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SVÄTODUŠNÉ 
,, 

U·VAHY. 
Nie je ľahký život člove~a, ktorý bol vytrh,nu

tý z _ rodnej pôdy a od.viaty do c~dzieho sveta, 
kde ostane sám. so, svojimi starosťami. Aru naj
lepší a na)jpríjemnejší ľudia, nového prosti·edia 
n~vedi~ m~ nahradiť stra~~ý dpmov a keµ.' .mu 
aj nová vlasf ponúkne všetky telesné potreby, 
keď ho aj zahmie- blahobyton~, duch jeho ostane 
neukojený:, iebo smad, ktorý ním IÓmťuje, možno. 
zaba,siť ib~ .z duch-0vnýcJl p:raineňov ,:od.nej zeme. 
Je 'tQ .záilrn~, ktorému všetci bez. výnimlcy p<>dlie
bame, 1..-tprýtm Boh z~via~ našu prirod:,;enosť a 
mä,rne, neúspešné- bóly by snahy toho, 1..-to by sa 
chcel zpod neho vymaniť. Boly by tó snahy ne
prirodzené, človeka noo.,ô~tojné- a ten, kto l:>y 
pr~a, zlolnil duchovné sväzky so svojou otči
nou, musel by súčasne zlomiť vlastnú ľudskú dô
stojnosť; rou.;el by zahasiť v sebe tú bÓži~ iskru, 
ktorá po'vyš.ilje .človeka· nad ine tvory, čiže pre
stal by byť čJovekom a . jeho život nelfol by via.c 
opravdivým živo~, lež iQa biednym a ľudsl{ého 
tvora; ne:hocln.ým žjvorením. 

Stí mnohoraké spôsoby a mnohoraké cesty, 
ktorými duch rodnej, 7~e,d.ochádza.l,{ ľoztráte
n;ým _synom~ dcéram v šírom sve~. Najhojn~j
šou a najčistejšou studnicou jeho je a ostane 
slovo. Slovó mait,erinského jazyka, 'ktoré sa stá
va nositeľom "'Šetkých ostatných duchovných 
poldadov. Lebo v slove ,je obsiaJ:umté_ vše.tlm: je 
r ňom p9teeha. v-0 chví:l!acb bolesti, do -slov~ sa 
preleje pieseň1 keď na.še srdcia napiňa ra:d,osť, do 
slova :inatei.inského jazyka ako do slávnostného 
rúcha zaodieva sa-na.~ ,modlitba,:'k N:tjvyššiemu, 
všetky p9ldady. krásy vyjadnijú básnici slovami 
a bojovník za pravdu' a spravodlivosť zo slov,a 
tlku,Je méČ· mocnejšť od: ~ejkoľvelt zbrane. Veď 
uválhne le11, aké bolo moon~ slóvenské· slovo, keď 
ono samotné stačilo ~b'rit,µiť život nášho náro
d.a ~ tých tisíc r ,okov, ;keď' $neé ól~rem materin
ského jazyl9.1- nem~ niČ9ho; aké bolo a. je m9cné, 
keď státisíce ~loh bratov a. sest.ár v cudzom 
tlrostredí uclrž!\lo ,i udržuje a keď je 9n9 dneska 
jediným spctjivom vš~tkých tisícov a tisícov Slo
,,ákm1, čo sa rozpfobli po- celom sv:ete ako ve-

trom rozviate se:miačka. poľnej púpavy. Ta:ž,ko by 
nám však bolo ľ1J.~"jm:i výrau.mi vyjadriť tú 
veľkú silu a bohatstvo, ktQré- je obsi.ahnuté v 
slove, v slove„ o ktorom z vmikntitia bÓžieho na 
začiatku svojho E:vanjellit povedal Apoštol Ján: 
Na počia!tlru _ bolo Slovo a Slovo bolo u Boh,a a 
Boh bolo Slovo. Tu sai ,však hovorí o slove 
Božom, ktoré · Je dokonalé ako Boh je dokonalý, 
kým slovo ľudslťé ostane ako prázdna. ná.doba, 
ak ho nenaplníme duchom. A o to· ide dnes, aiby 
~~Io prázdne f;o naše slovo slovenské, ktoré •e'... 
tí svetóm, aby nás všetlrý4?lr spájalo, lež a:by bolo 
uá.pJnené du~hom, ktorý sjednocuje, ktorý osve
cuj!c' mysle a potešuj~ srdcia. Takéto má a musí 
~yť naše slovo slovenské al pred ná.rodom i pred 
Bohom má veľk{1, zodpovednosť každý, komu. bo~ 
la daná možnosť, aby pripínal slovt1 krídla, a 
púšťal. ,ho na ďaleliý let po svete všade., kde ži
jú naši lm;l,j:mia. Lebo ako je- požehnaním slovo 
lá11,ky, tak je,, kliatbou a semenom né.Šťastia kažr 
dé slovo, iz:rodoo.é z -nežičlivosti a. nen-ávi,sti. 

Pred rokom ·na .Svätodušné sviatl<.y zrodila sa 
z túž,by, _ aby dobré: slovenské slovo <fostalo sa 
medzi všetkých Slovákov, Jd-0ri dnes ~ijú po sve.. 
te rozpŕchnutí, nová ustanovizeň. Jej názov je 
Slovenská imormačná Kancelaria . a je v 
nej zahrnuté niekoľko viac-menej nezávisJfch 
podujatí, z ktt:>rých šicokej slovenskej , ,,er~inoist i 
~iste najznámejším je vydáva~ tohto nášlto 
ča:sopisu <<- Rmn>, iPre ná$, ktorí, či už v Sloven
skej Informačnej Kancelárii alebo v časopise 
« Rím » pra,cujeme, je deň poeiatk,u našej: práce 
záväzný, Pokladáme si za DJl,jkrajšiu povhmosf 
p~ všetky~ našim slovensl~m bratom a 
sestrám slo-ven;ské slovo, naplnené <luehom slo
venským a lrrešfanským, zapálené läskou k ná
rodQ. a fukvi Doterajšie vý~ledky našej práce 
sú nám po,smel~. a pov~budenfni, lebQ l{ed' _ aj 
vieme, že cieľ, ktorý sme si .$~ je ,vel'mi ďa~ 
leký; jednako niet poc~by-_oifum, že.kráčame po 
dobrej ~te a keď ?J,j pomaly, jednako sa k ne
mu ptibližuje:me. Približujeme sa. v duchu lásky 
a j«ilnóty. 
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FťFTH CENTURY'S 

The triumph oj Christianity und,er Pcrpe St. Syl
vester ančl Constariti:h-e, fir;t cliri stian Emperor, 
er-r_d-e'<i the Rersecuťfons. a.gp.inst ť::1:iristuin,s . 

.Now in Rome there are no more martyrs, by 
excep'tion of Sť. A l,machi-us - alias T~lema
chus - á hernľit who caine to Rome jrom the 
East and publicly protested against the- inhuman 
gladiatorial combats in tlie Roman Stadium, 
Without clear p-roof that its scen-e was the Coli
seum. He was :seized and cut to pieces by order 
oj the Pre/ect Alipius {A .D. 404), so giving an 

, impulse to christian, Emperor Honorius to put 
an -end to the practice o/ sacrir/i.cing human beings 
in the public sports. F qrmerAy this l.ast Martyr 
oj the Roman Amphitheatre was venerated in 
a small fhapel inside the Coliseum (/anuary 
first) .. 

T'his Ceritur,y offers so~e oj the. first s_uggesti
Ve examples of_ A scetics., 'or penitent people in the 
Chn'stfanity. Two of them are outstanqing a
mong the- :Christiiim recolledions of Ŕome: St. 
John Chalybita and: St. Alexis, ~r Alexius. Hóth 
h-aoe in Rome a notable Chuich as theír Memo• 
rial, thought the l·e[[e~d seemš inte;wo~en with the 
details of the, narrative of their líves .. 

The fi,rst, S. ]ohn·, cql}ed: Chalybita from a s"(nall 
hut (chä:l-et) in_~ whi-ch he lived, spending his tíme 
in prayer and good Works, disguised as a herrnit 
·and remaining yn~IJoWn al:,q to his•parents, seems 
rather an Ori~ntál, but some authors - próbably 
eocchanging him w{th St. Alexís. - trcins/erred to 
Rome- tbe scenes of the dosing yea.r:s of tbe Sa.in_t . 

St. Alp-xis ris saľd.Jo ha,@e been the 'ónly sem of a 
Roman $enatoŕ, whom deiire to avoŕd ·th-e Jascina
tións of the world, imp.etlel to fly from th-e horne 
and promised b•ride on h_is wedding day, and to 
set saiÍ for As-ia Mi.nor. F~r many ;edrs he lived 
in Edessd in a poor and prayerful life,. After se

veral years. he returned ťo Rome and actľng o_n q 

Divine im.pulse, h~ there soughť shelter in hiš 
f ather' s house ,. in _ <t shed adjoining it,, disguised 
as q. pooi:- me,n'dÚ::i;int; r:pithouJ his ľdentity , béŕng 
discovered. He was a saint o.f the div.ine L-o-ve .. 

After fiľs decease'., a- written paper was found in 
his possession, gi'Qing parUculars of his life. 

A saint Roman· family of this Century 1's ,that 
compos;ed by St. Mekrni~, the Y o_uňger (383-439), 
a mem·ber of the Íamous famiÍy oj Valérii, and 
h-er busb-and, .St. Pinianus. H{11()'ing 1ost, by-death 
their tµ)o childr~, they resolv_ed on embra~ing a 
tif e of E-vangelic;l perféctioti. Selling all theiŕ 
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SAINTS IN ROME. 

goods in hehalf oj the poors, th~y estáblished 
themselve,s in Palestíne, in Monaster:ies they had 
f.qunded . 

.Snints Augustine and ]erome we1.:e the.ir /riends 
and spľfíťual directors. Cardinal Rampôlla·, r~'Vi• 

· ving her noble Memorý, wrote a nota-ble « Life of 
St. Melania. >> . 

A bri--ght bunch oj eleaen saínts Popes heautifies, 
in this Century, the History of the Chuteh, from 
St. lnn-ocent I {401 -417) to St, Symmachus; jmm 
498 on, Saint /nnocent was an o-rganizer oj ,the 
ecclesiastfo disoipline, espec,ial[y on the Celibate 
of the priests and of the admitristration oj the 
Sacraments. 

St. Pope Zozimus (417-418} condemned the he• 
resy, of Pelagius. 

St. Bonifa(:e I (418-422) is said (< a man of 
peace >1 . He-vindicated bta,vel_y the-pretensio-trs oj 
ťhe Patri'a.rchs of Costantinop[e and ordered the 
šinging of the Gloria in Exaelsis on Maundy
Thursd'ay. 

St. Celestine.l ,(.422-432) sent SS, Palladius unil 
P atľick;· as, .misiionari.es to the Scots and lrish. 1n 
the A, D. 430 he condemned the heresy oj Nesto• 
rius (J.nd, by His Legafos, he pre-sided over the 
great Council of Ephesus {431 ). 

St. Xyxtus III (432-440} jought ag(línst Nesto
ri'us and the pelagian-]ulianus of Eclana. He glo
riously rebuilt the gorgeus Roman Basilic of San
ta Maria Maggíóre. and built two spendid Chur
ches: Santtt Sabina on the A ,V'entine, and St. Lau
rence extra Moeaia. r Wô bright ge,;,_s. 

St. Leo I> the Great .(440A61), He was the Rope 
who cru.shed in Italy the last vestiges oj Pelagia
nism; at C~alcedon' ~ Counci( h~ suppressed the 
heresy of Éutyches who dettied tha_t Chríst wns 
truly man, ,and a-gaihst Attila, the Hum;, he saved 
Rome from di-struction. Ne rest-s in St. Peter.'s and 
more thán a hundred oj Hfs efoquente Sermons are 
still extant, 

St-. Gelasius I ,(492-496} is the Pope who aho
lishéd the heathen and'immoral JestiiJalof tlie Lu
percalia. A s a liturgist, the Roman Liturgy owes 
much t~ him. _A jamous (1 Saeramenfoiy lJ goes 
under his name. 

He al,so final/y fi.xed the- Canon oj Books oj 
Holy Scl1iptu.te. 

· A bright fulgor of Saints, índeed. 

