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KATOLICKY KULTÚRNY MESAČN:fK 

Z VESTNÍK KRúžŕKU SLOVENSKÝCH I PRIATELOV VEČNÉHO MESTA 
Ročník 1 , Číslo 3 Marec 1949 

NAVRAT KU PRAMEŇOM ČNOSTÍ. 

V n_ormálnych časoch, keď sa celý živ9t ~J>rá
va podl'a ustálených pra.'\>idiel a zákono-v; pokla
dáme za zrejmé všetko· dobrodenie, ktoré 1,1.áim 
plynie z organizovaného pctriakl,ku. Le,n v časoch 
ťažkých, kec:ľ v neistote žijeme s jedneho dňa 
11a druhý, ked' myšlienka na zajtrajŠók nie je pre 
nás prameňoip ridosti a, š€astiá., let žrifilU_om o
bávi keď prosta.\lenie byť pánmi svojich osudov, 
ktoré st;rhá;va do n._,,,-m~;rua široký _pr'úd 1'-.dalosťí 
takej sily; .a mohutrio~ti,. že_ jednotlivcovi ho ne
možno ani zastaviť, aile ani upraviť jeho smer, 
~činame vá:foeJš½ rózmýšľať o dQpródeni po
riadku ~ hľadail ho medzi hodnotami, čo ostaly 
čas~ i udalosťami n~dotknutf. Nie div, že zra
ky' ľudí čim ďa¼j tým viac ~a· teraz upierajú na 
Cirkev. a .na jej' usta.no"izne; Len slepý ju nevidel 
silnú a nedotknutú \1",edy, keď , 1šade na.okolo ·hro
madily sa trosky ziµvooonýeh ahnád i iežimo,·, 
vlá4 i štátov, k~'. žJ\.1ot . člov~ka, jeho sloboda a 
rriajetok prestaly byť hodnot.ami, keď sa právo 
meialo Ii.a dtžliµ" bajonetu a y.ážilo na ·po&t vy
zbrojených divizií keď '. Ji9(lnota zákonov, l{tor'é 
bol'y po stáročia obhrublym ~ce,, ale predsa len 
pevným ná.<;Q"ôjom ľudskej spravodlivosť;i, sa 
viac neuznávala. 
Znivočenia a bieda hn:to.tná,. duchovná i 

mra~--s.ú následkom v-ojny, ktorá ~ už nedá 
• d. v:,:i l4' J-,,_ tvu. • ( i-,,,1,n.;. •ta ,h,· ,.....,1 o cl:I.HJ,. es . · Je _en· J'?U'....,. ces ; ces~ nap„""il 
cesta zn.ovuvý,stavby, ktorá by sa ·však nikdy 
neuskuto~nilii, ak sa n~idcne .·budovať od jed
notlivca; od· človeka,, jťho clnšé a srdca, od toh.tó 
chrámu Ducha SVätého . . Boh nás stvoril na vla
stný obnt,z a rutša J~ viiia,, keď sa pod zhubným 
úč~om dnešných čias veľmi mnoho z pôvodnej 
laás'.y·a čisfutyt.:>hfu obratm stratilo, kým ~j -11,a
Š~"iiI. z~uho1f,mfi~: o;vil,/ ak sa nám ztt~va podarí 
toto vel'kol~pé božie ť(ielo zreštaťll'Q~af A tu nán,1 
prich~dí na p_omoc Cil'.kev; ~rá' :nál'll -•~zuj~ 
skvel~ rady svätých božích, f,.o nám mÔŽu byť 
svojim vzorom ná veľkej po'nioéi pli obíľo:ve na
šej <,uše ~ ru\š::t1o. srdca,. Nevšimnúť sí ten Jrrásny, 
príklad, ktorý nám m:t.liční švli.tí sy-0-j~ živ:etom 
pouúklt.a ne.nasledova,t? ho ako vyšliapanú cestu, 

ako vzor, kt.orý sa k prvotnej podobe bo-~j naj
viac priblížil, bo,l by nielep. či~rny nevďak, ale 
bo],a, by to hlúposť nevedomca, ktorý sa ,r-0zl10-
dol vo svojej :hlúposti zotrvať. 

V mes~í nmréi ,je sviatok Sv. ·Jozefa. Sv. Jo,.. 
zeť je 1>ait1"9.nom mnohých 1sloveuských k{l,to
líko,\ 'ČO nosi3i jeho meno, ale vzm:om m9w a 
mal by byť pre v:šetkých. Sv. Jozef bol J~šo
v;ým pestúnom. To bola preň osobitná }}oc.~ od 
Boha, pre neho jediného i celého ľudského poko
lenia. Le~ v každodennom živote bol on ako ti
sice a milióny in:.ých m1iiov, k.toň si prä.cou vla
stných n'tk zarábajú na živobytie. Bol robotní
kol.iri. a bol hlavou rQdi.ny, o ld;orú sa súw.al, 
ktorú éhránil a ktorej venoval vsetky svoje sily 
a schop;11.osti. 'Bol dobrým robotníkom a dobrou 
hla,vou rodiny, v:eď -inak by nebol do jel10 opa~ 
f,ery t.ám Boh sveril svojho Syna,; Cirkev .si Sv. 
Jo~efa za jeho čnostj vyso~o otí, lerl my Sloyáci 
máme mnoho priči.o, aby, sme si ho ~tili a niilova
·li ho obzvláštnym spôsobom. Veď on, člo:vek 
ťažikej telesnej _práce, bol hlavot). rodiny, v kto
rej sa vychovával ten, čo pot-Oin učil všetky ná
rody ~ Mlluje'.n~ všetkými srd~ Nuž á 3ť-é~ 
že, vlM'i šlac):ttické ale)lo veľkop-ánske boly i,aše 
slovenské rodiny, ktÓré. daly národt\ najlepších 
syno:v, čó-,.1árod· potom učili a' viedli ho y časoch 
dobrych i zlý.ch?· Ci t.o -neboly rodiny ťa:žko pra
cµjµci<;-h cn~cl.obných slovenský~h tobotnickch a 
roľtífokych JQ>Zefov.? }treto nie;t ča$0vejšieµo 
s~iatJ.:n, ako je 19 maroo, deň ,Sv. Jozefa,, deň 
";š~tkýeh práeu,jóefoh ótoov rodiny, deň, któcy 
ruim qávä vei'ke poučenie, , l~bo nebude v n:a:šom 
národe ,nesvom.~_sti, a,:ti tri~ny~h b:i>jov a nená,. 
v;istí; ak sami. f-až:ko. pracujúci slovenslií robotní
ci á rol'níci s -.brdosťoťl a láskou ostanú prllipnutí 
k svojin1-rotljnám. i svojej róbQt.e a ostatné vrstvy 
národa, vzdajú· im nielen pa.trl.čhú synovskú úctu; 
a.le,aj sproc,y<iillivé u.ztlanie a odmenu za: ic:h prá
cu. !A.k sa rriá, slovenský život znov;a vybudovať 
nä tdravý~h zá.kládQdb, nui, nesl~bodno obísť 
touto veľký príklad, tút-0 najkrajšiu jozefovs}ru 
ti-a'qíciu. 

Ignác Zelenka. 
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1 1 CENTURY'S ROMAN 
I 

In the· brigh.t ,ltinerary 6f Safots, in Ron'le, in 
tne 11 C.e_ntúry of tlie Chri•stfan J?ra, (l).e meet, fi;rs
tly, -ten j?opes s1téceed_ipg (§·-l,4} in ťhe *ľne-oj St. 
P;eter ;. :St. Evarŕstus. {97 -'I 05}: who dipided tl;ie 
City of Rome into parz'.shes and created 7 diacons 
to atteml the Pope, in such· ct .way giving orirg(n to 
the College pf Cardinalis'; St. Alexánder { 103-115); 
S"t . S ixtus ,l-(l li>-I26); <St. Telesp:horU:s ,(12.5·-136) to 
wh<;>m. the Cathol'i.ci'ty owes . the• dbligatoŕ.y .obser
v.ance of Lent, the• c.hanting,. in the Mass, oj the 
hymn Gloria in excelsis, as well as tlie celebra
ticm "<>l the f/iree Mas'ses qt C;hr'istmqs; .':it. Hygi
nus { 136-140). w_ho •vali.'anťly · fought thé heresy of 
ľlze •Gnosf.icism, excommun.icated Cerdo and other 
hetesiarcs:: t-he same has: -r:egula{ed the gr{ldations 
oj ri:mk among ,the Clergy; 6t. Píus 1 { 140-155) 
qupted in ihe Muratorían frag,nent; St. AQ1cet,us 
( 151-166) the fighter against Valentinus. M drcian 
and oth~r heietie,s .of the, day, is the· same who 
weldbm.e'd in Rotne St .. Pblyccirp of Smyma; St. 
Soteŕ ,(-166-175'), high'ly dfaiingui$he:d /or c,hárity 
tho fhe poor has also,cq-ndemnet:/ tfie l\,fonťan.ists; 
-'.3t. Eleu{he:x:ius. ·r(l7Ss-•l89). to whom St., lr<i,nťeus 
payed a visit : he sent missionaries to the pagans 
of Ŕritafn; and, -/{nálly, &. Vi~tor (189~199): an 
A}rican by birth, uxho practically settled the dť
sputes · a.bout the right. 4ate oJ Easter and mcúle 
oarious usefuli discJ.pli'n,árf; ré/orms. 

A not,her. gfó'UR oj this Cenťury, are that ,<>f some 
splf:n:did r irgi[IS : 

J.a-nuary 21 reca{ťs St. Agnes --,- li.ttle, w:híte 
lamb - c'harming girL martirize.d {3'Cr4) when only 
thirteen ye,drs ol4, . in her liťtle farm,. i.n agello 
suo::, Two' Chúrc/ies iri Rame ctre dedi.cdted to 
her: one in Navpna's Square; where s'.he woti her 
crown of chastit-y, near the Domitian Stadium; 
the other on Via Nômentana - her buriäľs p.la~ 
ce - · and ·it was lju'i.lt by Constantia, daughter oj 
Ernf:leror (:onstaritine. Ägn~s is d,aily cpmmé1nc;;;. 
rated - áš SL C,eciJi-a,. almost her contempo.ra
ry - . in -ťhe . Can~t.1.- o.f the Mass. At her fe~ii
v.ity, in . t.his church are bless.ed two lambs whicb 
soť)it a/t~r are, pr.esented dp the fope . Wi'th theír 
~ool are made the Palliun:is:. Pope„Damams iprqte 
<i ,P:a~m in her-hotwur and christia11 ~f old pa;(nľed 
her in galden, . .gfo.sses. 

!Also .~e.auUfied b.y,;(he:ir vŕr:ginal cané/.or are t~o 
s,ant]y s.1sters., Rwfintz and Securida, both mai:tgrs 
(Juty 1P th.). Their bodľes~ i'n Rom~, rest ijl the 
La(eran Bap'tis,te,'}y_, µnd~r ihe qltaf in $t. V ~nan.
ce. s Porch:. · To St. Hufi,na another. Chu_r~h ís de„ 
cJ-icctted in. Tr.ästGOer:.e. Bµt uihat (ó.Velý poetic 
tŕifjtyich 'is compa_rable. to f,he three Saint§ s'isters, 
F d(th, Hope and Charity (Pist{s, Elpis hnd ,:4ga
p.e) t01fr0rrdheir (houghtf,ul''(nof:her~ saínt.Sapieriee 
{Sot1hid), 'fdiseil UP,· rtnd b1;ipt1'.zed !A . tne Wdy oj 
Christ ánd all oj them martirkecl, ·under Hadrian, 
tw.e]iqe, ten a..nd, riine ye-ars old re.spee#vely? 

Still better ~nown· in Rome is· tht lovélg. and 
qha,f'ming · St Cecilia. R<;>man patrfoian of th-e 
Gens Cecil,ia._;'shé has converted to Ghri'stianitg 
ber brqther Tiburce- and her sweet-heart V akrian 

who.,. li/fo -hér, both gav~-{!1.eir. lives .for.'Chtist. As 
a Christían, Cecília was suffocafed with the steam 
9/ · a hot '.bath. ih 'her own mansión, rtoi1 G~river
ted. in a chttrnh-to her Merrwry. She_ is reptitéd áš 
the· discoverér _of. the_,Organ and the iry._usicia'ns 
verierate her as their Patron sairtt. In ľhe XVI 
ceritury, at tf1'e ridescov~ry of her body, t.he 
sculptor Mademo fras f,.xed her i.n a living marble 
cts' 'he showfi her' in thé old sepulchre. 

