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VEČNÝ RÍM 

Vrezal sa nám do byt.osti 11evymazateľne, ho
ci cez slzy a utrpen,ie. Bez neho boly by sme o
staly len biednymi ti·oskami druhej svetovej voj
ny. Ale .s nim a v ňom pocítili sme sal vpravde 
dietkami Božími, lebo práve večný Rim na nás 
znovu prejavil svoju nadpozemskú moc, svoju 

· nesmrteľnú lásku. Prišli sme pokorení po na1j
nižší kame1'í, po prášny prach vyhnaneckých 
ciest a keď sme z milosti Božej zacltránení :za
stali na svätopeterskom námestí a potom na ne
spočetných nádvoriach chrámov, cítili sme živo. 
že i ten rímsky kameň má voči nám viac citu a
ko celé vtecla_jšie Slovensko. 

A odvtedy žije v nás večný, nesmrteľný Rím, 
nevyhasínajúce ohnište lásky vesmiernej, bezdná 
studnica nadchnutí, najsladšie ticho svetového 
dejstva. Rún je večný nie v stop:icb tisícročí, nie 
v zrúcaninách, oslávených víťazným krížom -
večný je práve žriedlom života, ktorý z neho 
pramení od tisícročí do budúcich ve)mv až <lo 
konca sv:eta. 

Zdalo sa. že prišli sme doň bez života a. smys}o 
našich ciest, bez výhl'aldu a- oieľa. Bez čiejkoľvek 
ľútosti mohli sme vsadiť medzi mramorové plat
ne chrámovej dlažby iba. nezhasnuté vedomie spo
lupatričnosti ku Kristovi. A dostačilo to, aby 
rozkvitlo znovu ono večné· puto, oživené tu, 11a 
týchto miestach pred tisícročún, keď na tých 
istých kameňoch modlili sa. Konštantín a Metod 
za spas~nie a vykúpenie našich pohanských pred
kov. 

I my sme sa. modlili z.a vykúpenie našich po
hanských vrstovníkov. Dnes takisto vyháňajú, 
mučia a vraždia vyznavačov Kristových, aj zna
menia kríž.a v chrámoch, kaplnkách a kalvá
riách chcú zahladiť bezbožníckym určením ko
sáka a kladiva. Bolo by nás premohlo rufalstvo, 
nebyť tvojich chrámov, večný Rím, tvojich zrú
ca.rún a katakomb, po kt.orých kráčal nejeden 

mučeník a na ktorých spočinula stopa bezhra:nič
ného hrdinstva a. obetavosti. Aj tu boly pohanské 
väzenia, aj tu mučiarne a rehot výsmešný tých, 
čo neverili v Krista. a. boli mocní, bohatí, nepre
možitel'ní. 

Nebolo nám určené zomrieť v Ríme. Bolo nám 
určené <Yliť v ňom k novému životu, vo viere ne
premožiteľnej zbraňami, lrtoré majú proti nám 
bezbožníci. A ani Slovensko nezahynie, pokrstené 
pred tisícročím. Aj slovenský život má _rozmer 
tisícr-OČÍ ako dejiny rímske, dejiny kresťanské. 
Toto je síce najnižšia z vin dejinného súženia v 
slovenskom národe, ale čo je to proti perspektí
ve, l,torá. sa blýska. zo znakov -,1ečnél10 trvania? 
Koľko trýzne pretrval Rím? Koľko barbarstiev 
a koľko. barbarov, koľko zničení a ponw,ení! A 
predsa je večný, večne živý a životný, prameň 
trvácej obrody, vysoká fakľa v rozlohách vekov. 

Na tejto postati ožila v nás i slo~·enská život
nosť, žertvovať ďalej i napotom, po ranách a 
pokoreniach, za trvanie toho, čo je večné v zna,.. 
koch vykúpenia, utkvených a:j v slovenskom 
obraze. Neubili ste nás prízemnosťou, nezničili 
nenávisťou - prišU sme k svetlám nezničiteľ
ným, k podnetom najplbšún, k očiste vykupujú
cej. 

V d'aka ti, večný Rún! Kdekoľvek budeme, več.. 
ne budeš v nás. V každom pohľade na človeka i 
veci tohto sveta ...J,,_ bude vyi,arovatl tvoja. láska 
a naša vernosť. Vernosť tomu, čo dáva podstatu 
tvojmu trvaniu, čo spravilo z nás - bedárov a 
vydedenc-0v - rovnocenných dedičov kráľovstva 
Krisrovho. Bol si vykúpením v našom zúfalstve. 
Za teba, večný Rím, hotoví sme tak odhodlane 
mrieť ako sme odhodlalnÍ žiť . a biť sa za vykú
penie Slovenska. až po kra~ú, najkra;jnejšiu hra
nicu ľudslíýe~ síl! 

Dr. Stanisla.v Mečiar 

53 



IV th CENTURV'S SAINTS IN ROME. 

This Century beautifies the Church in Rome art she is o/ten represented holding in her hand 
with its most heroic crown oj rubied pearls and a green branch covered with twigs and Joliage. 
candid lil-ies of pu·rity. Three persecutions now To this same persecution belongs two others 

tested the divine stability oj the Church hased on well k.nown Roman Martyrs: SS. John and Paul 
the Roc~: under Diocletian (268-305), under the who, under the Apostate Emperor, refused to 
Arian Emperor Co-nstantius (337-361) and under worship ido/s (362). They are daily commemora
/ulľan, the Apostate (361-363). ted in the Canon o/ the Mass and their shrine on 

Each persecution presents to the historian a the Mons Coelius -is one oJ the most frequented 
bunch oj Marlyrs oj both sexes. In the Diocle- in Rome. 
tian' s opposition to the Church we meet with a ]n the same year (362) suffered martyrdom St. 
brillant pageant of Martyr.s .. We mention here, Gallicanus, a General in the Army of Costantine 
/or the jeeble sex only, two heroines, both mar- and, after, a Consul in Rome til/i he renounced the 
tyrs in the same year (304). world to retire to Ostia where he founded a Ho-

St. Soteres was a christian maiden in Rome, put. spila[ and ministered to the sik_s. In the realm oj 
to death after torture. Her nephew, St . Ambrose, . charľty, he is an authentic pioneer. His memory 

preaching to the Vírgľns of Milan, o/ten puts So
teres /orwatd as an example. St. Agnes is the 
other, ever'ywhere - venerated and daily comme-

morated in the Canon of the Mass. Beheaded /or 
the loyalty to Crist, she was buried on the V ia 
Nomentana, where a church was built by Costan
tia. In Art she is mostly represented wŕth a lamb 

at her /eet, and a sword in her hands·. 
Glorious are the Martyrs of the same period: all 

the starry ctown oj heroes quoted in the « F abio
la 11 written by Card. Wiseman: namely T arci

sius, Sebastian, Pancras and also the Four 

Crowned Martyrs, (Severus, Severianus, Car

pophorus and Victorinus), St. Crysogonus, 

SS. Fe/ix and Adaauctus and many others. 

Splendid Churches are built ir Rome as their Me
morial, namely to-Saints Sebastiatz, Pancras. Cry
sogonus, a Roman priest who has ended his days 
in a prison ,(357),- has a Church on th-J Esquiiine 

Hill, where he is . venerated. M artyrs in the next 
Persecution under Julian were St. Bibiana, a 
daughter and sister o/ Martyrs. Her father was 
St. Flavfon, her mother St. Da~horosa, ard De-

metria was her sister. Lik_e these, also Bibiana was 

scourged to death at Rome (363). 
She is Patron saint oj Churches in Spain and 

in Germany. About a century after her passion, 

Pope Simplicius has dedicated to her a Church. In 

in Rome is associeted with the above mentioned 
SS. John and Paul. 

A splendid Saint is now St. Marcellína, the 
sister oj St. A mbrose who has dedicated to her , 

several work.s written by him, She received the 

veil oj religion /rom Pope Liberius, on Christmas 

Day (353). 
With her, this same Century ís bright /or a no

ble list of Saints who formed - on the A

ventine H ill - the first Christfan Club o/ Stu
dents oj the Bible, under the direction of St. 
/erome. They are - all saints - Marcella, with 
Albína and Asella her daughters, and Paula with 
her daughters too, Blesilla, Pauline, Eustochium 
and Rufin a : a splendid garden of sanctity. A l·so 

all the Popes oj this Century are registered in the 
Dgptics o/ Saints: /rom St. Marcellinus (296-304) 
to St. Syricius (384-399). Ten in the list. . 

Among them there is St. Marcel (308-309), who 
divided Rome in 25 parishes, or Tituli; St. Miltia
des (311-314) who tedlized the triumph of t'he 

Church with Constantin who gave Peace to the 

Church; and Sylvester (31 4-355) who raised up 

the historical Basilic of Saint Peter in Vatican, 
to glorify Body o/ St. Peter buried there . 

. t 

The Church in its Triumph! 

P.C. CHJMINE.Lll 

Ii 
ČÍTAJTE A RQZŠIR U JTE "RÍM 

" 
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Dojmy z .Večného mesta 
(I.) Od svojho detstv,a sníval som o Večnom meste, o Ríme. 

Moju túžbu rozp.álily výpovede básnikov a neskôr historické 
štúdium. << Aká radosť je to, vidieť Rím v duchu_ viery », pí~e Pe
trarca: Rím, vy<lJ.áždeU:ý •lrosila:mi :svätých martýrov, skropený 
prevzácnou krvou svedlwv pravdy. Aký pôžitok je to, p-rec~ádzať 
sa m edzi hrobmi svätých a v -bazilikách ap6štolov!» Katolíckemn 
Rímu patril. aj vrúcn_y _p'ozdrav Tassov. « O, Rím, t0 nie, sú 
stípy, triumfálne oblúky, teplé kúpele) ktôré v tebe hľadám, ale 
krv, vyliata pre Krista, kosti, root~atené' v tejto posvätenej .ze
mi ! >>. Básmk Horatius sa ll!azJdáy·al, že slnce nemôže :nachádzať. 
väčšie mesto nad Rím. Boccruccio porora<Voval Rím sťa paniu 
sveta, dôstojnú monarchiu. A tá bájka o Romulovi a Rémovi, 
dojčen.ými vlčicou, pribli.žujúoa vzdialený pôvod tohto mesta na 
dosah! 