ľ:ET&R C. CFilMINELLI 
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Dojmy z Večného mesta 
(II.) Ktorého veriaceho 

by na prvom mieste z .pami~ 
t.ók Ríma. nezaujímaly k~ta
komby? Na .eesteS. Sebastia
no jednu kaplnku nazvali 
« Quo vadis, D0mine? ». Slo
vá, tvoriace · názov jeqného z 
:r:ománov veľkého poľského 
spisova:.teľa Sienkiewcza:. ,$v. 
Peter, utekajúci z Ríma pred 
tušenou kafastrófou

1 
stretne 

11a ceste Krista Pána. «· Ka.tn 
ideš, Pane? » - spytuje sa 

Peter Pána Ježiša. '<sl clem <lo Rím:a, aby som.1:,a dal druhý'raz u
križovať, lebo ty, PE!!ter, uteliáš z neho, aby si un:Urnul pred muče„ 
níckoti. smrťou ... !~ Via .Aipipia a.ntica, hlavná cesta rímska. Po 
ne,j priohádzal sv._ Payol ruko. zajat~ d<> Ríma a veri:+ci mu šli 
oproti až ,PO Cistern:µ. ◊hl"'l,lba tejto svätej cesty;, v dÍŽke dvoch 
kilometrov, jestvuje až dodnes; 

Bol som v kat&k,ombách. V Catacombách S. Cállisto od:po
číva:jú viacerí pápeži a 1bis:ku'p~. Kryptu pápeiq,v objavil Rossi 
roku 1851. Vyihl'aidal som aj katakomby Sv. Sebestiána (Le 
Cata:combe di S~· Sebastiano) kresťanský cintoiím, ktorý má 
viaceré galér,ie. Nápisy na mill'och, hrobky, oltáre, 'p:rimitívne 
ma:l'.by (Dobté'ho Pastiera,. vtáJka Phoe:rnxa, ryby, atď) s.ú au
tentie1),{ým dok~entom sú\:,isu našeJ viery s vierou tých, čo 
zomreli v prvých stnrooiach ,po K:ristoyi. z· epígrafpy hovorí 
vierl:l, v Boha, v nesmrť(}foos:t: du.še;, účinnosť modlitby v pro
spe,ch mŕtvych: <sZivBóhu - Pok,oj s tebou, ži v pol\:oji. Nech 
duch Silvanusa odpoči•va v ;pokoji. Ame,n. Qn ver;il v jedného 'Bo
ha. V Boha, Krista Pána. Lucila verila v. Pána Ježiša. Jucun:dia
mm, ktorý ·veril v J ežišá Krista. žije- v Otcovi, Synocvi a v Du
chu SvätD-m. Svätí mfµ'týrj. budú za nás ôrodováť u Boha, O, 
martýri, huďte povd"ač.ní · Matke Bož.ej ». Medzi ma;ľbatrni Kat8:
kom~ je ~~stý zna~ 1križa, ,holubif~ rý,b (sYJPib.~l Eli~haris~ie) : 
neskor VyJavy zo zivota Pana Jezisa, napr. EpLphama,. dllfla 3;· 
Dfibrý Pástier a p. l):ata;komby sú laibyrintál:rl;e spletité-~ bez 
sprievodcq by · sa z ni.oh človek p.ikdy nevym0tal. 

Antický Rím, ako fragrrnenty stlpov a. priečelia ch,rámov 
<( Saturna. a Vespasian.a· », ,bJroµiada múrov a: rozvalených dp
mov ~( Ara di Cesare », neúplné sochy a trosky z domu « Casa 
gelle Ves:tali », čiastočne ·zaichov_alý ohTám Antonina, palác. Set
timia rSev-era dsárške .námestia (Foro Traiano, F-0ro di Augu
sto, Foro di' Cesa,re) a n~jmä Coloss.~, dávaj,ý pocit trvani~, 
prédstavu nesmrteľnosti, ktortí poznal rímsky liá:rod. 

Korko senzačných pre<;lmeto-v n{i.jde v Ríme pozorné oko a 
vníi;rravé srdce! Oslnivé námestia . (Pfa.zza N avon:a, Piazza del 
Popoio) ,ohromujúce-monumenty (Il rnonurn,ento a Vittorio Ema
nuele I1), leskom a prepychom hýriace, Iľaláce (P. FaJ"nese, 
·p_ Matťei, ,P . iMassimo, P: Spad.a;) 1 vybéra-ne z~ht"ad,y (Orti Far
nesiani) t11cty _najpódivuihoänej.šfoh ,triumfálnych .óblúko;v (Ar
co di Títo, Aroo di Costantino - az<lJa. na.jp:ôsobív~jší zo vš~t
kýoh), fanta-sti.cké fontány ('F: d~e. l'arta_r:ugh~, F . di Trevi), 
majsťrov,sk.é sochy· a · reliefy · (Stat!J,a di M. Aurelio), desiat•1'Y 
stíipov (Colpn;ria Traian~), ci.särske domy ('Casa <li Livia1 na· 
Palatin~, q; di_. ',ľiberio') ,. antiéké hrä~by {iM:ura di. Rom.a qua
drata:) idylic;,ké zákutia Tfb~cy, ()}{áza1é hrobky a nfi,hróbné 
kainen~, drobné štvrte. a nrosty. ' (Na pr. Ponte Rottoľ pochá
dzajúct :t roku 179' pred l{hsťom, z iktcirého ostaly t:t·čať íba 
dva oil:)lµky) . . . 

ElektriČky· « drkulánky >{ spoja ťá rýchlo s najodľahlej
šími štvrťami Ríma. Po: vypav.ení progr,amu a návštevách naj
radšej iblúdfova:m pešky po Ríme. Na ulicia~h Ríma prirušrio 
plynfo cás. Na rohoch sa· sústreďuje čierny o.bchod. ';('am sa 

Rím -sky obzor. 

Svetový hold úcty Sv. Otcovi. 
Z príležitosti zlatého kňazského 
jubilea Sv. Otca Pia XII. došlo 
do Vatíká:nu z celého ·s"vétá veľ
ké množ.s-tvo pozc}ravných list&v 
a telegramov, medz.i kt-or_ými 
bolo aj 34 blahop-rajných poz
dravov odl hláv rozličných štá
tov zo všetkých svetadielov. Va
tikánsb',y úradný denník «L'Os„ 

. servatore Roman o» priniesol ú
plné. texty týc:hto posolstiev, kto. 
ré sú vlastne ·holdotQ. úcty Sv. 
Otécnri. Veľkú pozornosť v~bµdi
lo že medzi ·;pozdravmi, kto- · 
ré' došly Sv. Otcovi, ne:bo] ani 
jedBn od niektorej hlavy štátu 
zpoza železnej OijOil.y, hoci jé 
všeobecne 2náJme, že aj tam ka
tolícke oby;va.teľstvo 'je viazané 
k Námestníkovi K:ristovmu 
sväzkami živ:ej lásky a detin,sk~j 
oddanosti. 

Poloverejné· konzistorium. Pod 
predsedníctoin Sv. Otca Pia XII. 
ibolo dňa 2. májai v Apoštolskom 
paláci vatikátIBkom poloverejné 
k'onzistorium na ktorom 'kar
dináli a bisk~pi z Ríma ;3. oko
lia. vyjad,ri:li svQj súhlas so ~v~
torečením 5. blahoslavel:,lých, a 
to : Bartolomey Capitanio, pan
ny a zakladateľky Inštitútu Se
stier Charity, Vincentíny Gero
s.a, panny a spoluzakl~dateľ:ky 
toho istého. Inštitútu, Marie J o-. 
z~finy Rosselio, ,panny a zakla
datefäy Lnš-titútu dcer Pa.n:ňy 
Marie Milosrdn.ej, Janky z Val
lois, fr.aneúzsk~j kráľovnej a 
zakladateľky Re,hole Nanebev
zatia· Panny ?4arie a J-anky z 
Lestonnac, vdovy a zakladateľ
ky Rehole dcér Rreblahoslavenej 
Pan.ny Marie. Po vy.$lovení s~h
lasu povedal Sv. 'Otec krátky 
prejav, y ktorom stanovtl dá
tunix, kedy sa ,b1;1dú slá vn.ostne 
odbavovať jednotlivé svätoreče
nia. 

Svätorečenie. Ná 4. nedeľu po 
VeľkE:-j n,oci bola vo svätopetér
~kej, b:azi~e slávn.ostná kJ1no~i
z.ä.Ciia (svätorečenie) blap.osla
venej Janky z ~totmap, vdo
vy a zailda<latel'-ky Rehole d~ér 
Preblahoslav.enej. Panny Marie: 
Vatikánska b!l,ziU:ka bola pr~pl
nenä. počas tejto dnjimavej sláv
l1.03ti množstvom veriacich, me
dzi ktorý,mi•bolo aj. 45 ,priamyc,h_ 
potomkJov novej svätej. Veľké 
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púte prišly z Francúzsk-a a Spa
nieiska, ákô l'1,j zo Severnej a 
Južnej .Am~riky, b~ i z Belgi
cké};l.o Konga v . Afrike. 

Kultúrna reprezentácia cuclzích 
národov v Ríme; Kiž-qý ná
rod .sa usiluje, aby mal v Ríme 
sy9-j ,ku,ltúrny'. ústa:ťc. J':,rie)doté z 
týcht9 ústavpv Iflajý už -qlhú 
tra.díciu kým iné sú novšie a u
silujú s~ .zvý~enou. prácou ·doho„ 
mť •\o, e:0:.- tch ná!'ody ,?1a;meškaly 
na poli kultúr,nych: stytkov s Ta
lianskom. V majl qol založ,ený 
švajčiarsky kultúrny ústav za 
príťomncisti talianskych i švaj
·čiaxskyoh kultúrnych repre,zen-
tantov a pri tej(Q p,riležit~ti 
bola otvorená aj výstava šv:af 
čfarskej knihy .. Výstavu otvóťil 
talia;nsky minister š,kql/:,tva 
Prof. Gonella. Skoro s'áčasne 
bolá: otvÓrená vystava po;tugal
skej knihy. Knib.y·, ktoré sú.. na 
nefvystav'en.é, b'uďú venované a
ko· dar · talil}lli'likyr.µ knižniciam. 
Ako vädno, či veľké či malé ná
rody, všetky sa usil1.1:jú :mať Y 
Ríme vlastnú· kultúrnU repre
zentáciu. 

PláQy na zlikviclovanie činno
sti IRO. Generálny riadíteľ Me
dzínáfodnej Org_;:lnizácie pre 
Ut~čencov IRO (ln.t~r-~a:ti<mal 
R~fugee Orgaruzation) , 1J.:1;r. ~W
Ha;lla.m Tuc-k Olbrát il sa: na vset
kých utečencov UJt,om, ktorý je 
datovaný v äprill 194,9 a v ktq~ 
rb.m ózhamilje, že ; na ,poradá:ch, 
kto,ré boly v Zen,eve dňa 6. a
príla t . r . holy dohô4u1:1té tieto 
opatrenia: Zia,dosti uJečertc0v o 
póínoc prijíro'aj.ú S(á. iba do 1. ok
tabra t . ŕ. 1 vtetci ut~encí. ~sa 
rhaj* do 1. i:I.ec; t . r. r,qzh~uť, 
kde l>udú emigfo1vať,, predpoklä
dá sa; ž,(f.;m.0 °budé m&cť utečen
com poskytovať pomoc len do 
30, júnf!, 1950 a k'.u dňu i. júla 
s v.eľ·kou pravdepodobnosťou ce
lá orgttnizácia IRO bude Ji;kvi
do-v:aná. 