.Ai/ier a bride, thére is. in this age a pair of 
mothers martyrs with seven children - alík.e mar~ 
tyrs - each : St. Symphorosa - a lady of Tivo}i, 
near Rome,, widoio of the Martyr. St. Getulius, 
wH.o with her sons Crescens, JuUanus, Nemesius, 
Primifo.>us, Justinus, Sta"cteus .and Eugenťus, was 
terturéd-and put to de,ath, un.der Hadrian, (120). 
Their: badies, brought in Rome, are n.ow v~néra
ted ifl the church o/ St. Angeŕo, in Pescheria. 

The other eroic similar. Mother is Saint Feli
dtá who gave h.er liif:e with h'er seven boys, tm
dei A-nfonínus Pťus, ·about A . D. 165. These ti.vo 
moih~rs and t!\efr sons .are a eloque'f!t ·examp_ie._ oj 
a sublime, Jamilittr unity in the ideals, and in the 
ľi'es of fove. 

Another exaflJplar christian-fariiitY, of the IrCen.; 
tury. ís thát ~ St. Eustachius, .an officer, with his 
/i)iife Th~opista and their childien ;lgäp/us -.and 
Theopistus·. Alle were put to death ·tmder Ha
di-1an { 1 l8). A uertľ popular chµrch. ii-i Rbme · gJ:o
ri'fi,es along the čen.tuties this he.ro Eus.taéhíus. 

St. Si!bľna, .- itt R'ome ver:ie1'Q._ted in ]fér ior:g<;us 
marbfo Bqsí~jea on the Aventínó, a príde of {he 
Domiri{cdn Oŕder, 'Was a rich widow wh<:i sutfer~a 
qeath efor the faith1 wlth her slave, or serv.ant, St; 
Seráphia, .conv.erted by her to .Christianity and 
láte.r by her ádopteď ai a daugh,ter. 

A lso the . b.rothe.rhood ha.s sorne v,ery diilicat.e 
poems in this Rome oj II Century. Fo.ť instance, 

··st. Nooatu~ (+ c. 15.í},s.on o/ ťh.e Senator. Pu~ 
c[.ens;. w,as the broth~r o.f SS. Prqxedes and Pu
ďen~iatta . A .nother páír, SS. fléimes, a Ro.man 
P.refe:é.t, i.v,ifh Tihcloclora, a R9111a,f! .. maJi.dé-n -
brother- and· .sis.te-r - were páJhetfcälly b.urned, 
side,. /or- the. faith, sometimes betw een l LQ~l32 , 
,under ,the judg:e, ,tfure#qn. Buried in- a ,Catác~m'b 
at 'Via Salada V ecc-hiä, t.he body .of Hermes .is 
noW' Ve1)erele,d ín ,$t. Marlf s BasWica . 

Last, but~ n<;>t le(J.st, Roman Marlyr~ . oj: thi$ 
tíme ť.s St. Justin, fi;,r.me,,[iy, a Samaritari o{ his . 
náfi'Ve Sick_em who., in 'Ro'm.,ť; readiŤťg t.he Go
sp.els, . be1;:dme• a Čnťistian and bänl a p}ti;loso
Phér by P,r:qfe$SÍ(Yn, stärted théte one,of tlie first 
C!Írisfián S'?hools and hás writte:n two : epook.
rnalt,iing <é Apologies. >i to Empeto._tts AntoJli'n and 
a \{ Dialoque \) confutafing· th,'-e Je,W I;r.y,ph'on'. 
These: b.ook~' are· (( tlie most iiistruct,ve Lr ~en
tu!i:1 .U)ritfngs w/:iich • w,e 1p,o,ssc{sos ,» . ]usti'fi wa.s 
behead~'d in. Rcrme, wit'li otf;ier' Cht-jsf:ían:.~, in the 
year 167. Hi-s ·i;eUcs are ,Íll the .Conceptfon: s 
C h:µrcl;i, a;f tlie Cdpuchin(s Order. 

These be-autiful' li,ves require by·· us tľ #,ving i• 
mÍtd.tion too. PETER C. CHtMINELLI 
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Ked hľadíme na Aventín 
S,tarovelký Rím. bol založený na siedmych palh.orkooh. Kaž

dý z nich má obdobia slávy i obdobia úpadku a bolo by zaují
mavé zisťovať, a!ko wtkavé dejiny raz jeden a, inokedy druhý 
z nich poVIZiliesly vysoko, aiby ho (POtom zasa nemilosrdne ne
chaly upadať, zaclonený slávou iného. Oa.sto len úzučké údolia 
delia. od seba tieto paho1'ky, a jednako - kým jeden žije plným 
životom a tyčia sa n.a; ňom nádherné paláce i chrámy, na sused
nom už len zub času ohlodáiva zvy.šky starlej slávy. Tento roz
diel nikde nám nebije do očí tak jasne a _mtetedeľine, a:ko keď 
si zastaneme na chv-il'u v dolinke, ktorá oddeľuje pahorok Pa
latín od paihol1ku Aventinskeho. Oba pahol'ky sú nevysoké, oba 
tidhé, lež aiký rozdiel! Kým ticho Palatína je tichom za.padlej 
slávy rímskych vladárov, ktorú ako obrovský náhrobok pok
rývajú rozvaliny ich palácov, ticho A ventína je tichom duše 
človeka, stojaceho pred tvárou božou v nemej pokore, lebo A
ventín je paihorok kláštorov a chrámov. 

Z rímskej kroniky 

Pá,pewá rocruca 1949. Na 
sviatok Nastolenia Sv. Petra v 
Ríme zástup~ štátneho sekre
tálra Jeho Svätosti Mons. Ján 
Kratiteľ Montini odovzdal Sv. 
Otcovi prvý čestný výtlačok Pá
pežskej roooice 1949 (Annuario 
Pontificio 1949). Pápežská roč
nica obsahuje všetky potrebné 
informácie o katolíckej hierar
ieh)it, rimskej kúril, pápežskom 
dvore, diplomatických zastúpe,.. 
ni,acl:t Sv~ Stolipe a iných v~ 
ciach, týkajúcich sa správy Va
tiká:n.sk.eho štátu a Rím. kat. 
Cirkvi. To-ed dvetisíc rokmi to bolo trochu inak. Vtedy cisársky 

palác na Palatíne skvel sa plným leskom. Rozkazy, ktoré odtiaľ 
vychodily, maly plaitnosť zákonov v najrvä<išej ríši na svete, Venovanie hromničiek Sv. Ot
kým pohanské chrámy Juny, Di&ny a Minervy, ktoré stály covi, Ako obvykle, na sviait6k 
na Aventíne, upadaly už do tône, lebo srdcia ľudí začaly sa Očisťovacia Panny Marie, čiže 
o<1vracať do pohanských bohov, a:by sa primkly s celou vrúc- Hromnice v Konzistoriálnej 
nosťou k učeniu Syna Cloveka, ktorý prišiel, ruby vykúpil člo- sieni vatikánskeho Apoštolského 
veče.nstvo. paláca konala -sa slávnosť veno-

A tak, a!k-0 ustupovala moc pohanských bohov nad srdcami a varna hromničných sviec Sv. Ot. 
•dušami ľudskými, strácali oni domovské právo aj na aventín- covi. Na slávnosti sa zúčastnili 
skom rpahol'lku, kde na miestach starý0h pohanských svätýň za- predstaviltelia kapitúl, rímskych 
čaly sa k ne-bu dvíhať chrámy kresťanské. Keď rnku 432 pápež · bazilík, národinýoh kostolov v 
Si.xtus III. zasvätil nový nádherný ohrám na A vtentíne muče- Ríme, Maltských rytierov, rytie
nici Svätej Sabiine, paláce na Palatíne ešte stály, ale ríša Rím- rov Sv. Hrobu, seminárov, ko
Ska už dožíva.la v ťažkých !krízach svoje veľkolepé dejiny a légií, reholí

1 
cirkevných ústavov 

keď konečine padla, aj pád Palatína bol už iba otázkou času. a niektorych privilegova.ných 
Ale chrámy a paláce na Avenitíne ostaly. Stoja tam ony dodnes bratstiev. Hromničné sviece, 
v plnej kráse, lebo nie sú 'SÍdlom časných mocnárov tohto sveta, ktoré pri tejto príležitosti Sv. 
lež sídlom sluhov Boha; kitorý je večiný. Otec d<:>sta.'lle, dajú sa potom a-

Chrám Svätej Sabíny ,na A ven.tíne má bohaté a krásne ko dar chudobným kostolom. 
dejiny. Boly časy, keď sam.otni páJpeži mali v úmysle preniesť 
k ,tomuto :kostolu svoje stále sídlo a vy,budovať tu nový rpa
lác.. Plán rtento sa všaJk nellilikutočnil a tak kostol, ruko aj pa
lác a kláštor, ktorý už tu bol vybudovaný, daroval pápoo Hono
rius III. Sv. Dominikovi, ktorý založil rehoľu Dominikánov. 
Sám. Sv. Dominik tu 'býval až do smrti a je tu aj pochovaný. 
A veru len málo kláštorov sa môže chváliť slávou a veľkosťou 
toľkých svätých, ako kláštor pri chráme Sv. Sa:biny na Aven-

Vnútro chrámu Sv. Sabíny na ,t\ventine 

Zádušná pápežská kapela za 
Pia · XI. V Sbctovej kaplnke va
tikánskeho Apoštolského paláca 
k.onaly sa za prítomnosti S-v. 
Otca záduŠl:né :bohoslužby, takz
vané· pápežská kapela. Zádušnú 
sv. omšu slúžil J . Em. ndp. Fri
&ich Tedeschini, kardinál nad.
kňaz Svätopeterskej bSJZiliky. 
Absolúciu katafaJ:ku udelil sám 
Sv. Otec. Na bohoslužbách sa 
zúčastnili okrem palácových 
kardinálov, predstaviteľov :rím
skej kúrie, pápežskej družiny a 
diploma.tického sboru pri Svätej 
Stolici, aj pn1mmí nebohého pá
peža Pia XI. 

Ná.všt.eva De Gasperiho u Sv. 
Otica. Z príležitosti dvadsiruteho 
vý;ročia podpisu LateránSlk:ej 
sm.luvy; ktorou ,bol uipravený po
mer medzi Taliainskom a Sv. 
Stolicou, ministerský predseda 
tali,anskej vlády Alcide De Gar 
speri navštívil Sv. Otca Pia, XII. 
a v mene svojho národa odovzdal 
n:i.u hold úcty a oddanosti. Po 
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návšteve.,u .Sv. Otca minist~rskj 
predseda, De Gasperí sišíel do 
vati:káinskej baziliky Sv. 'Petr-a a 
pomo,diil sa mul hrobom Sv. Pe~ 
tra .. Potopi . SO'St1'.J.,pil do . vati;kä,11,
skej krypty, kde položil· veťiiec 
na hr'o:b pápeža Pia XI: p<;>čas 
p~ov~ia ktqtéh.o bola roku 
+•929 Laterá"ľlska smluva podpí
saná/. 

NQ~é,_ na.r~eni,o o ._cb:l,,:evných 
pôstoch._ Ppsvätnä, Kongr~gácia 
snemová vydala aiedá'Vino .. imv~ 
11;,ariadenie Ó cirkevných pôsto,ch. 
Podľa tohto nového nariadenia 
treba sa z_4:ržať mäsitép-0 pókr
mu a záiroveň sa: postiť štyrí 
r~y do r()l<l;I, to na Popolnú 
~tredu, Vel,'1ký pipitok,: na vigiliu 
Nanehevza't!~ Bamn.y Marie a: n-a 
Adamá a Evu (Stedr,ý: deň) . V 
tieto ,dali je všák dovolené jesť 
vajcia a niJ.áeč.ne pol,:rmy. aj pri 
me:\:ršich ~aňaJ~.ách- a-večerných 
ohčerstveniac:h .. 

