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s RIMOM ALEBO .PROTI RIMU? 
Nie je to po prvý raz v <lé-j~h, &> sa ) Slo

venskému .när,odu s - crlou l}.aliehavosťou stavia 
otázk1a: «. S Rím9in,, Čl protj_ ~imu? ». Po prvý 
raz ·bola ·onal postavená. ni ná ~vite, ,n~ich -dejín. 
<{ S Rímo~;~i; - 9{lpovedal n~ _ňu :r,ajn:iw~nej~í 
f,IOVeDffeký MPovník ~vät.oplu¼: a Sv:. br,1,tia Cyril 
_a. Metod, na.-;i -M,rodní apoštoli p~tvrdili: « s ··_n,í
mom ». Preto šli do Ríma, aby yysv:etlilijt,áp·ežovi 
~pôs.ob svojej pŕ.we na 'Veľkej 1'Jqrave ·a preto 
p.rija:I Sv. Metod ód rímskeh~ pápeža) poverenie 
_i:>rg}u,iliovať samostatnú -slovens\m cirlrewn~ p:ro
vincin, dQ- -~to:r;ej nemo'1}i nij~o za$ft.hovať pa
noviúci Ókolitýoh národov., I)osMt tohto rozho.d
nutil;li'. nebol ešte ná)ežite ,docenený v kres'ťa,n
skom svet.e a :my sami tiež .len v pbsledJJ,'fch ro
k(IQh začínäme„si uved9-mo~ť jeh~ ~~ji:twtí dôle
Rtosť .pre éhlú strednú. Európu. Týfu, w: sa slo• 
ve:ns]A. panovníci a naši vforoive$t,cl v· IX. stioro

·čí pridali l)ez výhraµ nai -sti,µln_: Rúna, bola., :oa 
tisfo rQkov vychod:wí 'hra.ni~ Slpve~ka .zaiste
ná ako hrani~ ~aj.zi lrnltúrou zap11dnott a ~rý
-0hodnou, Jl1-~ l{,a~lieizmom ·a:- 0::rtodoxio11. _A 
Len tejtio ok-oluosti 11nôže~ne ďa~ovatJ" re aj ~tedy, 
keď .~l~>Ve11$l..--ý št.át.. bol na· stkr~fa. znivočený, 
náro.d vyzrievali. 8' ŕáštol pod sv~tlo~ 1.-ťoi'e··vy~ 
žar~vai:o· z -Ríru:a a 4eď.. P,:rlšly pr.i~nivé okobxosti, 
bol nat'Qi'k.o yysp,elý, že' ~óhol _ prevziaf sp.ráva
µie sy-0jich:·vecí do vlastných rúk. 
~i~ Je bez, zaujímavosti a, tým rµenej ~~z dô-

ležitosffi, .žie Slováci Wklad~ .a poklarlajó: ~to 
viac ·ak.o tisícročné : Ii<YLlŕodĎ.Útie za-,platni a nik
dy v d~jináeh sa, ~ sami_. nepo$fa\ili p,red l;)rO
blém, či majú ,ísf š · Ri'inoiq,7 a!lebó pri)tf neniii. 
~edvkoŕve~ :však Mlí _postá;vení p.red túto voľ
bu, bolo w }'Ždy na; ~tlak uiyeli n,-árodo,y. Ale 
n~h už bol tlak 9Íml_n~tí ~1,Jrflt◊'Fvek sU-i!Ý, . v 
nesko,i:j~cli od.pove,diooh: Sltwátj- ib~ ~tyrditi tú 
odp,óve(ť, kt~rú 4~1 kráfs, §yätoplµk a $,v,~ l>Jj~
tia Cyril·~ ])[efud:·<,<S Rím:om >?- Ci:n'žna Slove:Q.
sko. ,j_);tdlý husitské. voj~ká-, hl.eb.o ho zaiia.ia "'bllt 
ref.-Orinác.ie~ až ~na n~pakné výmmky $lo'Vensko 
os~Jo s R~om. . 

Ni~t sa čomu čudova~, že JlO J"óktt 1918, keď 

sa 'Sfoven:sko dosbl,lo do j~dného-štátu s Oethmi, 
Slpyáci nikdy neprispôwbili svQj dejinný postoj 
Je i)rúd'om, ktoré po~ heslom:. «ťPreč 9(1 Ríma>, 
~k lomcovaJ.y národom ,českým. Oživený husi
ti'ť1nus na Slovensku nemal pôdy., 9:-p~o(o ne:1,ap\J.
stila tu ko,rene ani husitská českobľatská cir
ke~:,, aini takzvarui česko,sioven~ká p·olQneyer~ká 
cirkev a ,tým men&j divé .. ~zbo.žitjctvo; ktQré zba
vm;alQ v Cesku na (j$foe ľudí nielf}n , ,fory v. Boha, 
ale aj akejkoľve~ p1,i~lušnosti k Cirkvi. Postave~ 
nie Cirkvi ,a:'L do konca dnJ}tej svetovej vojny Q
_sutlo na, Slovensku neotr$ené a pritub1~ť n;:íš
:tJ_q nár~,k RÚtlu llfflotlmutá. Treba na.· to· veľ
~~1 qa,vklt f\l,ntázfo,; ak enoo. dnes n)ekto vidiet!.na 
SlovenSJ..71 hnutie, kt~ré: by sa usjloval6 o uvoľ
nenie sy~zkoy, lif,oré tu má Cirkev s Rúno~. 
Všetky prejavyr_ ktoré by potvrdzov:aly j_~,stvova
nie- takéhoto hnutia, . sú jednoducho vynótené a 
Cirkev, zbl}Vooá ,,šetkých moonos.tí· obrany, ne~ 
smie ukázať svetu, že tieto hlasy n~majú 59 sló
wn~b:ým nábozensl..-ým a národný~ životo,m, :tl"a
díefami a čit.mi nič ·,spoločnéhO'. .Slovensld kafo
líci ,doiµa; Q.emô~ a ne,sµiú povedl);ť, ~ idú a pôj-
4u s . RímQm; že nezr~a ~voje . na,jhlbije, pr~
sved&mie a ner.ozmárnfa, najdrab,ši~,dedičstyo po 
praófu66h. 

Slo~,áei nebolí l} nebudú prôti Rímu. Taltá je 
p:ratda, a pravdu nemožno u,mlča.ť. J{eď našim 
ka'tolfo1..J1in br~fo'tn doma. zaviazali ústa, náš ča::
sopi~ « ~ím?> berle -na seba,•ťažJIÚ .~ -i~pov(lJI,nú 
úloliu·,hoyo:r.iť v ich mene·nielen k Slov'á;kom, roz
trúseným po cel-Om -svete, ale aj k cudiine; •~~rá 
líl'aili a poSudzÚjé. A:. dnes, vo eh'41i, keď si mož
no -innohf kladú otázku, či Slovác.i pôjdu 'S Rí
J/1-®'.,l,, a.té.bo pod nátlakom obrátial -sa proti. nemu, 
íni?:fo~e, v· plnom · povedomí našej· zodp.ovťdnosti 
-vylilásift: . . ' 

Sl<>--Váci odppvedali na- <it4zku: « S RÍlnom, či 
pŕoti :itímu. », už. pr.e,(l tisír rokmi. O,i:Ipovedali 
« S 'Bíinmn >I.'. Tá;to odPQveď. ur.čilá uáš dejinný 
Vývoj; p.ostavila .n,ás _do rad~ kultúniyéh nároclo:v 
a dnes nemáine príčiny;, a\b-y sme ju menili . .Boli 
sm~, sme a budéme s Rímom. 
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Vil TH. 
A lso for the Eternal City thls is a rather gloo

my Age, after the splendour that was íts age oj 
Chrístian Martyrdom and the glory that was the 
other Age whicl:,. jol·lowed tlie Christian Triumph. 

Something lik_e that, happened also elsewhere. 
ln contradistinction to the insurgents Mohammed, 
Eradius or Leo III - the Bizantine iconodast 
lf mperor - Chrťstianity was then enlightened by 
few but splendid figures oj Saints, as lsidore of 
Seville, Bede « the V enerable » and ]ohn 9f Da
mascus. Th' s the tíme too of spme intellectual 
chutch leaders, as Alcuin· or Paul Warne/rid. 

The Rome of the Seventh Century - as before 
and after - · was glorified by some bright slars 
shíning on the Papal Throne. 

The Century w:as inítialed under the leadership 
o/ a saint Pope, Sergius (687-701). To him, in 
ihis same Century, /ollowed five more Popes who 
were crowned wíth the aureole o/ sanctity. 

H ere are their names and their deeds. 
St. Gregory 11 (715-731 ), a Benedictine monk, 

by Ar,iastas(us· B{pliothecarius was styled ps (( a 
man, pure in lije~ ťearned in Holý Scripture, elq
quent of speech and of resolute will ». He inítía
ted the conversion o/ Germany by despatching thi
ther, as m-issíoriarres, SS. Boniface and Cdrbinian. 
He b"adly opposed the iconoclastic Emperor Leo, 
the lsaurian, and the Lombards of King Luitprand 
and, with several other Churches, he restored the 
glorious Abbey of Monte Cassťno. His body rests 
in St. Peter' s BasiUca. 

To him succeded St. Gregory III (731-7 41 ). 
ln its sformy Ponti-/i.cate, he organize·d the Church 
in Germany, nominatľng, as ŕts first Arcbishop, 
St. Boniface {732). He continued the struggle 
with the lconoclasts, bicak_ers oj the Roly l ma
ges and - against the Lombards e>Verrunntng !ta
~ - he sought ľne aŕd of Charles Martel, the 
Franksh leader. 

St . Zacharias (74.l .752} was a Pope of cospi
c~ous learnlng and piety. lt WdS he who gave 
the important decision which replaced the Mero
vingían by the Carolingian dinasty in Franc.e. 

St . Paul 1 (757-767) was the hrother of his 
Predecessor, pope Stephen fJ. He sirenuously de
fended, against the Greek Emperor Costantine 
Copronymus, the catholíc doctririe oj t:he ttenera
tion due to piciures and statues of Christ and 
Sainfa; hé was thé protector o/ the persecuted for 
ihis veneration a-nd, in Ro.me, he restored and 
beautified the Chu:f'ehes,• c;md; enshríned the r:.elics 
of many Saints. He was buried in St. Peter's Ba-.,. s111ca. 
. This same Centú.ry ends with another saintly 

Pope, Leo Ill ,(795-816) who, in the .night oj-:Chrŕ
stmas of the year · 800, in St. Peter's croumed 
Charlernagne Emperor of the West and Advocate 
of the Church, as well as ·the Protector anJ De
/cndcrs of its rights. He did much to build up 
again the ruined Rome, and more, by his• holy 
lífe, to insure temporal as wcl as spin'tual pro-
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speriťy of íts inaliitants. His body is huiied in St. 
Peter's. 

These six Roman Pontiffs wíth their noble Ii
ves crow.rie/i thŕs hard sevcnth Century with a 
jewe}led diadem of Holiness. 

PETER C. ČHlMINELLI 

Z ČINNOSTI SV. STOLICE. 

Pohľad na činnosť katolíckej Cirkvi v týchto 
časoch vykazuje na mnohých úsekoch ná
vrat 'k normálnosti, hoci v rozličných kútoch 
Europy a celého svetla účinky poslednej vojny 
sa ešte stále veľmi živo pociťujú a sú ako ne
zahojené .rany. 

Kým dharitaitívna činnosť Svätej Stolice ~e 
dostatočne ·známa: verejnosti, menej známa Je 
činnosť Rímskej 'Kúrie, ktorá sa stará o roz
mach Cirkvi vo svete. Túto činnosť prevádzajú 
Posvä,tn.~ ~ongr~gácie a tu v krátkosti podáva
me jej novši prehľad. 

Posvätná Kongregácia konzi.storiálna vymen~
vala roku 1948 65 sídelných arcibiskupov a bi
skupov a 43 tituaárl).y,ch. Založ~~ ~t:fl'~ nové bi
skupsťvá a postarala sa o ro'-llic11e tne potreby 
cwkevnej správy. 

Posvätnii Kongregácia pre Východnú Cirkev 
upevnila svoje pt>sfavenie v rozličných kraji
nách, ale utrpela aj škody : v Palestíne násled
kom vojny a v Rumunsku prenasledovooím. 

Posvätná Kongregácia snQmová sosbierala . or
ganizačné a štátisticl{é dáta o či:nn.osti katolí
kov v rozličných biskupstvách a dokumentárny 
materiál o práci rozličných organizácií, dejstvu
júci\ch na poli proti!niábožnenskom, pvotikres
ťa:nskom, protikatólfokom a protikňazskoro . 

Posvätná Kongregácia rehoľn:ícka schválila 
desať nových ženských rehoľných kongregácií 
a študujé 'Žiadosti, ktoré j~j predo~trelo vy~e 50 
svetských ustano.vizní. 

