
KATOL1CKY KULTÚRNY MESAC.NiK 

Z VESTNÍK KRÚŽKU SLOVENSKÝCH PRIATELOV VEČNÉHO MEST A 
Febru,áT 1949 

ZA . ZVELADENIE NÁŠHO ČASOPISU 

V niektorých krajiilách jé pokladaný február 
za mesiac tlače. Preto aj niy chceme podnilmúť 
v toľnto mesiaci všetko, čo je v na.št.ch silách, 
aby sme zvel"adi~ a ro.zšírili časopis «Rím}>. 
Keď sme ho začali vydáv_:ať; vedeli sme clobre, že 
sa lJfä~t'ame do ťažkéh.o a zodpovedného 1>00.Úja:
t'a.. TažMho preto, lebo aj vo vlasti je so zakla
daním nového časopisu mnoho starostí a p1-áce. 
Tým vi~ starostí a práce sme mali my; lebo 
zaldadaJ,i s:me Ča.sQpis « Rím » v cudzine, na~i 
spolupracovníci i čít.atelia sú roztrúsmú po ce
lom svete a delia 1lás ·od nich ča..'>tô ni.~ stovky, 
ale tisíce kilometrov. A okrem toho začínali sme 
s holými ntkami. My nemáme fondy a medzi 
llá~ími čita;teľmi ;niet boháfov, 'ktorí by boli 
štedrou. podporou umoi'nili život nášmu .časo
pisu aspoň na ·1,a,c,iatku. Naši či.tat~Jia, c'.,i už 
žijú v Spojených Stát.och, či v Ka.na.de, a.laho 
v Strednej a .lužnej Amerike, sú ľuclia:~ ktorí si 
fä,zkou prá-Oou za.ráhajil na. živobytie a dva ra,- . 

zy- nrn,sia obrátiť v ruke každý penhvz, kt01:ý 
vydajú. Okrem toh~ máme čitateľov, kt-0rí i;ijú 
v táboroch pre u~ooneov, lrde sami potrebujú 
pomoc a podporu, takže, ani pri najlepšej , 1ôli 
nemôžu prispieť podporou na. časopis, lebo ne
majú z čoho. Za takýchto olwlností nebolo nám 
mo~é 1učíť predplatné. $poliehali .s1µ~ sa a _spo
lieh_ame sa, i tlneš, že tí, ktori majú možnosť, 
obetujú podľa svojej dl;lbrej 'vôle· na výda..'vky, 
ktoré máme s vydávaním. « '.Rúna » a keď budú 
tieto výdavky . zaolrryté, budeme ho môcť po
sielať aj uajbiednejšim krajanom. Každá }lod
pora, ktorá nám na tláČ « Ríma » dôjde, je pre• 
to taká w.ácna, ako boly clva hali~re chu.cfob
nej vdovy, ktoré oheto\'ala v chráme. 
Zod1mvednosť, ktorú máme pri vydáva-ní « Rí

ma >} n~e je menšia aJko · na.~ 'ťažkosti. Zijeme 
v 'Ča~:OCh, ke<ľ moderné: dopravné prostri&li.iy 
prnkonávajú hx~w vijet\~ľ vzťĽalenosti. Za nie
koľko hodín mw,no precestovaf celé krajiny, 
s jedného brehu mora na dru:hý breh prenesie 
čJoveka lietädlo mecbi obeclom a veoor-0u. A 
jednako ako keby bola medzi národmi a kJ."aji
nami vykopaná priepasť, ponad kforít · a.ni lie-

tael.lá neyedia a- nemôžu preniesť troc-hu lásky 
a porozg:menia, čo by ľudí sbližovaly. Casto -sa 
cítime ako odrez.am od našej milej slovenskej 
zeme, od jej duchovných prameňov a od , 1šet-. 
kél10, čím rozohrievala naše srdcia. A museli by 
sme ~a v_šetei cítiť- bemádejne opustenýDli, ke
by nebolo aj druhé .stredisko, z ktorého náš 
národ už µsíc rokov čerpá na svojej ťažkej dejin
nej púti svo,ju posilu a potechu. Týmto stre-: 
diskom je večné mesto Rím a práve preto, .že za 
názov nášho časopisu vzali sme si meno tohto 
slávn~i10 mésta, ~ali -sme na seba aj zodpoved
nosť; že budeme s_ našim časopisom stáť v služ
be týcll myšlienok a ideálov, ktorých žriedlom 
Je Cirkev. Ta.žkosti a nepriareň života roztrúsily 
Slová~ov po svete, lež aj vtedy, ke<l' sú meclzi 
nimi liľanice a moria, aj vtecly, keď ich odde
ľujú hwy z kame1'ía. i hory nešťastia, spojení sú 
1>ríslnšnosfon k vieľe Kristovej a časopis « Rím » 
chce byť· a, bude živým svedectovom tohto spoji
va., ktoré je také silné, aká je siliú'1, naša láska 
k národu á Cirkvi. . 

Poč.:atočné ťažkosti Sírne s pomocou božóu 
prekonali. Ca.s.opis « Rím >> už vychodí a vydá- .. 
va.teľstvo i redakcia sa vymvmažia, aby bol 
pekný i zaujímavý a dobre slúžil te.j my~lienke, 
lttoi:-éj bol pri vzúiku zasvätený. Lež naši čit-.a
telia n~mú zabúdat iiikdy, že «Rím» je vy
dávaný v cuclnne: a len tak môž.e splniť svoje 
rnľké poslanie-, keď aj oni svojou pomocou pri
-spejµ pli jJho hudovaní, keď do I"Odiny &tate
ľóv a odbe;raJeľ~v «Ríma» získajú„ nových prí
slušníkov. dím viac Jlroopht~ireľov bude ma.ť 
<?Rím>>, tým väč.si bude môcť byť jeho roz.s~h 
a tým bohatší Jeho obsah. Preto obraciauie . sa 
na našich _p:t,iateľov, hol'lit~ľov a všet}rých čita
téľov s prosbou: Zísl.{_ajte nových odberateľov 
« Rúna-» a takýmto činom prispeje~ najlepšie 
na zveľadenie tohto sloven$kého kafolíckeho 
me,sa.čiúka-, J~torý Sloväkom v celon1 svet~ pri
náša potešenie a nádej, lebo sám je plodom i 
sv~d~tv~n1 slovenskej životascllopnosti. 

Ignác Zelenka. 
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FIRST CENTURY'S SANCTITY IN ROME 

T he leading requirement for a Christian of the 
fi.rst age of the faith, was that of'individual sanc
tity oj Ufe: ·<< Cóme on if,you are a Saínt, other
wťse go to mak_e pe nitence / », so we read in the 
Didac.he · (XI.&), a christian Book. written between 
BU and 90 year of the Christian Era. 

F rom the first moment oj its Christianization, 
Rome appears as a golden cask_et oj Saints, · Ro
man or outsiders Saints, attracted to this predesti
ned hem of cristian lif e. 

W e find then in Rome several Neo-T estamen
tary Saints, and. first of all, Peter and Paul., the 
Princes oj the Apostolíc College. After their stre
nuous activity in the City of Nero, we -/ind 
around them, a large stream of sanctíty and be
forehand the Roman Protomartyrs. Are they ma
ny hundreds in numbet and l:imperor Nero, in 
the Y ear 64. put to death on the absurd charge 
lhat they had caused ,he great Fire of Horne, 
t:i obably his own wo:~. 

Their historicm was f.he pagan T acitus ítself. 
A s in its Annals {XV, 44) he narrates the horrible 
deaths suf/ered, some of them, sewn up in the 
s~ins of animals, were thrown to the wiid beasts 
in the A mphitheatre, others, besmeared with oil, 
were used as torches to illuminate· the lmperial 
Gardens; otihers, rfinally - lik.e Jesus - were 
crucified. 

The Vatican Ubelisk_, to day in St. Peter's 
Square, was present to this Martyrdom and the 
Catholics of Rome, each year, o, h"'e 27 th., 
commemorates them with a Proc~s;;ic;n enli;,hte-
ned by many tapers. -

AU this were, of course, the first fruits of the 
Apostolic labours in Rome, especially or St. Pe
ter who came here, in this ancient «Babylon», 
under Claudius, on the year 43. A protestant as 
F oak_es-]ack_son, a Lecturer in the General The
logical Seminary of New Y or~, ass.erted recently 
that c< for the Archelogist the presence and exe
cution of SS. Peter and Paul in Rome are facts 
established beyond a shadow of doubt by purely 
monumental evidence ». 

A church, on the Aventine Hill in Rome, fiotn 
oldest Centuries, is consacrated to Aquila and 
Priscilla, natives of Asia M-inor who, in Corinth, 
Were converted from St. Paul (Acts XVlll, 3) and 
soon become theit fe. llow work_ers in the diffusion 
oj the Christianity. Paul was their guest at Ephe
sus and in Rome and all ancient christian lritera
ture is full of their memory (cfr. Romans XVI. 
3-5 and I Corint XVI. 19). 

Also in connexion with Saint Peter, at work_ in 
Rome, there is a golden bunch o/ Monuments, 
Churches and Memorials. 

Firstly, we /ind the aristicratic group oj Con
verts livín,;r ir,. Vicus Patricius, starting fŕom 
St. Priscilla, the noble Roman -Matron1 mother 
of Senator Pudens and grandmother of SS. Pra
xedes and Pudentiat1a. She Was the roman ho
stess of St. Peter. A church in Rome bears her 
name, as well as that Priscilla' s Cemetery'. 

14 

on Safaria, which ŕs the oldest Roman 
Catacomb. Her boy, Pudens, was a Ro
man Senator, and Paul mentions him in. a 
Epistle (II Tirn. IV, 21). He his to day the Pa
tron-Saint of the Catholics holding public char-
1es. Her claughters, the Virgins SS. Praxedes 
and Prudentiana, are too celebrated /or their pre
cious and benevolent associations with early 
christian hi story. T wo of the more rutilant oldést 
churches are, from twenty centuries, consacra
ted to them, on their properties, in Rome. 

A nother line of Roman Saints, going up to St. 
Peteť s Roman activity, brings us in touch with 
St. Flavíus Clemens, a brother of Domitian who
se niece he married. He Was uncie o/ St. Plavia 
Domitilla, baptized by St. Clement and, after, 
burned to death, at T erracina, under T rayan, as 
a Chrístían. Her relics, brought to Rome, are 
now enshríned in a Básilica built in honor of 
St. Domitilla' s martyred household-servants Ne
reus and Achilleus. In the same Cemetery of Do
mitilla was buríed too St. Petronilla, cotmected 
with the Flavian group, She js called « the dau
ghter of St. Peter », because he has converted 
her. St. Nicomedes, a Roman presbyter and 
martyr, is v1:nereted, on september 15 th, being 
credited to have administered the Sacraments oj 
the Dying to St. Petronilla and, for that, scour
ged to death under Domitian (year 90). 