Slovenské· vys~~4i,~ňe z Va,ti
ká.'lm. V:atiiká.m;ke: rad:ío ~aradilo 
do sv<>.jho programu salľ).:QS~a,,U,lé 
slovenské vy,sielainie. Až d~ ne
d~'V!la ~e1a1o sa af po sloven
~ky v rfumGi spoločného česiko 
- slovenského vysielania. Slo
venskí kat-ol.fol nieleň v Ríme a 
v· Taliansku, ale :qa, t:,eloµi svete 
prij~i samostatný sl~yenský 
pro.grarro Vco V,a,tikán$k()m Fa.diii 
s veľkou radosťoú a vd'.Mnos:Eo:u. 

Svätorečenia po~ Svätého 
roku. P.osvätil.á Koogregácia o~ 
b.n·aďov,á ,pr~ptavuj~ niekoľ:lr~:ka
nomzačµýčh a Watifiik:ačných 
pr<?CesolV', takž_e :POO.~ 1hudúceho 
S:v: roku 1950 bue!Ú vo velkihF·á
m~ Sv. --Pétrá v Ritne vy~äs~ní 
~ávil'lostným spôsobóm ri0:vL'Svä .• 
ti a blahos1av~n;. 

Zasadnútiebj:,tého l'.liitnotia4-
1loho Konzisfuthi. Dna '14. fe
bru~r,a bl;>lo . Iŕli•i:noria-d:líé ~sa:d ~ 
. n,utie• 1'ajnéI:-o Kon!Zistori?l,, kto
rému predséd'al. ~v; , Otee P}us 
XII. Na.·zasa<l:nutí sa zútaistnifi i
·ba kardináli a Sv: Otec na ňom 
pr~esol' prbtest prott Ôds:ú,de~ 
niti.: maďa.rské.ň_p pmnas•a a '<.Ať
db~ipa Ostrihótr\$li:.éh6 J. E~. 
k-ar,dináil.~ Jozefa· M.ind$zentyJto. 
V :nasleďjúcu nedleJÍ:u 20.II. -bolo 
na n,ámesti šv. P~tr.a' veľké, pio,
~$-fué shro~~de~~e1. počas- l~t-0-
neho s bálik~na <S'v.'l;ťópeters;lce,ho 
c-ra:ámu 1>re1i,ov©<'ľil· :Sv. Ote<;: a 
udelil .aipšfolské • pQžem:i:anie. 
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tme. Sv. Tomáš Aquitnský, Jeden z 1IJ,aJväeších f:ilozfov Cirkvi, 
Sv. Albert Vefäi:ý,"S-v~ Píus V: a ini tak :lVOjím sv,ätym životom, 
a~o aj dielom ostamú na večné časy najv.äčsou slávou svojho 
kláštora na. .Aventí;ne. . '' 
- Od n:aj.Šta:ršfoh čiis sa odbavuje v cliráme Sv. Sabíny na 
A,ventíne tiiikiva:ná, _ _prvá'. stanica pôi:ľtna a to na PopoléČ:l;l~ stre
du, v pr_yý <;leň veľkého -pôstu. Na pr:ocesi~c-h, ~toré sa konaly 
p.ri teji9 príl~žitosti,_ Jž do čia,s Klementa XIII. zúčasbro-vál 52 
aj sám pápež, kitorý ,prichodil._ bosý,, obklopený kňazmi'.. a veľký~ 
mi ,zás,tupmá veriacich. V nóvšfoh 'čä,sooh sa ťäto pôstna sta,nfoa 
koná bez pápežcw:ej ,prítomnosti, ale_ starov~ký oprad 1:>9J S#Oro 
v neinariušfnej pôvabnosti za;chovaný až .do <lnooriých čias. 

Za poldruha_ tmícročla hol chrám Sv. Sabin.y .na Aventine 
mn.oho ráz prestavovaJný 3! 01bnov;ova:r).:ý. P9č3.1S ostatných veľ• 
kých opráv, ktoré . sa previedly v r(jlkoch 1915-1918 odstránily 
sa všetky uepotrepné prísfuvby a zmeny, t~ž.e dnes: vidíme tú~ 
to yzácnu staviteľ.s;kú 1p~ťku e; V,. storočia v celej pôvod~ej 
k1·ruse a slohovej čistoté. Z. umelec~ých patniatok., ozd-01bujúcich 
ch.rám, n,ajyýznamnejš~?, J1e ·Z cyp,r-ú~ovehb: ckeva vyrezávaná 
brálna, na ktorej . sú 'Výjaw :zo $taréh-0 i Nov~~ .~ona. Táto 
ki:/4:srra cjlrevorez'ba pochodí- z-0 IV. ~toročia .po ·Kristu .~ je tým 
vzácnej~, 'Že· jestvuje· len málo diel z tohto obdobia,, ke-cľ UJ.ľle
nie hyzants:ké -zač,alo si už nadobúdať prevahu nad .úri(éieckýriíi 
slohmi románskymi. _ . 

V :kláštore je d,o.bre zaéhovaná ~om,ôr.ka, v ~tor!3j žil Sv. 
Dominik a ktorá bóla 11eskor~ié oaj.obená nádhernými maľbami 
od, •s}á:vneho umelca,, B.or.ronúhibo. V záhrade kláMor-a !J..ka
zujú až doteraz strom, ;ktorý podľa pódanfa zasadil sám Sv. 
Doniinik. . - ' - }D. P. 
=' 

Čo sa oiakáva od Sv. roku? 
TajomníkUstr.edného výboru pre Sv. rok1 Msgr. Pignedoli 

prehovoFil o tom, aké výsledky sa do~iahly v pripr-avných prá:.. 
cach a uistil, že verej:ná mienka j\3- už pripravená pD'óhopiť du
chovný význam ,sv. roku. Katolfo-i sa pripra:vujú na. púte počas 
tejto slávnostnej, príležitosti, ~torá polóží zákla-d,y bojovného: .ži
vota a odvážneh;o opú~ť-~ia. starých zlozvykov~ aby sa tnohol 
s od-µš~yµení!m dosiahnuť · v d:u_onovnej ob:J?,.◊Vé večný· cielt. Rok 
1949. ,má, l;>yť ro~ompríiprav, aby sa prebudilo v srdcia0h1pozna
ni~.Sv. om~e:-a tak ·sa zai~tila ·zbožná účasť veriacich na Najsvä;. 
tejšej Oloo~ ' 

Pôč&iS . Sv. roku veľmi pravdepodobne častejšie sám , pápež 
bude ;pre ;veriacich a píitni!k0v slúži( Sv . .o,mšu v bazilike S,v. P~
tra, kým v inýéib. ve!'Jkých bazilikách budú. každú n~eľil;- ~lu
_žen'é po,Ntif~ $v. ,,om~e v rorliony:eh kaitolfokwéh obr.adoch. 

Pokiaľ ide o počet p(i.tni!kóv., •ktorí prídu počas Sv. roku do 
R1mát -cytés je. ešte ;veprn.t ťäťk<i ho-vorit <:> ,pre&npm, čfalé. Počas 
Sv. ,i:óku H)25 ci.dhá:.dóval sa ich p'äč.et ria 2()0.000 denne len 
z: rad,qv c_u_?M;meov. Keď · v:~~e d,'o ·~vahy, že' za posledných 
:2§· :t;o-kov, ~toré od -o~patnéJ:io $v. ~ô)m uplynuly, do,pravri:é_ ,pro
striediky sa vel',mi zdot-Ollaliiy; talq::e du.es sa môže cestovať: nie
len, óv.el',a;. rý,chľejšle,,. áJ.e ' '.aj1 'b~íiejšié a lac11ejšie, je •skoro 
isté} že na S-v,; r(;>lk _19-50,. ·qude dénný ipriemer pútniikov. zo za . 
hrnJúČÍ-!!,· eš~ vy~ší. V~ u~. t-e.ra:z začin-ajú prichoclif hromíli.dné 
p,r.íhl:4š.k.r .a t.O_ nielen z ~urópy. a sev·. Ameriky, ale· aj. z .Afriky, 
~1=ajh1., 'Strédn~i,á _,l'lWl')ej Alneriky a: Ticllomoria:; takže 'hudú 
-v: Ríme ·z~~p~iié,dt'j .najvz~en~j$ie; !krajiny. . . . . 

~p.ro.u -priedzvésf61,l,1 yeľ·~éh~JU$.p,ech'4 buô,µce:p.0<,~v. _rokujé 
~fut% :že sa -Ha ňom budú ,19-peť zúeastniť' aj e-~udoi&rú ; $ : úča~ ' 
s~ou -~tor;y~'.h·s~ už od. :za&í-atjku_. [)9~talo· ac a:ťf'sa .ún•$es:tái do 
ft.lm,a- ~qžňu~, · zaistené sú im--už:u~y;t&vade ilii~1 ·pri1Jir1.e_rané 
ni~leil : ztádadt}llflti, ale •a,j, c:enóu. Cirlf._ev ~fa v;ž-gy ·:ustl0vä1:a, Q -to:i 
a:py ,}fäudobnf nebóli 11ktátení; lfl:!,. {luc!J-0VJ.1ýd1 do-brodeni?,ah,, _ k;t-0- -
ry#)). ~prarpéÚ'9m jE:,_ vi~i;:a;, a pr~to jed~:t;t zrej:mé, že l)ii tfr.ill~~i:~ti, 
a:kq je .Sv. ruk, ·urobí sa všetko možné, aby ahucloba neinóhla 
byť príčinou n~:účas.ti. _:-: ~ 
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Poslanie kresťanskej rodiny. 

Na,. zakľúčenie Eu; 
,0haristic}{ého kongre,
su, kto:r;ý sa, konal 
koncom januára v co
lumbijskom m ·este 
Cali a na ktorom sa 
zóčastnily aj delegá~ 
cie z Venezurely Pe

-r_~, Equatoru, Bolivie a Panámy, Sv. 'otec 
Prns' XII. povedal do vatikánskeho rozhla
su pciležitostné ipos:olstvo, z ,ktorého u
vádzame-: 

' 
~ilovaní synovia a dcéry Colun:ibie, Venezue-

ly, Pe;n, Equatoru, Bolívie a Panan;i.y, Náš ot
cov!ký ?ohľaľ so záľ':'bou Vás vi& bratsky shro
ml!-2denych pred oltarom a pod menom Toho 
~torý-bol_ ·z:ás"tam.cóm posvätných práv, hlásate~ 
l"om, v:zneše1;-ého otcovstva Ná-s-tupcov Petrových 
a, p.Q-vedomy uchovávateľ posvätného ·dedä"čstva 
VIery pre svojich prívržencov. 

Boiím nadeňl.!m sa,. $tafo eJe us.'lmtočneniE: va
šic~- túžop sa ~dial~lo -možno~ pret0, aby ste s'a 
leps1e pnpra;VIh v skole bolesti a -tak s-a stal 
v~š kongres aj gkutkom S:niierenŕa. Dnes 
vsak, k·onečne, s dušami roznietenými v toľkých 
modlitbách a:. utvrdenými :v skúškach shromaž
dili ste -sa a pri-volávate na slávu Bdžiemu ·Ba
ráňkovi; neustále. sa oibetujúcemu a obnovujú
cemu vaše. zasvätenie Jeh<:> Božskému Srdcu 
a čakáte na· Naše slová; aj)y ste si ich so sebou 
odniesli do 1svojfoh d'al~kých domovov u ,o slad-
kú spomienku,. · 

A ~ké iné ~ôžu byť '.Naše slov;á, než slo-vá opä
tovneho povzibudenia, aby -ste si z Mb-in obnovili 
svq,j :k.1:tesťanSiký .žívo.t _'a najmä v duchu vä.šho 
kongroou pokresťančili vaše rodiny, skr~ Eu
,charistiu. 

