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Pinturicchia. - Kostol 
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Sancťity • 
1.n the XVlllth and XIXth Century 

Alwa,Js blf>ssmning is~ in Rome , the m ,ce flower 
of tfut holiness. 

Tlie Centuries of nu;tteútilisrn, positii:ism, so
e_ialism,, and eomuni.sm, ·1,11 this Eternc1.l Citv <tre 
pa,$;,Íng with,.out roi~ting . oiiť the i:Jnniorta:l Úmtels 
of ťhe ch,,istian s pirimalit.y (mel the Crowns ·oj th.e 
eva,~gelic(tl s~mctity. 

,H'eri! ,qie m .éel n&w Sáint· He;iediet Joseplr, 'Labn!. 
w1-iom Edn~un.d ]olv, in hú delieiou.s. book on 
cc T h.e Rooms oj tlu,,· Saints i;i Hoine. )>', is menti.o
ning mnong the Golo;;smmí's Saints. H<{ was bc1rn 
a,l Áinétt11,•s, Frn,ťée, '(n.1,1, Íl W(L.5 for h.is m ystic C<tl
Ling a-s if S(dnt.s· n.n,d ArigeLs 1,V<mld compel him to 
go in .8..ome, re.pea.ting to himself' like tlie Propheť 
of olcl; tc 1 neveľ -wi,ll' fvrget yon golrl<in ]erusa
l1ni.,: >, •.. 

Hdving b-0e1~ M pili,fiin1, in Frnnce, Swisse and 
German:y, whmí .he 'lC.as·. i)i Ronw, he never more 
lef t it bu,t for ,vi_sitill(g: the ľvl.cäfonná' s Horne, i,n 
Lor.efo. -In Rorri.e He b egged läs' foorl, constantly 
1•ef wsing mdney: -múJ: h.e· .~,pe.nt hi-s timé in alma;;t 
1.;011,-r,inuous pra,yer 'befoľe the Blessed S<icrarnent. 
He passed hi:~ ni:ghts, when chnrches were clos-ecl, 
U1ld.eľ an. ar,cli of dofosseu.m,, iro spiJ,itunJ. to.uch 
witli tb,e il'fortJ'.ľ.S wh:o .r.here clied ftir Christ . 

,tl-,~d ,in,. ftoni e ~(3 d.iéd, d-u.ring th<?; Ii oly W eek 
of the · )'.8('1,ľ 1783:, béilig d,eclared Blessed by 
Pi..Lf,s IX in 1860 « · though the p.opu,lar verierati.on 
9-( r;his p'oor 1nendicWlt was unt1Yerša( in iRome long 
befo-,,e he h.wJ., even pctss~d frľnn th:is world. Thri 
Jw!-,eral, co~tiege resemblecl. ci "tri;,unphal procession. 
<inel up: ťf,'oú-r own tirnes his shrine is hrrgely fre'• 

----, s.oM:MARI,O 

,Peter C. Chiminelli: Sanctity in Rome in 
t.he XVIllth aucl XIXth Century, p. 98 -
lgiri:o Giordani : Segno di contr.aclizioJ).e 
(~tjntinua,zione) , p. 99 - Ján OkaJI: Pro
f Hi slovacchi: 'Mon:s. Cleimeu:te K Mlyna
.ro"ič, ~oordo•t~ e poeta, _ p. 1OJ - Rev. 
Jozef A. Joh: Salut-o da Roma alla. názione 
slov:acca,, P'· 102 - Msgr. Miloš K. Mlyna
rovič: Offärtorio slovaceo (poesia), p. 102 
-Dr, R W . Hynek: Citta di Maria, p. 10.3 
- Ján Domasta: Leggenda slovacc,a di 
Natale, p. 105 - Pteghiera all'Assunta. di 
Pio XII, p. 106 -:-· Charľoo Péguy: Prese
pio (poesía), p. 106 - ·Voce del Pap.a (Al
locu.zione di :s.S. Pio XII in occasione del
la proelamazione del dogma deff Assuňzio
ne), p·. 107 - Croit.aca di Roma, p, 108 -
- ka : Biblioteea APQstolica V:aticana, 

