
-----=--=-- --=--
- - --~.----.. .. -

ROMA 
ŔJVÍStA: CATTOLJCA SLOVACCA 

SLOVENSKÝ KATOLÍCKY ČÁSO.PlS -SLOVAK CATHOLIC REVLEW 
Ročník - V9l,.m1e I April 1949 Cislo - NumbttA 

Z-ľv, BOŽE, OTCA, SVÄTÉHO! 
.Zlaté .jubileum každého kňaza; ale najmä kňru

za vzorného,a. medzt veriacimi obľúbeného, býv?, 
r.adost;n~ sviatkom celej farnosti. Neporoy.na
teľne ta.dostJ:í_ejši~ je však zlat1S jubileum kňaz
ské, kt~n·é, slávi sl~Vlie panujúci pápež Piµs XII., 
ktorý je na vrchoJ~ kňazs)f.Ých hodn~stí, , kňaz
skej dôstojnosti a právomoci, ktorý je prvým 
a naj:vyšším pi:ostr.edníkom. božích tajomstiev 
1ue celú Cirkev, ktorý ~ Námestníkom Krista 
Pi~ :p,a_ zemi. Pretoť nielen }>isk~pské· sídlo pá
peža, večné. mestQ Rjm,1 -ale celý katolic~y syet, 
každá kafolícka fitrnosť a ka,ždý jednotiivý ka
tolík s hlbokou vd'ačnosťou v duši vysielajú pri 
~jťo _prile-litosti. svó-je modlitby k . Najvyššiemu, 
ktorý vo svojej dobrote olu:1a.ril Pia XII. tal?· 
hojnými darmi dQ.cha a d9Žičil mu, aby <ich pol 
storočia zasväcoval · do· diela na· zveľaďi>vanie vi
nice Pánovej. P,ol sfoiočfu, jé 4]hý. čas a kto ho 
nepremárnil, fož v plnéj miere využil na kona. 
ufo dobra vo veľkolepých :S{i:ntkoch lásky; milosr
denstva; a spravodlivosti tal<; a:ko to -ueinil 
Pius Xn. ten si už •postavil nehynúci pomník v 
srdčia,.ch céléllo ľudstva • a nám nie je. už možné · 
nieoo k ~Jio· slá.ve pridäť, 1~ iba skloniť sa v' ne
konečn~J yďake pred.jeh!} ,~eľkosťou a _pozdr-avif 
ho ,z príležitosti. jubilea s deij:nskou oddanosťou 
a vrúeuo.stlóu. 

Zlat~-kl'íazské.jubileum PiaXII. je krásna prí
ležifo$ť pŕe všetkýéh J;ratiolíkov,, aby m:ohli--pre.
ja\'Viť 'svoju láskµ 8: oddanosť- pápewvi a Svätej 
Stolici. Lež okr.em· slov.enskélio 1táii9,d~- ťaž
ko by sme našli :iný.4 ktorý by ~ -popri svojom 
národnom poyciloníí tak hlbóko vštepené aj pó
v~d,omie ~voj~j pri~lµšn_osťi k Cirkvi kat-Olíckej. 
A, prejavqv toht,o hrdého -,PQv~domia y ~aždQdejl-

. nom slovenslmm, životenebolom~lo. Lež, mi,jkr,,ij. 
šim a najbezprostroonejším iste bolo to, ~ - ke~ 
dytoľvek ~ pri. rozli:čný~h slávnostiach spie::va.Ia 
na~a n;áro(lná hymna, spiey~ .sa. a;j hymna pá
Mžskä. a obidve boly prell:r4~0 rovnakou l~sifo1L 
Láska k p.äŕodu á láska ,i.: úirkvt reprezen~va..
nej Je} vtffitel'nolI Hlávou, sp1etaty _s:a v slo:v:en
$kých srdci~h na jediný vel~ý cit, kde ne-bolo 
možné jednu od drnhej óddéliť, lebo •si boly ·vz~-

jollllfov- oporou a, sa.ín,a osebe ani jedna z nich 
nebola ~okonalým celkom. Sám život slóv:enský 
y 1~sl~ných ťáťkýclt _desaťročiach dol,áza1 ve~ 
ľa veľa ráz, že ľaJ:ik-0 bolo ótriasť láskou k ná
ródu u tých,. čo nemali srclcia a duše prehriate 
aj láskou k 0'1rkvi a neúprimná bola vari vždy 
oddanosť k Cirkvj u tých, ktorí nemilovali svoj 
11~l'od ~lovenský:. Lá~ka k Cirkvi a láska k Svä
re1Uu Oroovi wiú sa .celými slovenskými deji
nami od najstatšfoh čias a niet ·sa ani čomu di
viť, že vyvrcholila. ona v láske k Pio,;i XII., kto
rý v prvom roku :svojbo •slávneho panovania) 
prijal repr~zent.aa1~ slovenského náro(}a a v na
šej sladkej materčine prehovoril slová: « N~h 
Boh '~huá a- opatruje slovenský národ». Aké 
symbolické , g--esto, aké priliehavé zakQn.čenie ob
clobia našeJ,tisfor.oonej národnej a · štátnej 1>oro
by .. Po~hopíme 1\o však v celej jeho hlbke len 
vtedy, ked; si uvedomíme, že na vrchole našej 
národnej slál-~Y v :časoch veľkomoravských _na 
<>Jťä,ri baziliky. Santa. Ma.ria Maggiore v Rinie 
pože:tina'l pá~~. slovenské _slovo, obsiahnuté v 
~sv~tI!.ých knil1ácp., ktpré prinies1i ~ -se,bou do 
Rfuut šv.ätí bra.tíal Cyril. a Metod. Sl(rvá-;žehnania 
pre náš národ, prednesené v našom jazyku oz~ 
.valy sa s trón* Sv. Petra ~ko na.jlµ'ajší p-0z(lra::f 
naše.í novej slol1ody. A . ,dne.~,. keď · slávi· Sv . . O~c 
svoje ~ jubileum kň~q;ské, všetci slovenskí 
katolíci .ho po.zd.mvu.j(i. Pozdravujú ho sloven
skí kňatzi v kázňach, slovenskí otcovia a niatky 
v i-odin~ pri roohoyoroc}l: ~ iuoô1itbácl1 s det:~ 
:mi, p<Y41:rávuje ho slovenská- katolícka tla~ ~ 
:najinä náš mesačník « Rím », ktorý v~nuje celé 
tofu apt'ilo:vé, číslo jubilujúcemu pápežovi Pio
Vi XII. Posielame ho medzi -sfo:v:'enškých katolí
kov y ooJo.JP. s~r~teJ. ako manifest lásky . k Ná.ine
~tn:íkovi Kri_stovmu a s,n~. _presy._t>ilčení, že 
pôjde ~11 z rúk d-0 rúk_ a . rozšíri sa tali,, ~ko sa 
:rozšíri oheňláskf k Sv .. Otco.vi :PióvLE. v sJo„ 
ve:n,sl{ých srd~iaeh a ako sa z úst do úst bud,~ 
podávať pozdrav _pá~vi, ktorý' tvori na.j
lmtjší verš pápežskej hymny: 

Ziv, Bože, Otica $vätého, Námestníka Krt-
stovho! Ignác Zelenka,. 
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·111 CENTURY'S PAPAL SANCTITY IN ROME 

The learned Pascal has expressed the idea that 
the Saints « have their own empire, splendor, 
greatness and uictories too )i. 

lt is in Rame particulary tha~ this g[pr1ous 
crown of sancti.ty ~hrills the heart oj their devout 
clients, so many they are. 

Thľs third Century counts, among them, lay. 
men, virgins, pilgrims, priest and; over all, Po
pés, fourteenth Po,pes, all the Popes of this same 
Century. 

Laymen: Chromatius, the father o/ St. Tibur
tius, the martyr {August 11); Hippolitus, a Ro
man OJ-/i.cer (August 13} martyrized under V ale
rian who made him to be torn in pieces by wild 
horses. 

Among the Roman Virgins of this Century, we 
mention St. Prisca, St. Martina Uanuary 30), St. 
Zoe, the wife of the Martyr Nicostrato, high Offi
cier of the lmperia/ Court; SS. Victoria and Ana
tolia, SS. Rufina and Secunda, Martyrs (}uly 30), 
and St. Eug_enia {dec. 25). 

Several are the pilgrims who inthis age went 
in Rome to venerate the Apostol-ic Tombs and 
there - on account aj their open christian devo
titm, were put to a crudel death by Emperors. A 
noble Jamily of Persians, namely Marius, his Wi
fe Martha and their two sons, Audifax and Aba
cum, were condemned to death ander Claudius: 
father and sons were beheaded, and the lady 
Martha was trown into a deep well (270). Their 
relics were enshrined fa the Church of St. Ha
drľan, close to the Roman Forum. From Persia 
too were Obdon and Sennen w-ho were thro.w.n 
to the wild beasts in the Amphitheatre- (250). E
gyptian was St. Chrysanthius and a Greck was 
h-is wíje put to a crue,l death. 

Outstanding among the priests is St. V alentin 
(Jannuary 14 th.), a conforter oj the Martyrs in 
the persecution under Empeľor Claudius II in 
which is jallen .himself. The Ame11ican custom oj 
sending Uebruary 14), the so called << V alentines », 
contrary tho the assertíon, has no istorical con
nection with the history aj this Saint, but is pro
bably of Pagdn origin. 

In the bloody pageant oj Sanctity in thís Jll 
Century we meet in the front line all the Popes, 
jrom St. Zephyrin to St. Cajus. Here is their glo-
rieus Catalopae: ~ · 

St. Zephyrin (199-217) has occupied ·the Holy 
Seat for ten years, till when Heliogabalus crow
ned him wťth martyrdom. 

St. Ca(Mxtus J ,(217-222) was /or jive years Po
p.es. He moderated the preoius iigor oj the pe
nitential disciplíne, repressed the heresies (Sa
bellians etc.) and fixed the Ember Day Fasts'. His 
refies are venerated in St. Maria itz Trastevere. 

St. Urban 1 {222-230): encouraged St. Cecília 
and others Martyrs oj that period. 

St. Pontien (230-235). By the period usurper 
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Emperor Maximin he was banished to the Island 
of Sardínia where soccumbed to the hardships. 

St. Antheros (235-236) was a Gŕeek_ who reigned 
as Pope only one year. The tyrant Maximus put 
him to death jor refusing to deli,ver up a volume in 
which he had registered the <( Acts oj the Mar
tyrs » . Buried in the Catacomb of St. Ca/lixtus, 
the great archeologist ]. De Rossi, in the year 
1854, has desco.vered his Tomb with that oj other 
Popes, lilee Fabian , Lucius, Eutychianus and 
Cajus; the so-calted ~< Papal Crypt ». 

St. Fabian (236-250), the « lncomparable man » 
as St. Cyprian stíles him. He beautified the shri
nes of l<oman Marty\ s: he fixed the HolY_ Thur
sday rite of Consecrdtion oj the Holy Ods; he, 
per.haps, baptízed the Emperor Philip and, fi
nally, he was a Martyr under Decius. 

St. Comelius 1(25 1-253): this sweet Pope held a 
corrispondence wíth St. Ciprian of Chartage. Mar
tyr at Civitavecchia, his body was interred in the 
Roman Catacombs, in the family Crypt oj the 
Cornelii. 

St. Lucius {253-254) did not follow Novatian in 
the rígorism. St. Ciprían praľsed his virtue and 
zeal for souls. He was killed inder V alerian. 

St. Stephen 1(254.257); his opinion that some he
retics are not to be rebaptized in the end prevai~ 
/ed. According to the tradition, he ~as beheaded 
while seated in the Chair, before the Altar in the 
Catacombs. 

St. Sixte-II {237-258): he was put to death wíth 
his deacons, F elicissimus and Agapitus (258), lea
ving a third deacon, the glorious St. Laurence, to 
die /or ]esus three days la_ter. 

St. Dion.ysius. ,(259-26&), a Calabtian monk elec
ted Pope. lf St. Basil praised his charity to the 
poor, Dionysius of Alexandria praises his lear
ning. He jougth Sabellians and Paul oj Samosata, 
as his successor St. Felix / . Hes is credited to 
have decreed that Mas be always celebrated óVer 
relics of Marťyrs. Crowned himselj with martyr
dom (274), was buried in the Aurelian Way. 

St." Eutychianus (275-283) was ,a Tuscan Pope. 
In his devotion to the M arlyrs, is said to have in
terred severál hundreds of them, as well he is 
credited with the custom of blessing grapes and 
other jruits at the end oj Canon oj the Mass. 

And, finally, St. Cajus (283-295), a Dalmatian 
,P'dpe and a Martyr ťn his heart íf not in his cre
dited with the formal recognition of the Sixr Orders 
{Ostiarius, Lector, Exorcist, Acolyte, Subdeacon 
and Deacon), as prelimínary to the Pristhood. 

Many of these Popes are buried in tliat Pontifi
cal Room in St. Callixtus Cemetery whioh re
calls us the tragic drama of the III Century bet~ 
wen Church and State, in Rome. Their sacrifice 
adfirmed the Christián T ruth in the W orld, and 
theľr sweet ~nd holy obstination won Emperor' s 
power. 

P!ERO CHIMINElLl 



JUB°ILOJúCl - VEĽKŇ_AZ PIUS XII 

:Slávne paqujfrci pápež Pius X.IJ. 

P ä'.,p-é.Ž PÍU$. xrr.,.ródirulým m!:)náťn '.Eugen Pá.
celli, jei r:0dáJk rÍ!l:risky. Narodil sa dňa 2·. ma.oca 
1876 -a už od detstva· ,cn.il -v sebe, veľ:kú naiklon
nosť pr.e povó:lanie ikň.áZ~!ké-. Táto ·jeho d~tská 
i1áklo:ri.r10.sť v d{!Spievajúcom žiaiko-vi a' študento
vi .J,en rástla a -vd chvíli, keď si mal svoje budúce 
povola:nie voliť, . hol už dä,v:no .rozhodnutý že za-

. ,· . . ' ' 
svätí ;šY'Oj živ,ot Bohu. :Mlad,ý $eíninárista, telesne 
sla:bší, há. až.,ichúlootivý,• vyruka:l stále vo svojom 
proštredí ·hystros'ťou uimu a hlbokou z:božno
sťou;'taJi:že jeho spolll.Žl,~c~ sa mohli na neho_" po·
zer-a1} v:ždy aiko .na islk:velý V'ZOir. PQ vý:b~me 'Skon
čenýcll._ štú<lia.!"h b'ol na "V.~Pkú '.fiOCcdií~ 2: ~:príJ.~ 
ro:~u 189~-vysvij,tel'!-ý Zá-kň-a.,za .a ~voju prvú svä
tú omau slúžil v ptekrá:;s_n~j r:íh}clte-j b~like 
Saµta Maria Ma;ggípve (ba~a Pai_m.y Ma:-rie 
Veľ~ej). · 

Túžboú · mladého _ kňaza bola . duš~p~ti-ersfka 
práea me<:IBi veriacimi, tá:. ,práca, J+a ktorú sa s 
láskou pripmyovai. Lei: -čnosti . Euge!}a Pa
cefä~o -'boly t~J{.é vel~ké, -~€1 neušly po2:9mosti vý
.sôkýeh cirkev~.ýoh hodli_].ost~r~'v pá;p~.žs~ého dvô
l'a.. ~ajp:i:ä -vel'ký pá;pežský diplomat. Peter Qa
sparri, ktocy p~· .stail _ n~o.r$ie 'kardinálom · a 
š-tá'it:ny,,rq. s~lu'etárom Va;t;i~án~, vidiac. j~ho v:eľ
k.é vlo1:].y, neustal do týcll čias, 1kým, dadý kňaz 

Eugen Pacelli nedostal sa ta, ikde berú iba naj-
11:lpších :z; naj1ep~ích v oolejt Cirkvi, to jest .do -di
plomatickej vatikánskej sLuilby. L~e aj. tu sa 
zast3:vil na nižších stupňoch kariery iba krátiky 
čas, lebo všade. :kde hol p.osta::v.ený, ukázai sa ako 
miúnenitý pra0ovník a všetlky úlohy, ktoiJ · mu 
boly pridelené, vy,pl:nil nad očakávanie dobre. 
Preto niet -sa i3-ni čomu čudovať, že j.~_ho postup 
bol veľmi rýchly1 každý jeho nový waci. boJ dôle„ 
.žite,jší -a každé poslanie,_ ktorým l:to poverili fäž-. 
šie. Takto sa za_ niekofk9- rokov stal najlepším 
a paj<?'bľúbenejšim spolupracovníkom. kard.in.ála 
štátn~]J.o -sekretára a nebolo :už dôležitej;šej di
plomatickej úl01hy, pri ktorej' by sa Svätá.-Sto
lica nebola opierala o ~oluprácu Eugena Pa.c~l
liho, ktorý mal vt~dy hodn~ť iznonsignorsk~. 
No, za vynikajúce záslll!hy pomerne v Iii.ladom 
veku dňa 13 mája 1'917 sám ,pápež BenedH~t XV. 
vysvätil no za. biskupa v sláv.naj, Sixtovej kapln
ke vat~kánskeho paláca. 