Dnes. je hm málo · tl:llkých naljehavých potrieb, 
ako je upevnenie k•resťanskej -Podiny, tohto .zá
kladného piliera ľudskej spoločnosti, ktorá ako 
kupola korunuje celú s,t;a,vbu stvorenstva; :triá-
Io je ťakýcp, neajv-rafä.ých potrieb, !l:!ko je oz
dtaivenie tohto prirqdzenéh-o·prameňa života, ak 
chc~me .zachräni.ť samotn:é jestvovanie •ľudstva 
a necl'opu:Stiť, aby v ňom vyšlo navnive:rč• ov0cie 
vykúpenia._ Ved' :možno povedať, že· clnes jé v -ne
bezpeče"nstve nielen jednota a· nerozlučnosť· ro
diny, ale aj jej nadsn:i:yselná Ú:če1nost 

Vzájomné :nerózl.u:č:né ~pdjenie manželov me
dzi :sebou --a_ spojenie :ŕ:oôí~m s deť,mi'-zalo.foné je 
na hís~-e. ·Nuž,lil,kožeby_:newsillí'Ovala, toto puto 
tá sviatosť, :ktorá je plodirellk9u naše,i lásky- a 
skrze .ktocú tvorime -s, Ním jédného, due.ba? 
Olenovia roďiny~n-ecn pristupujú sp.ohene k Sto
lu Pánóvrnu, ,nech prijímaj4 do·svojjch zemských 
sroc to Božské srdce,· ®t◊;'ré : foh stmeli, sp seb0:u, 
pov2JI1esie city-i vôfa a .vtelí" so sebou samým. že-

níéha i neviestu, rodič.ov i deti, l~bo l!en tak hude 
med)zi nim:i jeooo' srdce a jeden ~:vot, J/:t0rý 
ani búrky času, ani súženia, spojené so zápasom 
o život, :nikdy nezlomia, lebo má na sebe pečať 
večnpsti. 

A~/§a;k k:resťainská rodina má skoro božské 
posl3:·nie: prenášať a zapaj'ovať život táik, ako 
sa širi posväitný oheň s jednej oltárnej sviece 
na druhú. Marri'želia, rodi-čia a deti! Tajomstvo 
zemskej lásky! Euch.aristia ! (Sviatosť Oltár
na!). Taíjom~tvq Božskej lásky, ktorá živí a 
zdol_{onaľuje duchovne, kto,rá, dáva kvitnúť zá
hrade rodinného žhrota a ktorá povznáš·a až ,k 
nebeským výšina-ní poslanie zaplniť zem dietka
mi •boiímit , v ·zajal<livom hlase mtorýéh Všemo
húci a Vefoý Otec poznáJva Mas ·s-vojho B.o,
žieho Sy:n-á. 
Keď sa č1~novia l's:resťanske-j rodiny prostreci

rúctvom vtelenia sa do Krista pretvoria, získajú 
-tak prarp.eň, z ktorého . potečie posvätn~ť do 
krbu i Cirkvi. Ved' kdeže ~nde- mohli by nájsť 
ipohlady rozw:r_m,. obo.zretnosi a stebaza:búdania, 
ktÓ.ťé od nich vyžaduje vy:c-bo.vávateľs:ké posla
nie,? Kdeže by sa :r:o,zvinul harmoniokejšie a 
úp1nejšie duch detí? Euchari:štia je prame
ňom « božej milosti, ktorá dfuva. krá:sú. ako svet
lo» (:Sv. lfowáš, K. Z. XXX., č. 5). Chcete, aby 
vaše .deti boty,, p-rituľ;p:é a poslušné? V Euch,1"!,ri
stii jle pritóiruiý ~á-m vtelený Boh, ktory b<:>l po
slooný Jozefovi a Ma.rii a. žijúc s nimi vo sv.ätom 
rodinnom -lvruh-u; rástol na múdrosti, veku a 
milosti 1.m~d Bohom i ľuďmi (Cťr. Luo. 5., 51-
52). A chceteclwnečne, -a.by deti m-ály šľach!el,né 
dty a vysoké ideály? Eucharistia má pôvab bož
skej rrež'rioi,ti a. jle. najskv~lejším súb:rmom n~:vy
slbviteľný-c'}1 plánóv célé:ho Vykupiteľa. 

Nuž azda preto chce GiTkev, apy rodina, život
ná buňka spoloc.nosti a teda aj' jej siµnej , bo
la-obrodená a pčistená a ta!k -sa s.tal~ stréd:iskom 
príťažliv'-0stí eucharisticliých účinkov, čím sa ot-
voria najkrajšie dejinné kapitoly domáceho 
krbu s Najsvätejšw Sviatosťou. 

Vase:; prv& sv. P,rijp:rumie, keď v~s ako ·d:eti 
za ruky viedli rotjičia k -oltáru, vaše prijíma
nie pred oltá:r@m, ow.obeným svadobnými kvet
mi, pr;v:é sv„ pdj:íri:i.anie vašich detí, ktorými vás 
Bó)i požebiia.l, n.6<_jcl'né a .s0,atočné sv. l)rijíma• 
ni~, neZl':J,budnuteJ'né y rodine :a úteGhyplrté sv. 
prijímanie pn odchode, ~ilwa.ných bytostí na 
večnosť.i ! Kiež ·pekel-:irá zlob~ nilidy ne-vyrv.ez va
štch svatieb a z: vašich rad.Qstných. i smutných 
chvíľ' Eucha.ristiu! Kiež by ste 'niikdy nezaJbúdlŕ; 
že Kristus · ·sa · v nej naelroä.i, ::i!by vám ,pomohol 
v obetovaní sa. A tá:Mo zaiste kresťanská- roilina
alebo ru:kťiy nepresta{!e-byť ,~o-u,to., alebo sa 
ňou sta,ne -zno,va; •i rkeď sa Pola akokoľvek ódklo
nila od prav.ej cesty. 
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ZA OBRATENIE HRIEŠNIKOV 
Dňa 11. februára vydal Sv. Otec 

Pius XII. výzvu k biskupom celého sve
ta, v ktorej vyzýya d\tdhovných i laikov 
do boja proti bezbožníctvu. Prvú fasť tej
to výzvy priná.cšame v našom- preklade:-

Boj medzi d,obrými a zlými, ktorých činy v 
naprestajný~h srážkach medzi sebou tvoria ple
tenec dejín ľudského ,pok:olenja, bol len málo
kedy, ba možno nikdy ta;ký prudký, aiko v dtn.e-
šnýéh časooh. . 
Keď My s tejto Vatilmnskej skaly obrátime 

zrak v ktorúkoľvek stranu sveta, máme zaiste 
príč~u, ·aby sme sa dtili plní dbdivu a radosti 
Ie?'° vidíme rady dobrých zaskvieť sa v čno: 
stia~h a to v prvom rade zásluhou neoblomnosti 
a slávy mučeníkov. ktorí nám pripomínajú 
prvé č-asy kresťanského náboženstva· no na 
druhej stt'ane premáha nás smútok ~ úzkosť 
lebo vidíme, že zlooť · planých dosiahla neuve~ 
ri~ľnú hranicu plností, v iných časoch naooaj 
neobvyklú. Cítime odpor, drahí bratia, keď 
hovroríme o torri.to nešťastí, ·8Jle pre Náš Apoštol
ský úrad nie je Nám moižné milčať. 

Tá pyšná nevšímavosť a ľahkomyseľnosť 
k božím vedam, ktorá bola ,prvým pokleskom 
čloyeka, vzbúreného proti nebeským príkazom 
a Je kalným prameňom všetkých hriechov až 
do ~ašroh dní, ·a.ko chytľavý mor sa hadí a pre
pukava skoro v celom svet.e, ale najmä v niek
torýeh krajinách, kde sa podnieWo sprísahM1ie 
« proti Pánovi a proti jeho Kristovi» (Ps. 2,2) 
zapríčiňuje nékonečný rad z}a, leibo tam, kd~ 
sa ods,tráni Boh. človek je vyzlečený zo svojej 
duchovnej dôstojnosti a stane sa zba:belým qtro
kom hmoty a až v koreňOdh. udusí všetko čo 
je čnosť, láska, ná.dej a krása vnútorného' ži-
vota. . 

Nepriat.elia ~ eho mena s opovážlivosťou, 
ktorej s.ú schopní, zmocnili sa všetkých prostried
kov: ~nihy, brošú'.ry, časopisy, r-adio, ~hro
maždenia, vetejne ni.a:rufestácie, súkromné roz
hovory, veda a umehie, všetko je v ich moci na 
šírenie ha,ny proti s vätým veciam. « A z hlbín 
vystúpil dym ako z veľkej pece, a zart:milo sa 
slnce i povetrie •dymom z hlbiny » (AJ:)ok. 9~') . 
My veríme, o drahí bratia, že toto sa nemohlo 
stať bez zásahu pekelného nepriateľa, ktorého 
cieľom je nenávidieť Boha a znivočiť človeka. 

'Nech teda neleži nič viac na vašich srdciach, 
na srdciach vaši~h kňazov i veriacich, svere
nýcll .do vašej starostlivosti, ako podnietiť svä
té preteky na obranu Božieho mena, ktoré anjel
ski duoho_via :zvelebujú. Povznesúc zástavu Mi
chata Ar.cihan:Jefa a opaanl'.júc zvolooie,: « Kto ako 
Boh?», ,postavte proti znevažovateľom Veleb
nosti Božej pevnú vôľu brániť, milovať a kár&ať 
meno Božie. 

Tí„ ktorí hania toto Meno s toľkým opovrže
ním, nielen že ·sa stávajú vmn.iikroi strašného 
hriechuJ lEfuo « nenávisť proti Bohu je viac ako 
hocičo iné hriechom ,proti Duchu Svätému » 
(Sv. Tomáš. Summa Teol., 2-2. q. 34, art. 2 
ad 1), za ktorý ich neminie ťažký trest, ale 
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ukaJZUjú jasne aj to, že majú dušu skazenú naj
čieroejším nevďwkom. Ved' oea.j, čooe je po
trebnejšie, čo užitočnejšie, ako zvelebovať a 
uctievať Boha? Naše ustrojenie, naša duša i te,. 
Io, rozumové schopnosti i ~ila telesná sú od 
Neho, slnečné svetlo, povetrie, plody zeme, ,živ
nosť a radosť zo života, ako i to, iío je najhlav
nejšie, milos.ť božia, ,pravda i spasenie v ňom 
m~jú svoj pôvod,, každé naše dobro je darom od 
Neho. · 

On je vševediaci a najmilosrdnejš~ či už vte
dy, keď nás láskavo ,potešuje, alebo trestom 
napráva. ZaJkažd.ým, keď nás trestá, je spravod
livé, že trpíme, l~bo « dostávame to, čo sme ,si 
zaslúžili ~ (Luk. 23, 41) , a takto samotná bolesť 
skrze jeho nekonečnú múdros.ť stáva sa ško
lou čnosti a úrodnou pôdou blaženosti večnej. 
Pre toho, kto je vt~tn.Ékom a d:edičom Boha, nie 
sú dôležité udalosti priaznivé alebo n.epriaZlll.i
vé, lebo ak Jeho nestratíme, nič nemožno za 
stratené po~adať. 

Musí sa doložiť ,že iáska k Bohu prináša ľu
ďom :záchranu, kým naop-a,,k, v odďal'ov'aini sa od 
Neho dozrievajú nešťastia. Ktože necíti obavy 
a hrôzu pre rivalitu a nesvornosť občanov, pre 
hrozívosť vojen, ktoré v ibudúcnosti boly by ako 
dosial' niikd'y wažedné pre silu nových ibraní? 
Preto My pozdravujeme a :schval'ujeme s rado
sťou také počíname, ktorého cieľom je rozptý
liť !hrozivosť v úsilí sjednotiť národy do spoje
nectiev, ktoré iby ich čim tesnejšie k sebe pú
taly. 
~ toto všetko bude mať základy na pohybli

vom piesku, rozsýpajúcom sa pri prvom ná,pore, 
ak cit spoločného bratstva nezavládne na celom 
svete, posilniac dohody, utúžiac spojenectvá: a 
učí:niac posvätnými a trvalými vzájomné prí
sľuby. Skúsenosť nám však ukazuje celkom 
jasne, že ľudia sa ·necítia lbyť bratmi a súčasne 
necítia sa byť všetci diet:kami toho istého Otca. 
Bez 11cty k najiVYššiemu, Pámovi, zákonodarcovi 
i sudcovi, slová spravodlivosť i nespravodlivosť 
ostanú prázdne a bezýznamné; búra sa mravn.ý 
zákon, zločinnosť sa rozrastá, kde sa cíti 
beztrestnou a trúfa si spáchať 'a:kýkoľvek zlo
čin; takí ľudia pre ktorých jedinou hanebnou 
radosťou je, požívačnosť a násilenstvo, vrhajú 
sa do neprestajného vraždenia a:ko dravé zvery. 
V náš prospech je všetko iné tam, kde sa slúži 
Bohu. 'Nec,h sa-. teda v hlibke čistého svedomia 
s najväčšou úctou a oddanosť-ou oslavuje Boh, 
k-torý je všade prítomný a miluje nás, lebo toto 
je cesta stále sa zveľaďujúc.ej čnosti a veľkého 
napredovania od vecí vonkajších ku v.nútoroým 
a od týohto bez vykoľajenia 1k nebeským. 