Two saints whose bodies rest in St. Peter's 
Cathedral - Processus and Martinianus, are be
lieved to haoe been the W ardens of the Mamer
tin Prison - a church to day - in which SS. Pe
ter and Paul were confi.ned. The splendor oj the 
lives oj these two aposto(-!.c stars enljghJe,ned 
them and S. Peter baptized them. 

Three first oj the Successors .of St. Peter' s in 
. his Chair in Rome are Saints, namely Linus, Cle
tus and Clement. With nine more Popes they 
rest to day, around the Tomb o/ St. Peter, at Va
tican, almost helding there a permanent Council 
in semice o/ the Christian F aith. 

St.Clement, a Roman and a convert by the 
two Apostoles, is styled by St. Paul « his Jellow 
labourer 11 (Phíl. IV, 3), and has governed the 
Church about ten years. 

But Rome is Jorever glori-/ied with the presen
ce of St. Peter and Paul, her glory arid her ro
ses of celestial beauty. 

To St. Paul Romc has consacred a gorgeus 
marble cathedral in which he rest in full glory. 
His tomb has this lnscr(ption : ,c( To Paul, A
postle and Martyr n. Another Church, St. Paul 
at Regula, remind the biennial Lodging of St. 
Paul, and another Church, at the Three Foun
tains, recalls his martyrdom' s p/ace. 

St. Peter has to,: his Shrine the V atican Chnrch, 
St. P.,,._ter, the Cathedral of the Christian World, 
the Ghurch which is the Cathedra of the Ecume
nic Unity and o/ the perennial and revealed 
Truth. 

PETER C. ČHIMINELLJ 



Ná:všteva v ·podzemnom Ríme 

Keď- sa hovorí -alebo: pí.še o . živote pr·vých kTesťanov, veľmi 
často sa streté.varne so slovom (< katakonrby ». A jednako ten, 
kto nen~vštívil ti:eto podzemné. ,pr-i.estva;ntvá posledného odpo
činku naj:ptvšÍ'Cp. členov • Cirkv~; len veľmi j'.l:J.Žko si vie predsta
viť, ako katakomby vizn.i.Jk'1y, ::i;ký bol ich výzor a vyznam v ži
vote starokrooťanskom. Ba aj po návšteve katakomb ostáva 
ná:m mnoho vecí neobj-a:snených, lebo ony sú príbytkom mft
vyich a posvätné ticho zaplňa ich ,priestra,nstvá. Lež nie • je p.o
trebné, ab-y sme obj.a.vili všetky tajomstvá ka,ta!komb. To ,čo- sa 
dozvieme z nekonečného počtu hrobo·v, v:ytesruných do stien 
dlhých chodieb, . to, čo nám o náboženskom živote v prvých sto
roĎiach po-Kristu prezradia·náp-isy, kresby, ozdoby a na kaplnky 
premenené hrobky stačí·, . aJQY sme v nem.oni údive sklonili hlavu 
a v. zbožnej úcte k tým, č,o katakomby vykopali a potom našli 
v nich aj večný odpočinok, r@:zjimali. o tej dokonalosti viery; 
ktorou boly prežiarené s:rdcia prvých kresťanov. 

Už v .starom. pohanskom Ríme panoval, zvyk, že mŕtvi boli 
pochovávam za hradbami mesta. Skoro všetky staré rímske 
cesty, vedúce na všetky strany sveta, vrubené sú pohanskými 
hrobmi najiľoztimiej~ehb: .idnllhu a yéľtkost.4 P.o.roíž chýrečnej 
Appiovej cesty (Via Appia) , až dodnes vidíme na desiatky hro
biek z ktorých niektor-~ rou.sely byť kedysi veľmi nádherné. 
V ~ohých pohanskýoh. hrobká0h bola však uložená i:ba urna 
s popolom, le,bo v tom čase bol .zNYk spaľovania mŕtvyoh veľmi 
rozšírený. Obyčaj poc;hovávať mHvych pozdíž hlavných ciest 
neí'la_n.eohali _;tni :kre~.ťaJlÍa, keď ·sa toto nové. náboženstvo do Rí
ma dostalo-, no telá svoj~c:µ· bl'a..tov v Krist;u nepálili, lež ukladali 
ic'h g.-o zeme, abý tam v pokoji vyôkal:y deň svojho vzkriesenia 
a osláveni;:.i., . .A;-jednálk :preto, aby' živí bratia mali plízko svojich 
bfatov, ktor,i usnuli v Pánu, le~ i preto, že v prvých storočiach 
p'o .Kristu s času _n·a čä~ vypu:k:J.y prudké prenasledovania kre
sťap.ov Cirk-ev .žila. v r-ôzľicných úkryto.ch a katakom.,by boly 
táikym 'úkry,tom,· h1rtvycn úq.ov Cirrf..v.e. Nie rez sa stalo, že do ka
talk,_onib sá uti~li 'áj iiví · ktésť·ania, keď nebezpečenstvo na 
po,irchu boló príliš v:eľké. V takýGh ča-sc:ch rnenily sa temné 
chodby. a hrobky ka,takomb na ka-plnky, v ktor ých kňazi ~lúžili 
ó~e na-d b,rqbnii.tých 1:?rato-:v., ktorí podstúpili za Krista ä. jeho 
učenie mučeúicku ·srn:rt:-. 'úcta k mučeníkom bola už od p'rvo
p.oči-atkov 'Cirkve veľká; nuž pre.to sa niet čomu diviť, že...,.ich 
~oby v '.ka_tákomrbách bol? umiestnené v priestranstve, upra-

Kaplnka v bct.rkom bách Sv. Kal ixca. 

Svätá Stolica 

Blahoželania Sv. Ot.cóvi k No
vému ľOlm. Z. príležitosti Nové
ho roku prišli gratttlovať Sv. 
Otcovi cirkevní i svetskí hodno~ 
stári z Vatikä,nsrkeho 11esta, a
ko aj diplomatický sbor· pri Svä~ 
tej Stolici. Mee,to Rím vyslalo 
zvláštoo komisiu s blahoželaním 
a pošta doručHia na adresu Sv. 
Otca veľké množstvo blahopraj
ných po~olstiev a <tel~gnpnov z 
celého sveta. 

Sv. omša za pokoj vo S:väto
P.eterskej ba-zilike. V -kaplhke 
Sv. J.ozéfa vo vatikán,s-kej ba
zilike bola na sviatok Tr~h 
Kráľov sv. omša za svornosť 
medzi národmi a .pokoj, medzi 
ľuďmi. Sv. omšu slúžil nadkp.az 
v:eJ'.ohrámu Sy. Petra, J. Em. 
nd.p. kardinál Fededco Tede
scllini. Príto~ boli mnohí ve~ 
riaci, iktorí pristúpili k sv. prijí
maniu. 

Ust Sv. Ot.ca predsedovi 
N.C.W.C. Vo va•tikánsko.m den
níku « Osserva.ttore Romano >> 

bol uverejnený lIBt, ktorý pápež 
Pius XII. poslal J: Exé. Mons. 
Jáno,vi Mc Nichola:sovi arcihis
kupovj Cincinnatském.u' a pred
sedovi « N aitiona-1 Catholic Wel,
fare Confererice », s ktorou úz
ko spolrupracuje a je· jej členom 
aj ·« Sdr:uženie Slovenských K~- ·· 
tolikov v Amer ike >>. V liste 
chvali Sv. Otec amerických bi~ 
skt1ipov. za ich prácu v pro.sp.ech 
utečencov a vyslovuje nádej;·· Žé 
a.j duchovní pastieri iných niro
dov vezmú si od n.jch príklad a 
tiež sa budú venovať úlohám 
mijosrdnej lásky a to tým viac, 
že,, sa blíži Sv. rok, ,ktorý mu~·
si byť rokom všeobecnej rado
sti a duclloVMj j~,,dnoty. 

Sv. Stolk'a a utečenci. Sv. O
tec Pir'Ús XII. pr,ijal predstavi
teľ ov Medizilnárodnej orgamzár 
cie pre utečencov (IRO) , kto
rí mali v Ríme praeo•vnf pora
q.y, na zvláštp,ej audiencii a pri
b.ov:oril -sa: jm krátkou rečou. 
PÓU!kázail v nej na potrebu a 
výroam IRO a povedal, ž.e Svä
tá Stolica. chce v budúcnQsti 
tak, ako dosiaľ, dať svojtľ v~e
možnú pomoc, aby sa dala vyvi'
uúť b1ahodarná' činnosť · v pro
spech všet kých, ktorí sú už viac 
rokov bez dom:o'va a túžia si za
ložiť novú: existenciu,. , _ 



No v é vatikánske poštové 
známky, Vatikánska poštová 
správa vydala nedávno novú 
sériu leteckých poštových zná
mok, pozostávajúcu z dvoch 
hodnôt a to po 250.- a po 500.
lir. Obidve známky sú obdiaľní
kového formátu a je na nich zo
brazený motív zo slávneho obra
zu od Botticelliho, ako Archa
njel Gabriel odprevádza mladé
ho Tobiáša. 

Sviatok Prestolu Sv. Petra. 
Na [sviatok Petrovho Prestolu 
dňa 18. januára konaly sa vo 
Svätopeterskej bazili~e zvláštne 
bohoslužby za účasti veriacich. 
Petrov Prestol, čiže Katedra je 
_po hrobe Kniežaťa Apoštolov 
najvzácnejšia relikvia v celej 
bazilike. Uložená je vo zvláštnej 
nádhernej schránke z bronzu, 
majúcej tvar pápežského trónu 
a je umiestnená nad oltárom v 
úzadí apsidy. Schránka je ume
leckým dielom barokového so
chára Jána Vavrinca Be~o. 

Jubileum Mons. Lorenza Pe
rosiho. Mons. Lorenzo P~rosi, 
doživotný dirigent Sixtovej ka
pely, t. j. speváckeho sboru, 
k-torý účinkuje pri všetkých pá
perí.ských biOhosílužb-ách, oslávil 
nedávno 50. výročie svojej bla
hodarnej činnosti vo Vatikáne. 
Pri tejto príležitosti mu poslal 
Sv. Otec Pius XII. vlastnoruč
ne .pi:w:iý list, y ktorom oceňuj~ 
jeho zásluhy na poli cirkevneJ 
hudby. Na počesť jubilanta; bola 
dňa 23. . januára usporiadaná 
slávnostná akadémia na Pápež
skom ústave pre cirkevnú hud
bu. 

