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NA PRAHU SVÄTÉHO ROKU 
S pomocou božou zalmnčujeme pľvý ročník ča

sopisu « Rún». Je preto nielen na.šíro právom, 
ale aj povinnosťou, aby sme sa pri tejto príleži
tosti pozreli na vykonanú prácu a stanovili si 
program i ciele do nastávajúceho roku. Uplynulý 
rok nás poučil, že podujatie, do 1."ŤiOrého sme sa 
pustili, je ťafäé. « Rim » sa nemôže opierať o 
mohutný káder čitateľov doma, lebo od Sloven
ska je odrezaný a vyhľadávať mu odberateľov 
medzi krajan.mi, roztrúsenými po celom svete, 
vyžaduje veľ.a námahy a trpezlivosti. A jedna,ko 
je t.át.o námaha radostná a qvocie trpezlivosti 
sladké, lebo listy ocl našich čitateľov hovoria 
jasnou rečou, že kdekoľvek dôjde časopis 
« Rím», t.am dôjde slovo potechy, slovo nádeje 
a povzbudenia. 

Tot.o je však len veľmi malá časť t.oho, 
čo časopis «Rím» vykonal za prvý rok svojho 
vychádzania!. Ako by sa to bolo st.alo riadením 
boŽÍllll, «Rún» začal vychodiť vo chvíli, lrnd' na 
Slovensku boly postupne znivočené posledné 
zvyšky voľa.kedy tak k,itnúcej katolíckej tla.če 
a ked'že vyrástol z toho istého semena alrn :rástla 
celá slovenská. katolícka. tlač doma i v zalrra.ničí, 
to jest z lásky k Cirkvi a národu a oddanosti 
Námestníkovi Kristov:mu. stal sa živým svedec~ 
tvom odporu slovenských katolíkov, ich života
schopnosti a viery, že prekonajú časy prenas le
dovania, z ktorých vyj,:Ie Cirkev posilnená a 
slovenská katolícka tlač zaskvie sa zasa v sta
rej kráse. 

Pravda, neboli by sme úplní ani úprimní v 
hodnotení prvého ročnilia n~ho ť.asopisu, ke
by sme okrem radostných stránok neukázali aj 
menej radostné a , smutné stránky. S poľuto
vaním nám prichodí otvorene povedať, že tak, 
ako bol « Rím » s radosfou a pochopením prija
tý medzi jednoduch}'lni slovenskými ľuďmi, 
medzi ťažko pracujúcimi robotníkmi, medzi na
šími chudobnými utečenci, chladno ho prijali a~ 
lebo si ho vôbec nevšímali tí, čo často s takým 

:,,ápalom hovoria a píšu o svojej od<lanosti k ná
boženským a národným veciam. Ako kedy boli 
zabudli, fo « Rím » je vlastne bojovníkom za 

, tie isté ideály a posilniť lio znamená posilniť lí-
niu odporu proti vzrastajúcemu nebezpečenstvu. 
Smutná vec jei že sa. t.o stalo v čase, keď sa 
toľko hovorí o sjednocovaní Slo~·ákov. « Rirm » 
predsa nepíše o tom, čo Slovákov :rozdeľuje, lež 
o rom, čo ich spája, nezozsieva medzi nimi ne
,uá.v:isť, ale lásku a porozumenie. Zdá sa, f,e je 
medzi slovenskými katolíkmi mnoho ta
kých, čo si ešte neuvedomujú silu a potrebu tla
če v dnešných časoch, uechávajúc túto zbraň .ne
katolíkom a protikatolíkom, ktori svoju tla.č 
nielen že neváhajú podporovať, ale sa ani nehan
bia :rozširovať ju. 

Bolo by však nesprávne, keby sme sa na k001-
ci prvého ročníka obzerali iba nazad. PoW'ad do 
minulosti je pre nás iba prameňom poučenia do 
nového ročníka, ked' chceme dobré stránky 
« Ríma » rozmnožiť a zveľadiť a jeho chyby a 
nedostatky odstrániť. Našou túžbou je, aby sme 
mohli vydáivať « Rím » u.ielen v novej a h-ra;jšej 
úprave. ale aby sme mohli zväčšiť aj jeho obsa
hovú časť. Slovenský katolícky život je dnes 
plný dôle,litých udalostí, ktoré treba zruznačiť a 
zaujať lm nim stanovisko. Pre budúcnosť musí
me zanechať svedectvo, že sme neboli hluclú a 
slepí k tomu, čo sa. v dneš1~ých dňoch na Sloven
sluľ s katolíkmi robí, a.Je liooi v zahraničí, so za
tajeným dychom a pbií úzkosti sledovali sme ne
rovný boj našich bratov doma, ktorý je pb1ý o
betí a najžiarivejšie'ho lrrdinstva,. « Rím » sa 
musí stať zrkadlom, čo zachytí a uchová túro 
smutnúi ale i slávnu stránku hist.óde sloven
ských katolíkov .. 

Vieme, že uskuročnenie toho všetkého, nebude 
ľahké, ale dúfame, že s božou pomocou sa nám 
to podarí, najmä ak nám nielen naši čitatelia, 
ale aj slovenské katolícke organizácie poda jú 
pomocnú ruku. 
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v 111 th· CENTURV'S 
Marv"3llous is the phenome11Qn of the sanctity 

iii the R,mie in the. -. Eight Gentury. Popes were 
now the on.Z): Sctints reg,istred · in. the .G oĽden Boo k 
of Li-fe and érowned wúh the aureole of sairitli1U;!.'I. 
Natumlly it is certain that, also in this periód, 
many pious laymen of both. sexes bore pratical 
·1-vitne.~.!l to the Idaels of Jesus and of His Law, 
ev.en if no historical record for them was left. 

Four were lhe saintly Pop.e.~ of this Century: St. 
Paschal I (817-824), S:t. Leo IV (847-855), St. Ni
cholas I (858~867) and St . . Hadrian 111 (884-885). 

bi the halo of their light mo,ves all the glory 
and bemit5, 9f the vright Centu.ry of Charles the 
Great (742..-814) and Alfred the Great (848-900). 

I · Saint Paschai [, a Ronum by birth, was 
firstly Abbot of a Mo11.astery there. Elected Pope 
(817), his 1•ebuilding of the roman Churches of St. 
Cecilia. St. Prtiexede$ rind St. Mary in Domnica, by 
him beau,tifieil with m.osaics, as well as- his reco
very and ·enshri,iing: of the bodies of St. Cecília 
and other Martyrs' earned him. the gratitude of po
st.erity. 

He crow,:ied, .in Rome, E11iperor Lothail-e (825) 
and - in the p1Jľson of th'e Emperor Leo V - he 
resisted the rev.iv.ing Oriental heresy of the image
breakers. Zealous and eloquent, he did also mu.ch 
to combat·,s•W1;01ty änd to reform. Church discipli-
1'"/,e.- His "/;JOdy is b'-uried in St. Peter's. 

II · St. Leo IV, son of Roman nob.leman, was e
duca,ted in the be~-iec#ctine Monastery of St. Martin 
a~ul, on 847, he succede,d to the Pontificate <>{ 
Pope Sergius 111 who ha.4 ordained hirn priest. He 
repaired the Confes.~ion or Shrine of St. Peter 
<.trul with the help Qf Emperor Lothaire, encľosed 
the whole Vaticnn Hill with ci wnll, so creating 
the, °b:y hi'rn, so cnlled Lepnine City to prevent tlie 
íncu,rsions o,f the ·mamuAing bd,nds then overru.n
ning Italy . 

Hi.s · chief glory was the defeat; of th~ Satacens 
. f rom Calabrin wh.0 were utterly routed at Ostia. 
ln.-.tli.e year 855, pope Leo nwei'ved in Rome Ethel
wúZf, King of the Wexex, in England, who went on 
a Pilgrimage at the Skrine of Si:. Peter, taking with 

ROME. 
him his son Alfred, tlie futurn king .of Erťglaru.l fut,, 

meil << tlie Gre<it )> ·who codifi(',c/. ánd prom,ulg<tted 
laws and lTartsl<tted into Ári,glo-Snxon -~uch, books 
as « The Consolation of Philosophy » of Boethius, 
« Tlťe Histoľy >) of Orosius and « Pastor.al R,n_le l) 

and << Dialogues )) o/ St. Gregory the Great. 
St. Leo TV is buried in St. Peter's, 111uier thl'. 

Altnr o/ the Madonna dclla Co.lonna. 
III · St. Nicholas I , a Roman Dcacon, when e

leceed. l'ope -desirecl to be solemny crowned, so fi· 
xing ihis. Cerernony in the Pontifical Ritual. He 
energetically opposed the div.orced King Lothni
re II, compelling him to receive bac.k Teotberga, 
his legitimate wife. 

Missiona.ries. sent by him effected the Conv.ersion 
of tlie Bulgarians. To v.isit him were coming to 
Rome the two saintly brothers Cyril and Metho
diu.s, the A.postles of the Slavs who, in their zeal 
- especiall')' Cyril - had inv.ented nn alphab~t 
<LTUÍ, with the help of Methodius, had tmnslated 
the G.ospels <tnd the necessary liturgical books into 
Slav,ic. Bowever Nidiolas I di.ed before their ar• 
rí,val. 

,PiJpť, Nicholas hcts also nullifÍed. the Electio1~ of 
Photiu.s as Patriarch of Costantinople and his 
Schism brought him to the sepoµlchre. His remains 
(tre buried in St. Peter' s. 

IV • St. Hadrian III, a Roman. by birth, rifter e• 
lecu:d Pope, .. ru.led the Chu.rch- in a ttoubled period 
of its history. Great benefactor of Italy, tforiiig 
continous wars, he rilleviatea the misery of itŠ peo
ple. He · a/so firmly withstood Photiu.s, author of 
the still persist.ing Eastem Schism. 

lt was in the, second yecir of his Pontificate thctt 
while tr<weUing to Genna.ny to induce the Enipe
ror Charles to support the C,wse (Jj the Cluircli and 
to. help lt:aly in- its distress, he died on the year 
885., near Modena .. Therefore he was buriecl in 
the Abbey Church of Nonantola, wh-ere his tomb 
at once become a popu.laľ place of pilgrimage. 

So - iri this Centiiry - the Papal Tittra was fr.e• 
qu,ently changell i'nto a Crown of Holiness. 

p. C . . CHIMJNF.LU 

RAD0STNÉ VIANOCE A POŽEHNANÝ NOVÝ ROK 

ľlS 

VSETKÝM éITATEľOM, HORLITEL'OM, PRIATEL'OM 

A .SPOLUPRACOVNÍKOM 1'RÍMA„ ŽELÁ REDAKCJA 

A VYbAVATEL'STVO. 

..... 



KAPLNKY VO VATIKÁNSKOM 
v 

APOSTDLSKOM PALÁCI. 

SIXTOVA KAPLNKA (IV.) 

V rožných klenbových pentatívoch (visiacich 
trojuholníkoch) sú zobrazené štyri ochranné 
skutky, ktorými Boh vyslobodil Zidov z nehez
pečenst'Vla v ča:sooh najväčšej biedy a úzkosti. 
Ptedob:razujú díe1o vykú,penia skrze Krista a 
Pannu Mariu. - Nad oltárnou stenou vpravo: 

Medený had, ktorého vztyčil Mojžiš na pústi 
ako znamenie spásy. - Vľiavo: 

Ester, ktorá sa zaslúžila o to, že Ahašver 
(Xerxes I.) dal, popraviť svojho veľvezíra Ama
na za úklady, chystané židovskému národu. -
Nad vchodnou stenou vpravo: 

Dávid, premáhajúci v súboji pyšného filištín
skeho obra Goliáša. - Vľavo: 

Judita, ktorá zabijúc asýrskeho vojvodcu Ho
lofernesa, zachránila svoju vlasť od skazy. 

Najznámejš.í a najslávnejší obraz ~ix\ovej ka
plnky je však obrovská freska na čelnej stene, 
predstavujúca Posledný súd. Táto maľba. je tiež 
dielom Michel Angela, ale prevedená: bola o ce
lých dvanásť rokov neskoršie ako jeho ostatné 
práce v Sixtóvej, kaplnke (1535-1541), keď už 
umelec prekročil šesťdesiatku a jeho myseľ bo
la v~ac zaujatá problémami náboženskými než u
meleckými. Preto niet divu, že sa v 9braze kladie 
väčší dôra,z na obsah, než na formu, ktorá v po
rovnaní s klasickou -krásou foriem na ldenbo
vých freskách javí sa pri ruektorých postavách 
čudnou a zdeformovanou pre vášnivé hľadanie 
výrazu. Celkove vša~ táto rozmerná kompozícia 
(20 m x 10 m), inšpirovaná Danteho Božskou 
komediou, neod~hyľujé sa od t:riadičných ikono
grafických schém. 

Hore uprostred obrazu je Kristus, Spravodli
vý Sudca (zobrazený :v ,podobe pokresťančeného 
anti-ckého boha A,pollona - Herkula), prichodí z 
oblakov v sprievode svojej matky P. Marie, spo
luvy,Jmpiteľky ľudského pokolenia. E;eď bol po
žehnal· vyvolený.ch, mohutným gestom pravi
ce zlorečí za-tratenýéh. Dva voje bezkrýdlych a
njelov prinášaju medzitým shora ( v lunetách) 
nástroje umučenia: krJž; tŕňovú korunu, stíp 
bičovarna, klince, atď . .Okolo Kdsta sú -vyvolení 
boží·: pForoci, apô,štoli, mučeníci, vyznávači, pan
ny a ostatm svätí. !Medzi n,i.mi možno ľahko ro
zoznať Sv. Petra s kľúča.mi a S:v. P.av1a (vedľa 
Qeho), Sv. Vavrinca s ražňom (pri nohách Kri:. 
stových) a Sv. Bartolomeja s vlastnou kožou 
(karikatúra Michelan.gelova), Sv. Blažeja so 
štetom, Sv. Katarínu .Alexandrijskú s kolesom, 
Sv. Sebestiána so síptnd. a Sv. Simona Cyrenej
ského s krížom. 