Co slávy~ mŕtvej r nezmaríteľinej, lesku a 1histórie má za 
sebou toto mest-0, ktoré bol.o pôvodne pastierske, roľnícke ' a bo
jóvné, chránené kedysi-štyrmi hradbami proti nfuporu S~binov 
a Etruskov ! :Rím am.tie-ký a Rím <lnešný: Vlád~ cisárov a sv:e
tová, moc pápežov, dejiny kultú_ry, civilizácie, architektúry, čo 
za nevyčerpateľné námety by sa nú.kaly do ,pera.! Z Ríma v:y
pramenil humanizmus, časove kladený do úseku ;1voch pre~a
vených mien: Dante OH!21) a Lev X (1521) . V Rune sa zrodila 
renésancia neoklasic:ízmus eklekticizmus 18. storočia. Kto by 
to mohol p~rieť : osudy talianskejivedy _a umeni~ odz~kadl'_ujú s, 
pri~stranne v duchovnej sfére e';lI'oI_>s:keJ. _v edom1e t?11ver~alnos~1 
vyšľahlo z Ríma do sveta. VývoJos.1ovie moderneh0 Rrma Je 
úzko spoj'.ené s yladárením ~ápežo,v. Páipež. Ma;rtin V. (142~) 
obnovuje Rím (Vatican~,. ?~tiense, Laterrr:◊) ! Eugen IV. f>~duJ_e 
mosty, baziliky (Sa.uto Sp1nto, S~nta Mana m Trastevere), Mi
kuláš V. stavia vodovody: Pá.peži ,Sixtu:s V. (1585-1590), Pa: 
vei V. (1605-1621), Urban VIII. (1623-1644) pezmenia celkovy 
plán Rirna. Sixtus IV. sa j~dinečne zapíše do soznamu ~mdova
teťov (Esquilino, Vimiriale, Quirinal~; Pi!.ncio, Sa'ľl.~a Mana :tvlas-
gior~, San Giovanni in Laterano, S:ainba Croce 111 Ge·rusalem
me etc.) . 

RÍľľ\, vybľadávaný panovníkmi a kniežatmi, ktorí pricbá,~a
li sem, aby b:oli korunovaní pápežimi, priťahoval k sebe odJak
živa umelcov básnikov historikov, ved-00v, muzikantov, (Ru
bens Van Dy~k, Wínck~lma,n, Addis011, Lande, atd'.). S,vätá_ hud
ba, ~brady, slávnosti cirkevného roku, svä:torečenia, privolávajú 
tisíce pútnikov z celého· sveta. 

Býval som v Ríme v· rozličných ČasQvých dobách. Rím sa 
nezabudnuteľne vyníma na jal', keď všetko kvitne a vQrua, prí
padne na jeseň, keď p-o korzách poletuje zla.té lístie a ulic.e i 
výkl?,dné slrrine prekypujú sv~ežosťou kvetov. Po etape ti?-ha ~a 
dedine alebo vidieckom mestec.lm, dobre padne ten ruch, c1rk1,1l~
cia prí,bqj vš'eživotných. dojmov. 

'S tlČúcim srdcom som vyhľa<lal i:nesto Vatikán, ktoré je 
srdcom a Gentrálou všetkých katolíkov. Bazilika S. Pietro a ka
takomby 11atr~a medzi. moje najsililej,5ie d~jmy z Ríma. ~a 
ohromnom priestore, obtoc~nom monumentálnym stlporad1ro, 
pochádz~jiiciiu •od G. L. Berniniho, sprítomnil som si v dUfthu 
zjav sv. Petra, keď vkrqoil prvý raz IIľa túto pôdu,, kde sa práve 
nachádzam. Ból to zaprášen'ý starček s bradou, s~dálmi, s pa
'licou v ru!ke a br.aišň:ou: na chr-bte; Tam. kde kedysi priestor volal 
po predmetoch, -v-cy,pma sa maj~s::itna hr'?~k:a ·aI)o~tola, a-rc,hl
tektomc:ký monument symbol celeho katolic1Zmu. V1em vytvara 
di'vy. Len; to, čo vzniká'. z viet)\ pr:esab.U:je z p:ritonrílosti do l;mduc
nosti. Tento moh:ument vo svojej · solídnosti mi hmatateľne· zná
zornil tú myšlienku Spasiteľovu, že Ci!rkev rímska je večná, 
nepreinožiteľ:iiá., . kráčajúca do vek:ov z Je:ho ihožskej vôle. Ba
zilika S. Pietro symbolizuje pápežskú moc. Umenie, architektú
ra, socp.árstvo, dosahujú v nej maximálnej dokonalosti. Jednotlí. 

Rímsky obzor 

Osl~vy kňazskej päfdesiatky 
Pia ~'Il. Od 1. do 3. apríla ooly 
vl Ríme oslavy zlatého kňa.zského 
juibilea S.v. 01:lóa Pia XII. Oslavy 
vyv:rcholily ďa:kovnou omšou, 
ktorú v éhráme S,t. Petra slú
žil jubiJ.ujúci pápež. Na omši sa 
zúčastnilo veľké množstvo veria
cich nielen z TaLiami,ka, ale z ce
lého sveta. Na pamiatku svojho 
zlatého •kňazského jubil.ea založil 
Sv. Otec v Ríme ústav Sv. Euge
na n:a utvá;ranie kňazského -do~ 
rastu rím,s,kej di~cézy. 

Pápežská encyklilra o ochrane 
svätých miest. Na V~ťký pi~tok 
bola uverejnená. nová encyklika 
pápeža. Pia XII, o, ochrane svä~ 
tých miest v Palestíne, ktorá sa 
za-Čína slovami: << Redemptoris 
N ostt,i ». V tejto encyklike-žiada 
Sv: Otec medzinárodnú správu 
J eru.zalema a okolia, ochranu a 
nedotíkiiuteľnosť · všetkých po
svätných miest, v ktorejkoľvek 
časti Palestíny sa ony na:cho-dia, 
aiko aj záruky voľnéhe> príchodu 
a spó.koj,ného pobyťu pre pútni
kov, slobodu pre všetky k.atolíc
ke ,nábožen;;;ké, výchovné a do
bročinné ustanovizne, zachova
nie všetkých práv ktoré si kato
líci v Palestíne b;hom mnohých 
storočí získali a ktoré pápeži 
slávnostným -spôsobom potvrdili. 

Veľkonočný týždeň v Ríme. V · 
hlavných' rhnskych bazilikách, a~ 
le najmä v bazildke Sv. Petra 
odbavov.ály sa počas veľkonoč
ného týždňa dojímavé obrady za 
v~ľ-ln~j účasti veriacich, me<lzi 
ktor,ymi bolo tohto roku v:eľmi 
mnt>bo e)ltlzincóv. Najviac pútni
kov prišlo z Ameriky, Francúz
ska, Anglicka a Spaniélska. Sv. 
Otec poš,kytol týmto c,udzozem
ským ľ>útn:ikom: na Veľkonočnú 
neďeľu zvláštnu a,udienciu, čím 
zdôraznil otcovskú lásku, ktorú 
cíti ku katolíkom zo všetk,ých 
krajín bez mzdielu. Vo Vel'~o
hoč.nú necl.el'u bola aj zvláštna 
omša za pQko j, 

Výročná s.v. omša za Dt. Jo
rr..efa Tisu. Na Veľkonočný pon
delok bola edslúžená v bazilike 
S'v. Petra· pri privilegpvanom ol
tári •<< Piety » výročná zádušná 
omša ~a Dr. Jozefa Tisu, prezi
denta ·slovenskej republiky. Sv. 
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omšu odslúžil slovenský kapucín
sky kňaz a zúčastnili sa na nej 
takmer všetci Slováci, bývajúci 
v Ríme, z ktorých mnohí pri
stúpili aj k sv. prijmaniu. 

2702. « narodeniny » Ríma. A
ko každor(){!ne oslávili v Ríme 
aj tohto roku 'pamiatku založe
nia mesta dňa 21. apríla. Tohto 
roku sú. to už 2702 « narodeni
ny Ríma», ako zvyknú volať ten
to pamätný deň rímski mešťa
nia. Centrom slávností sú slávne 
rímske pahorky Palátin a Kapi
tol. V tento deň korunujú na Pa
latine vavrínovým vencom toho 
spisovateľa netalianskeho pôvo
du, ktorý napisal v uplynulom 
roku najkrajšie diel-O o Ríme. 

Práce v bazilike Sv. Petra. V 
bazilike S.v. Petra dokončujú ' sa 
niektoré úpravy, ktoré majú na 
Sv. r~k dodať tomuto veľchrá
mu ešte slávnostnejší ráz. V po
slednom čase bola ná programe 
úµrava kaplnky Sv. Sebestiána, v 
ktorej bude umiestnená. vcl'kole
pá mramorová. socha nebohého 
pápeža Pia XI. Socha je dielom 
slávneho talianskeho sochára 
Canonicu. Aj miestnosti, v kto
rých je umiestnený ,poklad bazi
liky Sv. Petra boly rozšírené o 
jednu sieň, v ktorej okrem iných 
skvelých a vzácnych p:µniatok 
bude umiesť.nená aj kopia sláv
neho súsošia « Pieta » od Miche. 
lamgela, ktorej originál nachodí 
sa sfoe v ba:z.ilike na jednom z ol
tárov, ale j·e položený tak vyso
ko, že sa pozorovateľovi tratia 
níektoré jemnosti tohto jedineč
ného soohárskeho diela. 

3.000 malých speváčkov vo 
Sv. Petre. Pod vedením Opáta 
Mailleta došlo do Ríma 3-.000 
malých speváčkov, ktori sa sem 
si:šli s celého sveta, aby spievali 
nábožné piesne počas sv. omše, 
ktorú slúžil Sv. Otec Pius XII. 
v bazilike Sv. Petra v prvú ne
deľu po Veľkej noci. Títo spe
váčkovia sú členmi rozličných 
ohrámových chórov pri katedrá
lach europských i mimoeurop
ských miest a sdružen1 sú do 
M_!:ld·zinárodnej federácie. SboTo
vé spevy týchto maličkých spe
v.áokov, ktorí sú zväčša 10 - 14 
roční, sú vždy umeleckou udalo
sťnu, lebo hlasy chlapcov vyni
kajú sviežou jasnosťou a vyni
kajúcou čistotou. 
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vec sa tratí v úžasných priestoroch. Postranné kaplnky pôsobia 
dojmom elegantného salónu. Mňa dimenzie rozptyľuju; pre usta
vičný prúd ľudi neviem sa modliť. Milujem gotiku, ale táto ba
roknosť. giganti.čnosť (stl.pov, kupoly, sôch), vyberanosť, dá
vajú mi ideu božskosti. Po príklade iných úctivo b02Jkávam sochu 
(nohu) sv. Petra. TotiJ slávne dielo pochádza pravdepodobne od 
Arnolfa di Cambio. Z tohto umeleckého monumentu každému 
nestrannému pozorovateľovi musí byť navždy jasné, že najvyššie 
formy umenia sú sbratrené s najčistejším duchom katolicity, že 
medzi umením a náboženstvom niet podstatného rozporu, ako 
ho niet ani medzi vedou a náboženstvom. Závratný prepych ba
ziliky San Pietro ma nijako -neprekvapuje. Cím väčšie bohatstvo 
a krása v chrámoch, tým lepšie. Pre Boha, tvorcu neba a zeme, 
pre Boha, riadiča a udržovateľa životnej -a prírodnej imanent
nosti, nie je nič priveľkého, prinádherného. Rímska, všeobecu.á 
Cirkev zahrňuje v sebe národy rozličného temperamentu, obra
dov a vkusu, ktoré sa nevyhnutne vteľujú do cirkevného umenia. 
Chrámová tvorba vyhla sa hrozivému nebezpečiu: architekto
nickej « glajchšaltovanosti ». 