~ Zora vzkriesenia». Na adre
su Sv. Otca do Vatikánu prišla 
zaujímavá pohľadnica z Dale
kéh-o východu. Na jednej strane 
je na.maľované krvácajúce srdce 
a na druhej strane v japonskej 
reči napís.aná báseň, venovaná 
« Zore vzkriesenia ». V slovens
kom ,preklade znie táto báseň: 
Noc sebaklamu pominula, svitlo 
ráno Pravdy, hora Fudži je ožia
rená lúčmi Slnca spravodlivosti; 
duše sa obracajú k Hviezde Rá
na, lebo :z.vonia na Anjel Pána. 

' 
Deň modlitieb 3, apríla 1949. 

Ustredný výbor pre pripravu 
Sv. roku nedávno omámil, že 
nedeľa 3. apríla bude dňom mod
litieb na uctenie 50 roč. kňaz
gkého jubilea. Sv. Otca. 

venom na kaplnku so stenami, vy,zdobenými maľbou na omietke 
a majolikovými obrazmi, predstavujúcimi výjavy z E·vanjelia, 
arko aj symboly náboženS'kého života. Nad kamennou rakvou 
(saxkofagom) mučeníka klenul sa zpravidla oblúk, zvimý « ar
cosolium » a platňa, pokrývajúca rakev, bout stolom, na ktorom 
sa obetovala obeta omše svätej. Hroby 'kresťanov, ktorí .Q.eumreli 
mu<;eníckou smrťou, boly už jednoduchšie a vydlabané do stien 
dlhých chodieb v niekoľrkých ra.doch nad sebou staly sa miestom 
odpočinku pre tE>Já, zahalené v bielom rúchu. Otvory týchto 
hrobov sú zakryté mramorovými platňami, na ktorých okrem 
mena často nájdeme vytesanú podobu ryby, holubice, pelikána 
ako aj iných ná•boženských symbolov. Celková d1žka chodieb 
v rozličných rímskych katakombách odhaduje sa na 60 - 80 ki
lometrov a počet pochovaných na niekoľko miliónov. 

Medzi VII. a IX. storočím prestali kresťania pochovávať 
mŕtvych do kata:komb, lebo si založili ointoriny na povrchu ze
me. Podzmné priestranstvá katakomb upadly časom do zar 
budnutia taikže v stredoveku sa o nich skoro ani nevedelo. 

Rozli'čné rímske katakomby na,zvané sú podľa svätých mu
čení,kov ktorí v nich našli svoj posledný odpočinok. Najzná
mejšie ~ najviac ,navštevované sú katakomby Sv. Sebestiána 
a Sv. Kalixta, ktoré sú pozdlž cesty Appiov:ej a katakomby 
Sv. Agnešky, tiahnúce sa pri Nomentskej ceste. 

E. P. 

Z DEJÍ.N SV. ROKU. 
V bazilike Lateránskej ~ dodnes možno v.idieť freskový 

obraz od chýrneho -stredovekého maliara Giott.a, na ktorom je 
vymaľovaný pápež Bonifác VIIl., ako vyhlasuje zástupu veria
cich pred bazilikou bullu o ustanovení Sv. roku. Tento óbraz je 
zobrazeníín toho, čo sa odohralo v Ríme roku 1300, keď sa 
,prvý rru: v deji-nách Oirkve oslavoval Svätý rok. Bolo to, ako 
sa zdá, božím riadením, že tento prvý Sv. rok nebol vyhlásený 
z popudu pá;peža, ale z túžby veriacich po milostiach a od
pustkoch. Nikto nevie ako sa vtedy rozšírila v lllll10hých kraji
nách zpráva, že každých 100 rokov upeľ,ujú sa v Ríme plno
tnO'cné odpustky. Na túto nezaručenú zprávu s-išlo sa do Ríma 
veľké množstvo pútnikov, aiby tieto odpustky obsiahli. Aj pá
pež bol pohnutý toľkou ~božnosťou, a preto v ,bulle zo dňa 2!>.. 
februára roku 1300 povolil tak .na tento, ako aj na každý 
nasledujúci stÝ. rok plnomocrné od!pustky všetkým veriac~, kto
ri svoje hriechy oľutujú, skrú-šene sa vyspovedajú a tridsať ráz 
naivštivia chrámy Sv. Petra ~ Sv. PaV'la, a.k sú obyvateľmi 
Ríma kým cudziinci. len pätnásť ,ráz. · 

Pä.pež Klement VI. na prosbu Riman<;>v snížil leh(,)tU Sv. 
roku zo 100 na 50 rokov, lež okrem bazilík Sv. Petra ä. Pavla 
museli veria,ci navštíviť aj baziliku Sv. Jána v Laterá,~. Kro
nikári hovoria, že na púťach sa zúčastnilo odra:z1,1 až l .9:00.000 
pútnikov. Nával veriaéich bol taký, že niektorí sa v tlačenici 
zadusili a keď.že nebolo pre všetkých v Ríme· dostatok miesta 
na ,prenocovanie, tisí~e ich spávalo pod holým ~ebom. Na po~ 
česť rokov Krista Pana pápež Urban Vl. určil lehotu medzi 
Milostivými rokmi na 33 rokov. Tretí Sv. rok bol r. 1390 a štvrtý 
r. 143-2, no pre nepokoje vo svete i Cirkvi nez:účaanilo sa na 
nich také množstvo veriacich. Až piaty Sv. rok 1450 mai zasa 
slávnostný ráz. Ustanovenie, že Sv. rok sa. opakuje <každých 25 
rokov, zaviedol pápež P_av:01 II; ro~l\l 1470 ~ ~~ Sv. i:oku 
1500 bola zavedena obycaJ otvararua a zatvarama Sv. hra.ny. 
Pre búrlivé časy roku 1800 nebol Sv. rnk vyhlásený. Roku 1825 
sa Sv. rok síce oslavovrul, ale pútnikov prišlo pomerne málo. 
Ani roku 1850, ani ,1875 Sv. rok vyhlásený nebol, naikoľko to 
politické pomery nedovoľovaly, Naproti tomu roku 1900, ako 
aj roku 1925 o-siavoval sa Sv. rok mimoriadne slávnostne 

V.L. 

... 



HLAS s v ,. OTCA 

Povinnosti katolíkov v dne-šných časoch 

V polovici januára 
Sv. Otec Pius xn. 
prij~l predstaviteľov 
vznešených rímskych 
rodín a povedal ča
sovií reč, z ktorej pri
nášame: 

Vianočné sviatky a opakovani'e sa roku sú pre 
kresťanské 1'0Wny rados-ťné príležitosti n~ väč
šie utu;ženie pút pddanosti a ,prejavenie vzájom
nej lásky blah_(?želaním a ~hapoln.ýro ~te:nfrn 
sa. o modlitbách. Tú,to ra:dosť zakusujeme dlles 
aj' My, ked' •ste, sa tu podl'a _starodávnej. oby
čá.J~ sišli, milovaní synovia a d0éry, a:hy ste 
N4'm vzd~li váš :vrúcriy holči_ oddári.ošti . . 

'Lež príslušníci jednej ródiny, ktorá je tohto 
mena hodna, ' neuspbkoja sa . tý,!ll,_ ~e si vyme
nia zastäralé a ošúchané blahoprajné fonnu~y. 
Otec · obnovuje' každý ro.k svoje ob-vyklé ra:dy, 
objasňujúc ich- upozorneniami: a pripomienka
mi, kt oré mu zvláštne potreby času ·našepká
vajú. Deti zasa skúmajú svoje správanie sa, 
aby; ho mohly - keď je. to potrebné - úprim
ne uistiť o svojej poslušnosti rodičovským ra
dám. 

Takto to ropíme aj My. Každý rok vám pri
pomíname s rozličných a mnohostranných hľa
disk základné a nemenitel\né povinnosti, ktoré 
vyplývajú z vášho spoločenského postavenia. 
Lanského xoku sme ich v krátkosti načrtli tak, 
ako to okolnosti vyfadovaly. My nepochybuje
me o tom, že spytujúc vlastné:sv~omie, dáli ste 
s1 otá:žku, ako v~rne, s akým prak-tie-kým a kon
krétne účin.ným spôsobom preukázali ste be
hom lanského roku silu du-cha, pohotovosť k či
nu . a veľkodušnú prfohylnosť k pri.kazom kre
sťanskej náuky a kresťanského života primera
ne vášmu posla:veniu. 

Niet pochybnosti . o tom, že tá,to trojn4ohnä 
povinQ-Osť zaväziuje v~etkých a : v každom čaee; 
predsa všaik s-a odstupňúva a odlišuj~ podľa o
kolno§tí, meniacich sa večne a pódl'a zvlá
štnyGh podmieno~ tých, ktorých zaväzuje. 

Prozreteľnosť búžia sv~ríla k~déruu v spoloč
nosti Í'uqskej zvlá~tnu úlollu : preto ona. rozdeli
la á ŕozdala aj svoje dary. V~étky tie'to dary 
a;, sch~0ati musia vy(kať svoje ovocie a v.y 
viete, že Boh povolá, každého vydať počet z, to
ho, ako a akým spôso:bpm. ich správal a pod
ľa toho hl.lide súdiť, od.d:eliac dopr-ých a zlých 
slúžohníikov (cfr. Mat. 25, 14 sgg;; Luk. 16, 2). 

1. ·Sila ducha~ \Silu ducha potreb'tJ.j~ všetci a, to 
najmä v dnešných . . čas·och n:a odivážne snaša
nie utrp~. na -víťazné prelfonávanie životných 
ťažkostí a na ustavičn~ plnenie svójicih povinno·
stL Kto je bez utrpenia ?ťRto je bez súžení 't Kto 
je bez; _boja? Iba ten,. kto sa ho vzdá a utečie. 

Lež vy máte oveľa menej práva, než toľko 
i'ných na vzdáva.nie sa a útek. V dneš.pý,ch ča
soch sú 9-trpeni;:1.. ťažkosti a nedostotok takre
čeno rovnaké v-šetkým triedaim, všetkým sta
vom, všetkým rodi-nám a všetkým osobá,m. 
A ak niektorí tvoria výnimku a topia sa"v n.a.d
bytku a rozkošiach,ma:lo by ich to pohnúť talt, 
že by tiež vza1i na seba biedu a starosti iných. 
Kto by mohol nájsť uprostred toľkého všeo
becného 5,úženia pokoj a oc1počinok? Hanbou 
by sa ma-1 čezyeňať truký, čo žije neči.n:n.ým a roz
pustným životom. · 

2. Pohotovosť k činu. Vo, veľkej osobnej 
a spoločenskej · spo1upatri.čnosti ka2dý musí byť 
ochotný prac-0vať) ,obetovať a posvätiť sa za 
dobro všetkých. Rozdiel nie je v záväznosti tej• 
to povinnosti, ale v spôsobe, akým sa ona plní. 
Ci nie je pravda, že, ti, ktorí majú viac času a 
viae prostríedkov, musia byť horlivejší a usi
lovnejší v službe? Keď hovoríme o prostried• 
koch nemáme tým na mý'sli pripominať iba, 
ba aci nie v prvom rade bohatstvo, lež všetky 
daxy múdrosti, vzdelania:, výchovy, známostí 
a váženosti, ktoré·níe- sú dané na to niektorým 
privilegovaným, aby ich využili výlučne na svoj 
prospe-ch alebo na vytváranie nespravodlivej ne
rovnosti medzi ľuďmi, ale na dobro celého spo
ločenstva.' Vo všetkom tom, čo znamená služ
bu hližn~mu, . Cirkvi a Bohu, vy musíte byť neu
stále ptví. 