Posvätná Kongregácia šírenia viery mohla u
stáliť ~voje sty}.ry s väčšou časťou území, od 
nej :závistacich; le~ politické zmeny 21načrie v,plý
vá.jú na chod misií. Následkom vojny vytvorily 
sa nepriaznivé podmienky v Indii, Cíne a Ko
rei ale :napri~ lQmu vzmáhajú sa, misie vo všet
ky~h ostatných čiastkach sveta. Domorodé re
hoľné kongregácie mdhutnejú a pápežské mi
sijné diela prekvitajú. 

Všetkým ostatným, 'kong;r~gáciám, cirkevným 
súdom á úrad(»n, z ktorých sa skladá Rímska 
Kúria pribúda pr-áce postupne v takej miere, 
ako s~ zlepšujú a _crookonal\1jú styky medzi ro
zJ.ii.čnými 4r,rajinami a Rhri.0iln. 

Osobitným styčným orgä.no.m Rímskej Kúrie 
so .svetom je vatikánsk-a radiová rozJtlasová 
stanica, k:torá šíri denn~ v rozličrlých jazykoch 
iprávy · a myšlierilky Sväťej Stolice. Kddý;:' deň 
sa na vlnách tejto rorzhlasovej staill.ice ozýva aj 
ná.5 slove'Il5ký jaey~. 
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OTCINA M Q J A Slovenský obzor 

1V'..11oval som ťa, drahá moja otčina slovell!Ská, od najútlej
šieho veku a s rokmi rástla aj moja láska ku tebe. A láska moja 
bola taká! veliká, že som ti ďáva:J. všetkoi a za odmenu ty si sa sta
la celá vlastníctvom môjho srd'ca. Nebolo v mojej láske ~ajmen
šieho sebectva, lež moju prítulnosť odmeňovala. si kráľovsky. 
Veď 1lleŽiadal som od, teba majetku a ty si mi dal~ po<:it, že všet
ky tvoje bdhatstvá\ sú aj moje. M-oje, celkom moje bolo nebo be
lasé i oblačné, ktoré sa nad tebou klenie, moje boly vysoké ho
ry· i hlboké do1i.ny, mne patri.:lYi tvoje žírne polia i hrdé skaliská, 
mal som tvoje potoky i meky a všetky dediny i mestá patrily 
mne. Kdekoľvek a kedyik:oľviek sa kládla tehla 1k tehle, mal som 
pocit že sa m{>j dom stavial; každý meter nových ciest i železníc 
ponúkal mojún pohybom rýchlosť ,a pohodlie a každá puška v 
ru.kácl,i slovenského vojaka bola sa moju obranu. Ani slávu ne
žiadal som pre seba od mojej otčiny a hľa: celá jej tisícročná 
sláva ma pokryla. Hrd:in.stvá mnohých generácií bojovníkov sta
ty sa moj~u hrdosťou, lebo ž.ily vo mne; najkrajšie spevy básni
kov napájaly dušu moju nekonečnou sladkosťou, ktorej som sa 
neved.el nasýtiť. Nuž čo -by som si ,bol ešte fuitlal? Všetko som 
mal a mal som vfac ako r<WJprä.vkoví boháč.i, lebo moje poklady 
neboly uväznené v Cihla,dných panci~vých pokladniciach, ale 
ako krv kolovaly, rmnášajúc radosť zo života od západu na vý
chod a od severu na j:uh. 

MylSl.el so:n:i., že moje šťastie potn,á večne. Myslel som, že 
niet nebezpečens~va, ktoré bľ ho mohlo otriasť, myslel som, že 
na celom svete met síl, :kto.re· by ho mohly rozvr:átiť. Sám Bpih 
držal nad tebou ruku ochramnú aj vtedy, keď celý svet menil sa 
na prach a popol. Ostro.vom šťastira si bola a prlsta:vom istoty, 
keď okolo teba ,penilo sa. more vášne ia. ne:ná.visti. 

.,A. potom prišla tá najstrašnejšia chvíľa, pre teba i pre mňa, 
otčina moja. ~sledný otr3:5 v.odny rozčesol ťa nadvoje, posledná 

, vlna svetovej burky vyhodila ma z tvojho bezpečného objatia db 
povojnového mi.ä!tku. 

Veldká bola mo~ bol~ť. Taká, veľká, že som zabúdal na 
tvoje bolesti, otčina moja, keď som iblúdii cudzími ktajiriä.mi a 
hľada:l pristt_:ešii:· Chcel som sa vy_žalovať svetu zo svojej biedy, 
ale n-ebolo usí, co by ma 1boly počuvaly. Cest.a.mi znivočenej Eu-

Vysoké Gaťry pri Ždiaré. 

Vysviacka novýclt slovenských 
biskupov. V nedeľu dňa 14. au
gusta t. r. konala sa: v Trnave za 
pritomuosti všetkých slovens
kých cirkevných hodnostárov a 
veľkého zástupu ,veriacich slav
nostná vysviacka dvoch nových 
slovonských bjskupov., ktorých 
nedávno vymenovala na tento 
vysoký úrad -Sv. Stolica. Za bi
skupa a apoštolského admini
s trátora trnavského bol vyme
novaný Msgr. Ambro:z Lazík a 
za .biskupa, apoštoJSkého admi
nistrátora rožňavského Msgr. 
Pobožný. 

Americkí Slováci u Sv. Otca. 
Známy americký Slovák Pavel 
C. Kazimer, ktorý j e teraz ako 
fU<J1kcionár veľkej americkej ka
tolickej organizácie NCWC na 
ceste po Euvope, kde pracuje · 
za príchod utečencov do USA, 
bol dňa 11. augusta t.r. prijatý 
u Sv. Otca Pia XII. na zvláš tnej 
audiendi, počas ktorej sa Sv 
Otec veľmi živo zaujímal tak o 
bolestné položenie utečencov, a
ko aj o slovenský národ. Sv. O
t ec na konci audiencie podaro
val p. Kazimerovi pamätnú me
dajlu a dal tak jemu, ako aj je
ho rodine, priateľom a jeho prá
ci svoje apoštolské· požehnanie. 
Po Pr. Petrovi ID•etkovi je to 
_už druhý vynikajúci americký 
Slovák, čo ,bol v posledn:om čase 
prijatý na zvláštnej audiencii u 
Sv. Otca. 

Zo slovenskej štatistiky. O 
privod.zenom pohybe obyvateľ
stva na Slovensku si môžeme u
robiť aspoň príbližný obraz pod'
!' a štatistiky, >ktorá sa vzťahuje 
na mesiac máj· 1949. V tomto 
mesiaci bolo 1I1a Slovensku 277·5 
sobášov, narodilo sa 7851 detí, 
z čoho 129 mŕtvych, umrelo 
3476 ľudí, ta.kre prirodzený prí
rastok činil za máj 4246 duší. 
Koncom mája 1949 malo Slo
vensko 3.484.071 obyvateľov. 

Snemov~e siovenských or
ganizácií. Najväčšia slovenská 
ovgani.zácia v K~nade Kanadská 
Slovem;ká Liga vydržovala svoj 
VII. Kongres v júli a v auguste 
mala Z'as svoju XXX. Konven-
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cJu na:jväčšia. slovenská. katólíc
ka p:odil):Orniá organizácia v Spo
jenýGh Štátoch Sveroaqie;ri
okých. Pná SlovooF'ká' m(~éljc
ka J et:in~~a, Na k<:)!llgr,~ a -lfon
vehcii zúca:;;tnili $a. WOlQhÍ popre
dní J?redstavitelia s~oveiiského 
'života v KaJnade a' y USA. 

Cyrilo-lUet.odéjs~é\ slávp_osti. 
_Sviatok ,:slovenský;~h apošto~o:v 
Sv. Cyrila a Metoda bol, osiáve
ný veľmi dôstojným spô$ôbô-m 
vša:de !!ia svete. kde žiJ·ú· sloven-

'· áki katolíci. Na:jkra,jši~ a na:jm:o-
hut:nejšie boly všaik tieto oslavy 
v Spoj~1,ýth $tát~h ·severoa
merí~kých; kde je úcm Sv. Cyri
la a N,ľetoda vefäni r.ozšírénri a 
zasvate,né je im veľké, množs.tvo 
slovewkyeh farm.ostí. Cyrilo
Metodejské ,sláívn:qsti arileri
ekýoh Slovákov v~budily vé~ký 
zá):ujem najmä v · New Yo~k;u, 
kde sa v " kilit.edrále Sv. Palr<ie
ka zúčastnil ' 01a ,;ni~h: a,j J. E. 
Aroibiskup N\ew-Yorksky Krar
d'inál .Spelman s veľkým počtom 
vysokých cir.kevt:1ýc:h hodoostá
rov. Sy. om,š:u . sľi.'tži.i .2illáiny slo
venský nár:odovec · ,Ms.gr. Štefan 
Krasul'a. Slováci z New Yorku 
a, ol©lia sa 1:ia bolrosl.'ližbá.ch zú
častnili: vo verkom pqčte: Vati
k.án.sky rozhfa,s a tlač venovirly 
tejto udalo$ti veľ-kú pozornošť: 

Usvool1y slóvenského . Spevá
lrn,. :tv.lladý slovenský operný spe
~átk Rudolf Petrák, bývalý člen 
bratis:lav;ského Národného. diva
dla a 'vieq.~skej o.pery,,ktorý s,a 
už a$i aj, roka na:eihod:í v lJSA, 
po svojich -6.$peehoch v New 
Yor,ku mal no~~ úspe(i:hy aj v 
Chicagu. Ameri~kí · SW>v,ácí veľ
i'ni čaisto pozýv:a,jú: Ŕ,uáolt'a Ji>~ľ
lraka na rozličrtéi'slá:vnusti; aby 
ich P,:fogp.m obohatil svojim 

-~I)evom. 

Ca,.~pis·· pre ppučenie a zába
yu . .Po9- názvom « :Mladosť >> za.... 
čal vy.éhodiť nový st&veriskj ey
klo~tilov.·any !Ilešačiú-k. Zodpo
vednÝ'IJ+ r~aktoro:in je Vlado 
Dar,čík.. P:redplf!.tné na .rok 2. 
<lol. V časopise je v~ľliiá ro,. 
mánová priloha, v ktorej sa 
na pokračov.aňle uvetejňuj~ r,o.. 
mán « Ag.onia: veku» Od ~µ:dol
fä Ľ>ilon.ga. A<lfeša. redäkéte · a. 
admiriist~iície Je·: « ·MLADOS'l', 
~1;1:e:nos Aii'~ , Jose· Peiruna f9'28,. 
Beccar1 F.C.C.A.1 Argenttna-. 
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ropy ako nekonečná 1a,v:ina valily .sa stá;tisíce mne pod,obných ne
š.fuštm.ikov a ikaždý z ntch mal 8Y191u •bolestnú históriu. V o jnové 
mo.re •illenávisti .zmerillo s·a na more povojnových bolestí, v kto
rom bol:a moja. bolesť iba nepatrnou kv.apkoiu a v ž;al,o~tp.om ná. 
rekiU. môj plao ,iba §eles~orq., prehlušený:m v kvílení miliónov. 

Dlho ,som premýšľal o mojej bied~ a n~šťas~, kým. SQm 
,prišiel na .to, že moja .bieda je len časťou tvojej, hieq.y a moje 
nešťastie i:ba ,slaJl>ým obra:zom tivojho nešťastia., otčina moja. 
Nie preto som ťaj;Jxá.tiľ; .že oorun!ice ma od teba delilý, ale pteto, 
že ty sama si ležal::t v prachu. Ubťtá a poiúžena. -S.o slobodou vza
li ti v,šefä~, čím si bola ibohatá ia č~ si boih~'cymi robil-a svojfob 
synov a dcéry. A v ·tômt;p poznaní n,ašli sme s:a znova, otčina 
ru..6ja sloy~ská. 'N:espájälo n;ás už :vi.a.c. spploiné 1boliats.tvo. Po
šliapaná 1~la kt'á$a a sláva z:a,šlyc1!J, čias :001-a iool SIJúomienkou. 
Ost~ nám ,tba p:o:le,,sf spolú<'i111á. A l~ska, ktorol.!,. spie merali 
hlbku llľášho nešťastia, 

Dlhá je ter~z moja . púť a neviiem, kde s_a _ona . skončí. Ale 
kdekoľvek ma ces.ty moje povedú, ponesiem s-i .:s,pomi.enku n·a te
ba krásne moje Slovensko otčitm milovaná. Moje srdce ostane 
ti '.verné o. oči moje·rrezradia ťa nikdy, i kel:>y ii.ch všetky ·,krásy 
tohto sveta vábily. Aj jazyk môj sai ozv~je ip~ spomienkou 
na t,e,ba v modlitbách •za ,tvoje šťa$ťie, vo spév,e. na tvoju ehválu 
?; v kliat'b;'téh m všetkých, čo rti spô~bm · bolesť. Casfo s.oní už 
pod ť,~rchóu v1astnéhQ- o.sudu lµeša;l, ale na pokraji zúfalstva 
zaehrá;p.il;a ~ s.pom_ienka na teba a yi~ra v .téba a tvoju budúé
nosť. Le~o de~ tvojhô ?l'>rode;nia priq.e. N~viem ik~y, ale prí
de ajasaľ!ho chcem dožiť. Viem,ďže 1budeš chu~á'bn,?,, otčina mója, 
viem, že budeš z .mnohých ráin ťažkio 1kr'váca!ť, tl{ed' sa w~ťim. Ale 
nič. inelfudeni od -fuba ~,a.ť, l~bo·ja príde:m, aby som ťi p0núkol 
to, č.o SlJ.. mi pô,čaš týchto strá.šnýoh TO~O:Y podaruo zachrániť: 
všetku.ni.oju }á.'<.i.llm k ~be a vš.etky moje sily. 1\-Ioj.mír Zvo.n. 

