bo.7j,e, 
~TIZ?-aJl ~a ~poľ?-enutému učeníkovi, svojmu Be
nadikovi, kto ry mu to rozprával a zaprisah al 
ho. a by nikomu nič pred smrťou nehovoril 

Po denrne:i práci svojmu telu pripravil takv 
nočný odpočinok, ktorý by sa mohol naz~ať 
skôr trýzn.ením a trápením ako odpočinkom. 
Otesaný dubový peň ohradil totiž plotom. pri
pevnil na tento plot ostré bodľače so všetkých 
str~n. Sám sediac ,na pni, na osvieženie tela 
užil takú polohu. že keď jeho telo premožené 
spánkom na.klonilo sa na ktorúkoľvek stranu. 
ostrým bodľačom veľmi wranené, ihneď sa s-pa. 
mätaJ,o. Okrem toho dal si na hlavu drevE>pú 
korunu, ha ktorú zruv:esi1 na štyroch .stranách 
štyri kam-e'ne. Keď sa ospailá tvár naklonila na 
ktorúkoľvek stranu, udrela sa o <kameň. 

Tu zaznamenané veci som sa dozvedel z reči 
vy~šie spomenutého jeho učeníka Beňadika, 
ktorý sa rozb.odo\ po 'SIXJrt.i svojho otca bývať 
na tom ist-om mieste. 

(Keo' za 1:iii. roky, podľa prik:Iadu svojho uči-

tel'_a, ~~ v ~osti~ nap3:dli ho zbojníci a na
zdavaJ~c sru,, ze ma peniaze, privied!li ho na 
hre~ 1:_eky _vah, povia:zali ho a hodili do vody. 
Ked vsak Jeho relo dlho hl'dalí a nenašli ból.o 
na_ br;hu rieky Váh, vidieť sedávať orl~. ako 
neJa.kcho pozorovatel a. Odom upozon:i.ení na , 
telo nechaJli sa komusi ponoriť do voďy a tak 
bo našli nedotknutého, ako by bol nedávno 
zomrel. _ Beňadika tiež pochovali v chráme bla
hoslaveného mučeníka Emerána, do tOlho istého 
hrobu, v ktorom odpočivaly kosti blahoslavené
ho A~dreja, sv. Otca, o ktorom svätC'ovi mí bol 
rozprav~ všetko Beňadik, čo som napisal. Co 
n~eduJe\ o tom mi zvykol rozprávať opát 
Filip, ked ma ustam.ovil za opáta. 
_Keď teda hrozil čas rozkladu jeho tela, ozná

miac to tÝ'Il;, I:torí boli pritomni, naxfa.di:l, aJby 
nebol vyzleceny zo svojho obleku dokial' ne
príď~ op~!. Filip, pr~ kt_orého, pos1aľ. 5)1:ec Filip, 
ktory pns1el, ked uz ctihQdne telo lezalo mrtve 
vyzlečúc h_o, aby ho umyl, našiel kovovú reťa~ 
dotýkajúcu sa až vnútorností Reťaz ktorá 
zvnútra rozkladala mäso bola zvonku obtiahnu-
tá kožou. ' 

Poloyicu f:ejto reťaze, ktorú som si vyžiadal 
od opa~ Filip~, a. až . doteraz opatrujem, dal 
som voJvodcov:i GeJzov1. Aj to som -za.písal, čo 
som sa dozvedel z rozprá va.nia opáta Filipa po 
pochovaní tela -blahoslaveného muža a čo sa mi 
2Jdalo pamätihodné. 

Istého .. ~~u s~ si~}i v lese zbojníci, ktorých 
tlupf' z".°a~ o?yvaJU odľahlé končiny. Keď sa 
P?~adail1, ~e~o z,J:°rnedzi ~ba veľmi pora
mli. , Po s~onceni sra-zky, kedze druhovia po:ra
neneho mJako nechceli' nechať v lese rozhodli 
sa na porade, že ho zanesú do cely' spomína
ného ~ndreJa, o k~or~ho povestí každý° vedel 
v okoh. A vsak ked este boli od tohto miesta 
hodne vzdialení, 2íbojtúk im ha ceste umrel. 
?.~olo po~,oci z~i~i jeho telo do cely a polo• 
z11i v neJ Ked vsak chceli kosti pochovať 
mrtvy zraziu -začal dýchať a vstávať. Zbojni.ci 
sa veľmi naľaka:li a od strachu utekali ale 
vzkriesený ich vobl zpät, hovoriac: « Nebojte 
sa, bratia, neutekajte. Sv. Svorad ma totiž 
vzkri~ k životu! » Tým však, ktorí od radosti 
:plak~ a pro~íli ho, •a;by šiel 15 nimi, povedal 
ze nikdy z teJ ccly neodíde, ale tam bude na
vždy slúžiť Bohu a sv. Svoradovi. Učinil tak 
ako sľúbil a ostal tam až do svojej smrti. 