3. · Véľkoclušná príchylnosť k príkazom kre
sťanskej náuky a- ~vota. Tieto príkazy platia 
pre všetkých, lebo ni~ sú dve p,ravdy, ani dva, 
tákony: bohatí i' chudobní, veľkí i malí, nadria
dení i podriadení, všetci majú rovna::kú povin• 
no:S:ť podriadiť -svoj mzutn ·s víernu tej istej 
dQgme a syoju v'ôľu s poslw§noťou tej istej mo,
rálke. P:reto s.pravoglivý súd Boží bude oveľa 
príshejší voči tým, čo boli štedrejšie obdarení, 
ktorí majú viac možností poznať jedinú pravú 
náu1ku. a uvádzať ju do praktického každoden
ného života, _ktori svoj.im príkladom a švo-jou 

· autoritou môžu viesť -ľ~hšie íných po ce,ste 
spra,vodlivósti a- spásy, lež i zaviesť ich na 
osudné eh:dd.níifäy nevery a hriechu. . 

Milo:vání _,synovia a dcéry ! Lanskaý. rok uká
z3i.l nakotkó ticť.o tli sily sú p-otr,ebri.é a 
súč'asne sa videly aj značné výsledky, _ktoré mož
no desíahnuť, .keď sa ony správne-použijú. Hlav
né je teraz1 c3;by sa činnosť neprerušovala, lež 
aby sa v nej vytrvalo a odhodlane pokračovalo. 

Posilnite teda vo vašich dušiach :rozhodrtt!tíe 
s,plniť v pkiej miere to, čo-Krtstus, Cirkev a spo~ 
ločn6sť s dôv-erou od vá:s očakáva, aby ste mohli 
počuť v deň veľkého sklad~nia účtoy tieto slo
vá Naj,vyššieho Sudcu: « Dobrý a verný slú
žobník, vojdi do kráľovstva svojho Pána» (Mai:. 
25, 21). 



_M~IlllI~A Pli. XII. Hl -~V. ~R~K. 
Ustredný výbor pre Sv:. r.ok poprosil 

Sv. Otca Pia XII., aby sostavil · néj~kú 
modlitbu, ktorú by sa ve-riaci modlili počas 
Milostivého rqku. ~v. Otec vyhovel túto 
prosht1 a na Vianoce napísal Vlastnon,lčne 

- zvláštnu modlitbu, ktorá bola 1po prvý Taz 
odriekaná v predvečer Novélio roku vo 

- všetký<.:h štyroch hlay11ýéh bazilikách Rí
ma. M{ľdlitba bola už preložená skoro _do 
všetkých ja,zykov a teraz sa rozšir1.J.je po 
celom svete: My tu podávame náš sloven-

- ský -prekla;d: . 

Vše,m.oh.tí.cí Večný Be>že-~ d1ah-ujeme Ti z. celej 
duše za veľký dar Sväroho Roku. . 

o,. nebeský Otče, ktorý všetko ·vidíš, ktorý 
skúma,.~- a riadiš srdcia ľudi, da,j, aby v t-omto 
.čase milosti a spá$y stali s:a poslušnými hlasu 
Tvojho Syna. 

Nech je Svätý Rok pre ,·šetkých -rokom oči
stenia a posvätenia, r9kom vnútorného života 
a obnovy, rokom veľkého ná;vratu a veľkého 
o(\p~tenia. . 

Daj všetkým, č:0 za vieru trpia a sú. ·prel,lasle
dovaní, Tvojho ducha sily a spoj ich nerozlučne 
s Kris~m a j~ho CirkvQtL 

Ochraň.u.j, o Palne1 Námestníka Tvojho Syna 
na zemi, bi-skup.ov, kňazov, rehoľ1úkov a veria
cich. Daj, aby všetci, ltjiazi i laici, mlád_ež; do~ 
s1>elí i st;n.;roi, utvorili v úzkej jedno~e myšlien?Ji 
a citov nerozwrné l;>ra;lo, o ktore sa rozb1Je 
zlosť Tvojich nel_)riateŕov. 

Nech Tvoja n:µlosť zanieti vo všetkých ľu
ď()ch lásku k týó:t mno}l'ým n~fästnikotn, kt.o.p 
rych chudoba a ~ieda uvi-hla do živ9tných pod
mienok,, nehodných ľud,ských tvorov. 
Zobuď v dušiach týc:4, čo Ta volajú Otcom, 

hlad a smäd po s:ooiáJnej spravodlivosti a brat
skej láske v skutkoch ~· pravde. . 

« Daj) o P.aue,_ •polrnj dňom na~im », po,koJ 
dušiam, poki).j r~ll), pokoj .v~sti, -pQk?j ~?
dzi národmi. Nooh dúha: pokoJa a sm1er.ema 
skryje pod oblúk svoiho jasného svetla zem po
svätenú životom a utrpením Tvo,jho božského 
Synm. 

Bože všetkej útechy! fflboká je naša biecla, 
ťažké sú naše viny, nesčiselné sú_ n,še pou,-eby, 
ale tým väčšia je. ná..~a.dô~er.a v Teba!. Súc si ve
domí našej nehodnosti, detinsky skladáme náš 
osud do Tvojich r'Qk ~ ,spájame naše m0<Uitby 
s orodova,ním, ~ .. záslub,alňl.i Prebla.-hosla.ivenej 
Panny Marie a všetkých svätýoh. 

l>a,j chorým odovzdanosť a . zdravie, nilií
dencom silu -viery:, devám Či$totu, otcom blaho 
a posvätnosť rodiny, matkám ú~pechy ,io vy
chováv.atéľskom. poslaní, sirotám láskavú och
ranu, utečencom a;. zajaJ,com otčµiu ~ v~tlcym 
Tvoju milosť ako pľípravu a prísľhb večnej bla
ženósti v nebi, Amen! 

Vianoce 1948. 
Pápež Pins-XII. 

Oltarn_Y, bald.ic.hyn n~d hrobom. Sv. Pet(.1, 

ZLATÉ JUBILEUM SV. OTCA; 
Sv. Oťee pápež Pius XII. oslávi v apríli svoje 

zlaté jubileum l{ňazské; Paťdesiat 'r-okov totiž 
uplynie · už od tých čias, átko mladý novokň~z 
Eugenio Pacelli so stp.qóh{ ra-d:osin'e rozoéhve
ným pristupo:val k ol:twr.u '.Pán:a v ~taro~láv
néj · Bazilike Santa Maria Maggiore, aby obeto
v,al po pr\Tý raz N ekrva:V,ú obetu Nového· Zá
ko..na. Celý katqlicky ~vet bude spániínať · p<Jčas 
tohto jubilea na obeťami' a .prácou požehnaný 
život Jeho SvätoSti a naš « Ríin » ~nezaostane 
za .ostátriýrrií kafoHckymi' 'časépísmi. Celé• 3,prí
lové číslo <i< Ríma » bude venóvané ~t,omuto jubi
leu: a už'- te:r:az ifä pripravujú krásňé články 
i obrázky o Sv. Otc-0vi~ jeho· živote a ptáci, -ako 
aj ó vatikánskom Apoštolskom -paláci, kde m'á 
svo<je sidl;o a kde' pracuje. Upozorňujeme ll;Ž 
vopred naši-ch čitateľov na toto- bohaté čís.Jo, 
ab:y to mohli povedať všetkým svójilÍl :známym 
a priateľom, ;ktorí ešte ni-O sú o&berateľmi << Rí
ma >1 . P-re horliteľov a :r::o,zširovatell@v. -«· Ríma» 
je t~ jedinečná príležit~sť :ma zí~kanié nových 
Qdberateľ~v časopisu « Riin;,, a prôsítne foh, a
by ju v plnej miere v~ili. Äprilové čísl'o 
« Ríma »- ostane nay,ždy ~!storickým , svttdecť
v-0.m o oddan/osti :slovénskýcli .k~tolilfov v.icfä
tel~nej Hlave Cirkvé: a neochvejnej láske k Stoli
ci Svätého Petra. Ak by . preto niektorí z . na
šich priaté'ľoy chcelí mať viac. výtlaokov z tohto 
krásneho čisla << Ríma », nech nám t-0 ::,ropred 
napíšu„ aby sme mohli dať vyhotoviť potrebný 
počet výtlá,čkov. ., · .. • , · 1 



1. 

- --_ (Bokŕačovanie). -~ - .. . , ·-

Otec.ka, a tí ľudia, čo -kľ,a.čia uprostred ,_~ak,_ aby mali ba1dachýn napravo a pilier naľivo, 
chrámu, oib:rátení bokom k hlavnemn pl.fáru, - pán Guido -kázal deťom, a):jy sa d-ívaly PJ:'.e_(l SEl:ba 
spýtal sa Fevko. · i rovno. Potom _ vied-o!_ ich poh].'8fQ. od ľávej bďč-

Boli totiž a sú' ešte stále ľu<lia, ktorí na rozaie1, nej· lode, ktorej pozadie_ tvori' pekný pomník Be
ä!le: aj príklad tým, čo vc;:há<l~ajú ae: Sv:ätopéteŕ- nedilda XV., potom bore, ·k pravému·•oplúku í.o~ 
s:kého ~hrámu a vychodia z nelióľ ako keby boli de, pôtom ešťe výššie-k ·druhému oblúi~1:t, ktorý 
v múzeu alebo na výstave, ikťakm1 si ~a zem, je umiestnený kolmo _ku predošlému, ďa.lej ku 
aoy·sa náibožne pomódlili. klenbe-hláv.néj)ode.a ·konE::čhe, z~;ltýi'fr:tjíľc n~p~~-

- Tam, v tej veľ.kej !kaplnke je uložená-Preve- vo, _z.8:vi~dól_ z.r~;v de~ . .za::.,a_ ~ pil{erom~kup9ly 
le}má Sviatosť Dltárn:a, ___:__ poveda1 otec. - Tí a odhal ku trihune, crze apside . -· --
pobožní katolíci, ktorých vidíte, vzdávajú krátku - Len taktô:,. - hóvoŕif- otec ___::_ hľadiac ·a 

-poklonu Ježišovi. Iirými slovami povedané; po,z- priroynávaJúc _tieto "pioéhy, pria~ky ·a obiiriy _i 
dz:avujú domáceho pána, čo je, aby sme tak po- skrát.e:mny, získame predstavu ·o vizrastajúcicJ1 
veda:li, aj poviooosfou, vyplývajúc0u zo zdvori- roz;meroch a tým si ·uvedomíme aj veľkoleposť 
losti. · ' chrámu. 