, p. 109 - A . Colomibo: s. Fraincescc) ďÁs
sisi, p. 111 - ~onk eelso Constan_tim: 
Cári.ta missionariá (Messaggio per ·1a Ginr
nata Missionaria Mondiale), p. 113 -
Rassegna ca.ttť!Uéa1 p. 113 - Ján Okáľ: 
Fiore di margherita (poesia), p. 114 -
Tribnna clei Jettori, p. 115 - N otiziario 
delf.Ufficio Slovacco ďluformazioru· in Ro
ma, p_. llú. 
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q_irnnted, in Rom.e , in the Clmrch of St . .Maria mi 
Mónti. Leô XII[ 01moni.z,icl hi,n on 1881. 

Aúother Sain:t of the ColMsemn, in Rome, u;as 
Sainl Leonard of Porto Maurizio - name t,o-day 
chnnged in bnperi<i. - on Geonci's Gu.Zf. Tn Rome, 
tlli.s :futu,r"3 Saint. bl3C<tme a Franciscnn friar in the 
liťtle a,rid: ge{l,tly Convenl of St. Bonnventura on 
the Pafoline Hill, mnong lhe nti11s of <t the splen
dor that wa~ (the pngnn and imperi.al) Rorne )l. 

W oiiderful r.1,s preac,her of the inner mission, he 
tnfv.elled ' in every part of 1taly. l,i tlie Holy Year 
of 1750, the P .ope. clíargecl him to revi-r;e Spiritually 
all tlu~• City, un.d lhe -iwnderfu.l Nflvona Sqw,re 
was then· i-.~ open Ca,thedral, no other Chw·ch being 
a,pt to conwin the crowds. ]iMt then, two Centzi
ries ago, he estlibished tlie devollt Exercise of the 
'TP <iy of t1u~ Cross· - his f avorite oiie - in the 
Cd/,psseuri-1:. 

1-b:i cli.ed ris a • :mint, on 17 51, in s, piritual bemtty 
cr01,i;nin14 a life of utter self-sacrifice. Now, in 
the ~nrden of his Convent, there is ci splenclid pulm. 
tree, alive · ~J·n1.bol of the christinn Rome 1,1;hose 
power irsel.f is a. pledge of a divin(} power ~here 
perenn1.úlly at wprk. 

A modesť and splendid woman, )noild to 
the chTistian -lYiotlu>,rs i.s, ncľw, the Blessed Ati.n(L 
1Mni·úi Tcági, (1769- 1873). Bor of g'-JOd S~
nese fctmily , she. t(ií(S brought to Rome /or 
tlie Ju,bilP..um of 1775, but shc never returned 
bach in h:er Tuscan-y . For a time, .~he worked as <i 
donwstic ser-vr.int, a,nd after she marri,?d <L bu.tler, 
Dominic' Taigi. Ca.Ueá by the Spirit to <t st(lte of 

_ p~rfection, she ,prll!Jtised prayer and penance to 
<i h~roic degree, receiving from a.bov-e the gif L of 
projJheoy. fler hom.e was frequent.ccl by grettt 
Clw.:rch's Digni~arics,, shr, renHiini,ng a ,nodel wife 
wú:l a devoted mother to her se.ven chilrlren-. Bea
tjfied in 1920, sh.~ rests in St. Crisogono's CJmrch, 
i1i Trnste-veré~' ' 

Anoilw,; bunc:h of Sctints oj XVTll Ccn/ll,fj' in 
R orne ji1.st·· in: ihis snme ]I1,bilee Y enr ii;ere bea
tifierl, or canonized, froni the ltctually reigning 
Pope. Their memorv was Tecentlv revitJed in the 
imrnlly sofomn Chu.;·ch's Cerimo,;,ies, so we limit 