Na vzbudenie stále živšieho náboženského ci
tu a na prípravu obrany proti ra.dom nepriate
ľov Božích, ktorí, znešvárujú naše storočie, my 
máme veľmi silný ~rostriedok. Véd' č~e sa ne
dá dosiahnuť modlitbou? Co nezmôže prosba, 
k,torá sa dvíha v mene Krista z čist.ej a poniže. 
nej duše, ked' je ona posiln!ená pevnou dôverou 
a sprevádzaná r~om dobrých skutkov? 



v bazi Ii ke · Sv. Petra. 
(PQlkra~ovanie) . 

- Lebo ~e,poslucha!l pá!pe~a n-a veľké pohor
šenie V'eriacicih a šik-Odu apol'QČnosti. 

- A rprečo neipos1úicliá.l? - ihrnuly sa, na 
otca otá2lky 9-etí. 

0teG n:anµesto odpovede vyzval deti, a;by si 
kľakly, lebo už boli zasa pred kaplnkou Naj
svät-eJšej Sviatosti, :ktorú u:zaV!iera boµatá mre
ža a ozdobuje p02;látená štuka.túra, ako aj dve 
SOC'hy. Na oltári je skvostný svä:tostánok ,z ;poz-
1átenfho bronzu, ktorý je tiei, $pravéný podľa 
nákresu od Berniniiho. Ozd(jbuje ho dvánásť 
d:rl:!,hocennyeh st1pilkov, vykhi.daných dFabými 
karn-eruni a s vydl:i>razeníin <lNianástkih apošto
lov. Na kup:Qle svä-to,<;:táclru je postav-a Vzkrie
seného Spasiwľa. Po krátkej modlitbe podišli 
bližšie, aJ>y lep_šie videli. 

Pán Guido upozornil potom deti najmä na 
obraz :Pr~staivujúci Sv. Tmjici,l, ktorý je ,1ad 
Svätostánkom. O'qraz je maľovaný na plátne 
a jeho aut,oro:m, je Peter ,z Cortony. No, Ferko 
'bol priveľmi. ~ujatý pohľadom na skupiltlm 
mrulý0h « farári:kov- » v červenýC'h rúéhach, 
ktorí kľa.ča;lii za 'nmú · na dl!~. a ve!'mi vrt'.icne 
sa modlili, tahle .nestjhol si v.šup.núť, ke'ď otec 
hovoril, že spo:r:nenutý 01brruz ,S;v. Trojice. je_ je
diná maľba n~ pláitne v celom svätopeterskom 
chráme. Len Maŕcela -sa zadivH'lls : 

- J,é to mc#né, ie iby to, bola joorná n;tal'ba? 
A ostatné obraJzy? ' 

- Všetky . ostatné 'o,braJZy sú z moza~y. 
Všimni si dobre a uvid[Š, 

- A čo je to mooaika? 
- To ti yysvetlím neskoršie. 
Pohli sa cťaleJ · a po Jliiekol''ký.ch krokoch už 

stáli. pred pomhlko:in pápeža Greg9ra XIII. 
('1572 - 1583,). Jeho velebná p~tava vymká 
m€1dú sO'Chami, predstavujúcimi Náboženstvo 
a Silu, z ktory-c,p pryá je vyob'í'azená s Evanje
liom a dn1há odhaľuje urnu. :Marseelu zaujalo 
v· mramore rez;ané vyobrazenie na urne-, predsta
vujý.ce zá~ťup postárv, ohlečenýc'h do najrozťna
nitejšíeh krojP'V a shromažďujúcich sa 01kolo 
páp~a, 'k~rý sediac prijíma akýsi d_ar._Fígury, 
ako ;ia zdalo, predist:;wqV'aily ika'ľdinalov ~ pre
látov. Marcela. -cb.celá vedieť, ,čo to mbi'a. 

Otéc pov~ďal äeťoll}. iba toľko.; že ,to -vyo;~ra
zenie pPedstavuje ref'omi.ru kal·en_d;ára., usku
točnenú ~a ,Whto, veľkého: pa;pež'a a na jeho roz
k~. Na zobraizeni pápež sa radí ·S v;yi:rik~júci
mt uče~cami, :r; kit,oŕých mnO!hí 1bo~i iliňamii 
a Qbl'.ec·ení sú v šate, ruký $ vf;edy nosil. 

D/il'.Š.í hrob j.e j~od;uchý. ·Boo mramoru, bez 
p<:>mhí!ka, bez n~pisov. Iba, men:o: Gregor XIV. 
Vo:svojej jed:noduohosti jeJto, ná,hrqbo:k jedineč
Tuý. :Nie div;,-že deti. ,si viac všúnaly veľkú mozai
ku 'p_pdľa slávne:f maľby od Dl)me,piohin_a, ~tor{j, 
pred:Štawje.Prijí:ma,i:tle Sv. Hi~r.oný,ma a pokrýva 
jednu stra,nu_-kupolového ,piliera.. Z :~adše:ni'a vy
trhol< deti ~ba otcov hlas, ktorý: ich -volai, aJby 
si šÍy pozrieť kmplnku Gregorskú, j~u z naj
väčších vo Svätom 'Petre a célú okrášlenú mo-

zátika;mi; zobrsa.zujúcimi Pannu M~ri"U. Aj oltár 
v tejto kaplnke, boha,to ooodbený alalbastrom, 
a;m~ystom a drahými kameňmi, udrel do oči 
našim náivštevmkom a od jedného ikňaza, kto
rý r vysvetľoval inej skupinke :n~vštevnikov 
vzáG:nQSti téjito ik3.iPlniky, sa dozvedeli, že obll'aZ 
P~y Marie je freska z rr~kru 1118, ktorá po
chpd:Lešte zo. sta:r:ej b~i:ky a že pod oltárom: je 
pooliované tel9, Sv. Gregoca Názianskeho) pa
tri;archu z Calrihrád111, kt orý umrel :r<>k,u 3~9 i do 
Ríma ho previezol p~pež Gregor XIII. On ,aj 
túto k~plnku dal po,sta.viť a nazva,l ju Gregor
skou. 

- Prečo pri s-OC"h.ách pápežov stoja vždy áj 
ženské postavy? - spýťa;l sa Ferko, ktorý sa 
nevedlel :nasýtiť rpuhl'ad'.u na dv-e 01l?,rovské" posta
v-s~ stojace na bokooh pomruka Gregora XVI., 
ktorý je neďa.!eko. 

- Nie vždy, - odpovedal otec. - Ale kde 
sú, tam ony znáJrorňU:j:ú rómerié čnosti. Tiieto 
dve p,redstavujú Múd,rosť a Obozretnosť. 
Kráčajúc ď~ej !ku 'lkrlžovej lodí,_ videli v~lépné 

mauzoleum Benediikta XľV., !ktorého postava 
ty-čí sa s takou kráľovskou majestátnosťou 
uprostred dvoch sôch, ,pre<lsbavujúoich Múdrosť 
a Neži.stn09-ťi že jej · ,postoj je oza:j jedinooný 
medzi všetikými sochami pápefov vo Svätope
terskom o}lráme. Na oltári oproti je veľká mo
zaika,,, znázorňujúca . jeden zo zázra;kov Sv. Ba~ 
zila Ve~kého: Obrátenie cisára Valent,a, ktorý 

Pornqik pápež:a l(lemf nta Xl!t v bazilike ··sv. Petra 
je .c;hýroe: dielo-sochára Cano:vu. 



sa vo vytržení potáca, rozoznávaJuc Boha vo 
sviatostných spôsdbooh, ktoré onu ukazuje Sv. 
Bazil. 

Talk došli až do pravého rame11a krížovej lo
de, čiže do pravého traillSeptu, ktorý má tri 
oltáire s veľkými mozaikovými obrazmi. Bočné 
predstavujú Sv. Václava, českého kráľa a umu
čenie Sv. Era.zm.a, kýtn prostredný obra.z muče
nícku smrť Sv. Procesa a Marti.niána, ktori boli 
strážcami Sv. Petrá v Mamertskom žalári. 

Zastavili sa tu ešte na chvíľočku, aby okom 
zmerali veľkosť mozaikových obrazov a potom 
pr~i k pomníku pápeža Klementa XIII. (1758 -
1769). Pomnílk je majstrovským dielom socbára 
Ca.novu. Tak Fet1ko, ako aj Marcela nevedeli 
odtrhnúť oči od tváre modliaceho sa pápeža, 
ktorej výra.z je neporovnateľne živý. I dva le
vy, ktoré ležia pri nolhách sôch Náboženstva 
a Génia, upútaly ich pozornosť. 

- Veru, sú pekné, skoro ruko živé, - pov~dal 
pán Guido. - Akoby vyjadrovaly ctty, ktoré 
ovládajú alegoric'ké figury. Lev pri nohách Ná
boženstva je -bdelý hrozivý, kým ten, pri 
nohách Gén.ia, uboleného nad smrťou pápeža je 
zronený a ospalý. ' 

·V 'blilJkej kaplnke Sv. M!icha!la Ferkovi sa 
pä.čil Archanje}, ktm:ý sa spustil s neba ruko 
blesk, aby prebodol /zhodeného zlovestného dra
ka. Táto J:crásna mozaika je urobená po<tľa chý
rečného obrazu, ktorý na plátne namaľoval u
melec Guido Reni. Pôvodný obraz je uschovaný 
v kapucínskom kostole na Via Vittorio Veneto. 
Avšak pozornosť Marcely bola upúta.ná inou 
veľlkou mozaikou, možno najkrajšou w všet
kých, ktoré okrášľujú oltáre chrámu Sv. Pe
tra. Je to mozaika, ktorá si zasluhuje pozornosť 
pre jemnosť a obdiV'll!hodn.ú techiliku, s akou 
boly vybraté a pospájané jednotlivé farebné ka
mienky, z ktorých Je složená. Táto mQZaika je 
zasa urobená podľa obrazu od Guereina, na
chádzajúceho sa na Kapitole a predsta.vujúceho 
Sv. Petronil:l.u, pannu a mučenicu. z prvého sto
ročia. Svätica je zobrazená vo chvíli, keď ju 
vyberajú z hrobu, a:by ju ukázali básnikovi 
Fla!kíkovi, ktorý si ju žiadal za ženu. 

- Tradíciou zachovaná povesť o svätici, -
poveclaJ. otec, ktorý medzitým nazrel do sprie
v.odcu, - je plná poezie. Talk ruko Cecilia, aj 
Petronilla, zasvätila svoje srdce Bohu. Odoprela 
stať s.a manželkou vznešeného Flakka a na 
vlastnú prosbu obdržala od _Boha milosť zom
rieť a taJk sa vyhnúť pokušeniam sveta. Pod 
oltárom sú jej telesné pozostatky, ktoré sem 
boly prenesen:é r; 760 na prlka:z Pavla I. z po
hrebiš-ťa Damitilinho. 

Pred' neq.lalekým pomníkom Klementa X. 
(1670 - 1676), -ktorý je prácou viaoerých umel
cov, Fer,Jw ·bol ta:ký dojatý jreľkosťou sôch že 
pristavil aj sestru. ' 
v -;- Veru1 - povedal otec, - aj jedn.a jediná 
casť tohtó pomníka, ak-0 napríklad socha pá
wža, socha BláJh~o:nnosti, alebo socha Dobro
tivosti, pripadne nízky relief, predstavujú_ci ot
váranie Svätej brány, na inom mieste boly by 
samy o sebe dielami monumentálnymi. No, vo 
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Svätopeterskom. ohráme v~etk,o zarpadá·jedno do 
· druhého, všetko je tu v takom súlade, až možno 
povedať, že splýva, stráca sa v jedinej veľkole
posti. ... \ íl~ 

Talk došli do zaoltária ku tribúne, čiže apside, 
ktorá sa im teraz videla väčšou než predtým. 