P~kľakli .si teda aj oni upŕostréd chrámu a Deti hľ-a:dély vždy znbva a znova ·a maly ·poéit, 
_poklonili sa živému a 'pra-vémÚ Ježišbvi vo Svia- :že· s-a 1v tých priestranstváéh strácajú. ·' 
tosti. -- Pozrité sa. teraz na baldachýn, čo s-a zdäl 

:--- !{"eď sme µž pozdravili 'domáceho pána; - od ·vchodu t~ký maličký.- Je taký vy~oky, ako 
povedal pá;11 Guido, vstávajúc a - poberaj(ic ~a niektorý -z najvyšších··rím.skych p~áéóv-.- · · 
ďalej, - po-zdravme ·aj jehó majordóma. ·.- Clovek, s:ťójacf ná rimse, nebol. by ani po 

Myslel tým Sv. Petra, ktorého socha, uliata z lakeť tým dvom chlapčekom, ,ktorýcl;i vidíte _tam 
br0lizu, prédstavuje ho Sédia;ceti0"a žehnajúceho. hore uprostred., A čože sú tí v porovpaní &--anjel
Palec nOlhy vyčnievajúcej zpod tuniky, je už: hod~ mI, ktorí stoja v štvr-och ·rGlÍrocb? 
he o~oďretý o-d dotykov, -čo je tiež neklamným · Celý baldachÝIJ: je· z bronz~, ktorý sa zí-s"k4I 
znakom odvekej úcty veriacic-h ku kiniežaťu- A- z trámoiV, kryjúcí.ťh kedysi predsieň Pán-
poštolov. Túto ;sochu, podľa hodnoverných pra- theonu.- · · 
meií.ov, dal zhotovi_ť Sv. Le•v I. ,pre starú bäziliku. - Pozrite sa ešte na kupolu. ·.. ' · ~ 
Keď pobozkali nohu Sv, Petra, M~rcelf\.- si. spo- - Otecko mne sa h1'a.:,"a krúti po.veda! 
me:nula, že čít~la) aik6 29. ·júna <!elý Rím príde Ferko. ' ' 
.pobozkať nohu Apoštola. Potom pozdvib.1ä. oči __:_ Nie .diy, ~eď' i;;.a hfä;dí do tak.ej '7ýša;yy, .L 
a uzrela ·soc:hu Don,Bosca, umiestne:ľ1.ú v hornom po~namenaJla, _ _Mar_;ool.ra. ,,;;_ 
výklenku n:ad so-0hou Sv. Petr.a. Upozbrnifa.=,aj -Po.tQm p,ďttišlí:.;k .tribúne (ap_sidti): ale ,nev:omi 
otca a brata, a;by sa _poizre-li a všetci traja počítili do nej. 0ä ziLp-rafilia-1m. ot~ uk_áŽai .súsošie, uiä
v· ,srdciach záchvev dojatia 3: úcty k skŕomnern ll vierajúce • Katedru a š:tyn postavy Dčíte1'ov 
kňazovi, priateľo1/:i chudobných a detí. Cirky~,- któi:'é jµ ,strážia: iSv :A.ugµst,µi a Sy. 

'rak sa priblížili až k oltarnej krypte (Konfe- Ambro_z z lati~k~j .Cil'ikve, Sv. •-Atamaz a 'S.v. 
sii), kde ustavič,ne horí 92 ·1ánip ako svedectvo J~n 31.atd.úst--:( ~ ·g:re<:kéj 0í:rk:ve. Aj' tj:eto sú z 
viery a údy ceľého sveta ku kniéfaťu Apoštolov, pozláite-ného, brán~u. . 
ktorý je pochovaný tMn p~ď monumentálnym ól- ' - l?otom foh'.-€šte ~yjgim~ aj zblfak~,-- _.p9-

·tárom. 'Prv, než sa pomodlili, páii Guído ukázal ve!'.}roLótecľa z; tl:i:nu j~4o;hl,&6il ~a. da:4> v_ycítiľ;že 
deťom nádher-né schody -á pôlO!kruhový- priestor, pr~1mw-:i.ij~ d'~9.:J:1 · pfe~y-a.R~Pó.e.. :"Lež ~ni de,ťOOJ.; 
obľofoný v.?.ácnymi mfämo-rmi a s drahocennou aru otcoiV'1 nepr1.slo;n~i:um::-,a ;n.ep:ob~:a •to y:efäa 
br-á:nouť V'8dúcou k hrobu . ,k,ní~žaťa, Apoštolov. yäčšiina n;\vštevníkáv vôbec.·.Ú? ,(tej.to::ohfo~kej 
Tu· ho•re na siedmych stupňoch z 'bieíe-bo ·rnramo- sehŕ~ke je -opatrovainá: \r~~~.na Wlitv,íJt1 t j:<-~tb
ru pnie sa hlavný oltár, ktorý je ,podľa starých ·le'é, (k'a~dra), na ,k-tor<?:ni 1íb4ľa . tr:adí~ie ~á-
zvykov obl'.á:ten:ý lt východu-. Dal b:o postaviť val Sv. P~ter. ' ,., , ✓ • ' • 

Klement VIII. a je v ňom uzavretý ol tá:r . na S pohľá.apm, poid:v:i-4nutýtii>~µ; ku.pole, vráca.Li 
ktorom sh)žieva.l omšu Sv. Silvester. (?tec ~ká- s~ f<?lrl~~Y.,t~:a:za~. -~~~~e: •ŔtJ:ť?~~oc<h h];a';'
zal deťom uprostred pl'.)lkruh:u aJ · peknú ne.no olta11\'l;i, (Ronfe&1e) rt·~'.-9.-11adjac ·&tálé do- VY.
sochu modlíacehó . sa Pia VI. UbÓ"1enooo • -šky, uv;-edô:@..li '* nesmiernu veľlk-ó.sť kupoloyej 
Otca, ktorý zom.rel vo VY;hnanstve, k-ôe ho- klenby, kttii-ú Mícbel.angelóv veľduch :vyšvŕ)iol 
vyhtialq. revolučn~f:n:ás.ili~ fr.a:µcú2is1li:ej: republiky. k pebésá.m:. 
Socha je .tt,rásnym diel:om sochárra: 0a;npv:u, ktorý Bó ~rvej J:frebliad!ke, :lfoď už mal:y deti a:kú
ju všruk nedokončil . Pri spornieThke ·fran-cúzs:kej t á_:kú predstáviL o: ehránie, pán Guído ich vie
revolúcie Ma-reel-a sa .chcela e>tc-a na čosi. -spýtať, ~ol zi'ťsa ku hlavnému vchoď:u, aby im odtial'. 
a1e ci,.t vrúe:h.ej rrá:božin.o§ti prémohol jej zveda- pekne po_poľiadku.. začal ukazovať ,najvynika:jú
vost K~ď vsta.li, ot~ im ~zal ,zas,tať pri pilieri qej~i~ cµela. ~eď $Ii okolq pjliera S. lgn~c~, 
Sv. Longína1 jednom to zo- .štyroch pilierov, ktoré ešte pnm- kaplnk0u Najsvätejšej Svia~osti, 
nesú ku..polu a ktorý sa nachodí na začiatku ,pra- upozornil deti, že tu sa začina tá časf chrá
vého ramena ·krížnej lode. 0.brá:tia:c sa bokom mu, o ktorú · bol zväčšený -pôvodný plán 



od stavíteľa Branmnta, t. j. tá predná 
ča:sť, ktorú staviteľ Karol Maderno vysta-

- vil na rozkaz pápeža Pavla V. a na jed
nej i druhej strane vytvoril v nej po tri 
kaplnky, predižiac tak ,baziliku až 'k terajšie
mu priečeliu. Maličký ohyb, ktorý robí toto ra
meno, vyžiadala si potreba spojiť os strednej 
lode s obeliskom, Morý už vtédy stál uprostred 
námestia. 

Dôjd'uc až ku vobodu chrámu, pustili sa na 
, jeho, obchôdzJku. V prvej pravej k:aplnke obdi

vovali najmä Pietu od Michelangela, ktorá pa
trí medzi najkrajšie ,diela tohto slávneho umel
ca á medzi najvynikajucejšie pamiatky chrá
mu. Michelangelo mal len dvadsaťštyri rokov, 
keď toto SÚS10šie vykresal. A hoci je ono umiest
nené privysoko, Marcele neunikla tá odovzdaná 
bolesť, ktorou je preniknu~ sladká a čistá 
tvár Pan,ny Marie, ani 1bezv~ádna opustenosť 
krásneho Ježišovho tela. Dievča hľadelo ako vo 
vytržení a jeho srdiečko c:hvelo sa nevyslovi
teľnou radosťou. Pamätala sa dobre na obrázok 
tejto sochy, vytlačený na obálke školských 
sošitov, lež tam to nebolo ani zd'aleka také 
krá-sne a:k-0 vo skutoonosti. S aikou nežnosťou 
a citom bol tesa.ný ten mramor! Veď aj v posta
ve mŕtveho Krista bol ~te zachytený posledný 
zá,chvev života. 
Pokračujúc v obchôdzke, prišli pred kaipmku 

s~. relŕkvň a -žehnajúcu sochu pápeža Le
va XII, Oproti je pomník švédskej kráľovnej 
Kristíny, ktorá. je vyobrazená na ba:sreliefe ur
ny, a;ko sa dňa 3. novembra lt>55 z,rieka pro
testaintstva. 

"Pieta „ slávne díeJo sochár.i. Michelangela, 
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V ka.plnke Sv. ~bestiána videli vel',ký mozai
kový obraz, predstavujúci smrť tohto rímskeho 
mučeníka. Mozai-ka bola vyihotovená podľa ma
ľovaného obrazu od Domenichina, ktorý je te
ra:z v kostole Santa Maria degli Angeli (Matky 
Božej Anjelskej) . Nad jednými dvermi ukázal 
o~ deťom pomník pápeža Lnocenca XII. Pom
ník pozostáva .oo šiestych veľkých mramoro
vých sôch, rozostavených s majstrovskou 
dôvtipnosťou v m.a:lom priestore: Pápež, sediaci 
velebne medizi postavami Dobročinnosti a Spra
vodlivosti a traja anjelici, z ktorých najmenší 
drží liiktorský svä,zok prútov. Marcela. bola 
zvedavá, prečo hore nad. ,pomníkom sú vytesané 
tri krčiažky. 

- Je to 21.na;k rodiny PignateHi, z ktorej po
chodil tento pápež. 