, ourself, only to mention tlieir nnmes: Sai nt Vin
cent Piillotti, ( 1796, 1850 ), ro1nan by birth~ •wni; <i 
Precnrsor of tlie Cat.lwli.c Action mul the fozmder 
oj the Pullotti'ni's Soeiety; Saini Vincent. Strnmbi 
( 1745-1824), Passionist Apostle, wtt,~ Bishop of 
fvlacenitci and ~n exile f rotn his See for <t ti,me lry 
onler of Napoleone, for his aclhesfon to the ca.use 
of the persecu.ted Pius VII, and, finall-y, the Bles-
5e.d Mnri'a De M.attias (]805-.1866) , wlw founded, 
near Rmne, in Acuto, the Adoratrici of rhe Pre
cious Blood., an lnstitu,te i:viil,i 5000 sisters which, 
.onlv in Norih Á11ťerica, counts now 117 hom.es, 
e,:; instr/Let the girls uncler the gu.idance of Gocl. 
Her body in. Rome is, in a splend.íd -Vrn, in Vút 
Pannonia 10. 

Oh blessed Rome, joy of Heaven and flctgrnnce 
Jf the human hearts witli so many your ancient 
and mod ern sa int s, V ale! 

PETER C. Cn1MINELLI 



ZNAMENIE O D P O R U Slo.venský obzor 
Vyvracanie námietok 

IV. Počul som: Polemika je tiž dnes prekonaná! - ako keby 
sa bola pravda a lož spárily a splodily oblt,1.dný abort všeobec
nej ľahostajnosti. 

Ci je naozaj polemika. prežitkom, možno vidieť v múzeu bo
jujúcich ·bezbožníkov •alebo v sbierke knih « tretieho vyznania » 
alebo v puihlikácia,.ch filozofov, typu Croceho, ktorí silou mo
cou usilujú sa nechápať Cirkev. 

Nikdy nebola v sádzke extstencia kresťanskej viery tak 
ako dnes. V iných dobách išlo o zápas m~i kr.~ťanstvom a 
ná!bože.nstvami pohanskými, medzi katolictvom a protestant
skými vyiznapia.nti, medzi krí.žom a polmesiacom; boj medzi dvo
ma náboženstvami, z ktorý~h obidve uznávaly Boha na nebe
siach. Dnes je to lboj medzi náboženstvom a bezbož:níctvom, a 
pretože toto či už vo forme :tnarxjstickej, alebq vo forme rasi
stickej alebo vo form~ petr:-olejníckej a. profesorskej javí sa 
ako náboženstvo storočia, zemehryizecké, možno povedať, že je 
to boj medzi nebom a zemou... · , 

To v,šak už nie je rpoletnika! To je vojna! A tá je mwyhnu. 
teľným dedičstvom kresťanského integralizmu. ' 

Po•krstenec, ktorý neuznáva dôsledky krstu je kolllediant; 
alebo kons~rvativec v. papučách, 1:ctorý nosí z roztržitosti re
volučnú kokardu; pretože krst mu ukladá nový život za plnej 
súčinnosti celého duchá a; celého tela. 

Taký integralizmu~ bol v antiokom svete známy len z Jiie
kofký<m prilµadov, ktorý poskytol jediný j~cmobo-žský ,národ, 
izraeliti; ktorý v:ša:k bol tiež vo viacerých .prí,padoéh dokom•;;i 
aj s Mojžišom a Davi<lom shovievavý k modlárstvu,; aJe u kre
sťanov stal sa všeobecný á imponujúci a obklopil nesmierit~ľ
ním obležaním ústavy a zriadenia; takže antický . človek, ~klý 
na vonkaj~ie nálbqženstvo, ktorého obr.ady sa obmedizovaly na 
obetný stôl a ktor,ého očištovanie sa týkalo obyčajne len ,pokož
ky, ocitol sa s nevôľou tvárou v ťvár ľudu, ktorý činil z ná.iba-

Sestry sv. Cy~ a . .Metoda v Ca$t.elgandolfe. 
Veleb:p.á_Matka Krescencia (vpravo) a ctili. S~tra Evangeli:sta 
(vfo'Vo}, z Danville, Pa, vy~hádzaj.ú v ~prievode Svajčiarskych 
stráží z páJpežské.ho _letného paláca v Castelgandol!fe, kde boly 
z príležitosti svätor-0čnej púte· prijaté sv. Otcom Piom XII. na 

na osdbitnej audieI11Cii. 