Rok 1917 však nieJen v krra,zsk◊lll:, al-e aj <liplo~ 
matic,kom: povolaní Eugena Pacelli..ho znamená 
dôležit'ý médzník, lebn pápež Benedikt XV. po
siel~ ho -za nuncLa do lv.Ení:chova v Bavorsku. -Naj-, 
ťažšie sa s ním .lúčil kardinál Štátny tajomník, 
ktorý -zvoiaJ.: « Berú mi pravú -r.uku >> , Lež Cir
kev potrebovala vynikajúcich diplomatov nielen 
vo Vatik~ne, ale všade tam, kde chcela vykonať 
dqbré- diel-o. za vieľll- a vojnou trpia-ce l'.u~-tvo. 
Vel'.ntl nm.oho ,pracov~l v -tý'.ch časoch za .uzavre
tie mieru-pápež .a :!{eď vide-J, že nemožno zastaviť 
do vražedného (}_}ohybu privedené armády, usi
loval sa 3,1s:r,oň o-t0:, ,aby sa tvrdý zákon vo1py 
obmäkčil, q.by nebply bo1.1rbardované otvorené 
mestil, ~ aby _sa uľaihčil život- stá:tisicov zajat
,wv. A , nurn~ius- Eugen Pacélli bol :najlepším a 
naju~ilo-vnejším tlm.očníkom týchto. ušf:aehtilých 
p~péžovýc:h snažení. Prevr~t roku- 1918 nezna
menal kóniec, Paicelli!h,o p,rice v Nemecku, ale 
jej rozšire-nie. Okrem nundatúry v 11nfohove po
veruje-ho pá,pež aj vedením nimdatúry v Ber
líne a -0vocm.1 jeh~ dlhéj, práce je :konko:rdá1;, 
ktorý uzaivrela Svätá Stolic·a s Nemeckom. 

,' ' ' . 
Aj ,pá-péž Pius XI. -si vy.sako cerul. schopn0sti 

a ,prácu Eugena Pacelliho,' a !Preto ho p.o háv,t'.ate 
z Nemé:ck_a dňa 15-. decembra 1.92.9 vymenoval za 
kardinála a -keď ,sa -staručk~ ,kardi-näl štátny '-se
kretár iGaspairri v~dal ·svojho úr..a,du1:_aby sa utia
hol E-µ:gen<i:-: Pacelli4o vyn1:eno:val pápež ,_za je>ho 
,nástupeµ. Tak sa upstal a,.z. na čelo naj.vyšši:eho 
a :najJ,odp_<:l've<1ne-j~ieho úr.adu v pápežsík,ej dipii;>
ma;cii.-a. ,zastaval ho- $kor0' Cť;llé desaťročie. V)ŕ:Ža
cl.oval,t> ~y mnoh-o miesta, keby ·sme cllceli. ◊písať 
v~ebk'o1. čo pre d&bro Gir<kv.ít a ľudstva alk(:)I ka:rdi
rn~ štátny ,seiloietár vyikorial. Ok.~m nu1ohých 
ko:ruk.ordátov; ktorými lli})eV'llil postavenie Cirkvi 
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v inmohých krajmá,c,;:h, bôly to najmä jeho ce
sty po zahraničí, . kôe nielen áko osobitný pá
pežský-legát zastupoyaJ pri rozličn~h príležito
stiajcih Svätého Otca,. ,a1~ -aj, štµdoval ťažké pro
blémy, ktoré-už vtedy otr:j_,a;s-aly ihro.ziVÝffi. ~_pôso
bom zaklaJdy' sveta, lebo blížil. sa prédv-eče-r dru
·hej: svetoveJ vojny .. 'z ,.ciest kaŕdinála Eugena Pa
c·elli:ho treba spo~ienúť naj~ä,_jeho cestu. do Ju
žnej Athe:r~y kde roku 1934„ bol pápéžským le
gátom na E·ucharistickopi E'.olJ.grese v Buenos 
Aires, potom v roku i937 v te-j istej, funkcii v:o 
francúzskom meste -Lisieux a 0 rok neskor/He v 
Budape.šti'. Veľ1ká a- ,pamätná os.t_~e jeho cesta 
po Sp,ójenýc_h Státoch, ktoré ip-re-šie1 SJkoro ~eié 
ro1pi 1'936. Na tejt0-ceste dpstalo sa mtJ nebý
valý-ch pô.ct a mnoho amedciký,ch, mi~~t poctilo 
ho · češfuým občianstvom, mn.ono univerzít ho 
vymenova,lo za čestného doktora a svojou oča
rujúcou ·osobnosťou získal si srdcia eeléj, Ame-
riky. . ' 

Dň.á 10. februára' 1~3'9wmrel pápež Pius n. 
Jednou z osta,tnýoh povinností · kar<linál;:1- šU,t
neho sekret,á,ra Eugena Pacelliho bo)0 oznámiť 
tút-0,smutriťl zprávu. s"Íl:etu, kt:orý sa už:ehvel o:ba
v~ .o mier, lebo na-d Eúropotť sa čím ďalej 
tým vjac sťah9valy: mračn:á, -vojny. Pr,éto tým s 
väčšou ned:cfékavosťou bóly obráten~ oči _)f atoli
k-0y ee.lfho .sveta ,ku konkláve, -ktorá-sa sišla, a
by zvolill:!, -n.a uprá.zďnenú Stolicu Petrovu no
vého pfupeža. Ko'nkláva nezasedala dllho. Už na 
dru~'ý: deň, t . j . 2: ma'l'ča; teda: v tleň svojich 63. 
narodenhi vyšiel z- nej ·wko u0-yozvol~ý pápež' 
kardinál Eu,gen Pa:cem-. Na ôtázkú, aké me,110 si 
zvólí, ôdípovedal-: «' Pius :XU »;· lebo aj_ týmto 
sp-0501ooi;ií chcel prejav.iť ru veľkú úctu, ktorú 
pré:chováv-:;i.l k svojmu veľkému ·predchodcovi 
Piovi XI. •·. 
_ N'a prestole Sv. Petra Arpostola ~dí a riadi 

osudy Církvl už desať Úk0:v\ Boly. to roky ťaž~ 
iké, Íeb.o- stra,šn~ vojna-, .. akej' v dejimic,h ešte ne
bq,lo, rozdélila/ 'ée,lé l'udstvo na dva tá&ory, boju
jÚ<;e -medzi-sebóui '.na živoť--a ná-smrť, Dejiny Ta.z 
s údivom a úctou -1::!udi-ihľadie-ť na to 1).ad;l'ud,ské 
úsilie, 'kto-té Pius XII. vyyfj~.naj!pr'v -na zážeh
n:µiie voj'riového n~bezpeče-ns:tva a keď .s krv_á
cajúe.itn· srdcom -videl, ·že Yšetka jehd sna'ha o~ta
la -tn.árna, urobil všetko. <Í◊ bolo v jeho mod na, 
zmier,nerué bieďy a; 1::>,ôľh, :k,-torf vojn'fu 'so sebou 
priniesla. Všetei m~mé ešte. v živej pamäti tie 
jeho hesčíse1'né sloyá i ~ku.tky, ktorými . tonrn 
ráz potvrdil, .že: pr-ai(:di:vé jestaré;:proroctvo, rpods 
ľa 1ktofého párp;ež: P,ius XIIi je Anqe.lsk):' Pastier. 
An:o, je on: anjel p(tkoja, anj.el .do-bró!ty, a lásky a . 
anjel spravodlivosti, kt~ si,. ,ták vysoko, c.ení; že 
aj,zn._svoje pá;-pež$lf:é 1heslo si zvolil slová-: « Opus:· 
jlllStitiae,pax - pci,~-0j je ,dielom spravodlivosti·». 
Daj- Bože, aJ~y pdk.ocjlom, ktiórý bud~ VTcholným .. , ' ., " ' 

diť\om spravodliv,o,s,t.i,, b~ly požehpan_é ďaľšie ro~ 
ky slá.:vneho P-anovaroa, Sv. Otca Pi'a XII. 

E. P. 
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TROJAKÝ ÚRAD PAPEŽA 

Jubileum Svätého Ot0a Pi.a XII. má veľ -
ll'.li žívíi ozvenu, ·v celom kresťan,slrnm sve
te:•a nie~ _sa te~ ani,č9-mil čU:dC>va;(1, ~ aj 
na mtoliCJkQiľli'. S-lov:en:sku sa-,ono ,slá-vnoot
nýlll spôsobqm ;pnpmmn:á. -·,Nijd.ôstojn~~í 
p~ ·hi$kupi . yyd;ali . zvlá:št:ri:'e ,p~tiefoke: H
sťy, _ :tyly tu. cituj~m,é" 2 p..asť!:er$1keho fig;tu 
iji:µiskoby;;tti~é'hé> biskupa- J. JB. ndp,. Dr:. 
A.nch-ej:a Skr,á~f}<a ttí 'c~~l ~ ktqr~j hoyorí 
o .to:m, ako páipež Pius· XI_I. 'v.ýtkónávhl_sv.oj 
tŕ~j-á:ky úrad;; 

Ako najyyšší učíteľ µe91:J.rožene: .hlá:sal pravdu 
všetitý:m.: _![1á.rodom. Oct.c,údil proti-clJ,.0.dné bludy 
moé.närov· svet~-. a na.jma iin g?,myukov:ai_,. ~by 
sá neprehrešovali proti prirodienéniú p~vu; g,':.. 
,py dodržov:all dané ~9y.o a: _za.QkQyává).i uzavre:
té \SnilU,vy; 8iby :ne!i'):ieili. malt n,árfd-Š, lebo ~· vô
fä ik- životu jedného národa; nesmie .znamen;a:ť 
rozSl,l.dok smrti . pre- nároo }:mihý >> (1'9:39 viar 
noč:né posolstvo.) . _ . 

Ako 1fajvyšší pastier Pim~ XII. __ ClbJ'iáinil ~ cll:fá
.ni s:v:et pred vojnou, ruko najiväčším :nešťastím 
ľudstva. Podhik.&l v~tlko, . aby- jeb,o stli,.do, ka
tolíóky svet, nehynl:ll v k-r<';o<:li ·vf>jiny. Hň.ed'. na 
druhý ·deň po zvolení za p,áipe2Ja, 3. -:tjlarca ľ9'39, 
volal n~ adresu vlap.~o,.v rtoht-0 sveta: <<Nápo
min_ame: yietkých, ľudí k '.1pok0Jiu, •pókOJ "när.ódov, 
to je · naša .. ,pryá, žiadosť ». A. 24. ,a.u,gusta • ťôhb 
išté;ho mlm, te.sn~ pred vypµkn,utim drµ~ej syé
toyej vojny rozjtlasom sa o.br.á.til na-vše,tky ná-. 
I'ody a/ iaprísalhal ich, a:by nie vojnou, a:le po
kojným rokqv.anim uro;vnaly, svoje spory, lebo: 
« Ak s.a· za,chová pokoj, :riestratí sa nič, ale voj
nou sa môže stratiť všetko!». A keď' ni.11 taliaň
sky.~isterský pre~c;l-a Mqssolirl-i _poslal $UJ'.O
vý odkaz . 3iby neodrádzaíl talianš:ky národ. od 
vistú.pu d~ vojny, pápež h~bdjácne odpovedal: 
«· K-oiráim lem. svúju. povmno$ť. Nebojím. sä .ani 
'koncentračného ··btbóra ». ID'a, dobrý -pastier, 
ktorý_ je o,ohotný dať vfa.st;ný život za s:voje 
ovce! 

Ako najvyšší kňaz u!kázal.: :hlbókosť s,v-0jej 
kiňazsk~j duše v _ nespo.če.t:Q.ych preslovoc;I+, li~ 
stip:áeh, no, naj:filä v: okružnom li-$te <~ O. ~f'ysti
cltom Tele 'I{riatovom »,. V ňom vyložil, 
ako ji(len, každý čl~ Církvi: j,e ;$pojený zpilosťoo 
a láskou s Pánotri Ježfäom: v jedná táj:ornné te
lo'. My všetci,_ p~p~ž --~ -,biši.kUJpi, kňru~ i . veri~ci,. 
4óspeJ;í' i d-eti, 1bieli; žltí, čierni ·, a čery~'>lokožl 
ľudia; V;šetci sme jedno tajomné· telo -ii · Kristo
vi; Tä,to prislUŠ110.sť ik ·Tajomnému Telu Krist.o
vmu -nám pri.kazuije, a/by ~me $a n,avzájom sťa
údy jedného tela opravdiv.(}u lá$kou milo~·afi 
a: aby sme vytvorili,zo ~vqjitl'.h sŕdc všetku 11~ná.
visť a: m.ewiliv-osť, veď Úij*ý -(id ľ119:ikého- re-
1~ 'liél>u.de n~pťiáfol'Qini 9stäb:iJm údó.m . t9<1ió 
~tého ~el~-. Yšet~i ~f ~viMa,:_1Í vi~sť ~"'i!tý_ o/ 
CJ\O~~ny ,znr.g,t,, lebo-_ svatym mus1 ,byť . cele to Te-
101 -~toréJ:u?}ílavOIU je Ježiš, K'r~-t'U~Š . 

l{l,tfä'ij sv-atej kresťa.nSkej' duse Pia Xll. rpr~-
i:ádza. jeho život. Z-p.rávy hov-orfa o živote svat
ca,, 'ktorý prebdie-va do; nEisko:oo.j i119ci v modlit
bách' P.l'~ SV.ia,tosťQu Oltár.nou a/ V.ip:rá-ci. 



Kňazské 
.. , . 

pr1m1c1e Pi"a X//. Rimsky obzor· 

Keď boli Sv. Cyril: a Metod pozva.ni q.o Ríma, aby sa osp:rave,
dlnilÍ z o~žalOibY; iktoru proti nim na pápežsk{)Iíl. dvore p:red.nie
sli nemeokŕ kš1.azi, prinie$lí so sebou aj do starosloveru=ikej re
či pr,eložen.é pos.vätné k.nfäy.a keď :Páipež rnielen prijal iG.h ospra
vedlneni6>, ale sV'ätých bratov· na ,znaJk úplnej dôvery zahrnul 
poctami, položili oni v jazýl,{u naš,íich pra-0tcov :písané bdhoslú
ždihné knihy na oltár, kde ic;h p~pež slávnostným spôsobom p.o
želín.al. Chrámom, v 'ktorom s,a táto pre slovenský národ twká 
pamätná, u~osť odohval~, bola slávna rímska ba,,zillka Santa 
Maria Maggior~. , 

Potom plynuly storočia za stóroči.ami. 'Slovenský nár-0d stra
til. s:v;ojlu slobodu ·a šitátm:osť, lež sláva baziliky 1Santa Maria Mag
glore vekmi iba rástľa . . Pápeži i kr,áli venJ:iíV•all veľchrámu naj
krajší m1'al1:lor a najvzácnej&ie kaimene sa vyibE?raly. pri sosta
vovaní m,ozaikový,cih obr~ov, ktocy:mi sa okrä,šlily jej ~teny a . 
keď Krištof Kolumb.us objavil .Ameriku a priví~zol na lodiačh z 
bohaťs-fvia Nov~ho sveta :prvé zláto, španieis-lw kráľ venoval ho 
vše~o na vý~obu jej povaly, ktorá čo do IJ.ádhecy nemá v ce, 
lom svete páru. A yšetko, čo ~:e v tejto- bazilike, či sú i;.o · už so
chy, oprazy, mozaiky, stlpy, oltái:e, podlah~,, steny a obloky, 
je kt1áSiile ia ,nesie na. sebe pečať zJb:ožnosti, umenia a lásky. Ale 
vari najv-zácnéjšou pa:iniätkou, ktorá sa tu uctieva, sú pozo.
statky jasličiek, do ttorýcli :bql v betlehemskej mas:tálke ulo
žený mali.i~~Ý Ježiš. Oô. nájstarších) čias az dodnes -sa hlavná loď 
baziliky Sa:nt;a Maria Mruggiore . v prostate nezmenila. Pribudl;y 
v nej sfoé.:nádherné-. ozdoby, ale st'cl.vite1'sky tvorí ten isty ne
pórušený veIUcôlepy celok; 'ktorý stŕoveký .staviteľ výbuďoväl :na 
pries.to,re, pokrytom v jepino Jeútié ;ráno bielou s'nehovou iprj,krýv
kou, ako to hovorí -povesť o založerú chrfui:nu na pô<'!esť Paru;iy 
Marie. Lež ,~tupom č3:su vznjíklo v ba:zilike. Santa Ma;-ia tMag
g!.ote viac bočných kap].niek, z ktorýoh najkrajšia a :ha umele.
éké diela najbohatšia jé ka.plnka. ktorú dala vybudpvať ,.slávna 
rnns)ta família Borighese. '·"W 

V tejto lca,.plnike, pod pfekr,ásn.pu k,upoJqu s vyppraz-~m 
Ma,1iky Božef a na oltári, 01zdobenom n:ajikrajšgu a navzáene.h 
šou mramoiovou platňou~ .z:vari;ou t<' ~pi;s:fazzuľi >>, pred pät} 

Bazilík~ Santa Ma~fa Magfftore, v l,,toí'e'j ri1,(l Pius XII. ptll;I).Ície. 