MOJA 
Dô. Caffé Gi·eco chodi~l>'atn. 
Azda ťai nájdem po stopách 
Vyhnancov, čo .tu čakali 
Na (voje skôré zjá:v~nie -
A~a tu bude,Zlitkliaty 
Verš ,básnikov; čo k '.n,eb~-.i1'1ll 
~jvyšši pro~st zamieril 
A

0

,padoJ v oo.ubi,éj pokore 
Naľ chladnú .diazbu ki).tedry -
Atda tra· nájd~m v painiatlťe 
Na]bôľnejšielib ,·caká:n.ia 
BojO-vníkpv; čo od múzy 
Unikli ~ .bránam spa:rťanskym 
A viac im bola sloboda 
.A za ňu boj, než.,poézia - -

Aj tu, si ale ~údzia viasť, 
Tu 'Si ťa. v Jpál_e,.. j}finá:šám, 
Tuná :niet,, tvojli~-:-zjav~nia, 
Tu os~eš a tifňonl si 
!}ne~ké>reneJ. '.j~n~ -
Zivá a ·ničia•na1niatka 

' .. ' .. ' .t'. . . ' 
Ne,~bíkí1é'ij z n1caohu zotletá. 
Páliš.sa~ ifovej'bples:t,i, 
MickiewľCZQVi neznáma, 
On.bil sa o vlasf,podQhnú,, 
Tape¼) nlesól obraz· jéJ, · 
Pri.bíjal vyzyu na brány, 
Zvo.riil na výšku p~6v, 

Modlil, sa vzýva), zaklµiaJ -

N~zjavil sa mu obraz tvoj. 

Ty. si Jen 
1

0,<Íli~ľ neskrotný, 
Podobu nikdy nezjavíš -
Aj to- si,, čo sa krvaví, 
I ša:rlät hrdej 7.ásta~y, 
()o vystie:ra sa. po boji 
~ru µúkye tváre zosnulých,
Äzd3/ si iba nepokt)j, 
Hľadať ť~, neuájs~, najkraj,Šiu 
ltrutá si hoéi najsladšia, 
Ako šíp sa vždy -vystrelíš,. 
Obcliwjem tvoj čarrostr.el, 
:Nikdy ša. mu dosť n~uhnem 
A kecľ ~ v t"oj:om nái:nčí 
Mjvam $i ni,tvždy S]tt)~ínúť, 
Ňie je, to 1r~•~ $111i'té}'~. 
Ca.-.om {la, v.~tk:o 'Wlieči - · 
A zno.vu tvoje1_.číhanie 
Népokô-jí' cí~ľ ýYhnaneo:v; 
Znovii ťa-drá'žitiť poklusoN,· 
Vyjsť; na. ho.:Hzont. h~1niwiy, 
Až:~ raz s6neš1'oít1;oú 

· Tých,·oo,~auikdy nen~li·- ·• 
,,A len Jie~kol'e: p:otoi:r;lšcy9 
Poqľa ~cň_ z~kov ~po~fi tla. 
(Uryvok) 

s. M. 
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HLAS OTCA 

ZAS'íÓJ ŽENY V SOCIALNOM ŽIVOTE. 

V <l!nešn.om •čísle 
pcinášame vyň.atok z 
reči1 kitoru Sy. Otec 
Pius Xll. prehoYQril 
k ženám o iéh posl'3chÍ 
v sociálnom živote. 

Ná,p:favu prines.ie i
ba živá vi4;)ra, ktorú 
treba pe&tovať. 

Stáile hla~jšie a pre.nika.vejšie ozýva sa tak 
z Europy ako aj' zo zámoria volanie o _pom~ pre 
rodiny mladej generácie; ktoré sa nachqdia v 
nešťastnom položeni. Je . zn.áme, že veľkú časť 
tohto nešťastia zapríčinila vójna: z·apríčinila ona 
n~jmä' misijné -a smutné tozdefonie mili:ónov man. 
želóv a rodín, aJko aj zniv-0č~nie nes.čiselných do~ 
ID!TV, Lež rovnako pravdivé je_ aj to, že po~tatn~ 
a nra-vá príčina tohto zla je.ešt~ hlbšia. Tú musí
i;ne hl'adať v tom; ·Čo s~ jedným slovom volá 
hmotárstvo, v zavrhovaní, alebo aspoň v nevší
ma;vosti a zanedbávaní všetkých ná;boženských 
a kresťanských hodnôt, odvrátení sa o~ Bplil;J, 
a Jeho zákonov, od: bu<l.úeehó ~v-ota. vo v:eč:nosti. 
Ako mo-r preniká hm.ótár,stvo _stále viac byló;Sťa
mi a 4onáša svoje skazonol:l-né ovocie v manžel-
stve rodine a medzi mládež-ou. · 

Môže sa povedať že mravy véĽkej časti mlade
že sú na neustálom úpaclkú. A to nielen mravy 
mládeže mestskej. Aj. na vidieku, kde k~ysi kvi. 
tly zdravé a siln;é: zvyky,_ mravný tí;padok je len 
o inálo· menší, lebo' ninoho z t:i:>hô, čo v. mestácti 
sv~~ :k paráde. i pôžitká~nvu, Jl1á· už dne,s voľ
ný rprístup a,j na de4IDu. Povrchné l->y -boio pripo
mínať, _a!kým spôsobom radio, a kino boly použité 
a zneužité na rozšírenie: hmotárstva a ako o
krem tobó zlé knihy, .nemravné obfá'Zlkóvé čas.ópi
sJ, ďi,v~d1á, .n~slušn:é tance a ne.silu'omnos.ť na plá,. 
žaeh pnič-i.n'.rlY1 sa o zvýšenie povrchnosti, svetj.c
kosti a smysé-lnosti mládeže. M:ra.wý upa;á.ok 
1P~ p~fo4J. ·.::i:ko smutný n~sledo}r nevevnosť ma!]-
ielstiev. NJ~t deľa, pre;· kt-ocy by Cirkev vo väč
šej ruie1'e použila všetky svoje Šily, a:ko pi~ zá-
0hranu rorliny ia ,i:nládeže-. A z tejto príčiny!_sa oil'),_a 
obracia v prv:om ráde na'v:á-$, ženy: _a matky kre
sťaílské. Sľubujeni:e, že pokiaľ, môž.~t~ pŕís.pieť 
na prevádzanie z<l.ra,vej ~odálnej politiky v p:r:o
_spech-: rodiny a, kresťans~ej mláilež~, môžete-i;;tá-
1~ r;í:,tať s ÚČ:innou pomocou Cmk:vi. Katolíe;ka 
Cirikev podporu.je pevne zásady sociálnej spra
vodlivQsti. V· prvom .ra.di sú nep6~tr-ádateľné by
ty, na:.j:rna pr.e tý-ch, čo chcíi .za.ložíť rodinu, al~bo 
s:Í ju: už. zaikladajú: Môžete si pi:edstaviť -náliťha
véjšiµ sociálnu pofré~u ?: Aké _ bolestné· je vidieť 
mladých ľudí v 'fokoch,. ·keď--ich prjfodzenosť je 
,najviac naiklonená k niatiž"elstivu, ktorí-musi_a čip
káf:rok.y a. mky,1en pre1n~o.ó'\µ.tqk bývania,. P.o
hnite,.teda;.) nakoľko: je to vo .vašich silách, z.ado
váŽoyanie domov, aby; dôstojnosť manželstva a 

výchova detí nemw,ela trpieť pxe tento nedosta
tok. 

Hocivšak uzriá.vacme všetku dôležitosť zdravej 
soc-iál,n.ej poliitiky pre zádh,r~nu ro~ny ktesťa;n.
skej rnl·ádeže, jednako ona je iba' jedl+a j3rl0žka. 
Veď. v opačnom prípade ŕedin.y ľudí, žijúcioh v 
pomernom bl~~obyte, nemaJy by byť (~ko je 
v sk).ltočnosti) taki$to,. ba možno ešte viac vysta
:vené úpadku, ako s.ú rodiny chudobné. Neboopec 
čenstvo ta:k p-re rodinu aJko aj pre mládež je o
chalmutiel vo viere, v bázni božej~ v pobožnosti a 
s:v;ed.omitôs.ti1 náJk:aža h!rnotárstvom Tií~len v ú- . 
sudku a myšlienkacn, lež aj v praktiGko;r:n živote 
a to aj1 u mnohých fukýc};,,, ktorí hy chc~'ili ostať 
veriacimi. 

1Proti tomuto ·;,!u je iiba jedm.ia. cesta k náprave: 
Pevnosť_ VQ viere u r-odičov, kto:i:i príkladom, ná
hoienskpu, náukou ~ mravnou výchovou vzhu
día aj v deťoch 'Ileochvejnú vieru. Pevná viera! 
Teda nijaJká ;povrichinosť, !11ijaké formy bez o!bs-a
/hu a anUnie iba citová •z-bo~nos.ť. Zb-Omé zvy,ky, 
staré kresťainiské- tnl,díoié, počnú~ krížom a svii
~ými obrazmi, zaiste musia. ·poží-vať najvyššiu 
úctu. Ale: ony majú svoji smySel iba vtedy, .:ak sú 
zasa{l.ené: do pevnej vnútornej viery, ktorej stre
diskom sú veľké lcresťrunskél,čnosti. Akú nesmier
nu :µodnotu má napríklad myšlienka vsatlepritom
nosti božej pre činného a veriaceho človeka a 
aká je to ,úeporovfätteľnä..rpomoe pre výohoyu de
tí. A rodiičov:ský p~k!Laid:! I~to"by neipo?filal Jeho 
nenahraditeľni1 účinnosť? Modlitba matky a ot
ca spolu -S d~ťz'll.i_, sv~omité svätenie ~a.tkov1 

dôstojná reč, keď ide a ná!boženstv<n1, Cirkev, po
~-◊jnosť a.usilowosť; čestný, ·usporiadaný spôsob 
zivota. 
Keď kedýsi vide.fa matka prvé prejavy dospie

vania u sv:oji0h detí, zd.vojná~obnila s;vo-ju 0stra
žitosť a · starostlivosť na. 9chranu io.µ nevibno_sti, 
rra upevnenie- ich-čilos,ti v neoe~eených rokoch a 
uspok0jova:la s~.,.keď ich vid~la, že si plni~ verne 
svoj~ nálboženské po.vm_ností1 že i,vätia: nede}e" a 
zasvätené svj;atky. Niet pochyby o tom, že. boly 
v každom cáse mravné poklesky. Lež ,keď nábo
žen§ký: život ool ztliravý a siiLný, oorcoval on aj 
svedomie oa .ťo tak súkromné, ako vel"E}jné. Aj tu 
teda niet fo:iého -prcostriMku, ako od najŕa.nn~jšfoh 
rol{ov držaf. pred' očami dLi.éťa:ťa ,božie prHp1žy. 

Postavte pmt~ .švodom pa:tá;dé'nia.. a pôžitká;r
stva ·vychovu k skro~osti a jednoduchosti. Mlá
dež sa musí' zasa naučiť ov1ádnuť, ~ehi ,a nebáť. · . 
sa · núdze. Nem'á.: več1:ie: za:ťaio.váť t-0'.diifov žiado.~ 
sťa.mi , Mťoré sú títo n:ie vstave- splniť. Vy~hóvá
vajte mládež'' K· čistote; :P:óniáliaj:t:e · j~j, keQ' slci
v-ó. vysv~:tl~nia,. dc=ibrá rädá. a v:~ftenie je. n.epostrá
díiteľ•né , .Vychovávajte j_ll ~ P,(_)S}Ušn~sti a úcte vo-
či a:utoritä,m. Nie je~ ťažká v~. k-eď sa č-fovek 
podviolí Bohu 1;1,. UZ+lá .bezpodmienečnú hodnotu 
Jeho prikázaní. 
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1 x. - XI. 
. . ~-

S V- ATY ROK. 
Afe. to n.ébolo všefäo, lebo aj furec~é nebezpe

čenstvo bolo stále a &ta.Ie ·hr:0zivejšie, a pre:o aj 
pútnici sa báli a dq~hádzali len vo veľmi malom 
po'.ote. A predsa prišlo do Rú:n:a nie;k,Qrl_rn veľkých 
osobr10stí, médzi •~tórými hodno ri:á. prvom mie
ste menovl'\,ť veľkého- ariglícké)10 µč'e'QC~ a štát
nik~ Tomáša Moru, ktory neskoršie za vern()§ť 
'k_ vi~re a Rímu podshlp~ mu~enícku .smrť. Rlin 
navštívil aj yeľ,ký 1llisiprrár Ameriky) don:ľinikán
sky mní:cli Vincent z VJille, ikto:r:ý tiež :,,n'e,skor_šie 
zomrel muče,ifokou smrťou na pô~le Kolum:bu.
som o:l}javeňého ľ-{,9;vého ;;;veta. 