Na otcov pdkyn jeden z l!;ostolných sluhov, 
ktorých tu volajú « san.pietrini », otvoril im 
dvierlra v zábradlí, a:by sa mohli priblížiť ku 
Katedre, čiže k Stolici Sv. Petra, ako aj k wh
robníkom Urbana VIII. a PaNJ:a III. ktoré tak 
so stránky architeiktonickej ruko aj sochárskej 
patria medzi najkrajšie pomníky v celom chrá
me. Náhrobník Piavla III. (1534 - 1549) je díe
lom Viliama z Portu, ktorý ho vyhotovil podľa 
pokynov Annibala Caru, inšpirujúc sa Michelan
gelom, najmä pokiaľ ide o mod~lovanie bronzo
vej postavy pápeža s podivuhodnou hlavou. Na 
bokoch stoj-a soohy Spravodlivosti a Opatrnosti. 
Prvá z nich je naozaj prekrásna. Kovové rúcho 
ktoré ju pokrýva, ponáša sa svojou faribou n; 
mraimor. Histo;kaJ podľa ktorej by malä socha 
vyobrazovať papezovu sestru Júliu Farnesku je 
nepravdivá, lebo umelec túto postavu, ktorá ho
la určená na iný pomník, vytesal už dávno pred
tý:m, než začal robiť pomník Pavla III. 

Na ľavej strane oltára je pomník Urbaina VIII. 
(z ro~u Barberini, f62v3 - 1644). Aj na tomto 
pomníku postava papeza je z pron11,u kým so
chy, znázorňujúce Charitu (Milosl1<hlú lásku) 
a Spravodlivosť, sú z mramoru. Na rakvi z čier
neho mramoru, okrášlenej pozláteným bronzom 
smrť zapisuje do veľkej knihy meno zosnulého'. 
« Urbanus vrn. Bariberinus Pontifex M.aximus » 
~Urban VIII. ,Bavberini Veľkňaz). Strana knihy 
Je poodhrnuta, aby sa daly na predchádzajúcej 
strane čítať začiatočné písmená mien iných 
zomrelých pápežov. Charita (Miloordná láska) 
na ľavej strane divá!ka túli k prsiam nemluvňa 
kým vä.čšie dieťa sedí na z.emi a plače nad stra~ 
tou ochrancu. Po pravici je Spravodlivosť oz
brojen_á mečom a anj,elilk, nesúci korwclské 
sväzky. Tu i tam sú roztrúsené v-čely barberi
novského rodinného zina:ku. A práve na tieto 
včely sa Fenko veľmi zvedavo poreral. Upozor
nil na ne aj sestru a tá sa obrátila k otcovi s 
poznám.kou, že vo svätopeterskej bazilike vidieť 
skoro všade trochu včiel. 

- Ci Urban VIII. ,bol taký veľký pá.pež? 
Veru otec aj sám sebe dával tú istú otá.ziku, 

ako mu '.lcládJ.y deti a nemusel sa ani do sprie
vodc!1 . pozrieť, jednako bol presvedčený, že sa 
nemyh, keď odpovedal, že veru bol. Cas však 
plynul a oni si mali ešte mn.oho veci obzrieť. 
Vyšli zo zaoltária, čiže apsidy a keď « sanpie
trino » za nimi zatváral brá,ni~u, poveď-al im, 
aby sa- obzreli a všimli si holubicu, znázorňujú
cu Sv. Ducha, ktorá je vymaľovaná na okne, 
ako aj štyroch Cirkevných učiteľov. ktorí nesú 
Katedru, čiže Stolicu Sv. Petra. Len biskupské' 
mitry Sev. Augustína a Sv. Ambroza majú vý
šku šesť stôp, kým holubica je asi tri a pol $topy 
vysotká a r(Jlzpätie jej krídel meria skoro šesť 
stôp. 

Loone Gessi. 
(Pokračovanie nasleduje.) 



K ap i to 1. 
Kapitol (po latiooky Mcms CapitoUnus, po taliansky Cam

pidoglio) je jeden zo siedmych pahorkov, na ktorých bol posta
vený staroveký Rím. Hoci veľkosťou je zo všetkých najmlenší, 
jednako ho možno smelo pokladať za najdôležitejší, takže 
často pod slovom. Kapitol myslelo sa :celé mesto Rún, l~bo 
tu bolo stredisko politického i náboženského života. Kapitol sa 
vypína na ľavom brehu rieky Tibery a jeho chrbát sa tiahne 
lomenou čiarou od severu na juhozápad. J'eho najstarší názov bol 
Pahorok Saturnov (Mons Saturnius) , neskoršie ho premenovali 
na Pahorok Tarpejský (Mons Tarpeius) podľa takzvanej Tar
p-ejskej skaly, s ktorej shadzovalí v staroveku, zločincov. Tento 
pahorok nepatril pôvodne k najstaršej rímskej osade,ktorá bo
la založená na Palatine, ale o •krátky čas bol k nej pripojený, 
keď zakladateľ Ríma Romulus otvoril p.a sedle, ,zvanom Inter
montium. ktoré je medzi jeho dvoma vrcholkami, azyl pre pre
nasledovaných utečencov, a.by nimi svoje novozaložené mesto za
ľudnil. Už vtedy bol celý pahorok opevený hradbami, k,toré 13a 
usilo.vali dobyť Sabind. V VI. storočí pred Kristom rímsky kráľ 
Tarquinius Priscus založil na Kapitole veľký Jupiterov chrám. 
Pri kopaní zálkladov našla sa vraj ľudská hlava, čo sa pokladalo 
21a doibrý ·znruk, lebo veštci predpovedali podľa toho, že Rím 
sa sta.ne hlavou sveta. Aj terajšie meno Kapitol sa odvodzuje 
od t<>hoto nálezu (caput - hlava). V stavbe Jupiterovho chrámu 
pokračovali Tarquiniovi nástupci, ale dokončená bola, len v 
prvom roku rimskej republiky (509 pred Kristom). V podzem
ných chodbách chrámu, ktorých časti sa zachovaly až do 
dnešných čias, bolý ul~:né Sy,biline knihy a iné v,zácne poklady 
starého Ríma. Chrám bol najdôleži,tejšou rímskou svätyňou 
a spočíval na vyvýšených zMtladoch, k,toré maly dížku asi 59 
a šÉrku 55 m!etrov. Priečelie cilrám.u, obrátené na juh, tvorily 
tri rady po šiestych dórskych ,stlpoch a 'ostatné strany boly 
o~obené jedným radom stlpov. Vnútro bolo rozdelené na tri ce
ly. V prostrednej bola socha Jupitera a v ostatných dvoch socha 
Minervy a Junóny. Zprvu 'bol chrám dosť j,ednoduchý, ale časom 
sa ozdoboval z vojenských koristí tak, že. bol preplnený sochami 
a zbraňami. V Jupiterovej cele schádzal sa na sHwnostné zasad
nutia rímsky senát. Chrám štyri razy vyhorel, ale po každom 
požiari bol znova vybudovaný ešte s väčšou nádherou. Pri prvom 
požiari roku 83 pred Kristom zhorely aj Sy,biline ·knihy. Posledný 

Poblad n~ Kapitulské námestie so Senátorsk_>·m palacom v útadL. 

Svätá Stolica 
Medzinárodné ku1t6rne stre-

clisko v Ríme? Talianskou tla
čou prebehla zpráva, že istá sku
pina továrnikov založila ústav, 
kitorého cieľ.om je podporovať 
utvorenie Medzinárodného kul
túrneho strediska v Ríme. Síd
lom plánovaného strediska má 
byť skupina veľkolepých budov, 
v ktorých sa mala roku 1942 
konať sveto;vá výstava. Táto vý
stava pre vojnové udalosti sa 
nemohla uskutočniť a polodo
končené budovy sú až doteraz 
opustené. Zpráva o plánovaní 
Medzinárodného k u 1 túr n eh o 
strediska v Ríme bola prijatá s 
veľ•kým natlšením, i keď 13:8. už 
teraz zjavujú nemalé poohyb
nosti, či sa 'ho podarí uskutočniť, 
lebo na d:ókončenie budov, ako 
aj · na ich zariadenie a výzdobu 
nepodarilo sa zaistiť dostatočnú 
sun;m. 

Sobáš amerických filmových 
hercov v Ríme. Tyrone Po.wer a 
Linda Christian, slávni americkí 
filmoví herci mali dňa 27. ja
nuáira sobáš v starobylom chrá
me Svätej Jnrantišky Rímskej. 
Na ioh sobáši sa zúčastnilo 
mnoho osobností z umeleckého i 
däiplomartického sveta a v kru
hooh rímskej šľachty, kde má 
Tyrone Power viaieerých pria
teľov, pakladá sa táto svadobná 
slárvn.osť za naj,význa.rnnejšiu 
spoločenskú udalosť tejto sezo
ny. Zástupy divákov shromaždi
ly sa neďaleko chrámu na uli
ciaich, aby mladý pár srdečne 
pozdravily. Hneď po sobáši 
pr.ijaJ. mladoženíchov aj Sv. O
tec PiusXIl. na·zvláštnej audien
cii, počas ktorej odovzdal ako 
svoj äar mladuchte krásny ruže.. 
nec. Na sv,adobn.ú cestu odišiel 
mJadý pár do Rakúska a povrá
va sa, že do Holywoodu s;3. vrá
tia 1:ba o dva mesiace. 

Rúnsky karneval. Tohoto ro
ku 1bol po pr.vý raz s veľkým 
úspechom urobený pokus obno
viť dľa starých vzorov chýreč
ný rímsky karneval, spojený &l 
sprievodmi masiek a všielijaikými 
ľudovými veselicami. Okrem 
tcYhto karnevalu vydržuje sa aj 
karneval v prímorskom meste 0-
stia orga:n:izov-any podl' a v-mm 
karnevalov, v Ni,zze a:in.ýcll ~ 
stách francúzskej a talia,nskej 
Ri:viery. Ostijský. karneval vyz-
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J:18.Čúje sa miro.žstvoJi). . alego;rip
,kýoh vozov a d:ozlľčnými súť.a
žia:mi „ a cprét-ekami, pr-i k.torýe:h 
sa voli kráľ karnevalu a Miss 
.ékarnevalu. 

·Jubilejné z;námky a mince. Z 
,prfil~žitosti Sv. roku vatikáns1ta 
J>OŠta vydá Z·Vláš.tne j.u·bllejnB 
známky, z • ktorýoh jedna seria 

··bude véuova:ná veľkým rirn
•sk~ :bazili1tám, rt. j. ' Svätow
terskej, Svätf:?pa~lskej; Late
"ťánskt;J a; 'Santa M:aria Maggio,
re .Všetky tieto baiZiliky majú 
. ltplk0'Vané Sv. hran.y, -~té: sú 
· .Zamurov,ané a otvár'ájú sa iba z 
· príd.e7.itosti Sv. roku. · In-:ť seria 
poštových znáimók . hude., lťk.o sa 
ožilamuje, venovarlá Sv. Otcovi. 
Pokiaľ · ide o pa.mij,,tné minc.e; 
tieto budu razené·zo s.trieibra· a zo 
zláita a h.ooi sa. ešte presne ne
vie., ako budú vy.zeráť,, jednako 
,sa p9kl~ za isté, že na· j~ej 
strane bude. obraz~Sv. Otoa Pia 
XII. Tieto m:i!nee ako sa ozná- . 
muje, hú4ie razť 'talianska štat-
na minoovň·a. · 

Sta.rá stanica .Termini zrúca
ná. Keďže 1iová v:-eľkolepá sta
nica Ter.ini:ni v Ríine sa už po
m:á.ly dokončuje, v tý,chto dňoch 
m-úcali sb!,i'ú staničnú budovu, 
namiesto ktorej sa p.ostaví pos
le:dln:á: .čast, nov.ej budovy, \ako 
aj r~čn,é staničné zariadenia 
rím$,ej .poozemn;ej železnice. 
T.ak no.:v.á sta,ná:č;nä. bu.d.oV\~, alr'o 
aj prvá časť pocfzenuíej Železnice 
majú sa-d~ôhčiť ešte tohto ro
ku, a!by sa mobily dať do prevád
zky na.Sy. rak; . 