Poponáhľal som sa vystúpiť aj na povestnú kupolu, celkom 
hore do « gule». S terasy baziliky, na ktorej v tienň. figúr je ho
tová promenáda, je veľkolepý výhľad na mesto, na more Tyr
rhenské, na« rímsku kampan.u », na hory. 

Bazilika S. Paulo, v prvej jJOd.ooe pocihádzajúca od Konštan
tina, v dnešnej od pápeža Pia IX., zaúčinkuje dojmom oveľa my
stickejším. 

Videl som neraz Laterán, (S. Giovanni in Laterano) kate
drálu Ríma a sveta. Lateránsky palác bol sídlom pápežov a kon
cilov (1123, 1139, 1179, 1215). Dňa 11. februára 1929 bol javi
skom paktu medzi Talianskom a Sv. Stolicou. 

Zavše rád sa utiahnem -d:o éhrámu ·menej známeho svätého, 
o •ktorom hovoria len neskoršie legendy. 

Prof. Dr. Eruest Zatko 

Oia _/U.erulana 

Je jedna z mnohých Bazilík, 
jej nevyhne sa v púti nik, 
kto nesie bolesť zďatf'ka, 

svet vie a vie už Kotký vek, 
že Antonko má vzá:!ny liek 
pre žiaľ a smútok človeka. 

Podiď len krok, on lásku má, 
pri dverách ľudi neskúma, 
le,n v-0lá, volá všetkých dnu, 
keď húfu kolom pribúda, 
on tíško ide, ruku dá 
a tí, čo slzia, zatíchnu. 

Ach, tu je darov na;dostač, 
vzlyk, utrpenie, rany, plač 
čuješ po dlažbe hlaholiť, 
bedár i človek učený, 
i pútnik bosý skľúčený 
hľadi si srdce za!hojiť. 

Chudobný chleba dostáva 
a kto tu ešte ostáva, 
nechá ho bolesť tušená, 
i deva, čo ni nedýcha, 
ked' prosí dostať žen1oha, 
odchádza pla-cho v2XUšená. 

A ja sám píšem niekomu, 
čo medom ani mliekom mu 
netečú kráje polesné, 
že- ako vinna úponka 
visím na rukách Antonka 
.1. žijem roky bole$tné. 

Rudolf Dilong 



.HLAS s v. OTCA 

Ú čast verbcich na sv. oms1 a ich príprava na Sv. rok 

Z dlhšej reči. kto
rú Sv. Ote:c povedal 
shromaždenýrn kňa
zom, podávame výťa
hy, v ktorých sa pá·~ 
pež dotýka účasti ve
riaci~h na omši sv. a 
vnútornej príp:ravy na 
Sv. rok. 

Dušpastierska práca mus~ všetkým veriacim 
dávať istotu, že sú v náručí C;irkvi. Nou, ako 
hla:v.nýrn prostriedkom, Cirkev hlása Krista. vyu
čuje 'a vedie každého človeka, aby všetkých pri
viéďia k dokonaloati v Kristu Jéžfäovi · ako hovo
rí Apoijtol národov (c.f: Col. 1, 28). ' 

Teraz, pofas ;príprav na Svätý rok, niektorí 
kňazi :zaviedli vo svojich kostoloch sv. omše s 
liturgickým výkladom. Sv .. Ótec sa vyslovuje o 
nich s pochvalou, lebo tak veriaci majú poved9-
mú a os.ohnú úč~sť na Božskej obeti. A títo 
účasť m~í m~ť svoju ozvenu v každodennom ži
vot,e. Preto tí horliví <f,ušpastieri poučujú veria
cich, aby sjed.notili svoje osobné obete s obeťou 
Kristovou, ktorému oddávajú svoje vyznanie vie
ry a celý. kresfanský .život.Na takéto obete majú 
po.čas tý,žďňa hodne príležitostí. 

Dalej sv. Otec pqchválil apoštolského. ducha, 
ktorý kladie sv. omšu na• jej pravé miesto, do 
srdcf ľuclského života a celej ľudskej aktivity. 
Je naozaj povzbudzujúce vidieť horlivých veria
cich, ako nábožne sledujú o~rady sv. omše je 
to . povzbudzujúce najmä dnes, keď je vo s;ete 
toľko nevedomosti ó tomto vznešenom tajom
stve. 
Ľudia, ktorí vniknú do dooha svätej omše, 

budú vedieť ovládať. seba, umŕtvovať sa, podria
diť. vec.i ze~ké nebeským, budú úplne poslušní 
Bohu, jeho vôli a zákonom, najmä· v~ak ak im 
kňazi budú prízvukovať tieto veci; Tofo je po
trebné hlavne dnes, lebo mnohí buhužiaľ i niek
torí ka..tolíci, -~jú tak, ako by i:ch cieľom bolo 
za.ma."<l.iť· si raj na zemi, bez všetkej myšl_iepky 
na veenosť. 

Celé dnešné ptôstredie až· priveľmi napomá
ha prirodzený sk_l<>n päd:riuJého ,človeka k veciam 
ze~s-kým · a neschopnos-ť chápať véci Božie. 
Mnoh,í ča..('>to Bbha sjce nepopieraju,. ani Ho neu
rážajú, ale si Ho nevšímajú. 

Sú_stavne sa robí propag~da za pozemský ži
vot bez Boha. _ Aj vo· filmoch, proti ktorým s 
m),'avného •hľacliska· nemolno nič namietať. ru
q.ia žijú a ipohybufú sa tak, ako by vô·be.c nebolo 
Boha, aru. vy!cú~nia a,.. Cirkvi. 

~echceme tu p_r,e.tria~ť ich úm,ysly, hovoril 
sv:. Otec1 ale vplyv takýoht9 1:ilmdv je veľ~ý, 
Okrem toho rohí ·sa aj -pria,ma pŕopaganda za 
utvorenie rod:in:y, spoločnosti a šťátu bez Boha. 
Kalhé· vody tohoto prúdu ~kúšá.ju sa -zaplaviť 

aj katolícke pole. - A koľkí sa už dali pomýliť'! 
Ustatíli dokazujú, že sú katolíci, skutkami to 
však: popierajú, .. 

Nestrácajm~ ~as, usilujme sa. všetkými silami 
zastaviť toto prúdenie naškh radov ku nábožen
skej ľahostajnosti, prebúdzajme duc,ha modlitby 
a ,pokánia. , 

Kázanie o základných pravdách viery a o cieli 
človeka a.ni v dnešných časoch nič nestráca zo 
svojho významu, ale stáva sa potrebným a na
liehavým. Tak isto aj kazanie_ o ~kle: O všet~ 
kých týchto vef?iach načim p:ojednávať s . vá~o
sťou. Cirkev má svätú povinnosť učiť a hlásať 
ich tak, ako. iéh Kristus zjavil. Nijaké časové 
okolnosti nemôžu zmeniť vážnosť tejto povinno
sti. Ona viaže vo sv:.edomí každ~ho kňaza, kto
rému je sverenj dušpastierska činnosť, On mu
sí maporoínať a vie_sť veriacich. 

· Je pravda, že túžba po nebi je šl'ac!hetnejšou 
pohnútkou ako st;raoh pred večným zatxate
ním., ale · z toho (}Šte nen;asleduje, že je pre všet
kých ľudí aj účinnejšou, že ich odvráti od hrie
chu a. privedie k Bop.q. 

Dal'ším spáson.osb.ým účinkom svätej-omše nie
len -pré jednotlivcov, ale aj -pr.e celé rodiny je, 
že zavrú oči a srdcia pred všetkým, čo· uráža 
cudnosť a narušuje mravný zákon v tlači, kináťh 
a divadlách. Tu sa naozaj môže uplat_ňovať duch 
pokánia a sebp;aprenia, v sjednotení s :grlstom. 
Keď ~i človek pomysli s jednej strany na tú 

necihutnú drsnosť a nesťyá.atosť, ktotä sa uka
zuje v novinách, časopisoch, kinách a di
vadlách, s druhej strany na nepochqpitef.né po
mýlenie rodičov, ktori sa idú. s, d_eťrhi pota.viť na 
takýeht-0 veciach,, človeku sa.dá na tvár rume
nec banby a opovr~utia. 

Buj proti tejto nákaz~ najmä so strani vrc~
nosti, prinesol ui svoje. úsp.ec'hy, ·a My mame na
dej, že bude. stále účinnejší a dobročirmejší. 
Daľ by Boh, aby veriaci, čo prídu vo Svätom 

ro.ku do Ríma, mohJi si:odruesť do -S'vojich }-rajov 
dojmy, že-aj, kaJo~ci Večného .rr:e.!:\ta: vedia byť 
na tomto pp.li bedliví a starosthv1. 

Pozocujeme aj d'aľšie dôležité ovocie. sp'Qločnej 
účasti. na: sv~tej omši, zdôr-azňova1 sv. ·Otec, je t~ 
duch synovskej učenliv:osti a úplpgj oddanosti 
Najvyššiemu kňazovi a duch br,atskéj jednoty, 
keq.ý'kofvek ide .o 9branu vecí Cirkvi .. 

Nepriatelia rqzpútavajú proti nej boj slo:70~ 
a· písmom: .Dobré· sú im všetky iJ,'l'gumenty ,: áJ tie 
na:jinésmyselnéjš.ie~ ak .zodpovedaj(! cieľu; který 
chcu dO:Siahnuť, a ' ťym cieľ~m j~ rozbiť j~dnotu 
a_ sp;olu.prácu katplíkóv, otría,sť • ich'. p.ôveťu k _ná„ 
me-t:,tn,i')ro-vi Kristvmu, k: biskuf)()m a kňazom. 

-Zraňujíicmu zbraňou., k:Wvou bojujú nepriate
lia, je osočovanie, lebo <1,0.bFe, vedia., že ona v~ždy 
urazí a naočkuváva' 1fo myslí pochybnosť, podo
zrenie, kritiku, ď.o sfdc -vštepµje odpor, ktorý 
časonľ vystupňuje až: k nenávisti. 
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PRVY sv. ROK. 