Ale taktiež iný jeho zázrak nechcel sa nijako 
zamlčať, o ktorom som sa dozvedet opäť- z roz
právallria opátla Filipa. V meste Nitra bol obe
sený . istý odsúdený zl-Očinec. Keď bol potom 
z ,milosrdenstva Božieho odviazaný, prišiel 
k opátoivi Filipovi a Q2lOOllllÍ!l, ako bol oslobode~ 
ný záslll!hami ,blahoslaveného muža Andreja. 
~ovoril totiž, že keď bol odsúdený, vždy vzýval 
Jeho meno a keď bol dvibaný na šibenicu, hned 
ho blahoola,vený muž Andrej .svojimi rukami 
zadržal. A keď sa všetci vrátili domoiv pokla~ 
dajÚc ho za mŕtveho, tento (Andrej) h~ svojou 
rukou odviaJZal a prepustil. 
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ZO ZIVOTA SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ KA,NCELÁRIB 

Qdkaz krajanom.- do Anglicka, ;N:iaši predplati
tclia z viacerých· krajín, ale najmä z 'Anglicka, 
nfum, l)ÍŠU, že pre ipr.Íst1y zákaz VÝVOZU peňa:ZJ 
nám nemôžu á_.irii cez b.a,nku, ani v liste posiať 
prgdplatné na «; Rím ».d3úč'9JSIP.e,nás žiadajú, aby 
sme 4n pora,idili, akým s,gô59bom QY nám mqhli 
predplatné po~Ja;ťc tak, :aJ'\J,y sa neprevm:ili proti 
e:á:ko.l),om ·zeme, v kitoréj žijú. Aby sme nem11$eli 
kaiilém.u z ni.ch osobitne písať , upo.zocň.u.jeme 
ich na túto.mdinosť: Nech 'si na poštovom -útade 
'kúpia n:i.edmiä.rodn:6 ku,pó.ny na O<Jpoveď ('Inte.r
na.t;ional, Rep1y Cou,P,9~-.) v, ú~nej éene Pf~plat
ného na << Rím:>> .(:2.- dol. na rdk), v-l0Afa ..iCJtl 
do ·ooálky, opatr,e,!lle"j m~n.om a adresou odb~ela
teľ'a a pošlú n9, adresu (< Ríni:a » (Dr. Ignác Ze,. 
lenka, Casella; Posfale 100 B-ot,g;hif R.oma, ltaly). 

Dôle~té · upozorti:enie. Naši čitatelia. v Spoje-
~ ných 8'tÍ1,'.fi,o:cli Ameriickýcn:, môžu nám pre:d,pláté 
pc;>sielať najrýchlejším · a :Q:ajjednoduchším spô
sobom, to' jest v' ful.tooh. Upozorňujetµe ich vfak 
na jed,rru q6lež:itú v-ec: Neéh nám vš0etky 1isty, 
v k.torýeh sú ipeniaze alebt>. šeky posielajú regi
strované, lefu v posledn6n:\: čase stratilo: sa ná;m 

r~ -·----, 

poj>o~te viac listov;s p:redpfutnym:;na «Rím» a 
nemôžeme ich d(Jlhl'adá,vať, iebo to 'boly v,šetl,w 
obyčajné nezaregi-strované listy. Naši čiJtatelia 
nech pamätajú, že registrovaný list sa nestratí 
a .keby ho pred~ V'Qľakto 'Ukrf.ld-01,, pošta vy.platí 
záií náhr.ad<u .a; ta:lcnebude mať škodu náš·č.ifatel', 
a:ni' v,ydávfyteľ.sitvo čwsqpisu «·Rím:»: 

Výzva k čitateľoín, Casopis «:'Rún» nemá i
ných príjmov' ani fondov okrem pr.ed:'platrtého ,a 
prípadných podpôr od čitaitel'dlv. Z týehtó pe
ňa!Zi účtuje , vereij:ne ka;žďý mesi,ac, uverejňujúc 
ták 'mená, aikó aj sumy tých1 čo si svdju č~itateľ
skú. povinn,()Sť splnili. Máme v.ša.k mnoho čita,t~-
1':ov,ktot:í či;. už pr.e veľký nával :irnrukšej rdboty a.. 
lebo pre zátbuilliv.ósť predplatné ešte neposlali, a 
tý0h prosíme, aby ~te p:reidi koncom roku posla
li svoju poctlilinosť. Ve~ime, že ha.ša prosba neo-
stane má:una. · 