V ;podstate však deviaty Sv. rok, ako aj celá 
dO'qa P?,,llOVania„ Klementa VII. znamená v ka
tolíckom svete- pôčiaťôk veľkej obrody, ktorá 
vyvrcholila neskoršie_ refon;nou ':V hl_ave a údoch 
a dala Rímu i celej Citkvi znova vážn~ť a. dô
stojno~ť, do ist,ej n_:ijery. qtr~senú protestan~ký-
mi reformáciami. · · · 
Pápež·Kléŕnent VII. dá.I- tiež raziť · n& •pamiatku 

IX. Sv: ·roku peniaze, ktoré maly ma, jednejstrane 
jasličky s ná;-písom << Dnes sa zjavµa Spása sve
t-a -)>, kým na druhej" _str:ane je päpež, ·aiko zá1;:v:á
ra: kla<livkom Sv: llminu 'a n:ad ním Sv. Pé.b;r, 
kfory príviera nehel3k,ú bránu. Nad ·óhra.zQm je 
nápis: « Bráiiy nebeské $Ú· zatvorené » Okren1; 
t~ll,o d.~p~p-~.žf raziť zvläštnu r:p_edajlu, ·kf;orá bol.a 
súča~n~ aj jeho odp.oveďc;>tt n:a protestantskú re~ 
for:rnáciu. Obraz ná ,medajli predstavuje Jozefa 
Egy;ptského1 ktor.ý -ôdpúšťa svojim qra.:tóm a 
dáV:a_sa mi poz-p:ať "slov:ám.i:1 Ja-som v~š brat Jo
zef. Pápež :eh0el _- to11t~ meda-jlou naznačiť, že 
Cirkev je. vždy ochotná o.dpu~tiť: pr-ewrre-nie od· 
trhnutým dietkam a: ,privinúť: ich znova kedy
koľvek na, svoje materské ptsia. 

V.elik;Ltú.žha pá,peža Pa_vla_ IIIľ , ai~y mop,ol ot-. 
v-oriť. SväitJú ibr:fo.u -na :začtafilm desiateho Sv. r.o
Wu (155!)), sa ,n~spl'fl'iJa. Oqobxai. sa n~. večÍwsť 
prv, než moholif:ýn;lito sl{i'V!l),ostnýlm úkon~m pri
viesť ve:riaci~h do. odbobia,,mil-OSf:i.a _Qdpustkov.,Za 
jeho nástutpcu b,ol :zvt>'leny; páipež Július IlL. kto
r.ému pr~pa;díra M.to úloha š~tn~ť (}ru no na$tú~, 
peni' na Petiávu St:o-lj:éu. -V: tén tstý deň vianočh~j 
vigílie 'km'ťl!ináli - Iegáti o:tlvo:ril:i S·iV. ·brálcy aj ná 
b~z4lľkách Svi -Pavla, sv. Ján-a;v· Mtemné· a Pan
ny ~ar-Je Veľkej: CS·anťa•~fa.ria: Maggiore). Keď
že korunovácia Júhla. m. bola ustanovená až na 
ob-dobi,e po ?:apoč~.tfšv.; ťoku,_ ~. všetkých krajín 
hr1:ru)i ~a: me}én pwtlll!ici, ~1.e aj 'posol,stv'á pa.nov
uikov, J:{.to.r~· šly v~da.ť hold, U'9'Vérµ;u ;pásp,é.žóvi A
by bolq pre ~9-tm±kov. za!bwpeičené" ,bývanie a 
etr.av:ova:rúe, ustan.oú. pá)p·ež: dozor- nad hospoda.
mi ,·a fu.o~,U!ll.<;:ami, sveiria:c tút~ µlohu čes;ťiiým. a 
ené'rgický;,iil rn:iu.žo'm. S v.cllkým. finanč~ýrrí ná
klatl'Om <liai. · d:oyáižať dó B,íma-:potrebné p0fra\t'i
ny., ·1najmä,, zrno •z ,d:al~kých prmtincii .a k~d'že -c~
sty; v:edúée· do Rjtin,,,. :n,eooly n:aJ"isrea~ie vy-da.;l-

. ......, ' • ' f ,J ' - • 

i:-oik~, :;i:J::>y ~ · g:u:oe.rnáit<~rLa- rami.stri jeho štá-
ti.l sťm-aiti f> :oe:~-0~ť p:(itniiko.v. OkJférn t~jto 
pá'J)eŽOna :na:riadMe.j , ~stliyosti q p:ú:tiiilmv 
·pod, v:ederum Sv. F'iUPi:a N~ri, zvanéhq- tiež Apo
štokmi Ríma, uiworilo sa ·~l:>I'O!vol'iné-'. &átstiv-0, 
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ktoré si vzalo na star.osť pomáhať tým najbied
nej~ím. Uspech tohto 09000.eho podujatia k:tes
ťa.mskeJ lásky bOI} taký, ~ o kr-áitky 'o~: pomáha
lo bratstvo denne 6QO ipútrnikom, zao:patrujiÚC im 
j~d],o fL nocľ,ih. A a_;k.o rástol ,počet .pútnikov, po
trebu:júcie5h p.omoc, taik rástól aj počet. nad~e
ných na(:lledovrulmv Sv. Filipa- Neri, obetujúcich 
na éiobr~mn.osť, rriielén svóje sily a ' prácu, ale. aj 
!lIDOťné: p:rostried:ky. 

1Z v~·ký0h osobností, kto;r:é na-vštívily Rím po
čas ,desľateho Sv. r01ku, načim spomenúť n~:jmä 
Sv. Ignáca. z Lo,yoly a véfäého ume.ka tých čias 
Michelángela., ktorý v ~lužbách pápežov vytvorí• 
v · Ríme nesmrteľné s.ocná:rske, maliarske i sta-
vitei'sk~ diela. · 

PÍpež Jmius TIJ. venoval veľké úsilí~ na výstav
bu Apoštol~kého. ,paláca a jeho výzxlobu a počas 
jeho -panóv-ania inasta:l névidan:f rozkvet umenia. 
Na meda;j,li_, ktorú dal raziť '.? príleži~osti désiab~
hó Sv. r6k1,1, je n·a jedln.E~j ~trane_ vyopťa:zené ot
v,á.ra.inie Sv . . brány a _ na qruhej $tí;~e pti&lelie 
ba,~y Sv---._. Petra. -
Počas je~enástehol Sv. roku 1575 na päpežslwm 

tróne sedel ·UŽ trét,í.rok pipež Gregor XII,I., kto
ry skor-0:és~casne s ohlásení-in 1biullý vydal aj na
riadenia, aiby ®-S:ťy do Ríma boly opraveťrei me~ 
sfo· zásobené' pptra-yinami ~ z;bojníci, ktOri :radi 
vY'lJ.ŽÍva;li :µriležirt:osť, 'k'eď do Ríma š1y ve!!ké zá
stu:pý pú~ov, bôli tiež na pápežov rqzkaz n~-
miló.srdn~ prenasledovaní, čím sa p-q.ť _stala-bez
pečnou p,r~,maoetnéhol i.e:hudoibného, lttorý si_ ne. 
mohol najímať &-Luhov ll.ia: osobnú ochranu. A:by 
olU'ém tEilésl;i,ých aj o du0hov:nié pntréby pútni
kov bolo posťar~é., Gre.gOT Xlll. dai .povolať, do 
Rím~ najleipšieh kaza,t'eľov tých čia;$, ibuslrupov 
a kňazóv ~vii,tého' života/ a žiarivého príkla
du, medzi ktorýnii ~~ nrllátnsky aréibiskup 
Sv. Karol Borotnejs1iý. 'I;'ento došiel do Ríina 
ako obyčaj:µý -káj·úcruk,, lež pápež S:i ho tak veľ
f!ii v~il, ž~ poe·ás obradu 9tv~rarua S-y. Brány 
~i výslo~~ ~~' ru.~y st:á.l · v~a nedl.o. Pr-i tomto 
úkone st-Ma, -~ zau-júnavá p~, )ítorií ·ho4no 
spoon.e:t;iúť ,$trie'.b0íľt!é ildadivko, :J)9'hato &;d-Qibe,. 
ili, a . pozlát:ené s~ zlomdlo. v rukách ,pápeža; keq.' 
nim. udiera:], ·n-a téhly Sv. b:nány ~- por.a;niio mu 
·prst. ·· 

Vzorom kajúcn~i a zbožnqs.ti bol sám p;í
pež-, !ktorý i s.:cel~ dvorom zachoválal :prÍ$ne,pô
sťy a a.Jko inf púťnirei V;Y!koin.al návŠ;tevy hlavných 
baziJJk-. Prii náv:števe_ ba..Ztili!ky Sv. Pavla -sišíe-1- s 
nosiidiel už pri Ostijskej bráiÍ.ei!a zvyšok cesty až 
pá baziliku \iyikoniá.l ~šo v zástupe s inými púl
m,kmi. Pf~d, Sv .. brá:n.ou a ,~j~vä:te]§0.il _Sviato
sťou dliho kl\ačal,. pdhrúžený v m0.dlitbác,h ta.Jkže 
je.ho ,prl}dad priamo strhávitl y~e,tkfČJ:Í .. veriacich. 
Vyik()llcaíl aj 'llá.vštevu šv-. 'SChodoy, ikfuré prešiel 
~oleňačky. Počet.pútnikov. aj ~as:tdti:to. S.v .. -ro
ku, /bol-veľký. Niekto:r-í historitj, ith odb.adujú na 
400.000, rto iní pn1k1ada;jiú tofo' číslo za mrnľé; lebo 
lEin. P'óčaS" zatv:ára:ni:a Sv. br ány pni ttken.čéní je
denásteho- -Sv. ,rok-tr sa icli z:úoastriilo. 3QO:OOO. 

"" 



KAPLNKY VO VATIKÁNSKOM 
.., 

APOSTOLSKOM PALÁCI. 
Sixtova. ka.plnka. 

(II.) Hneď vedľa vii.dime vyobrazeného 
Krista Pána, ako sa v sprievode anjelov ubiera 
na púšť, aby sa postil a bol pokúšaný diablom. 
Druhý výjav, namaľovaný v ľavom hornom ro
hu obrazu, predstavuje diabla, ako vyzýva. Kri
sta, aby premenil kamene na chlieb a nasýtil sa. 
Tretí výjav, odohrávajúci sa na streche chrámu 
{znázornené je priečelie rímskej nemocnice San
to Spirito, založenej Sixtom IV.) predstavuje 
diabla vo chvíli, keď vyzýva Krista, aby sa Vľhol 
dolu. Stvrtá scéna, zobrazená· v pravom hornom 
rohu obrazu, predstavuje diabla, rútiaceho sa do 
priepasti a anjelov, pripravujúcich občerstvenie 
pre Krista., zmoreného 40 dňovým pôstom. 

3, Povolarue Petrm á Andreja za apošto
ldv od Dominika Girlandaio. - Dej sa o
dohráva na brehu Galilejského mora, ktoré sa 
tiahne na spôsob rieky uprostred rázovitej kra
jiny, posiatej štylizovanými mestami, pevnosťa
mi a kláštormi. Na ľavom brehu jazera Kristus 
požehnáva Petra a Andreja, ktorí sa odhodlali 
zanechať rybárske remeslo a stať sa rybármi ľu
dí. Na pravom brehu je Kristus, sprevádzaný 
Petrom a Andrejom, ako povoláva medzi svojich 
učeníkov Zebedeových synov Jakuba a Jána, 
ktorí sa práve vracajú z rybolovu. V popredí 
Kristus poveruje Petra a Andreja apoštolSlkým 
úradom a títo ho prijímajú- s, hlbokou vďačilo~ 
sťou, kľačiac na· kolenách. Na pravej a ľavej 
strane sú skupiny divákov, vypodobňujúcich ~ú
časných politických dejat~ľov. Tvár bezfúzeho 
muža, stojaceho za Kristom, je podobizeň chýr
neho humanistu a prednostu vatikánskej knižni
ce Bartolomeja Sa.cchiho, zvaného il Platina. 

4. Ježišova reč na hore od Cosima Rossellibo. 
- Kompozícia sa skladá z dvoch častí. V ľavej 
časti je vyobrazený Kristus, ako obkľúčený svo
jími učeník!)l.i a zástupmi ľudu káže na vyvýše
nom mieste o ôsmych blahoslavenstvách. V pra
vej časti Kristus uzdravuje prašivého, ktorý 
pred ním kľačí na kolenách. Okolo, tejto skupiny 
a vľavo od nej sú vypodobené rozličné vynikajú
ce osobnosti tých čias. 