Pod Kristom dolu skupina anjelov ohla:.suje 
trúbením súdny deň. Vľavo dolu mftvi vstávajú 
z hrobov ia za pomoci .anjeloy vznášajú s.a hore 
k nebu. Na pravej str8'Ile zatratenci vzdor odpo~ 
rt'l, ktorý stavajú a:ó.jelom, rútia sa do pekla (ne
~abudnuteľná je ,postava «Zúfalca», ktor.ý s1 

rukami zakr~a jedno oko a druhým skúma v 
hrôze priepasť podr sebou), kde ich čaká prievoz-
nik Cháron so svojim člnom a hadom obvmutý; 
pekelný sudca Minos so somárskymi ušami, lcto
rému vraj dal Michelangelo podobu pá.pežského 
obradrúka Blažeja z Ce.sény za to, že .sa tento 
dvoran op.ovážil kritizovať jeho prácu. Uplná m
hota mnohých postáv urážala pápeža Pia IV. a 
na jeho rozkaz Daniel z Volterry primaľoval 
Michelangelovs'kým postavám miestaimi rúcho·, 
za čo mu od súčasníkov prisdila prezývka « gať
kár » (bracihetton.e) . 

Sixtova kaplnka je úradne súkromnou kapln
kou pápežov, v ktorej sa okrem rozličných bóho
sll.IBieb konajú uzavreté pä.pežské voľby, tzv. 
konkláve. Dym sviečok, tymian z kadidla a 
vlhkosť poškodily nemálo. behom storočí jej je
dinečne krásnul dekoráciu, iale aJl vzdor toritu paa: 
tri ona k neprekonateľným pomníkom .kresťan-
ského maliarstva. , " 

V susedstve Si.[xtovej, kaplnky úaehodí sa 

PaiVlova kaplnka: 
Založil ju roku 1540 páipež Pavol III. a vysta

val ju Anton zo Sa,ngallo. Medzi jej nástennými 
maľbami sú'. dve, Micl:l~JJangelove fresKy, ktoré 
vyóbrazq,jú Obrátení~ Sv. Pa,yla .a Ukrižovanie 
Sv. Petra. Sú to posledné maliarske práce tohto 
veľkého maliarskeho gema, ktoré sa nám však 
nezachovaly v pôvodnej kráse, lebo boly po
škodené požiarom, a preto 'musely býť premaľo
vané. Stuková výzd~ba Pavlovej kaplnky je die
lom Raiftaelovho žiaka Perina del Vaga. 
Pavľova ka;plnk-a je obecenstvu neprístupná. 

Kristus ,:ia •• Pos!ednom súde„ 'if Six,t-01ei•· kaplnk'š, 



Kaplnka .111ikuláša V. 
Najstaršia; kapl:nkia vo vatikánskom Apoštol

skom pal;ici je kaplnka Mikuláša V. Tento pá
pež založil ju v polovici XV. storočia a vymaľo
v.al ju mystický zanietený umelec, dominikán
sk y brat Ján z- Fiesole, ktorého Mikuláš V. na 
tento éiel' naschvál do Ríma zavolal. V dejinách 
umenia darmo by sme však hľadali meno tohto 
geniá.Jného malfa.ra; lebo tu je známy len ako 
Blahoslavený Ang~1L;m, alebo Fra Angeliko. 

Nástenné fresky v kap-Wce Mikuláša V. pred
st avujú v dvoch radoch výjavy zo života sv. jáh
ňov Stefana a Vavrinca, ku ktor-ý;ch úcte je 
kaplnka zasvätená. Výjavy zo žim>ta Sv. Stefa
na mučeníka sú vo vrohnom rade a za-čmajú sa 
;ia pravej strane: 

I . Vysviacka Sv. S_t.efana z,a, jáhňSc, - Sv. 
Stefan, pokorne kľačiac pred oltá,rnym stqpňom, 
prijíma z rúk Sv. Petra,. ktorý ho vysvi13:qa, ka
lich a paténu. Na obrade sú zúčastnení šiesti 
a.poštoli, 

II, Sv. Stefan udeľuje' almužnu. - Podľa po~ 
vinrrostí j,áheňského únadu $v. Stefan z peňazí, 
ktoré mu sv:erila drkevná obec, udeľuje almužnu 
skupine chudobných kresťano;v, shroma:ž.denej 
pr.ed kostplný,mi dverami. - V ,lunete strednej 
steny: 

III. Kázeň Sv. St.efana. - Sv. Stefan stojí na 
;vyvýšenom nrieste a, ohlasuje, že Kristus Pán je 
Mesiáš, ktorého. :pretlpoved~ pmroci a že pred
pisy Starého zákona neplatia. Skupina kl'ačia
cfoh žien ho počúva s nábožnou pozornosťou, 
kým opodiaľ stojaci chlapi sa správajú nedô
vez,čivo,. 

IV. Sv. St.efaiµ pr~ židovskou veľradou. - Sv. 
Stefan bol obvinený z rúhačstva a predvedený 
pfed židov~k(l veľradu, kde obhajuje svoje uče
n,ie ia robí výčitky pritomným zákoníkpm, že sa 
pr-0tivia Sv: Duchu, ke_ď nechcú. uznať Krista za 
Mesiáša. - V lunéte ľavej iSteny: 

-V.-Sy., $t.efan .ide ~ popravisko,. - Rezhneva
ní .židovskí horliv.ci chytili S.v:. štef.ania a vilečú 
ho V01'1 z mesta, a;_by hó. umučili. 

VI. ~eň.ova,nie Sv. Steťana. - .$v. Stefan, 
kľačiac sp sopätými rukami na . .z.emi, modli s;a 
za svojioh katov; ktori ho katľleňujú. V úzadí 
ob.ta:zu je kŕajina .s roztrúsenými mestami. 

Výjavy zo ·života Sv. Vavrinca sú v spodnom 
rl:!,de a začínajú sa tiež na pravej ste.ne: 

I, Vy~viacka Sv. -Vavrinca za, jálina. - Pá
pež Si.?i:tu.s II. .,(1podQbizeň Mikuláša V.) , okrúže
ný ciTkevnýnif hodnostármi svojho dvora., uvá
dza Sv. Vavrinca dp jáhenského úradu, odovz
dávajúc mu om,šový k,alid1. - Na zadnej stene 
dolu: 

II. Ustanovenie Sv. Va."trinca za správcu cb-
kevného majetku, - PáJpeť Sixtus II. sveruje 
S:v. Vavr!incovi cirkevné ,poklady, pozostávajúce 
z mešca peňaz.í a, ŕ-ozličných drehocen,ných 'bo
hoslúžqbných nádob. V Tavom popredí pokú
šajú. sa dvaja vojaci vkradnúť s-a do kostola ~ 
zmocniť sa ho. 
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m. Sv. Vavrinec udeľuj~ almužnu. - Z oba
vy ·aby pdhani neuchvátili drkevný majetok, Sv. 
Vavrinec ho na pápežov rozkaz rozpredal a utŕ
žené peniaze rozdáva ooudobným kresťanským 
starcom1 mrzákom, vdovám a s irotám. 

IV. Sv. V ~viinec pred cisársk---ym zástupcom 
Deciom. - Cisárov zástupca Decius, ob:krúžený 
praeforiánmi, sedí na vyvýšenej tr1búne a vy
·zýva predvedeného Sv. Vavrinca, a:by mu bezod7 
hladne odovzdal všetky ,poklady, ktoré ukrýva. 
Na zemi sú p:Dipravené nástroje mučenia. Na 
podnož} ltri'búny vyrytý je rok mučeníckej smrti 
Sv. Vavrinca: A. D. CCLVITI. 

V. Uväznenie Sv. Vavrillca, - Pretože nechcel 
obetovať modlám, Sv. Vavrinec bol uvrhnutý do 
žalára, kde obráti na vieru svojho dozorcu Sv. 
Hipolita. V aureole (sV'Ji.tožiare) okolo hlavy 
svätcovej čítame nápis « S. Laurentius ». 

VI. Umufonie Sv, Vavrinca, ·- Cisársky zá
stup,ca, obklopený svojimi vojakmi, pozerá sa s 
terasy peknej pohanskej budovy dolu do dvora 
alebo na námestie, kde muči:telia •pečú na ražni 
Sv. Vavrinca. 

Na klenbe kaplnky sú vyobrazení štyria evan
jelisti so .svojími symbolmi a n.a pilastroch Cir
kevní učJ.telia. 

~aplooa Mikuláša V. je vr,cholným dielom a 
súčasne umeleckou záveťou Blahoslaveného An
gelika. ~okUJ 1455, kE:Jd'. dokônčil mal'thu kaplnky, 
odobral sa na večnosť a boi pochovaný v rím
skom dominikánskom . kostole Panny Marie nad 
Minervou. 

Kaplnka Mikuláša V. bolru v novšom čase veľ
mi vkusne rešta.urovaná. 

Kaiplnka Urbana VIII. 

1 Táto kaplnka je rpomenovaná podľa pápeža 
Urbana VIII. (1623-1644), ktorý si ju zariadil 
pre súkromnú potrebu. Má ·k.rásnu povalu, ozdo
benú štukami a freskam.i, ktorú v barokovom 
slohu previedol iPeter z KQrtiny. Freska na<l ol
tárom predstavuje Snímanie s kríža. Utešené ol'
tárne palliotto pochádza z rímskeho kostolíka 
San Fillippetto in Via Giulia, ~torý bol prvou 
dušopastierskou stanicou Sv. Filipa Nerejs}{ého 
vo Večnom Meste. 

Z kaplnky Urbana VIII. ni_ožno sostúpiť do 
V.atikánskej ApQštoJ.~kej, kružniee, do chýreč
ných izíeb Borgiovského bytu, akó aj do Sixto~ 
vej kaplnky. 

SLOVENSKA INFORMACNA 

KANCELA RIA V RÍME 

Má na sklade tieto knižky: 
1. Uplný 1. ročník 1949 časopisu «Rún», cena 

2.- doláre. 
2. S v ä t ý r -o k 1 9 5 O . Cena 1.- dolä.r. 

Priprauje sa: 
3, V a ti k á n s k o m e s t o . 

Objednávky adresujt~ na: 
I)_r. IQNAC ZELENKA. 
Casellá Postal« 100 Borghi, 
Rom.a, ltalia, 

.... 



SLOVENSKE VIANOCE Slovenský obzor 

Vianoce sú na celom svete sviatky radostné 1:1, krásne. Vša
de, kde kresťnstvo zapustilo korene, sú ony sviatkami lásky, 
dobroty a šťastia. Ani vianočné zvyky sa v mnohom nelišia. 
.PolrroČllá omša je vša:de stredom vianočných -osláv a potom 
s menšími aJlebo väčšími odchýľkami družia sa okolo nej via
nočné' spevy a ná;vštevy, .rozdávanie darčekov a vianočným sym
bolom i:;tala sa ozdobená jedlič,ka aj v talký~h krajinách, kde je 
ona stromom zriedkavým. A jednako ruký ro~diel ! Aj1 keby sa 
nám a:kok,ol'vek rpáčily V:i>anoc-e v cudzine, aj keby nás ďojíma:ly . 
až k 810"á:m, jednako cit nám 'hovorí, že najkrajšie Vianoce 
sú pr~a len u nás doma na našom milom Skivensku. Najmä 
kto na. Slovensku prežil detstvo, ten nikdy v živote rnielen že ne
zabudne na s~ovenské Vianoce, ale kedykoľvek ho život prinúti 
aby Vianoce trávil v cud~ne, už spomienka na slovenské Via
noce bude silnejšia než všetko ostatné, i keby ho obklapovalo to 
najväčšie bohatstvo, tá najnežnejšia láskavosť a najúp-rímnej
šie priateľstvo. 

Slovenské Vianoce sú ako krás.na báseň. ktorá sa nedá 
preložiť do cudzej reči, lebo keby sme aj preložili j.ej slová! v no
•vej reči maly by cmy fon smysel, lež nikdy nie pôvodnú krá;su a 
čarovnosť. Už rámec vianočných sviatkov je u nás taký nezvy
čajný, uchvacuJ'úci a radostný. Všetko je bie:le. Biele sú ďaleké 
hory, 1bie1e sú polia, ;biele sú streeby q.omov a ulice, ba a:i ľu
dia sú bieli a to nie iba od snehu, ktorým majú pqprášené šaty, 
lež aj v dušiach a srdciach nosia cez Vianoce čosi bieleho, 
čosi nevinného a radostného. Myslím, že ,sa ani nedá dobre 
vypoveilltť, čo to vfastne môže byť, ale cíti a vidí to každý v 
tých srdečných úsmevoch, plných ra.do.sti a šťastia, aké iba na 
Viano<le môžu u nás na ľudský.ch ústach zakvitnúť. A potom 
svetlo. Lebo Vianoce sú u nás sviatky svetla. Svieti čerstvý 
snob miliónmi odleskov svojich krištálkov, svietia výklady ob
chodo;v, obloky domov sú osvetlené, svetlom žiaria vianočné 
stromčeky, v záplave svetla kúpu sa priestory chrámov a naj
kraJjšie, najžia,rivejše sú svetielka, ktoré v očiach detí zapaľuje 
šťastie a radosť; čo im už na celý život ostane nezabudnuteľne 
vtlačená do srdiečok. 

Ktože by u nás pochyboval o tom, že sila: Via.noc je zázrač
ná? Aj ľudí celkom premení. Všetci, ale všetci bez rozdielu sú 
:na Vianoce, dobrí a krásni. A najkrajšie sú mamicky, Od rána 
do večera ako usilovné včielky snášaj-(1 domo:v tajomné balíčky. 

".Narodeuie Krista Pána„ od Píoturicchia. 

Na-šiel sa hrob Sv, Metoda? 
Senzačnú !Zprávu ipriniesol v Rí
me vychodiaci amerioký den
ník « Rume American Dayly » 
zo dna 10. októooa. V ·z.práve sa 
hovorí, že ibol nájdený hrob s 
telesnými pozostatkami nášho 
národného sv:ätca a vierovwst
ca Sv. Metoda. Na tento vý'Zr 
namný nález sa vraj prišlo po
čas vykopávok na mieste Qýva
lé.ho lhlavného mesta Veľkomo
rav;skej ríše, ktoré je však nie 
v.o zpráve bližšie určené a ko
stra Sv. Metoda bola vraj ulo
žená v múre tamojšieho kostola.,, 
Na mienku, že nájdená kostra 
je ozaj pravá, poukazuje vraj 
to, že Sv. Metod mal jednu no
hu kratšiu a ešte za svojho po
bytu v Grécku si zlomil jednu 
ruku. Hoci na nájdenej kostre 
sú oba tieto telesné nedostatky 
patrné, j.ed'nako odbprníci po
chybujú, že by sa po fakom dl
h,om -čase daly s istotou identi
fikovať ľudské telesné pozosta
tky. Okrem toho je známe1 že 
S.v. Metod sa viády 'Svätoplu
ka bol nútený opustiť Veľko
moravskú ríšu. 