Obrátili sa k pomniku grófky Matildy z Ca
nossy, ochrain'kyne pápežstva v boji o investi
túru medzi nemeckým cisárom Henrichom IV. 
a pápežom Gregorom. VII. (i1073L1085), kto
rý je historicky veľmi zaujímavý. Na rozkaz 
Urbana VIII. bolo grófka Matilda pochovaná 
v chrá.me svätopeterskom, lebo má veľké zá
sluhy o Cirkev, ktorej po smrti poručila celý 
svoj majetok. Jej telesné pozostatky boly do 
Sv. Petra prenesené z kláštora .. Sv. Benedikta 
pri Moo.tove. Návrh celého pomníka, aJko aj 
peknú hlavu slávnej grófky Matildy vyhotovil 
Ber.nim. 
Keďže meno Bernmi sa tak často opakovalo, 

deti boly zvedavé, k.to to •bol a otec, ktorý chcel 
uspokojiť nielen zvedavosť detí, ale aj svoju 
vlastnú, s pomocou sprievodcu mohol dať ľa!1ko 
uspokojujúcu odpoveď. 

Ján Vavrinec Bernmi žil v rokoch 1598-1680 
a pracoval pod. šiestymi pá,pežmi, za.plniac· 
svojou slávou nielen Rím, ale celý ~vet. Bol to 
veľký f!ochár a slávny staviteľ. Za.nechal po 
sebe mimoriadne veľký počet diel najrooličnej
šieho druhu: od oltárneho baldachýnu vo svä„ 
topeterskom chráme, po k,olonádu na námestí 
Sv. Petra, od Kráľovského schodišťa vo vati
kánskom AJpoštolskom paláci, ktoré smelým 
a duchaplným riešením vzbudz.ovalo údiv sú
častníkov, po geniálnu a obrovskú fontánu na 
PiaZ'm Navona, od Sv. Terezy Ježišovej v ko
stole P8ll1lly Marie Víťaznej (Santa Maria del
la Vittoria.) po « Trit.ona » na námestí Barbe
rini a ·l)Tekrásne súsošia, ktoré_ sú slávou Bor
géskeho múzea. Tento veľmi zručný a plodný 
umelec je najjasnejšou hviezdon nového ume
leckého smeru: baroka. Okolo neho, akoby oko
lo slnca, .pohy.buje sa celý rad umelcov, počnúc 
od Borominiho, ktorý si vari najviae za.~luhuje, 
aby bol k nemu pri1r-0vnaný, i keď sa už od neho 
odk1oňuje. 

- A tá ploehá mT1J,morore.zba (·basrelief) čo 
pred;sťavujé? - bola zvedavá Marcela. . 

- To vybrazenie na urne predstavuje pápe
ža Gregora vn., ako sníma kliatbu s cisára 
Henricha IV. na zámku·Canossa za prítomnosti 
grófky a iných osobnosti dňa 27. januára 1077. 

- A prečo dal pápež ciisára do kliatby? . 

Leone Gessi. 

(Pokračovanie nasleduje.) 



Lateránsky palác. 
Lateránsky ,palác, vypínajúci sa na Celijskom vŕšku v Rí

me, patril pôvodne vznešenej rímskej rodine Lateránov, ktorá 
vymrela za panovania cisára N eróna. Posledný potomok tejto 
rodiny, Plaucius Lateranus, bol obžalovaný, že sa zúčastnil na 
spiknutí proti cisárovi a skončil svoj život na popravisku. Celý 
jeho majetok aj s palácom skonfiškoval štát. V paláci bývaly 
potom rozličné vysoko po:Stavejné osobnosti Rímskej dfžavy 
až do polovice IV. storočia, keď tu mala svoje nádherné sídlo 
Fausta, manželka Konštantína Veľkého. Po jej smrti daroval 
Konštantín Veľký túto veľkolepú stavbu rímskemu biskupovi 
Silvestrovi a ta.k sa stal Lateránsky palác rezidenciou pápežov. 
Skoro 1000 rokov bývali tu nástupci na stolci Sv. Petra a opu
sWi ho iba počas Av1íg..noriského zajatia, t. j. koncom XIII. 
storočia. 

V XIV. storoči Lateránsky palác vyhorel a keďže sa nemal 
kto oň starať, natoľko spustol, že keď sa pápeži po sedemdesia
tich rokoch vrátili z A vignonu vo Francúzsku znova do Ríma, 
nevyp,latilo sa viac vyhorené rumovislM oP,l'avovať, a preto za 
sídlo pápežov bol vybm:.ý Vatikán. Koncom XVI. storoči.a však 
znova upútaly rumy starého a niekedy sláWleho Lateránskebo 
paláca pozornosť pápeža Sixta V., ktorf ich dal odstrániť a na 
ich mieste rozkázal vybudovať nový veľkolepý palác. Lež tento 
palác sa už nikdy nestal stálym sídlom pápež-ov, hoci niektorí 
mali v ňom svoje prechodné bydlisko. Aiby sa zúžitkovala táto 
krásna a rozsiahla stavba, roku 1843 roobodol pápež Gregor XVI. 
aiby sa v Laterá;nskom paláci umiestnilo múzeum antických 
umeleckýob pamiatok, na ktoré už nebolo vo Vatikáne miesta. 
Pápež Pius IX. o niekoľko rokov neskoršie umiestnil tu áj sta
rokresťanské múzeum, v ktorom boly shroma0dené 1krásne pa
miatky, pochádzajúce z kata:komb, keďže tieto podzemné cin
toríny prvých kresťanov v Ríme sa práve za jeho panovania 
začaly pop_robnejšie skúmať a odkrývať, takže sa našlo veľké 
množstvo predmetov veľkej historickej, ba ,aj. umeleckej ceny. 
Práve tak našly v tomto múzeu miesto umelecké predmety, po· 
chodiace zo starých rírn.skyoh bazilík. 

Počas ,panovania pápeža Pia XI., ked' rozvoj moderných 
dopravných prostriedkov davom misionárom jednak preniknúť 
aj do najodľahlejších kútov sveta a jednak priniesť so sebou 
alebo poslať do Ríma množstvo predmetov, majúcich vzť~b 

tateránsky pal.á~ s obeliskom V úzadí bazilika S~ . Jána 

Z rímskej kroniky 

Rozlúčka so starým rokom. 
Vo všetkých rímskych chrá
moch bolo v deň Sv. Silvestra 
slávnostné Te Deum. Najkrajšia 
poďakovacia slávnosť bola v je
zuitskom kostole al Gesu, kde 
počas tradičného obradu odovz
dal rímsky mešťanosta Rebec
chini drahocenný -kalich vdp. 
Jánovi Krstiteľovi Janssenso
vi, generálnemu predstavenému 
Spoločnosti Ježišc>vej. 

Trojkráľová oktáva za sjedno
t:en.ie kresfänov. V starobylom 
rímskom kostole S. Andrea del
la Valle konala sa tradičná sláv
nostná trojkráľová oktáva, kto
rej cieľom je modliť sa za sjed
notenie kresťanov a dokumento ... 
va.ť · všeobecnosť Cirkve. Počas 
oktávy pred monumentálnym 
Betlehern.om boly shižené ponti
fli,kálne sv. omše v rozliéných 
obradooh a odznely tu kázne v 
mnohých rečiach. Veriaci sa zú
č,i.stnia na pobožnostiach nielen 
pritomnosťou, ale aj spevmi v 
rozlič.ných jazy,koch. Radostnou 
skutočnbSťou je, že od viace
rých rokov pravideľne na týchto 
krásnycll pobožnostiach odznie
vajú aj slovenské kázne a spevy. 
Trojkráľovú oktávu :za sjed.note
nie cirlGvi ustanovil v prvej po
lovici minulého storočia nábož
ný rúnsky kňaz Vmcenc Pallotti. 

Vfstavy na Svätý rok. Ustred
ný výbor na. prfpra.vu Svätého 
rokú pripravuje okrem iného aj 
niekoľko veľkých výstav. Naj
významnejšou bude iste misio
nárska výstava, ale veľký záu
jem vzbudia aj výstava svätého 
umenia a výstava katolfokej ak
tivity vo svete. 

Zelené čapice. Začiatkom sep
tem'bra 1948 bol v Ríme veľký 
sjazd talianskej ka.tolickej mlá
deže, na ktorom sa zúčastnilo 
viac ako pol mi.lióna mladíkov a 
dievčat. Rozoznávacún Zina.kom 
účastníkov sjazdu bola v,ellená 
čapica, a preto počas sjazdových 
dní sa tými čaipicam.i Rím až ta.k 
hemžil. V tieto dni bol dokon
čený film, nakrútený počas sjaz
du a v najbližších dňoch ho zač
nú ukazovať v talianskych ki
nách. Názov filmu je « Zelené ča.-
pioo :i> . = · 
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Preklady zo sloven~kej li~ra
túry iio Talia~činy. Známy ta
lia,nsky slavista a veľký priateľ 
Slovákov P,rof. Luigi Salvini, 
má už d~vnejšie prichystaný do 
tlače .preklad celej sbier~y slo
ve~~ých ľuu<'>vých lyrický.ph j 
epfo.kých piesní, ktocé za~lnfä 
ob~~mný~ svä:zo-k. H;otový ma aj 
Pt-ék!lad slávneh0c románu. Zivý 
bič qd Mila Ur-hana a- práve do
kol)čiL )>-reklady ukážok z pá- · 
sajckej. t.vótby 0d ' Janka Kráľa, 
Jána: 'Bottli, Ivana Kras.ku, An
dreja ~a:rnov.a a iných starších 
i novších slovenslfých básnikov. 
Niektoré z týchto pre.kladov bu
d4 uver.ejnen~ aj v ahtGlpgii ,?O 
svetovej poezie, ktorá o krátky 
ča,s „ vyobodí v je:dno~ veľkom 
na:hladateľ,stve vo .Flci:r.e-ncii. Re
daktorqm ,slovanskej ~asti tejto 
antologie je Prof .. Sálvir;li. Ako 
sa dozvedáme, najpovšie sa chy~ 
stá Prof. Salvini preložiť aj jed
in:a; lknibu slovep:skýlib, rQZ.prá'
vok:; 

·Osami, Sv. FrantjšÍ{a,. O krátky 
čas: Vyrastie ,neďaleko- Rúna nu
vá esa.tla, ktorá mái dať p:rístre
šie tým, ld0>.rí ho. stratili počas 
v.ojny, a iných ttagiekých · uda
lostí .pos,led:Rý:ch rokov-. ,Tá.to- o
sa-tla ,sa zaldadá na podnet, kto
rý „ vyšiel . od p-re$.i;a.viteľov 
rímskej o:bc-e a•.ktotj- našiel v.ša,: 
dG . veľmi veľ:ké .. -pQrgzwm.-eni'e". 
S4ro Sy: Otec· Pius XII. pr,eja
vil. ó ' túto.. qsa;du živý, záujem. a 
dax,ov:a:l .na jej buduvani~5.0· rrµ-· 
liónov lír. Osada :bude poíneno
V;l!-0.ii -p~a patró..l}'a· ,TaH.a.ns:ka, 
Sy ,, Fľantiš~a,~ iAs~Jsi. . · 