~iailski filmoví wneÍci ma
nlf~tujú. Ta.Ji;ans'ki filmoví u
meilci: a robotníci filmÔ:vého 
1prieiny,slu ,sú n~po1fojní, · 1ebq 
veľká ikori.kuťé;b..da: zahlianic
nýoh filmov ~sk~ & 'Íl!Z!l.dia 
~~e talia~ke filmy. V ne
ô,eľu, dňa 20. februára holo te· 
da na velikom ·"rlmsk-Oim námestí 
'Pi~ del: PQpólo veľké: shro-: 
;ma.Merne, ~ ktorom prehovorili 
na;~~jší ta1fä.nslti fil,rqoví -u
melci. >a, vo sv:ojioh . I'ečiach _ žia
dall;:aby boL vý®Jľly ·zá;lton, kto
,rým by :sa ohranil tailiansky film 
a ®Y všetky ,~ns:ke kiná bo
ly- prinútené.;predvä.dzať lstý, ini
,rumáany počet filinov · dOínácE?j 
~qby'. Svoju ~osť odôvod:
,nujú film-0m . Uilllelci tak, že t{l.
,fuµisky film- Si takú.to oc:hr-anu 
,izášll,Zi-, .ieJxtJ1,lelell d9siihol, ale 
a:j prévýjil. úroveň zo zahrani
.~a ~~ých fillnov. 
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raz01bol Jupiterov chrám obnovený za cisára Domiciána roku 80 
po Kristu a v tejto fo:nm.e sa fach.oval až do ·za,čia1Jku stredovelru. 

Kým Jupiterov chrám ibol 0Zdobou a dodával posvätný ráz 
juméinu vrchol•k.u Ká.pitolského pa:hork,u, ;,ever-ný vrcholok mal 
v-ý~am a,ko tvrdza, ktorá bola obsadená ,vojenskou posádkou 
nielen počas vojen a .-vnútorných nepokojov, ale aj počas ľudo
výdh shromažd.ení, U8;ti.V,8;llýoh. comitia, a;bý mesto neostalo 1)>ez 
obrany za ten čas, k~ občania .snemQ:Y,ali. Počas brap;n&j poho
tovosti viala ;na vr-choHttt tvrd.z.e červená •zástav!;).. Roku 344 búl 
na pevnôstke postavený chr:áim Junony, krtor.ú volali tiež Moneta 
(Uponúnateľka) a pri tomto .chráme l:!ola neskoršie.' ,zariadená 
mincovňa. (-po1la:liansky,,sa aj teraz :volá kovový rpeniruz, t . j. mih
c~ «moneta»). Postupom č~ bt>lo na Kapitole vy;budované 
ešte niekof,ko menšfoh sväitýň rozlJčným bohom a bohyniam. 

Aj dti~ný Kapitol vy.niká ciekoľkými krásnymi a p•amärtný
mi budo.vam.i. Tam., kde bol ked'ysU::hrám Junony 11.Ž od IX. sto
ročia stojí cm-árri Panny Marie na. Aracoeli, kt<,tého terajšia 
podoba je z ciku 1464, keď ho prestavoyali. Na troskách Jupi
'terovho cb;rámu, ktorý sa v stredoveku. ce1kom roo;padol, v XVI. 
storočí bol postavený palác Caffärelli. Sedlo uprostred pahorku 
zmenilo sa v XVI. storočí .p-qdl'a; nákresov a plán:Dv Miehelangela 
na utešené námestie, .!ktoténo hlavnú stranµ tvorí na zá:pad obrá
tený S.ená,t.Qraký palác, v.ybuc.lov-aný na ·záikJada:oh S:taré1i:o taJb.tila
ria, čiže št,átn~h9 archívu. Senái\órský palác Je rímska mť!'stská 
ra-dnica a: ,s jeho veže je. prekrá-suy pohľad na -celé ·mesto. Se
vernú stranu námestia uzavíera Kaipttolske ,muzeum v kto
mm sú Uložené vžáťne. sbierky 1ltlas.k:kých starožrtnosti' Na:jmá
mejšia je \bronzová socha lkapitolsk~j vtlčice, ktorá podľa povesti 
odplekala zaklaida.1:íéľ-a Rím.a Romula a jeho br-ata a ikt-orej; obräz 
je aj ,Y. zn.alku me~ta Ríma. -

Na južnej strrune rťáime.sti.a je palác Konrervátorov; .ktot-ého 
priečelie . je :také isté ako prieče]ie múzlea n~ ~vernej strane. 
V paláci Konzervátorov o.krem múzeálnych ~biero.k je umiestnená 
svet9Chývn,,a ~pLtolská.obrazáreň. Uprostred námestia .stojí an
tická })ronzová soCiha cisára Marka. Aurelia na. koni, všeobecne 

pokladaná za najkrajšiu joodookú ·sochu -sveta. Táto socha stála 
kedysi blí:zko Läiter~1tu a na Kapitoilské námestie ju preniésli 
len y XVI. storooí. 

Najsevernejší:. vý!bewk iKapäolskéh-0 pahó11ku v najnovšom 
čase ozdqbili. rvel'tk.ol~ým _pomníkom 1:kir'áľa V.ik,tora Emattiue
la II., Sjednotiteľ,a Ta.lia~a. Tu je -umi~tne:ný aj hrob nezná
m~ho -voja;ka a Taliani volajú celý,rpomnik oltárom vlasti, p:red 
~torýrn $a konajú V$etky dôležitejšie štátne sláv,n,osti. V n.ad
stavbe pomnÍlka, prevedenej; v 1klasic:kom starorímskom štyle, 
ulíožoo.é sú staré slávne zástavy ·talianskych ;plll'kov. 

Fodľa vzoru rlrnskeh!l' Kapitolu na.zva1y Kapitolom aj iné 
n~ody s_y~j~ posvätrié ~tr~ská: národného, vojeriského, alebo 
IJ;á;b,oj.enské_h9 života. Vo Washjn:gtone sa· naipríklad· Kapiťolom 
volá .snemovňa . Spojených Stáfov Severo<anieriokýoh. 

éi\tarcorvé popevky. 

Za~ mi p,adly do q.uše 
no.ve zvuky z pies.rif.; 
li:rtok sladkej_ ffl.t'?l!\.l~ , 

na sv:etlo· sa: ilclJesni 
a 'Zá$ všetká QÔŽl'J.lô!Va · 
prebú~a sa zo;. sna.: 
letí zláti: ~n.ova .. 
cez zelené· kTósná; 
zem sa V· slnci ok11llava, 
za.c:hv'ievl3: ~ ·š,ťasiiro„ 
" ) 

;_ 

poľom -kvifne: púpa,ya, 
' ·k : ... :. y hr ' ' p-~ a v -ca c, . astim,,, 

sniädné oči člá:v~a 
,boží úsmev hostí · 
a biely jas p;re~ä 
azúrové -mctsty. 
Zazvoo.ily lkityštály; 
zlafá ~truna plesá,,, 

, zvuk vfbctvej_ píšťaty 
· vily vábi: z lesa. 

M~ Janík. 



ROZPRÁVKA O MALIAROVI 

Keď vypukla vojna, maliar Bruno Bianchi si A potom koniec vojny naozaj prišiel. I maliar 
práve zariaďoval prvý sv.oj atelier na siedmom Bruno Bia:nichi sa vrátil z chladnej nemeckej 
poschodí starého domu v riínskej štvrti Svätého zeme do slnečného Talianska, ale v rímskej 
Vavrinca. S ťažkým srocom sa s ním lúčil: štvrti Svätého Vavrinca darmo hľadal sór Giu-

-: Opa~ite vš,etk:O, sór Giuilío, - ,povedal lia, ~by mu dál kľúč od atelieru na siedmom po-
staremu do;11ovniko~. . schodí starého domu. Nenášiel viac sór Giulia 

- Opa~, °!patnm, nemaJ_ obavy, 1~ n~ch • a kl'úča mu ani nebolo treba, lebo nebolo už 
~ba opatruJ~, Pan_ Boh, -?bJal ,ho starý Gm- ani starého domu, a:ni atelieru, len rozvaliny oz
lio a zpy~rucrtn s1 utrel vel ku slz?, Bruno, ne- načovaly miesto, kde kedysi padla bomba. 
mal p~cmy~p~hybovať O ,pl:atn.osb y!,ohto sl ubu ·Vtedy prvý raz v živote pocítil maliar Bruno 
a h0 ; 1 s. ťazk~ srdcom~ Je~a;k~ siel! k<ie mu Bianchi celú híbku svojho nešťastia. Dozreté 
rozkázali. Ked mu ro~a;z:ali nuz boJoval ale ~ám. d , hal 'h , 
najmä sníval. Sníval o bielych plátnach, na' kto- sny a 'P ):_ oma . y sa SVOJ 'O ~rava, abr sa 

, al' · od ť ľ h v • , staly skutocnosťou, aby sa premenily na krasne 
re n~. UJe P , 0 lZile s a-vi:rc m~ov 1 kra- obrazy v radostných tvaroch a jasavých far
s:n,yoh z1en, ktol'Y:11 sa le.sk 9c1 pre~~ s_ lesko~ bách a on mal ruky ipoviazané ,lebo -nemal nič. 
drahokamov na .sperkoch, <:o 0bV1JaJu ich oble c lk · v • v '· , 
V•· ytíhl , •·sti , 

1 
ľký h te , e om ruc nemal, am len spmave steny ba-

SlJe, a s . , e zapa, a, smva , 0 . ve y c A~ nach raku v zajateckom tábore, ani ohorené drievka 
~ na?11ernyoh p~a:och, ktore. ,J~h0 ste~oc~a. za- a olejovú. farbu ktoŕou sa pisavaly vtedy o
Iua<ln:íh pos~~a.nu1' klco bp~etrvh. akJU sto

1
, rhočiahri' Jeho trocké znamenia' na chrbáty zajatcov. 

s me o, sn1 v a o en ac 1 upo a-c c amov L t tal v • • • 

čo s'a startú nebom a on dá tvary i tváre anje~ ~m pre o~_sa s o, ze maliar Bruno Bianchi 
lom i svätým, stojaeún pred' tvárou Najryššieho. prvy ra~ v zivote_ kradol. Leb~ neukradol ~n o
Sníval O veľkolepých diela.ch v horách Albánie plesn:enu chlebo;vu ikvorku ani vtedy, ked mu 
i na zasne.žeiiý~Jh ruských ,pláňach, neprestal O v_ ~a}ateckom tábore od hladu tma zaťahovala 
ruch sní'Vať pod horócim sl!ncom severnej Mri!ky oc1_ cudnou hmlou, za ktorou s~ zdal nadzem
a keď sa konečne po ka.pitulácii dostal do n~ skym poklado~ ypozabudnuty kusok _chleb8: na 
meckého zajatia, za- pichľavý drôt zajateckého ka.marato~om lo21ku: Ne~ad<?l v Afri~e am hlt 
tábora :si okrem snov a plánov aj tak nič ne- vod;v, hoci sa mu od smadu Jazyk lepil o pod
mohol preniesť. A keďže v zajatí aj tak niet nebie a puchol ta:k, že mu vyplnil celé ústa. Ale 
čo robiť, maliar Bruno Bia.nclli si zveľaďoval, te~az kradol: Ukradol celú škatul'u farebných 
dop1ňal, menil, ,korigoval a ;rozmnožoval tento. kried vla~t~emu ,p:r;o~~sorovi z akadémie, keď 
svoj jediný majetočclt: . « Prídem s tým domov ho raz pnšie\ navšitiv1ť. Vtedy ich ukradol, keď 
ako s hotovým kapitálom », myslel si. « Len profesor y ~ute praco~e oI;ys t~l ◄ká;'.11, ktorou 
farby, plátno a steny. Ako dobre, že sór-Giulio chcel pocasťovať . svoJho byvaleho ziaka. Ne
mi opatrí atelier kým bude. koniec vojny>}. mohol, n!éľW:}del, ne:7ládal: a nechcel.sa wrfať. Ne-