Memorandum SOVu na Spo
jené národy. Podľa zprávy CIP, 
~tovanej z Paríža, Slovenský 
oslobodzovad výbor podal na 
Spojené ná:ro:dy memorandum o 
.prenasledovaní katolíkov na 
Slovensku, v ktoróm ·žiada, ruby 
bo1y vyšetrené ná0oženské po
mery na Slovensku. O podlporu 
tohto memoranda na Spojených 
národoch požiadal SOV francúz
skeiho ministra zruhraničných ve
cí Roberta Schumana. Podľa 
z.právy CIP v memor~tj.e sa 
zdôrazňuje, že ak národy, vy
stavené komunistickému 'tlaku, 
nedostanú čím prv aspoň mo
rálnu podponi, ich odpor bude 
zlomený. 

Emigrúia do Kanady:. V ipo
~ednom čase tak z Rakúska, 
Ne:í:neeka, ako aj. z 1.ialian,ska 
podarilo. •sa vyemigr.ovať väčšie
mu p~tu slovenských utečen
cov do 'Kana'dy. Skoro všetci na
ši krajania našli si už v Kanade 
zamestnanie, ktoré nn dovoľuje 
ľudsky dôstojný život. S rado
sťou treba zaznačiť najmä to, 
~ niektorým intelektuálom po
darilo sa nájsť také zamestna-
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nie, v ktor~m môžu v plnej mie
re uplatniť svoje schopnosti. 
Ta:k na-pr. Rev. Dr. S. Buc. O'FM, 
st.al sa profesorom, známy no
v.iJ.1á:r K. Oulen redaktorom Ka
nadského SlováJka a Dr. Rakús 
univerzitným !}Tofesorom kla
sických jazykov. Na;jnovšie do
šiel do Kanady Dr. J. Kirsch
baum, ktorý okrem politiolrnj 
práce vy-konal veľ<k~ sociálne 
dielo v pro{lpec,h našich utečen
cov ako delegát Sloven.skej Li
gy pri lRO v Zeneve. 

Nové zatvárania na Sloven
sktt. Celá svetová tlač už od nie
kofäých týždňov je každodenne 
plná zpráv o nových hr-om:ad
llÝiCh zatváraniach- na Slo
vénsku. Najviac postihnutá vr
stva .sú malí a strroní podJú
katelia, samostatní remeselníci, 
obchodníci, príslušníci slobod
ných. povolaní a majitelia do
mov. 

Dva roky práce. :Koncom sep
temlbra uplyulo dv-a 'ľdky od za
loženia organizá·cie « American 
Frieds of Slovak Freed,om » 
(Priatelia slovenskej slobody), 
ktorá si v:zala za úlohu sdružiť 
všetkých priateľť>v· Slovákov a 
vyvíjať činnosť v prospecih slo
v-ens:kéhó národa. Clenmi orga
nizácie Sja stali nielen početní 
výizna.ční Amerik:ini sloven:ské
ho. ,pôvodu, a:le aj ,Amer1káni pô
vodu neslovenského. Za dva ro
ky od za,loženia bola činnosť 
Priateľov slovenskej slobody 
veľmi bohatá ll'ajmä v New 
Y or.ku a iných mesta.ch ameri
ckého Východu. 

-S~ruženie Slov. mIMeže v 
Anglicku pracuje. Sdruženie 
.sloyenskej mládeže· vo Vel"kej 
Británii j,e je<!na z :naja:ktí:vnej
šfoh organtzácií m}.adých Slo
vákov vo ·svete: Jej zásluhou 
j(}, že sa v Anglicku_ usk.utofoilo 
už niekoľko p-oduj,&tí, ktoré. 
rozšírily medzi :\nglickým oby
vateľstvom -znalosť' o našom ná
r-ode a slovenských problémoch. 
Grgá.nom S<lruženia je mesač
ntk <<Vatra», ktorý dokončuje 
už druhý rbčnílť. ·, Adresa časo
pisu « Vatra » i .Sdruženia je: 
Assóéfation of Slova-k Y-outh in 
G . · B. J?". o~ Box 1, Bicester -
Oxon;·-England. 
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~lé sú nimi ovešané a čo by ste si oči vyočili, nedooviete · sa, 
čo len môže v nich byť, lebo doma sa to všetko stratí v bezod
ných priečinkoch a zásuvkách, od ktorých zasa i'ba mamičky 
majú kľúče a strežú ich žiarlivejšie ako- dievčatá, prvý ľúbostný 
list. Iba l\eď sa rodinka shrnmaždí okolo štedrov~černého stola, 
prezradí sa cel~ i'ch tajomstvo, ktoré nie je nič iné, ako dobrota 
mamičkinho srdca, premenená: na sa.mé krásne, dobré a užitočné 
veci. Celá rodina obyčajne od samej radosti stratí hlavu a len 
vtedy sa ukáže, že manúčky sú nielen dobré, ále aj rozumné 
a pamätlivé. Alebo vedia čarovať. Inakšie si to ani nemožno 
vysvetliť, .lebo radosť nad krásou darčekov nemala ešte ani 
času utíchnuť, keď sa už objaví nové prekvapenie v podobe šte
drei veeere. Aj dnes po rokoch, kedykoľvek si spomínam na ma
mičku, vždy je táto dra:há predstava spojená so štedrou veče
rou. Možrio práve ósobn:osť mamičky Je pravou príčinou, že nik
dy 11e;počujeme slová:.: Aká bola dobrá- vianočná večera. Kdeže~ 
by. Vždy sa povie: Aká bola krásna štwrá večera. Lebo to 
j,e nie iba jedlo, čo sa na štedrovečernom stole. predkladá. T9 je 
dobrota, to, je láska, to ,ie. poézia radosti a šťastia. A o poézii sa 
tiež nikdy nehovorí, že je dobrá, ale že je krásna. 

Omša je síce na -celom] svete a v každom katolíckom kostole 
rovnaká. A predsa je rozdiel, veľký rozdiel med·zi vianočnou om
šou na .Sloven.sku a vianočnou omšou v ktorejkoľvek inej kra
jine. Nie žeiby bol rozdiel v bohoslužbe. Veď ten ani nemôže byť. 
Možno nebude rozdielu ani čo do stupňa zbožnosti veriacich, čo 
sú na nej účastní. Rozdiel a to po~tatný rozdiel je v ich prejave 
zbožnosti, v ich speve. Lebo katolícka bohoslužba má všade. na 
svete svoie dôstojné-a vekmi ustálené melódie, ktoré sú vš.eobec
né ·ako Cirkev. A ak~ iné národy. alj my Slováci sme ic'h ,ptijali 
a ve1ebíme nimi Boha. Lež vianočné piesne na Sfovensku sú cel
kom in~. Šú vyrázom tú:žlby Slovákov vlastným jaizykom zav
ďačŕť sa Bohµ za nekonečnú núlosť, že nám poslal svo;bo Syna. 
Sú to piesne, v ktorých sa; odzrkadľuje celá duša Slovákov i 
duch slovenskej zeme. V týeht-0 piesňach vrraciame sa k Bohu 
v našej prädávn~j podobe t _a:kí. akými nás stvoril. aby sme 
ho velebili a ďakovali mu. Preto tak úprimne a tak šťastne 
spieya na Vianoce v kostol a každý Slovák:'' Veď ani nespieva 
iba ústami. Spieva a.i srdcom, najmä srdcom a celou radoštnou 
<lušóu. Neslová.!kom je to možno aj nepochopiteľn~, ale čo tam 
po ni.ch. Pán Boh nás -rorumie veľmi dobre a na Vianoce c~lkom 
iste teší sa s nami. 

A kto by vede} a-.spoň pospomínať, keď už nie opísať všetku 
tú. radosť a šťastie. v~etkv tie .malé i veľM veei. ktoré robia 
slov-enské Vianoce ta:kými krásnymi a neporovnateľnými. Nie 
je to veru l'a!hká úlcha a ja sa ani o to nepokúšam. Len sebe 
;:i. tý,m-Slov-ákom, ktorí tohto roku budú za.sa tráviť Vianoce ďa
leko od . vlaati, qdlúeení od ~voj.oh dr~hýoh, vyvola~ chcem v 
srdci t~ochu toho tepla, ktoré dáva šťastná s,porn:ienka. 

1 

O Sa,-tla /Uaria /Ua.ggiare 

· Tisíc rán hojí, 
bolesti lá.me, 
Má,tja stojí 
uprostred v chráme. 

Z vystretých dJaní 
môj živoť v~lie~, 
preveľká Pani, 
smút.ok ma zmiefu 

Helena Jl,ačková. 

Som ako tráva, 
víéhre ma bijú, 
nebeská štlavä, 
pokrop mi šiju. 

~ližim sa stíška, 
mám nohu bosú, 
presladká výška 
mení sa v rosu. 

O,. ,jeden Zdravas 
prilóž: :tni k retu: 
· za seba, za vá.S:, 
za lásku svatú! 

Rudolf Dilong. 

... 



HLAS s v. OTCA 

ZA OCHRANU SVÄTÝCH MIEST 

Sv. Otec Pius XII. 
obrátil sa na hisku
pov a veriacich celé
ho sveta touto výz
vou o modlitby za 
spravodli'(ý poriadok 
v Palestíne : 

V Našich rečiach a <lokumentoch z posledných 
čias, kedykoľvek sa Ná.m len naskytne prí
ležitosť, vyzývame Našich synov a dcéry, 
roztrúsených po celom svete, aby sa modlili k 
Bohu za tú Svätú Zem, z kt-Orej toľko svetla 
pr.avdy prišlo všetkým ľuďom už od najstarších 
čias. 

Aj cl nes, keď sa na verejných shromaždeniach 
rokuje o budúcnosti Palestíny,_ súc verní povin
nosti Nášho Apošfulského Ura<}u, želáme si 
vrúcne, aby všetci ľudia, ktorí nos~ -slávne me
no kresťanov, v spojení s Nami utvrdili neímav
nými prosbrumi Svätým mies~m dary pokoja, 
lásky a spravodlivosti. 

Nad betlehemskou 1Qa,ŠtáJkou, ako všetci ve
dia, .anj~li, spievajúc slávu Bohu, ohlasovali po
koj ľuďom dobrej vôle; mestami a dedinkanu 
Palestíny, činiac dobrodenia, prešiel Ten, ktorý 
dal ľuďom, blúdiacim ako ovce bez pastiera, pri
kázania a príklad lásky; Na Golgote, Kristus -
Boh i človek, ponúknuc sa al-:o nepoškvrnená 

Obeť za hriechy ľudí, 'Vykúpil svpjou _krvou vJ
J'azstvo pravej Slobody a spravodlivosti. 
Keď je recla záslužná, pamiatka takých veľ

kých dobrodení nerozlučne i,pojená s touto svä
tou 'krajinou, je dnes viac ako kedykoľvek po
tr~bné, aby sa dvíhaly k nebu vrúcne modlitby 
za Svätú Zem, ktorá bola od storočí cieľom pútí 
nespočetných kresťanov, ktorá v-zbudzovala v 
nich nadšenia, schopné akejkoľvek obere1 ktorá 
právom zaujímala a zaujíma popredné --miesto v 
myšlienkach a cjtoch kažilého kresťana .. 

Ki~ Panna Ma.ria, Matl,i_a. Božia, pohnutá, do
brotou svojho Nepoškvrneneho Srd~ vyprosí 
- na Naše vrúcne prosby - od Bož~kéhó Spa
sireľa, a.by pre tút,o krížovú výpravu modlitieb 
bol daný Jeruzalemu a celej Palestíne poriadok 
podľa zásad skutočnej spravOlUivosti, ktorý od
vráti v budúcnosti nebezpečenstvo vojny a znivo
čenia, ktorý zachová· v ich s,vätej podstate tieto 
Miesta na úctu a lásku veria.oich, h-torý zachová 
\·šetky práva, čo živé -milo~mlenstvo, pnl(l()
"'itosť, rozšafnosť a obete wl'kých synov Cir
kvi zaisW.y pre katolícky svet. 

S tout-0 dôverou Vám všetkým, drahí bratia, 
ako aj -stádu, sverenému do Vašej opatery, vy
prosujeme nebeské milosti a na dôkaz Našej lá
skavosti, udeľujeme zo srdca Ap-0štolské požeh
nanie. 

OTVÁRANIE A ZATVÁRANIE SV. BRÁNY 
Sv. 1brána, ktorá_ sa za starých čias volala aj 

« zlatá » a jej otváraním sa začína Sv. rok, je 
posledná pravá brána na štyróch patriarchál
nych bazilikách v Ríme: na arciba:zilike Sv. Jána 
v Lateráne, na bazilike Sv. Petra vo Vatikáne, 
na bazilike Sv. Pavla pri ces.te do Ostie a na ba
zilike Panny Marie Veľkej na EJsquiline. 

Po prvý raz sa Sv. brána slávnostným spôso
bom otvárala na ba;zilike Sv. Petra vo Vatikáne 
dňa 24. decemlbra roku 1499 za pápeža Alexan

. dra VI. 
Hovorí sa, že na starej bazilike Sv. Petra je

stvovala Sv. brána už v najstarších časoch. Ma
la to 'byť malá brána, umie~tnená v rohu medzi 
severnou loďou chrámu a jeho· ipriečelín;i, ktorá 
sa vraj otvárala každých sto rQkov. Lež 'táto 
brána sa nenašla. Bolo teda potrebné postaviť 
novú Ú/zku malú bránu (Sv.· písmo hovorí: usi
lujte sa vstúpiť tesnou bránou),. ktorá však bo
lft ozdobená. krásnymi m:ramorovými verajiimi a 
tabuľou s menom pápeža. Jestvovanie pôvodnej 
Sv. brány v arciibazilike Sv. Jána v Lateráne je 
overa pravdepod01bnejšie· a hovorí sa o nej už 
počas Sv. roku 1460. 