5, Ustanovenie Petra za Námestníka. Kristov
ho od Petra Perugina. ~ Táto krásna kompo
zícia pozostáva z troch výjavov. Hlavny výjav sa 
odohráva v popredí, kde Kristus v prítomnosti 
apoštolov a niekoľkých divákov ustanovuje Pe
tra za svoJho nástupcu, odovzdávajúc mµ kľúče 
kráľovstva n_ebesk~ho, symbolizujú'1e pápežskú 
moc. Vedľajšie výjavy :fa odohrávajú na prie
strannom námestí a predstavujú pokus ukame
ňovať Krista a príbeb s daňovým peniazom. V 
úzadí upro.stred d~och víťazmýoh oblúkov sa 
tyčí vznešený polygonný chrám s ráizovitými 
preddveriami. Nápisy na víťazných oblúkoch o
siavujú Sb.:ta IV. za jeho stavebnú činnosť ako 
nového Sa1amúna. Medzi divákmi prvej skupiny 
možno rozoznať ~taviteľa Sixtovej kapln~y Jána 
de Dolci (druhý zprava) a maliara Perugina 
{piaty zprava). 

I 

6. Posledná. večera od Cosnrina Roselliho. -
Kristus slávi v spoločnosti svojich učeníkov 
Veľkú noc a ustanovuje sviatosť Oltárnu. Oproti 
nemu sedí zababúšený Judáš, typická postava 
užernika a iZI'adcu. Cez otvorené balkóny jeru
zalemského večeradla vidime ďal'šie tri scény: 
Modlitbu v Getsema-nskej záhrade, Zradenie a 
zajatie Krista a Ukrižovanie. - Na vchodnej 
stene je: 

7. Zmŕtvyehvstalňe Krista od Františka Sa1-
vi-atiho.~V.zkriesený Kristus,držiac v ľa.vej ruke 
zástavu, vznáša sa k nebu za všeobecného úža
su početných stráží, ktoré obkľučujú kamenný 
hrob. -'- Za panovania pápeža Hadriána VI. od
trhlo sa kus múru, čím sa poškodila aj táto maľ
ba. Obnovili ju koncom XVI. storočia tí istí u
melci, ktorí premaľovali aj vedľajšiu « Rozopru 
o t elo Mojžišovo » poškodenú pri tej istej ne
hode. 

K uvedeným dvom sériam obraaiov družily sa 
kedysi bezprostredne aj chýrečné Raffaelove a
rasy (teraz vo Vatikánskej obrazární) , na kto
rých rozličnými výjavmi zo Skutkov Apoštol
ských je znázornené účinkovanie Cirkvi n,a zemi. 
Raffaelove arasy ZJd:obily pri slávnostných p-ríle
žitostiach spodné časti stien, ktoré majú preto 
iba čalúnovú dekoráciu. 

V maľovaných výklenkoch medzi oblokmi sú 
vyobrazené postavy 28 pápežov. Vyhotovili ioh 
rozliční maliari XV. storočia. • 

Fresky na klenbe sú majstrovským dielom 
slávneho Michelangela. Maľované boly na roZJkaz 
pápeža Júlia II., synovca Sixta IV., v rokoch 
1508-1512. Preds.tavujú v deviatycih nerovna
kých polia-ch výjavy z Knihy pôvodu od stvo
renia sveta až po patriarchu Noema, s ktorým 
po všeobecnej potope nastal nový život na zemi. 
Výjavy sa začínajú pri oltárnej stene, lež boly 
vyhotovené v opačil.om poriadku. B:odno poz
namenať, že keď Michelan,gelo dokončil prvé tri, 

Odovzdávanie klúčov Petrovi Maľb.i v Sixtovei kaplnke. 
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sp9zoroval, že, pri v~alenosti . zdajµ ~a .bYť. fi
gúry pomer.t1é malé, a ·preto :P~i ostatných o>bra
zoch ve,ľriú ,pozorne dbal ·na to, a:by veľké my
šlienky vyjadril vo veľkyoh fôrniáoh. 

~- Odélelen,ie s.vetla od tmy. - $ťvotiteľ sveta: 
leti!)..C prie,sťo~om v~ehomÍŤ~, ~nohutným pohy. 
bom <I'~k rozháňa prvotn;ý <fäa,ps. - T4to fr.eska 
je jediná_ v celom rad~, •:kton'í tr,eba pozorova'ť 
~boku. 

II. StvQrenie slnca, mei;iaca a ~tlin. - Na 
tomto obraze .sú zae:hyte:né dva stvoriteľsk~ sk:ut. 
ky:: · Pri. prvom; Stvotifai sv~ia, spr~vádzaný zá
stupom a!njelov, prichä.-dza z hlibin •y;~miru a ro
ZG!i?,-ťými rukámi . vykazuje: dráhu :o,ebeským 

sv~tiám na_ obl0h~. Pri druhom ,Stvoriteľ, uhá
ň~júé . d'alej vesmirom1 rookazuje remi., aby vy
dala zo svojho lona vše.tky rastliny. 

m . Odclelenie vody od s.úše a stvoréru~ zvieľat. 
- Na, svojom lete ves:mír-0m Hospodin, opkrú
žený: anJelmi, oddelil v~y od súše a keď tieto 
vy<laly živ.ú bytosť, požehnáva svoje dielo. -
Táto· scéna časove prédcháJdza predošlú. 

IV. Stvorenie Adama. - Stvorite:ľ sveta, P.9-
dopiera11ý zástupom. anjelov, vznáša sa okolo 
pr.V:éiho člo:veka, ležiaceho bezvládne n,a . zemi . a 
dotyik-óm prsta róudí µo 'k wotu. - Tato freska, 
rozhodne najk1"~j~1a, zo všetkýeh neyyrovňafeľ
n.ých ko~pozkií, zaiste aj sama stačila by na to, 
aby urobila nesn:irteľnýni. svojho pôvodcu. 

Tvá~Gu ku · kupole. 
PQlkračovaillie 

. . . 

Ale aiko V:&etko1 aj Čisli~e majú svoju. výreč
nosť; a . kéďže id.e vš:ak-o číslice, treba, byť v,ždy 
presn~i. HĽ_a1 iné , úda,je ·o 'l?.?-zPik'tsl, ktoré j.ste 
urobia: dojel,ll.: je. v nej 229 JrJ..ŕ.amorových, 64 
travertí.11ovýéh,a .1e bronzových. stfpov; 44 olt~
rov; 105 nir~m9rovýcn, 1~ travertínových, 124 
štukových a 40 bŕ.onzových sôth. Dovedna 435 
sôch. Predstavte si! celé. vojslco. 

- Konäjú sá pekné bohoslu:ž,by V-O svätope
terskom chr áme? - vyzvedala sa Márcéla. 

- Veru. pekné, ·aké ,sa nekonajú v žia<lnom í
nó~ kostole. na . svete. A- . ináč: ani nemôže. byť; 
stačí> keď si pomyslíme, že celebrantom je sám 
p~péž, hlava' kresťanstva, obklúčený najvyšším 
éir~evnym sépátom, kardi,nálmt a svojim v-zne
&~nýru svetským. i.citkevným dvoroon. Zá.nik čas-
1\~j. moci ~o)Jjl - poveda;T by s9m - eš'te kraj
šún~ zaujímave~šimi, pri'ZllačnaJ~ími a ~duchov
nelej~ími znaky moci: sama n_áqhera, bohqsh,1-
Ž1eb, ktorá je pďdmienerrá hrnoťnými veQami sa 
stáva vmeš'énejšou v cliráfuovom' prostredí. 'ee
r~móniy. vo ,sv:ätopet(jrs~ej baz.ilike nemožno o
P~flať.- .Načim jli! v,i4ieť: E:to: ntkay né.bol prítomný 
na kotunbvaní: pápe~. alebo ·na- kano~zácíi ne~~ 
·fuôže_ si:-1ifot>JJ*p:rédit~ivU: o maíiifesťäciac'h ·k~to.:. 
lj~k!ej Gkkvi; ktoféf jediň..e, itv~ťôpetéŕská .t/azi7 

. lik_a. vysfäčuje; , · 
Mon~ignor, zibadajť!c, že hovoril viac pre svejho 

J?,ri~ťeľl:!-~ 8: pre ~e~~ ako pr~ d~ti, popr.os~ !_losťóv; 
aby p.re$h do Jé:dalne. Z?zvoriµ a poti_chucky ·dal 
:roikáz starej slúž;;k~, Jrtorá ~a 0bjavila vo dve
rách. 

- : Nevyrušuj s.a , ,mo:nsign.or, - povedal pán 
Guid.0. < 

_: '.A_Jté, !}'túšt:ivawe: ½~n $_i rMte, ~~adať.. . _ 
Mar,ce,:a -1e.:pka-l~: !-~~1 otcov:\, kto.ry ·s.a u~mml. 
- 0li'c~!a: 1?~ m;ec?J - ?_Fýt:iL.sa -~lg,n:or. 
- BytaJa; sa.ma, ~P: :r,o~fa svátýc;J:i. Utobil si 

t0tiž, narážkii ,ná. liarioňizácie; •.• 
-- "~.vä'.ti ~a sá.ľrii robia" - povedal s . úsmevom 

monsigp.ó;ti. - ~e:9' roh Ú'~· Pi'.PeŽa,:iiha vy· 
~tJ:.j~ za täkýc'h,- t : j. predipi~uje 'icn·udu, keď 
ľ!a~ob.µdla o ich svätost(_pevné (iôk~., 
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- A ako si môže o tom zadovážiť pevné dô
kazy? 

- Z výpovedí ver:iacich, ktorí ioh osobne ,poz
nali a zo zázrakov. 0 ,:- kanohiz,0ny pro,ces nie je 
taký krátky! Predpokladá súdne rokovanie; ad
vok'áfov.; verejného žalobcu ... 

- Ciže Qiablt>V'ho • ob)la.:jc.u, - prerušil ho s 
úsmevom p_án Quid_o .. 

---: Výborne,! Diablovho obhajcu, á:ko hq bežne 
nazývajú; v s-kutoč'nosti však iq.e proti záujmom 
diablov:ým a obhajuje vieru; jeho pravý tibrl j,e 
podnet0vateľ vi~rý: J~ho úlohou je skúmať všet
ky déka,zy, 1Jvá:dzané Bl:l. _podppretie ,svätosti a 
posúdiť, či obstoj:,v v kriti~~- Z_rejme, ·&3 po mno
hý<ih iných dôkazoch najvýrečnejšimi sú zázra
k'y, ktoré sa nepripúšťajú1 ak sú nie nepodvrat-
ne: jai,né. . 

- -· Z·a,ujíma ťa to veľmi 7 - dodal, vidiac, že 
:Marcel.a. hľadela vyja.:yená, sťaby hlt-ala jeho 
slová. · , 

- líej, rad:a by som všetilw vi<lelá. Starenka 
mi nefaz rozprávali o pápežqvi a o svätopeter
sk~j haziii~-e. _Pa,g;nä.tám $í't, že raze, k~ď :noyiny 
opi2ovály 1bla'hor~~nie, Do:n Bpsca; povedala: 
<< OhJ 1\00.:Ý som ,talk i já ·pola býv-ai~ v tom chrá, 
,me! M.usi, to byť raj». 
' ---'.Bta:ŕ.enka sa nevyjadril-a.zle. Je okarpžik pri 
týchto eeremófila:ch, keď po vy.hlásení blahosla
veného: a;lepo sväté}lo; sa. odhaľuje tak zv. « Gfo„ 
ria .>> (Oslávenie) t. j . verký óbra.z, uiniestnehý 
v úza~ oitár.nej apsidy, h<;>re, kde práve postavi 
sluh-u. božieho je oslá,yená upr,ostred ti~ícieh a 
tisícich SV'~ile:l, a v tomto oik.amž.ik.UJ nikto nemôže 
odolať dojatilJ. a neroz:plaka;ť s.a. Qlovek sa,nao,
ž~.j, vtedy cíti skôr v: ne.bi než ni zeini . 

. - Hť:lj, sµ veci, 1Jttoré ,mál,()lkto pozná. AJo„je 
škoda. _Bolo ·t>y tt~Pa medID. -ľuďom ~fovar viac "" 
1iturg~y. Vieš, č0 j~ h0;v,otiév.am;? Liturgika pti 
vyu.čovaní náíborenstva je a<I.:o zemepis pri tnýe)l 
predmetoch„ V skutoqnosti sa t<;> yšrok zan~dháv.a. 
Na pr; 0tázka tv-ojej dcér-ki: <( Ako sa :rohia 
i;;vätí »; vo s,yojej ~r0$-tôduchej; a irištirui:tivnej 
forme je celkom správna. 



CORTONA - lfESTO sv. MARGITY. 
Krátky žjvot S v . Ma.rgiťy. 

]V. -_ « V~e' ,pri.sľuby, P.ajne, :sú krásne a vél'iké. 
nemôžel)l viac hľadieť na stvorenia! ». Túžbu p'o smrti sv. Mar
gita častejšie opakuje. Boh, tak Štedrý v revela'.cia'(;h k -t~jto 
svojej pokornej slúžobnici, vyja.vil Mar.gite ,aj deň a hodiim:1 
smrti. Sedemnásť dní pŕed snrrťou nejedla. Dňa 22. februára 
1297, zaopatrená s:vätými svia-tósťami, usnula- v Pilinu. Mala ' 50 
rokov a z toho 23 roky :robila, pokánie. Bola: p:oc'hovaná nájp,rv 
v chráme sv. Bazila, Jej hrob preslá:vily zázraky, i_ne(lzi iným 
vzkriesenie dvanásti-ch rrrftvy,ch. J ej telo, prene~né Toku 1877 
do novej bazilikj'i (Basilica dj_ Sant&, Margherita.), pcľsvatené mi
losťou, prina:vráten;é. k panenskosti, z· mo~i J ežiš.a Krisfa bolo 
zachované neporušené, , hoci Margita « ch9ela vidieť svoje · telo 
zožraté od čermov bey;o -zbyt!ku ». Dňa Q2. fehruár.a, 1728 bol.a 
syhlä.sená za svätú. 