Tti jubilea_ Sv, Ot.ca. V mesiaci 
marc;i oslávil celý katolícky svet 
tri jubil~a pápeža Pia XII. Na 
dňa 2. marca pripadlo desiate 
výročie voľby Pia XII. za pá
peža a v ten istý deň dožíval 
jubi.1ant aj• 73. -mkt>v svojho po
žehlna:ného ·života. · O desť dní 
neskotšie t. j. 12-. marca pripo
mínal si katolícky sv~t desiate 
výročie jeho sláwio$faej :koruno.. 
vácie. V·zhl'adom na fäžké poloc 
ženie 'katolíckej Cir-kvi v niekto
rýchl krajinách ná žélanie samo
tl,iélro pápež/¾, n,,eos~voval01-i8a,. ani 
jedno z týchto jubileí voniJ{ajším 
spôsobom. J ed.i.p.ou . oslavou vo 
Vatjkáne boly poďakovacie ,bo
hoslužby, odbavované dňa 12. 
!Uarca v &bctovej 1ltaplnke za ú~ 
časti Sv. Otca a mfmo Vatikánu 
bolo to slávnostné T'e Deum v 
La,teráni.,kej: arcibazililte, ktorá 
je biskupslj'.ým cru:ámom ,Sv. Ot
ca ak0 'biskupa rímskeho. 

Zasadnutie tajného Konzisto
ria. Dňa i4. marca bolo za pri
tomnosti 13. kardinálov zasa;d
nutie tajné,p.o Konzistor.ia vo- va
tikánSkom pailáci. Na tomto za
,sa9f!1utí požiadal Sv. Otec pri
toimných kardinálov o súhlas na 
kanonizáciu ni!',kol?kýéh plaho:. 
slavenýc-h ·za!\dadateliek reholi a 
oznámené rbolo obsadenie viace
.rých ·biskupských stolcov. Po 
tajnom Kon,zisťoriu nasledovalo 
verejné, na ktorom konzistoriál
ni adv-Oikáti ,prednieslj. slávn{;)stné 
reči o záležitósti kanonizácie 
spomen~tých už blahošlaven,ýcih 
zak}:adateliek ženskýah re.holt 

Oslava u: maJ."ca, v Ríme. 10. 
výročie vyhlá'Sénia slovens}!:.ej 
samostatnosti oslávila slmten
ská k0lónia v Ríme boho~lužba
mi v chráme rra P. Buenoš Ai
.r~s a slávnostnou akadémi,ou, na 
'ktorej prehovoril bývalý slbyen
S:ký vy~lanec '.Pri ~•v~trj• -Stplisi 
Karol '8il(i:or. ·s1ávnc0sť. bola obo
hatená s:pe:vn.ý,n;i a .. recitačnými 
číslamL Talk, na bohoslužbách a
ko aj- n~ sh\vno~tnej akap.émii 

· zúčastnili sa okre:m príslu-šmkov 
sl~ven-skefi}tQlónie. ministri poľ -
sikí, litecxský, maďarský, zástup
ci éhorv'átski, lotyšskí, 'slovinskí, 
českí a talianski. O slávnosti re ... 
f e~ovala tla?t a ,taliansky rozhlas, 
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Jozefovské slávnosti v Ríme. 
1Jcta k sv: ·Jozefovi, patrónovi 
Cirkvi, je v Rifr:áe veľká a v;šeo-
becná. Obzvláštny.m -spôsobom 
slávi. sa,v;ša;k ,sviatok 'Sv. JOQ;efa 
v •rímskej· štvrti Trionfale,. kde 
jozefov$é · osl~wy trvajú niel\oľ
ko dm a stí spojené s ,niekoľkými 
tradičnými ľuclovými zvyklosťa
mi, púťami, o<J:pustmi a. veselíca
mi. Niektoré. zo s;v,l:i,tojorefov
$kých .6byčají ,boly už'. dlhú do·
bu poloza;budnuté lež·teram sa s 
úspechom uvádzaj,Ú zn.O<V'a do Ži
vota a týmto činom získav~ Rím 
pri pocl:bbnýoh .sl:ávn()S•tia-ch 
SVQ-jrá'ZI1U stardibylú malebnosť .. 

Slovenské· prlnúčie v Ríme. V 
sóibotu dňa 12: marca· bqli·v Rí
~e vysv.ä,tení dva.ja Slováci za 
k;ňa.1:ov a, to vdp, _ _J oref ~mn, 
ko a \l'dp„ Augustín Stefko. O
baja ako ·~ho:sl'ovci študovali v 
:rímskom kolegiu ,~v. J~n.a N'epo
-muékého V nedeľu dňa 13. fe
bruára obaja: novoikňazi pristu
µo:va.l.i .po prvý raz k oltárl.).. Vdp. 
ľo.zef Tomko slúžil .svoju prvú 
sv. omšu) v bazilHre s·v . Pavla za 
múrami na,d 'hrÓbotn Apoštola. a 
-vd_p.; A14,o-ustín Sted:'ko · i jézuit
skom chr,á.Jne a[ Gésu. Na óboch 
:4?rimícil'!,,ch zúč8$tmli .sa početní 
č1:et;tovia ~0vensk~j kolónie v Ri
me, -kťor-i I!Q ,skon:čení b0hoslu, 
iieb prijali od uovokňa:zov· rpŕvé 
ľÓŽÉľl:inainie. 

Ukárska komisia pri Posv; 
Kmigregácii ohradovej. Pri 
Posv. KongI'.egá:čil obrad<ivej, 
k~oTá má okrem liturgických 
vecí na starosti -~J proeeäy bľa:
hore.če.ni:a a: svätorečťmia, bola 
nedáV'Ilo ustanov.ei:tá_ ZV,}á,štna-le. 
llcárska 'k-ôm,is,ia, ktotej . úfohqu 
budl;l, $.,úmať, či- uzdrayen:ia, 
p-red:kladané rra dôkaz svätosti 
Siuhov Božích a Bl-ah9sla:vep.ých 
v beätizáčný,Ch. a kanonizaeňych 
pro.ce$oGh, ~:s,'kuto.čnými z·~zrn:k
mi, alebo lm,e,,- Komisia je päť 
~'l:enná,a za jej predsedu bol vy'
me.tiovaný oso\bný lekár Sv. Ot
ca a direktor zdravotných slu
ii~b vo Vatikáne, Prdf. (}aleazzi 
Lisi. 

Vfrtkým. čitq'te[pm, pred
p·lá:ti'teľom, ptíát~ľ'om; hor
'lite(om a spqlu.,pracq<iin,í
ko.m «Ríma,» žetáme ra
dostnú Veľkú noc. 

RF,DAKGIA. 
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desiatimi rokmi dňa 3-. aprila 1899 mladý 1kňaz Eugen Pacelli 
obetov'a.l po ipŤvy rroz N~ktvaVlÍ e1betu Nového zrukona. Kto vie, 
či niekto z prítomný-ch vtedy tušil. ;že o -štyri~ať roikov ne:3koršie 
vráti .sa teil istý kňaz do iba;zi,liky, :kde slúžil svioj.u, prvú svätú 
om&u oblečený do bieleho rúcha naj:\'.yššieho kň~za 'Cirkvi rím
skej. Vecli ktože to aj, ŕnohól vtedy tušit? Oči V.šebkých :prítom
nýcih, ale n,a,jmä oči 1šťastneho otca b0ly upreté -ria štíhJ~h-9 no
V'ô-~1ía·za, _z; pohy}loiv' ,k~or~h~ pri oltári ,zračil~ sa zbožnosť 
a 'Z . veľ:kých :mäikký:ch oči žiarilo um: ,1:1-e.smiern.e šťastJ.e, -~ ikpneč
ne rprišiél ide.ň keď .môže. p,ristúpiť k'. oltáru Toho ktorému obe
toval svoj žitot a ktorému sa zaviazail sLtµiť všetkými ši.'l'aini 
svojho láskou preplneného srdcaľ a:ko aj v;še~ý,mi flar:mí :svojhQ 
'by,s.trého umu. Ba ani sám m.la,dý noyo~ňaz v,d. sv;ojej 'veľkej 
škrQlľl.llosti iste ani len v :najskr~ejších hlbiná:eh svojho šla. 
c:b.,etneho s:rdca vo éhwi, keď po svätej oniši udeľov~l iprítom
ným SVOJ~ :n.orvdkňazs:képože'hánie I nem.ý;slél na t,o, že'príde čas, 

. keď tými istými rukathi bud& žehnfl-ť celému. svetu aJw viditeľ
nä. Hláv-a Ciirkvi a Námestník: Ktj,sta Pána n~ zemi. LéŽ Boh ták 
chcel: A ku .sláve pr~krfIB-ne,j: bazÚ~y Santa Maria: Maggior-e pri
budla aj tá. že s'Íá.vne panÚjúci pápež $v. Ot~c Pius XII. sÍúžil 
v nej právé- pred päťr~esiati.mi rokmi svoju p!ľVÚ ~vätú ◊IľÍ;Š1}, 
že, v prí.ibytku Eá'na Ježiša, v,. ~tôrom bQ1y p9žehnaJri~ pred hc1c 
rdkrrii prvé knihy; naip1sané v 1reči našich otoorv, V$túpil do s1už~ 
by Kristovej ten, 'ktorý dnes. Jeho Cirkev správa. 

AKO TRAVI DEŇ SV. OTEC? 

Sväty Otec 'býva na tr~ťom .pos~odí v-aitikit,nského Apoštol
sikého paláca. Jeho byť sa -~kladá "Zlo súkrorrii;J.e:f kap,Jniky, präqoý'
ne, kliÍ!Žriice; jedálne a spáln:e. Oblo,~y bY1;:u sú ob.rat_ené na ná
mestie ~vätéhé> Petra a je z pich krä'.sny výhľad;ne celé V-ečné 
Mesto a okolie, 
' ·R:fuo ~stiva Svätý Otec veľmi zayča,s~. ~voj deň začfuä 

-raňafäími. 1,n,ódlitbamf a il'ozjímatilin, potiom slúži sy. trmŠ;l.).. Rit
fuj!kújé' o ;Siedmej hodine. Jeho raňajky pQzostávajú ·z -bielej ká
vy a . cl}lel;>a, Po raňajkách vo ~~9jej. pracovni do dev:i,atet hodi
niy ~ttid;uje, po,tom ~ideo iJ.?PS:chodie nižšie do kniž.ni:~e1 kde: prijí
ma jédhak sv'ojicli najbli,žších spohitpraéovníkov, ktorí mu _.Prí
du mťerovať o zálrežitostiach Cirkvi a jednalk významneJšfoh 
hosti z celého sveta, kforý;m b~la povolená taJ{zvaná súikr.on;má 
audiencia. O div·anástejb k!:ď svätopeterské ·zvony znejú n::,i, «·An
jei f:ána », ,prichodí Svätý Ote.c medzi pútni•ko'V', ktorí ho ča
ka;ju v ro:zlioných sieňach p::dláca. 

O pol druhej . sa .utiahne •.moVJá: do S-v:ojho-bý,vania · a .o, drú.
hej obe.duje. Jeho obed zvyčajne Sll S/k4t'dá z poli~v:k~, mäsa 
afo:Po Ď~bý, zel~nin,y, ov0ciá -a pohár_a, vrna. Pápežo"l; v:a.ria . a 
vedú dt>inácnosť t;ri švajei$'.ske ,sestričky z úst~vu «Stella. Ma
ria->>, do: ktoréhq po prvej svetôve-j vo,j,ne cňodie'Vaíl zav.še letovať. 
Pr~dstayeuou týchto· -sestr.fäiek je. S<éstta Paskv~li11a. O.krem se
stričiek má svojho· vetného s];uhu Gio;v:anniho, ktorý mu · :m.4'!.i,
štrúva a ·koná rdzli&né qsobne :úslU'hy. Sv?,tý O~c Óbeďúva vždy 
&áro, !l,'ko to 1yžad11je dávna. t,radlcia vati,k~ns1~a. _ 

Rresne _o p0l štvrtej yichúdí . p~pež v autom na pre0há-dz;k,u 
d:o y-ati:káns~ych. záh<fäd . .A1k.je J?~kne 'POca:sie, prechadza sa ce
stia/skami a/ ' i}ejam,il čítajúc a rpbiac Si ,pwm;i-mk,y, Keď prší, 
preohádiz-a, šaf;poô ,zvJä.štň.ym: 1r:nsj;reším.~•I$;eôy tedy (í)dťrhn~ traik 

·'® •kriid}:y;, -zafiivä. S-a}l~ qkq)itý ~raj, 'aJl~bo -s~ ~táv! pr~d ~u,rd
sk:ôu jask};J-~u:· a. n;tocll~ S~\ ZYYľ?~;_l}°'P~;u_~~i,;:i. s~rn.v( S"y-__ ,_Otec 
za:sa·· v 'kni.žr.nc~, kde prac:uJe· :a pr:1Jrm-a :TI,avstevy .s,:voJ1cli spolu
präcovmko.v, á kt&rými r-dkuj~ ·o. dôlooit~~h. otáiz~agh d'ň:fl<. ,O 
ôsmeJid~ ni:i;<véééru, ~rorán z.V;Yč'aj,ne•f)._ooosta,v·a:-z· vaj'cru a qhleba. 
Od deviatej .,dt>: -d~igtej.''lr~y- sa. .zasf!. v ,kap~'.é, rno~i ~. to 
pr~de.npgolme. b:r~;\dar.i ~~tocy: je p0~flŕ: 1_>r~, v~ýc~ ·,k.nruz◊v:( 

· O 'des,iatej'vecer utľrubne sa d.o -s:voJeJ' $ukromneJ prac-0vne, 
kde osťíwa v vobote, zaíhrúžen:y až do neskO'rýcm nočnýc}l_ hodín. 



HLAS sv OTCA 

Význam Ríma pre krestanskú vzdelanost 

Z príležitosti sviat
ku Nastolenia Sv. Pe
tra v Ríme prÍJáí Sv. 
útee pápež PÍUJS XII. 
na au<lien.di rímsku 
šti,i<l.ujúcu -mQádež; kto
rá mu prišla vzdať 
hold úcty, lásky a 

oddanosti. Sv. Otec •prihovoril sa k štu
dentom dôležitou rečou o vý~ame Ríma 
p.re 1n;esťanskú v~defan.osť, iktorú prináša
me v uplnom,znem-: 

.Milovaní synovia a &éry, vy máte dvojaký 
nárOik na. to, a)by· ,sme vás prijali s otcovskou 
svde'Čnosťou, lebcq>redstav.ujete študujúcu mlá
dež Ríma, Nášho rodného a biskupského mesta 
a tak: teda k Nám dvojn.ásdbne viazaného. S po
téšen:im vidíme vás shrCllIIUV,den.ý,c,h okolo Nás 
v \Sprievode V'Zll.eše,nýoh riarliteľ.ov a profesorov. 
Vaš'a marufestácia ,venovaná je Nastoleniu Sv. 
P~tr~, rprvého ,biskurpa v ;Rú.ne a ·k je;ho poite 
prináleží _aji hoLdi, ktorý vzdávate jelit> hoc aj, n-e
hodnému Nás:tupcovi. 