Otváranie Sv. brány je zobrazením otv~rania 
hojných prameň<;>v odpustenia a milosrdenstva, 
ktoré Cirkev z moci pochodiacej od Krista, po
čas Sv. roku rozmnoží. Preto Sv. bránu na bazi
like Sv. Petra otvára owbne sám pápež a ostat
né tri kardináli, ktorí" v hodnosti « pápežských 
legátov » pri tejto príležitosti pápeža zastupujú. 

Samotná Sv. brána pripomína nám tú, o kto
rej hovorí biblický prorok: « Toto je brána Pá
nova a spravodliví cez ňu vstúpia». Ba aj sám 
Ježi'š sa porovnával k bráne, keď. povedal: « Ja 
som brána: ktb s).{rze mňa vstúpi, bude· zachrá
nený». Preto papež; Zfstupoa Krist9v na zemi, 
keď S·v. bránu otvorí, prvý do nej vstúpi sám a 
bez akéhokoľvek sprievodu. A ako je prvý, čo 
Sv. bránou vojde, je aj posledný, čo cez ňu vy
stúpi pri zaklúčovaní Sv. roku, suhlasne so slo
vami: << Otvorí a nikto nezavrie, zavrie a nikto 
neotvorí». 

Aj kamene, ktorými sa po skončení Sv. roku 
zamuruje Sv. brána, majú svoj h:l:boký výmam 
a pripomínajú Krista. ako rohový kameň a ne
viditeľnú Hlavu Cir1rvi, ako aj Knieža Apošto
lov, jeho Zástupcu a viditeľnú Hlavu Cirkvi, 
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ktorému sám Ježiš zmenil meno, keď ho pome-' 
noval Petrom, čo znamená skalu a na skale bola 
vybudovaná Cirkev. 

~božní veriaci preto pokladali. tak tehly, ako 
aj vakovku Sv. brány ·za drahú a vzácnu n~.bo
ženskú pamiatku a ako ' r;eUkvie odnášali s} pút
nici kúsky mura, keď bol tento pri 0tvorení Sv. 
brány zrútený. Keď roku 1609 bolo zrútené aj 
priečelie starej baziliky1 Sv. Petra, Sy. brána bo
la zachovaná v cel0$ti a neporušenú bez akejkoľ
vek zmeny preniesli a umiestnili ju v novom 
priečelí vatkánskej baziliky Sv. Petra, kde sa 
až dotera·z. nachádza. 

A.ko sme už spomenuli, Sv. brána sa otvára 
iba na začiatku Sv. roku a keď sa po jeho za
končení zasa zatvorí, ostane zatvorená až do 
nasledujúceho S.v. roku. 

Obrady o~árania a zatvárania Sv. brány sú 
nielen dôležíté, 'ale aj veľmi krásné. V ich my
stickom symbolizme zachytené sú veľké tradície 
Cirkvi rím~kej. 

Obrady tieto majú začiatok ráno na vigiliu 
Vianoc, ktoré predchádzajú' Sv. rok. Uprostred 
syojh0 vznešeného dvora:- pápež ide najprv do 
s1eife, kde sú shro.tnažde.ní kardináli a preláti 
pápežskej kapelly. Pri tejto- príležitosti oble
č-ený je do bielého rúcha. Odtiaľto odíde 
pápe~ s celým spil;lvodom do Sixtovej kaplnky, 
kde Je vystayená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna. 
Po poklóne Sviatost:p.ému Ježišovi pristúpi k pá
pežovi kardinál - ,prvý diakon ·a podá mu vos
kovú sviedu, ozdobenú bielou, zlatom pretkáva
nou -s~uh~u l1 kým sa. vo~kovice rozdeľujú aj o
statnym elenom sprievoduľ počas spevu « Príď 
o Duchu Svätý »•usporiada sa procésia, ktorá sa 
pohn~ dolu Kráľovskými schodami a vojde do 
predsiene ,svätopeterskej baziliky, ozdobenej na 
túto veľkú priležitosť arasmi damaškom hod
vá?mii kvetmi a vzác.q.ymi sv:ietnikmi. Pr~ Sv. 
br1:nou, urnie_s-tnený j:v tróri,-na k~orom pápež, o
b1eceny- v bielom plasti a so vzacnou veľkňaz
sk?u mitrou na. hlaye. zaujme miesto. Sediac na 
tróne,_ odovz~á pápež zap~lenú sviecu kardi
nál~vi - prvé~u -diako:\o,i a _pr1,ime-z rQk lfar
du1ála - p.eniLenciara:. rln.t6 kladiv.ko s nko
"°äťou,zo slonovej kosti a na múr, ktor,ý~ je ;at
w_rf'na Sv. qrána po ptvý raz U.'.i-rie. hovoríac: 
!<. Otvorte mi brány sr,ravodli:vosti, .,, . Potom us 
diera po druhý raz so slovami: « Vojdem do do
mu Tvojho, ó Pane », Konečne udrie na múr 
brány po tretí raz a, povie:.<<- Otvorte brány lebo 
Boh je s nami ». ' · 
Ňa_ páľež~ve, vý~ biblickýrni slovami odpo

vedaJu papezsk1 spevaci a v tej chvíli, ako odznie 
tretie_ ·zaklopanie zlatým. kläd1vkom, celý múr, 
taras1aci vchod do Sv. brány odrazu padne keď-
v v . . 7 1 

ze uz vop,red ho « sanpíetríni », ako -sa volajú 
r obotníci v službách svätopeterskej baziliky, 
zôkol vôkol podpílili a zovnútta, chrámu je pii.:: 
prave.Q.ý zvláštny vozík, na ktorom sa hneď 
zvaleny múr ·v celosti odvezie a vchod do chrá
m u .sa uvoľní. 

Pápež znova zasadne na trón a za ten čas, 
kým odrieka niektoré modlitby, otcovia peniten
ci:firi umývajú prah· -a veraje Sv. bt>ány špongia
mi, nasiaknutými svätenou vodou a speváci spie-

vajú žalm : « Iubilate Deo omnis terra ». Potom 
síde pápež s trónu a držiac v pravej· ruke kríž, 
zaintonuje « Te Deum » na prahu Sv. brány, 
ktorú potom prekročí a za ním nasledujú kardi
náli, preláti a celý ,pápežský dvor. 

Po vkročení do b-a:ziliky zastaví sa pá,p-ež 
najprv v kaplnke Piety, kde sedfac na t_róne, 
prijíma poklonu členov historických bratstiev, 
ktorí prichodia, aby mu pobozkali nohu. Vlo
hou členov týchto starobylých spoločností je 
stráž Sv: brány počas celého Sv. roku. Z kapln
ky Piety ide pápež do kaplnky Najsvätejšiej 
Sviatosti Oltárnej a zbožní veriaci medzitým vo 
veľkom pbčte vchádzajú Sv. bránou do baziliky. 

Týmto je zakončený obrad otvárania Sv. 
brány a: len o rok neskoršie, to jest zasa na 
vianočnú vigiliu dňa 24. decembra ráno sa Sv. 
brána zatvára: a tým sa končí obdobie Sv. roku, 
Sv. Otec vojde· vtedy do ibaziliky svätopeterskej 
prostrednou brán:ou1 nesený na tróne. Po mo
dlitbe, ktorú odrieka v kaplnke Prev.elebnej Svia
tosti Oltárnej, zaintonuje antifonu: « Cum ju
cunditate », a pohne sa smer-om k Sv. bráne, 
ktorou vyjde ~ chrámu sám a posledný zo všet
kých. V predsieni baziliky, so zažatou voskovi
cou v ľavej ntke, ,požehná :najprv tehly a malt u 
a potom . spieva verše z Písma Sv., v ktorých 
sa spomína od staviteľov zavrhnutý kameň, kto'
rý s~ potom stal prvým uho'lným kameňom ce
lej stavby (symbol Krista Pána, mučeného au
križovaného, ktorý sa stal duchovnyrn zá.'kla
dóm Cirkvi). Potom svätenou vodou pokropí 
tehly a-nraltu a od kardinála - penitenciára pfíj
me z.latú murár-sku lopatku. Naberie na ňu zo 
striehornej nádržky malty, ktorú rozdelí na tri 
miesta mramorového prahu ·Sv. brány a položí 
na, 11u tri tehly, hovoriac : « Vo viere a v čno
sti nášho Pána J éžiša Krista, Syna Boha ži
vého, ktorý Kniežaťu Apošto1o:v povedal : Ty 
si Peter, to _iest skala a na tejto skale posta
vím svoju Cirkev »- Konečne pápež zaintonuje 
hymnu « Coelestis urbs Jerusalem », v ktorej 
potom pokračujú speváci. Za pápežom ďalšie 
tri tehly priloží na prah Sv. brány kardinál -
penit--enciár a za:- :ním ostatní penitenciári sväto
peterskej baziliky. Zvyšpk múru, až do úplného 
zamurov;;mia Sv. brány vystavia: << sanpietrini ». 
Ce\ý tento vznešený a krásny obrad je zakon.če
ný spevom. « Te Deum » po skončení ktorého u~ 
delí p~pež apoštolské požehnanie a odíde do 
svojho paláca. 

V t ej. istej hodine traja kardináli - pápežskí 
legáti zatvárajú počas takých istých obradov· 
Sv. brány na ostatnýC'h troch patriarchálnyah 
bazilikách. 

Otváranie a zatváranie Sv. brán 'sú jediné 
slávnm;tné liturgické obrady, ktoré majú priamy 
vzťah k Sv. roku. Lež abv bola: daná veriacim z 
celého $Veta príležitosť z"tičastniť sa na krásnych 
cirkevných slávnostiach, poča'S Sv. roku nikdy 
nechýbajú 'ilj iné hie menej, kr ásne obrady, ale 
najmä svätorečenia a blahorečenia (kánonizá
cie a . beatifikácie) nových svätých a blahosla
vených, kt~ré odbavuje pápež ti~ž v bazilike 
sväfopeteFskej s mimoria<lnou slávou a nádhe
rou. 

... 
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SVATE ROKY X'III. STOROCIA. 
Keď pápež Urba,n VIII. vydal dňa 6. augusta 

bullu, ktorou na rok 1625 udelil milosti a odpu
stky Sv. roku, zdalo sa, že čas nebol najv;hodnej
ší. Niektoré krajiny zmietaly sa v kfeoch vojny 
a jnými zas lomcovala morová nákaza. Jednako 
však na virunočnú vri.giliu dna 24. decembra 1624 
začal sa trinásty Sv. rok otváraním Sv. brán 
ua svätopeterskej a iných troch hlavných bazi
likách Ríma. 28 kardinálov a 46 patriarchov, 
a.Tcibiskupov a biskupov v slávnostných rúchach 
veľkňazov asistovalo pri tomto sláVlllostnom ak
te, ktorý vykonal pápež, udierajúc strieborným 
kladivkom na te!hly, ktorými bola za.murovaná 
Sv. brána. Keďže zo zdravotnýoh príčin nebolo 
radno putovať na. Ostlijskú cestu do baziliky. Sv. 
Pavla, k~orej okolie bolo "Zamorené morom, ve
riaci mohli namiesto tejto baziliky navštíviť 
chrám Pa'tlllly Marie v Zátiberí. Starostlivosť o 
chudobných pútnikov na tento Sv. rok bola or
ganizova.ná veľmi dobre, vďaka firn'allčným pro
striedkom, ktoré na tento cieľ venoval pápež. roz
liční kardináli i bohatí svetskí mešťania Ríma. 
Viaceré veľ-ké paláce boly vzaté na dobu Sv. ro
k,u do prenájmu a 1boly v nich zariadené nocfä
hy a jedálne. No, aj tak vzbudzuje obddv skutoč
nosť, že bratstvo Sv. Trojice da:lo prístrešie a 
nocľah v,ia;c ruko pol milónu ,pútnikov a iné brat
stvo ponúklo pohostinstvo 300.000 pútnikom. V 
pohostinstve sa neďa:ly zahanbiť ani rímske fa
mílie, ktoré tiež podľa svojich možností nasýtily 
a uložil;v na nocľah mnohých pútnikov. 

Aby bolo na milostiach účastných čim viac ve
riacich, povolil pápež, aby iah obsiahli pod 
podmienkou spo;vedi a pokánia aj vä:zni, nemocní, 
alebo inak viazaní na nútený pobyt na jedinom 
mieste, a;ko aj všetci veriaci, ktorí sa budú modliť 
za pokoj. 

Zo slávností trinásteho Sv. roku naJ'krajšia 
bola kanonizácia Sv. Alžebety a veľký dojem 
sprav.ily na veriacich pápežove návštevy bazi
lík, ktoré vykonal pešo a návštevy nemocníc, v 
ktorých umýval chorým pútnikom nohy a obslu
hoval ieh. Hodno zaznačiť. že do Ríma prišiel o
krem iných veľkých osobností tých čias aj poľ
ský princ Ladislav, víťaz nad Turka.mi a pápež 
ho prijal s veľkými poctami, odovzdajúc mu 
če-stný meč a klobúk. Aby smel vziať do rúk re
likvie, najmä však VerO!ll.ikinu šatku a kopiu, 
ktorou bol prebodnutý na Kalvárii Spasiteľov 
bok. pápež ho vymenoval za mimoriadneho ka
nonika svätopeterskej baziliky, čo bola pocta o
zaj jedinečná. 

Trinásty Sv. rok bol zakl'účený dňa i24. de
cembra 1625 slávnostným zatvorením Sv. brá
ny na svätopeterskom chráme. Okrem státisíco
vých zástupov prítomných :bolo veľmi mnoho 
cirkevných i svetských hodnostárov, medzi kto
rými členovia panovníckych rodín, veľvyslanci 
a šľachta mnohýoh národov. 

Na slá'V'lly sviatok NalnebevstúpenJia Krista 
Pána, t. j. dňa 13. mája 1649 vyijla bulla pápe-

ža Inocenca X. ktorou sa povol'ujú milosti a od
pustky na Sv. rok 1650, v celkovom poradí Sv. 
rokov už štrnásty. Hneď po otvorení Sv. brány 
na ba;zilike Sv. Petra a inýoh troch veľkých ba
zilikách rímskych, ktoll:'é ako obvykle bolo dňa 
24. decembra 1649, Rím sa preplnil pútnikmi zo 
všetkých kútov Talianska i z ďalekej cudziny. 
Zvláštnej spomienky zasluhuje si púť istého Rai
monda Jwiainiho z Bavorska, ktorý zo svojej 
vlasti až do Ríma putoval pešo celých päť me
siacov, nesúc na pleciach veľký drevený kríž, 
ktorý vážil 180 funtov. 