Všetkých predplati:tel'ov a čitateľov «Ríma» 
však ,prosíme, aby nám ešte tähto rolm zjskali 
aspoň jedn:ého nového„ Nech je heslom každého 
eiwteľá « Rúha » : Aspo'ň jedného novfl10 -ešte 
tohto ťolm! · 

VIáNOČNÝ DARČEK Z RÍMA 
Keď chcet~ sprav;iť svojim pribuzným a

leb'o svojim pr-iateľom na Viano.oo ň)dosf, 
pošlete . mi <larčeli, 

MI vil,m tu chceme p,onwi.ť, a:.ko aj pri 
. malÝ-ch tro:vác);i môf~~' sel}e alebo svojim 

<l,rahým spôsobjť veľkú ~osť, lebo (liµ-ček, 
ktio:rý vám odpo:rúčalin.e, poteší srdc.e každé
lfo slóv~nskéh,,o kat-0líka1 

V týcht9 dňoch ~ (Jokončuje v Ríme tlač 
krásnej a ':Jt~o~e,j sl.ovenskej kl~, lcto
réj názov je: 

SVATY '.RO.K-19.50 

V .t.eJ½, k"lli,žke sa •dó~:Íta~. o v~e!kom, Č9 
má každý do!>rý slo~enský' katolík o Svä
tom rolťu 1950 v:&Jfoť. 

Hoci je Jmizka SV ATY ROK 1950 taká 
bó]latá,, jejcena je nízka, lebo stojí J s po--

Album dobrodincov. - Na potliporu ča,sop.i:su 
i Rím: ~ dqbr-ôsr.déruie obetovali: Jozef C.:.ondar: 
~ew Ym-k, ~ - Y., 10.- q.:~l; _ Joo,n 'il'uq.ak, 
-Y:0ung~t0Wlll., Ohit):, 2.--401. ;_ Janko Stefka, Cbi
~go,, 111. 3.50 dpl. (~: :Ml!chal Topdlč<llfiY, 2,~ 
dol.; George:Kojiš:,, Wesrtľ .AJJ.i$', Wi.šc.1 L5tl dol.}.;_ 
Mafy' L~~. I'few.; .R,iin;grgo1d~ Pá. 2.- dol. ; Sť
s.teŕ M. Ge:n01Vefa Juš'k:o, Berry~ville:, I?a., 2.-

r 

štovými trovami ib~ 1.- dolár. 
Objednajt~ si luq.žku SVaTY ROK 1950 . 

ešte dne$.p,r.e seba i pre ~vojleh:pn'puzný(}h, 
prfateľovaznámyeb, alebo p:re slo11enskýc,h
u~čenoov, ab,y .ste ju dostali už p.red Vbi.
nocami. Stačí, keď· napíšéte vašu a.iii-esu, 
.:.alebo adresu osoby, ktorej chcete knižku 
P()dairov:a:ť a pošlete 1.- dolár na a:clresu : 

Dr. ľgnác Zelenk~, Oasella Postale 100 
Rorgbi, Rom.a, It:aly, 

Z USA roorfuo si knižku objednať aj na 
te ito adrese: 

M:r. Martin K;opnnek, 212 E. Patterson 
St., La.~foi:d, J>a. 

Nezabúdajte, že kriižka 

SVATY, ROK 1950 

pa:td pod· ka:r..dý slovenský ka1tiolfoky via-
nočný stromček. · 

dol.; PaulÍ!Ile Pa,vlik, Stratford, CON!tl; , 2.- do1.; 
S. W. Lokšik, Ksansa.s City, Kansas, 5 ,"-· dol. 
(,za:' :rvi:. Rus,na;I{,, Jetf!eY City, N . ,J., a· Rev:. s: 
B~(buldlk S. V. D., ri'eehí!,y, µL). - Z .Anglicka·: 
V. $;:paník, .Bi'l?son Hostel Wa~ord, '.2.- dol. -
.Na. SV, omše: ,Ev:a KOJpäčik~, Chi,crugo HeigtB',,Ill,, 
1()-. dioll. : Rev: .Aridrew iI, .Turifá Rocklake 
1:.-·<l<ôl. - Všetkým m:déčéné Pán,'E·<ili ~plať! 

RIM 
Zve,&tpík Kníž,lw Sloven~k.ých Pria:,~ľqv Veen,ého M:esta, -vydáva Slovenskä: In
'formačná Kap.celária_ v !tíme. Vycbodf mesa:čne. Za -rep,akc~1;1 zodpovedá Piefro 
Ghiminelli. Tlačí Tipografia Pio X - Roma. Adr~ r.e,dakci~ ä aqministrá'Cie: 

Dr. Igná0 Zelenka, Casella .Postale 100 abrghi, Roma; Italia. 
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