U~ítočnos't? ,kl~ického vzdelania. 

V.y: ste mi!Jádež rínisk:a;,Ste si) pľne \l'edo:m'í tej
to vašej výs_ady? Ci ňávy;lc riezm~il vo vás 
jej .silu a #v:osť? Miläiqež; ktorá! prichádz"a v cio
Ja:ti do V~-čné!J.o ·Mest{!,-·~ dlaleký.ohJq--ajm iba 
na. niekoľko dni alebo: týličlnov, vie často: lepšie 
oceniť túto výsadu a izávi&í vám ju.- Rastiete v 
mest~, ktorému sa- . p.evyro:vná 'nijá:ké iné 
m€!St«;> na zemi. ·0vroušie R'.~a j~ pr:e;,,ia1muté 
n:ajvä~šímí •~omielťk~,. kamene jeh9 p9mní
kov, jeho ulíc a nám~:ti :hdvoda 10 storočiach a 
t1sícročiaoh, uplyinµl,ych' ód riiškoin 'mlhálených 
p.QPia.tkov kráľov~éhó obddl'>,ia a dp dne$ného 
dň{L .POIDrJWU!j4croh od d~by,,ked:· svetu neznáirp.y 
skromný g~ilejsiký fY:~r á·paštoL Peter -zrupri
či11il, že pod jeho :$'apá.ja,mi začal ·~ r.ódiil: mý 
Riin, Rím_ ešre ~ve:lej~ ja to v oveľlt vy$ŠO-m 
smyt;!:le. 
~ o.kirem toho vy - alebo aspp,ň väčšina 

z vás- - ml3!te · _aiko študujúca mládež výhodµ 
lepšie poznať a_ ,pfel'!l!l::iľť S:Lžiyé· pramene- .dejm 
.než iní. 4pomed:zi m:n-0~ýeh predmetov, ~oré 
hy-0ria v~ nfu!]lkQbeh,, ti.Č~ §a ~~j~ . latix:ičirhu. 
L11tinťi~µ!, I.,aitit,ičtnu ~ta~,: lež -~~1::e· níe mŕtvu, · i 
kéd jej pyšn.ú•óz-venu,nep<Yč,ui( už; nmoho: storočí v 
roztuméných diva<lláóh, , nia',éhýrnych ci.$.áxskych 
fomch a '-'.. ólirám~h, áile j~aik&: :0zýva ~a órra 
v '.lµ-~stovýob ba~'áoh, k<l~ lkň~ E'.vanjelia ~ 
<lepiči tmilčení~ opaJlrujú; ; kde zn,ova; _ a znpva 
~~:vajú žalmy -a ,ob,váJoopevy p:tv'ýdi st◊rocf v 
posvätenej reči Kvirito:v. bries· je reč · Ríma v 
prvom! rade·r'ec<xul posvätnou, ,ktorá ~ oeyv,a ;pri 

bol;i,0Službách, v teologických: posluchárňach a- v 
Spis,och Sv. Stolic.e_:a v ktorej: aj vy sami odrie
kate často Zdravas Maria a Otč'.enáš. Avšak la
tinskä. reč Jé Otl'účo:m, 1ktorý ,vám otvorí dvere 
dejín. T~, čo ,sa n:iám z rimskej a kresťa-Il$kej 
minuló&ti · zachoval.o v nápisoch, spisoch a kni
háoh, ·oktem čiast~ných výn.imiek v posledných 
s:fo:ročiach, všetko nesie na ,sebe rúcho latinskej 
r-eči.. . 
Nevysvetľujte si V\Ša)k Naše slová- tfµt, alk(,) ke

by ·ony ·boly zn.rulwm ,menšieho ~ujtnu o iné o
bory vá~ho štúdi a. Nikťo od Nás ni;e je presved
č~nejší o tom, že k~dý', kto je pdóVOlaný z.a.stá
vať nejaiký !ZO<llpovedn.ý úra;<l!, · kto cllce písať a
lebo hovoriť, musí dokonale ovládať svoju vla
stnú I'éČ v jéj úplnej čistote a bez alkýcihkoľve1t 
zby;tooný,ch ,a dpaikovai:nýeh cudúch ba'r'bari:z.
-moi. Majte preito vM'y naip6rúd.,zi <lóbré knihy. 
N ajroä ·v čl:nešnej ,dobe, ikto:r'á je dobQu kina, • do
brá kniha nadopúda väčší! význam. F~m, . .i •keq' 
.je :bezúhonný; už svójou povahou je jednostran
ne zrakový, -a p,reto mô~ ur01biť duooa mlád:eže 
po:vrchhý.m, a.k me fe sučasne ·živený užifofaýim 
á zdrarvým čítaním. 

!My víeme aj1 z.o s!kú.senosti:, ako je dobre :a č~
sto potrebné vedieť okrem vlastnej J. cudzie r.eči. 
Preto My sami v-0 vašom veku so zápal.om sme 
sa učili cudzie ja.zyky, i ti~~ 'ktoré ako riapr. nem
čina sa môžu 1Zamatočnilko.vi izdať ,trochu tvrdé 
·alebo príliš ťaž~é. · . 

Pomiám.e veľmi d~bre i dlnemú snahu techni
ky získať čoraz väčšiu prev;ahu nadJ špekulatív
nymi vedqllli. B9lo by rn~~čn,é. kepy ste sa 
pohrúžili do maiterialistic!kej strániky tak, že by 
ste stratjli alebo ~laibili 1smysel -kresťanskej kul
ti'.iry, ktorá je veľmi bohatá na hodnoty ,pra,v'dY, 
a múdrosti a je ooĽá ipresiaikl.11utá tým; ČO mal 
starovek veone dobrého. Avšruk' to:m.uto nebez- , 
pe_č'enstvu sa vy~ete-ľaJ).šie. keď u0IJ.á,te za hod
né vaš.ieh lllajlovnych snažení, ruby ste ..ovládali aj 
]atinsiký jazyk 
Keď . hudie toto v~e ,povedomie silné, budete· 

~~ vedieť uch:r'funiť ná-rodi od oora,z väcšiehq, od
cudzovania $8. mý&lienke. a <liu.éhu· tej vroelano
sti, ;prostredlnictvom lktorej' jeho •!)redkov:ia po
čas. viac než . lf)ätnástiéh s~oročí stáli pevne na 
zása<lách ~afotickej viery. 

. Rozdiel ,medzi pohaiQským a. kresťanskym 
Rímom 

Mectzi.Inndhóraikými .a siíča:s:ne s,:gletilytni sve
-d.ectvam,i roinulOISti ktoré v se:be uchováva Rím, 
tiab~e sa jasn:i ~~ľovacia ťiaira. Z_vyšky a 
stopy .svetských dejín .i. 'keď to boly veľké . sv~ . - ... ' ' ' , , . 
ťóvé dejiny, rnramomvé a broll2love úlomky, 
lr,toré predkľard'ajú vykapávky arciheol◊gom na 
rozlúštenie, ~rávajrú o ud:ru.lostiach zaš!Lých 
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čias, o národoch -a vzdelanostiach, -kJoré.-za:niikly; 
o mocná:ristv?.,oh a vyh:;1.Snutej; veľkosti. Je to 
v.šeomx:ný·zálkon všetkého, čo j~ ~mské: :pp vy
sokých roz:letooh, po živote a sile nasleduje a to 
_nepôrovn;ateľne rýchl:ejšÍ!Í'n rytmom pád a 
smrť. Lesk rímskej 'riše bol podivuh0dný, zd{l:lo 
sa,, :že pretrvá tisíóra:čia, a je:ärtako i ona, 1zaplatil'ai 
v tragiokom ro.:!'jhlade svoju daň tomuto zá:kon:u: 
je fo .hrozná výstra:ha pre všetky. ·časy, včítane 
dneš,'k;a .. 

K~ si vš;:i.}.{, za.staneme 1p+ed sved~tv~i ;kre
sťan~kej, mh:1:1.iil:9sti, . -n~ch S-q už ony akékol'v;ei~ 
staré, dtiple vždy čosi nesmrteľiného: viera, 1kt9-
rú hlásajú, žije doq:Úes beznranione r-0z,m.nože
náJ v .Qŕs1~ tý◊h', ktorí j:u-vyzináv.ajú: ; žije dodnes 
Cirlcev, kfor~j tie ;s.ved~_ctv~ pawi?,,._ Cirkev, lttq
rá je vždy tá istá cez stáročia. Je to Cirkev Kli
~tova, ktorá je dnes, ,pokiaľ Íde o viditeľnú po,
d0'bu, dokonalejšia•, dobud<J•vaillejiia a - pohoto
veffii~ než .na. úsvite-,svpijhô izrodu;-a ;.$vojho •prvé
ho vo~~ajši~p.o yývipu. V dn$ej do~~ Ci_t1~ev 
so svodími -štyristo miliótl!mi veriacicli, roztrú
senými po celom svete, potrebuje .iti.ú s-(ldTžnosť, 
iné puto nariadení íl- zákonov, ú<'!i,nnejšie _:vede
nie pm;;tredll;úptvQm _.µstreqnej'vláq..y, áko to \x:>'
lo v j,~j. počfatk-ooh, ikeď . 1li:rfst:anov bolo .ib!-l,. ni~
koľko tisíc , a, o~re1~L m:aJ:ýc:h yý;nimiek patrUi 
do toho istého stá;,tu q, _ 1,1\: tej1 istej vizďelanosti 
Rfulskej: ríše. Av;šaJl{. vý,s~v;bla Cw~vi v jej lp'Qd
stat~ýóh črtách a jej,,-xnútorn-0:m živote boli} ~j 
vteg.y, ako -vždy, t:Listj.., ba van ešte v:iac1 najľP,-ä 
,v podr.obno~tiaoh, než by,,s 4. tp, drulo h-isitoric-kým 
výskumom zistiť. Vo svoj~J .zr:eľdsli, !ktorá sa 
nikdy n~pre.rh:einí ma st.arobu, Cfr.kev · iq.e?ffie~a 
nik9-y výzor svoj~j · ,tváre; jeJ hlas ne,~tr_:~.til nič 
zo sv.oj1ho kovovéhc,: zvtclm„ lež nadob\lÔ,Ol väčšiu 
mohutnôsť a ·plnos-ť:. 

·~un a Qirkey:. 

Toto tvrdenie ná$-. zňova p:rivádza d,o. · Ríma. k 
Petnovej S:fo.lici. Lépo Krisfova vôľa- bola zalo
žiť Církev neznieiteYnµ a:- jednu v .sľube, !;lano~ 
·Petrovi, s U$tanóvením_ •p:rvenstv:a;, alel>o - _čo 
j.e to isté - s ustanovením -pápežstva. Len Cir
kev, poita::veriá ni Pefro:v.i a jeho .I,lástupé<ich 
mu.sela b'ýť ,Ch1kvoti Kristovou, j~dilä. v s,ebe .a 
U"'.aj{rn?- dó· konca ve~ov po:rp.ciéou po~hišnosli 
j~qinej qsobnej a vídite)'nej" Hlavy . 

.Stalo sa to-. riadfynirm božej prozretťľľllloshl, že 
Pét~r ,zv:,olil -za -svóje ili)iskutpS:ké sídľo' Rím. Tu, 
v Noeroj:i_o-,,~&m Cirlúi .. , o ktôrornj máirre nepodwa~~ 
n~ ardl;ie,olog~~lké -dqk:a:ey, qn zomr~l a:kô vyz;µa
v:aič 'Kristov·; ,pod stire&ebodB:m. obrov~kej ku
•poly bolo aje míesto, ·kde,. bol pochovaný. Jeho 
ná;~tµpcoYiai; pá;~i, pok.raooX,ali v jeho poelaini 
do &iešný;ch .čias .. 

V rq,de rímskych _ Ve,ľkij;µo:v boli mnohí, kto
rí aiko knieža ApO:Šítolov krt9-u spefatili svoju 
ve:ťn-osť Tomu, koiho vidi~l'J?.-'ými ,zástupea'Q'.li bo.
li . . M-rn.ti>.h:í· sa st~li vel'ikýirii Rre. svój_u ~vät.ost 
múdr!?Sť, u,če~o~ť .l,I._ vá,ž:en.osť s,yojej, os.oby,, :!301i 
a,j rue:~~a.rí; ~Íf>rýeh- rý~ ľu:d$k{l. v:}@:tŕ'tqsti ne
z-odpg-v~aľy-_úplne výške najvyššieho pastier
skeho iJ.l'axlu, Al~ i tie-naJstrašnejšie ·búrlcy, kto,.. 
i::é sa od čiaS: Sv. Petra do dnešolf,ch dôb vyrú-
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tily na Civkev; nemaly 1>ily ňou oi;;triasť, q,l1Í · 

byť na ujmu ôqžškém.ú poslanilJ. jej hláv. Kaž. 
dt pá1rež v ~j ohvíli, keď prij~a svoje zvole
nie, .dostáva toto poslanie b-ez]?rostre,dne od 
Krista s tými istými právomocami .a s · tou is
to.ni vysadqu neon:iY1no&ti. 

IKeBy jé.dného dňa (ihovorjfu~· to iba ako čí- 1 

ru ,domnienku) mal sa zrutiť hm~tný Rím, ke
by v:oľ~edy aj táto vatikánska ,p-a,zilika, ,sym
bôl jednej, nEllÍJrem-ožitel'naj a ,víťa~ej Cirkvi 
m~la pod s.vojÍíl:p.í. rumamí p-ochoVill-ť historické 
p_okl'arly a -posvä,tn.é hroby, ·k-toni sa v :hej: nacho
dia, ani vtedy by Cirkev ešte .·1v;padla, am by 
.sa na·nej, n~gjav:i1y ,trhliny;·navždyostane prav
d'ivý p-rísl'u:b-, ktorý dal Kristus Pet,rovi,. ostane 
i -iňi:,t.ď-álej pápežsi:Vio a j~na nezničiterná Cir
kev, s_?9Čívajúca na pápežovi, v tej c:hvil.i žijú-
com: , ', 

Talk je,to. Večný Rím v nádprirod.zenom kre:.. 
s,ťl:l:nskom sm.y:sfo je Vyšší _ako historický: Rím. 
J.eno p0vaha_ a pravdiv-qsť nie sú závislé na hi
storlckom Ríme, 

M-1lovaní SY.ilovia a dcéry! Taká neoeh.ve.:,ná 
musí byť-. aj, v.wa v.iera, lebo jej. základom, je ka
m.éň, na ktorom brna -:rystava,n:á Cirkev. 'Vyzná~ 
vajte a nos-te túto- vieru .medzi ~yojí:mI spolu
makmi :S': jasným poihľadom h.1bokým ·pre~ 
vedčéním a o,dv:w.011,, ik.torá si 'je. is:tä.. svojím ví
ťazsťvóin. 

iiolfoll' S:v Petrir, , diefo~•soch ;í.-;a Betiriního . .. 

... 
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V· bazi'I i ke .Sv. Petra. 
(Po}tračovanie). 

. Keď yYChodili. zo zaoltá-ri:a (apsidy), ,Fe:r,ko~ 
vi,, kto~ sa neustále, ľ~~a.l hoi:e, ~d:r'ela tlx:> · očí 
ol:>rov:Slka sooha, zar:azaJUOa -SVOJOU rmip:~tno, 
sťo:u. a. ta;kmer sa; vylkláňajúca 'Z '7ýkletrl.m. So
cha uk-azuje pozdvihnutým. ukazoválkom ku Ka
ted:t>e a jej krásna rnidb.~~g:e:loy$ká tvár so 
splývaji1cou bradoµ je zapálená: nebeským oh-
ňom. _ • 

- To je Eliáš, - ,pov:edal « sanpietrino », -: 
ktorý je pokl!adaný -za zakladateľa Kar'melskeJ 
rehole. Oproti nemu vo výklenku: je: Srv. Bene
dikt a vo ďvooh výiltlenikoch bližšie ku Ka~'.ľe 
sú Sv. František a Sv. Dominik, 
Hľadiac na krásnu SO'Chu. zaikla:dateľa bene

diktín";s~j rehole, trokéh~, skromného vo svojej 
rruij~,tá,tnosti, Mar.cela.si .predstavila týehto š"lä
tý.eh - a s :nitmi aj Q&fatnýc:b oslav:ovateľov 
a oslávených spolu so s,}á:voµ Sv. Petra - a;l,w 
stjpy, na ktorých spoqírva Cirkev. A -pomyslela 
si· aj na zástupy rehoľhfilmv,,.'ktoré icll na,sJ.edová
ly a podľa icp. príkladu i pod ich velením roZJ:n;ino
žily sa v službe Qwkvi. 