Ako deti hľadia si získať priazeň ·svoj
ho telesného otca, tak sa: kFesťania usilujú aby 
boli Mastní milosti Otca nebeského. 'Slabosť na
foj pr,irodzenos1;i, ktorá nás uváqza. do hriecchov, 
vyvá:že1íá je ťúžbou po nebi, ktox:á nás z;.nova dví
ha k Bohu a jeho ;milostiam cestou pok4nia a 
ľútosti. A čím je ľtidstvo viac zmietané népo.koj
mi, vojnami, biedou a bez!1Mejnosťou, tým vil:),c 
hľadá smierenie s Bohom, aby v jeho m.ene našli 
ten :pokoj a. istotµ, ktorú svet nemôže dať. Je 
prirodznené, že v r.okoch na •prielome storočí 
viac ako ínok<;ldy vzmáhala sa túžba _po odpustec 
ni hr~ecbov a. teda aj vó v:äč:šom množstve hrnuli 
.sa pútnici k posvätným :miestam, ale najmä k 
hrobom apoštolských kniéžat Sv.. Petra a Pa
vla. Až do rQlku 1300 neboly však tieto pú.te po
šas jubilejných rokov organizované. VyvieraJy 
ony z túžby po odpu~tení hrieéhov a .nemalou po
hnútkou bolo a.j ústne poda.nfo, že každý stý 
r:0k udeľujú sa v :Ríme zvláštne milosti a plno
mocné odpustky každému veriacemu, ktorý kajú
cne navštívi sväte hroby. I keď· písomné pramene 
a vatikánske. ar.chívy nie o tomtó neh-0vorily1 jed
nako počas vyšetrovarrtj.a 11:ajstaršfoh ľudí, J.ttor é 
dal previes,ť pápež Bonifáa VTIL, vyšlo najavo, 
že čo :nie je na p_ísme, to je živou skutočnosť9u 
nábožný.<:h tradícií; a preto na všeobecnú žiad<ľsť 
ve.ria:cich p.o poradách s . kardinfilmi \lňa. 22·. f~
bruára, t. j. na sviatok Nastolenia Sv. Petr:a v 
Antiochli roku 1300 vydal páipež pamätnú . 
bullu o Jubilejnom čiže $vätom roku. V bulle tej
to ~ odvoláya na tradíde; a vyhlasuje na celý 
1300 a každý rnwledujúci stý rot plnomocné od
pustky všetkým, čo sv:oje hriechy oľutujú, vy
spoi/edajú :sa z nfoh a nav:štívia baziliky Sv. Pe
t:Iia a Pavla. :Počet návštev bol s.ta.novený pre Ri
manov n:a tridsať, pre cµdzincov p~tnásť. 

Sotva sa rozni~sol chýT o vyhláse11í S,vätého 
roku, začaJi sa do Ríma-hmúť pútnici z celého 
sveta. V prvom rade došli veriaci zo všetkých 
končín Talianska a. za nimi v nepretrzito.n+ prúde 
prichodili N-emci, Francúzi ·Sp;,,nie-li, ba aj An
gličania a príslušnfoí rozličuýc:h slov~s~ých ná
ť'.odov, najmä vša:k Chorvátov. Boly to pú~e pe.
stré v 'každom ohl'a.de, lebo icll účastníci nielen 
Že boli príslušníkmi: rozličnycň nárfrdovl ale pa
trili aj do. najrozličnejších S"ociálnych a stavov
:::ikých VFstiev, A tak šli všetci sv<'ľrhe do Večq,ého 
Mesta. kňaz vedľa veľmoža.1 boháč vedľa chu
dáka, mladí i starí, ženy; mužovia,, de1:i, putovali 
jednotlive iv broma<tiých $prievodoch, vedľa pe
i);ích pútnikov s palicou v: ruke a batôžkom :na 
chrbate prechádzali tí, čo šlLna vozoch, na ko
ňocl3i, ba boly aj ralté' p,ripady, že mladí 'a zdraví 
~ynovía niesli na: ciirbátocli svojich s,tarých l'.O~ 
dičov, .ktorých poslednou túžhou bolo 11a po
svätnych mi~tach sa vyspovedať· a tak ·sa pd
praYiť na :'eonosť. V tý{!h ~asoch cesta. do Ríma 
bola ď'3Jeká. a na niektorých miestach aj nebez
pe.čná, nó, t@bou_po milosti a odpustení hriechov 
~apálén:ýÓh veriacich :nič nemohlo od nej odstra
šiť. Pred. odchodom do Ríma sko1ro každý, kto 
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_Zc!,nechávaJ. doma nejaký majetok, spravil te
stament, lebo vo, chvíli, keq' šiel dávať do po" 
riadku svoje duchovné veci pred Bobom nechcel 
nechať v neporiadku záležitosti hmotné. Veď 
ni~!o n~ved:-1, čo sa na ďalekej ceste dd Ríma 
moze prih-0~ť. 
Keďže· v tých čas.och bol most Milvijský roz~ 

borený, pútnici ešte d'aleko .pred Rímom museli 
odbočiť zo starodávnej Cassiovej cesťy a do'
chádzali do Večného Mesta cez Monte Maria, 
takže_na jeho temeni odrazu sa. im zjavil Rím v 
celej svojej nádhere a velebnostir kto-rú koruno
v~la,mohutná, stavba ,stareJ konštantínovskej ba
ziliky Sv. Petra. Sotva pútnici zočili cieľ sv.ojej 
dlhej a. namáhavej cesty, ,padli na kolená a 
l:ioi'kávajúc zem, volali: Rím! Rim! Nával bol 
taký veJ'ký, že v hrq,dbáéh mesta m:usela sa ot
voriť nová: b.rána1 aby sa tak vyhlo tlačenicí. 
Dn~ ťažko podať presné čísla o počte pútni-
kov" ktorí došli do, Ríma poča.s prvého Svätého 
roku. Statí kronikári hovoria, že denri.e ich do~ 
chodilo okolo ,30.0UO a ked'že ka,ždý sa zdr.žal v 
Ríme niekoľko dní, asi 2.00.000 pútnikov bolo vo 
Večnom Meste •odr~u. Celko:vý .počet tých, čo 
v roku 1300 do Ríma došli, odhaduje sa na dva 
milióny. Ako sme už spomenuli, Milvijský most 
bol vtedy spadnutý a Vátikán bol .s mestom 
spojený iba ,tnostom Svätoa.njelskym, ktorý však 
len veľmi ťažko s.ta:čil pojať nekonečpý prúd 
ľudí, kto.rí sa valili deň i noc z mesta do Vati~ 
kánu a .z Vatikánu sa zasa vracali do Ríma. 
Zprvu bol 2Jmätok a tlačenica na moste neopís-a
teľná a keď sa tu prihodilo niekoľko ťažších 
néhôd,, dreveným prepažením l:Jol Sv•ä,toanjelsky 
most roz;delený pozdlžin,e n:a-dve polo'Vice, tak
že jednou stranou prúdil zástup k Vatikánu a 
druhou z Vatikánu do mesta.. 

IDavným ciel'.om každého pútnika bol hrob 
Sv. Petra vo vatikánsk,ej bazilike. Ešte prv, než 
si pútnici šli hľadať n<;>.cľah, aby si po dlhej ee
ste odpočinuli, ponáhl'ali sa s9, zbyt.kom posled
Jiýcb,. síl ik tomuto veľc,hrámu a pohrúžení v ná
božnej m-O<llitbe, vchádzali do neho koleňa<'!ky. 
Chrám svätôp.eterský bol neustále preplnený, no, 
najviac, pútnik()IV do neho dochodilo vp dni svia
točné a v piatky, keď bola vystavenil: n~ všeo
becnú úctu šatka Veroniky a iné vzáone relikvie, 
opatroyané v bazilike. Pok~e pútnikov bolo ta
ké veľké a skutky kajúcnosti také úprimné; že 
naozaj p:twý Svätý rok nad očakávanie splnil to•, 
čo . sa od neho očáká.vajo: PrinieS-Ol smierenie 
človeka s Bohom a otvoril hriešnikovi znova pra
mene milosti .. 

Ako si.ne už spomenuli, okrem jednoquchého 
ľudu došlo počas prvého Svätého roku aj veľa 
vynikajú_cich osobností. Najpamätnej$óU je však 
prítomnosť, básnika. Dantebô, 1ktorý na µinohýc)'l 
miestach svojej Božskej ko.médie opisuje. scény, 
zaži.té počas Svä.tého rolm v Ríme .a prítomnosť 
g~niálneho maliara Giotta, ktorý pri tejto ,príle
žitosti vypr:acov.al ná.vr,h na mozaiko-vý obraz, 
predstavujúci Petro:vu loďku. J; Okáľ 
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v bazilike Sv. Petra. 
(Dokončenie). 

- A čo robia všetci tí ľudia okolo chlapca s 
vytreštenými očami? - vyzvedal sa Ferko. 

- A pi:ečo sa volá Premenením Pána? -
spytovala sa Max-ce1a .. 

- Obraz sa volá PremeneniB Pána, lebo pred
stavuj:e Pä.na J€žiša premeneného na hore Tá
bor. Pri jeho nohách ležia na zemi Apoštoli Pe
ter, Jakub a Ján, z~stfo:rajúc, si rukami oči, aby 
neoslepli od veľkého svetla, ktoré vyžaruje z 
K:rista

1 
zahaleného bielym plášťom a obklope

ného oblakmi. Vedľa Krista vznášajú sa v pove
tr·í proróci Mojžiš a Eliáš. Na spo,cklej časti 
obrazu je ostatných deväť Apoštolov, uľútoste
ných pohľadom na diablom posadlého mláden
ca, ktorého priviedli rodičia v nádeji, že Kri
stus Pá'n ho uzdra,ví. Za touto skupin;kou vidno 
i'nú skupinku ľudí, prekvapených a dojia.tých 
na:d nešťastím mládenca. 

Deti hľadely :na obraz ako začarované. 
- Ifedy vymaľovali tento obraz? 
- To je nie maľba. Aj toto je mozaika. Obraz 

od Raffaela, podľa ktorého je ona poskladaná, 
uvidín1.e neskoršie v Ohrazárni, kde ho opatrujú. 

Ke(:'l'. vošli do seyernej, bocil:iej lode, otec• ukázal 
deťom dva !}áihrobmky, ktoTé stoja jeden proti 
druhému pod oblúkom. Vpravo ~ náhrobník 
Leva XI. ( vlastným meno1:i:l Alexander ◊kta
vián z rodu Medici z Fforencie; ktorý vládol iba 
27 dní roku 1605) . Pátpež sedí na. tróne a má na 
hlave tiaru.. Pri jeho boikoch stoja veľké so
chy Sily a Hojnosti. PolovypuJtlý relief na náh
robnom kameni, ktoŕý sprav.íl soqhár Algardi

1 
vyobrazuje francúzskeho král'a Henricha IV., a
ko sa zrieka protestantstva a prijíma absolúciu, 
ktorú mu udelil Lev XI., keď ešte bol kardiná
lom legátom pápeža Klementa VIII. vo Fran
cúzsku. Na podstavci sôch sú vytesané ruže s 

.týmto nápisom : Sic florui (tak som ikvitol) . Pou
kazujµ na kráúkosť pápež.ovej vlády, ktorá -v~bu
dila veľa nádejí v srdciach veriacich a na po:tni
nuteľn.osť Života. 