Náboženské pomery na. Slo
vensku. Podľa zpráv ,:,:;ah:ra.níčnej 
tlače a výpovedí utečencov, kto
rí len nedáyno prekr<;)Čili sloven
ské hranice.; náboženské pomery 
n·a Slovensku sú veľmi smutné. 
Osv·Íeťení ,pá;J:ii biskupi ~a na.cho
disa v domácich vij,zbách alebo v 
žalároch. J. Exc. ndp. Jáp. Vojr
ta,;šá:k, biskup s,p-išský, je ťažko 
c'h~tý, , a však nikto hO nesmie 
navštfvi.ť,. ani len· vlastná rodina 
ll!ie. Wádny ,zmocnenec s nim 
za.obchodí veľmi Slll'.ovo a drzo. 
Za « kapitulné:ho vikára» v S,p. 
Kapituli bol komunistami inšb:!, 
foyaný, bobr.ovecký fa:.rär Andrej 
Scheffer. Provmciál lazaristov 
viqp. Hutyra a celý rad rehoľ
níkov boli odvlečení na nBZiláme 
miesta. Tiež r~hoťné sestry sú 
sústavne odv:ážamé. ~atváraaue 

, a . súdenie kňa:zov verných sv. 
Stolici pokračuje ď.álej. 

Konvencia Sdruženia sloven
ských katolíkov v Amerike.. V 
dňoch 18. a 19, októbra t. r. 
bola v meste Pittsburgh. Pa 
XXXIII. konvencia ~nia 
slovenských katotikov v Améri
~e. Konvencia sa veľmi peikne 
vydarila. Po o<l,stúpení starého 
výboru za hl pŕedsedu bol j~
nohlasne zvolený známy slo
venský bfusµik a spisovateľ vy
sokôst Msgr. Miloš K. Mlyn~o
vič z V alparaiso, In<l., za hl. du
chovného vysokod9št. Msgr. 
Klement J. Hrtánek z Homesc
tead, Pa, za hl. ti;1.jomníka p. 
Ján A. Kanuck z Betlehem, Pa 
a ,za hl. poltlatlníka p. Pavel C. 
ltazimer z Homestead, P~. Bu
dúca konvencia bude v Cleve
laJll-d, Ohlo. 

Dr. Ferdin:a.J1d Dm-~nský v 
·Ríme. Od 6. do 15. októbra t. r. 
bol. h~sťom slbvenskej kolónie v 
Ríme pred~eda Výkonrtého sbo
ru Slovenského oslobodzovacie
.ho -výihoru univ. pro_f. Dr. Fe:r,di
nand Durčanský ,z Bu.enos. Aires. 
Dr. Durč.anský vykonal si v Ri
me svätoroč:fiú -púť a súčasn.~ 
navštívil mi~tne politické a 
cirkevné kruhy. Stretol sa 
tiež so slovenskými pútnikmi 
z Améri~y, ktorý.ch priviedol p . 
Eden Rradič. z Chlcaga a spolu s 
ni.mi vzdal hold N á.mes:tníkovi 
Kristovmu v j~ho letnom sídle 
v Castel G!3-11dplfe. Počas s::vojho 
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Pán J01T,ef Gondar 
zástupca Slovenskej Informač
nej Kancelárie v New Yorku, 
získal časopi,su « Rím » celý rad 

nových predplatiteľov. 

pobytu vo Večnom meste zašiel 
aj do utečeneckých 1;áborO'V v 
A verse a Bagnoli, kde ho kraja
nia veľmi srdečne privítali a je
ho návšteve sa úprimne potešili. 