Ppkra:čov;ili V,() ,\>V(í>j:ej, obcl:l.ôdzJke, zabočiac na~ 
pr~:v:o. Obišli veľký oblúk1 kd~ je, u~esti~ený 
jeden z orga;p.ov a za nim zazreli pcxmn;k pape
ža Alexandra VIII. (1689 - 1691)., ktore'h:o pod
stavec je ozdobený vysokým reliefom, zobra
zuJúcim odovuiávianie. rituálnych daro:v :p~pe,
žovi po kano,nizov:arrrí piati-ah svätých roku 1690: 
V avrrn.wa-Giustini.~niho, ~ná,tskeho patdarťhu, 

- jána:Kapistr;,4'1:1a_, rktófÝbol ·d~Qu rproti Tur
koi:n boju.jú.cioh vojsk,_ .Jan,a z ·Boha:, zaklada
teľa MilQ1S-rdnýcl! bratov, Pasquala Baylona a 
Jána ,zo Sahagiµiu. 

- Co sú to ka:noniizácie? - spýtala sa Mar
cela. 
· - Svätorečenia,, t,.j. vy:hlásenie Sluhov Bo:žích 

za svätých. 
- A ako sa prevádza? 
Otáika osti'll?- nez0d.ip,ol'\Te,dan91J. čiastočne aj 

vin-ou deti, •ktorých . med:q.vosť ihola -qpút8<ná sku~ 
pinkél). nfwštevniikov, UI?rostred· ktorých stál vy
soký chlap, ktorý s tál«}1;1 riá,hli'.\>"osťou v slovách 
a p~unk:ach v;y:s·yetl'.ovial _ okol9Stojacim-jl:}dn@tli
vé pamätilipd!n9sti, ako by im c_h-cel všetko od
razu ukázať. 

- iJ,'o bttdú turisti, - povedal oteé•, - ktorí 
sa z.drži_a v R'.íme.iibá jed~n-deň a cp,celi 'QY všetko 
obehnúť ·a \ifqieť,. Nie si je ťažk-0- predstavif, 
·čo môžu pti tak◊m nábl.ení por~~;ť, zažiť, 
vidieť: a najmä zapa,mät%ť si. 

V Ká;plillke Stípu upútal deti ta;k vel'k(?sťou 
ako a,j • živosťou pO·stáv vys,oký réliet na. a:1tári 
Sv. Le:vra. VePké4o, zasaq-ený qi__t5dzi cd'va stlpy z 
č~ťvenej žu~y. ·.re. to <l:ifl<? s~a. Alardiho z 
Bdl0:gne. (l:654), :ktor,ý bol so1ll:om Beqúniho. Na 
vyobúazení Sv. Lev I. y spŕie.yoid.e- du:<;hoi\Ten~tva 
;a inýc:h OiSObnosti vyéhádia v :ústr~ty J:i,u~ému 
kráľovi Attilovi a · odh6vára ho od úmyslu vy~ 
d.rMI.cováť T.alill,ns;ko. Ktáľ 'P®ll:'Vtle naJ)Ol:rrenu
tia pá.peža a ustutpuje. Hore vidno s-v. apoštolov 

Petra a P~vla spújťať sa na oblakoch a :vy1;a
se:nými mečmi hrooiť Attilovi. Ich tváre sú h_ro
'zivé a ~cha, k,t-orjmi sú od~tí, .poletujú 3ikohy 
v búrke. 
Pokračujúc•. v CJll:>chôdi?Jke stále napravo, ved

ľ-a tohto oltára cD:achodí sa jeden z:o siedmych 
privilegovaných oitároV' s,vät;opeterských, · ozdo
bený dvdtna malý:mi-.stlpami z aJa!bastru a dvo
ma veľrkými :z -či~nej foly. Uctie-va sa tu záz
račný óbraz Pam:ny Marie, zv:an.ý «, na ~t1pe », 
lebo tbol vymal'ovaný ň-a stlpe ·z ka,rneňa <<·por
tasanta *, ktorý 2Jdobil strednú 1oď starej bazi-
liky: . 
~ Prléčo ,sa volá. t~ oltár privilegovaným? 

· Pán Guiiq:o, ktorý .pred cihvíľ<:11 vďaka, turi~ 
stom nemusel odpove:dať na otá.?lku deti, a:ko 
sa robia svätí, p(:?)zdvilľol oči ďo výšky, ako by 
sám hľadal' odpoveď ila túto nOIV'lÍ otázku. Poh
iaid sta mu 2JaJS'távil na •krásnej, kupole, kt0"rá.. sa 
vznáša nad obidvoma oltármi - je to jedná zo 
šty,roch m~I1$íoh ~upolí Svätopeters,Mho ch.rá:. 
mu - celá je -0krá:šlená alegorickými embléma
mi Preiblahosla-v,~ej Panny _Ma;rfo, anj~lmi 'a kye·
tovými po1venc.~. Bql te9-a š,ťastný, že ~ôže 
ha túto sitŕanu obracať medavo.sť detí. Lenže tie 
už·ne-vládaly .od úna;vy nahor hl''adieť a nepreja-
vi:ly o kupolu veľký '.záujem. _ 

Ic:h pozornosti všalk neušiel- náhrobork Alexan~ 
dra VII. (1655 - 1667), na 'ktorom je smrť v po
dobe -pozlá:tenej kostry. Nadvihuje smútočnú 
pokrývku. ·zQ sicilskéh? jasp~u, ,aby uká~~l_a_pá
,pfŽOVi ;piesočn-é hodiny, :ktore ukazu~~- Jeho 
poslednú 'hodinu. Hore tróni posta:va ikľac1aceho 
,páp~ oblečená; do bohoslužobného rú.cha. Na 
bokoch sú štyri aJ:egorické figl,ll'y: v popredí: ~o
chy Spŕ.avodlivo.sti a Obozr~tn-osti, cif úzf!,dí zas 
,se:chy Charity a Pravdy. T~nto pomník vy):l~o
vili: viac~ri umeki podľa náJkres:u a pod vedemm 
Berninítí.o. 

Svätý Otec, nesený ná tróo_e 
1.1prosťted zástupu• na námestí Sv . .,Petra·. 
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Vošli <fu ľavého rame.p:a krížovej lQde, na 
k<>~i ktorého stoja tri,oitár-e,;. oeňbbené nádher
~ými ijtlpami: dva ·z pich sú zo s:iívej žuly, d,va 
žliebkované .z antiokého .žltého iiriTiunoru a dva 
.z mramoru, zvruného cibul'ov.itý .. fcippoll.illa). 
KráJ:S,a 'hla·víČ týchto stlpw; unikne wrn.9·p.ým náv
šteVlllÍlko,m chrfi,mu a -nie je tQ venJ,_ a'ríi div, lebo 
nie je a:ni možné ,pri tom množstve ,ppvšimnú ť si 
v,šelťky p,odr,ohno~ti tohto obrovsk-éhQ ik"Ostola. 

Stre<lný :oltár ;pr~stavuje, U:kriŽovaniéSv. ·Pe
tra roku 67 na ircmkruz dšára Nera. Mozaika bo
la preve,dená poo,rá mal':by na plffi,tnieď ,'Od Guida 
Reniho.. Pravý oltár, tie,ž z mozailkY, znázorňuje· 
-zázrak Sv. Valerie (Ul .. stor.). Táto svati.ca bo
la ~df.a pooania pre, svoju neposlušliosť yoči 
nep~teľom vml'lY• sť.at;á. ·~ hovorí, že. 

. po poprave- vz-afa svojµ hl~vu d(? rúk a zani~la. 
ju do jediného ika,stolík<a: v: Limoges, kde slúžil 
šv. omšu svatý bi$kup ~wtial. Ná ľavom olt,á:ri 
je mozaikový ol5fá:.z, proosta;vqjúcl sy. apošt6la 
'ľomá~, kt<>rý ;noob.e()e1' uv-eri-f a v~l.ad,á · ~vôju 
ruku do J ežišbV!hO boku,, 

Deti sa dívaly a pozÓrovaly podľa. otcových 
pokynov, ale- ieh záujem nehoľ už taký vel'ký. 
Ptiťrahov-aly icih a to najmij. Fei,k,a, v~ľ,k,é ~povéc 
delni~e, uiniesunené pezd:iž. sqen, Ku jednej .i 
moh 1lq'aikol ,~i ak~:!Č}<>vek ·a, :k11ruz, sediaei dnu
ka, dotkol . sa jelho hlavy q!Ihou. p~licou. 

- Co to znamená oťéoko? 
- To sú Sf>PV~~ ~vittope~rs~ý~h ~ni-

,tenciárov, - · povedal otee. - Sedi,a v ruc:h. S'!)O
vedelníci, hovoriaci ,rozličné j~yky, aby príslu
šník lrtoréhokoľve:k nárooá, ktorý sém príde, 
mohol sa, ak chce, vyspovedať vo ~vojom ma
teťfuskoni jazyku, Dotyk páli~ou má ·sviatostnú 
platn~ť, • t. j. zahladzuje všedlnéi1hrie;eihy:. 

Pod nasledujúcim. ~bl{lkmn nad divera,mi do sa
krestie' všiinlf -si p.ommk Pia VlU. (1829 - 183.0.) 
Qd sochára Teneräniho. Je. tó najkrestapskej~í 
pomník v celej haziliké, i 'k.eď troe-pu J>richl~ý 
a kôn:venóný. Je•na ňom v d)::iúku Spa.stteľ a do„ 
lq IXJ,Odiliaéi -sa ' pá pe~ SO:ľ sopli tými rukaiµi. Na 
béikooh sú Sv. Peter ,a Pavol. 

Na protiľaJhlo:iri oltár{; zvanom oltárom Lži, 
Je illOZflJ!K~, vyhotov'~á pod:1'1a, s.}ávin,ej :ip,?},;l)y na 
kameni _od maliara Pornarancia (wla~ýhl me
,noqi Cri~tofo:ro ·Roncalli) ,. ktoz;ej origi,nál je v 
ko'stóle Santii, Maria: 'deg)Li Angéli. Oltár je ve.
nováný Ap~tolorii Sv; Pet:r~ a S.v. An<l;rejóYi 
a oJ°t&fom Lži sav.-0lá prétio, lebo' vyobrazuje,ná
hlti} srm'tl <ibrátené:ho, žid,ra. An~_. a Jeho ma:n
žerkyt Zafiry, lebo· oba ikilama;Li Sv. Petra, ukrý-
vajúc pení~. ~ . ' 

J3~z PQfuóči sp:riév;<)dea'l.J. pán QJ:iiô:o py si, a.ni 
n~b:ol, všimol in:u ňáidhreťrlu mozaiku ktorú An.
oxej Sa;cchi vyil!:otoMill pre ~l~T bl~~J Klement
skej k~J?lin1t.M; kcl.e odpočívajú teJestie; pozost_atky 
Sv.,,,Gregpi-a' VeJ;~eho. M:Olzáika_ žóbr a.0.tije· zitzrS:k, 
oJ~i:g,l'óm. rooprávru: P~vOll Diák9p.: istý ·eµ:dz~ec 
pnišíeJ ď~rosiiť od; Sv. G~g~0Té~viu 'iijO -A~to:,. 
loch. Sv. Gregor- mu dal 'kúseii:k . šatik~ . kt;orou 
kň~ pri s:v. omši" utleia káli~l_Í p;o po~ti Svä
tý.oh ,Spôsobov .á :ke<ľže lCiudz:íhec ~hyhov:af, o
qľaihoc~npsti d~ru,,, Sv. Gregor pre:bódol noží
kom ,pláit;no; z ikitoréhO! yystre1~)~ krv. 
Neďaleko je: pý p;omltlík !Ria VIL tz :1)9du 

Chma.n;ionti, 1800 - 1822), iktoŕý je dielom dán:-
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~keho ~háta '11ho:rw.aMfsena. Je to jeden z týcll. 
pofuníkov, ktoré už aj ,pre svoju verkos'ť neu
ntknu. pozornosti niikoho; ikt,o n.avštíVi chrám Sv. 
Petra. Porrľnik da1 ·postaviť 1ka'fldil).ál Consal-vi, 
ktoz:ý hol pápežovým veru~ -šta~ym. tajdmní
kom. $vedcí o vefäosti a .neochvejnej $i!le skroln
a:iého bezbranného pálpeža . :proti násiliúckej 
drmsti Napoleona. Pápež jé wbraze·I1,ý á!ko sei
dí :na, p,resoole a žehná. Ná jeho praivici i ľav:id 
sú runjéli veľ,II!i jlénmého prevedema a dive so.chy, 
z :ktqrých: jedna, s rukami slkriženými na ľvej 
koži, .predstavqjé Silu, drnhá, s olivovým ven~ 
com na ihláve; Múdrosť: 

Feriko ?Jba:dal prvý, že tj,to iposledná má pri 
nohách . sovu. · 

- Co to má znamenať? 
- Sova jé sym.boloni kresťanskej múdrosti,. 

lebo oil:a wdí aj vo :bm'.e. Mebo, a:1ro myslia iní, 
symbolom nočných. bdem uč,en,cov, - -0dpove9-a:l 
synovi :pohotove otec. 

Len ČO' sa obrátili smerom ik severnej bočnej 
lodí, Ma11eel!a ,bnéd' •záfL:re]Ja a/ uka;zalá ,otcovi 
veľký obra.z·, umiestnený: na pilieri. 

- To jie ehýnie Preme:neni:é Pána, - povedal 
ote.Q; 

Leone G.essi. 
(Pokračovanie nasleduje.) 

BLAHORE'Č:ENIE 
S, M. 

Darmo zamieraš úzk,osťou,, 
T~J-sa. ~k ľahk<t nezbavíš, 
Ztitl{ tvoJ -~ ako re-ijektor, 
Co' sa do, výšky up,raví, 
A ueb.o predsa néstihne, 
Iba kupolu osvieti 
Na chráme svli,topeter_skom -
T<i"_je len·obr~ ľudských sU, 
Alťo_ si veľh;~ť predstaviť, 
A:ko si ·večiťosf 1nčasňi'i1, 
Aby; úzk-0~~u neznirela -
Vstúp dnu a pozri' · pi11tnika, 

· A.ko sa ~hylil ;na; dla:wu, 
()kolo neho prázdny kruh, 
éerirom -sa v neoo zahrúžil, 
Aký na výzor chudôbný , 
A ,pred~ Bo:ž.i dedič je, · 
Ué.ástný ~ej · nu,losti -
A vôl,côl žiari · náclhera;, 
On ktačí prostred zä-é~pu 
A nohľ-ad ide za sv~tlom 
Vyšši,e než hmia. ~v.ietniliy 
To je vlasť, jeho skutočná, 
Ona .je :život n3;j~š:ši, 
Pramatka všetkých ~ík -
])o. nej sa svätý ·navráiti, 
Keď- ju-;na -zeµli v,yzn,ával. 

.... 



VATIKÄN 

SÍDLO NAMBSTNÍKA K RISTOVHO 

Vatikán je už vyše ·p<)l tisícročia stálym sidlom. Námestníka 
Kri$tovhq: Je to maliči~á . vyvýšeni.n¾a na,_pravom brehu. deky 
Tibery medzi pa;horkimti: J.ani!kulom a Monte Mariom. Meno toto 
pochodí už zo staroríms-lryéh <lôb, •ale slávnY:t,i a veľkým. urobilo 
ho iba krresťan.stvo. Slov:ô, VaUksin odvru;l.zuj ú niektorí moderní 
ved~•ld pracovníci od m:el).a dQillllelého starého etntškého me
sta, Vaticum, kým iní sa pridŕžajú mienky rílmskeho špisovateľa 
Gnea Gellia, žijúceho v II. storočí, ktoi::ý tvrdi, že menQ pochodí 
z l atinského slova<< v.aticinia ~, t . j,. veštieb, ktoré ~a tam·k~ysi 
vydávaly. Iné vysvetleni~· pôvodu 'tohto S.lova sú r.nenej pravde
·pod.obn~. 