Tohoročná nä,všte,,~ 7. kosto-
· Ióv. Poč'as· tó.);lo;i-:očn~j n?,v.šteyy. 
7. -kQStolt)v ,v J1ú:ne veľ.kú pozor
nosť vzbúdi:Ía skupfu:a ~elgí
ckých pútnikov, ktorá d-0šlá· do 
R.ima zo Sv. Zéme a prinies1a so 
s~bou 3 µietr.e VY$0<k,ý dreve~ý 
ki'íž v ktorom éú'. uložene ieli
kvié' zo S.v.' kríža. Tento kiíž bel
gfok~~h pútili~ov . ,po~éhnal aj 
Sv. Otec 
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popri zelepine a južnom ovocí predáva takrper ~etko: múka; 
ryža, k,áva, cukor mydlo, chlieb, pečiv9, olej, :rrilieko, sardin
ky, čoko1áda. Obchodný to:var je rozložený na debnách, vozičkocb 
a drobných' stolíkoch. Prédávač'i sa regrutuj.:ú z chudoby. Naj
ro2l.5iŕenejší je, o,behod s cigaretami. Deti, žep;y, s4\.rci, kde-'ktoc 
pol;crikuje na ulici: áme,ticke c1ga:rety, angli(?ké. Medzi predá
vačmi néchýb~jú sklári, obchodníci s plechovými výrobkami, 
porce:lán6m :kvetaini, palmami; predivači starých kníh a časo
·pisov. Na Via dhiana, v tqni zel~riého d~ba,_ a v krytý:c-)1 šiatroch 
denný phe:hod mi pripomina naše jarmoky. _ . 

Rímska· ulica jé neµveriteľno citlivá. V prípade najmen$1~ho 
incidenfo. zasbane celá .premávka; zv-edávd sa ná:hromailia oh:ólo 
posti!hňutého a- láinéntujú nad ním ako _v nejakej .divadelnej 
seé"ne., Na ulici' som ~pozn~ zvláštny ~ maliaT~V; Nečakane 
zastanú ná. nfoMorom róhu ulice a začnú kri,e<l:ou, mal'ovať na. 
dla.ibu. OkolÔidÚci sa, zasťav:cijú pri nich. Niektorí vyčk~jú ~na 
konečný tvar .kresby; podajú maliaroVi niekol'.ko lír a vzdia
lia sa. Pcm.Íič,ní _ kréslič:i obj~via ~a čoskoro n'a inej ulici, aby si 
hÍ'adali d\aľší zárobok: Medzi takéto a.tr~kcie :ulh;e patrí drobné 
báibkov~ divadlo s kapelou, ktoré ť.ahá· koník. Tu a ,tam zastane a 
jelÍ-0 ma)iteľ <lo:~apkX vib~ra. «. vst~~~ »·. . v , • , • . 

N<)Vmkcou·ul:ice su, recruae1-predava.e~, p.0UZ1v,a,J1,1c1 neraz am-
plión-. N ebýva.jú, ~i, ale so !:xpol()ční!kmi, kt0:rí im ženú vodu 
na mlyin. Taký predávač spustí reč'. vyclvváli svoj tovar, gesti
kuluje a. srší elánom. Kupujúci cenia -si rečnícky výkom a len 
po ·ňom hroma&1e zakúpia odporuča.riý tovqI. Prvý rečník, kto'
rého soan viq.el neďäleko žele,zniČnej skni~e Teľlnini, pr~ával 
hrebeine. Muzíkal}ti a . ta.necníci (p:í!,,j:tnä deti) d'.qsahujú azda na.j
väč~i úspech medzi obecei:rstvom. Casto sa sh:romaždí ok'olo nich 
zástup, ktorý zastáne cestu .vozidlám, až uwa.zn~ éelá premávka. 
Na. veci nit: nemení a.ni pifíťotnnpšť policajta, ktorý s,á obyčajne 
tie~ ~tane q.ivá,k,órr;t, a.ko iiµ. N?, Via Arno som videl slávneho 
tenora Gil]j,ho. Bol v -spóločnosti priateľov na dvore svojej vil
ky. Do domu ne:príjmá ná.ivštevy·a v noci bol, as.poň pred tiiec. 
kol'ikými mesfäor:tti ,ešte, strážený políciou. 

Priestrannosť-, zeleň, tvar, kolorit ,a, ijtýl, maľované prie~e
Ha, záhrady s pa.;l~ami, )B<l]Jmi · a pí.nia:mi ?[>riadajú poézi<~u 
rímske štvrte. NaJm<ľdeI'neJSJ.e ~oky na Via Panajma ale.bo 
mFakodrap.y na Viate XXl Apríle nachádzajú sa na priestore 
priliš bhrahlčeilom - zrej~e z obchodných kalkulačnJch pri-
čin - :no, vyboč1:1jú z rímskej .st;:i:.yebnej tra~cie., . 

1 S;pornín.a,j;úc, na Rím, . opakujem si v d~chu strofu jubilujú
.cich pótml.wv z roku 1300: «· O Ronia hobilis, orbis· et domina 
(Cunctanim ur-btmn excellentissima1 ~alutem diéimus, tibi per 
oµulia: (Te beneô.ici:mus) salv:~ rper1 sae.cula ». 

Prof. Dr. Ernes.t Zaitko. 

Na rťlŽU slµce S'\ieti, 
na rt:iíi ro:sa-ho.rí -
chcel som ti poslať kvety 
~:.mal som prázdne vrecko, 
na Oafu.po det fiori 
plákal som á'.ko decko: 

Dnes slzy m:fosto rosy, 
luR}em5k srdca ~ liste 
ti. cudzút ~ta nosí:;-:
Ie~ túžba túžbu stretá 
a prlne!iiem . ti ist.e . 
mtjkrajšie rť1.Že sveta. 

Ján Okáľ. 



HLAS s v. OTCA 

Blahobyt národa cieľom sociálneho hospodárstva 

Sv. Ot-ec Pius XII. 
pľijaľ n:a zvláštnej au
diencii z~stupcov me
dzinárodnfho Kon
gresll kátolíČkyob re
mese1níkov, ku kto
rým sa . prihovoril 
d1b:$OU rečou o rozlič-
ných časových otáz

kach sociálneho rázu. Z inyšlienok pápeža 
vyberáme tu aspoň tie najhlavnejšie, keď
že pre nedostatok miesta nie je nám mo
žné priniesť v preklade celú jeho reč. 

S r,ov:nakou radosťou a , rovna.kým záujmom 
vidínre z času na čas prichodiť k Nám rcibotni
kov·i zástúpcov fabrie"kých organizácií fl tak jed
m, a,ko aj druhí Nám,s d;ôverou, 'ktorá Nás hlbo
ko dojíma., predkladajú svoje starosti. Preto vo 
chvíli, ked' vás z plnosti, srdca víta:me, milovaní 
synovia, vy.už:ív>a,me aj príležitosť·, ktorú Ná,m 
dávate, aby Sme vám vyjadrili Našu ot.covskú 
prfazeň a s-účasne •s1':rze vás dali preniknúť do 
sveta h0spodá:r.stva .,kresťanskej so.ciá1nej náuke. 

Spomenuli sme sta,rosti tých;. ktorí majú iifasť 
rra fabrickej výrobe. Farošriý a žalostný vo svo
jich . dôsledko·ch je ·ná:zor, na nešťastie a:ž v:eY.mi 
rozšíFeriý, w je v nej n,esmierUeľný rozpor roz
dielnych záujmov. Lež· tento rozpor je iba zdan
livy. Na hospodárskom p:oli jestvúje tak príbu<lz
nosť aktivity, ako aj záujmov medz.i zame.stná;
vateľom a z~estna'ncom; Neuznávanie sväzku 
vzájomnosti a. ~náihy o jehp pr.etrhnu.tie nie je 
ni~ iné a:k-0 zn-aJk slep~ho a nerozumri.ého násil
níctv·a. Zamestnávatelia· -a zamestnanci nie sú 
nesmieriteľní nepriatelia; lež spolupracovnki na 
spoldčn.om .diel~. Obid:vaj:a jedia, dalo by sa p:o
vedať, pri tom istom sMle, 11.ebo k-0niec - .koncov 
žijú- z čistého zisku celkového národného hGspo
dárenia. Každý z nich dostáva svoju tí'dmenu a v 
tomto s,rriyslé ich vzájomné v.zťah,y nedávajú 
nijal~ým sp{}.sobo:m j.edných-za obeť druhým. 

Vzájomným záujmom je, aby výrobná oena 
tovar9v bola úmmmá ich yýnosu. Keďz-e však ten
to záujem je všebkým spÔio6nÝ,; prečo by sa .mu 
néma-1 dať spoločný výraz"? Prečo by nemalo 
byť správu~ dať robotní1kom spravodlivú časť 
zodpqvednosti v urfovarú a, vývoji národného 
hos1podárstva? Najmä" dnes, keď fä!Žikosti medzi
ná:todnej výmeny znemo-žňuj;ú voľn.ú hru ná
kladov vo výr.obe. Nájnovšie :s;kúseno_sti- s.o so
cializá;Giou iba o.'J?j.~nily ešte viac túto ťažkú 
sk'ufpčnosť. Ona jE} tu a nesťvorila jl.J, ani zlá vô
rw je-a:n.ých, tak, ako ju. neodstráni dobrá vôla 
iných. Nuž pfečo teda nech01piť sa, a tb kým .ie 
éŠte čas, so sv;ed.9m-itosťou spol~nej ~odp0ved
nosti v,šetkého, aóy sa jedni zachrá.nili od neo
<iôvodnenej nedôvery, kým druhí !zas od tých i
lúzií, ktoré by sa .čoskoro ita'ly sociálnym :ríebez
p.eč~~-~tvom 'ť 

Pre túto Sipoločnosť záujmov a zodpqvedností 
v: ce1'k~ národn~ho hospodá,rstva Náš beznro
stredny PFed~hodca Pius XI. dal prij.ateľnú a 
kon:kr~tnu forniu, keď vo svojej encykli~-e <<Qua. 
dragesnno Anti.o» ooporú_čá;l profesionálne or
g~:nizáci~ v roJ:llčp.ýc,h odbotooh výroby;, Nič i
ne sa mu noodalo byť vhodnejšie na prekonanie 
hosp_odár.skeho l~beralizmu ako stvorenie st8;llov 
sj::>olocnýéh p:ráv, postavených práve na vzájom
nej zodpovednosti všetkých, ktorí sa ruča:stúujú 
na výrobe. 

Nateraz vša!k, bohužiaľ, práve táto časť spo
mt!nutej encykliky môže nám slúžiť za ·príklad 
tých vhodných príležitostí, ktoré nám uniknfl 
len preto, že 'neboly v pravý čas využite. Medzi
tým .sa llľada;Iynové verejno-právne formy v or
g~cií sociálneho poriarlkµ a nateraz sa dáva 
prednosť poštátmemiu aIT.ebo iZllárodneniú pod
nikov. Niet pochybností, že aj. Cirkev - v ·s_pra
v,odlivo vymedzenýc)'l hraniciach ·pripúšťa poštát
nenie a nazdáva sa, << že op.rávn~e sa môžu 9,.. 
dovzdať_ do verejnej právomoci nie;ktoré majet
k~7, to Jest tie, ktoré znamenajú takú moc, že 
hez nebezpečenstva pre verej,né dobro nenialy 
by ,sa nechať v súkromných ruká,.oh. Lež urobiť 
z _poštátňovänia. regul'u, podľa ktorej- by sa or
ga.nizov~lo celé iqospodá~stvo; znamenalo by roiz
vrátiť poriadok vecí. Ved'· v skutočnosti posla
ním verejného _pŕáva je slúžiť súkromnému prá
vu- a lire p'Ohltiť ho. Hospodárstvo, - ako ko
túe.c - koncov hociktorá iná. 'Z činností rud
s!{ých - svojou povabrnvnie je'štátna inštitúcia, 
lež nao)la!k, onô' je VO; svojej povahe živým ovo
cím slobo.dnej iniciatívy jednotlivcov alebó $lo
badn.e sdr~ných skupin. 