. Zemetrase11ie v Rúrie, GeÍé. 
Taliansko µa ,prechode zo ~ta,
r,ého dQ. :n.ovéqo :t~u. post~bn1,1-
té 'bol'ó· n&koľko raz ze:metrase
,ru_:~µu . toiM:nej ,sµy i Fozlj,~n~ho 
trvarua. Jeden otras zeme bol-c'i• 
teľný aj v Ríme, ale na šťastie 
o~rem ,stra~hu, nenarQbil .šk-ody. 
H.-0~ie 'to ú~ ,bolo v; · niekfo:rjch. 
crlgcia,Čh vzillalen~jšiehô . o.k:oUa, 
k~·:sa pri oträ:S"o,c).i' z~me 'zrutilo. 
v.fac Jlomov á že nebolb ôbétf na~ 
.ľ:t1<11?kjéb ~iV?tóť:lh1 . mo~q a'a
k·py~ť. len tomu, že ~i~'né otral?y 
prršly . len _po. ·.niekoľ:ko.n.ásob~
riý,c:fi j ,fa:bší-ch , otrasoch, ·kfofé 
i~ov~y- ôbyvátéľstvo a toto sa, 
-yčsľ,s._ octať31hôvalťQ na_ voľne prie• 
~ť:t~p~~~' P,~t!~u~ým- obcia,m 
P.~átS".'·:" i~~ :POili,9C pros~red: 
nwk_"" :U?Y-f?~:: , ~~~~..t: _,9m~e.;i 

om1s1e. ,· ... . 

k ,životu, zamestnaµd;,1m, náboženstvám a náwd;ným zvykom 
národov, medzi ktorými misioná:ri- pracovali, nahromadilo sa 
m.110ho vzácneho národopisného a mis:i:onársk-eho materiálu, 
ta:1{~ sa ukir.~ala po•tr~ba tento materiá,l zachovať a roztriediť. 
Podľa naj;nóv:ších vedeC!kýoh metód bolo teda ~aložené nové 
slávhe ;múzeum kťoré dosta:lo názov Mísio,nár;Ske múzeum 

' a umieštnené bolo tiež ako Šan1ostatné oddelenie V Laterá.nskom 
pa1ácL - · · , . ,. 

Dnešný Lateránsky palác , je trojpos,chrdová budova, vysta~ 
vaná -y railnQbarokovom'. slohu, ktorá budí úctu svojou mohut.:. 
nósťou a rozsiahlosťou, ale pre jednoduchosť a jednotvárnosť 
línií pôsóbí zv;o.nka dQ'S.ť chladným dojmom. Na.proti tomu sta
rý Laterá.nsky, paiác ból nielen väčší, ale aj veľkolepejší a nád
hernejší. Súčasnfo;i volali ho <~ zlatým domom » ( domus-aure~). 
No, z tejto prekrásnej _sta.roveikej ,budovy nezachovalo sa n~.m 
takmer nič okrem niekoľkých. p.olozborených múrov v bHz_kosti 
nového paláoa. 

V Lateránskotn paláci konaly sa štyri Cirkevné snemy 
a okrém tohó odohral sa tu. eelý rad iných významných udalo
stí. V najn.ovšej dobe . bola roku 1929 v hlavnej si~ni Misio
nárslieho. múzeá pódpísa:11á takzvaná Laterá-nska smluva, kto
rou sa urQvnal pomer medzi Taliansrkym štátom. a ~:vätou St.9-
lfcou. Na zákl,a.de tejto smluivy utvoril sa neodvislý štát V:ati
kä-nské Mesto, v ktorom má .;e~ž nielen duchovnú moc, ale je 
aj vladárom nezä.víslýn;J. od a'kejkoľvek .in!:lj mocnosti ale.bo vlá
dy. Laterá~kou sm1rúvou bolo úzavreté o.);ldoJ:>ie, poča~ ktorého 
sa pápéž nazýval ·vatiJkä,nskym väzňom, ked1Že po TI!ĽStúpení na 
pá,pež~ký trón po. celý: život Of3ctal uzavretý vo vatikánskom 
paláci. · -

, z juhovýchod.nej strany pr;imyiká sa 1k Lateránskemu palácu nfudherná -bazililka, Sv. Jána, ,ktorá je kaitedráloµ -rímskych 
btskupov .. z· ostatnych troch strán je p=;,lác_ ookl'úcený Sväto~ 
já,ns,kym. .ná.m.estíim, ktorého _juh~zá_pa~~ s~anu, zdob1, vysoikr 
egy,pt,sk.ý .obelisk s hye.rogJňovym1 nap1sm~. Severovychodiil1;1· 
stťanu námestia .tvorí ikapln!k _a, « Svätých SchO'qov_ », naizva:na 
tak .podľa ;v'z'ä,cµ.ej, relikvie, -t . j. schod.c~;v, po, ktorých SI?a_si.t~ť 
kráčal a· $kropil 'ich svo,j_ou krvou, J?OC8;lv ~udu . wed ~,11a:tom 
v Jeruzaleme. Najmä pocas . Veľkeho tyz-dňa tisice putnikov 
.koleňačky prejde po .. týchto schodoch, ro,zjímajúc o bolestnom 
ur!lučení Vyki'ij.piteťa. ·. 

N.- Z. 

0brázok. c3Ylatky 23ožej Lásky 

Na, staré rímske va:ly 
obfá;z.ok Panny dali.. 
Okolo sviec-e planú 
a koho ·bolesť tlačí •;,, 
o p;ou'.ioc Svätú Pan'.!lu 
pop~~ť 'P.rld:e ·v plač}. 

Aj mňa ta kl'oky viedly 
k Ma·tke, čo o nás bedlí 
a. z prap-hu -tno,j~j bie.dy1 

nescqepný vyri~c.ť h lásky, 
. :mlčky som pnosil vtedy 
Mati~~u Božej Lásky.' 

•· ~ ' 
Zä,žtaky Svät-ej PänliY,, - Rt;ekol, som vsetko skromne 
ach, n~t il'l;l pdčtu atií1 J • o. teb.e. o ;nás1 0 'mne 
le~ múry vôk,~1 ·;~ryjé ~, ... ~a: ·čitala .. mi v zr.a,lm, 
v ta-blič-káchť nápis zlatý, ~,,· ··že ve}'mi vel'mi r-kd by · 
t~n s+-ev-01:n ,vq}~t~ ,žjje:. · . . -tal;!ullkiu o zázr,a;ku 

.. lr' , ,,.'ll •- ~1~ 
Vd';aka Ti, milá lv):a.ti! . · . ~r pr-i<l~l na rímske hradby. 

."" - _ ....... ~:.-

• .- .,l 



HLT'Ač OHŇA 

V jedn.o neskoré popoludnie kráčam si ulica- uklonil a začal plamene triesky -oblizovať tak, 
mi Ríma a tu odrazu vidírri na jednom rohu ako deti oblizujú cukríkovú lopátku na paličke . 
hlúčik ľudí, Nuž pomyslel som si: Poďme, re- Keď si už do vôle pochutil 111a tejto ohnivej 
ku, ta možno sa voľačo podučíme, zmúdrieme, maš,krte, vyv:rátil hlavu nazad a vrazil si ju ce
lebo lepš:ie je vofäčo nové vidieť, ako n,ad'armo lú s plameňmi i dymom do pažeráka. Tam čosi 
kráčať a drahé pod~šve dŕať. zasypelo a vfa.díá;ň nám o chvíľku' ukázal s no-

Mnoho som však tono sprvu nezazrel, lebo vou hlbokou poklon~>U vyhasnuté drievko. Z ot
čo akC> som naťahoval hrdlo, nedovidel som ďa- vo:r;ených úst sa mu valily obla:ky čierneho dy
lej, ako Qa tučný červ~ý :žátylô'k občana, kto- mu. Diváci s uľahčením vzaychli, ale prv, ako 
rému ohýbala iba tóga, a s;i.n!iály a mohol vo mohli svoje uznanie výkrikmi a tľapkariím vyja
filme ·hrať úlohu vypaseného cisára Nera. Chcel driť, ozval sa tučný človek, čo ma bol pod pazu
som sa teda k zakrytému divadlu vrátiť s dru- eihu pritúlil takým hlasom, že sa všetky oči na 
hej strany, ale nedalo sa., lebo za m.ňou už do- neho obrátily: 
šli noví diváci a aby tiež voľa&> videli, tak ma - Bosoráctvo, cigánstvo, podvod jet-o všetko 

• pritlačili o širokáns~y chrbát občana, čo sa od- na •klamanie národa a nič inšie. Keby som ho 
za;du podobal na Nera, že ma skoro rozpu- ·nepoznal, nič by som nepovedal. Ale každý deň 
čili. Pomyslel som si, že sa nebudem nadra- v mojom hostinci večeri.a a ak fúka tak fúka 
povať a. čo nemôžem vidieť ponad plecia Ptédo do f.azuľovej polievky, že vraj « horúca je, l'ud
~ou ,stojaceho obra, to uvidím popod jeho kovia, strašne horúca ». Tak v.eru. A tu chce 
pazuchu. Zaškúlil som dolu a ozaj. Nero '.mal celé rp.esto za nos vodiť. 
ruky o bok podopr,eté a pod jeho 1 pazušisko Slová o'pvinenia boly ťažké a dvestopäťdesiat
mohol som vopchať hlavu ako do OiPlO'ka. Po- funtová váha o~alohcu im ešte pridávala na 
bod1ne som sa teda v obloku poď N erovou pa- . vážnosti. · · 
zuchou usalašil a celý kruhovitý priestor upro- - Za· nos v-Odiť; počuli ste, - skríkol ktosí, 
st,-~d zástupu mal som ako na dlani. Uprostred ako kehy mu boli na otlak stupili. 
kruhu stál svalnatý chlaipík, hornú časť tela .Strapatý hltač ohňa, zbledol a jeho chudý 
mal obnaženu a ani Apsolónova štica nebola nadháňa~ sa odrazu akýmsi zázrariným spôso
ta:ká dlhá a taká strapatá ako jeho vlasy. Vy- bom stratil medzi obecenstvom, ktoré bolo ako 
so~o nad hlav01:1 držal dlhé triesky, ktoré ihore- n~ršené osi a nespokojne sa .mrviac, pokri
ly, vydávajúc trochu plameňa a mnoho čmudu. kovalo: 
Okolo vlacháňa obskakooral nepatrný človiečik - Probu chceme! 
a na celé hrdlo vykrikoval: - Spravodlivý oheň mJJ, dajte a uvidíme, -