Oproti je náhrobník pápeža Inocenca XI. 
(1676 - 16-88),, !k1lorý je tiež vyobrazenv sediaci 
uprostred dvoch sôch,~- j 0 Nrobotenst~; a 1Spra•· 
vodlivosti. Polo-vypuklý relíef ,rr~ podstavci pred
stavuj.e oslobodenie Viedn.e od Tu:rkov. 

Do blÍ?Jkej ka:pln.ky Ohoro;vej nevošli, lebo bo
la· zatvorená. Videli z nej yšwk veľa cez umele
ck~ mrežu. Kaplnka sa v:ý~do:bou ,podobá kapln
ke Prevelebnej. Sviatosti 01tárnej, ha ;,,dá sa 
ešte nádherneJšou v lesku pozlátenej poyaly. S 
oboch, siträm. ,oäára; sú lavice ,pre kanonfkov, 
ktorí sa tu dva razy denne spromažďujú na od
bavenie officiatq,ry. Laviee v tejto kaplnke sú 
vyihotovené podľa ná:~resov, ktoré .spravil sám 

Bernini. Na oltári je prekr:isrny mozaikový obraz 
Nepoškvrnenej Panny Marie; ktorú 8 . decembra 
1854. Pius IX. hneď po vyihlá~ení dogmy koru
noval zlatou korunou. Po<l oltárom sú uložené 
telesné pozostatky Sv. Jána Zlatoústeho, bisku
pa car1hra<lského a cirkevného uči~ľa. 

- To je jeden z tých, čo drž:ia Katedru? 
- S.práVlle. 
- A čo to :.mamená Girkevný učiteľ? - spý-

tala sa Mar,cela
0 

• 

No, otec nestačil odpovedať, lebo práve nad 
hlavou ,sa im čnela jedna z bočný0h kupol, kto
rá odviedla pozornosť detí. Kupola je celá vyz
dobená mozaikami. predstavujúcimi Večného 

Otca, sediac-eho na tróne, ktorý nesú ťtyri tajom
né apokalyptické zvieratá a obkľučujú sbory a
njelov a blaihoslavených. 

Po.d nasledujúe:im oblúkom videli pomník 
Pia X. (1903-1914) od sochára A:s,toni:ho. Pom
ník. veľmi z.aujal . malú Marcelu, ktorá od svodej 
starej učiteľky počula veľa hovoriť o tomto 
svätom pápežovi. Pápež je z bieleho mramoru a 
je zo.birazený stojačky vo výklenku, orámova -
nom mramorom, nazvaným « pávie oko-». Pápe
žove ruky sú pozdvilinuté a oči obrátené k nebu 

Pr.emenenie .Krista Pána, n.ajslávnejsí obraz maliara 
Raffaeh,. 
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·v modlitbe za odvrátenie vojnového zla od sve
ta. Bron·z0;vé, reliefy na- bokoch preds.ta vujú Sv. 
Prijímanie detí (n~áŽkl;t na dekrét Pia X, kto
rý predpisuje sv. prijímame deťom od siedmeho 
roku) a « Hold m:utlrcov viere)> (narážka na 
odsúdenie modermzmu). 

(Bez sprievodcu ani pán Guido ,ani detí neboli 
by si všimli bron'Zo-yÝ pomnik;, .stojad proti pom
níku Pia X. A jednako j~ to jeden z najkrajších, 
a.!Jc vôbec nie najkrajši a historicky najvýznam
nejší v bazilike. Urobil ho vynikajúci soc-hár a 
cizelátor bronzu_ A,nto:µ Pollaiolo pre pápeža Ino
cenca VUI. (1484 - 1492), ktorý j.e na-ňom vyo
br~zený dva razy. Raz sediaci na tró~ a raz 
ležiaci mŕtvy. PÔmník ~tál už- v starej bazilike, 
ale s tým rozdielom, že ležiaca sooha pápeža 
bola dolu a 'sediacá ho:re. 
Deťom sa páčila okrem iného aj pre skvelý rá

mec:socha. Benedikta XV. v blízkej, -kaplnke· Obe-
tovania. ' 

- Vyzerá ako živý, - zvolala Marcela, ·keď 
si obzrela « pápeža poko-ja », ktorého soeháT 
C.anonica vyobrazil ,a;k-9 kľačí a ,po"kome sa mod
lí. Ferko chcel vedieť, čo ·znázorňuje veľký bron
zový relief za pápežovou postavou. 

- Jo- to pohľad na svet v<;> vojnovom požiari, 
ktorému sa vo ·výške zjavuje Panna Maria Po
koja, nesúca olivovú ratolesť. 

Zo, -dvier v sused.nom pilieri vychádzali ľudia, 
hovoriaci nezrozuvriteľnou . rečou. 

- Kam vedú tie dvere? - spýtá:l sa Fer.ko. 
- Na kupolu. Ale ta pôjdeme inokedy. 
1;N ad dverami uká:~al otec deťom podobizeň 

anglickej kráľovnej Marie Klementíny Sobieskej 
-kto:rá-umréla v Rí~~ r-pku 1735. Na grandióznej 
ala:b,astrovéj pókrývke sedí Charita (Milosrdná 
fás,lra), kym: podobizeň kráľovnej preveden~. j,e v 
mozaike. Poto,m sa vše.tel .šli p0zner Ilq. :µá.:hrob
pjk k:rá:ľovskej rodiny Stua.rt, :\{,toŕú pŕotestant
ské 1'.)lrenasl~_dovanie prinútilo vy,sťítil-ova·ť sa ' z 
Anglicka. Je dielom Canoýo.vým a p:atrí medzi 
najkrajšie pÓ.rruIÍ!ky bariliky. Pe..loií pÚ najmä 
dva okrídie-iií plačfroi geniovia;, ktQrí sú výtesaní 
na _bôku slepyéh dver:i a, v-y,nika:jú jedinečn-ou 
milotou, jé-mnos~ou ~ krá:sou. Hore ~"ó podobiz
ne Jakuba ni. (zo:r:mel v Ríme roku 1766) a 
jeho dv:och synov Karola Eduarda a kardináia 
H enricha:. · · 

Pred :blízkou krstiteľmcou, ktorá .sa. nachodi v 
poslednej kaplnke, (:Prvej oťl, vc-hodu) bočnej 
lode1 bol hiúčok ľudÍ, ktorých viac zaujíriral o-
brad ktstenia; n~ž vel:kolepá mózaika « Krst 
Kristov » na stredno;m oltári, .vyhotovená podľa 
jedného ·. z najkrajff;fob: obrazó; Karola. Maiattu. 
Aj mo2.aik:y na pravom a ľavom _oltári predsta
vujú krstné úkolly-: Na jedfa~j Sv. Peter- krstí 
v Má.mertskom .-žal~ri sv.pjich dozarcr>v Proc~s_sa 
a Martin.tana, ktorýoll obrátil na vieru, na 'dru
hej kr~tí :;šv. Peter stotníka Kornelia. 

Aj deti upútal~ eere:monia, ktorá sa 0pa.kµj~ 
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dodnes: ph nádher-nej porfýrovej nádrži, ktorá 
bola ,'Tchnákom· sarkofágu (kamennej raMve) 
Ottu IL ( t 97 4). Medzitým, boly prinesené ku 
kĽstiteľnici ďaľšie d-ve novonarodeniatka a od 
prítomných sa dozvedeli) že kažqý, kto býva v 
Ríme, môže si dať pokr,stiť deti vo Svätopeter
skom chráme nanúesto príslušn,éh0 farského ko.
s-tola. 

Už chceH vyjsť von, keď odrazu Marcela po
pros,ila otca, aby počk,13.li Bola zvedavá na sku
piim ľ-udí, ktorí stáli okolo veľkého porfýrového 
kotúča· v dlažbe a pozorne počúvali kňaza, kto~ 
rý, ako sa .zdalo, hovoril záujimavé· vééi. 

Zastavili sa vzdor to,mu, že unavený Ferko sa 
trochu v,zpieral. Lež vyplaťilo sa im počúvať to
ho ,kňaza, ktorý !hôvoril celkoin ina!kšie ako pr;. 
najatí spíevodcovia, čo ruko verkeľ opakujú den
ne sto ráz veéi, ktoré sa kedysi naučili. Bol to 
určite veľmi vzdelaný muž, ktorý pripomínajúc 
slávny dejinný úsek Cirkvi cítil vskutku ce.,. 
lii jej čarov!llo-sť, ako ~a patrí na . jej po'Ve
domého ~yna. Krás.ne a oduševnene opísal, a.Jrn 
roku 800 pápež Lev III. vítal a na cisára 
korunov~ál Karol~ Veľ,k,ého, ktôrého zásluhou ,bo
la utvorená Svätá Ríša Riniska a o päť storoči 
neskoršie zveleboval j,u božský básriiik Da.nte, le
bo tvorí najdokonalejšiu formu sl-ú.čema dvoch 
mod 11a zemi: moci duchovnej ·a moci s:v:etifäej 
na vládu ľudí a. národov. · 

'Počúva.júc ta!ké p.ekné a dobre prednesen:é· ve~ 
ci, dievčaťu sa ani nechcelo odchádzať. Ale keď 
sa ote-e· a ,brat pobrali, nasledovala ich poslušne. 
A.Je v duši cítila túžbu ešte dlho dlho počúvať 
toho 'kňaza. 

Jedna školslcá rc.-zpomienlka uviedla ju však 
g.-o rozpáik()v, a preto sa spýtala otca, či to bol 
Ka,i:,ol Veľ1ký, ktorý počas boja pra:ti pohanské:. 
mu v-ojsku. videl na nebi ,jasný kríž s nápiso;qi: 
In hoc signi vinces (-v -tomto zrnpnen:í zvíťazí~). 

Pfun Guido sa usiniail. Tešilo ho, že jeho- deéra 
tak túži po vedomostia{!h. Pohladil ju po vlasoch 
a vysvetlil jej,'že to hol cisár Konštanitín Veľký, 
č.o videl znamenie ikrffa na nébi a zvíťazil nad 
vojskom 1:laxentiovým pt-i bránach Ríma. Vy
svetlil aj to, že. Konšta:ňti:n Veľký bol synom 
Sv. Heleny, ktorá n:~la sv. -kríž a 011 vydal aj 
t,akzvaný Milánsky edikt, podľa :ktorého kresťa
nom udefoval plnú slobodu kuihtu a za:kazovai 
ich pr-enasledovanb. 