Slovensl<á kresťanská odbo
rová organizácia vo Francúz
sku. Začiatkom septembra t. r. 
bola založená v Paríži pri CFTC 
(Francúzske kresťanské odbo
rové hnutie) ako samostatná 
slovenská sekcia tohto hnutia, 
Slovenská kresťanská odborová 
organizácia. Cieľom tejto or
ganizácie je zastávať záujmy 
Slovákov pracujúcich vo Fran
cúzsku. Andresa Slovenskej 
odborovej organizácie vo Fran
cúzsku je: CFTS - Secti.on slo
vaque, 26 rue Montholon, Pa
ris IXe, France. 

Nový slovenský časopis v Ar
gentine. V Buenos Aires ,začal 1. 
septembra t. r. vychodiť nový 
slovenský časopis s názvom 
« Juhoamerický Slovák :) urče
ný pre krajaJllov žijúcich v 
rozličných štátoch JUIŽnej A
meriky. Casopis vydáva mie
stny Slovenský katolícky spolok 
a rediguje ho v pravom sloven
skom duchu Dr. A. Gr&bert. A
dresa fasopisu: « Juhoamerický 
Slovák », Calle Marmol 629, Bue
nos Aires, Argentina. 
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ženstva smysel a hlavnú činnosť životnú, podriaďuj:úc mu všet
ky myšlienky a činnosti považované dotiaľ sa základ.né. 

Táto integrálnosť sa dobou neutlmila, ba vzrastala horou 
svätosti, zodpovednosti a dielami dv.adsiateho storočia. 

Lahostajnosť je jej priama súperka; súperka, ktorá nebo
juje ale vyhýba sa zápasu, ustupuj,e z bojišťa a chúli sa na 
okraji, aby stravovala zásoby. 

Pochod kresťanstva je ťažký a pomalý, nielen pre prekážky, 
ale pre početných zbehov: mnoho duši uchyluje sa stranou, halí 
sa prostrednosťou, duchovnou lenivosťou, a:by sa zbavilo každo
denného úsilia premáhať smysly a odriekať sa k vôli iným. 

J e isté, že tí, ktorí popierajú dnešnú životnosť kresťanstva, 
majú k tomu najnápadnejsí dôvod v ľahostajnosti kresťanov. Sú 
protestantské cirkvi, ktorých činnosť akoby sa odmedzovala na 
š!Jrenie nfuboženskej ľahostajnosti. Katolícka Orkev reaguje 
dôrazne jednako netečnost toľkych jej synov viacrazy behom 
stáročí pripustila, i,e na jej panenské telo vztiahli svoje ne
čisté ruky mužovia ·z:brane a politiky a zneuctili ju ľudia cel
kom vzdialení od jej mravného zákona; a tiež nedávno dovolila, 
aby ná.silný mexický vládca, v ktorého duchu sa to hemžilo ešte 
otrockým kvasom, za.siahol predpisami kaukliarskych dekrétov 
do oblasti svedomia, vynášajúc zákony v materii nie svojej, 
disponujúc vlastníctvom nie svojim a z rozmaru rozháňajúc oso
by nepodliehajúce jeho kara:báču. Príliš' často tá.to netečnosť 
súhlasila s tým, ab__y Kristus bol « zajatcom » v osobe svojho 
námestníka a svojich služobníkov; a aby sama viera - viera 
väčšiny občanov - ,bola v katolíckych zemiach daná v plen men
šine politikárov. Svätá Rus dala sa menšinou premeniť na po
kusné pole pre kultúru bezbofoíkov; Spanielsko rytiero;v a mys
tikov videlo protikresťanské besnenie Astúrskych. Vina bez
božníkov? Veľmi dobre. Ale kto vychoval týchto bezbožníkov? 
Z akých škôl vyšli? 