V rannom_ staroveku Vatik~'n neboJ; obývaný. Bolo to opuste
né a nezd:r..av-é miesto, a ipreto nebolo pojaté ,dó, rímske-ho ol:rruhu. 
Len v dsárskyoh dobách sa naň začma obracať · pozornosť,, keď 
:r;úektori dsiui založili tu •krásne záhrady. Cisár Kaligula a Nero 
vy.budovali 'na jŕUŽµom úpätí Y.atbkán11 náo!herný ,cirkus, v kto
rom bývaly ll,SporiQqa:né preteky n.a koňoch i vozoch. tJ prostred 
cwkusu bol v~yčený obefisk, ktorý teraz krášli Svätopeterské 
námestie. Po :veľke>,m,por.ži'.ari Ríma r . 64 mnoho kresťa:nov, óbvi
nených z podpaľačstva, pod,stúpilo v c:hil,rnse ako ajpriľahlých 
záhr•adách mučenícku smrť. Med'z.i óbeťatrr1i bol a.j ~m Sv . Peter, 
ktorý. pod.ia tvroenia cirkevnych špÍSovatefov bol r . 67 dolu 
hlavou U!križovaný. Jeho, telo. pochovali pri Korneliovej ceste, 
vedúéej ókofo dnkusu a nad hrobom llo1 vztyče,ný ná,hrobntk v 
po.dobe rrnodlitebr+e. V prvej polovici IV . . storočia yyb)fdo:Yal -cisár 
Ko.nštallltín na~. ňou nádhernú ,pä;Bloďovú ibaziliku, •ktorá stála až 
do XVI. storočia. Pri ba·zilike .bolo založené.aj! takzv. episco,pium, 
čiže biskupská sídlo, ale kto ~ kedy ho založil, o tom ·panujú iba 
dohady. Jedno je všakhistori:Oky isté: ·keď K~rol Vel'.ký na Via
noce, roku 800 priši~~ <:].o Ríma, ,a;by prijal: z rúk páipeža Ley.a IIL 
cisársku korunu,. dlhšiu <!obu bdl ubytqvaný v tejto budove: 

. Vdtikánsky A'poštdl&ý palac, s'iplo Sv. Otca. 

Slov.enský obzor 

Pastierske listy sfov~nských bi
skupov. IZ ·príležitosti tohoroč
nýcli j.UJbile~ Sv: Otca Pia ::X:ÍI . 
Slovenskí'. biskupi vydali osobit- -
né pastiecrske listy veria()ím, v 
kit'\»'Ýph, pripomí:najú tak desía;te 
výročíe jeho voľby ·za pápeža, a
ko aj zlaté Jubileum. kňazské. 
Pastierske listy, ktoré sú preh
riate veľikoUJ l~kou k pá/pežovi a 
S:v. Stolict, zhodnoc~j:ú veľkosť 
osobno•sti Pia XII. a vyzývajú 
veriacich 1lt modlitl>ám zá neho a 
j:eho úmysly. 

Kongres Slove~ej Ligy v A
lll~rike. V dňoch 1.-3. :mwca k().. 
mlJl sa v Obica.go,_ Iil_ historic
ký XXX. Kongres .SlQIVenskej 
Lilgy v .Amerike, na :ktorom boly 
qdihlasovl:!-IJ..é vážne oomodnutia, 
t~aj.úce sa •sJovenškého národa 
a.jeho '!;>oja za štátnu samo:stat.:_ 
nosť: Zv0lený •bol' aj nový výbor. 
Za. predsed:u Slovenskej Ligy v 
~~rike bol zvolený doterajší 
podpreif:seda p:án :Pávol J amri
š:ka, za .generálneho tajon:iclka 
hi~forik Dr. Františ~k Hrušov
sk'ý a: za ihJ:a.VIIlého pôklru:lníika 
pán František Deviatka. 

Dva nové slovenské ča$0pisy v 
zahraničí Slovenská tlač v zruh
raniči-:ooia v poslednom čase o
bohatená dvoma nový.mi časopi
smi, z ktorých jedeň ako dvoj'
txždenmk -pod ná:mom Sloven
.šký národ vycchodí v Parlži. a 
druhý ako mesačruk . Poot n~ 
vom: · Slovenská ·republika v Bue
p.os Aires. VydáJviateľom a zod
;pmredným • redaiktor~m Slove:n
ského národa j.e pán J.oizef Han
ze],, kým vydávateľ()Ill' Sloven--

. slcej r epubliky Je Slovénský Ak
čný výbor-. Adresa: Slovenského 
riároda,je: siovenský ná.ro~, 15, 
rne Ma.urice Rouvier, Paria -
14e,

1 
lľraru:!e, ikým Sioven.c;kú 

repu;bliku možno si objednať na 
adres0: SloveTif/k.4 republika, 
Entre Rios 3.5'5-II., Buenos Ai
res, Ä?:gentina. Obidv-a novélča
S◊p:isy st,)ja. v .služté slovenské:-
11:io ipoja za samostatnosC., 

Anglic)iy pí~ný časopis:o slo
venských · ot.ázkach.. R~tor 
Jednotyi Filip Hrobfuk ~čal vy
dávať štyrstránkový ~g1i:cký 
ru.~ačnílk · Slovak Newsletter, 
ktorého cieľom je inifor.qi.ovať 
anglicky ~moriaci svet o sfoven-
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skýcn dtá2JkMQ.; Predpokladá. 
sa, .že. o, krátky ča;s :Stane .sa č~- . 
~opis SlQva;k Newsletter dvo} 
týžd~miikom, prípadne aj týž
denrulrom. . 

Francúz..~ky hlas o pomeroch 
na ~loveps).n1.1 Vefäý francúz
sky č::i:sQPis Le Rassembletnoot 
du Centre, vychodiaci St. Etieh
ne, v0 svojom. čísle zo dňa 5. 
marca 1949 uverejňuje veľký, 
článok o p.orp_erooh t1a Slov~niku 
pod na<lp~qm IDn. · marge 4ea,ar
resta:tions en Slovaquie. Pisateľ 
článku réaU~tickýjm spôsobom a 
na _záJclade .štatistických údajov 
obj,ašň~je pooledné udalosti na 
Slovensku a 1J:ľodáva i-Oh v qra
matfe:kej skratke. Z článku vy
svitá, že nájmä sl'ôve:nský 'kato
lidzµms musí sa ,boriť s veľký
mi ť~osť·ami. a . rprináša veľ,ké 
obete. · 

Musf;fa to byť teda 'budov.a nádher,n.á,, keď . _mohla byť po~~tá 
a~o dočasná cisárska rezi<lenci'a. Pá,~ž.i ,vša;k bývali v0 Vatik;á
ne iba pr~ho.dné a,.to. vtedy,_ keď pri' iio.z;lichýcli cirkevných,siláv
nostiach prichodili do baziliky _Sv . . Petra odll>avovať hohoslužby, 
alebo keď iGb. protivme.ii vyhnali z La~ánu. 

Postupne, ruko sa ~iril kult uctie\r•ainia a1)oštolského hrobu, 
vznikaly; o:k0-li> budovy baziliky Sv. Pétra aj1 iné budovy: kostoly, 
:kláištQ;ry, p:utniC!ké domy, ohudobínct, p.e:qiocnice. a cintoríny. 
Niektoré národy, ako· Angličania, Frankovia,. L011'gpqardi mali 
tam aj sv.oje -vlastné, národné dm.ny, ktoré ,podľa potreby tých 
čiasbcilý opevnené apo.ča:s 1bM'bars:kýc:h ·vipádov- slúžily za pbrá;n
né postav:enia apoštol$..ého hrobu. V ·polo'vici IX. stóiročia Va
tiikán vypli~níli Sa:ľ3!.céni, aJ preto pápež Lev IV. dal h,o ópevniť 
:múrami. ,Taik vznrklo nové mesto, ktoré bolo pôd:l'a pápéžo\Tho 
mena nazvané Levdvým mestom _(Cittá Leonfan:á). Casom však 
ai toto ·mesto spustlo. a muselo ·byť viac táz obnovované. Prvé' 
väčšie obnovpvardé práC:e bo[y' zapo:caté v XII -sforoči '.za pápe
žt)v Eugena IIL, Celestína III. aJ, Inoeen.ta UL Po návrate Svätej 
Stolice z A vignon.u N"ámestnící Kris·tovi sa 11atrvalo usadili vo 
Vatikáne a to nielen preto, že Laterán ·,bol už-neobývateľný, ale aj 
.Preto, že v opevnenom Vatikáne boli pá.peži be~eč:nejší počas 
po.Li.tiekýeh llťpokojqy; a búrok. Po smrti Greg-or!'!, XI. toku 13-78 
vy:qržía,vala,. s.a Vio Vatikáne prvá konkláva, .t. j. prvé -uz.aweté 
voľby pápežrJr_é;. , · 

Yeľký p.obrodinca.sloven:ských Od XV.storočia sa začal váfi.kánsky palác ,zv,eľaďovať. a roz:-
tit.éooncov na odp.očmku. Vél'I~ý š1r.ovaiť. Rqku 1410 rzá, Jána XXIII. ibp-fa -vystavená dllJ;iä ehorlba, 
slovenský mdoľub, vzorný ,fkií~z 'ktorá ,s;pájala V a.ti,kán s Anj,e~ynt hradom,. ~ixtus IV. ,zafožil -v 
a d6Siaľ neprérj"šený dopr.odin.ca paJ.áci do.trt~u 'kaplt;Lln.1, kt-9rá bgla ,pqdl'a n~ho lrnzvanä Sixtovou.. 
slovenských . utečencov: vdp. foooont VIII. vybud'OV'al sev:erne oo paláca na,. bašte, nazvanej 
h)]rbroz Ka,pi¼ir,~, tto.cy bol fara.- podľ-a :krisnebo r.ozhhdu Belvedéré, nový pavilón v renesančnom 
rom ~lovenskej farnosti Sv. ID;e- slohu. Najviaie sa zaslúžili o vvbudovanié Vatikánu um:eniamiiov
menta v Ta.rentu,m Pa utiruh@l ní pápe-ži XVI. storočm, najmä Július II. Lev :X. a Pá:voľ Iff Bli.z,. 
sa na. od~inok.: Veľadôstojný kp In.ocentov(1j stav,by V:Ztyčil stavjteľ, Bramante-vys·okú_pol-Oikru
PbJn Arr.rhro~ Ka:pitá,n nielen v hovú ail}Sidu! a za ň-ou. bol upravený belvederský d"V'or. Tilito -stáv~ 
slovenskej katolfok~j Amerike, by 'boly-od pôvodného palá;ca. vzdialené:a-sf·300. metrov a nes'koršte 
ale rnéd.zi v:šet}ťýŕni Slovákimi ci sa šoójilv dlihýirri hočnýini kr-faíaami. Ri>zl'iia:l:rl.\y dvor ktoŕý ta!kto 
už v Amerike, vo ·vlas.ti, ~ebo vzmkt>l, boľ neskôr prepažený dvoma :krížny.mi 'krídlami; v kto
po celom sv.e:te .roztrúsenými te- rýqh na,šla -umiestnente Apoštdliská 1k.ni.žn1ea a časť ~tičkéllo 
ší' sa jedinečnej 'Úcte .a. @bľhbe: riiúzel'],.. T,a;k ,sia. l;O~aid~l dvo:i,- na tri. eaci.tŕ: N a;.iiožnejší a. na:jniž
N a:t,nä, Slová-ci, kt<:>rýfu, qn vo ší volä sa dvor Belvedersity ('Cortile di Belvedere; rovnaké' me
~vojej j~ečnej - itedr-0sti po no· má aj dvorec celkom od neho odde.1env a tvóŕiaci časť mu
tejto v9jnwt,akh@divo a yYtrva. zea), prostredný dv:or j~ o po~ch\)die vyššie, položený a volá sa. 
lo pomáihal pri hľadaní novej rlvor tla-čhirenský (Cortil~ deUa s.t.arrrqeria;) a h~ajs~verneiší 
vlasti, ·tie óbetoval. na ich zá- dv:or, léžfaci 111a,ivyššie .. a upravený na rebxad'u, volá $-a záhrl!,da 
éh:-an,u aj p0sledný syioj ifo1Jier, píniovej, šiš:ky (Gia,rdino della pigna). ľ'fá:z"ov: poohodí od obtov
•si:1ste n{i, n~o SJ?P!p.®Ú, :iea;,· ~a- .sl-1:zj_ µfu.iovefšišky; liliatej z 1bTónzu, Mórá· na vys91koh1 podstavci 
~ . 1:Ž b~dú soe1~.e za:ist,eni: a . okrášľuj'e žáhradu. · · 
~u°:f~u.aj_~~~t~~ !~eť p:re- · v:l~tP:~. pá-pežské obvdlie j~ okolo t?-kzvan~ho Bv.äto~amaz
JaVlt! .. ~VoJu vel~ú v~acnosť, kto- ského dvora (Cortile di S. Darna,~>') . PäJ1a:e: tvon rozmanity a ne
rou su ~u zaVJaz·am. súmerný celdk -á., l'.,l~On.O:kóJlel)Ôsobí rropoza,ntn,:(rm doirriom. Je to 

dielo r~lionýc<h· dô}), ;rO'Zli,/5-:n.ýoh sľo:b<;>v a FoolJčných st:wit.eľov, 
·medzí inými '.BráJmante., Raffäel. L~gorizy_ Fop.ta:na_. Má~er'Iu:1.., 
Bernini a Stern.. qJ!kov'e má V.~tikán asi .20 dvor.o1,: a. asi 1400 
rozličných siení, 'karolniek a,)ziéh: Reči, podl'-a którých b-y malo 
byť -vo Vatikáne 11:000 'jzieP.

0
SÚ vy;bájerté. Plocha vatikát1$keho 

;palác?, je pl'fblizne 55~000' ttvo:rc&výC!b. metrov. Co :rdbí- váti-

Sloy:~ ná, •~iparQeh; -$k1.1:pina 
Sloyá;,koy, ktorí .sa pokúsili bez 
patričných povolení _p:re-k:ročiť 
tfiJliaitlske hr.a;rij~e, bóla ta.
H.~kyinic bezpe'6nostri~mi. or,
,.g~i ~~ená. a, deport-0vaná 
_tj:o ,mte~nač.néh!o tábora na. Li
parooh. Llšty, tychto Slov.4kov 
sú ipln.é zúfalstva~. le:bo dosiaľ sa 
darmo, obracali o ipomoi::-na :vš~t
k.Y .sJrany. Zivoi' v inť~načMµ:i. 
t~bore je . veľmi ťažký a každý 
.t1Jži; aby .;sa mu. 'Ú:mÔ~ilo číih 
s:kô'.r d'O$t~ť sa do niektorej z 
k~~j~, kde iby sa: rnohol 1iťácou 
UZLVľť, 
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k ,, k . al~ . .. ,. . ., '.+O l' , ,,, 1 I~ ' \ b' 'k , , . :an,s _S: p · flC-p:cyall).o ~e0C:le,n,1-..,e nym, s:U ,p.m,e,l'ec'K.(élt s · l&~ .Y' a: .vvz-
ďob:v. ,ktorf mu d,octávarjú_ t~ý význam,•fo llo 1\J! tejtQ. v:eci ne-p~čí 
nijaká iná 1budova na sv'ete. Najvy;nika.j,:úii~jšie ča;sti .paláca sú 
k.ápl:n.~y . 8.ixto-vru a Pa-ýi1ová, E,áffäel'0ye, izlbv, Bo"ŕgfov.šký :oyt, 
obraižá:renf Tajný a.r.ehív, :Apoš:t;-olslcá:.4{,ni~niea a ~uzea.. J;'Já zfi,- ' 
paqnej:itf,a,ne' paláica: sú re.q;f~~ a kr~sňľ Jäfiká-nske záhrady, 
y ktorých je. letný dJJm, Pia; I,V:- '4 roku 1ó6'Q; Yatik{fns,Ra- roz
hla;so-:vá,; cSt;mica, hvezdáren:1 · napodobemna; "Gurdskej jaskyne a 
mnoho krásnych. sôch

1 
funtán a iriý~h ozdôb. 