J:as_av;ý a velébný hlas zvona prerušil ofoovu 
reč. 

Zvonili na poludnie., ked' vyGhádzali na .slnečné 
námestie. Zastali e.šte na cihv1ľo,cku, aby s ob
divom ·porúvali súla:dný sláv,nostny hlahol. Po
tom pomaly_ sišli dolu schodmi. 

Ustatý bol už vem aj1 pán Guido a nie iba dec "" 
ti, a preto neved.el odolať výzve <kožkára, kto-
rý dtibajoo bič 12,VoÍal: 

- Páni, koč? 
Leone Gessi. 

(Kq11iec.) 



CORTONA - MESTO sv. MARGITY. 
Celko_vý ráz mesta Corton-y. 

(I.) Toskánske 
mesto Co:rtona, ležia
ce tesne na. hranici 
Umbrie, postavené je 
11_~ kopci, vo výške 
500 metrov. Podľa 

· hypotetických doha
dov Cortoina bola za
ložená pred prisťaili..o-
_yaním- štarých Etru

skov (Della Cella. Cortona Anti.ca, p . 18). Už Titus Livius ju o
značil akO' jedno -z troch hlavných sídiel Etruskov, ktoré opevnili 
hrubými múraJmi a bránámi, ktoré jestvujú dodnes (Porta Mon
tamna, Porta-Colooia, Po~ Bacatelli). Zlomky·múrov pó Etru
skoch ostály nai viacerých miestach ( C8$Sa di Risparmio) . Pred
stayu etruskej architektúry l.lIDožňuju hro-hk:y a :{)Odzernn:é kon
štrukcie (Grotta di Pitagora). Do :kultúry a umenia etruského 
zasväcuje .Akademia etruská (založená. roku 1727 z podnetu Bal
delliho) a rriuzei.un, v k~oTom sú etruské reliquie, urny, ka.ihe
ne,. sochy. Po druhej civilizačnej etape rímskej v Cortone nez~
chovalo .s veľa stôp. Konéom VI. storočia sa stáva Cortona b1-
sk-q_psikpu rezide1tciou. , . 

Za deň za dva, som preohodil hore-dolu Cortonu a oboznámil 
sa s jej láskyhodnými miestami a pôzomosť zas!uhnjúeim.i no
vtnkami Nru točité ulice, uličky s kamennými schodami, na ruch 
jed.nej, -dv:och ulíc, soin .ivyknul už inde. Palazzo Comi.male re
prezentuje v Cortone,. ako aj v iných menšíc4 talianskych me
stečkách ktoré si zaklad~jú ha svo,jich <;en."il;ralnych budovách. 
Tržný a ~bch~ý živo! -~ sústreďuje -~ Piazza Lt:ca Si~~~eili. 
Ohv.il'u pozoruJem toska,nske typy, dedi:ncanov, ktor1 donasaJu na 
trh všetko a neptedt-ažujú iba vtedy, keď stojí pfi ních polica,jt, 
Podozrivo dlho sa ptechá,dzam o~olo dvojp~chodového paláca 
(Palazzo P-retorio) , ktory patril Casalom, svojho času pä-n?m 
Cortony. Z uámestia Garibaldiho vychutnávam panorama.t1ku 
kraja, úd:.oHa Chi~n~, záh~b Tra.si_menského _jazera_, vrchr,. !11 a 
tam, "' duchµ pok;ama a zvedavosti, ktoré v tomto meste :ovlacmu 
človeka vkročím do chrámu. Toto je chrám sv. Dominika. Nad 
portáloin sú, tuším, obra;zy Fr.a An:ge~c;a. V chrá~e _sv. ~ugµ
stína je ·pekný ohraz JIJadonny od P1~tra Berrettimp.o. T€.1;to 
slávny m:alj.a.r a architekt s~.n~ v Corto~e-- (1596). Chram 
sv. Františka roku 1244 založil chyrny brat Elia z Cortony. Fra 
Elfa b~l dva razy generálnym vikárom bratov Minoritov. Po 
smrti sv.Františka nástupcon:i a generák>m celej B,eho}~. Jeho 
všestranný talent vyvolal obdiv na, všetky strany: .Brat ~lia, -ra
cionalistic,k:y: zalo~ený, kedysi horliteľ i;v: Fran~ka,. obľúbil.vsi , 
pre,pychový živ:ot, kontra:stujú~i s p7;avidl~ fran~škánskeho zi
vota. Pápež Gregor IX„ ktory s ru.m. cele roky uzko spolupra
coval zosadil ho z geri. hodnosti po bezvýsledných ilapomenu-
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tiach. Ellia, 1zdegradovaný, vylúč·ený, z Rehole, pridá sa ku s~u-
pine cisára Fridricha II., ktorý bol úhlavným nepriateľoŕrľJlápe
ža. Po ,:;mrrti! cisára 'Vl;'áti sa do švojb,o rodtska Cortohy, rbbl po
kánie a smi~ri sa ~ Cirkvou. Bvat Elia., · ktorý zomrel róku 1233; 
bpl pocpov~ý po~ chórom e-};lrám,u sv. Františka. Chrámu po~ 
dar-ov.al c;as.ť z Rríža-KriStovho, ktorú bo.l dostal od výc.lwdn.e:q.o 
cisára. V <Jlu:án:ie .s'f. Františka, sv. }4:aťgita, ktorá naj.viac· pre. 
sl:iviia _meno Cortony pred veriacim svetom, našla svojho dR
choyného vodcu a .životopisca, •pátra: Gi.unta Beyegnatiho, 'l'am, 
hľa, je oltár, pri ktorom: bola prijatá roku 1276 za Terdárku; 
ka,zateľnica, pod lttorou ltl'ačieva,la a za sakrestiou tá kaplnôčká, 
v kto.rej sa jej zj:a.voval_ Kristus Pá,Q:, nazývajúci ju dcérou. 

Pľo:ť. Dr-. ~est Zatkó 

Slovenský obzor 

100 rokov od smrti Jána Hol
lého. Dňa 14. apríla 184:9 umrel 
na D~b:rej Vode vo veku 64 ro
kov jeden z najväčších sloven
ských bäsnikov Ján Hollý. I 
keď' slovenská poézia pred ním 
bola veľni.i ohud0bná a nemal 
veľkých vzorov, o ktoré by sa 
bol mohol vo svojej tvorbe opie
rať, jednako jeho geniálne na
danie bolo truké veľké, že, do 
skromného západoslovenského 
nárečia majstrovsky preložil 
vrcholné diela gréckej a lat.in
skej poézie a tak jeho zásluh~u 
po prvý raz sa v slovenskom ru
chu zaskvely nesmrtéľné verše 
Homéra·, Virgilia, Horacia, Ovi
dia a iných. No, zlatými a ne
\ynúcimi písmena.mi sa zapísal 
Ján Holly do slovenských dejín 
svoJtnn veľkolepými eposmi 
« Syätopluk », << Cyrilo,-:Mét6d~a~ 
da » a « Slá-;V », v ktorych ospie
val verkú slovenskú minulosť 
takým mohutným a s.tr-hujúcim 
spôsobom, že: duch týcihto veľ
básní obrodil nielen prítomnos.ť, 
ale. aj výYój slovt}b.ského života 
na mnohé desaťr-očia, takže Hol
lého môžeme J?melo volať du
cb:oyným otco~ vše.tktch veľ: 
kých duehovnych, kulturny:~ 1 

-politických hnutí ód jeho c1as 
áž. po naše dni. 

Rn.iha o Bernolákovcoch. Sko.,. 
ro zázračný vývoj prekonal slo
venský národ od začfatku. XVIII 
storočia po naše dni. Z neuvedo
melej masy Slovákov za poldt'u
hého· storočia · stal sa.národ, kto
rý je dnes hrdo uvedomelý, kul
túrne vyspelý, technicky pokro
čj:lý,, hospodársky ptosperujúei a 
čo_ je hlavné,. ~tojaci na vyso
kej mravnej úrovni. A 21a toto 
všetko musí dnešné p,okol~nie· 
ďakC>vať hr-st;ke uvedomelých a 
vysoko vzdelaných _katol~ckych 
kňazov, na čele ktorých stál An
ton Bernolä,k, takže do dejín pre
šli podľa toho pod jednotným 
menom« Bernolákovci». Všetky 
ostatné sloven~M ná-rodné, kul
túnre é!: p~liµc,ké hnutia, _n.evyní
majúc ani hnutie S'túrovo, m3:ly 
korene v pôde, ktorú _pripravili 
Bernolákovci. Je preto spra vo"-
dlivé, -keď . Slováci_ na Bernolá
kovcov n:ezapudli a nezabúdajú 
ani dnes, o čom svedčí najnov-

til 



s1a kruha, .ktorú pod n~zvom 
« Ber:noláikqvci » :oapísal :Or. Im
rich Koťvan a vydal ju Spolok 
Sv. Vojtecha v Trnave. 

Nový slovenský časopis pre 
mládéž. Pod náazvoro << Sl0ven
ská mládeb> začal v Buen.os Ai~ 
res v Argentíne vychodiť nový 
slov:enský časopis, určený pre 
sloven.s:lru m.ládéž v zahraničí. 
Do prvého čísla prispeli viacerí 
zná,nú .slo'V.enskí vychovávatelia 
mládeže, a:ko aj mnohí autori z 
r.adov samotnej mládefä. Ca
sopis <~ Siov-enská mládež ·» vy
dáva Ustredie siovenskej rolá
de.že v zahraničí a rediguje ho 
redakčný kruh. Adresa red•ák
cié a administrácie Je : I. Ple
chatý, Slov, . ntládee:, Franc. Bau
za 2775, Buenos Aires {Villa 
Real), Rep. Aŕgenti.na. 

Nové slovenské oi:ganizácie v 
zahraničí. Slovenská mládež v 
~ab,raničí si v poslednom čase 
založila. dve no'Vé ,organizác:ie. Je 
to « U-stredie slovenskej mláde-
že v zaihra-i:liči »· a << Pracovné 
súručenstvo Slov·ákov -:- skau
tov a . esperantistoV' v zahraničí?> . 
Valné shl'omažd~e týchto or
gani.záq.ií polo v Buenos Aires. v 
Arg~ntíne. Vo fr.aiJ.c.ú.zskom 
Mavnom meste Parí.ži J:rol zalo
žený Sväz slovenských noviná
rov, ktorý ,bol prijatý do Fede
rácie meq.zinárodný0h novinárov 
v Londýné. 