Reliikvia sv. Mairgicy; je wdliteťlllá dva razy do roka, 
na: jej výročité sviatky. !náč je. potrehrté povolenie' ccrloJiského 
bi,skupa a starostu mesta, -ktorý má kľúče od umy. Dali sme sa 
ohlásiť s 'kontesou u oav. p; biskupa Fran.ciloláru.ho. Rozhovor 
trval G,obrú hodrunu, než sme p, biskupa presvedčili o užitočnosti 
:návištevy'svätej .. :lároveň sme ho požiajlilj o zásah-na ':inests~om 
úrade.- ôdpoluqnia _sme bôlí opät s p . . biskupom. Len. ~:raz som 
mal m~mosť pozmať jeho láskavosť, jeho živú úctu k'Sv. M:ruigi:te, 
jeho starostliv.osť- o Corl:Dnčan.ov. Od štvrtej, hodiny sa celkom 
uvoľnil pre in~. « Tera.z budem ·aj ja pútn'.ii!kom a budeme chodiť 
spolu! »: - nadhodill 'ž.a;rto~. • 

,Cestou k hrobu svätej.,Cbrtoočama úctivo po.zdravujú svoj
ho duohovného v-eľpastiera. Deti, ženy, m-µžovia, prichádzajú k 
nemu, aby mu moh:1i pobm'w!llť bi~upský p,r.steň. J. E. p. biskup 
prenmohýoh oslovuje· kll'stin.ýru menom, každému rru\, oo povedať, 
alebo: spý;ta;1' s~ ho na p-rieibeh tej al~bo,onej zälemoos-ti., dQ ktorej 
je zásväteriý. ,. 

Postupne sa dostávame k ,dlhej ceste sv. Margity, kforá za
krutou sm~ruje ,k jéj1 b~ziHke. Na nej' dal p. hiskúp postaviť 
Krížovú cestu « Via crucis votiva ». Tóuto cestoo Clhódila svätá 
ho.VQľÍ p. biskup, oplakiä;v,ajtJ,c s:v:oje hriechy a zamecujúc sa-lá~ 
s.Iwu k Ukrifuvanému. 0.d Neho cerpa:la silu na svoju ahMita
tivnu prácu pre. C'hudobn.ýclh, chorých a vôbec trpiacic,h; ,p<>dnéity 
k výp.im:očnej svätosti. P reid1 jednotlivými štáciami sa modlíme. 
R. quardián Gqeraroescbi pnéhádza uvitať p. biS'ku1pa, k.tóreho 
návštev-a bola ohlásená. Mecm ženami a-deťmi„kooré ·:p~ly z me
sta, ča:ká,aj ir.lest~ký ~o_i v unifbrme ktorý pl'iši,el •s,-kľúčámi. 

Hazi.l.ik~ ,sy. Matg1ilty za:Ráči ·sa. na prvý iJ,Qhľaq. Je zja..Vllle 
novšieho p§vodu, mtie_ňuje -:rwqrt;ltliý é,hr~ S-. B~-0 a jehR :~a
sové mod:1f.il.ťácie z roku 1258, 1627,, 1&96: Bazilika j~ výkvet 
či~rneiho a ·r.iel<;,ho -mramoru. Na, g0:ti<:lo;>n1 Q,l.tári, tam, ikde -bý;v;a 
not.mfilne Sviatosť Oltárna, je strieborná Uil'Il~ s telom syätej, 
kde'iležií od. roku 15~0. Prv ibôl.Q. po-c-hoiVä;né v maluzóleu, zhotove
nom maj~t:tom An,gelo d'-Asg1si. Trojh.rainrn,é sviétn:iky. :s a!ll~b:n:i 
tvoria;, polókru,hov-iíťé ,,~bradLi~: Na stram.é epištoly sa Ílaohádza 
z,áznačny kríž, . s ktoréhd: sa často sh~:váral Spasiteľ so -SVät,óu. 
Tmto ikriž• s:a pôvo!lné. nachá:dzáJ v elhráme -sv. Fr-auitišk:a, 'od
kiaľ Q>Ol slávp.os,tn,e ·pr-e:t1.ese.ný dňa 14. decenilbil'·ái 16Q2 & baz~y 
a od ,toku 1878 lll!lléStJnepýtam, kde ·ho pr á,ye nia.-chád,iaap:~. Le.rt 
stlp aznačuje 'miesto, n~ kto~o-m hóla. samot:Tu-síka C€"1a ·svai~j, v 
ktorej prežila ~oje posJ.e<llré raky v poká'l\1, slzách, vo vytrfe
niach .a v ra.jských'úvälhá-ch. 
- siti.vnosť sá,za~m,a. As1stoocia vychádza zo záktstia. Br~

tým -sia .zdivä:hla opoina nad zázračným krížom, ku ktorh'mu pri
chádza 6- ~lé,nný spJ:?ievod. yelehrrunt incenzuje kríž a zaintonuje 

Sv. Otec v Cast-el-Gandófo. Za. 
čiatk~m augw,ta o:diŠ.iel .Sv. Otec 
Pius XII. -z Vaitikánú do sv-0jho 
letného sída.a v Castel Gantlolfo 
na brehu jazera_ Albano. Počas 
pobytu na letnom 11:>yte ven'\lje sa 
pápež i nadial.ej ,s.práve cir~ev
ných ~ež.i.tostí a a,by získ~l 
viiaG čaw oo. ;svoju pr.á,cu,. oa ,p_q
lov.ic_@ a;ž dQ kohc:g, aug-µ!5-ta ne~ 
prijíma nija.ké ,návštevy·a neboly 
povo~e:né audiencie. 

Ba.zili:ka Sv. Vavrinca -znova 
()i;v:orená,. V ilete :r:~u 1943 P9'
-ča::;i- ,bomhardovaini~ Ríma bola 
veľmi ť!:!,Žko p.oškogen~ baziliika 
Sv. Vavrinca za múrami. Reštau
račné práce bÓly v-eľmi dlhé, 
takže i1b;a pred hátkym časom 
baly doktmčené a 1bazilrka hola
znova otv:-or.ená .slavnostným 
spôsopom pre veriacich dna 10. 
augusta 11H·9'. Bohužiaľ liielktoré 
vzacne umelecké maľby a mozai
ky, sa nepod'a'ril.o zae-liŕaniť. 

Od,súd~nie ko:niunizmu. Naj-. 
vyššia posvätná kongregácia Sv. 
úra~lu dekrétom zo , dňa 1. júla 
utéila takým.to •spôsobom pomer 
katolikov ku komuni.zrnu: 1. Ifa„ 
toooi nesmú vstupovať- do 'komu
nistických strán alebo ich podpo„ 
rov,a;ť, 2. nesmú vydávať·, rozšíre
vať alebo ,čítať knihy, časopisy; 
noviny a letáky, ,,ktoré dbhaju
jú teoriw alebo prax :komunizmu 
a ne$ID-Ú do nich prispievať, 3. 
n~môžú byť pripustení 1-m Svi:a
tostiam ak vetlol)le a dobr.ovol'-

,. 'S,., • . ,, .,. 

ne prek.rocili uvedene príkazy, .4. 
sú vy'óboovaní z CIDkvi, ak -hlá
sajií materialisti<!ké a pro.tj;kŕe
sťans'lré učenie KOOlUnistiťké a: 
;najmä aJk h-o ,prop;a:gµ:N,. D~krJt 
bp} schválený Sv. Otcom ll?iom 
XII. 

Najčítanejšia kniha v USA. 
PódPa ~r,a,vy americkéllo mipi
sterstv.a obéhodu v Sppjených 
Stá:tooh Severoám~ric:kých s~ 
ia:n;skélio rc;>ku :pr~d?,lo ,9_,2'4g,ooo 
vjtláelrov- Sv. P~ma:. Sv. Pí~o 
jei. t~da podľa: te,jto štatistiky 
najčí_tanejij(?'u k;uih-0:1,1 v S.J?Oje
nýc>h 'Stáooch. 

· Vysoké péroonto k,atolikov v 
Ausfiálii. úradné austrálske šta
tistiŕ:Kr ud'ávajú,-že za'poš1edných 

' 



·d~atl l'ókov aá počet kti~olikov " 
AU$.fráilii zvýfÍi1- o .2J % . S\70,jían 
po0tô1n.:sú. v Austrä.1li katolici na 
drQhom mi~te moozi ;.ozličn:ými 
vie'íJ.oyyznaniami. Na prvom ru.ie:. . .ste 'ai¼,o .na,,Jpooetnej~ su pxíslu
snfoi am;g1i.rluí;n.slrej ~iink,yi, 

Rozm~h li,atolici~u v· Japo~ 
,skll. Od ·k,onc.a vojny sa. veľmi 
mnoho Japoncov: -.ohrä.tifo n~ ka. 
tolícku vieru. Medzi ~ämyrpi o„ 
so.bno'sťa:mi . prestfipili. v·' ~led
riom čase ri'a kafolícku. vťeru 11-
ti.ivérzitný .proťeror K.in)ki 01li-
1:ray;una a: :filitiový · režisér J:keqa 
San; ktorý je-autoforíť filmu <( 26 
n1,_učJmíkov v J~po:r:i.sku">~ 9-)ivp~ 
te prvýoh mučeníkov šíriacich 

r ·• >: , . 
v:ieru v Japo,l).S~i.J . .A,.j; ntla~dší brat 
japop,ského ci.s~a je vetkým 
priateľom katolicizmu a nedávno 
i;a. zúčastnil v Osake !ia slivno-
s~nej- om~L - , · . 

~lisi~sky prehľad. )?0d.f a 
J;l_~jnqvf1Í-Ch šta:.tjsti]k_ v, ~tsijných 
ú~:rxiia,chje !>qO :blSlrupstiev: š 28. 
míli.ónmi katolík0-v>. ~cuje v 
nich 22.000 kňazov núsfonárov, 
,,8500 laických '~atov'., 55. OOO · se
-stričiak, '1$5.000.: katec-bétov, 
7~.000 11011:e'ľ-Ov, 600 lekáto:v, 
2JJO0 ošetŕ-<>'V'atel'ov a oíše:trova
teli-ek 400 ·kňazov v se:miniroéh , ' . , ' . . ' " . 

pre dooi,orodé- ducihovensty-Q· s 
16':QOO clicirv.!MJ.cami; 97.QOQ, škôl 
ro2llionýcn, stupňôv, 5:úpo.qpo 
žiaikov, 1..000 illfäil.O.:-CillÍC ·SO' 75.00.0 
posť.el'mii: 'a '~900 sirotin-cov a i-

, ných dobr.~emnýcn. ústavov:. 

-~_tare. nimce .pri hrob~ Svi P~
tra1,i Počas vykopávok ' p;ŕi 1-ií;;ďbe 
S,v'; P-etrá :nášlo ša; nmo:tr@ . ~fr'i~ 
wrný~h a ,:liled~ýph mw<t kto;. 
ré. -pochodia, ?i _ r~ll;mtýcih Č:ÍM, 
Y~ľkiá: -~a.ať týchto minxi je z 
UI'. a I:V.- st1>,!oči.a, ~ z či.as za.. 
1-ozeni.a, :J.)l"!0íliky, ,ký:µi.. ostatok je 
z IX.. - XIII. storočia. I ,keď 
väčšitna n;i:tnd je pôv<xdru _rímske
ho -a t"ali,aini,ske~ jci.h:l:Biko ·vyše 
400 ikusof je :z ostitm.ý~h kmjiil 
Europy a· Ázj_e ~-• ku !hrobu Sv. 
P~tr-á: µtlll)iesli ich.š p,~t;nfoi, ktp,ri 
už ll)di,ňepamil;-tí vci' véľ~Qtm, po,čte 
na:~fovováli tofu., pamätné rrJie
sto. 

.Sv:atý inžinier. Pieď: cirkevným, 
su<lôm. v Madt.iä.e zač:áJ sa á.ióce
zálny ,Pl'~eš z!:); l;>lahotečenie ;:i 

sväi'tôr'ečéiii-e -Izidor-a Zurgana· ill
j}jliera: · ŠJ;lafi.Íé~eh relézjric, 
:ltt.oey zomrél tóku 194.3. J 

1()2 ,. 