.Od :r(;)ku, 1:929· je Vatikán ~ostaltným štátom. 
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M-oc, ktorej základom je láska. 

Trnavský apoštolský adníiinisttát-0r Osv. 
pán Dr. Amb-róz La:zí!k vydal 'k veriacim 
pastiersky list, z ktorého vyberáme tieto 
podstatné časti : 

Dňa 2. marca. ja tomu desat rokov; čo bol po
výšený na Katedru Sv. Petra Apoštola, čo' sa 
sta1 námestníkom Kristovým a vladárom ľud
ských sŕdc, aby ich ako milujúci pastier a otec 

' viedol po ceste ~ásy k výší!Iiám nebeským. Dňa 
Vo veľkej kup01e: riádherného•e!hrámu sv. Pe. 2 . . 3ll)rila bude tomu päťdesiat wkov, čo sa stal 

tra v Ríme skvejú sa zlatými písmenami slo.v:á, kiJ,a:zomr Nové!h_o Zákona. •a celý svoj živo:t. zasv?,
ktoré odznély z úst Spasiteľa 'ipri Gezarei Fili- til jedine spáse. nesmrtek!ll.ých duší. J\oľké to bo
povej k Sv. Petrovi:! « Tu es/ Petru:s ... Ty si ska- ly obete, k.ťôré prináša1-vo ~v-Ojej: apo~ťblskej čin. 
la a na tejto skale ~tavím svoju Cil'kev a brá- nosti cez 40 rokov na týoh najvýznamnejšfoh 
ny pekelné· ju nepremôfu >>. (Mat. 16, 18). Sko- miestach Cirkvi sv., až sa pred 10. rokmi ujal 
ro 2000 rokov jie tomu, ,čo Kristom daný prí- kormidla iLodiČky Petrovej. 
sl'-ub stal saJ,skutkom, 1keď Vyikupiteľ !)Ted svojim V ·ňom je tá plná-!Ip.oc. ktorú nevládze vypove
odchodom dó nebies sveril &vo,.je baŕánk:y svoj- dať ,žia-'d\n.a ľ,udskft reč, ktorá moc na to je ur
mu prvému zástupcovi Sv. Petrovi Apo~toiovi čená,, aby viedla človeka do prístavu ~stoty, spo
slovami: << Pas baránky ,rp:oj:e... pas ovečky kojn.osti,-spravod).i~sti a pravej blaženosti: je 
moje ... » (¼ 21, 17). ' to mOé, ktor.ej iáklaldný;m zákonom bola, je a zo-

Co vyslovujú tie sl<Ná, . .itapísané gigantickými stane-láska, ktorá moc iba v láSJke účinkuje. Veď 
pismenMni v kupole cllrámu Sv. Petra v Ríme., sám. •Zjak:Lad!ateľ sv. Cirkvi Ježiš Kristus pre svoje 
ostáva i pri. vš.etkej svodej: veľko~ti a ,sn:i.el◊sti krá;ľovstvo, kt:oré··nrie je z tohto syeta, ale je aj 
ďaleko i;a ~ut9č.n.osťou, ktorá icih naplnila.. V na tomto s.Vete,., za .základ položil zákon lá:sky k 
dlhšom rade Il'.llUWv, v ktorých plné moei, d;:1.- Bohu a bližn~mu v rozsa0,u d<Ytiaľ nebývalom. 
né J ežtšom rybárovi ,z Betsa:lq.,y, p,utovaly do Le.bo dal príklad, ako, :sa majú jeho « poddaní» 
budúcnosti •:a putoväť hudú celou, b.w:lúcnos.tlou na;vzájom miloyať; ·a do.plnil ho tým, že i ty.ch 
- a to možn:o ,dnes-pred:PQvooať už s 'i~tohm, máme milovať, ktorí' nás prenasledujú. Preto niet 
ktorú tre.ba nazvať de1lnnou - predstav.uje sa sa čo diviť, že svojmu prvému ·zástupcovi, Sv. 
ta.ká nesmierna plnosť linqcit že Lm samých pri- Petro.vi, ,pri odovzdávaní tejto nesmiernej du
sľ(lbených,slov Ježišový,c):l len zďaleka ju mo:žrro chovnej m:oci kládol otátJku a to až po tri razy: 
tušiť.. . Sk'litočn~ m,oic rímskych ;pápežov, ná- « Siin:;lon, sy:n Já,nov, mjluieš ma väčšmi ako tí-
stupcov onoho Simon.a Petr~, -sa cez stáročia sta- • 
Ia väčšou, :než sa to dá vyjp,Ovedať a:kýmkoľ- to? » (Jn 21, 1'5}. Až keď Sv. Peter potvrdil 
vek slo\l'Om ľudskej reči. Je to moč nad dušami sv-oju lásku, dostal od ,Spasiteľa najväčšiu moc 
i'udskými, moc srdca, moo· viecy, moc, ktora v definitívne. · A Sv. Peter horel láskou k Syn0vi 
láSke účinkuje - a takáto moc rozbíja všetky 
paragr:afy právnych ustanovení a pŕélievia ·sa 
cez okraje všetkých slov. Keď s ;·výšin svätope
ter-skej kupoly znejú .stnebomé fänfár,y, v oka
mihu, keď pápež uskutočňuje _euoliaristi~ké pre
poďstatnenie, vte,dy šíri sa zvuk i v sFdciach p.rí
tiC>ninýoh veriooic<b. zo všetkých kmeňov a rečí, a 
tento živý zvuk nie j:e nič: .i!lé, .,a:kQ hlas naj:vyš
šiébo pastiera a pána C±tikvi, ktorý v tejfu _chv.fä 
osobne prít@mn:ý znova hllvorl Petrovi, stojace
mu p;i oltári : « Ty si ,s,Jqifa a 111a i:;e-jto skale vy
st~vím svQjJu Cirik~,:v a brány pekelné ju nepre
môžu». 

P ri vstupe do rol.tu 1949 vš~tkým katolíkom 
svet a 1:iodobné my;šli~n!ky sa vynárajú v ich du
šiacli. Pozerajú svojim.. duchovným zrrukom k 
Vatikánu, kde v sam~j blíikcisťi ohráinu Sv. Pe
tra sidli 262. náf'ltupca Sv. Petra,:r:i.áš sláwt(f pa„ 
nujúci ·Sv.. Otec:· .páJpež! Pitiš XII. ::N°iel'en po~r.ajú, 
ale ,put;u.jú k !Ilem~,, aby ho v t◊mt.o roku ošo
bii;ne po,zdravili, svoj:U · lá.sku mu p:r:eukázali; o 
svoj.ej detinskej oddanosti. ho uistiliľ aby mu 
kytice svojieh módlil:;i.eb a dobrýC'h skutkov o
dov.zda.li k jeho jb:bileU'.tiým dňom, ktorých sa 
dožíva .dňa 2. marca a 2 ... apríla, · Poh1ad ilo kupoly chrforn Sv. Petra. 



Božiemu, horel láskou ,k neveste Kristovej, k 
Cirkvi, k svojmu duchovnému stádu, až svoj ži
v.ot položil zaň. , 

Ten istý oheň neuhasiteľnej lásky k Bohu a 
veriacim, ba i neveria.dm celého sveta plápolá v 
šľachetnom srdci jubilujúceho Sv. Otca pápeža 
Pia XII. Ráčte si len ,prečítať jeho životopis, jeho 
prejavy, jeho encykliky. Dokladom jeho lásky 
k celému človečenstvu je aj, jeho heslo. ktoré, si 
zviolil, keď nastúpjl na katedru Sv. Petra: « O
pus justitiae pax - ovocím spravodlivosti je po
koj>. Spravodlivosť a pdkoj nerozlučne spája a 

pripomína to v roku 1939 roz;vadenému svetu: 
« Počúva~ v našom hlase hlas Kristov ... Spra
v.ocllivosť si razí cestu ·nie silou zbraní, ale. pre
svedčivosťou poznania a rozumu. Ríše kt-0ré sa . , 
neopierajú o spravodlivosť, nemôžu počítať s po-
žehnaním. Božím ... Nebezpečenstvo je hrozivé, 
ale ešte je čas. » (24. aug. 1939). Celý jeiho kňaz
ský a veľkňazský ·život je pretkaný zlato.u sie
ťou dôkazov jeho !llesmierinej lásky, ktorá sa 
zapísala do svetových d~jín. :najmä v dobe pre
hroznej vojny, ipred 1ktorou varoval, ale ktorú 
prekaziť. nevládal. 

NOVOSTI o SVÄTOM ROKU. 

LITURGICKÉ A NABOZENSKÉ SLÁVNOSTI. 

Prednosta a:poštolSlkých obradov uverejnil ne
dávno iprvý soznam slávnostných bohoslužieb, 
ktoré sa budú konať počas Svätého, čiže Milo
stivého roku. 

·,Je už isté, že Svätý Otec ibude aspoň raz za 
mesiac slúžiť sv. omšu pre pútrukov, vo Sväto
peterskej bazilike. Zúčastní sa aj na bohosluž
bách v grécko - byzantskom obrade, ktoré sa bu. 
dú kooať z príležito.sti 1200 ročného výročia 
smrti cirikevného učiteľa Sv. JáJD.a z Damašku. 

V dobe ktorá, sa má ešt.e ~en určiť, po&staro
st]J.vosťou rlimskeho duchove~tva budú sa ko
na ť tradičné procesie s obrazom Spasiteľa., 'kto
rý je uložený v kaplnke Sv. Schodov, so Sv. Krí
žom z kostola Sv. !Marcela a s obrazom Prunny 
Marie, taJkJzvaným « Spása rímskeho ľudu », 
ktorý ~ uctieva v bazililke Santa Maria Ma.g
giore. Okrem tolio budú rozličné slávnosti vo 
všetkýďh výctioťlľnýoh o~rado~h. · 

Sväty rok bude ·slá.vno~tne 07lllámený dňa 26. 
mája na sviatok INanebevstúpenia'Krista -Pána. 
V tento deň sa bude v .štyroc.ji patriarchálnych 
bazil.Í'kách Ríma)· čítať iBufa, ikitoróu pápež vyhla
suje Svätý rok. V decembri sa preveria Sväté 
brány v patriarchálnych bazilikách, druhý raz 
sa prečíta pá,pežska, Bula o Svätom roku, Svä
té brány sa otvoria a započne sa Jubilejný či
že Milostivý rok. 

Svätú bránu _vo vatikánskej hazilik,e· otvorí 
slárvnostným spôsobom sám Sväitý Otec, Sväté 
brány v bazillJk~ Svätého J funa La.t:a'ánSlkeho a 
v ibazilike Santa Maria; Maggiore otvoria mie
stni kardináli mdkňazi :a $vätú hráIDu v bazili
ke Svätého Pavla za hradbami ~tvorí kardinál, 
ktorého. deleguje pá{pež. 

Na Virunoce tollito rroku pápežská utiereň a 
ostatiné 'bohosbwby 1budú v bazilike Santa Maria 
Maggiore, kde sa uchová.vajú relikvie jasli
čiek. r 
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[Pokial' ide o Svätý rok, na kaMý mesiac boly 
ustanovené rozličné si1ávnosti. 

,V januári sa bude konať Trojkráľová oktáva 
v kostole San Andrea della Valle za účasti vše
tkých obradov (6. janOO!a). 18. januára Oktáva 
za sje<lnotenie Cmkví, 20. januára 1700 ročné 
jubileum umučenia Sv. Fabiána pápeža a dňa 
25. januára na sviaitak Obrátenia Sv. Pavla pá
pežské ibohosluž'b:Y) v ha'2lilike Sv. Pavla •za hrad-
bami. ' 

Vo februári na sviat.ok Očisťovania Panny 
Marie čiže Hromnice bude slávnosť venova111fa 
hromničiek Sv. Otcovi (2. februára), dňa 10. 
februára výročné oslavy blaho.slaveného úmrtia 
Pia XI. a na Popolnú stredu 22. februára otvo
renie veľikopôstnych staníc v kostole Sv. Sabi
ny na. A ventíne. 

Dňa.z. marca oslávi saJ výročie voľby a 12. mar
ca výročie korunovamia Pia XII. Vo $očný 
deň korunovama bude sa konať 'slávnostná pá,. 
pe.žská kapela. 

V aprili vo Vel'J.kom týždni budú sa konať v 
patriarchálnych hazililkách s1ávnostné bohosluž
by. Na Veľkú noc dňa 9. apríla bude Sv. Otec 
slúžiť slávnostnú sv. omšu vo Svätopeterskom 
chráme a po nej udelí s vonka.j:šieho balkóna 
požehnanie. V druhej! pol!Ovici apríla a v máji 
budú štyri svätorečenia.. 

V júni·po vysvätení a otV10rení kostola Sv. Eu
gen1ai Sv. Otcom. (2. júna), 'bude 8. júna slávno
stná. procesia Božieho Tela, na ktorej sa ru
ealstni aj, pápež. V tretiu medeľu po Svätom Du
chu ibude sväto:ťecenáe. 29. a 30. júna bude svia
tok Apoštolov Petra a Pavla. 

V poslednú nedeľu októbrovú a y ne<leliach 
novemlm:xvých ·budú svätorečenia. 

24. d~embra, t. j. na Stedrý deň zatvoria sa 
Sväté bráJly a tým sa skonči Svätý rok. 



/4udiencia u Sv . . Olca 
M:oon.o rukdy v život~ nedo

stal S9-ffi sa. q,o takého. pomy
kova, aiko v to popolud:nie, 
l{,eď ri:ii j~d-en ·z priáteľov pri
~iel Q:.zn~~,. ~ ,n,~ druhý Jleň 
.iprédpo!:µ<lir4m. :príjme Sv. O
tec Pius Xll, skupinku Slo
válwv !¼ ,špéeiá.Jhej audien
cii. 

- Eripr~v sa. teda,. -:c- vraveľ l1l;i. pri~,t~, -
o jedenást~J sttetneme -sa všet~ . .ria •Náll;l.estí 
Sv. Petra;. · 

<~ Priprav sa.», ruk;o sa 1to fälrko po.vie. Ket!y 
mi ta.~áto ra,dOSitná zp~va bola_,dó\"Íi{L v norm:ál
nych ~asoch, pr'ipi:av~ lby :nebola býyala ťa~á. 
Lenže jai som ,bo~ utečenec a m:al som lťp. jedp;y 
šaity, ktôťé S9'fil .. no.sil č_i rpiatok, či svia;tok a 
ťažkq_ ibolo povedať, . ~ z inóhavk kolená, alebQ 
lakte z ~-vov ~wbáti;i, pr~azi.a si prv cesta IJ;a 
svetlo božie. Topá,nk.y ti~ž -·neboly ovcl'•a lepšje 
a-o kóše.li radšej, l!lll llepQ!v:i,e?p., aiko vyzeqtla. Áž 
mráz ·:mi prešiel pó cliribter kéd', som si pomyslel, 
že v tomto ibtiedio.$1 (ibl~kµ -~ .máQ.1 na dn.lhý 
deň dostaviť pred tvar, Hlavy 'Ci~k,y~, že 0či N:á
mestní!ka KTista Pána rr11;t zemi m.a;jú s,počin'!)ť 
na <:elej tejto moj~j ~u;:J.bibé). Nuž' aje. čo sow 
maJ robiť? PoZél!Šív$lJ•som; Gb sa za.šiť dalo, vy
prášil, vyihla.dliJ. kabát i ·m.ohavic:e a, st~st:livo 
som skúšal, aJkp ,trE:j}>á. stáť ;;i: ik,r~čať; ·~by môj' 
odev prezradil čim menej !Il-edostat!kov, ktoré_ ne
bofo mo~né odstrá.nii.ť ani ihlout aiVJ. hladidlom. 
~yslim, že stredov~lci rytieri-sa óveľa;pohoW.nej
šiie citíli vo :svoji.ch- dr-ôteny,eh kt~elia0h, žer 
lez.ných pancier.och a 0ikovaJI1ý~h čiž:tnách, než 
ja v mojom ľ:ahúč'kiolíl. obleku, cez ·ktorý · a:kq cez 
sito p-teruk.dl ikažidý ·závt8iÓ; vetra. Nač:o tajiť, 
okúňal som sa ln'.a druhý deň, pred Broin:zovou. 
bráfilou, ktorou sa v~hádza;. do Aípo~tolského, pa
!l.áca. 