Intel'llovaní SlQváci. V p'osled
nom čase- mnoho slovenskych 
utečencov, usilujúcich sa dostať 
do Tali;:i;nska 1:,ez potrebných do
kumentov, bolo-, zadrž.ané talian. 
skými be~pečnosťnými orgánmi 
a odqvzdan é do koncentračných 
tábo1'óv pľé- utečencov. Zivot v 
týchtp táboroch je ťažl-t-ý, lebo 
na,ši krajainia: sµ tu pokladaní za 
neželateľných cudzincov a v tá
boh.'>ch sú shrom.aždení vlastne 
ani nie z· trestu, atle z -ol:>avy, aby 
sa pre- nedostaťoli a biedu nedali 
.na zločj.rfnosť. Keby ·boly slo
yenské in.štit-9-cie alebo aj jedno
tlivci, ktorí by , sa mohli za ta
kýchto Slovákqv za,ručiť1 bolo 
by m,oŽillé získať- pre. nich sl.:o~ 
bodu aspoň na ten ôas, kým. by 
si nevybavili p.qtrebné dokumen:.. 
tcy .ua vy~tóvan.i:~ do zámoria, 
alebo aspoň eligibilitu pre µte
č~necltá organizáciu IRO. Listy, 
kt-Or'é píšu títo kraj,a1úa, sú plné. 
zíifali;tv:a,-

NÁVŠTEV A 7. KOSTOLOV V RÍME. 

Posvätné miesta, n:a ktorých ·položili za Krista svoje životy 
nespocetní rnuč·eníci, už od nepamäti boly cieľom zbožných pút
nikov. Ci už to -boli veriaci z Rima samotného, alebo došií z 
odľahlých krajov Talianska i cudziny, všetci si l)Qlkladali za po
vinnosť obísť posvätné mi-esta Veoného Mesta a v modlitbách sa 
zastaviť pri hroboch ml!-čenikov a v chrámoch, vybudovaných ua 
ich poč6/Sť. ~prvu nebolo v týchto púťach pevné_Jao plánu, ale ne
skorší~ takéto púte sa .. odbavovaly v okruhu piatych bazilík, z 
ktorých baziliky Sv. Petra, Sv. P:avla, Sv. Vavrinca a P. Marie 
Veľkej'boly bazilikami štyr-och patriruréhov1 kým arcibruzilika Sv. 
Jána v Lateráne bo}a -sídlom rímskeho biskupa, t. j. najvyššej 
h1avY, Cirkvi. Coskoro ·sa však k tejto okrµžnej púti pridaly 
ďafäie dva chrál}ly a to Sv. šepa.stiána, medzi bazilikami Sv. 
Pavla a Sv. Já-na v Laterá:t?·e a chrám Sv. Kríža, medzi Laterá
nom a baiúlikou Sv. Vavrinca. Pútnici robili okruh týchto náv
šte'V •podľa okolností za jedécn alebo za ava dní, pndávajú<? ešte 
zastávky v katakombách a na iných pamätihódn.ých miestach, 
ktoré im boly -v ceste. 

Sv. Filip Nerej!,ký, hooi pôvodom z Toskánskíl--, už ako laik 
tak veľmi prilipnuJ. lf Rímu a k jehd posvätúným\ miestam, že nie
kedy aj každodenne kona.1 túto dlhú púť. V dlhých a vrúc?ych 
modlitbách .strávil dlhé cihvíle najmä v katakombách Sv. Sebe
stiána ktoré•boly vtedy najznarnejšie. Roku 1'544: Duch Svätý v 
podob~ ohnivej ~e sostúp~ do jeho srdQa,. ?-o-~dc:a, p}ného lá
sky k Bohu. Kňazom ,sa y,saik stal Sv. Fihp 1ba roku 1552 a 
hneď po prevzatí syojho kňazského úradu v kostole Sv. Hiero
nyma, z:;;,č:al aj, veriacim odporúča,ť púť do si~dmych kos~olov, 
ktorú" on robieval už. viac ako desať rdkov. N aJprv ~sa na . tychto 
pú.ťach _zúča~fäovala len. hrstk~ v~riaicich, al; neskoršie ~ho~e: 
valo ich na tisíce a to melen ľud Jedinoduoh,y a ohudo-bny, lez 1 

bohatí rnešť·ania, š'ľaohťici a. vyššie ducho:venstv,o. Sv. Filip sa 
usiloval, aby čím viac pú~ov na návštevu 7. kostolov získal 
najmä v období karnevalu. Vtedy sa usiloval _ urobiť púť na
toľko -príjem.nou, že mno~í -dali pr~sť d~ému, poé~o~u n~ 
če~stvom vzduchu v spqlocnosti dobryr.oh ru pnJemnych ludí, nez 
os.tať na hlučných zá.bavá-ch v me;:.té a upadnúť tqID do nerestí. 
A.ký veľký bol vplyv tejto N,nnosti Sv. Filipa, môžeme 1:1sudzovať 
-aj z toho, že' ho nazvali apoštolom Ríma. Pravdq;, ·zlatým obdo
bím pútí,' nazvamýoh J návšteva 7. kost~l?'v >> bo}y ~asy, ke~• 
žil a osobne iéh viedol ich zakladateľ Sv. Filip. Lenze aJ terruz su 
ony ešte živé a každý rok S!l, na nich z.účastňuje nu10'žstvo ve-
rfacich. 

-
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ked' na 'Slovensku zamkly takmer všetky kato- = 
~- li lícke časópis-y, jé na čase, ab y sme· sipľip~menu slová ':eľ: 

rokmi, ale ktorých pravý význam iba dnes sa uk~zal v 
plnom svetle: « Má~ne sta"fate k?Jto~y~ ~o_náte ~isu\ _~a
kladáte školy;- To vsetko b11de zmcene_, vsetky vase p-race 
budú:daromné-~ ak sa 1íebuc"!ete súčasne ,,edieť chopiť obran
no - útoč1lej znino: Ji.atQlickej tlače ». My sa preto obľa
círumena našich čitateľov s naliehavou prosbou, aby sa neu-

~ s,pokojo-Vali iba čí~ 11á~ho slo:venského katolíck:e1'o me
sa;ôník-a; << Ríin » lež aby sa stali jeho aktívnymi spolupra„ 

-========_====:=_- covnílmli, a)>y ho rozši..rovalí, žískavali mu nových odbera-- teľ ov . a taJ..1;6 sa moh.ol cc Rím » ·ruel~n ud.rž~ť,ale aj zveľa-
ďm;-ať. Je povinnosťou všetkých slovenských katolíkov v 
z,a.lrraničí, aby splnili takýmto einom želanie. v blaženej pa
~ti zosnulého Pia X. 
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VATIKÁNSKE GALERIE 
OBRAZAREŇ 

W:aUkánsku obrazáreň (pinakotéku) založil 
mku 1815 pápež Pius VII . .Pôvodne obsahovala 
asi 50 oprazo\l' ·a bo.la umies:tnená v takzvanom 
BQrgíovskom byte. Postq.:pqm času, aM sa zve-
ľad'.ova1'a, páipeži ju premiestňovali z jednej ča
sti .Apoštolského paláca do druhej, až konečne 
roku 1932 ·pá,pež Pius Xľ; zriaµfr jej trvalé a 
dôstojné sídlo v osobitnom paláci vo vatikán
~k;y.._cb. záhradách. Budova, ktorá je postavená 
podl'a plá;nov staviteľa Lukáša -B~ltramiho, pri
lieha k gápežským múzeám. 

Vo Vatikánskej obrázárni lllie je ani teraz 
mn.ažstvo obra.rov, ale sú to všetko diela, ktoré 
;incižno P9kladať za vý;kvet talianskej renes~_ie. 
Obrazy s_ú vysta-vené v 15. sieňach a to podľa 
.časového porad.iá ich vzniku. 

I. sieň obsahuje maľ'by na -zlatom podklade od 
pyza.ntských a · rozličných talianskych pri.ernitív
.rzyclb.,,. maliar-ov Xlll-XIV. stor. Povš.imn.utia 
hóôn.é sú z ních najmä Sv. František Assiský 
od ~a:rgaritona z Arezza a Zehnajúci Kristus o<l 
neznámeho autora, ktorý je najstaršO'U ume\e
ckou pa.mi;:i,tkou v celej obrazárni. N ovogTécke a 
rušké ikony, ktoré ťu vidíme; sú dielami zo X'VL 
XV.IIJ storočia. 

11. ,sieň je v-enovaná Q-fottovi a jemu rpríbuzným 
maliarom XIV. st~ročia.. VY!l-iká v, nej trip;tych1 

ktorý namaľoval Giotto pre kardinála Stefane
schiho. Je to obraz„skladajíwtsa z ttooh veľkých 
tabúľ a nástolku, pozostávajúceho tiež z troch 
částí. Všetky 1:,rii. tabule sú mal'ované na obi<lvoéh 
stranách; ria lícnej· je zobrazený v prostriedku 
ž.elmajúci Kristus medzi 8 anjelmi a n;:i, bokoch 
Ukrížovanie Sv. Petra a Sťatie Sv. Pavla. Na 
rµbe je v prostriedku Sv. Peter medzi dvoma an
njeln:ii,, ku trónu -ktorého vedú Sv. Jakub a Sv. 
Kajetán kardinála Stefán~hlho; n.a bokoch sú 
štyri,a apoštoli: _Jákub a Pavol, Marek a Ján. Na 
~á~ťolku (predelle) j~ Panna Maria s apoštolmi. 
Obraz je v istom smysle vrcholným dielom tohto 
geniálneho maliara·, lebo spája v .sebe jemnosť a 
p:resnasť miniatury s prísnou prostotou, kto~ú 
obdivuj:etne na jehó freskách. 

III. ,sie1). j~ ponien0svaná '.()Odl'a naj-duchovnej
šieho taJian$eh<> malta.ra b-lah. Al::1.gelika 
(t1455) ktorého drobné .drevené tabule sa. v nej 
skvejú · 11a,dzyyčajnou nádherou. Najmä Panna 
Maria s Ježíškt>n:i. na tróne,. 4 calljelmi, .Sv. Po
minik,om a Sv. Katái~ou Alexn.4ríjskou upúta 
pozornosť sv.ojim jemným prevedením a ~viežírp 
koloritom. 

zu sú. zvyšky klenbovej fresky_ « Nanebeystú
penie >> .z apsídy bazij.iky Sv. Apôštolov v Ríme. 
Predstavujú hudúcich ánjelo-v a hlavy apošto- · 
lov. 