Všetko, čo sme p,ovedali, vzťahuje sa na práv
n:u ,povahu podnik~ ako takého, lež _podnrk sa
mótn'ý môže_, dbsiahnuť ešte jeden druh osob
ných · vzťahov niedzi účástnikmi - · a sú to 
vz_fah:y spoločnej zodpo,vedn@ti - ; lež uvedú, 
miť si mu~íine, Žé. maj_iteľ výrobných prostried
kov., a nech je nim ktdk°'ľvek - súkromný vla.
•Stník, s.drtl.~nie robotníkov, aleb9 družstvo ~ 
mus_í stále v me&i-ach verejnoprávnych noriem 
h~podánitva ostať scihophým ho,s,podárskych 
rozhodovaní. Vy.plýva :zo $am.otneJ veci. že jeho 
:podiel j~. vyšší ak.o_ ~err. ktorý majú jelio spo
lup:racov.níci. A ta,k· vyplýv,a, že materiálny bla
hobyt všetkých: ;príslušníkov· nárc:>da Je cieľom so
ciá1neho h~pQd;árstva a to zaväzuje - majiťe:
ľov - viac ne:ž ostatnýcl). - zúčastniť sa 11:spo
rnmi na zväčšovaní národného kapitálu, Keďže 
sa však nesmie. zrubúdať ria to, že pre zôrttvé so,.. 
ciálne hospodárstvo . je, práve výliod.n:é., ak sa 
nát'odpý kap}tál ~Mšuje· z prameňov čo najpo
četnejšfoh, je t ed/:L želateľné; aby aj robotníci 
mollli sa, zúčasµiovať .na budova:ní národného 
kapitálu ov-0~ím s:v:ojicll ·úspor. · 
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Druhý a tretí Svätý rok. 

I keď pápež · Bonifác VIII. vo svojej hulle z 
roku 1300 us~novil,, že privilégium Sv . . rotku 
iná iba každý zavfšený stý rok, jednako 
druhý Sv. rok oslavo~al sa už roku 1350, 
teda po uplynutí: 50. rokov. A sza t.ýťhto päť
desiat roko,v odowalo sa v Omkvi mnoho udalo
stl; k,tpré prici~ly viac smú~1m než radosti. Naj
mä Rím zažival obdobie veľkého. úpa,dk,u, zaprí
čineného tým, že 13-05 stal •.sa sídlom pápéžo.v A
vignon vo Francú:mku a s odchodom pá:J)'eža oťli~ 
šiel z Ríma aj rozkv~t, blahobyt, spokojnosť a. 
sláva. R.i:rn bez· pápe~ bol ~ko te10 boo d11$e; S.ta:.. 
roveké chrá,my ostaly opustené a zanedbane. Ve
ža korištantinóvskej, baziliky Sv. P~tra bola na 
SI_Padimfäi, v bazilike Sv. Pavla prebárala sa po
vala1 lebo zvalil sa jeden zo s.tipov, ktoré ju po
dopieraly, ·bazi1ika. Sv. Jána v Lateráne bola bez 
stré'ehy_, takže pofas da:ždivých dní menila sa jej 
-podlal:ia na kaluž:. vody a blata, z litorej vyra
st~a tráva a rozmočené múry pqkývaJ.y sa z.ele
ný,m machom. Rreto rq:ku 1342 vysielajú me
šťamia rim~k,i k pá,pežooi Iaem:entovi VI. do. ANi
g'nonu posóls.tvo osemnásty:ch popredných mešťa.. 
nov, ktorí :,pri~li iprofilť' pá.pe.Ž'.f1„ aby sa doba _medzi 
.iednot}iv.ým:i Sv. rc,k,mi skrá;ti.1,a _,z9 sto na päť
desiat rokov a ai:by Oh znova. :prišie,1 do Rím<1. 
prev,ztat! popri duGhovnéj is:vetskú .mác~apo:vznieť 
t;akbo Večrié M'ésto k starej slá,ve a dô~ojnosti. 
Toto posol~o stretlo~~ v Avd.gn-0:n~ $:O slávnym 
há,snikom. P.etrarkom, ktorý tiež p,tišiel k pápe
fovii. s prosbou" aibyi ustánoviľ :a m:H◊;s-ťami obdaril 
káždý 50. rok. Tak ,PO§olstvo :cima:nm, ako bá"' 
sri:ik Petra.r'~a odqvodňovali pros'bu tým, ž.e aj 
v Starom zá,k0ne-.JuJbilejný rok sa slá,,vil každych 
50 ·vakov a ked'že: ľu.ďský život je krátky, treba 
da1}u-esťanoin časteJ'isiu 'možnosť,, abv si ziekali. 
znov;il v. pokání..str"átené tnilosti. :Na z.áklade týčh
t9 žiadostí po nora:dách s kardinálmi - vyd,al 
Klement yr: bullu, ktorá. bQla· síce. vyho~ovená 
dňa 28. januáTa ,1343, ale·,yyhlásená H:i.a 2?. au
gusta 1349: V te jto bú.lle-, odvolávajúc sa na 
st·~ózák<:iinn..é u:stánQvenia a: prebe:r,aj(w aj dôvod 
krátkosti ľu,ds·kéhq .žiyota,,, p()vol.'uje vš~ky mi
Io$ti a od:&ustky 'I;l;. ~amy 5(). rok. Rímske posol
stv-0· a nrospy ha;smka. Petraľíku teda_ dosiahly 
svoj cieľ na _ jedne.ii str.am~, lež _pokfaľ išlo o ná:.. 
v-rát ·J:Jápe.ž$k¾,ó sídla do -Ríma, alebo aspoň _.e· 
pápežovu n:ivšteV'I.I v Ríme,. ri~darilo sa nič do
siahnuť: A t~k ~8:· stafo,. 'že. druhý Sv. rok bol 
jediným Svätým -rokom, ikrorý sa sliáyi1 bez lľ.iá
pežoy~j :~rítomn:ostl v Ríme. Počas všetkých sláv
nosti v Ríme ·:?Ja$,tupovaJi ho kardináli ,legáti An
nibaldo da Ceec:ano ,a G-uido Boulogne-sur-Mer. 

!Bolo byi sa ~lo, že za_ takýchto okóln.ó.~·tí bu
de úspech d!ruh&ho ·sv. roku poéhy;bný,. Lev túžba 
po _milostiach · a <':íd1)ustení hriec;-bov bola, silnejšiá 
~kô nepriazeň · okoli."C~. t.ákže ~ počíta, že na 
Veľkú riioc bolo v Ríme stále okolo 1,200..000" nút
nikoY:, na N\webevst,ú-pe:ruie okpfo 800,QOO ·,i: keq_' 
i~h bolo ill?;jm~éj, neklesol nikdy ~ch pp~et pod 
200.000. Sú-tq čísla, 'Etoré násmusfanaplniť tým 
vä~šf:m rp'očudova:njin.., že v týoli časoďh ná mn:o
hýtb miestach Euroipy zúril mor aJ ~ima bola ta.-
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ká tuhá, že nebalo jej pamätníka. Hospody len 
horkq-ťažkq mahly pritúliť ,1ba hajzimomravej
šich púúni.kov z jUŽillých krajIµ, kým severskí 
pútnici, ktorí boli 9t1.tžilejsí, spávali pod šiatrami 
v polj _ za hradbami mesta, k-de sa často museli 
sdrtlfilť a ,spoj.enými -SUami 'brániť sa pr9,ti zboj_;__ 
níkom a banqitom, krtori v · tých fa.soch znepo
kojovali okolie Ríma. V dni sviátoč'i1é, keď 'bolia. 
v bazilike. Sv, Petra vylo~enál na verejné uctieva
nie Verom-kina šatka, aiko nekonečná ľieka bol 
prúd púťnik,o,v, do chrfumu. Bol to prúd takej sily 
a ,mop.utnosti, Žé strhával so sebou aj tých, co- sa 
m1i octli v ceste bez úmyslu. navštíviť baziliku, 
lebo nebolo · z ne'ho úrnku. Aby vzáena relikvia 
Veroniky •bola dôstojrie umiestnená, pô"hatí Be
nátčainia daro:vali prrekrásnu schrá.ľ1iku z krištálu, 
v:sad.eného~ do s~riebor?).ýc!h rámov, v kto.r~j sa 
šatka ·s Kdstovou tvárou až dodneS' opatruje. 

Aká veľka bola príťažlivosť druhého Sv. roku, 
môžei;ne_ si.predstaviť aj z tóh<i, že medzi p:útnik
IlJi došfa d-0 Ríma aj Sv. Brigita Sveds;ka so, svo
jou dcérou. Sv. Ratarínoµ, Sv. Brigita vzala si 
Z!l, e.iel' pracovať .za ná v.rat pápežov z A vignonl,l 
do Ríma a <Io- vk1sti sa už ani pó stončení Sv. 
r;.oku nevrá:til'a, lež ostala vo Večnom Meste áž·do 
svójej ,SJill?.ti o štvr{ ·storočia neskor'šfe„ Význam 
prítomnosti ~ito S'\cätej .poča;s druhého Sv. mku 
v Ríme je ta:ký, že mnohí sp,isovatelia volajú ho 
Milostivým rokom. Sv. Brigity. No, ·iní vo1ajú ho 
:rokom Petrwlnl, ke_ďže tento veľký vavrinrn;n 
korunovaný básnik! sa nielen zaslúžil -o jeho usiku
toč:nenié-, lež na jeho pdbožnostiaďh sa aj v dojí-
mavom p0kání zúoas~niI. _ Z inýc,h vý~namný.c:h 
osobpostí, <ktoré navštivtlly počas druhého Sv. 
roku Rím, bol uhor$ký kráľ Ladislav a viacerí 
•panovníci. ktorí nemÔhli dôjsť včas· do Ríma, 
o"b:rátili si na p,ápežl:J, zvlá$trly:m-i prosbami, ab:v 
im povolil milosti a odpustky, diš.penzujúc ich od 
ná:všte.vy R~a. · 

Po druhom Sv. r<jku a jeho veľ1koín účinku na 
mravné a nábooen&ké )povznesenie veriacich. už 
páp~ Urb-a:ril VI. (.1&78-1389) ipÓmýšl'al. vyhlásiť 
tr etí S.v. role prv,, n:ež uplý.i:tle Klementom VI. 

.stano,vená 5Ó ročna lehota. Keď Uriban VI. um
rél, j~ho ,nás-tupca Bmifác IX. (1389-1404) ne~
menil nič na plánoch a vyhlásil za :M:ilostivý ro,k 
1300. Obdobia. Sv. vókov maly sa totiž. 0d· záikla
dov reformovať a l\filo.stivým mal byť !k~dý 33. 
rok na. :n1a;k úoty 1k počtu rokov: ktorý-ch sa dožil 
Spa;sitéľ. Tretí Sv. rdk: sa oslavoval v •ča'soch veľ -
kého roz,kolu v ·Óir!kvii. keď v Ríme už síce sídlil 
pápež, ale protipiápežť ·sídlil 6).~te v A viin.one a 
zmätqk: bol ťa;ký veľ:ký, že čas.ť kresťanského sve. 
ta uznáv-a:la .za pra.vého jedného, ký,ni. iná č~sť 
zasa: druhéhó. Preto pofas. tr-.etieho Sv. roku ne
došli •do Ríma pútnici z Francuzska, Spanielslra, 
Skótska. Siieílie, Nea}?'Olu a iirych krajín. ktoré 
sa p,ri!kláňa1v k avignonskému :p-rotipiť>~žovi Kle
m~ntovi VII. Z Nemeo}Qa, Uho:n;;;ka1 Poľska ,a: i
nýcll kra.im, ktt0ré OBtalv·verné Rímu. došlo wíak 
ň.:ostator.né- množstvo ,p.út:niikov, medzi.:k:tor-ymi aj 
čes-k~. kr_ál~ Vá.clay a imp.oho :i,tiých kniežat. 