- Panie ,a páni. Hľa, tu je oheň', ten najmoc- bolo počuť. 
nejší živel, ,ktorý spáli papier i dreve; _a žele,zo - Novinky, kto má novinky? - pišťal na 
mu nedolá. T~lo ľudské na sivý popol obráti a druhom konci knihru tenký hlások, - nech pro
niesti na prach premení. Lež tu je· muž od oiliňa buj~ oheň ·zapálených novín zhltnúť! 
mocnejší, mui, ktorý oheň skrotil, muž; ktorý Výzvu nebolo treba dva razy opakovať a nad 
oheň pohltí, ktorý sa ohňom ·ŽÍVÍ tak, ako my hlava.mi davu ·už blkotaly desiatky 'plfl,ní~ňoy za
sa kŕmime·chlebô.í:n a . makarónmi. · pálených novín. Najhorlivej~í hľadači pravdy 

Priznám sa, ja som veru chlap.a, čo .by hltal sa už chy~tali, že ~kúšaju ohňožrúta, keď 
oheň, ešte ní:kdy nevidel. Po.čuť sóm počul, ale tu odraru; kde sa vzal, tam sa vzal, lež chudor
aj to ilba v rozprávkach od starej mat.ere o Po- ravý človiečik bc>l zasa uprostred kruhu. 
pelvá.rovom tátošovi, ktorý na večeru namiesto - Počkajme, občania, - Irričal, až sa mu 
obroku zožral korýtko ohňa a potom tak cvá- hrdlo nadúvalo_. - Všetci chceme pravdu a 
lal, k nebolo koňa, ktorý by ho bol dobehol. pravda je ta;ká etn.osť, že zaslúži, aby sme ju 
Ni'e div. Ja som kedysi len za lyžicu horµcej aj odmeriili všetci. Hľa, j,a beriem klobúk a :tiá
kaše- zjedol a od bolesti . som tiµicoval Môžete džem do neho prvých st0, lír. Nasledujte aj vy 
s i precistaviť, čo vystrája ten, kto má plné hru- môj príklad a naplnia.<: klobúk odmenou spra
cho pfam-eňov. · . vbdlivosti, ponúknite ju tomu, kto mal pravdu. 

- Panie a páni, - v.rÍf:Skál malý človiečik, Ak hltač ohňa naozaj aj tieto plamene skúšky 
čo obsk8Jk0-v.al okolo vlaeháň,ä., - všetci- máte zhltne, nech sú· peniaze jeho. Ak skúšku túto 
prileži:tos·ť presvedčiť ·sa, že oheň, "ktorý ·vidíte., nepodstúpi, rrooh jeho mohutný žá.lobea dostane 
je horúci a kto sa ho q.otklie, t.oh.o spáli. vše¼o, arkó ~ prej!:!,v vďaky a úcty k pravde, 

.Á:by doká.:lá.l, že je to: pravda, vychytil vla- občania! 
saťému jednu triesku z ruky a začal ju ponúkať ·•o celej tejto príhode vám toho už veľ~ pove
na všetky strany t~k horlivo, že ktp sa iay·č•a,su dať neviem. Len toľko, že keď sa klobúk « -od
neutiahol, tomu oč.adilo nos. alebo oškvrklo menou pravdy» naplnil, d.arm@ hľadali hltača 
fúzy. , ohňa, aby skušku pravtly podsµípil . 

Vl~satý medzitým drž3:,1 inú tri~_sku vysoko · Ja som strapatého hltača ohňa ešte raz videl, 
vysoko a keď jeho propagandista skončil.1 roz- kedt sedel pri jednom stdle s chudorľavým člo

' krútil si ju okolo seba: tak prudko·, .až sa zdalo, viečkom, i s tučným občanom. Práve si delili 
ako by jeho strapatá hlavá bola zrukovaná <( odrne.--iu pravdy ». 
v ohnivej obruči. Potom sa na všetky strany J. O. 
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Radosť z našich podujatí v Južnej Amerike. 
Zpráva o založení SIK a s ňou spojených poduja.
tí vyvolala u Slovákov v Južnej Amerike, meno
vite v Argentíne, kde ioh žije najviac, tú najú
primnejšiu radosť. Dostali sme celý rad listo:v, 
v ktorých nám títo naši krajania ·gratulujú, že-
1ajú úspech a sľubujú svojim možnostiam pri
meranú pomoc. Ziaľ, pre nedostatok miesta nie 
je nám možné všetky tieto krásne listy uverej
niť, a preto asp0:ň. z niekoľkých vy;beráme úryv
ky. Tak napr. Dr. Ján Bobor píše riaditeľovi 
SIK: « Ver mi, že som sa len potešiť mohol 
Tvojej iniciatíve. Dúfam, že pri tom predsavzatí 
vydržíš. Ku programu Ti len blahoželať môžem. 
Je celkom na mieste. I p.mtom, že mi je jasné, že 
ťažkostí bude veľa pri jeho .uskutočňovaní. 
V medziach našich možností budeme Ťa všade 
podporovať. A to nielen teraz, al~ aj v budúcno
sti , ktorá, dúfam dá nám viac možností, ako 
te~ajší ťažky náš život. Osobne mne sa Tvoj 
program veľmi páči. A kedy som bol mal člove
ka, ktorý by bol prejavil o vec pochopenie, už 
by bola bývala realizovaná pred viacerými rqik
mi. Sú to veci také prepotrebné v _mojich o
čiach ». - Dr. S. Novodvorský píš'e: « Tvoj 
obežiník som dostal a gratulujem Ti i prajem, 
aby si pekné Tvoje podujatia mohol v celom 
rozsahu uskutočniť. Co sa mňa týka, všetku 
pomoc Ti nielen sľubujem, ale aj snažiť sa bu
dem, aby som pri slovách a sľuboch neostal». 
- A naši krajania v Argentíne naozaj neostali 
iba pri slovách a sľuboch. Len čo dostali do rúk 
ukážkové číslo · « Ríma», na jeho podporu uro
bili hneď medzi sebou sbierku ktorá vyniesla 
124.50 Pa. Sbierku previedol Prof. Dr. Ernest 
Zatko ktorému touto cestou vyslovujeme tú 

' najúprimnejšiu vďaku. 

Zprávy od Slovákov vo Francúzsku. _z Paríž~ 
nám priniesla pošta milé prekvaperue: prve 
číslo «Rozvoja ». ktorý bol na Slovensku ča
sopisom Ustredia Sl~ovenské_ho ,Katolío~e~o St~
dentstva. V zahranicí obnoveny RozvoJ Je moz
no rúchom skromnejší, ale duch je v ňom ten 
istý, čo kedysi na Slovensku. Bratslťému « Roz
voju » a jeho vydávateľom želáme mnoho ,bo
žieho po-žehnania a úspechov. - Naši krajan}:3-! 
ktorí sá usadili v strednom Francúzsku založili 
si v priemyslovom stredisku Clermont - Fer
rand spolok, nazvaný Slovenská Dnia vo Fran
cúzsku (Union Slovaqu:e en France). Program, 
ktorý si Urna vypracovala, je pekný a zaslúži si, 
aby v jeho uskutočňoyaní všetci Slováci úniu 
podporovali. My t outo cestou posielame Unil 
pozdravenie a želáme jej mnoho úspechov. 

Smutný, je vš~k list od krajanov z južného 
Francúzska, kde niekoľko slovenských rodín 
s malými deťmi žije vo veľkej biede. Vieme do-

bre, že medzi Slovákmi v USA sú taiki, ktorí by 
ím -boli ochotní pomôcť. Nech sa nám ohlásia 
títo dobrodincovia, aby sme im mohli zaslať 
adresu a napísať presnejšie informácie o našich 
biednych bratoch a sestrácp vo Jľrancúzsku. 

Návšteva v S. I. K. V Slovenskej Informačnej 
Kancelárii mali sme veľmi milú návštevu, keď sa 
prišiel na našu prácu pozrieť a poshovárať sa s 
nl;l.mi Rev. Andrej J. Pollack, Hlavný tajom
ník Generálnej kurie Kongregácie Predrahej 
Krvi v Ríme. Rev. Pollack, ktorý je známy na
šim americkým rodákom najmä v štáte Ohio, bol 
vyvolený na tento vysoký úrad už pred rokom. 
V Rime okrem práce pre Kongregáciu aj štu
duje a pripravuje veľké vedecké dielo o Predra
hej Krvi Kristovej v sta.rokresťanskej literatúre. 
Tohto roku bol na návšteve aj doma v Amerike, 
odkiaľ nám priniesol sroečné pozdravy a milý 
darček od famílie Babuška z Cleve~and, O. O 
časopis « Rim » prejavil veľký záujem a získal 
mu 10 predplatiteľov. Prisľúbil, že do fasopisu 
« Rím» nám napíše aj príspevky. Rev. Pollac}rn
vi za jeho milú návštevu .srdečne ďakujeme a že
láme mu v jeho práci mnoho úspechov. 

Album dobrodincov. Z Argentiny: Ján Hudzo
vič, Buenos Aires, Pes . . 10.-, Adl. Mojžiš, 10,-, 
Ján Plechatý, 10.-, Ing. De.z. Murgaš, 10.-, 
Pavel Hudzovič, 10.-, Dr. E. Zatko, 10.-, Ján 
Líška, 10.-, Aloiz Bezemek, .10.-, Alex. No
vák, 5.- , V. Tichý, 5.-:, J. Bobor, 5.-, J. Li
tavec, 3.-, R Lubke, 2.-, Bohuznámi, 24,50, 
- Z USA: Rev. Slavo VMoravek, Connelsville, 
Pa, dol. 8.-, J ohn Babuska, Cleveland, O., 1.-, 
John Kostol.nik, Whiti~, Ind., 25.-, Michal 
Zbojovsky, Ncirth Braddock, Pa, 10.-, Stefan 
Kadlic, Beacon, N. Y., 5.-. Dva CARE balíky 
poslala Mrs Etliel Skrzenta, Joliet, Ill. - Všet
kým menovaným dobrodincom privolávame: 
~án Boh zaiplať ! 

Značkou Slovenskej Inforrnoonej Kanoolárle 
sú začiatočné pismená jej mena. Teda S. I. K 
Touto značkou môžu byť označené len zprávy a 
články, ktoré vydá Slovenská Informačná Kance
lária. 'ľoto poznamenávame preto, lebo sa už stal 
prípad, že pís.menami S. I. K. boly podpísané 
články, ktoré Slovenská Informačná Kancelária 
nevydala a značka teda bola použitá neopráv
nene. 

Dôležire upozornenie. Upozorňujeme krajanov, 
že na dopyty súkromného rázu odpovedáme iba 
vtedy, keď sú k nim priložené peniaze na odpo
veď. Výnimku tvoria chudobní utečenci, ktorým 
v medziach našich možností preukazujeme po
dobné služby bez úhrady poštových trov. 

, 
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