Malebné boly púte z rozličných talianskych 
miest, ktoré prišly pod zástavami v historických 
alebo kajúcnických rúchach. V Ríme ich už oča
kávalo pohostinstvo rozličných bratstiev, z kto
rých i teraz bratsitV'O Sv. Trojice vykonalo naj
väčšiu prácu, poskytnúc pohostinstvo viac ako 
300.000 pútnikom. Kronikári zamačili niekoľko 
dojímavých obrátení na katolícku vieru, ktorá 
počas tohto Sv. roku privinula na svoje materské 
prsia nielen mnohých. •protestantov, ale aj Zidov 
a mohamedánov. Spomína sa, že keď pápež po 
návšteve rímskych bazilík prišiel do pútnickej 
hospody, aby siedmim pútnikom umyl nohy a po
slúžil im pri stole keď jedli, jeden protestant, 
ktorý bol pri tom prítomný, padol na kolená a 
vrúcne prosil, aby bol do katolíckej Cirkvi prija
tý, lebo nijaká iná nemá tej lásky, akú práve 
videl. Duch veľkého smiererua a odpustenia vlá
dol vtedy v Ríme i v celom katoliokom svete. 
Hnevníci, ktorí už roky jeden s druhým nepre
hovorili, podali si ruky a 'V mene lásky ku Kristo
vi pútnici odpúšťaH aj takým, čo sa proti nim 
veľmi ťažko previnili. Istý Salvatm-e Brinchl pri
šiel do Ríma so sestrou a ako sa spolu modlili 
pred zázračným obra:zom Pa:Dl!ly Marie v bazilike 
Santa Maria Maggiore, zbadal medzi pútnikmi 
chlapa, ktorý zabil jeho švagra. Vezmúc sestru 
za ruku, pristúpil 'k vrahovi a povedal: Sestra 
moja, pobozkaj túto ruku, ,ktorá zabila tvojho 
muža. Sestra poslúchla a vrah bol ta:ký dojatý, 
že sa v plači skoro zašiel. Potom sn:rierení tešili 
sa všetci spolu, •Že v mene božom našli pokoj 
svojim dušiam a svoje srdcia zbavili nenávisti a 
pomsty. 
Veľkou zásluhou pápeža Inocenca X. ostane, 

že po dlhých rokoch opustenosti dal konečne 
dôkladne opraviť a obnoviť baziliku Sv. Jána v 
Laterane. Poveril tým chýrečného staviteľa tých 
čias Františka Borom.iniho, ktorý jej dal ten vý
zor, aký má aj dnes. Dostavaný a vysvätený bol 
aj veľký kostol Sv. Andreja na Valle, ktorý je 
okrem iných veci pamätný, že jeho kupola je :za 
svätopeterskou druhá z naj;váčších v Ríme. Jej 
vr:iútro je ozdobené prekrásnymi maľbami, ktoré 
zobrazujú mučenícku smrť Sv.Andreja Apoštola. 
Dňa 24. decembra 1650 zatvorily sa Sv. brány 

a tým bol ukončený štrnä.sty Sv. rok. 
Tri dni 'Pľed vianočnou vigíliou roku 167 4 zvo

nily všetky zvony rim.skyoh chrá.In.ov niekoľko 
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hodín denne. Dňa 23. decembra za zvuku trúb a 
hlaholu iných -násttojov pred! bránou p,á;pežského 
paláca ~a Quiriná1e dvaja: MOD!Siignori prečítali 
pápežsikú bullu, ktorou sa rok 1675 v;yhlasuj~ z;a 
svätý . . Sotv,a bola: bi.uia prooit_runá, :rýdbli posli sa 
ponáhľali do rl1m~kych ibaflilík, a.by jej odpisy pri
pewtily na 1bráný a: taJkto ju dali n'a vedomie ce
lému mestu. 0kr$n toho, pápežský: vikár kardinál 
Carpegna dail na múry m.est{t vyvesie n adadeni'a, 
v ktorých ~a obrae~l na kňazov, aib-y poč-as Sv. 
roku d!bali na posvätnosť kostolov a zvýšeným 
spôsobom ju ochra,ň0tvali, ~aili;,azoval :majitcl'om 
hostincov a nocl'alí:ov, a,by nepr~ažovialL svoje 
slufoy a svoj tov;a:r a nedkrádafil tak pútnikov, 
r~meselníkov vystríhal pred rzm.esvä,covaním ne
diel a S1Viatkov a konečne vystrihal že11..-y pochy:b
nej povesti, aby. new:ibu~ovaly nohorš_enie. 

O deň neskoršie, t. j. '24. decembra 16'74 po
hol sa pápež s: celým svojím nádherným sprievo
dom na námestie Svä,téiho Petra a vezmúc do 
~k vzácne kladivo, pristúpil k bráne baziliky, 
ktorú za obvyklých dbradov otvoril. Zvony vš~t
kých rímsk'.ych kostolov a kan,óny Anjelskeho 
hradu oznamovaly oolému mestu, že čas milos
ti a odpustenia sa započ'al. T.ak bol otvorený pät
I}Jásty Sv. rok. :Nla sto1ici Sv. Petra sedel páp~ 
Klement X ., pochódiaci zo vznešeného rodu Al
fi:eri. 

Zo vz:µešenýcih hQ&ti, okrem mnohýc;:-h princov, 
veľvyslam.covt a; :iJnýc:h. hodnostáro;v zasluhuje spo
m:imiku prítomn-0sť král'OVlll<ej: Kristíny Svedskej, 
ktorá shromažďovafa okolo seba mnoho osobno
stí. Ako jeho predchodcovia aj pápež Klement X. 
po návšteve bazQnk prišiel do púťhlCikého útuiliku 
b ratstva Sv. ';['rojic-e, kde napriet< svojmu yYSo

kemu v~Jm a lámke, ktorá hp trápila, dvanástim 
pútn.ikpm umyl nohy a ikažďému z týchto t;lvaná
stych podaroval na- pami:a,tku zlatú medajlu. Za 
papežovým príkladom mnohí svetskí i cirkevní 
~odlnostá:ri nielen O'SOlbnou posluhou, ale aj pe
ňatnými podpommd powiliali tomuto veľkému 
pútnic!kému útulku a len tak si môžeme vysvetliť, 
že stá:tisfoe · pútniJkov aj poč,a:s tohto pä t:násteho 
Sv. roku mohlo v ňoiµ nijsť lôžko i potraviny·. 
Staréí kroniky hovo~, že viac• alko 400,000 pútnL 
k ov prišlo do Rímadpočas fohto Sv. r()(ku. 

KÍ'oniliárÍ zazn'aéujÚ ~l'Ú sl1áV'fi.OSť, počas 
ktm;l:lj bol. pokrstený :r;n0hamedái)Sky Turek-s ce
lou svojou faµi:filiOiu. :K:t-stným otcom jemu; jeho 
žene a dvom deťom bol pápežov vnuk kardinál 
Alfieri, princézna Alfieri krstnou :rp.aterou a 
svi~tosť krstu udelil ,im, ardhiskurp De Angelis. 

Poea:s celého Sv. rokiu boly v Ríme skoro 
každodenne rozličné prekrásne a dojímavé ·nábo
že~ké slái.~osti, púte, ol;Jrady a predstavenia 
nevídanej malel,môsiti. N a,jkrajši'e a najd,ojíma,_ 
vej~ie 'bol,Y vša~ púte veľk01D.~~h0 týždň~, naj
mä na Zelený štvrtok a Veľký piatok a potom 
veľkolepá 1:Jradíoná. sfävnosť ria deň Sv. Jána, 
ktorý je rímskym. patrónom a obyvateľstvo 
V ečnéh:o Mesta hó ~á v mimoria<lnej úcte. V 
týeh /sasooh ro~ už Rím mes,tom, plnýµi nádher
ných palácov, fontám, -po~íikov a chrámoy. 
Nesmrteľné nadanie. veľkého st~viteľ~ :a sochá
ra Berninihô n,oohávalo svoju pamiatku /skoro na 
každom námestí, -skóro v ,Jfäiž&ej' ulici. l3ar~kový 
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sloh bol na y;rcho-le sv;oj'l:ťo vývoj\i. a porozumenie 
pápežov~ ic:h šrtedr:osť a veľkočirt:bS,ť v miere ne
bývalej ufähčovaly práou a podU:j8Jtia umelcov, 
ktorí mali všetky prostriedky, aby mohli tvo,.. 
riť toľ•ko, kQi'ko vládal ich U!Ól.eilooký duclh a !ll'a
danie~ Pre svätopeterskú baziliku na tento Sv. 
rok vyihotovitl Beľ'J'.timi preikr.á:sny svätostánok 
ktorý je dodnes pravým :uµ:n~okým. 'klenotom 
kaplnky Prevelebnej Sviatostí Oltárnej.. Niet sa 
ted,a atii éomu_ čudovať, že v čase takého umele
ckého rozmaohu a v takom prenád'herom rámci 
stavieb, chJ:¾nov a pomníkov, aj procesie boly 
usporiadané·taik, že IDelen duševné milosti, ale aj 
rádo;=;ť oči.am poskytovaly pre svoju ferebnú ma
lebnosť, nárbožné speVY. a lbrudbu, a;k:o aj discipli
no.vanosť a usp<;>riaq1anosť. 
Dňa 24. qec~bra ,za~v9ri[a sa ·Sv. brána na 

vatilkánSlkej i ~t_athných bazilikách a týŕn bol u
končeiný pätná;sty Sv; rok. PáJp~ ho zvečnil aj 
vyd'arum p-amätných medlajli s veľmi peknými 
vyobrazeniami. 

V hlstórii Sv. rdk:ov pó .prvý raz s·a prihodilo 
roku 1700, t. j. počas šestnásteho Sv. roku, že 
pod jed!ll.ým pápežom sa otvárala. Sv. brána a 
zatváť;11a sa 'QŽ i;a p~ovania jeho nástupcu. Ino
cenc XII. bol už staxOipou,i nemocami veľmi vy
čerpamý, fkeď vyšla jeho bu1:la zo dňa 28. mája 
1699, 1k:ťorá bola prečitlaná za zvyčajných obra
dov v pre<lsieni ~vä,top,ete:rskéh-OI chrámu. Vianoč
ná vigilia, keď s,a ma,la otv~ať Sv. brána, našla 
lho ne-mocou ,pripútaného' na lô.Žlko. Nemocný bol 
aj dekan Posvätného sboru .kardináil Cíbo, ktoré
mu mala podľa hodnosti pripadnúť táto čestná a 
vznešeniá úloha) ,a ta/Jr bolo nutné ,poveriť ňou kar
dinála poddeka.na. Pápooa veľmi trápila jeiho 
nehybnosť _a. v~ľmi ri¼l by bol vykonrul ria plno
mooné odip~y predpís'a:iné návštevy baJZilík a 
odbavova!l ol;)r~dy:, ¾furými llllUSel wverovať 
kaTd:inálov a iných vysokýcll cwkevuýoh hodno
stárov . .ľreto holá neopísateľn~ jeho radosť1 keď Iroo.eene 11. máJa cítif sa ik-011.oonél natoľko pri si
lách, že-v:stal a okrem svätopeterskej navštívil aj 
ba:ziliky Sv. Pavl1a ~ múriaJI:nd,: Sv. J'álna v Late
rame, ,sam.ita Maria Miag,giore, ba aj · chrámy Sv. 
Apo.štolov, P~y Marie na Ar-a~oeli ~ Chiesa 
Nuova . . Zl~pšenie jeho zdrravotného stavu bolo 
však 1en prechn:dné, lébo o krätky čas sa choro
ba hlá.siila s ntivou pŕudkosťo,u a k~om septem
bra, počas šestnásteho 'Sv. roku (1700) .odo.bral 
,sa na večnosť, op}a:k,ávaný nielen Rímom, ale 
aj mnohými púitrrlikmi,- ktorí -sa v Ríme zdržb-
va:li. · 

Už od ot:vwenia tohto Sv. roku bola v Ríme. 
vdova po poľskQID. 'kráľovi Jáil:iovi Sobieskom. S 
veľkou zbožnosťou 1l, S,'OOSými nohami J:(Oklonila. 
sa Kruežiaťu Apoštolov, v 1kcajúCllliekom ·šate vy
kqnala predpi.s~é. n,ávštevy aj v- osro,tt,.ých bazi. 
likác~,. ~a . prišla a:j do pútn:i~kf)h,q útulku Sv . 
Trojice, kde viac ráz µmývala pút.nikom nohy a 
posluhôval1a · im pri stole. Z troc:Ji synov, ktorí 
j,u pri tejto rprlležitosti do. Ríma -spí-evádzah, naj
mladší menom Alexander vstupil do· kapucínsk~j 
reillcole a 0$tal VOI Ve?,hom; ~este, Lež ·o:krérn ~j
to kiráľovsikej fämilie -poľskej bolo v Ríme ešte 
ningho iných -<VY,S.okých· osobµo,stí a najniä -~ko
nečný pofät pútµikov. 