J. Oká:P. 
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v bazilike 

Prvý dojem z v.eľikýc:h bazilík rímskych ne_µial 
príjerI).ného účink:u na mň_a, a:ko l').a· trosku, v· kto
.tej · sa ·skrýva pla-chý ktosi,- hľadajúci svoj prí
stav. ZdaJ;b sa ,mi, že tieťó veľchrámy svojim.i 
priestranstvami tečú do šírky i do výšky a: nie 
do- hlbky. Moj,a ,povaha miluje pološero,kúty;ne
ruše-fúí samotu, moja duš~ chce uzavretosť, d!nes 
už d.oty-k !zrakov ľudských, . ktoré sú všetečné 
a nešetrné. ju tiesni, neúnosný je pre ňu, je 
boľavá. ToI'ké zástwpy prúdia po týchto- ha-zili
káoh, ľud iSa tu šutle hore-dolu :nepripútaný 
k Bohu, ale k starožitnostiam, k monumentálno
sti diel, k his_torli a významu tý-chto miest. Poba
dať tu tváre. neusužovain.é strádaním, askézou. 
hľadaním Božfoh pra.meňov života, väčšinou ma
sy ivedavcov

1 
neúčastných na láske· k-Bohu a .a

njelom. 
Chcel som sa t11 v prvých -chvíľach veľmi :roz-

plaka;ť,, duša moja bola sklamaná, nenašla svoju 
rodnú zem. Bol by som zúfal •VO chvíli_ keď' Soni 
nedostál do úst prvé slovo Otčenáša. A jednako 
chodil so:m často -do rímskych bazifík ho
ly dni, v ktorých sonl bežal znova a zno
va do chrámov z mr.am.oru, keď sdm cítil, že 
duša moja je-ako hrob. chlá:dný a· pustý; mrazi
vý svojôu veenou nemotp;u. Dbt{iJal se:in sa esťe a 
ešte; raz do týchto Ba.zilik, až lj::onečne ustatý _a 
s výkrikom padol som iktx>rého~i ďija k s,tipu ako 
bedár_, •l.{torého dóvialy sem víehre z to-ľkých sve
to:v a zač3il: som 'Čosi ,prosiť, qosi šepkať bez še~ 
potu, fosi kričať bez výikrilťov, neziiáma modlit
ba ma v,ysílila. ,pad-ol s9-m Clo mql-ôJ;i. Keď som 
z týcllto -borúčiek precíta;l, pripadafo mi. že som 
zožltlý lístok na zemi, -alebo smeť, zahodená sem 
osudmi holivie z iktorýc:li dest a p:orte-eh'aná na 
poštia.panie. .A:kýn.1Si pudom. sebazáchoiVy som sa 
Vliékol po zemi 0hrámu Božieho a ostal som 
sohmäý · ceHrom -pri stene: opretý k d1ladnému 
múru, aby som sa vládal udržať na zemi, ufope
n~e m:a s:krívilo. 

Potom ·som si spomenul na o~obnosť Sv. P~vla.. 
Za h:radbami Mesta zavraždili Apoštola milosti 
a tu sa: mJI postavila 'b:a!z-iliika. V:oide sem pútnik, 
ooant.aný vetr.ami sviefu á. cí:hádzaný p,rachom 
diaľ·ok, kl1rukiá 'p:a dla.žíbu, modlí sa a ·začína vi
dieť do veľ'kýe:h priestorov dll$e Svätca. ktorý 
ukradol Bohu oheň a bežal svetom so, šta:fétou 
Nového zákona .. Vl-asthe začiaok mal iný. U
davai\ denmoiant. j-éden 2JO· soldatesky naháňa
čov, mučiteľ kr~ťanoy pqberal sa do $Vet1:1. inou 
cestou. Muse~ ho okríknuť Boh, soťať ho 
žiaraµ s rrepa·, ,ruby oole,pól i onemel na 
ostatnej1 cesté · svoiéj -krvilačnosti. Dva .ze
lené mramorové oltáre v bazilike by mal-v ho
voriť, že. S.v. Pavol (~á:v:ol) n;:i. -zelenej lú,}{e ce
stou do Damašku pbstavíl oltár Bohu_ za ktory 
vieďol boji do smrtí. Sth_-; žo Saj:amúnoiVho chrá
mu tu s-tbji ,tak, ako stál Sv: Pavol medzi náro
damí„ktorým dqnies9l Kris¼. Stál neohro-ž:-epe 
nred oohanmi i židmi, pre<(l: ich živými i mŕtvymi 
bohmi, na ~v.nine, :na ostrovoch i na dne mora. 
VysekaJ sa v chrámoch a pred učenými, pred 

Sv. Pavla. 

pochybovačmi i pred pohoršenými. P02nal n-ev
ďač-11osť bratov; bitku nepriateľ-a, dostal dosť pa
líc, kame11ovania sa rúu. ušlo, záš)rndníkov sa do 
smrti nezbavil. Cestqje, stráda, pi:še Cirkvám a 
pohnaný pľed súdy ruve sa s mqcou sveta ,a ne
sie svoju vieru zo žalárov do ulíc -a do chát. do 
duší. šľac-h_ticov i do sfdc otrokov. Y sebazapie
raní, v ilu;íži ho doháňajú dni, v polm.šerú diabla 
i vo vytrženiach_, Hovorí o treťom nebi i o ostenj 
tela svojho a nadovšetko prizvukuje: m.ihi vi
vere Christus est! 

Beží mi •pred očami mozailrn « Nádoby vyvole
nej», život apoštola., po~,távajúci z '.!).ajpestrej_ 
ších odtienkov sivetobežectva, boja i utrpenia. 
Krist4s ho·zavo}al. Išiel s jasnou t várou v ústre
ty sláve Božej. Go ?'-Neipôjde to talk r-a:hko, nazna
čil Kristu;s Aúaniášovi v Damašku, však mu ja 
ukážem, čo mus.í vyt11pieť pre moje meno! A te
raz začal zá;p·as, boj o svétlo, bo•j, o lásku ·Boiiu1 
p·otom prišly prekáiky, neláska, nenávisť, pohon 
proti nemu, útŕa,-py bez konca, prenasledovania, 
napokon kr-vavá smrť; aJe ešte pr.ed s;vojím kon
!CO'ill vyznáva: Bonum cer<tamen certáví! 

To je Sv. Pav9I. 
Som tu. som niekto, koho . .hádzaly a vyhodily 

sem stra!šné · vlna-bitia morské, a:by neJ?Tipomín:al 
ľuď-orp. viaeej, aiko im pripomína aký$i ód'P&,d0:~, 
vychrlený zo •zátok mórS'kých na piesok na po
brežia,,, ponec;ha,ný vl-a1stnému osudu a blodaniu 
ča.so'V i neča;s.o,v. -Stojím tu vyschnutý a.ko trie--

Mohutné stľpor11d•ie bazilíky Sv. Pavla a~ niúnuui 

71 



ska, trasúci sa na t.ei-e -a strha;ný na duši, uštv:a:. 
ný; ubolený, hynúci toľ'kými tuláctvami, rpzdrá
saný .po.hrom~ i pádmi1 rozl~taný nepókoj
mi_, zbičovaný odchodmi, útekmi, ach, Bože, a 
ešte nie je- dosť, a e~te- nie je ~o:olec ! Hr:dlo mi 
soviera taJ~ý bôľ, ž.e sa noorn.ôrem ani na jedno 
slovo. modlitby; Ve:ľká je bieda moja, z ktorej 
chcem zg,kričáť. na Pána Boha, Môj psud py bol 
~pravodlivý, keby som tu v:0,n pri dcver.ách zva
lený do prachu mqhol vystierať svoje r:µky ku 
vstupujúéim do ehrá;mu a. prosiť ich, aJby si . taJlľl, 
dnu· ·spomenúH .ria mňa. Co inšíe . mi môže po
môcť'? Modlitby húfov, cel~ krízová výprava, 
bojl,ljúca •b spásu duše,:roojej. :[a sa 11-€:llanbÚ?,1 za 
to, ž;e ohcem robiť pokání~! 'l:'u rom, ,svete, pred 
tváro_u tvojou. áby sLma videl -na kolťfoach, ako 

si ma videl zhýralé.ho, sam.op3<Šného a hriešneho. 
Vtedy som ~voje hriechy nevedel zatajiť, čo mám 
teraz zatajova-t! po'!iáhie ! Kon~ne, som pred tvá~ 
rou Bqžou, ktorý je Otcom nielen SJ;>ravodlivých, 
ale aj márnotratných synov a verlm ž.e väčšie sú 

• I' ' ' • 

vrchy jeho lasky., ali:o moj.e tiene, akokqľvek 
stPašné. 

1Sv, Pavnl mí -pripomína ce,sty a ·zaqmtilo~ť. 
hri~ni~a a: pripomína mi obrátenie Sa-v-la na 
Pa~la. To vystihuje člov.eka so sla:bosť-Ou a člo~ 
ve~~• _ čo sa p,~til poslušne, slepo za volaním 
BOZ)!ľl1. 

Bojovníku viery, ešte sa uvidhne! 

V Ríme 1946. 

Rudolf Dilong. 
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.Tvárou .ku kupole .. · 
Skoro celé popoil:t1d1lie zdržali sa ua návštéve 

u istého Monsigri.ôra, funkci0:nár-a Se,kretariátu 
ApQštolských b~ve (t. j. ~á-tkych-listov)., kto
rý hol priateľom pána Guid:a. Ako dvadsať:yoční 
poznali s-a: na vojne1 kde vznillµo. ich úprimné a 
V:el'.ľ)ll .~ŕdečné priateľstvo. Od tý..<;:J~ čiap ;si pisali 
Íl'a'.jmä na svia.tlry a prt iných príležitostiach. 
Keď sa-Mons~gn.0r• dom-edel o ich priohod~ do 

Ríma, pozval ichna.n_ávštevu. a ponúkol im svoje 
ú,sluhy. . « Keď nie iné, - povedal, - zadlovážim 
aspo-ň l!ístok n a a1Ldiehciu k ,Sv. Otcovi». Mqn
sign.or býval v .sta.r.obylom paJ.áqi blízke mostu 
Ponte Vitforio Em~nue],e: ha začiatku ulice Via 
CS:iulia, ktorá. boia: javiskom slávnych Emáv pá
·pežského r-enesa,ri~iíého Ríma, alé aj drtes, hoci 
qsa,m~lá a tichá; je-:pl-ná po~;~vej · poézie. 

PriVíta.n.ie bolo veľmi sŕdečn~. 
1M-0nsfanot tboľ naozaj, lfusikavy; šted:i;ý a úpn,m

ný. Jeho.shov'orčiv0:sť.,1)6la pre. deti prekvapením. 
Nijak.o nevedely p_-óci.lro_piť, ruko môže byť taká 
vý.zna,mná· a -vys:d~o ppstavená osqlí)µosť . tak p-r'í; 
vet;iyá a, ~kr◊ľUl;lá, Beti '·'qoly cel:k1tn ~oja:té a 
v mysliadh s:i robil'.Y '1/W:t:'OXT.narua a úslld!ky. Mon
sign:rfr sa zaµjmi.al- o ich ~es.tu í F08&t v- •Ríme . 
Vyzve!1á,tl $..a •icli, 'či sú sp:b<1-rnj:O:é a či éšfo m~jú 
nejaké túžby. Pot<>m, J).OZerájúc- hun;cút$y na 
Fé:rka, ()pýtal $a, kto z. nich je. lepš'í 'a poslµ-
šnejší. · , 

F erkovi sa táto ~t~zlm ne.veľmi poz-dá v:aJa· .. 0-
br-átil s!), tviroú k ; obloku a zbadajúc ro6hum~ 
sta,nbu Mich~I-änge1ovskej, kupoly, meravel od 
prekvapení?-

- N,a, Č? ~~ p'O.OOľáJš? - opytal sa Monsi<gnor. 
- N~. k.'upolu Sv. Petra? Len >\a pozeraj. A za-
paáuäťaj '.si, že ňa celom s.v:-ete met väščej a kraj-
šej k~póly. ~ 

M-OIÍf>ig:no,r bol ~e(}a.vý, či sa q.eťo.m. pó,č,ila 
sväto-pe:t~ská nazhlík~ a aké dojmy si ,z nej 
oďinášajú. A keď sá dozved~l, _a,ko p~kŕÍe ,vedel 
j~}lq- p;iafoľ objasniť deťom riániestie a chrám, 
olahožel!a.Lmu. . 

~ -Rqzb.odn~~ ~ -dodal, -<liva:ť sa, to1 ne$tá&. 
Načim bérlilivo pozorovať, skúmať a porovnávať. 