<<. Salva:, nos · CJrrj1sr.e s:a:Lvafor-, ._per v,ir,tutern crucis; qui · -salvasti 
Petrum in ma~. miserere- :n~oisP'S>. (:Zachrá.ň nás;. Sp,asiteľu, 
skrze čnosť Krížá; Ty, ktorý si yY:slqibodil Petra z búrky, stniluj 
S'a nad .niami). Tento: križ má ipo;rtná:Lp_~ ľ.'O?Jl).e-ry. Drev:o na ňom 
ooornei.o. Telo Spasí.fuľa j~ pn1iš <:p.udé, tyárs@.onen.a na-pravo, 
na .hl.ave.má š.i.rokíí _aureplu. Forma rúk sa ro-Wlá :,dreveným· ra
menám,,-čo p{>s:qbí a:,kosi _bi:za::rne. Medzit,ým .delegát mes.ta s kňa
,zom 9tvára dvoji.t~ zákl-Opky na. urne. Näi oltár sa viloffia. doska, 
Na skle sú záclonky, ktor~ celebramt odsunie. Striebro · :i drahé 
l,ŕ~meiie obkoleiujú urnu. <Jél~bra.nt,. ktorý rocenru~ relikv;u, 
zitjlntonuj~ ,pieseň: «. O-; Margi,t,a p9e-ui~ns » a odrieka obvyklé 

.mo.dlitby. Obecenst,'vo s:;i. p-rib~í' k oltáru. Po obrade '~os.toln.ík 
priloží mal€: Mh:o,dlty- k oatáru. Celeprant vy~túpi PI'VÝ- celkom _ 
l{µiu,rn,~,svät~j, aby,jej,mob:-o-1 vzdať hold z bezprostrednej bli?..ko
sti, S0~ JJ:ri •.SÝ.a~j.MangJtke, ktor_á .zomrela .. pred šesťsto rokmi 
a., _ktor~j telo bolo z(lzračnerzachované a šíri okolo seba od prvého 
dnia príjemnú vôňu, v,ôňu čností. Môj zrak skúni.a'.Vo prelE;tuje 
svätú. Jej ti.,ár. pireiráfu,a energifob$r; tvrd.0$:ť a nemik>srdn.osť 
pokálnia. Svätá: ',sa. pr~-a bičo,,vala a n.-0s-ila 1kajúcmóký -pás. V 
dôs1edlm tejtb bez:ol:jľaq.nooti k &ebe samej vyzerá 0s.taTšfa než 
bola. M&, otli nos·, vys.okú, hornú ~u, ktQrá. hov-<?ríza mystičnost1 
kxii.,sne· rl+ky, p-0d:1h.9yasté ,prsty, bosé. nohy. Nie je to vyschl4 
rnú]1'1i-a, ,aJ.e,: telo, ailcé ·máviajú niektar.í mŕhl:í:. Sv:. Margita, má. na 
sebe. -.čierny ,plilišť, '!)O:pQlavé š-ay s čierm.ym.i i:>0.dJk,ami: jej šaty 
bóly vym.en,erré l;>el,1.om stor-0eí. Na hlav:e viidtt).o- biely ve~ec; .znak 
rep..a/j:>ilitácie,._ znak panien. B~tvo, ~Wré. j~j Pán Ježiš udelil 
za oné bezpriltla<lné pokánie -a h0irúcu, fästú- ~ásiku. P:o tejto pz;e~ 
hliadike ... ď:a'lmjem v duchu JN Mal"gí~, žei0 S<:!,m ju mohol uzrieť 
t~o zblll2Jk.a. J-e -pravda, ž:e som prišiel z cfäleka, ·že nie -soirn
púlb.y m~davec,, ~e to,to v~~o ~resit.ačí. Dakujem a modlím, sa: 
Svätá. Margita! Vy, ktprú Páin Ježliš ur:eil oo. « zrkadlo lm.eilni
kov >>, vypro~t.e mi od Neho p11av:éiho di\icba pqká,riia; .· schopného 
zriekať sa,seba sailléb'o -a p-ritiášať abeté •. Vy, nad všetko jásnej-

. ší dôkaz nesr.ruemého n:rilosnd.enstva , B<m.ého, proste. Pána Je
žiša, ruby •mi: odpustil y.šefí}{y .hriechy môjp:o živ.óta, táJl(, . '8:k_<ľ i;{.e-
_dyši. Váin·."Kiež pre Vaše zásluhy :Páru: _Ježiš VIQ nme vzbudí onú 
la.šiku, kti6rú ste Vy prechovávali . k N~m .po sv.ojom ob,rátení. 
O, 'kd~e ~óin já-, -pre.úbohý',_ .od Vášh(i) životného _hes1:a.: <~ Nech
·cem llli~. -p:etužim po nik<>m, i~ pq V%>:;. Pane Ježišu Kriste, ;Oiôj 
Bože! ~. Kdež by m~ hr.oža zdržiava1ia. pred inesmyselným uiáž.a- . 
ním PáJn.a Boh,a;!_ Ora, ipro llliobis Beata Mwgarita. Ut digni ef
:q,cmm.i.µ-. poonris.'3iiorabus Chrisiti'.-! 

Zda sa rm; -~ so:mi_pti9l!ho zastal pr~ 1:1väitou a ešte jednÝ'.J11, 
imt~pz-ívnyfil pooľ.a61ôJliJÚo)?1"Sa:S !to~ .. C~c-efby som niať navždy" 
•~j ô.br~ Vb $Ví~j_©Ín\ srdci: So;'tva ,són:l, ;S:Ostúpil -Od ·ú:ľil1Y, pd piesni 
~ Lauclia:te Domin.um. ~, hrobka· s~: zavrie, Po -nálvšteJ~f sakr.estie 
a ,ifidoohom :r:b.?ifn:)vore s bráitimľ •:Mlin-0ifit.tili, -p. bis.k'Up nás zavedie. 
do '~i>l-riJky · (Cap®a i)jot,i,q:a), Jrtorú Córtoo:&inia pôsta.vili svä
tej piooas pweaj ' á~vej, vojny. 

·s, vo1,'.:n.eh-0priestraJÍ:latva pr~·,b8.iZllikou ešte ŕaz premeria:va_,.. 
me kraj. ,Stojíme m:ad mestom. ktoré oh,ráni sv-. Marg·ita. T,a:m 
dohi,.:v prav,o;' l).k$zuj~ p. bi!ikt.lľ,. jei -ŕodiriá'. dedi.lil'ka svätej, L~vi~
no, tam .zasa M,imteptll~iaoo"P+'µd!iš~e µ,eyjiti_cikej mläd@stí. Vidí
ťe, . pr;osím, t~ -t{?n.J~ž na.- vrqhq_.Amiata'.? J~. tq. mqnunientá-fu,y
.kť:fž, ktrorý dná 24.; a'l!lg,us~ 1946' dal :o~etli'.t; :Sv. Ot-ee z'·V~ti
lfunu, ;povedi~c,záľoveň:sv:q,j~ po.w~tY;O- /e~ j!e cestiq., jedn,?, m~~ 
t,a tpFeimail.ých ' í ~V(}ľ_ikýeih, pre mrs v,šetkých: Ukiriž-ovaný J ež~. 
T ,_... •v . • .1 • . .--'•, . •~ •,ll , ,> 1· ,· k . ' 
J....:,.u _v m~m Je -po.n.uJ, T<:llu~~ a ... -as, a., "' 

;Elélct,I'Ícké •sve.tl,á- oži:a.;r(rjú -~tit:ónu. Ešte ra;z sa vtaci;ú.né 
do -re~déncie-p, -~p~. J:..µčimt} ~ s -n.hp. ~ťa sta;Jtí ZRá,rp.í; té
šiac sa- ·y Páľlovi~- -Tent0<- deň n~žill. ~nie µ;?,d~mól. ~poznalism.e
svät;ú -~~gitu, f;t:ť.ážn~o amj~ia, najv~áooejší, • pqltlad a• slá;vu 
Có.ritony:, 

Prof. Dt . Ernest Zatko. 
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NA LAVICKE v 
Ci mi už veríte, alebo nie-, pravda óstane, že 

som človE:lk dôveryhodný. Newav:ím, že by v ban
Ke dali voľačo na môj podpis, _to nie. Ale ani dôve
ra sa nemeria iba na peniaze .. Veď vtáčatá v rím
skom parkll Piccio nevedia, či som boháč alebo 
chudák, a jednako prídu až ,k mojim nohám zob
kať omrvinky, čo vytrúsim z vrecák a veverička 
sbehne so svojho konára pre oriešok, čo jej po
dá vrum na dlani. A dôverujú\ mi rrielen vtáč~tá a 
veveričky. Aj ľudia. Hocikedy sa sfane, že .z 
kŕdľa detí, čo sa po parku hrajú, pribehne niek
toré ku mne a -povie: « Ujo, opatri mi lopdu, ja 
sa. teraz idem hrať, o 2'lboj:rukov ». Alebo príde 
pekná panička, položí mi do ;lona malého psíka, 
zaštebocúc s úsmevom: « ,Bqby je už ustatý. Ne
máte nič proti oomu, keď ostane pri vás, kým 
sa ja ešte trošíčku prejdem? ». Ja som človek 
sv~oµiitý, opatrím lopdu1 dám pozor na Bobyho, 
podriím taštičku, zavarujem kočík s deckom 
a každý v parh."U sa môže na mňa spoľahnúť. 
Keď s_om ja na mojej lavičke, všetci ľudia sa tu 
cítia ako doma. 

Nuž ako som llŽ povedal, dôvera sa nemeria iba 
podľa toho, -kol~ko ~ňazí je ochotná banka po
žičať na náš podpis. -Kdewq,y. Sú aj také chvile 
v živote, keď potrebujete viac dôvery na. to,, aby 
vás o pôžičku požiadali, než ju dost.ali. 

Ako obyčajne, sedím si podvečer v parku Pinc
cio na lavičke a pooerán sa· tu na mesto, tu na 
stromy a tu pa ľudí, čo chodia hore dolu po ce
stičkách. Odrazu v,i<lim ·zdiaľky, ako Ja:b,kýrn, kro
kom prichodí dievča, ktoré poznám. Blizko mojej 
lavičk,y máva občas schôdzku so svojim chlap
com. ,Ked1 ide okolo, ú~mevom ma pozdravi, ja jej 
na pozdrav úsmevom odpoviem a ~bom nám je 
veselo. Chvíľu tak chodí usmievavé dievča hore 
dolu popred moju lavičku, potom sa poZľ'.ie na 
hodfaky a začúia byť netrpezilivé. Keď sa pozrie 
na hodinky ešte raz, začína byť nadurdená a keď 
sa pozrie tretí, raz, už je nahnevaná, a trucovite 
sadne vedľa mňa. Sedí mk vedľa mňa pekné 
dievča, raz sa pred seba na biely piesok chodníka 
díva, potom p.ore dolu pavkom očami sliedi .a ko 
nečne zhlboka vzdychne; beznádejne pohodiac :ru
kou, ako by ch~la povedať; « Nuž vidíte, t akí 
sú tí dnešní mládenci. Chceli by dvoriť Qievčaťu, 
ale na schôdzku zabudlnú ». 

Lenže ako to už býva, mládenec predsa na 
schôdziku celk:om nezwbudo-l. Kde sa. vzal, tam sa 
vzal. 'ale ,odrazu sa dovalil ako veľ,ká voda. 

_: Hanba ... , - začalo dievča, ale nestačilo 
dopovedať aká hanba, už jej_ mládenec skočil za
dyohčan8 do reči : 

- Akurát mi bolo na jazyku. Ozaj je to hanba 
s tými dopravnými prostriedkami. A ešte majú 
smffiosť volať iob! službou verejnosti, tie slimačie 
autobusy a húsenicové elektrieky. Akáže služba? 
Tri razy by si pešo zašiel, kým ťa niekde tie 

1 rozhegané mestská tragače zave-zú. A koľko len 
nepríjemnosti zapríčinia. Ba tragédií dalo by 
sa po-vedať. Aha, Renco. Poznala si Renca? · 

R.Í~SKOM PARKU 
- A čo ma do tvojho Rertca? S Rencom, či 

s tebou som maila dnes o piatej schôdzku? -
prerušilo namrzené dievča príval slov zadychča
ného mládenca. 

- Vidíš, máš pravdu, - prisvedčil mládenec 
tým ochotnejšie, že iba novým prívalom mohol 
ututlať protesty dievčaťa. - Co ,nás vlastne do 
Renca? Ved' netreba lepšieho prikl:adu. aké sú 
nemožné tie mestské dopravné prostriedky, než 
je dnešné moje/ meMranie. Odl polud!nia na hodin
ky ku'kám, na schôdzku Sá chystám a tu ho 
máš - zasa ten nešťastný autobus. Na zúfanie. 
Už pred rokom som si chcel auto kúpiť. Ratnä
táš. Ale kupuj auto v týohto časoch. Auto objed
náš, peniaze za,platíŠ; a potom čakaj. Predstav si 
len: dva ~iace treba vraj čakať, kým ti fabri
•ka auto pošle, ta.ký je nával objednávok. 

- Auto, auto! Oct tých čias ho spomínaš, ako 
sa poznárne, - s ill-orlkým posmeškom vrave
lo dievča. - Potrvá ešte. kým ho uvidím. 