... 
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DOMA A v CUDZINE Katolíc.ky obzor 

Aby som pravdu povedal, bol. som svetobežník. Prešiel som 
krížom krážom celú Europu a v PaTíži som sa cítil práve tak 
dohre ako v Bratislave, v _ma::lej pohronskej -deďrine ne>bol som 
vi!ac-doma ako v Ríme, a nocítilJ •som rozdielu, či žijem v Prešove 
alebo v Krakove. Ani sám neviem, čo ma tak -priťahova~y nové 
·kraje. 'Možno to bola ioá ~íra zvedavosť, túžba mladého človeka 
po širokých rozletoch,. lebo sám som to t-ak cítil, že na. moji-ch 
cestách doprial som ;viac ra:do~ti očiam než srdcu. Lebo ~rdce 
to ostalo dóma aj vtedy, keď som olbdivoval b~lasé v,ody J a<lra.
nu alebo smelé db1ú:ky kolínskej katedrály. Domov, to ·bola ta
ká moja istá láska a nemusel som sa nikdy strachova.ť, že skla
me. Vedel som, že nezá!leží na tom, či som :sa tútal po svete 
len týždeň alebo dva roky a náš ,malý dom vo vidieckom mes
tečku na LZápaďnom Slovensku ma s nezmenenou láskou prijme 
medzi bratov a sestry. Ba nebadal som. ani to,. že vrásky na ma
minej: tvári pribúdaljií s rokp.1i. Ved' 18Jkože som ich mal vidieť, 
keď všetky zmizly v :.žr;iri_ úsmevu, ktorým ma vítala po kafäej 
mojej ceste. Preto vari n;i.oja. lásk,a k domovu nebola sprevádza
ná tou žrav:ou túžibou, o kt-orej1 toľko poipísali bá:snici, čo domov 
s.tratili. Veď akože som aj:mal cítiť tú žravú túžbu? Za 11iekoľ
ko ho<liz:i_ dosta:l som sa domov z ktoréhokoľvek kú.ta Europy 
kedykoľvek mi bolo cliv,o za mojímí drahými. 

Ale to všetko bol..o dávno. Ešte v časoch, keď. vám každý 
okresný úrad na r.očkanie · vystavil cestovný pas a každý kon
zul s úsmevom a .žel?'ním šťá:stµvej cesty podpisoval vizum, ak 
ste vízum vôbec potrebovali, ieb6 v tých časoch veľa štát-ov 
nestálo o túto formalitu. 

A potom priMa vojna.. Vtedy som si vlastne po prvý raz 
uvedomil, že jestvujú aj/ hraniee. Nuž niet sa ani čomu čudovať, 
že som s-a ta;k trochu dusil a :po ničom som fak netúžil aiko po 
pokoji, ktorý mi dá ~sa možnosti pohybu. Ba tak som si my
slel, že ich rozmnoží, uľahči a z.dokonalí. Veď načože hudú všet
ky tie lietadlá, ktoré teraz nosily bomby a spúšťaly nám ich na 
hlavy, ak nie na to, aby rpn voj'tle nosily ľudí. Ca.sto som myslel 
na mojich obchodných priateľov, od ktorých _ma vojna oddelila 
a predstavov,a!J. som si prvé povojtiiové stretnutie sa s nimi a ten 
smiech, plný-šťastia, že sme už nie «nepriateľmi». 

Nevzdal soin sa týchto nád~jí ani vtedy, keď už síce bolo 
po vojne, ale nebolo ešte pokoja. Potešoval s_om sa, že to už tak 

Bazilika Sv. Peíra vo Vatikáne. 

Smrť kardinála,. Dňa 3. no
vembra t. r. zomrel v Ríme 73 
ročný kardinál J . E. František 
Marmaggio, ktorý zastával vy
sokú funkciu prefekta Kongre
gácie Sv. úradu. Počas svojho 
dlhého požehnaného života mal 
dôležité miesta aj vo vatikán
skej' diplomadi a okrem it?,ého 
bol ,pápežským nunciom v. Pra
he, odkiaľ odiši~l z tpro.testu ro
ku 1925, lebo počás Husových o
sláv bol ,uráža:n.ý Vatikán. Smr
ťou kardinála Marmagg10 sní~ 
žil sa počet žijúcich kardi!l.lálov 
na 54, z ktorých j'e 20 Talianov 
a 34 ich pripadá na ostatné ná
rody. Uplný Posv. kardinálsky 
sbor má 70 členov a óčakáva sa., 
te uprázdnené miesta zaplní Sv. 
Otec menovaním nových kardi
nálov z príležitosti Sv. roku. 
Kónc.om prvého týždňa v no
vembri boly slúžené v .Sbrtovej 
kaplnke tradičné smútočné 'boho-:
služiby z-a kardinálov, zomrelých 
tohto roku. Na bohoslužbách 
zú'častnil sa aj Sv. Ote--e Pius XII. 

Návrat pápefa. do Vatikánu. 
Tohoročný pobyt pá,pe~ v let
nom sídle Castel Ga.ndolfo .sa 
predlžiI. Do Vatikánu sa Sv. O
tec navráti až koncom novem
bra. Sv. Otec v poslednom čase 
mnoho času venoval príprave 
dôležítých cirkevných veci, sú
visiacich s blížiacim sa Sv. ro
kom, ktorý bude slávnostne za
po.čatý na Vianoce otváraním 
Sv. brány na svätopeterskej ba
zilike. Tento obr~ vykoná sám 
Sv. Otec. -za prítomnosti vyso
kých cirkevných hodnostárov a 
pútnikov z celého sveta. 

SOQ.000 deti v letnýc~ tábo
roch. Nedávno boly vydané ú
radné zprávy, z ktorých vysvitá, 
že v Taliansku umožnila Pápež
ska pomocná kornisiá 800.000 
chudobným deťom strávtť rp.r-áz
dniny v letných, táiboroch a. oz
draivovniach. Toto veľké d:ielo 
kresťansk~j lásky bolo umožne
né naj_~ä pomoc~ut ~t?rú pro
stredníctvom organ;izM1e N. C. 
W. C. iposkytli americkí katolíci. 

Film o Sv. roku. Pod názvom 
« Veľký návrat » bql začiatkom 
jesene dokončený film, kt-oť:ého 
obsahom je duchovné boha4;tvo 
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Sv. roku. Film bol vyrobený sta
rostlivosťou Ustredného výboru 
pre Sv. rok a ukazovaný bude 
na celom svete. ! 

K. A. za ľudské· práva. l{ato
lícka akda mládeže v Argentíne 
-protestovala na Organfaáci.i 
Spojených n1árodov proti pre
nasledovaniu, ktorého obeťou 
sú nekomunisti v krajinách 
Strednej Europy. V proteste sa 
hovorí, že toto prenasledovanie 
sa .prieči vyhláseniu Spojených 
národov o ľudských právach. 

1 
\ 

Zbytočné obavy o P. Pia. V 
celom svete známy kapucínsky 
kňaz P . Pio, ktorý nosí na svo
jom tele stygmy Kristových sv. 
rán tak, ako Sv. František, bol 
koncom leta postihnutý ne:mo
cou, ktorá u jeho ctiteľov na 
celom svete vzbudila nemalé o
bavy o jeho život. Pred nedáv
nom bolo však oznámené zo 
Srun Giovahni Rotondo, že P. 
Pio sa už dohre ,cíti a zasa vy
konáva v.šetky kňai?Ské povin
nosti. Ako sme už načim čitate
ľom sľúbili, zaistili sme výluč
ne pre «Rím» dlhý článok o 
P. Piovi od 'nášho stáleho spolu
pracovníka univ. profesora Dr. 
Ernesta Zatku, ktorý P. Pia v 
jeho kláštore osobne navštívil a 
mal s ním niekoľko ďlhých a 
veľmi zaujímavých rozhovorov. 

Stnrť veľkého ruského básni
ka. Veľký ruský básnik Via
česlav Ivanov, ktorý žil od ko
IDU\llÍstiokej revolúcie vo vyh
nanstve, dokončil svoju pozem
skú púť v Ríme, kde sa bol u
sadil pred mnohými rokmi. I
vanov bol posledným veľkým 
básnikom školy symbolikov. 
Narodil ako pravoslávny, ale 
prestúpil na katolícku vieru a 
okrem poézie veľké dielo vyko
nal prípravou vydania bohoslú
žobných kruh v ruštine. Ivano
va poznali aj mnohí Slováci. 

Slovenské vysielanie z Vati
kánu. Od 1. novembra t. r. bol 
na slovenské vysielanie z vati
kánskej radiovej stanice urče
ný nový čas. Vatikán vysiela po 
slovensky každý večer štvrť 
hodiny od 10 (22) hod. mfo
stneho času do 10 hod. 15 min. 
(22 hod. 15 min.) na krátkych 
vlnách 48.47 metrov a 50.26 
metrov. 
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po každej vojne býva. Kým sa svet zasa dá trochu do poriadku, 
kým sa opravia železnice, kým sa podpíšu mierové smluvy a 
nadviažu sa staré spojenia, za ten čas treba čakať. kle keď bo
ly železnice opravené a na mierové konferencie, ktoré neprinie
sly pokoj., sponúnali sme už iba ako na udalo.stí, ktoré nám bo
ly vzdiailenejšie než vojna, začal som si ~vedomovať, že sa svet 
veľmi, ale ·až rpriveľmi zmenil. Je síce pravda, že som mal vtedy 
už kopu inakších starostí, než je cestovný pas, lebo nivočila nás 
bieda a strach. Ale vari práve preto spomienka na môj starý 
cestovný ,pas, s ktorým som prešiel taký .kus sveta, bola spo~ 
mienka na časy dostatku a hlavne slobody. Ako vidíte, s ta
kýmito myšlienkami nemal som doma veľkých nádejí. že sa 
'Uplatním. V Bratislave nevládli už ministri, ku ktorým člo
vek chodil ako ku prif.ltcľo~, lebo aj rokovania o najťažších 
veciach bola vlastne príjemná beseda. Kdeže,by. Noví vládcovia 
Slovenska .prestali myslieť na blahobyt národa a ako prirodzený 
následok tohto omylu bolo, že desaťnásobne museli myslieť na 
vlastnú bezpečnosť a na istotu .svojho režimu. Afe to hovorím 
len tak mimochodom. lebo viem, že opakujem iba samé známe 
veci. Spomínam to vlastne iba preto, aiby som zdôraznil. že 
sa mi ten nový režim načisto nepáčii a čo je len prirodzené, ja 
som sa režimu musel páčiť ešte menej'. A kto sa novému režimu 
u nás nepáči, nuž ten sa nemusí báť, že by sa stratil. Vodne v 
noci pozor naňho dávajú a pretože je na Slovensku ,predsa len 
menej policajtov než ľudí, tktori sa režimu nepáčia, problém strá
ženia si vyriešili tak, že vás jednoducho zavrú do väzenia ale
bo do koncentračného tábora, kde jeden policajt aj desiatich 
ustrežie. Tak veru. Je to spôsob celkom úsipomý a spoľahlivý a 
ked'že som ja nemal veľké pochopenie pre tieto novoty, spravil 
som to, čo rdbí dnes tisíce Slovákov: Odišiel som do zahraničia. 

Konečne po rokoch 1bo~ som zasa v cudzine. Ale aký rozdiel! 
Kedysi som sa aj v cud·zom svete pohy,bova:l ako slobodný •člo
vek. Mal som cestovný pas, mal som peniaze a o priateľov tiež 
nebola núdza. Ale teraz som bez dokumentov, bez groša a ako 
vidím, chudobného človeka nepoznajú ani starí priatelia. Ke
dykoľvek som si vša;k pomyslel na .~omov, kde už ľu,dia ani ne
pozna.iú iný pocit než strach, aj táto nedokonalá sloboda chu
dobného utečenca bola mi rajom. 

V drobných starostiach prešlo leto i jeseň a začiatkom zimy 
ma pochytil zvláštny nepokoj. Celé dni' som chodil ako vo snách. 
MaI som plnú hlavu predstá,v o zasneženom kraji na našich hor
niakoch. v spomienkach som sa stále vracal do našej útulnej 
jedálne. ozdobenej krásnou vianočnou jedličkou a ožiarenej ú
smevom mamy, sed1iacej vedľa otca pri štedirej večeri. Len te
raz som si uvedomil, že nikdy v. mojom živote, ani vtedy nie. 
keď som po cudzine najviac cestova:1, nezameškal som vianočnú 
večeru v našom domku a 'Polnočnú omšu v našom kostole. Ako 
som už spomenul, necítil som: v tých časoch ni.iakú žeravú túibu 
po domove, ale akýsi zvlá;štny cit ma niesol domov každé Via
noce tak, ako nesie fastovičky na jar pod rod.nú strechu. Len 
som si ho neuvedomoval. lebo moja cesta bola slobodná. Aby 
som ho pocítil v plnej sile a plnej žeravosti, musel som sa stať 
utečencom, musela sa postaviť medzi mňa a naše malé mestečko 
strážená hranica a celá tá st-rašná bieda poroby a strachu, čo 
zaľahla na moju vlasť. _ .=...=--- ---= 

.. 

Tak ma našiel vianočný deň. Samotného v chladnom cudzom 
svete a v srdci s horúcou túžlbou po rodnej zemi, s túžbou, čo 
musela ostať neuspokojená. A ked1 som v kostole, medzi cudzími 
ľuďmi počúval za zvukov organa vianočnú omšu, rozplakal som 
sa ako malé dieťa. Po prvý raz v mojom živote som pocítil ce
lú biedu môjho vyhnaneckého života -a celú nekonečnú lásku k 
Slovensku. Lebo uverte mi, niet bolestnejšej· veci, než Vianoce 
v oud:zom svete. · 

Jozt,f Zjara. 



Arci bazilika Sv. Ján_a Lateráne. 

Laterán stojí na pahorku Celijskom a jeho 
pôvod siaha hlboko do de:jin starého Ríma. Pa
lác, ktorý tu stál, bol maj.etkom bohatej rodiny 
Lateranov, ktorej poslediný potomok pre účasť 
na spiknutí proti cisárovi Nerovi bol odsúdený 
na smrť. a popravený. Célý jeho majetok i s pálá
com skonfiškoval štát a na začiatku IV. storo
čia prešiel do rúk cisárskej rodiny Konštantí
novskej. Roku 312 zvíťa:zil Konštantín Veľký 
nad svojím protivníkom Maxenoiom a z vďačno
sti za toto víťazstvo, ktoré mu zaručilo spokojnú 
vládu n~d Rímskou ríšou, daro,val pápežovi Sil
vestrovi Lateránsky palác, ku ktorému pristavil 
aj krá:snu a veľkú baziliku1 Pápež ustanovil La-· 
teránsky palác za svoje stále sídlo a bazilika Sv. 
Jána v Lateráne stala sa jeho sídelným chrá
mom ako biskupa rímskeho a hlavy Cirkvi na 
celom svete. Preto je chrám Sv. Jána v Late, 
ráue ardbazilikou (nadbazilika) a matkou i hla
vou všetkých chrámov Ríma. a sveta. Od tých 
či.as vfak, ruko po návrate z Avigtwnu presťaho
vali pápeži. svoje stäle sídlo do Vatikánu, niek
toré z pápežských obta:dov preniesly sa do svä
topeterskej ba:ziliky, kým lateránskemu chrá
mu ostala len symbolická hodnosť a Sv. Otca 
zastupuje v ňom os0:bitne splnompcnený zá. 
stupca. 