72 

A ók,rem Who 111.eslobodino hľadieť lert z:r&,~om, 
;r.ile aj'duchqm„ l~bo tu ,sr,ne vlastne medzi)w,neč
nom · a nekonečnom. -- A oprátiac sa k Ferkovi, 
ktorý veľmi. nepočúval, povedal s úsmevom: 

·_ Ty. si iste ntkdy µemysl:el, ž.e do svä,to,peter
~eJ b:azili,k,y mnestil by sa,~lý l;l9ky,~~ý kost?l 
Sv: Petrónia a pod·.kup~1u veža Tor-re degli ~si-
nelli. · · 

Fwko vyvalil; o.či. Už - už chcel vy kríkn u-ť: To 
je nemožné -! Ale ne<:>dvážil sa,. Vežá T<trre degli 
Asinel1f -bola ·pod:ľa jeho n:1ienky najvyššia stav
ba · na svete, veď je t,a-ká v-ysoká, že keď s.a 
čiovek diva odieme na jej vrcho~, zakrúti sa_µm 

· hla'vaJ 
Monsigno.r: podišiel k obloku ·a ukazujúc n..a 

obrQvskú rniehela-ngelovskú st_avbu, poved~l p~-. 
nu ~uidoyi: 

- Ked' zavecli.eš deti tj;o, Pari.teonu, upozorni 
ich, že. $vätopete:rská kupola je vlastne Panteon 
vyvýšený o ~ty,Tidsať'Šesť metrov. Rozumie sa, že 
mám na ·my~li veľkosť, d:tžku ~ priem:er P~11tep
nu, ~e všaik jeho t\'.8/T. To. je f'ŕéjmé.- Svät0pe
te.rsk_á }tl~pola je čosi · n~dosažitľné. Krivky ' jej 
rebier, :irajm.ä tam, kile sa ,prudsie 0hý,bajú a 
dosahujú k sv~tliku, sú -pre sv6ju :elegandu nena
p0dohiteľné. Sväto~terská kupola sa nedá re
•produiko.vať. Nevidel som ešte obraz, l,rtorý by 
j<11 pT~ta~oval takú, a:ká je a akú ju vi<µme. 
Naozaj. KsE~ď MichelanJ5el:o roki.i 1564 zomrel, 
stavba bola hotová po -tambur. Sixtus V., len čo 
sa- sťal -pá:p-ežom, p:óirola!l Ja;,kuba deH.a Port~ a 
nariá:diľ mu.;1 aby ju čím pr.tv ~olkoočil,. Svätqpoter
~á-k~pol!f,, ktorá je jédine.č~ým dielom na ·svete, 
bola. dovŕšená 21. rrrája 1590. 

Mi:msig,rio-r sa ôdml<'\al ruko oč:are.ný. -Akoby filik
dy ešte nebol .v:idel kupolu. hoci bl'adel ňa ilu 
denne de.$ať i dV'aJ:].~aX ráz. P.ot.om, nespú$ťäjúc 
s nei zťaJk,. pokr-a-čav,ail: 
-· Svätopeterská kupola je vždy kráima. Vždy. 

(Pokračovanie) 

Leone Gessi: 



CORTONJ\. - MESTO S\l. ~lf\RGITl'. 
Krátky Živo t Sv. Margity. 

(Ii.) Cital som predbežne 
niekoľko starších 1 novších 
diel o Sv. Margite, Której 
e;nc.,-em nesi<ôr venovať zvýše
nú pozornosť. Poznám vzá.~nu 
legendu, z ktorej vyťastaju 

všetky novodobé diela, « An
tica 1eggenda » tr. ldWlta .tie
vegnatlho ,(Siena, l8~ľl), ,kto
rú som dostal od. J . E. corton
ského biskupa, Mons. G. 
Francioliniho do daru. Latin
ský orignálny text o živote a 
zázrakoch svätej doprevádza
ný je paralelne talianskym 
textom. Preč-o táto- zmienka o 
svätej? Naplniť čiastočne túž,. 
bu P. Ježiša, ktorý jej raz-bol 
povedal: « Chcem vidieť, ako 
sa šíri poznanie o milostiach, 
ktoré som ti udelil a ešte udelím: chcem, aby sa táto povesť 
rozle.tela nielen po Taliansku, ale li!by sa dostala aj za more! ». 

Svätá Margita z Cortony, sa narodila v dedine Laviano roku 
1247. O jej detstve a '.ľrvej mladosti vie~e. mál~ ko~étneh~. 
V siedmom roku strat1 matku. Je neobycaJne povabna. Okolie 
sa jej korí. Mlá:denci sa okolo nej točia. Keď dosi~e šestnásť 
ŕokov soznámi sa s akýmsi šľachticom z Montepuciano. Tento 
žije s' iiou deväť rokov. Margita pohor:šuje hriešnym_ živ~to-':° 
dedinu. z tohto hriešneho pomer u narodí sa. syn. Margita rue Je 
šťastná-trpí vnútorne pre: svoj mravne pomýlený život. Neskor 
spraví nad sebou rtúto diagnózu: « V Montepulciano som stratila 
všetko : ,česť, dôstojn-0sť, pok oji; všetko ID.imo viery! ». Milosrdný 
Pán Boh, k,torý na tomto sye~ neuplatňuje proti niko;1:IIU ~voju 
nekon~čnú spravodlivosť a ~alka roky a roky na vzpamatanie sa, 
mal s ňou od večnosti svoj plán: ~úť ju z oceánu bahna 
a smyselnoŠti osvietiť ňou ·zaťaté srdcia a usnadniť návrat 
hriešnikov k sebe. « J a som ťa učinil rebríkom hriešnikov, a:by 
skrz~ príklady tvojho života mohli vystúpiť ku mne!». Raz, 
zčista-jasna zmizne jej milenec navždy. Márne ho čaká Mar
gita večer, 'celú no_c a nasl~d~júci deň. On neprichá~. Pes, 
ktorý chod.iev.atl s mm, zavedie JU do hory; 1k stromu, pn ktorom 
pod lifhou halúz objaví zakrvavenú hlavu zavraždeného milenca. 
v zúfalstve omdlela. Keď prišla k sebe, jediný,m záberom pre
letela svoju žalostnú minulosť, tkto,rú. neskôi; tisíc ráz prehorko 
opl'ače. z poho~k~ ~ásky 1 ·z , ~ ~tepuJ:ci~a, ktoré sa jej 
stalo nesnesirteľnym JaVISkom vyc1tiek, utečie so synkom do 
rodičovského domu ako to býva v takýchto zúfalých prípadoch 
a hľadá ,pritúlok. Otec ju pochopil; veď konieckoncov, _je to jeho 
dcéra, ale macocha spraví k,rik. a vyhodí ju z domu. Miera u
ti,penia sa dovŕšila. Margita s rozbitým srdcom opúšťa rodi
čovský dom a pod blízkym fígovmkom vyplače svoj nesmierny 
žiaľ. 

Medzitým hrozitánsky ~pas sa odohráva v jej bytosti. Po
hotozy nepriateľ ľudstva., diabol, tento rafinovaný znalec čl~
veka, nevMia útočiť na j,ej obrazotvornosť, ,podle a na oko vy-: 
hodne jej radiť. Vyhodenej na ulicu, zaznanej ľuďmi, týmito ne
raz len « obielenými hrobmi ~, zav:rihtnutej vlastným otcom, kto 
jej čo môže Zla,zlievať? « Vráť sa ty len ku mne, rapí jej , opájaj 
sa pôžitkami žitia. Krásna si, mladá a inteligentná.; ty si ľahko 
nájdeš lásku a svet ťa zasype šťastím, o ktorom nemáš ešte 

Slovenský obzor 

Talianska tlač o l'tlsgr. Tiso
vi. Veľký taliansky katolícky o
brázkový týždemúk « Il Focola
re » uverejnil vo svojom čísle zo 
dňa 24. apríla t. r. z príležito
sti druhého výročia sm.tti 
slovenského prezidenta Msgra 
Dr. Jozefa Tisu celostránkový 
článok s fotografiou nebohého. 
Autorom článku, v ktorom je 
zhodnotená celoživotná práca a 
boji Dr. Tisu, je známy talian~ky 
novinár Dr. Nicola Girolamo, 
hlavný redaktor veľkej tlačovej 
agentúry. C. I. P. Dr. Girola.mo 
je autorom mnohých čláhkov a 
úvah o stredoeuropských otáz
kach a často píše aj o Slová
koch, 

M O- rokov od kanonizácie Sv. 
V ojtecha. Na tento rok pripadá 
95-0 výročie od kanonizácie mu
čeníka Sv. Vojtecha, ktorý je 
na .Slov:ensku veľmi uctievaný a 
podľa jeho mena je nazvaná 
najväčšia slovenská katolícka in
štitúcia Spolok Sv. Vojtecha v 
Trnave. Sv. Voj.tech bol vyhlá
sený za svätého dva roky po 
svojej mučeníckej smrti, t. j. z 
príležitosti rímskeho synodu r , 
999 za pá.'Peža Silvestra II, 

Jubilea slovenskýeh časopi
sov. I keď život slovenských ča
so,pisov je zväčša veľmi ťažký, 
jednako ich životaschopnosť pre
javuje sa tým, že čitaleľstvo si 
ich obľúbi a neopustí ich ani v 
dobrýob ani v zlých časoch. Len 
tak sj môžeme vysvetliť ich 
dlhý vek. V poslednom čase slá
vilo viac slovenských časopisov 
doma i v Amerike svoje jubi
leá, z ktorých hodno zazn~ 
čiť najmä storočné jubileum 
Katolíckych novin, pripadajúce 
na tento rok. Katolícke noviny 
začaly ako týždenník vychodiť 
7. novembra 1849, Pri ich redi
govarú sa vystriedalo niekoľko 
vynikajúcfuh s1ovenských kňa
zov ~ovinárov a spisovateľov, z 
ktorých načim spomenúť najtnli 
Simona Kl-empu, Jána Palárika, 
Andreja Radlinského a Marti
na Kollára. V Amerike slávil 60 
ročné jubileum lanskej jesene 
najstarší slovenský časopis v 
USA Slovák v Amerike, vycho
diaci v New Yorku, kým v Chi
cagu vychodiace Osadné Hlasy -
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dožily sa už 20. rakov. Význam. 
ného jubilea doŽ,il . sa aj ítra<ln;v 
orgán Pensylvauskej Slov. Rifu
sk1ó a Grécko Katolíckej jednoty 
<< Bratstvo », ktoré vychodí ·už 
pol stonočia. 

Odchod Slovákov do Austr'á-
ile. Na lodi _IRq, kto~á odplä
v:aJa z Talianskeho prístavu 
Neápol v máji a. viezla qtečen
cov rocličnýc'h nárndnos ťí do 
Austrálie, odišla d.6 tohto ďale„ 
kého svetadielu a.j skupina slo
venských u~ečencov'. Su to prví 
slovenskí uteče11ci:, čo po téjto 
vójp.e hodlajú. sa -usadiť v. Au
strálii, keďže ·doteraz hľa.d-ali 
naši kra.jarua novú vlasť ·v seve
ro a juhoamerických štátoch. 
-Slovenská kolonia v Austrálii nie 
je početri.á. Vznikla 1e:ri po dru
hej svetovej vojne, ke:d' ·spoje
né Stá ty obmedzi ly príliv e.mi
grantov. 

X,XXII, Konvencia Sdrufenia 
Slovens~ých Ka.toijko.v v a
merike. V dňoch 23.--25. má.ja 
bola y pens~dv:a.nskom meste 
Betléb.em XXXII. Konveneia
Sdr-iwenia, Slove)liských Katol;í.
~av v Ame.rike; na ktorej s:a zú
castnilo mnoho, vynikajúci-ch ho
stí -a delegátov a, rokovalo sa o 
dôležitých riábož,e'.nskýc:h i ná
rodných _ c;>táz:kach. · Sdncienie 
Slovenských Kato1íkov v Ame
rike je vrcholná ustanovizeň slo
ve4s){ých katolíkorv: v USA a jej 
K@nven~ie rnajťí. v:My dlliek,Q
siahly vplyv a význan1 na. celý 
sloven~ký náborens:ký i národ
ný život hielén. y Spojených Stá
tôch, ale aj v Kanade, ~tátocb 
J':1žinej-, Ameriky a uajlľi0vťie 
vsa;de tam, kd,e sa ako utečen:.. 
ci ticsadil-i sloV.e!).Ski katolíci. 