V. sieň j~ zaplnená obrazmi najpqprednejšícp. 
maliarov XV. 'storočia. Medzi dielami _vyniká ná;
stoľok (:predelia) od Františka del Cossa, s vyo
brazeniami zázrakov Sv. Vinc;ent.a Ferreriho je 
to opravdivá perla talianskej drobnomaľby. 
Pozoruhodná . je . aj « Pieta » (Pa;Il.lla Ma;ria s 
mŕtvym Kristom) od Jána B€1l.liniho a « Pieta » 
od Lukáša Cranacha .. 
. VII. sieň sa volá sieňou « -polyptychov », le

bo obsa'h.uje v.ilac<lielne' obrazy. Za·stúpení sú v 
nej rozliéní; maliari bez ohľadu na kraj a školu. 
Okrem iných :s.i zasluhujú .zvláštnu pozornosť 
«Pieta» od Karola Crivelliho (t1485) a Sv. Se
best,ián, ktorého ni~ktorí moderµí kritici .pripi
sujú slávnemu maliarovi Botticellimu. 

VII. sieň je venovaná Peruginovi a ~ýin um
brij:ským maliarom XV. storočia. Medzi najlep
šie diela v naj ,patr.ia: « Korunovanie Panny Ma
:ŕie » od Pinturicchm., « Panna Maria so 4. svä::
týnli » a « Zmrtvychvstanie Pána » od Perugi
na. Na poslednom obrl1!2Je vo vojakovi, utekajú
com od hrobu, vyipodobil sa sám autor a spiaci 
vojak má pódobu j~ho ž.ia.ka Raffaela. 

{Pokračovanie). 

IV. sieň je jedna z .najdôžitejšfuh. a naj.z'aují
mav~jšrob. v celej óbr~ni. Obsahuje totiž ute
šeué maľby chýrneho fre$'kára Melozza z Forli 
(t14~7). Ustredny obraz predstavufe pápeža • 
Sixta IV. a-~o menuje 'za ;prednostu Vatikánskej 
k,nižn.ice isl;ívne:ho humanistu. Plat.mu. Je to :mal' -
ba mohutrrého -dekoračného, učmku a veľmi v.:ý
razn.ých, pod-O'biznli_; Pôirodne sa .tiáchád.21ala v 
starej Vatikánskej ,.knížnipi, odkiaľ ju dôvtipne 
prem~li is ormetký na. pláful.o. Okolo t.ohto _-obra-

Vyhlásenie bu.Ily Boriifäp ífJ„'Q Svätom roku. Nástenná 
malba od G iotru . 
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Zó ZIVOTA SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ KANCELÁRIE 

Nadviazanie stykov S.í.K s Ustredným výbo
rom pre. Svatý rok. Riaditeľ Slovenskej Infor• 
mačnej' K;:i;hcelárie Dr. Ignác Zelenk.a vykonal z 
príležitosti veľikoriočných sviatkov niekoľko n.áv
štev•u•vysqkýeh qrke,yných hodno"stárov. Okrem 
iných navšfäril. aj .r. E;. Ndp. a,reibiskupa Mšgr. 
Valeria'V~eriho, ktocy b.ol od Sv. Otca vymeno
vá.ný za. predsedu Ustredného Vý;boru pre Sv. :rok 
1950. Rfuc4teľ . SI.K. informoval nQ o práéí Slc:>
venskej Informaroej Kancelárie a dostal uiste
nie, že Us.ttédfiý VýbM pre ~v. rqk bud~ sa te
šiť na s:pol-iip1:ácu s ňou ~ dl:ldá jej všetky po
trebné -infonnacie, Pri tejto príležitosti odovzd[1.l 
Dr. Zelenka J. E . Msgr. Valerimu aj slávnostné 
čislo časopisu « Rím. »., ktÔ:r.é bolo vyda:né z prí
ležitosti .zlatého kňa~kého jubilea S 1. _Otca a o 
ktorý p~eja.viil Ndp. arctbisk:up v_él',mi žh-ý 
záujem. 1 

Z hla.sov o časopise:, •«- Rím >>. Medzi mnohý.mi 
hlasmi o časopise « Rím » zasluhuje si zaiste- če
stné miesto, hlas univerzí.tn:ého profäsora Dr. 
Ernesta Zatlm, autora mnl)hých kníh a vel'k&ho 
slovenského katolíckeho kritilm, ktorého hlas 
zavá:žil vždy aj za tiranicami Slovenska. Je nám 
ooaj ľúto, že z jello dlhého listu pre nedosta.ťok 
miesta môžeme uvernjniť ~ba čiastku: {( Malí sme 
a naše národné· bolesti málokoho ~aujimajú ní!;j
mä dnes, keď sa sveť svíja v ~gónii bližiacich sa 
pohrom. My však, čas - nečas, mušíme sa ~ať 
do kroku ,s in~i a naša generácia musí dohá
ňať to, čo predošlé zameškaly. Nec_heeme, prav
da, robiť -azda diery do sveta. •S;I.K. (Slovenská 
Informačná Kancclári.a) a; ,prpjekty_,s ňQu súvi
siace sú terinou a- ;prépotrebnol! skutoooosťou, 
ktorú k_a~aý nepred,poja:tý a inwligentmý S1ovák 
mllSÍ niell:}n tjtať, _ aJe aj podporovať. Nie menej 
srdečne pozdra vujern $ympatický časopis <<:R.frn». 
My·, čo s:ine žili dlhší čas v T-allansku i v :Rúne, 
duoho'.'v)llej oehťrále- s.veta; chäpi:i,me dobre plný 

, dosah tohto čh1orodého púdujatia. Kiež by kato
licll:y kt).lt1U'lly mesačník « Rím » našiel :rnoh~tné 
praktické;'pochop~e-meôzi Slovákmi ~a celej ze
rn.egttli. Kiež by sa· časopis « Rím >> stal netoz
borným, spojivom. ,ňá:s: všetkých a ~asom ukáz:al 
svetu ·svoji:in f<;nmát6m, úrdvňou a · ži:vosťQ~ -ruo
venskú žhnotascihop,nosť;, kuľtÚI':\1.0Sť a IlJl-Š~ ná
bož11enské •f ondy. Kll:);dným. postojom k časopisu 
« Rím», ktorý Sl} zrodil ;prbe vtedy, keď l'(túzy 
onerhely ;µ~ SltneMk,u~;:dókazuje-me svo-ju osob.P-ú 
vyipelosť, ~v<:>jho -o}?nove:n.ého ducha; svoj, íre,čitý 
náeoženský charakter. Váš časopis b~l mohol v 
nebýval'e.-j_mie:re•poždvihnúť JJ1eil,0. Slovákov v o
čiach cíidziiieov. Ja-Vám, ,pri,atelia, gratulujem k 

V aJšim podujatia,m kultúrno - duôhovným a 
národne rrenesančným. Súea:sne Vám prajem ve
ľa Božej" milosti a. požehnani:a >,. 

. Album dobroclilloov. Na })O.dporu Slovenslrnj 
Informačnej Kan~elárie venovali: Zuza.nna G"o-
nos,. Sask, ~anada, 6.- dol., Rév. Florian C~ Bíl
ly, 0 .M .C., Schenectady, N. Y . 1.- dol. - Na 
podporu S.I.K. !l, časopisu « &ím »: Martin Ko
punek,-Lansford, Pa. 20.- dol. (od Tretieho rádu 
Sv. Františk a. pri osa:de Sv. MJichal_a 5.- dol., 
Pavla Imriš-"ek 5.- dol. Martina Kopllillek 3.50 
dol., Júlie Hajčak 1.5.0 do1.1 ~chaJa Serina -3.
dól. a po 1.--. dpl od AnrnyMetro a Mary Fitto.š:) 
Na časopis «Rún» z p.s.A. : Mári.a Cervezwík. 
Chica-go, m .. , 26.- dot (od: M.aria Cer:venčík 
5.~ , Maŕia K~tor 9.-, Anna Bairanruk, Ten~zia 
Miab:alica a . Mari~ Holka po 3.--=. dol. Tr-i Bo-
huznáme po 1.- dol.) - Rev. linr.tch Á .. kuch.a
rič, Cäta:Saqua, Pa., 15'.- dol. (Rev. Imrich A, 
Kucharič 5.-, Andrew Kalnáš, Andrew Peťro, 
Louis Pavk>Vič, Andrew Gazdí!k a John Zer.osh 
p.o 2.- dol.) ..: ľozef Gondár, New York N. Y. 
12.---'dol. (od ImriCiha Ond:rejkÓvič 10._.: dol. a 
Stefa:ria P.ekarčík 2.- dof.) - J-ohn. Mqrihlá.tko, 
Johnstown, Pa., 10,- dol. (od Johria M.orihlatk.-0 
5.- dol., Jozefa Morihlatko a ~ary Sutblovič 
po :2.50 dol.) - Po 5.- dol. poslali: P.aul Sakmar 
a John Estock, Johl'.l.$toWfi, Pa., Peter Slam.ka, 
East Chicag(), Ind. (za seba -a j~ného emigran
tl:!) , Elisabeth Tomso, Mounť Oli:v.:et, Dl., Fra.1115; 
Vojtašék, Reading:, P'a., Maria T!'ello, f:lpringfield 
Ill. P-0 3.- dol. pos1ali : ~fary Rojka; Larisitig, 
Mich., Georg Valyo; Kingstown, P.a., _ Ma1,1rice 
Božek, Chicago, IIL, Rose Lore.ne, Cleveland. O., 
Jozef Tropeck, Stm·geon, Pa., a ,Jozef Podman.Ík, 
Chicago; Dl. - Po 2 .- dol: Clara S)i:a1a Bin
gbarnton, N. Y ., John M. Bhrln(t, Pítťsburg'h, 
Pa., Veronika $tofčik; Pittsburgh, Pa„ Jak,:ub 
Dutko, Sc.)lénectady, N. Y., Jóhn Kozel, Chica_, 
go, rn. - Po 1.- .dolári, Anna Korman, Qb.icago, 
Ill., G. R. Kozik, Ced:ar Rapids-, Iowa, Georg Kó
z,ak, Uniontow,n, Pa., Jqi,ef Sušienka, Mason, 
Wisc; a Joh-:n ôzvol<lík, ,Sehenectady, N .. Y. -
Z Ka~y: zw~wia. Gonqs, Sa:sk, lO;q.ol. (za se
ba a za_ Atnho;ny Kiesel, T,hr-oop, Pa.) - Z Arg~:p_
tfu,y: Prof. Df. lDrnes.t Za~ó 100.'- l?esos. 
Všetkým Pán Boh zaplať ! Višetti ,naši odrbera:te
Jia, ktorí podporia toht~ roku ča.so,pis « Rirp >> 

väčšpu sumou ak.o 2;- dol. (približne toľ-ko..:.sú 
n~e trovy), bµ_dú p0ikladaní ia, 1.z:á;kladateľov ča
sopisu a ich sozn.aµi. ibw:I:e priložený, k prvému 
ročníku <<Ríma)), kt-Qr'ý buc;le v wnel®kej väz
be odovzdaný ako dar S:v. Otcovi. 

, . 
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