Dejiny lateránskeho chrámu sú bohaté. Už 
roku 455 znivôČili ho Vandali, l.ež o krátky čas 
ho pápež Lev I. wova povroiesol do bývalej 
krásy a v vnr. storočí ho obnovil pápež Ha
drián I. Po zemetrasení, ktoré ho veľmi poško
dilo roku 896, zaskvel sa v novej kráse už o je
denásť rokov neskoršie a v XIII. storočí pri
budly do neho prekrásne- mozaiky. Roku 1300 
boly v ňom nádherné sláv-n.osti prvého Sv. roku 
za pápeža Bonifáca VIII., ale požiar roku 1308 
znivočil. ho zasa tak Cažko; že bolo treba viac ro. 
kov opráv.A aiko by sa nešťastie na tento chrám 
valilo, roku 1360 poškodil ho ťaJJko znova veľ
ký požiar. V nasledujúcich rokoch a storočiach 
mnohí pápeží ;pričinili; sa o jeho opravu a výzdo
bu, lež načim spomenúť aspoň Ino.cenca X., kto
rý dal veľkému stavitefov,i Borrommim.u r.o~az, 
aby stavbu obložil travertínom. Toto obloženie 
v nezmenenej podobe dodnes zdo'bi chrám. Ko
nečne pápež Lev Xill. dal zboriť starú apsidu 
a na jej mieste vystaviť novú, ešte krajšiu a 
väičšiu, pri výizdobe ktorej sa V!Zaily za yzor staré
mozaiky z pôvodnej apsidy. V arcibazilike Sv. 
Jána v Lat:eráne bolo viac cirkevných snemov 
ktoré zasadaly roku 1123, 1139, 1179, 1215'. 
:J.512. Po p.odpísaní Lateránskej sml·uvy,, ktorou 
sa vyrovna,l spor m~i l':ľali,anskom a Sv. Sto
licou, pápež opustil svoje dobrovoľné vatikánske 
väzenie, keď sa dňa. 20. decembra 1929 šiel po
modliť do lateráJ;lskej l;ia.ziliky. 

Zo vzácnych relík,v:ií, ktor,é sú tu uložené, naj
sláv>nejšie sú: hlaivy Sv. Petra a Pavla, stôl, na 
ktorom údajne oobavoval Spasiteť poslednú ve
čeru, časti Sv. kríža a v neďalekej kaplnke Sv. 
schodov si.í chody, po ktorých kráčal v Jeruza-

leme Ježiš počas svojho súdu u Piláta. 
ArcLba:zilika Sv. Jána v Lateráne má dve prie

čelia. Hlavné, ktoré hľadí na námestie Brány 
Sv. Jána a je celé z bieleiho travertínu. Jeho šír
ka je 80 metrov a travertínové sochy Krista a 
svätých, 'ktoré ho korunujú, sú 6 až 7 metrov 
vysoké. Uprostred priečelia je balkón, s ~torého 
sa-udeľuje požehnanie. Piatymi oblúkmi vchá
dza sa do chrámovej predsiene, v ktorej je krá
sna socha dsára Konštantína Veľkého, pocho
diaca z konštantfuovských kúpeľov. Z predsiene 
do baziliky vedie ·päť brán, z ktorýQh prostredná 
je najväčšia rímska broo.zová brána, prenese
ná sem zo starorímskeho senátu na F-0re Roma
ne. Krajná pravá jie Sv. brána. Otvára ju iba na 
začiatku Sv. roku pápežom vyslaný kardi!lláil a 
na konci S-v, roku ju zasa zatvára. 

Druhé priečelie chrámu hľadí na námestie Sv. 
Jána v Lateráne a v terajšej podobe je od sta
viteľa Fontanu z roku 1586. Vypínajú sa nad 
rum dve zvonice a v ,predsieni medzi priečelím a 
chrámom je socha francúzskeho ·kráľa Henri
cha. IV. ; : , 1 

Pôdorys chrámu má pod'Olbu latinského kríža: 
Dížka h'laVlllého ramena je 130 metrov a rozdele
né je na päť lodí, z ktorých prostredná je nruj
šir~ia a najmohutnejšia. Prekrásna je chrimová 
povala, vypracovaná v barokovom slohu s boha
tými zlát:eniami, štukovými výzdobami a maľba
mi. Aj steny Cíhrámu sú krásne vyroobené mal'
bami od najznámejších umelcov, ,ktorí tu vyo
brazirli výjavy zo Sv. písma, zo života svätých 
a z dejín chrámu i Cirkvi. Vo výklenkoch pilie
rov umiest11ené sú veľké sochy dvanástich a
poštolov. V priesečníku po:rolžnej s krížnou lo
ďou je umiestnený pápežský oltár, na ktorom 
môže slúžiť omšu j,ba pápež, alebo cir}revný hod
nostár, ktorý mus:Í. mať na to osobitné povolenie 
Sv. Otca. V oltári sa neniachodia relikvie svä
tých, ale je v ňom uložený drevený stôl, na kto
rom slúžieval omšu Sv. Peter Apoštol. Nad oltá
rom sa vy.pí.na baldachýn na štyroch granito
vých stípo.ch. V predížení hlavného ramena je 
apsida chrámu s chórom,. bohasto vyzdobená mo
zaikami a krásnymi náhrobníkmi. Tak krížna 
loď, a.ko aj bOČ!né' lode sú priamo preplnené s~ 
chariú, maľbami, štukami a inými umeleckými 
pamia~ami, pochodiaci,nú od najrozličnejšfoh 
ume.loov a z na.jrozliónejšíah čias. Keď.že arciiba
zilika j~ ·sidelným chrámom rímskeho ,p~ža, 
niet sa ani čomu diviť, že skoro každý nástupca 
Sv. Petra usiloval saJ niečo krásneho k nej pridať, 
aby opohatil jej už aj, tak skvelý šat. 

Tak, akó v · ínýeh bazilikách, aj v arcibazilike 
Sv. Já.na v Lateŕáne je niekoľlw krásnych boč
ných kaiplniek, z ktorých spomenieme kaplnku 
Chórovú., ale najmä prekrásnu a bohato vyzdo
benú kaplnku Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. 
Oltár tejto ka;plnky je tak bohato ozdobený 
drahými kovmi a qrahokamarni, že mu niet v 
nádhere vari v celom Ríme páru. No, najvzác
nejšou pamiatkou tejto kaplnky je cedrová stol-
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ná doska z jeruzalemského večera.dla, kde Kri
stus po prvý raz premenil chlieb na. svoje ielo a 
víno na svoju krv. V starých časoch bola táto 
doska pokrytá striebornými platňami, ale roku 
1527, počas vpádu frnncúzskeho vojska do Rí
ma, bola táto drahá ozdoba ukradnutá. 

Hoci od baziliky niekoľko metrov vzdialené, 
jednako sa za jej súčiastku pokladá starodávne 
baptisterium, to jest miestnosť, v iktorej sa 
krstili na Kristovu vli.eru obrátení katechumeni. 
Toto je vlastne najstaršia a najpôvodnejšia 
časť celej stavby, lebo v podstate sa zachovala 
tak, ~ko ju dal na začiatku IV. storočia vybu
dovať cisár Konštantin Veľký. Tradícia hovorí, 
že sám cisár Konštantín lbol tu pokrstený. Vnú
trajšok baptisteria je osemhranný. Klenby sú 
podopreté na ôsmych porfýrových stlpoch a u
prostred je mramorom vyložený bazen, kde sa 
za starý-0h čia1S celý novokrstenec ponoroval do 
svätenej vody. Uprostred bazénu je iná veľká 
nádoba z egyptského bazaltu s krásnym bron
zovým vekom. 

Odtiaľto môžeme ešte v-ojsť do kaplnky krstí-

teľnice, kde vidíme ~kné staroveké brány a do 
kaplmek: Sv. Sekundy a Sv. Rufíny, kaplnky 
Sv. Venancína, ktorá má prekrásnu vyrezávanú 
povalu z cedrového dreva a staré mozaiky zo 
VII. storočia a konečne kaplnky Sv. Jána Eva
njelistu. I v tejto poslednej nachodia sa pekné 
staroveké pamiatky, najmä mozaikové obrazy 

Ako sme už spomenuli, počiatky arcibaziliky 
Sv. Jána v Lateráne siahajú až do najstarších 
čias kresťanstva v Ríme a po skončení prenasle
dovania okolo nej a paláca, ktorý bol pápežci
vým sídlom, organizoval sa celý cirkevný život. 
Keď Sv. Cyril a Metod pôsobili na Slovensku a 
ná žalobu nemeckých kňazov, že šíria bludy, 
pozval ich pápež do Ríma, aby sa prišli ospra
vediliniť, prišli do Lateránu a ich nohy v zbožnej 
úcte zaiste kráčaly po dlažbe arcibaziliky Sv. 
Jána. 0.d Sv. Silvestra pápeža až po odchod pá
pežov do A vignonu bývalo v Laterá.ne celkom 
161 pápežov, z ktorých 47 uctievame na oltá
roch chrámov ako svätých. V samotnej bazilike 
uložených je na večný odpočinok 23 Petrových 
nástupcov. 

Tvárou. ku kupole. 
- A Cirkevný Učiteľ? 
- To je titul, daný tým cirkevným učencom, 

ktorí .svojimi &pmmi vysvetlili vynikajúcim spô
sobom kato1foke učenie, vysokú učenosť slúčili 
s vyso:kým stupňom svätého života a takto vy
dali svedectvó o božskosti nášho Pána Ježiša 
K:ri.sta,. So Sv .. A1~rtom Veľkým, .ktorý bol po
sledný vyhlá:sený za Učiteľa Cirkvi a so Sv. 
kardinálom Robertom Bellarmíinom, ktorý bol 
vyhlásený pred niekoľkými ro:kmiJ Cirkevných 
Učiteľov je dovedna dvadsaťsedem: jeden z nich 
prápadá na Cirkev syrsiku, sedem· ll'.la. Cirkev gré
cku a ostrutní na Cirkev latmskiú. 

- A to je vždy tá istá katolí~ka Cirkev? -
opýtal sa pán Guido. 

- Pra,vdaž:e. Katolícka Cirkev zahŕňa dve veľ
ké r-0diny: Ciikev latinskú a Cirkev Východnú. 
ktoré však majú jednotné vierovyznanie a umá. 
vajú obidve za j'e~ého Veľpastiera pápeža, 
ktorý je Námestni!kom Kris:tový:m. Majú iba od
lfäný obrad, litm'giu a :reč. Co do dbradu, Vý
chodná Cirkev sal podrooo.eľuje na grecku a 
sýDSku. 

- A sýrská Oitkev kďe sa nachodí? 
- V Sýri(21rej:me, a čo do obradu sa tiež ešte 

po4rt>zdeľuje: Jej obrad. je veľmi nádherný, ako 
všetko na'Východe. 

Možno pov~ať„ že svetlom sýrskej Cirkvi bol 
Sv. Efrem, ktorého za Cirke'Vllého_ Učiteľa vyhlá
sil roku 1920 Bened:i'ktXV. Sv. Efrem žil začiat
kom IV. storočia. Pre svoje vzdeLanie a pre diela, 
napísané proti bludárom, bol nazývaný Citarou 
Ducha Svätého, Učiteľom Vesmíru ... 

- A 1ktorí Uč1te:Lia. sú .z latins:kej Cirkvi? 
- Sv. Augustin, Sv. Bernard, Sv. Gregor Veľ-

ký, Sv. Bonaventúra, Sv. Tomáš Akvinský, Sv. 
Hier~nym, Sv. Alďonz z Liguori... 
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- Aj Sv. Alfonz je Cirkevným Učiteľom? 
- Pravdaže. Sv. Alfonz Mana z Liguori, ka-

norti:zovaatý za Gregora XVI, bol vyhlásený z,a 
Cirkevného Učiteľa Piom IX. Je pôvodcom hod
notných vedeókých knih 'lľl.l'av-0učných, bohoved
ných a aisketicíkých. 

Páin Guido. odhoclla.ne vstal: 
- Ale tera;z už ideme. Ty by si tu nedbala zo

stať, čo? - povedal s úľubou dcérke. Marcela sa 
bránila. Chcela povedať, re hej, ale nemala odva. 
by. Osmelila sa ešte a kým sa chystali na odchod 
žiadala si jedno vysvetlenie. Ohcela vedieť, čo 
je to vlastne moZJaika a ako sa robí. 

- Mozaika je ozdoba alebo obraz vyhotove
ný z množstva farebných kamienkov alebo smal
tov, čo držia_ pevne pokope pomocou zvláštneho 
tmelu. Za starých čias sa mozaika robila iba z 
kamienkov a užívala sa na dla;Žbách a stenách. 
Uvi-dít.e niektoré prekrásne vo Vatiká'Ilskych mú
zeách. To sú praivé mozaiky. Farby sú obmedze
né, lebo z{wisia od počtu farebný0h kamienkov. 
Aj kresby majú pevnými a jasnými čiarami 
vyznačené obrysy me&i jednotlivými farbami. 
Naproti tomu s farebnými smaltami možno do
siahnuť tisice odtienkov. Myslím, že. vo vatik~
skej mozaikovej dielni je ich vyše 20.000, v 
dôsledku čoho m<YLaik--0vé obrazy, ako ste ich 
mohli vidieť vo svätopeterskej bazilike, zdajú sa 
byť priamo mal'bami ... 

Prišli na prah :paláca a cítili sa všetci zmätení 
od toľkej srdečnosti monsignor-0vej. 

Pli rozlúčke mansignor im pov~, že na dru
hý deň ich bude čakať vo svojom úrade v Kan
celárii Brevov (t. j. krátkych listov) a že medzi. 
tým ím zaobstará listok na audienciu u Sv. Otca. 

(Koniec.) 
wone Gessi. 



ÚTEK NA ŠTEDRÝ 
v 

VECER. 
V ~be bo1a stiesnená nálada. Starý Pivko se

del za stolom, podopierajúc si päsťou zachmúre
nú tvár a jeho zať Maťo sa nespai,cojne prechá
dzal. 