Púť ISiovákov '-'do Za.rago"2ly: 
Slovenskí vysokQŠkóláci .štu
dujúci v, Matl'ride zúčastnili -sa v 
pl.úom počťe na.~ krásnej, púti ' do 
slávneho špfonieli:;keho n:iesta Za
ragoza. Oktein n:á,božehskej ó,
bródy prmi.esla táto 1>M šloven
~kej skupme•l:Lj mnoho krás:ny~h 
uspec;hcw na inQ;fil. cpo!i, leb<;f v_š~t
ci boli s veľkou poctoy prijatí 
najl,'}Oprednej~ími činiteľm:i mé,
sta: .~ na akadérriil, kde nfl,ši vy
-stúpili s ~udo~ými vložkami, 
p0zo1Stávajúcim1 zo slovem.'kýeh· 
ľudový-ch pieaní1 získal0 sloven
ské cfälo progi::amu tálky búrlivý 
potlésk a· -o\ráde obeconstva že 
sa m,uselo. zo~ovať. ' 
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poňatia, Ziadne strachy! Syna daj.-do opatrovne. a- život ber bez 
s.ici-up~! ». -Hlas milooťi Bože'j b:o.voň je;i dôrazne opak: ·« Nie 
Ma.r!gitä, inie, nezahadzuj. sa, ne.váľaj na seba krutú ťarchil 
výmti~k.

1 
N~zneuctieva) seb~ sa'mú a n~broj viac proti svoj~u 

Sw.or1teXov1. Nesta.vaJ sa s1alene pr.oti Tom\l, ktorý za té·ba 
p,r:elial s-yoju. bo_žskú '~! Tvoja hoctí?a n~šla ! oaeiri svoj pla-
ny odboJ a svoJµ nevďa,un,osť ! NeboJ sa bi.-edy, radšej choď žo
RI'si,t\ aik9 znova hr.ešiť•. Tvój pozemský otec fä. zamietol ale 
Otec náš, ktorý je na nebesiach„ ťa prijme!>~. Ten ktotý s. 
0tV:oreným. .J1á.rúčím yyčkava všetkých svoji.cti márn~tratnýoh 
synoy a, šialené palillly; ktoré nevedi_a, čo ·vystrájajú. Svetlo 
náš-ho Spasitel,'á: zas.i,álfue svedomie M.argity a óna, naplnená 
touto :posilou; k:r:áča,do 'Cortony k bratom Minoritoni aby moh-
la -ro!bi:ť pokánie. Oblfecť na seba kajúcnický 'šat odri'.tzu nebolo 
mo,žné. Z yráťneho,_okna kláštora. počuje na vysve-tleni~ quar-
diánove slpyá: « Dcéra ino;ja, vy ste :primladá a neobyfajne krá:
:,aa ~> . Upl~káiľÚ Ma;tgitu smetnú n:a ulici dve _sociálne ptanujúce 
grófrky : lvfarinaria a Ren<tria1 životné ctiteľky sv. :b'rantiška. 
'ľíeto dve dámy, preríikúute, jej •bytostnou tragédiou a kajúc-
ny..tiiii plánmi, ,prijri:J:u ju. . -do av0<jb.o domu sťa vlastnú a obrátia 
na ňu -pozorn-~>'.s{prato'v M,tooritov. Bratia ju najprv poq.roóia 
trojrocm~j .sk_.úške a j'ej dušeVitľým vedením ppv.eria ,b'1'ata 
P. Giunt.a. Bev~gnatiho. Margita po gene:rá.lnej spovedi začrie 
p~ak,tf~ovať najp±ísne~~e paka.nie. Utia~e ~~a .da, c~ly. ~Nechá 
s1 ostra.hať vlasy, n;avloc1e sa d.0: odhodwych s1at, svoiu povabnú 
tvár; ktorá priťahuje k -nej zraky iných, natrie popolom a sad
zami. Bičuje sa do krvi, spáva na !holej. zemi a. nebyť autorita
tív.neho zásahu patra Bevegnatih..o, ,bola l;>y sa dokaličila, súc 
rozhodnut.4._ oqre.zať si nes a hornú _ p~:ru. Hrozne jas-ne sa pa
mätá na tp, že sa ešte nedávno p~- lP,ilovala, oddávala rez
marom tela, ktoré, nesmieriue :znen'á,videla. Podro•bené telo 
znavené postenim, preb-delými nocami, železnou diGCiplínou, pós~ 
mel'uje Margita do :rie,pretržitého boja_: << O, moje tefo, ;prečo m.a 
nena:pomáh-aš slúžiť ~ohu -a Tv;ojmu Spasiteľ-ovi? Pr~fo neplníš 
vôl'.11 ~ožiu s ,ono1;1 horlivosťou, s akou si Ho nevá_halo kedysi 
ur:µať 'ť ». Roku 1277 z nrk :brata E,aynalda, kustosa v Are-zzo, 
pťiijme rehofoý šat. O jecj sýnka sa .p.ostax.ály jej šťednt do
brodeji~y. Zlé ja,zyky: nep-.resba:i:J.ú ~ q ňu starať. Na ktôrú,si 
Veľkµ Jioc. keď. ne:Wdia synka & matko-q. pospolu, pustia do $veta 
klebetu : pre..n~lásku ma.tkinu sal uto.pil. Margita vychovala svojho 
s~a prÍ$le, leb.o pb._c.ela nµiť z neho, Fra+JlÍŠ:\{áI_la. Synovi, a,~0 
novicovi, ŕa<lí 'V liste dômý~ľrrie: % ,MQj synu, kiež ťa po_žehnáva 
dobrotivý- Nehés1>ý ~ v sl!užb~, v ktorej si sa mu zasvätil_. Keď 
v: w.amení je):lo lá/Slky hodu.otne budeš bojovaiť v ·a,ucho:v:nom voj
sku, ja zostanem v.My k tebe nežne ·pr.llpútaná. Ja. ti ostanem. ·aj 
naďhlej matlfou, ak bu,d.eš záehováväť moje rady. Povz·budzujeri:í -
ť11, pre lásku l\{ Ježfijov:i. Kr.ist~vi, vyipestúj v sebe p.o:kó.r.u a po
§!lušnosť1_ ,,kitorá je oyGJdm poníž-en()sti: -iíctu voči brat~m tydjej 
reho·le, úctu, ikto:r.á ď,~~1žd"ému• dá,: čo mu patrí, p,0d.ľa- jelro hod.
nos-ti. B-eď vždy _ povďaČnÝ, Pánu Bohu. za učinené do~áJdeni~. 
Skromný buci', čestný · a príjemný! Clfraň sa akéhokoľvek od
vrávania. Vyhýbaj" new..itočhému stre'tailliu sa s ľuď:Íni. Môj 
synu, kie.ž je ·tyoja rn.0dli~ba pobdmá. a Vľl\~a. B<l:~ním pljprav 
sa na z~kenné a mnohé ~~oky n.e,priq.teľa. Sipov-edaj sa ocl zákla
dov. Nič pred svojim spovedníikbm ne:záfajuj, lebo chorý, kto-
rý ·zá.krýva: svQjé rany~ n:emqže byť 1.1.Zdŕa.yený. Breviár (-o:(fi
cfäm) reciti,tj s nevšednou úctou, be,z vo:rµrajšej a V'liútornej roz
tržitosti. Keby ni~którý z -iBi:atov zbadal tv:oju chybu, neh:'tč, sa, 
p.rizm:aj sa otvorene, ,padni na k:olená a pokorne ľµtuj. V úťzjye
ri.iaoh _sa poteš ~pomienlrai:ni na Uk,rlrovaného Spas,iteľa, Buď 
poslušný svojím preq!~ťaívenýrn, ·!kitori Zl:lSbupujú Boh?, :ria ,zemi. .... 
Tvoj~ reči ~h s(t čisté, zb~é a ~tnučné. Pr:edovšetkýin ·sa 
chráň ob:taz:iť Boha! Slúž čistým -s:tdcom Pánú Bohu chráň 
svoje sm.ysly _ od k~dej špmy. S času 'n1a. čas preČítaj ~i tento 
lis.t, •opatruj," ho pri sebe a;ž do sinrt;i ·,a verne -v~plň to, čo ti kla-
diem na srdoo! »,. -

Prof, Dr.· Ernest Zatko. 
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VATIKÁNSKE GAl.ERIE 
vrn. ~ieň je najväčšia a, n,a.j:slácvnejšia zo všet

kých. Vyhradená je výlučne Raffaelovi. V za
sklených skriniach okolo; stien visia po':eStuB 
« a.rasy ». čiže ·čalúny, !ktoré kedysi zdobily spod
nú časť stien Sixtovej 'kaplnky. Tieto čaliíny sú 
tkané v Brusseli podľa Raffael<ových ná:kresov 
z ii. 1515-1516. Pŕ~tavujú- výjavy zo Skutkov 
Apoštolských: Osle~náe ~lytnu, 'Obrátenie Sv. 
Pavla, Ka.menovanie Sv. Stefana, prvél;lo muče
ní-ka, Uzdravenie chromébô Sv. Petrom. Smrť 
Ananiášova, Odovzdávanie kľúčo.v Sv. Petrnvi„ 
Zázračný rybol01V, Kázanie Sv. Pavla v Aténach, 
Obeta Sv.Pavlovi a Barnabášovi v Lystre a U
väznenie· Sv. Pavla vo Filipáoh. 

Na hlaV1nej' stene siene skvejú sa tri slávne 
Raffaeldve obrazy: « Korunovanie Panny Ma
rie-»•. « Premenenie Krista Pána na hore Tábor » 
a «•Panna Maria Folignská », pomenovaná pod
ľa pápežského komo1tika Zigmund:a Contiho z 
Foligna, ktorý si ju objednal. Korunovaiiie Pan
ny Marie je prvé väčšie Raffaelovo dielo kým 
Premepenie Krista ·'.Rálna je jeho posledný a 
nedokônčeny obraz. Raffael zomrel ( vo veku 
37 rokov v r. 1620), ketl' domal'oval vreli.nú časť, 
predstavujucu. ·zbožštenie ľudskej prír,ody. Spod
nú časť, ,predstavµjúcu . hľbku ľudskej úbohosti 
v diablom p:osadlom chlapcovi, dokončili Raf
faclovi · žiaci. Prnmenenié Krista Pána na hore 
Tábor je všeobecne pcfäládané za najkra,jší o
braz n:a. svete. 

IX. si~ň je pomenovaná podľa Leonarda z Vin
ci, kto,rý tu má zaµjírp.avú krie,dokresl;m, pred
stavujúcu Sv. Hieronýma na púšti. 

X sieň obsálhuje maľby od umelcov XVI. stor., 
medzi ktorými sa vyníma· skvelou fatebnosťou 
T:i.zianoya Panna Matia s Ježiškom a svätými, 
akq aj. Mad9nn.a zo S. Niccolo, dei Fra.ri. · 

XI. sie~ je pokračovaním predchádzajúcej a 
okrem« V2'krieseni•::i Lazara » od Muziana neob• 
sahµje .nič zvláštneho. Napro,ti tomu nasledujúca 

XII. sieň je veľmi zaujímavá, lebo sa honosí 
veľkými plátnami p0tpredných. maliarov XVII. 
stor. Najkraj~ie z illioh sú:: « Posledné prijím.a
nie Sv. Hieronýma » od Domen.iehina, (< Kiade
nie Krista do hrobu » qd C~ravaggiu a « Ukri
žovanie » od Guida Reniho. V tejto sieni sú za
stúpení aj dvaja Francúzski maliari: Valentín 
a Mikuláš Poussin, zvaný Francúzsky Raf
fael.. Z tejtp _siene mofuo vyjsť 11:1a balkón, od
kiaľ je prekrásny pohrad na svätopeterskú kt1-
poln a utešené vatikánske :zährady, v ktorých. sa 
tyčí letohrádok Pia IV., ik!torý je teraz. sídlom 
Pápežskej akadémie vied. · 

XIIl. '.sieň j~ oživená dielami odl rozličných ma
liarov\ :Z diel ~menieme ru,ipo:ií « Mystic~é za
sľúbenie Sv. Kataríny» od španielskeho maliara 
Bartolomeja Estel:fa:na 1M:urlliu. Nasledujúca 

XIV. sieň je venovaná :námetom svétského ra
zu (zátišíam, kvetom, 'Zvi_eratám, hvezdárskym 
motiivom; atď.) , kým posledná · 

XV. sJeň o°Qsahuje výlu~ ·pc>9obizne; z k·tt>
rých nieiktoré ~ajú veľký historic~ý a umele
cký ·.význam. Najkrajšie z nich sú tieto: « Do-

ge » od T:izä'allla, Anglický kráľ Juraj IV. od To
máša Laurence a ·podobizňa pápeža Klementa IX. 
od Ka.rola :Marattu. 