- A je to moja vina! - prešiel do protiútoku 
urazný mládenec. - Veď vieš, ako fabrika: dva 
mesiace. Ako keby som ja za to mobol. Mala by 
si tiež mať so mnou trochu uzna:n.ia a nie vždy 
ta1{ uštipačne: aufo; potrvá1 kým !ho uvi-dím. Pra
vdaže potrvá. 

- Nuž ale toto! Pol hodiny ho čakám, kým sa 
mu kónečne na schô9-zku uráči a potom sa ešte 
začm.e vadiť, výčitky mi robiť. Druhý raz si roz
myslím. či na teba čakať, alebo do kina ísť. Aj 
dnes som mohla Spencer Tracy - ho vidieť a nie 
sa tu s te,bou jedovať. 

- Vidíš, nemohla si to hneď povedať? - tí
šil ju. - Pravdaže sa vyplatí Spencer Tracy -
ho vidieť. Keby si JJebola začala, už sme mohli v 
kine sedieť. 

- Ale ja sóm zat-aJ-a? 
- Nuž a ja vari? 
Kto vlastne škriepku začal, to som sa nedozve

del, lebo sa pobrali do kirna a večnú škriep.ku o 
tom, kto začal', vyriešili si cestou. Ja st>m ostal 
na mojej lavičke a bol by som na pobarkaný pá
rik celkom za,budol, kedy o chvíľu nebol znova 
dobehol zadychčaný- ml-á.d'enec: 

- Prepáčte, že obťažujem, - začal, prestu
pt1júc y rozpa-koch s nohy na nohu, - ale ne
mohli by ste mi poži-čať dvesto lír. Viete, ona 
chce do 'kina a ja nemám ani deravého groša. Aj 
na schôdzku som musel pešo ... 

Co som mal robiť? Vytiahol som dvesto Iír a 
podal mládencovi. Naširoko sa usmial a Šlbalsky 
rni pošepol: 

- Ale jej ani 5lova o tomto. Povedal som jej, 
že sa mi tu vytratila peňaženka. 

- A čo bude s tým autom? - zažmurkal som 
š~balsky aj ja; 

Vyvalil najprv na mňa oči a potom sa rozo
smial: 

- Viete, ku vám mám. dôveru a môžem vám 
to povedať: groší niet. Ale s ňou sa predsa mu
sím o niečom shová.Tať. No nie? J. O. 

·103. 



ZO :ŽIVOT .d SL.OVENSKBJ INFORMAČNEJ K6NCELÁRIE 

Knii.)ka, o S;v. roku •Y tlači . .kko. sme, už·v minu- usk.rolľll;liť, a; podl'.a mofuq~ti )''•~~ie,la,ť nJu;n práce 
lom 'číslé.-ná:šho.:, časopisu' omámili, Slo,v.ens-lcá In- \ľrattšie, a.by S!Ú i ' naďalej u(}ržala. ,P.Ot:re&uá; pe
forin.č:ná; ;Kí:i.nc.elária; pripr-!!,v'lh rti:k◊pis prvého. strO§ť ,i za:ij.jímay:osť ·ná~ho ~<: Ríma >>. Naším spi
syä21kru knimice « Run», kfo:rým bud~ knmka o, soy~téľo:tp,budem:e :pO'VP.'a~)Ú, ,a,k,úá:m ,o tmn.to,ná
Sv:. :rqkµ-. Medzi · nmš-ími ilw3;,jarim.i v .celom svete vrhu hi'H;t~u s~pj\l ;qi..ienklJ., ib;;i. téšilo hy nás, keby 
pieJ~vil sa: 0 tµto: kri;ižku v;eťký, :záu~lll_;; a-P'.reUľaj sa na tejto '$tr.á'p.ike r~21prµdil.a Q · c~lom _ tpmto 
n-ám je :mil~, že ll).ôže:ine v.šetJJtý,m priä~eľo~,:,O.Z· · _'problém_~ živá,. ~- plodná ~bat,a. Nes-1opodno za
náTI?-iť) že v tieto dii:Ii .dali :s•:rne už. rukopi~ kružky bú,dať,, že dielo spisc,wateľa, ktoréh,o ruk,óp_is le*
do -tI;a)te :a eita-t~i:1} JU d~tanú_ 4~ ruk -eij~ pred v prie,č.inku ~lebo na dn:e, ute,.cene~kéh? kufrí~ka1 

zapooafp:n Sv. r-0:lmľ -t, j, p[M Vj,':mooami H)'49, j~ _rel:,~. IJQk.]ad,_ zakopan:J;ý d~o !zeme a boha.~. ovo.cie 
lr-e9-' bude slá vn~t:n.ý,m sP?sob?m otv~n:ená S;"· pr.~uása ~ija ~ d:iel ?,· ik:torre . ~a po uverejinení . stá
hrana na vatilká,nskom ch-rnme-,Sv. ,Petra. KeQ'ze va quchovn.ym -maJ~tk.Oll). na:roda. 
_chcenie n~~ č,ibateľ-om, a!le najmtä· 1slov~ll$kym · 1 

katolíkom. v Ame-rilrn uľahčiť p:r:icu.i trovy s q- llh1.sr krai~nov o ,n.ašo:QJ. časopise. S prís~:v:-
bjednávanim kn1ž}{y $N, rôk, odov:zdali sme ge~ ka,nri p:té.:. «. R-í~ >>. dostali s~e z Argentíny od 
nérálne z@tô.penie 'je-j ~ožširovama v Sj:iojeyrý:éh b~nik~ -Rndolfal Dilonga aj li,st, z ik.torého 'fybe
Státoc-h \(ýchodne) Obla>Sti S.druženi;:i; Sloven- r,áme: Gaso1;>i-s « Rmi >?\ je dobrý a žia.daÍ0< bý sa, 
~ký;<:h Katqlíki0v v. Amerike, a preto ká.ždý, kto. kedy a.j ostatní z našioh_Judá n~písali doňho čo
si chce túto.knižku oJ:>je:dnať, nech n.~:ijíše na túto si <ZO svojich eJ'.lotttjehok ria rímsky · pobyt_ . . Bu
adresu ~ taj,omnmia Východnej. Qbl;is-µ,,S<;lrµ- élé to ' ra;µ', dokutnetltárny . ma;teri,ál. - · Aj . Prof. 
~e.nii:a: Mr. Máirtin K~p~, :.?12,~ . Pat-te_rfi>on St. EiJg(m Urba°' sa nái;n wvál. Svoju mienku o 
Lansfoid., Fa. z ô_staJ:ných ·l.rra.jin si m,ô~,kra,ja. << Ríme>> vyslcwuje ta:kto: Upriiňne 'Vám· gra
ni~ Qbjedna.~ knižku Sv. rok pŕia~o. u n~s_. na ~v thlujem · k <~ Rímu » ·- Zo za~iatku ·i:;om ho :í->'ok-
dr. D I , ""'"'l -•·· c -•1 p ... _.! J OO la<lal ,.za trochu zbytočný, -ale op' ra.vil s.oni si , .ese:_ . ,r. gt!l}e,. _LJc ellh'a, 3iS~ a ·osia~ . . , . . . . . . 
B o-hl R · táli A dz" , 00 id' svoju mienku. Najm.ä:ipósle~é číslo je dôkazom 

OE~ ·: o:rp.a, I , . •a. . k n1;e ~ itym ov.~ a,m.e že čas0p:is račma ii1ách:ádzať SVOJ.IU :vlasunú cestu' 
generálne :zaistúpenie kn4~ky v iných ,kf~jm'<1-e;h , 
'niekto.rým. z na#c-~ kra;ja,n-Uv aJe:bo opgp,riizácii, sv~j smer, Dúf$U, že bu~úce· Čísla „ hudú. ešte 
ozI;J.áin:ífu_e: to z~ujenieom:·v časqpise « Rún », prí- le:P~ie, e~te-plnšie 'Slo'v~krni písaných' čfá,i:ikov a 
pqcdíi.e., aľ v iňýcn ~cyvens~ý,eh časopiso~p. . . MG že čbn: ďalej bude q.oko:qalejší. Caso.pfs · by 'len 
sme už' ,ozi1ámili, <te-na lq1fäl;:y je 1.--0ol~r. {\.t zí~kal, keby: ste v. ňom ťlver~jňovali čo najviac 
by všá:k ,~iekt0rí:;~1ô:\:'él'L9lrík:~.tolíci, ,k;tori--sú milo- z:p~v 0 . ffio:7énslm ,a ~o SI:ov::~n~ai o pren~ledq
vnikmi sk~v:eµskýeh kníh, c:h,celi !}aŠ.e, pocluj~tie ~~~~rkvr a -katolíkov vobec. O fa:ktá n_iet 
pod_Rori't -vačšo_u ~umo,u,1 už vopre<i ,im za to vy
slovtljeme stde.čn:é P,4n · Boh ·za:pl~ť ! 

Výzv~ ~loven!,kým ,$pisovat,el'om, Taí"kmer všet
ci sil.ovensk.í ib~smici a spisovatelia majú. v rokopL 
socl1 p:dchysťan~ nové diela, 'ktoré· :napísali po 
opť!,stení slovenskeh.q:úzen;i.ia. Bohužiaľ,_ tieto ciie. 
L~ ~~m?hlÝ :bi~ _dofä_f r,z, Ú:~el'~p-,e~é kffižnt a. ča; 
sop;!sy ich t1~z nes¼c1~_uvereJnovať1 leho e,asoye 
ziir.a,vy a p.olitlirc!ié čl~ e;aplinia.$kP-r'~ celýipr~ 
stor. Náš '·čaišopí,s,,, ~< Rín:i, >?, '60:l ~0;tm-a.z ,skoro vý
hič,ne za_plnený elánk~i a ve.rš~? m.fi.J~ Jini 
bezpro.štr~ý vzťah k Rímu. K~d'že, všäik yi
dítii.~ súmu lW'9"$'bu sl9,rv~nské~o , lite:rarn;eho · /ra.
~Qp_isu V: •. zahraničí; aJp aj~ t<;>,, 'že p1)e, nedostatq}{ 
finr1,.11:onýc:h prost;r-iecľlto't natťq:'ai; nemqžn.o t~ý,.; 
!o e:~~PP!~ za.ložiť, rozhajli sine s-a:, že. časť wí
~ho C3ii>p,pisu «Rím» dá,me k dis.p.ozíeii našim 
spiso'v;teľ6:i:n, .bá:snil,-ŕ:o--~ 13,. pub)tG:i.s-ťom. v ,zahráni
Čj bez t'óhd;' že:by $file ich akokoľy:ek pbmq·zova~ 
li :V-O, v,ý1>eretéin:i,,y; St-a.či,, k&l' i~h PfÍ:Spev-ky }JittdÚ 
mať V'.(:ťah ik s>lo,v.en.skétnu a ksatolítlkerriu ~v:oťu: 
Pra vpa, ---pokfo.J.-' ide, o'ro,z$afr,prispévkov} ,mgsia s~, 

Album dobmclineov .. Na podpocku časopisu 
« Rím » dOlbrpstdeičhe, pbetovali: Z USA: lwa 
Kopa0k.a, Chicaig10 Hei-ghts, Ill:,, d!11. 10.-; MM-
tin J~o,punek, :i;.,.atrsford, Pa.,.dgl. 7.- (Qd týchto: 
And:Fej- Wo1f 2 . .......,,. Ignác OrlmLák Berta L-ae:kb' 

. . . v · - ~, J , . ' 

Joseph Jaso, A<lam. H-arvan.cík a Sófia Bedná:r 
po '1.- :) ;, Georig,: K:ozáik, Umo11JtQ:~. Pa;, d~L 
5"',-; Josep,"p," C'31:pkovič, St. Lolliiš1 Mo., dol. 2-; 
Jose:p'li. Janík · Youn.;.,,stown: o .a~1 2· -· M$1rs:, • -' ~ ' . :e,,. :J ., :V!l., . 1 ~ -J 

Rojlk.~, :J::,ansj,ng, Mich.; Q.Ol. 2..- ·:(za seba á za 
{~,z~fa peb,p.?J?ik~,t; Júli'~, Mic.hMik, Trenton,_ N. 
J.1 dol. Q:,5O; Georg, Káll:a:kay., '?ridgeppr-t,_ Conn., 
dol. 2.-; Kl:l.-rol G;ai,jniaJk,. Ci~go, lli,, ďo-L 1,- .; 
Suzan:me Visno.v-sky, K~ City, Kansais, dol. 
1- ' ;·• 

Z Axg~ntjny.: .Slováci v Buenos q~, t>es. 
80; Em.i.U.o Vid.ovič; Buenos ;Air,oo, Pes. 20. z .Lu~ 
:x~11ga:: Toµ,roh iBleho, ·dól. 3.-. Z Taliahska: 
š:r;,ols'kii'. Ses+,,...,. .s.v. F.l1aillltiš!1 ~ · .. R'mi L' ·- - · l-'}, _ =,x_ .. . ... . _ !A~, , . rr 1000. 
z _Egypta: Ján. v~~, ~ajro). ľiastii~r 240 (ia 
i>ep1;1; a , tr-'Peih novýcih:) j Ste-:fiain .K:ap;usta-, Alexan- .... 
dria,, Kčs. 200. 
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