- Nie nemali ste tak .ostro. - ozval sa n apo
kon, zastanúc pred svokrom.' - Veď viete, že 
teraz je najmúdrejšie čušať. 

- Cušať! Cušať! - odvrkol zlostne starý. 
- Už je tak, otec. V pl"ístave vždy tak bo,Jo, 

že voľakto rozkazoval. A ak tento ro,zkazuje 
zle, nuž'jeho vina. 

- V prístave vravíš? - rástol od jedu Piv
kov hlas. - A ty sa ani nehneváš, keď vyslo
víš toto slovo? Ako keby to ešte bol prístav. 
Styri potkany sa nám po sklta<lištiach naháňajú 
a poriadnu foď sme už roky na Dunaji ani nevi
deli. 

Pristúpil k obloku a odhrnul zá;clorrku. Ale 
Dunaj sa valil pustý a tmavý. Iba červené sve
tielka policajných č1nov sia mihaly medzi jehô 
brehmi. 

- Vidíš, to je ,celá naša sláwa Dunajplavsba. 
Všade policia. A ty mi ešte, že. som to nemal 
všetko tak na lopate povedať novému dozorc0<y.i. 
Bok by mi bolo v,yd].llo, - keby: som to bol mal 
ešte v sebe dusiť. Ani vianočný deň ti neuša
nujú, v robote ťa zoderú a okrem mwoľov nič 
si nenadobudneš. 

,Neo!Zval sa už ani zať a v izbe •zavládlo ťažké 
ticho, ktdré sa, nechcelo rozplynúť .ani keď ženy 
prestrely stôl a priniesly chudobnú vianoČ'nú v e
čeru. 
. - Požehnaj, ~a.ne, tieto dary, ktoré z tvojej 
štedrosti požívať budeme ... 
. Slová modlitby pretrhol zra:zu ťažký vZídych 

starej a do stiesneného ticha, ktoré zavládlo, 
miéŠal sa usedavý plač matere i dcéry. Biedou 
a strachom ublušené spomienky vynár-aly sa 
z mmúlosti a stavaly im pr-ed oči dávno za,budnu
té obrazy, keď v žiari vianočného. stromčeka 
sedáyali ·pri šteq.rovečern.ej hostin.e a .potom so 
srdcami, plnými radosti, odchodili na polnočnú 

- do preplnen~ho kostola. Lež od, každého obr~u 
minulosti skutočnosť ich swovo stŕhala ·zasa do 
stra;c.hu, do bledy, smútku a do nek.onečn~j bez-
nádejnosti. · _ 

- Coho sme sa to len dožili, - :c.akvílila užla
l~ná Pivikoyá. 

!Ktosi ·zaklopal na oblok„ 
- iMožno prišli susedia zavinfovať šťastlivé 

Vianoce, - dvíhal sa od •stola zať. Ale darmo 
vyzeral oblo,Rom. Vonku hola tma. · · 

- Otvqr, - ozviíJ, sa od ~ťola :starý Pivko, 
Vo dv~erách s-a :objavila pqst,ave v rovnošate 

Národnej bez~ónosti a starý Pivko sa za-Gal po
maly dv:íhať od stola. · 

- Vedel som, že prídu, - vravel, - ale nemy- . 
slťl sóm, že by aj íV takýto. sviatok. A ešte menej 
som sa nazdával, že ty sa dáš na ť:aikú kopovskú 
roqotu, ,- 'dQ<ial' ~po oh.vili, .obracajúc ša k .žan
dárovi. 

- Zatiruhni záclony, ro.7ikazal žandát Mafovi, 

ned!bajúc, čo vraví starý. A keď sa zať nehýbal, 
osopil sa naň celkom spurno: 

- Nepočul si? 
- Nevídali1 a,ký citlivý odra,zu. Vari sa len 

nehanbíš Zla remešlo? - posme~koval Maťo, za
ťahujúc zlostne záclonu. Ale žandár stál pro
sfreq. i•zby, rozpačito krútil v rukách čiapku a po
dobal sa: skoro- školákovi, ked~ vravel: , 

- Nuž ja som vá:m prišiel 1zavinšovaťmdostné 
sviatky. 

Od prekvapenia nevládal nikto preho:voriť. 
Starý Pivko si zahanbene ·za.sa sado-1 na svoje 
miesto a žena si potajomky utrela vyplakané 
o'či. Keď fandár videl, že sa nikomu nechcé do 
reč,i, pdk:račoval sám, neustále krútiac v rukách 
čiapku: 

- Tak som ti bol qnes na veliteľstve. A pred
stav si, udanie na teba som tam, n•ašiel. Zatykač. 
Zajtra ráno sem prídu. Niuž áspoň reku rozlúčiť 
sá prídem so. starým kam,aráťom z vojenčiny. 
Tak veru ... 

A keď mu nikto neodpoved-a:1, poškrabal sa za 
uchorri a po chvíli pokračoval: 

- Nuž poriadky sú ti to teraz cudné. Ale čo 
sa dá robiť. Musíme poslúchať. No nie? Vždy ti 
boli i páni. Veru tak, páni. Áj teraz. Aha, náš 
komandant nevie; čo od dobroty robiť. Zajtra 
chce robiť inšpekciu :na motorovom člne. Sám. A 
pe~ný čln ti má. Aj• štyria by sa doň zmestili 
A l'J?l>Y nikto nev(:)del., kedy pôjde, čln je n~ďale
ko inedzi vrbinou na reťazi zamknutý. Všetko 
pripravené. 

Zandár sa znova p_o•zre1 po prítomných a keď 
videl, že, tváre trochu rozjasnily, tiež sa popod 
fúz usmial a, položiac si čiapku :na hlavu, chy
stal sa na odchod: 

- No, •a:le ja tu tr\rncefil( a .chcel som vám ;iba 
tie sviatky zavinšovať ... Ale nie, čo sme vari o
statný raz spolu?\ - oháňal sa, keď starý Pivko 
vstal a prikročil k nemu, aby ho objal. - Vecľ 
zajt_ra aj tak prídeš k nám do opatery a potom 
sa každý deň budeme vidieť, - vravel a iba oči 
sa mu huncútsky smialy. 

Už bol na odchod(l, keď ,ga ešte raz zvrtol pri 
dverách: 

- A ozaj, aby som ne~abudol, toto som na:. 
šiél pti d:verách, - v:riavel, vyťahujúc z vrecka 
pilník a pohlá<lzajúc' ho palcom :pravej ruky, ako 
by skúšal jeho ostrie. - Dobrý, nový ešte. Do 
železa by šiel a:ko do masla. T-akú reťaiz- -prepili 
za amen. Nemal by si tak v neporiadku <4-žať 
tvoj riad. Eš:te by mohol zahrdzavieť, - dodal, 
po~-yajúc ho Piv,kovi. 

Pivko stál ako primr.znutý, nechápavo pozera
jť!,c raz na pilník a rez na dvere„ v ktorých zmi-
z<Jl čud:ný vinšovník. . 
Keď sa spamätal a zdvihol hlavu, videl pred 

sebou. usmievavtJ .ženu s dcérou .i zaťom. Sťa:stne 
sa tiež usmial a kyvnúc hlavou smerom k Du
naju, ·zadíval sa na nfoh s otázkou v očiach. 
~ Pravdaže pôjdeme, - povE>Aala žena. 

S.B. 
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ZO ŽIVOT A 7" SLOVENSKE INFORMAČNE KANCELÁRIE 

Knižka o Sv. roku už vyšla. S radosťou ozna
mujeme všetkým krajanom, že krásna knižka 
« Svätý rok 1950 » už vyšla. Táto knižka obsa
huje všetko, čo by mal vedieť o Sv. roku každý 
slovenský katolík. Sú v nej úplné dejiny všet
kých Sv. roko-v od r. 1300 až po naše dni, a;alej 
modlitba Sv. Otca na Sv. rok a jeho Bul:la, 
všeťky cirkevné predpisy o tom, ako sa obsiahnu 
plnomocné jubilejné odpustky, ako aj podrobný 
opis krásnych obradov pri otváraní a zatvára
ní Sv. brány. Okrem toho sú v knižke podrobne 
opísané všetky baziliky, ktoré musi ka;ždý pút
nik počas Sv. roku navštíviť a pomodliť sa v 
nich predpísané modlitby, ak chce, aby získal 
odpustky. Toto zauj'ímavé a poučné čítanie je 
doplnené mnohými krá:mymi obrázkami, ktoré 
nielen okrášľujú, ale i obohacujú obsah tejto kra
snej slovenskej knižky, ktorá je schvá,lená aj 
cirkevnými vrohnosťámi v Ríme a ·zpráva o nej 
bola uverej'nená v úradných zprávach Ustred
ného výboru pre Sv. rok 1950. Tým čitateľom 
« Ríma », ktorí si už knižku « Sv. rok 1950 » 
objednali, oznamujeme, že sme im ju už aj, posla
li poštou a tých slovenských ;katolíko'1', ktorí 
si ju ešte neobjednali upozorňujeme, aby tak 
čím prv spravili, lebo knižka bola vytlačená len 
v obmedzenom počte. Ak chcete, aby ste ju mali 
ešte pred Vianočnými sviatkami, ešte dnes na
píšte na adresu: Dť. Ignác Zelenka, Oasella Po
state 100 Borghi. Roma, Italia. V liste si žiadaj
te poslať knižku: Svätý rok 1950. Cena kn.Thky 
je len jeden doláir. 

Predplatné nal rok 1950. Na druihý ročník ča
sopisu t Rím » ustálili sme predplatné na 2.
doláre ročne. Keď sme začínali « Rím >> vydávať. 
predplatné nebolo ustálené, lebo sami sme neve
deli., aké trovy ·budú s, vydávaním « Ríma», a 
preto uspokojovali sme sa s dobrovoľnými prí
spevka.mi odberateľov. S radosťou a vďakou tu 
zaznačujeme, že mnohí z odberateľ ov poslali 
ná,m na predpl'atné viac než 2.- doláre a ta
kýmto spôsobom nám v nemalej miere pomohli, 
aby sa mohol náš časopis v ťažkých začiatkoch 
udržať. V novom ročníku rozhodli sme sa pre ú
sporu miesta uverejňovať iba mená tých od
berateľov, ktorí pošlú-sumu väčšiu nez- 2. do
láre. Teda mená tých predplatiteľov, ktorí si vy
rovnajú len predplatné v sume 2.- doláre v 
budúcnosti uverejňovať nebudeme. 

List od čita;t;eľa z Anglickat Akú radosť priná
ša krajanom v celom svete každé nové číslo 
« Ríma », dokazuje aj list, ktorý sme dostali z 
Anglicka a z ktorého citujeme: « Predplatné, 
ktoré posielam, je len veľmi ma4á ,protihodnota 

za Váš cenný časopis, s ktorým my roztratení 
emigranti dostávame hl-ejivé teplo strateného 
domova. Skutočne je to ako kus chleba, podaný 
hladnému. Nemal by ohýbať ani u jedného zo 
Slovákov, roztratených vo svete. Casopis vždy 
s veľkou radosťou vyčkávam a jeho obsah j•e mi 
vždy vzácny„aj keď som si ho už 2-3 krát pre
čítaJ.. Nosím ho aj do práce vo vrecku pracovné
ho kabáta a prestávky si vyplňam číta.ním člán
kov z «Ríma». L. Bíro ». 

Vyrovnanie predt>latného. Týmto dvojčíslom 
končí sa prvý ročník časopisu« Rím ». Pri tejto 
príležitosti chceme sa v prvom rade poďakovať 
všetkým čitateľom, ktorí si splnili svoju povin
nosť a posil.ali predlplatné a súčasne ešte raz po
prosiť tých čitateľov, ktorí ta;k ešte neurobili, a
by sa so zaslaním predplatného poponáhľali. 
My máme s vydávaním. a zasielaním « Ríma » 
veľké trovy, a preto od Nového roku budeme ho 
môcť •zasielať iha tým, ktorí majú ,predplatné vy
rovn~é. 

Získavanie nových. V Novom roku chceme ča
sopis « Rím » nielen zväčšiť, aile aj ,zdokonaliť. 
Chceme v ňom uverejňovať čím viac obrázkov, 
aby sme tak čo najpodrobnejšie informovali na
šich čitateľov o krásnych nábooenských slávno
stiach, ktoré tu budú počas Svätého roku. Aby 
sa veak mohlo uskutočniť, je potreibné, a;by 
sa zväčšil počet predplatiteľov. Preto každý od
berateľ « Ríma » mal by si vziať za úlohu zí
skať « Rímu » aspoň jedného nového pred
platiteľa. 

Album dobrodincov. - Na podporu časopisu 
« Rím » obetovali z USA: Paul Sak.mar, John
stown, Pa, 10.- dol.; Jo'hn Estock, Johnstown, 
Pa., 10.- dol.; Ludm.Ha Babuška, Cleveland, 
Ohio, 12.- dol. (5 za seba, 5 za Katarínu Tut
čanik, 2 za p. Millera) ; Frank E. Gurin, Chi
cago Heights, ru., 6.- dol. (za seba, za Kata
rínu Dubovi a; Andreja Kucluj.aka) ; Paul Geroš, 
Kingston, Pa, 2.- dol.; A. Grác; Ohicago, Ill., 
2.- dol.; Jw.ef S. Sušienka, Ma.son, Wisc. 2.
dol.; Mildred Steiner, Youngstown, Ohlo,' 2.
dol.; John Derer, Chicago, ru., 2.- dol.; Anna 
Korma.:n, Chicago, ru. 1.- dol. (za Evu Drusko). 
- Z Argentiny: Slováci v Buenos Aires, 50.
pes. - Z Anglicka: Philomena M. Glover, La
thom, 10 Funtov; Ľudovít Bíro, London, 1 Funt; 
Vilo iFaturik, London, 10 Sh. - Z Holan
ska: Traj,a. Slováci z Brunssum, 20 guld. - Z 
Via.tilci.nu: N. N., 1000 L . - Všetkým dobrodin
com, najmä sl. P.hilomene M. Glover, ktorá i keď 
nie je rodená Slovenka; pochopila význam nášho 
časo:pisu a štedro ho podporila, vyslovujeme 
svdečné Pán Boh rtlaplaťf ! 
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