'Galeria kandelábl'OV 

Táto galeria je 80 metrov dlhá chodba, r~
členená sdruženýmú oblúkmi na 6 oddelení. O
krem oq;,póbnýgh mramorových kandelábrov, 
čiže svietnikov podľa ktorých má menoi sú tu 
sbromaždené r~:zÍičné umeléc;ké vázy a skulp
túry, z ktq.rých najvýznamnejšie sú tieto: I. od
delenie: Ohlapec1 hrajúci ~ s ore:~hmi; II. od
del~nie: Pan, vyťahujúd tŕň z-no!hy satyrai Dia
na Efeska ,bohyňa prírody (početné pr.srúky a· 
zviera.tá, ~yohádiajúce z jej tela, symbolizujú 
plodnosť, kým zvteratnilwvé a nebeské znaky 
pouka,zujú na hviezdny rá:z bohy:ne) ; Ganiroe
d'eS· uchvátený .Jupiterom v poďope orla (.pod
ľa ~hýrneho diela Leo.karov-ho zo IV. storóčia 
pr. Kr.); Socha: zo.sobňujúea mesto Antio0hiu 
nad Orontom (mla,dý plav~ pri nohách bohyne 
sy.mibolizÚ.je rieku Oron) ; · Sarkofág s vyobraze
ním vraždy Niobčat; V. oddélenie: Be.ž.iace diev
ča (podľa gréckeho bronzového originálu z V. 
stor. pr. Kr.). . . 

Ga:leriu kandelábllbV d:al upraVlť a vyzdobiť 
koncom minulého storočia pá,pež Lev. XIII. 

Galeria ara.sov 

V Galeril ara.sov sú tri oddelenia, v ktorých 
je umiestnených niekoľko flámskych arasov (ca:' 
lúnov), utkaných podľa kartónov od Raff~lo
vých žiakov. Všetky predstavujú výjavy z No~ 
vébo zákona. Do,nedá:vna sa ,nachodily tuná aj 
povestné Raffaelove arasy, ktoré · teraz zdobia 
jednu zo siéni Vatik.á:nskej obrazárne. 

Slovo arasy, po taliansky ara.zzi, pochádza od 
francúzského· mesta Atta~, ktoré bolo sídlom
slávneho čalúnnic.kého priemyslu. 

Galeria zemepisných máp 

Táto galeria je zaujimavá preto, že jej steny 
sú 00dobené ved.ookým1. námetmi: Zemepisnými 
mapami rozličných talianskych províncií. Na
mal'oval foh koncom XVI. stor. Anton Danti pod 
v~ením svojho brata d:ominikána Jgnáca Dán
tiho, ktorý ibol chýrečným matematikom, kosmo„ 
grafom a arcbitektqm. Zemepisné mapy sú vy
maľované veľ~i pl"~sne a mnohé z nich sú ozdo
bené panora.ma:ficliými pohľadmi a plánmi miest. 
Galeria zemepisných má,p je významným pom
rukom b1.lianskéj kultúry XVI. stor. a vzáonym 
prameňom. ciŕ~evnýeh dejín. Z oblokov tejto ga
lerie je !krásny vyhľ·ad na jednej stra:n~ do Bel„ 
ved;.ercského dvora a na druhej do vati:ks.nskych 
zábräd. 

Galeria kamenných nápjgov 

Vznikla koncom XVIII. storočia a obsahuje 
v;yše 5.000 ,pohanských a kresťanských nápisov. 
Posledhé z nich ipochodia zväčša z kataikorrfä a 
starých rímskych bazilík a sú pozoruhodné rukó 
pramene pre štúdium kresťanskej symboliky. 
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ZO ŽIVOT A SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ KANCELÁRIE 

R-ok od ~loženia Slov~nskej Info~ačnej Kan
eťlátie. · Bred rokom na Turice bol'a založená Slo
venská Lnforniaená Kanceláda. 1 ke,ď, pre roz
ličné ťažkosti teehnického rázu nemohla hned' 
p-0. založení rozvi,núť _ svójµ ~úinosť · v plnom ro,z-. 
~hu, jednroko na sklonku tohto jedno:uočného ú
č,i,1tlcóvániá- môže: ša s101YeiIBk-ej ve:r:ejnosťi pr~ 
staviť s pé\xným ln1som ptj,:ce-. Ve.ď regtstry vy
k3:zujft, že V"Y)ba-ydla okol-9 600 listov a. iný eh _:pí
~omných poda,Iií . a vyrj.ala skoro pol tisíca zpráv 
a článkov1 któré -boly uver-ejnené v ·mnohých slo
vep.sk'ých čae,o-pisoch,, vychodiaciéh z zahraničí. 
ú,zk!), bol;3. j~j spolu;pr~a najmä s niektorými a
me:ri.0ko - slovenskými časa:p.ismi; z ktorých 
pre- tie, ktor é si to ~adal:y:, zariadila špeciálnu, 
zpra-v:odajskú a článkovú službu. Za ú-sipeéh Slo
veps,kej Infórinäčnej1 _.Kancelárie možno pokla
dať, _-že sa j,ej podarilo umi~stniť- viac zpráv o 
slovenských veoíaoh aj v ,cudiíoh časopisoch a 
tlačový.ch agenciác_h, a,ko. i _to, že z~ka:la medzi 
cuôziilci slovenskému národu nielmľ.lro dobrýcll 
a oddaných -pniateľov . .A!ko to holo uverejnené aj 
v _1prog,tarnQvom vyhlásení S.I:K i nezabµdalo sa 
ani na slovenských utečen~ov a kde len bola 
možnosť; Slovenšká Informačná Kancelária !)0:
~úžila. im raďam.i, upozorňoval~ na iťh starosti 
a v rámci svojiich ro-óžnostt ~prostredkovi:i,la .im 
pom0c . Na:jú&p~nejŠÍiln podujatim Slo,venskej 
Infór.inačnejt Kancelárie.: je vš.a1k! časopis « Rím »-, 
ktorý už vychoďi vuoo a1ko pol ·roka a zasielaný 
je Slová•:\(om do 22 rozličných štátov n:a, ~elom 

· svete. Uspech ČMOI)isu ~< Rím» bol veľký ni.e:.. 
l~n medzi n:asítp.i kr.ajanmi, ale všimla si :ho aj 
cudzia tlm!, -kfo-rá priniesla o ňom pochval
ni a y:znanlivé ,,a,právy. Počas rprvé!ho r<;>iku ·ein
nooti Slovéns,kej Worma,čnej, Kancelárie boly vy
konané aj všet ky prlpravn.é práce ·na. vydávanie 
pro_gramovaooj -kni žnice ( edície) « Rím », kto
tá zaen,-é v"dóhľadnom·ea.se vychodiť. 

Záujem o časopis« Rípi >>,v E _g}"J_)"te. Na zákla
de z-právy, ktorú o vy.dávaní časopisu «'Rím » 
prmiespl -v "Egynte ·· vycl10diaci francúzsky kato
Ucky čruso_pis_ «: Rayon ďEg:y.pte ->>, dostali sme 
list od Slovák!L, i{torý j.e profesoro-m f t a,ncúšti
ny-na gréck-om gymnáziu v Egypte. Náš kr-ajaE. 
'nám píše-: _ << Dnes som čítal v:o francú21S-Tuom' ka
tolickom časopise, vychodia-0om v ®gypte, že vy
šlo prvé číslo slovenského časop,i13u « Rím >>. Prq
sím Vás-, buďte taký láskavý a n"aJpíšte mi, či by 
-ste mi ho m.Ghli sem posielať a·~oľk@ stojí pred
platnB na: To,k. I 1keď- tu úž zabúdam svoju ;roa
terin:sk-6. reč, du~l;l ~@v~ký vo mne stále žije. 
A·k m:ôž~te, JX>Siel~jte · µLi :i.dá.-c -výtlačkov tohto 
n:0;vého čas0q:>is.l,i, !{l!pý som m.ohpl ná.jsť preň . ~j 
inyeh ~aterov; ktori sa potešia, že ·budeme 

môc.ť číta.ť slovenské novinky. Tu žije aj o~olo 
20 ·Slová:kov školských bratov, ktorí-tiež ešte ne
zabudli ll~ náš milý slovenský kraf >>: A ozaj, 
skoro súča,sn~ s týmto, li/;lt:em· došiel aj li;sf od 
slovenských Skolskýoh brato:v z Alexandrie. 

AlbUm dobro~cov. Na ča.$op.is « Rím»· po
sla:li z USA: Re:v-. 'Slava· MQrávek, Counelsville, 
Pa. 20.-; Tere.zia Butas, Cleveland, O., 10.
(za seba a za M. Pavilonis); Janko Stefka Qhi
C8!go, IN, 9 .50 ( od týchto: Timothy Liv 2.-, An
drej M€lish (1.50, Michal Ra,k, Ján Repvon, Qyril 
Kozie~; SHvester Vil.igh, Fra-nk Lukáč a Štefa„ 
n_ia Hod.al po 1.- ); Jozef Qondár, New :York, 
N. Y. 5.- (pcl Andreja Dr..i!gela); Jozef M. 
Freliék, Whiti:ng, 1nd., 5.-; Marek Izák, Lis.Ie, 
Ill., 4.-;. Rev. Paul P. Palka, T-oledo, O., Johri 
Skrovanek1 Allentow:n, Pa., Veronika Patala, 
P;erth0 Ambo.y,_ N. J., po 2.-; Jozef Kamenár, 
Pittsburgh, Pa., A.. J. Ste.fun, Lewisburgh Pa. a 
Anna Kor.man, Chicago, Ill. (za ArinJJ Des'iatka-) 
po 1.- . Z Arge~tfuy: Prof. Ernest :Za,tko; Bue
nos Ah-es, 50.- Pe,s. Z ~cúzska": Bohuzil4rny, 
Paríž, · 2. dol. Z Anglicka: T T. Kempsto-n Hard
wick, 8 sh .. Z Tailia:riska: Slo:venskí Františká
ni, Rím, 1000 Lír, _ Zoltán Za,chara;, Rím, 500 
Lír .. Na \ttečencov: Zuza:nna. Gonos, Šask; _Kapa
da, 5.- dol., Ve:r.onika Sltof'Čík, Pittsburgh. Pa.1 
2 ,.:._ ; Slovenškí utečeirci z .Angli-c-ka pre sl~•ven
ských utečencov na Liparo<:h 2.- dol. Na sv. 
omše: Bohu.známy, Rim, lóOo Lír; Marek Izák, 
Lisle, Ill., 1.- dO'l. Pán.Boh zaplať! - Všetci naši 
odberatelia, ktorí podporia tohto roku časopis 
«Rún » väčšou sumou ako 2.- dol. tpríbiižne 
toľko sú naše trE>fy), budú pokla:da:rií za j~ho 
zakJadateľov a ich so,znaim bude _ptiloženy k 
prvému ročníku « Ríma », ·kt orý ibúde v tUnele
ckej väzbe odov:zdaný ako dar Sv. Otcovi. 

Odmeny pI'e. horliteľ~v « Rúna ». ,iz -príležitosti 
prvého výročia od svojho založenia S.I.K. vyp-i
stije tieto oqmeny pre horliteľov « Rím.a ». ; l. 10 
dňoyý bezplatný, p obyt . v Ríme pre -ka:ždéno jed
notlivca, ktorý! 1zí:ska na prediplatnom alebo iným 
spôsoli>om do 'kooc-a· tqhto ~ku na podporu. (< Rí
ma » 3-00' dolátov; 2.- 7 dňový pobyt _ v Ríme 
pre tqho·, ktp- získa ~00.- dol.; 3;. 3 dňový po
byt -v Rí±ne pre toho, kto zí~ka 100.- qol. Pod 
,bezplatným pobytom sa rozumie ubytovanie, 
stravovanie, prehliadka Ríma a Va tikánu,, ú
časť, na slávnostiach a audiencia u Sv. Otca. 
Kto by do Ríma nemohol alebo nechcel prísť; 
tomu v pcimeran~j cene__ pošlet:rie nejakú pamiat
ku, .ktor-ú si -sám môže bližšie určiť. Okrem 
týcht,o veľ.kých ódmien budú aj menšie odmeny, 
ktoré si každý čita~ľ « Ríma » pri t roohe do
brej -vôle ľahko môže zfukať. 
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