- Kto vie, Či in!Ís ,ptl;Sltia dnu twkýohto ošu
~haJI1ýc:h1 - povedál · s trpkým úsm~-icún priateľ, 
hľaidiac n:a krásne ura;st~éh.o -šv.aj,čiarskehô 
garoistu, ktorý s · hala;pii;rtňou v rukes držal 
sti:iáž pri brá!).e. · 
· - Ako len môžete talké' ~eo.i· hovoriť veď 
Svätý Otec nepovolli válm audienciu; aby vá:s 
v.ideľ vyparáidených., ale na to,, a~y ste poq jeho 
otcovský,m ,pohľadom našli útecliu -a M~bude-
me. v tomto ťá~om živote. 1 

;Lež roohovor o tejto' téme. netrv.al dlho. Stráž 
totiž pOikyQom.ra a ľi.ldia; •~t.orým ib!9Ja, p.o:vólená 
au<lfäncia, začali vchádzať 1d9 vatiikáookeho pa,14-
ca. A stačilo p,rekŕočiťpiah t!)hto rozprávkovép.o 
s.veta, aby ·sme z~t?ui,lli i na av:o ju biedu, i na 
svoje pochybnosti a nec:h:.:lli sa·uriá;š~ť dojm'alni, 
kt-oré sa lia nás hrnuly.. Bolo b.y_ vel'rp.i ťažk;o 
op~ať v.šet!c:y tie prekr_á;s;ne sc'hodiš1;i.a; ch9d
by, siene. maľby, . sochy, $tipy, dv.or11lly, :in-ramo
;royé pocllahy á pQl.iláfuné_ pôvruľy. Oko nes:tač~lo 
e.št~ sp6činúť n,a jOOJhej, !kráse, a už --sa mu •zja
vilo -desať inyclť: Cíti:li ~e sa a:l;h v krajne 
zázrak.ov, ako v :rozpráv~o~om svete, od ktorého 
!krajší by neiv~aJ vysriívať .rani, n~.j?jvšia f an,,. 

tá:zä:a. Prl. dverách, vedúci~h dOI jedinotlivýeli. sie
n.í stáli švajiČÍarski garqiisti vo s.vojí~h slávno
stný~h unif01'mácih,. sostavených zo živých žlto~ 
belaso-červených pásov a · y sieňach sa opierali 
o d!lhé šruble obrovskí pápežskí žandári, ktorýp.b 
vysoké čiapky z medľv,e4ej kdŽUiŠiny robily ešte 
vyššími. _A čím ďal~j sme•šli do tohto -tajomného 
sveta,. týirn. bolo v~e:tko $1.:ávJWSitnejšie, veľkole
pejšie; Dv:ora;ria,za dvoranou, celý rad siení, pre
[Pirp.en.ých draiq.ocennými 01brazmi, gobelmmi, kO:
bercami, rd!,dľonarhi, rad dverí, s lie4ybný,:tni 
strážrum:i v ~eb:rn:.ýoh uniformáoh švajčiarsJkej 
i ,pa.l:aťm.$kej -gar.<ly a pápewkého~ ža.n.dárstv~. 

,Zál$ta~s~e ~s~ ~. si~, :ktorá n~b~la ~eľká, 
ale ta:k ..sa .n;u. 1zlfä10, ze krasou p:revysuJe vset:ko~ 
čo, sme .d.oter·a;z videli. iNa podlooe žiaril svieži
mi farbami ikoperec :s veľký,m ipá.pe.žskýnl zna,
'k.om upr-ostred a celé steny poikrý;valy _gobelíny 
v zlatých rámoch., predstarvujúce rozličné uda
l9$ti izq Sv_,.;;p~a. Sie.ňou obč~s prešli d{) put
púro:yýc.hi ~at obl~eni c~ey'm . hOQll.ostári, kto
rý_m · .s.trá:ze tase:n:ou !Zbr:aňou vzdá valy po1ctu. 
Tajhl· pá-pežskíi !komorníci a iní funkcionári, yYO

. 1~}rainf. do s:t'l'(edovokýd1 ;č.ie$ych krojov so 
široký;J:p,i pilá~ťami á. v:y{rokými šparu,elskymi go
lrern.1,jľ !k~ ~vq,ju s:l~bu s v~ťll a dôstoj
hosťoú., ajru nikd~ inde sa iSVeiťe nemožno uvi
.tlieť. A my sm.e, stáll pozdiž steny, neschopní 
prehovórj.-ť sll.ovo od d_ojatia a údivu. 

Kto -vie, a:ko dlho by, "s:me boli tak ,st.áti, keby 
, z.o súsedinýi;.h .siení 'l)J:;bol doľa;hdl šum, štrngot 
zbraní a·'IlIBkoľko tkrátky.cli úsečných vojenskýeh 
povelov. Jeden dQ tmav~fäo kroja oblečený pán 
s .mecikom pFi: boku daJl •nám rukou znamenie, 
aby sme pôkľaMi a sotva s:r:ne sa stačili znova 
obzrieť„ ľahúČkym krokom, 81ko kedy sa ani ze~ 
me netýkal, vošiel <lo siene ,pápež'. V tej .. chv.í
ili ·prestalo jestvovať pre ;n~ všetko ostatné ria 
svete, pi:ilát, nád!h€<ra, str~~. ~odn0$tári. Vi
d~ sme len, jeho štililu po;s~v:u, len jeho ruky, 
pozdvihnuté lr T:J:ebu v modlitbe a potom žehna-
júce-. . 

A potom prišla tá najkrajšia· c;bvil'a _celej au
dieneie. Od jedného k <lruhému p~tupoval k 
nám ,Svätý Qt-ec1 na _každom z nás spočinuly 
jeho mäklké o.č~, alka ibý sa boly spytovaly: Sy
nu, čo si ŽeiliiŠ? ·-

Hlas i smce sa :mi chvelo, tkeď som :placho po
vedru1 sv:oju pros!bu ~ , 

- Požeňnanie prosÍ!IU, .Svätý Otče, pre mojich 
dTahých, pre .Slovensk.◊- i iPre .. mňa. 

- -, Pre všetkycll, pre, ~tkýdh, povedal 
žehn.aj4c• a p.Qdä,.j'.ú6 n:a !p01bo~ rybársky 
pŕsteň. A mne bolo ľáhlko na: dušii lebo som 
ciill.; :že v rrej chvíli ozaj ruč tak nepotrebovali 
moji n~.jmil.ší a moj1a vlásť, a;ko požehnanie od 
N ajvyšši~l).o. · 

Náw~t do ~~h ulfu ibo~ návratom do sku
točnosti, kde:.mi boly tý,m vzáon:ejšie spomienky 
na inávMevu vo svet~ -~ucha a lásky, ktoréhó 
vo:rukajšia hádihera je len odlestom tej veľkej 
vnrútomej !Sily, ·.a oohamtva., · däoré ho n,a,plňa. 

, Jozef Ma.Iý. 
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Z.O ZIVOT A SLQVENSKE] INFORMAČNEJ KANCELÁRIE 

Medzinárodná, katolícka tlačová kancelária 
CIP ,o 'časopi~, «·Rún>>-.. Vefäá medzinár@driá 
katolíql;{aa tlačová ka,m:ielári~ « _CIP » priJ:l.iesla 
vo,.syoj:ej koréšpottdeneii--zoc<:!na 28. febr,uám t.r, 
obsiablu zpŕávu o :našom časopise, z ktorej 
uvevej:i'í.ujeme: « V slovenskom Jazyku začal vy
ehodit:, mesac;nfä << RirrL>>, ~-1:bcy je venqv,amý 
Veoné)Xl.U Mestu a . ďhce pyť výra.z0m lásky, ktorá 
cítia Slováci k! !Rímu, ako aj ,hlbokého 'katolícke-· 
ho citu sloveus~ých utečencov. Casopis obsahuje 
čl:á:ruky ,, štúdie,_ 1báisne; kŕátke rozp-rávky a ;prá
vy ·z Ríma,, ako aj mnohé' kresby a fotogŕafie. 
Medzi ta:liansky,nií spolupraoovrukmi, ajko oz
namu.je CIP, nacháidza.me Leon;:i. Ges$i a Petra-. 
Chiminelli, ktorý je .zodpovedným redaktorom. 
Zakladateľom tiohtô mesačnilfu je Dr. lgnác 
Zelenka, knihovník Vatikánskej Bibliotéky a :zá
palistý znalec Rím.a a)}w,. aj taUanskej kultúry. 
Tentó mesačník; _zasielaný Slovákom v celom 
svete, prináša itti hl~r ikr-esfa.nskej viery vo 
chvíli, keď kat-Olfoka t;lač · bola na Slovensku 
ko:mll:ll.istickým režimqm. skoro 'ceLkom u_~use
ná ». 

1 

Všeobecný súhlas s- našou prácou. Dostali sme 
celý raidJ listov, v ktorýolil n-aši kr-ajfunia z rozlič
ných štátóv vyslóvujú- :s.úhlas s našou prácQu, 
hodnoti;a náš, časo:_pis, dáiv{).,jú nám qi:dy a poky: 
ny, povzbudzujú 1k vytrva1osti, sl'ubujú pomoc 
a želajú mnoho. ťí,spechov. Z týchto listov pri
nášame niekoľko t'.iťyvliov :. Pán Mártin K9_pu
ne,~ La~fo:r,p., Pa., •tajomnik ,Yýchodn~j ohla
stí Sdrnženia Slo.y,enských 'Katolíkov v Amerike 
. a - známy slovénsky národovú píše: « Casopiš 
« Rím i je výbórn.:ý; sostavénie ,a obsáh! sa nám 
pl'.tči. Vytiwaj.te v započatej rp-rácl. Casor>is
n~ch je '4&ým úradným .o-r-gánqm všet}{ej, sloven
skeJ ,emiJgrácie, v 'Europe. a ta.1k podoil)ne aj· Vi
ša Slovenská Infôrníačná, 'Kahcelaria. Nedrobiť 
sa,. ajle jedhO!tným postupom 'lľliailý slovenský 
náro~ dôjde; ··svôj(ho cieľa: Sa.m,oata.tn:ého Slo
ve~ka » ~ _,Slov:enský utečenec M.B. z Lµdwigs,.. 
b.U11gu v' :D[l"eme◊ku aídre,<lov\tl nám tietci ria.dtk.y : 
« .So ·zaujímavosťou čítal S;om Vaše · články, naj
mä . ·tie, 'läôŕé• ma 1<0bÔ.znamujú · so žiýotom t~ 
moj~foh n/lŠich bratov Slo.vá.ikov, v Ríme, ako i 
s celou taliänskou' ~rnou. Po prečítaní vše~~~h 
čláihkov vidím. vo Vašom časopise vodidb kto
ré, ,niá viesť a :Späjať nás· slo~.e,tiskýcli" kaťbríkov 
so isidJ.oru. Sv. Petra,. s: Večný~ Mestom. Lebo 
jedine ~ je pr.amen sily, ktorú. my v~etri má7 
me cezyat:) rob,y ' $Itte ta;kto :eosilnem ľahšie si 
mohli.. truzi.ť cestu v :tom t:a!Žlkom žívote ktorý 
nám pri:riá,ša v 'q.nešhýe.n -e.asoch e~á<:ia:. Tam 
je téntrúm pvävdy Kristovej ,a ja soin presvéd
čený, že· tató prayda j~ n~ -í:rašéj $trane. Pr:eto 

verírr+, re milostivý Boh je s nami a keď dá 
trpi~t:, fillynúť n~dá slovenskej rodine. Potúže
ný fouto silou, iktorú ,som načerpal z rjadk9v 
Vášho zvestní!ka, odvážnejšie a _ mužnejšie _sa 
dívam v ústrety: o.slqbôdeiniu a krajšej bud*c~ 
ué>&ti sloven:$kého ná,reda ». Pán Stefa,n Kadlic 
z· Beacon, N: Y. sa n~ ozval týmito . $Í.ovami: 
~< Verte mi, že pri čítam časopisu ~< Rún » eítil 
som •Sa ako by som ibol fam s Vami pmtomn.ý 
v toni sídle. našej Svälej Clŕkvi. Nech \:!ol;)rótívý 
Pán Béh žehná Víaše pr~c~? ?>, .Slovenský spó
lok vo francµ.zs:kom meste Clau:n.ont - Ferrand, 
Union Slovaque en: France l).ám 'Poslal list; z k;to
réhó vyberáme tieto riadky: << Zelrune · hotlnot
néinu m~iµku (Rím) na púti moo.ii krajanmi 
veľa pož.ehn~a, ús~ov a uzn~ma. Podnikne-· 
r:ne v-še:tlko B_I.Ofué usi;lie, aby získal . i tu meq.zi 
chudobnýtnŕ'utečencami ·svojioh 'obdi.vováteľov a 
prispiev:at-eľov ». Z .Anglicka nám okrem mých 
napísä.l krajan T. T. TyIDito -~lova.mi vysloivil 
tak mieruk:u ~v◊ju, ak·o aj ,mienlk~ svojich priate
ľov: ~ Veľmi sa tešíme, ¾ ste- s·a _.l)()dujali na 
takú viznešenú akciu) lk.torú my slovenskí ·ka
tolícki emigrahti budeme všerrtoi.ne p0dporovať ... 
Postaráme ,s,a, ruby časopis « Rim »: odo-b~rali 
v~etcľ ko/to\Jfoi,, čo pr.~eujú v Anglicku 1>- Z IRO 
táJbora pre utečencov, v. Bagnoli p:ri N.eap.oli: v 
Taliansku nám napísal slovenský -utečenec P. G. 
ti'e'j:o ri~dk:y : « S v:eľkým .záujI;ŕl.om ,prečítal som 
s.i Vami r~govaný a vyďá;van.ý c3:$_opis « Ri:i:n ». 
Grat;ulujem. Vám 1k nád:he:rtnej grafickej, úprave, 
čl.Stej slov:enčine a k pestrému obsahu . .-0asopis 
rifr poži'čál náš ď.uchov.ný, , !ktorý ti.éž. sa s uzna
runi vyslpvil o Vašom poouja.tí, » . 

.Horlitelia. <~ RÚl11t .. » •.. Nielen 1kruh čitateľov, ale 
a;j kruh hP(ľliteľov «Ríma>> ~a &}'uhne rozširuje. 
Prof. Dr. Ernest Zatk.o z Bu~n~ Airés v Ar
gentj.ne odoberá až ,sto kusov nášho časopisu, 
Rev. Slavo Morávek, Qo.n:nels.ville, Pa., desať1 
Rev: Andre.w J . Poliak, Rín:!_, 10., Slováci v Kem
~to::ri., liat'!d;wick v .Ang~ku 10, ,Mr. MaU!l'Ícius 
B.oi~k,. Chicago,. :01. 5,, Rév. Iniricb. A. Kuclta;
rič, . ~a~uqi;~,. Pa;::?. náim získal 5 n~y:ýc~,'. Mr_s.. 
Mana Cervec.ik, Chicago, Il:l. 7, Mr. Ma;rtin Ko
punek, L$1:i$foN, -Pa-. 7, Re.v. Rlorian C., Billy, 
O .. M,C., SC1h~necta..dy, N. Y, 2,John Morihlad:lt<.~, 
JoJ:ms,to.wn,, P.a. 2i, Pa.ul' .Sakmar, Johnstown, '.Pa. 
jedn!Th,o, J~zef PodmanJk.,. Ch:i.cag0, ru. nám pri
viedol svojic'h troch sy110:v a Mrs ZlľzaJina Go
nos, Sask, Kanada; svoj1.1 s:estru. Všetkým vy
slovu)€1me za ocho.tu najúprimnejšie :P-Oďako:vá
nie ,a ~p._<jzorňujeµ:ie, že.:pre ,horliteľov qhy_stáru.e 
l:>oha'té ceny,; : · 

Albtňn dot,r9mn09v ;i,r~ veľký ná.val materiálu 
ex:Uiladám.e;. do b1.)!dú;ceho čísla. ' 

Zvé:~t:nilť Ki~ku SlQ.vem;kých PrfätePo'v Večného Mesta, vydáv~ Slovénská Tu.
formačná Kahcélária. v Ríme. Vychodí me:sa:čne; Za redakciu zodpovedá Pietro· 
CbimineHi.Aľl.ačí Tipografia Pio 'X - R-oina. Adresa red'akci-e a .admhtlstrácie~· 

Dr. Ignác Zelenka, Casella B~tale 100 -Borghi, Roma, -Italia. 
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