Lež koniec vojny akosi nechodil a dni v zaja- da~o mu._ Muse~ be kriedy ukradnúť a potom 
teckom tábore boly dlhé a smutm~. Také dlhé a aru na kavu necaka1. 
smutné ako <lrevené baraiky, v ktorých na po- Sp11VU sa trocihu okúňal, !keď si sadol na ši
schodových pryčniach spávali zajatci. A vtedy roký asfaltový ahodnik jednej z hlavnýcih ulíc 

• si odrazu maliar Brnno Bianchi pomyslel, že ne- a ~a~al črtať ,Prv~ postavy jedného zo svojich 
bude zle, ak si dlhé dni zajateckého života skrá- velkych , vysmvanych obrazov. Trpko mu bolo 
ti a pustotu smutných baraikov naplní niečim na duši, že za.sa len nemá ani pláitno, a.ni chrá
novým. Preto začal zasa mal'ovať. Namiesto bie- movú klell!bu, iba chladný sivý asfalt ulice. Ale 
leho plátna a rozJ'-ahlýich é)lrámových stien mal čoskoro ho robota tak veľmi 'za:ujala, že zabu
iba úzk•e pási!ky pryčnam.i zatarasených špina- dol na všetko ostatné. A ako rástly pod jeho 
vých stien. Namiesto krásnych svietivých fa- rukami prekrásne postavy, tak sa shromažďo
rieb mal ilha kúsky ohoreného dreva, čo na ne- val zástup zvedavcov, ktorí obdivovali jeho die
malú zlosť uzimených kamarátov vyťahoval lo. Majľoval a na m/Č iného nemysl~ maliar 
z barakovej železnej piecky a kedy tedy poda- Bruno Bianohi až do neskorého večera a potom 
,rilo S?, mu dostať. troohu olejovej fa,rby, kt.orou do neskorej noci veľmi smutný stál nad vla
sa zajatcom na šaty písaly v'el'ké litery K. G. stným dielom. kitoré talk dlho nosil: v duši, tak 
- Krieg$gefangene, - aby každý už zďaleka starostlivo si ho opatroval a zveľaďoval a teraz 
poz.n~l v takto označenom: človeku, že j.e to voj- ho vyhodil na ul).cu Ako keby bol pod nohy 
nový zajatec. Boly to sí.ce prostriedky prtmi- chodcom hodil Vl'astné sr:d~e a vlastmí dušu. 
tívne, lež jedna:ko neuplynul dlhý čas a steny Keď ulice stíchly a kroky posledných chodcov 
baraka, v ktomm býval inaliar· Bruno Bianchi, doznievaly v dial'ke, padly ·na zem prvé kvapky 
neboly už ta:ké pusté, leôo namaľoval na ne dažd!a a. miešaly sa s nimi na chladnom asfalte 
al5poň :ni'ečo z toho, o čom tol',ké roky sníval. So rímskej ulice prvé slzy maliara Bruna Bianchi 
svojími dielami nebol spokojný, -ale utešoval sa, Lebo maliar Bruno Bianchi plakal. Plakal za 
že raz príde ko.Qiec vojny a potom... Potom vlastným dielom, ktoré v tejto chvíli umieralo, 
bude i plátno, i ,prekrásne veľké steny, i farby, ktoré umieralo, sotva sa bolo narodilo. · 
i štetky, i slávni mužovia a krásne ženy, čo prí- Plakal maliar Bruno Bianohi a teplý jamý 
du k nemu, aby ich odmal'oval. dážd' umýval rímske ulice. J. O. 
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ZO ZIVOT A SLOVENSKEJ INFORMAČNE] KANCELÁRIE 

Nadšen,ie za na,šu prácn. V(} Spanililsiku. Zprá=
va 0 1 založlení s. I. K a s ňou spojených 
podl,ljatí .vyvolala medzi SlovaJ.rm-i VQ Spanié~ku 
priaimo nadšenie~ Dr.- F\ratišelk Stevek, 'kt0-
rý žil dllišie roky v Ríme ·a teda aj dob,re poznal 
potrebu podobných wcia:tív, píše Pr. :Zel~rn
lrqtj : _« Efahožclam Ti ~--- i§ť~t;nej myšlienke za"' 
ložiť Slo.venskú Informačnú Kanceláriu v Ríme. 
Všetko, c'o-·ne~e men~ <? Sl10vensko: » . .môže po
čítať už vqpred s :mojou najú,primnejšou sympa
tiou a keď iniciatíva,. vych.ádza od Teba, vtediy. 
moja radosť je nevysloviteľná. Rím je prvo
triedne pole- pôso}.:mos-1;,i a je teda chvályhodné, 
že využívaš túto- ol_w}nosť ,pre ~írenie dobrého 
meua nášho nár-0<la 

1
vo Véčnom M~té. S mojej 

strany ja _Ti chc.em -byť vo všetkom. na p,omoúi, 
hoci ~j kfeby to ma,J.3: .byť taká:. nepatrná v~~ 3.f{O 
dodávať Ti periocdic.l~,y- kratš,ie články. Spa:niel
·sko ruko rýdze katolfoka ikrajina mfl- mnoho po
zoruhodností, ktoré l>y :rňohly zaujímať sloven
skú katolíôku verejnosť. ,Zprá.vami a článkami 
z katolíckeho Spanielska STK by získala na :in
f.ormačnej pestrbst.i. Aik tý,rn.istým sai;noivoľným 
spôsobom Ti · p:>nú~u sl~bu a. ~poluprácu iní 
erp.igr-anti z rozličnýcrli kútov slove-.n$lrej q.iaspo
ry, rp.ôžeš l~yť . i~tý,, iJ:o $!K sa vyto;vná ak len, 
neprevýši hociktorú sv:etovú informačnú :kan~ 
celáriu ». - O časopise << Rím » Dr. Stevek a 
jeho priatelia sa' takto vyjadrili v spoločnom 
vianočnom ~te: · «, G-t-a.tulujeme k nád}J.erném'IJ. 
časoJpisu, rk:tórý r-oZohr.íal sr9-cia ,nás všetkých; 
cítili sme :pri jeho· č1tani'. hlbokú clivotu za _ Ri~ 
mo:ríl )>. Dŕ. Stevekc;>:vi, ktorý tak 9ohotne ·po• 
núkol svój'e slu-1.Jb-ý; -srdečne: ďakujeme a tešíme 
sa n'a jeho -spoluprácu. · 

Sväté -o~e za' našich čitateľov. Za členov 
~u slovenských ,priateľov Večného Mesta, 
t. j '. m čita,tél'ov: .<<Rí:ina » býva ká.žclý- me:slac 
~túze.ti~ :SV, omši J;fa, pield:oto.rp. p~~,o.iln.om 
mieste. Keďže našu činnosť sm,e ·za..čali v 1zn8µ)1,e

ní -cýrilometódejsi"kéj1 prítuľn~ti k .Sväteji Stolici 
prvá sv. omša bola ódš1úžená nad b.robom . Sv. 
~ila v bazílike:= Sv. Klementa. ::Tanuáro1vä. s.v. 
omťa bola- e<lsÍuitehá v bazilike· .panny a muče
rií-ce_ ·Sv, A$nešky za {lťadbarrÍi, fobruärov:i v 
-k_ata/kornibá-ch Sv. R:~ na Appiovej ceste. a 
marcová v. _kostóle· Sv; 1Sa:b.iný ina Aventine. V a
príli, z pril~žitbsti zlat,ého kňazského- jll'bilea pá
peža Pia XII. sv. omša bude-- ooslúžená vo vati
k.álli$ej bazilike ;S:v: Petra. Sv .. omše· •za: členo;v 
Krúžku slovenských priateľôv Večného Mesta 
a -čj·t::iJ~ľov <<Rím.a» -sl4ži vdp. Ján Garetta z 
Pápežského hiibli~ké.ho µ~'ť-jwu. 

' 1 
· ľ:rví hO!rli,telia « Ríma». Medzi prvými horli'
¼l'mi «:Ríma » s · :r/:l.dosťQu , uvádzame ná~ho 
vzácneho pr.iateľa, pá.na Jozefa G-o.ndára-z New 
Yorku„ ktorý nám~ oznámil, že získal ,nášmu ča
sopisu priateľov a :žiada, aiby snje, inu . poslali 
via~ výtlaol!:ov :na rozdel~~e. S n~m-enšo'li rado
sťou zaw.:ačujeme i ap. Janka Štef;ku z Chicago, 
I1l, ktorý nám získal <iesať llil.ových o'diber,ate:ľov 
a .~ľwbuje, že privedie ešte aj ďaľšfoh. P: Joze.. 
fovi Gôndárovi, i p. Jankoví Stefkovi, á~o aj 
os4tným,_ "ktorí už. horlia z-a náš časqpi:s; _získa
v.áj'i'.tc n:m. nových odlberateľov, vyslovuj.eme 
na,jsrdečne~ie poďakovanie. 

Kräsny list od p. ~áina Kost.olníkai_ z Whi~g, 
Ind_. Dostali sme irrásny list od p. Jána Kostol~ 
ruka z Whiting, lnd., ktorý poslal na pod~ru 
ča,sppisu << RÍ1ľl >> 25.~ d.ol. a naipísa). liá:rh slová,, 
kto;ré _ si uaooaj zaslúžia, aby l3,fn.~ ié.h cifoyali: 
« Pred :pár dnami dostal som Váš vzácny , časo
pis- « Rm » - píše, - .k1:0,rým so:rµ bol milo 
prekvapený. Už som takmer,-celý preč.ita1.a :všet
ko je také ,zäujímavé a poúčné. Ve.ď ;ktorého Slo
váika - Katolíka-by JJ.~zauj-ímaly 'ZV(;sti z V~č
ného Mesta? Ja mtlerád sa prihlasujem za 'čle
na. Kr'0.žlj:u .sl_u:venských priatefov Večného Me
.sta á pri=pôjújem prihlášku . . J'e to výborná i
dea vydávať taJ{ýto, :zv-esitník a prwpov.e<láin mu 
skvelú budúcnosť. Vám i p. Okáľ(}vj srdečne 
g:mtul1Jj~m k tomuto dielu a. prajem Vám božie
ho požehnania. v tejito vzác:aej 'p-raci ». 

I 
Dobrá rada.-R;l-díme -naštm kraj;xnqrn

1 
aby dali 

reg1'strovať ti~ listy, v ktorých posielajú svoje 
milod·ácy na č0J.Sopis. «·Rím», lť}bo práve bola 
nedávno edháloo.ä tu v RJme skupina nestat-0č
nýc;:h' po~oyých úradnilkov, ktor"í vykrádal( li
sty, p'bSielapé z· Ameriky. 'Vimiíei sú sfoe -u-ž 
·zneškodnení, lebo $a dostali do väzenia ale -isto
'ta jieJstota--a. l)iikd,y sa nevie, či pO'kuše~ie 1t1esve.
d:ie aj i:ných. Registio-y:any 1~ sa však nikto 
neodváži otv-0ri.ť a -zykradiú.íť. 

Albmn -dob11&lincov. Na, ,po<;l,poru -č~pisu 
~< _.IHm' >>. dpbroslldečne oiootoViali tito darcovia z 
USA: Re_;v. Andrew P. Galľík, Bel'oi.In, Mi:nn., 
dolil. 5.-.; Mrs Catll.erine Ondek1 Yonkers, 
N. Y:., . 5 .-; _ J.otb.n Zatko, Martin, Ohio, 5.;--; 
Etl.'en Radič, Ohicagó, Ill., 3.- ; Janko Ste,fka. 
lrp;rich Palenik, G:eorge Holba'a Karol Ga;jilia:k, 
Cbica-go, lli.., po- ·2.~ ; . Pal!-1 Kqyái:, M;i:ss Maria 
Fla~~a, Vilp;Qr -Jaltn!bor, _ Johp. Se~k, Al~ande:r 

, Višni, Martin Tonkonm-č J-0hn Derek ·a John 
"· . ) ,,- . 

Marec., Chicago, ru., p@ 1 .- ·; Joihn -Ste-fka, Jó-
'liet, :Lll.~ 1.~. -Pán Boh. zapJ-at!! 

~ . 
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