Tento ·zlorád je určov.aný a uľachčovaný náJboženskou .neve
domosťou. Modzog ľahostajné-ho kresťana chová sa voči kre
sťanskej náuke ako fotografický film s premietnutým obrazom 
cesty, kotrá sa mení; a ,zatiaľ čo sa .nacpáva pravidlami a všeo
becnými znalosťami, v onej č.asti vedomia, kde má sídlo viera, 
uspáva vôľu a dá na seba pôsobiť vonkajšími dojmami - doj
mami cesty, ktorá sa mení. polovičatosťou, všednými a zábav
nými novinami, erotickou literatúrou s mystickými zábleskam1 
aleibo nana.j,výš reportážnou kritikou. 

.A!k su v tom obsažené náiboženské myšlienky v podobe vý
ťahov, citátov, nesústavného čítánia, sú pohromade s rôznoro
dým materiálom a nepodarí sa im, aby sa stmelily v jedon ce
lok, ostáva.jú roztrúsené v podobe nafúknutých obecných mie
nok, alebo častejšie v podobe zmätených utkvelých predstáv. 
Lahostajný kresťan môže byť skúseným želežničným inžinie
rom, svedomitým zoologom, filozofom, ktorý rozpozná koppa 
a sampi (písmená pôvodnej gréckej abecedy, p. p.) 1 advokátom 
dobreho postrehu, archeologom, ktorý presne určí každý ka
meň nuragi (kamenné kr:uhovité .stavby prvotných obyvateľov 
Sardínie, p.p.) , ale pokiaľ ide o náboženstvo je dogmatikom o
becnej mienky, napína plachty v znamení bežnej mienky, ak sa 
neuspokojí niekoľkými tuctami teosofických alebo s,piritisti
ckýoh afori2mov; a keď ho nútia, aJby sa vyjadril, tu vysloví o
trepaný úsudok a všednú frázu autoritatívne, ako by vykládal 
papyrus a chladne akoby určoval sval. Dokonca môže sa stať 
teologom obecnej mienky, beztoho i,e by sa vymanil z nezáujmu 
o predmet: potvrdzuje, popiera, krčí ramenami. 

Náboženská ľahostajnosť stáva sa obyčaj:ne tiež ľahostaj
nosťou mra'VDOU, pretože moderná kresťanská kultúra vyšla zo 
spojenia náboženskej zásady so zásadou etickou. Klement Ale
xandrijský povedal svojim drobým gréckym a kresťanským 
smyslom: « Etický poriadbk nie je rozdielny od ,poriadku inte. 
lektuálneho, preto život sa neliší od života ». 

(Pokračovanie) 
lgino Giordani 



SLOVENSKÉ PODOBIZNE .. 
-

Msgr. Klement M. Mlynarovič , kňaz a básnik. 

Niekedy v,ám fotografia· povie yšebko o člo
veku, ktorý je na nej vyobr31Zený. Niekedy Va.Il1 
zasa nepovie nič, alebo vás olclame. Fotografia 
je totiž veľmi povrchná vec, lebo vyobrazí len 
vašu tvár, aká bola vo chvíli,, k-ť-ď ste sa foto
grafoyaJi. Len ťaž'ko by ste ,v;šak z nej vyčítali, 
a;l{á je duša a srdce fotograrfovaného človeka, 
ba ani len to nie, aká bola tá tvár chvíľku pred 
alebo po odfotografovaní. 
Keď :som prišiel do Ameriky, mnohých ame

rických Slovákov ,som poznal na prvý pohľad 
pGdTa fotografií, ktoré som predtým videl. Ale 
darmo by som sa bol usiloval 'podľa fotografie 
poznať Msgr. K. M. Mlynaroviča, vynikajúceho 
americko-slovernského kňaza, rodoľub-a a bá
snika. V~etky jeho fotografie, ktoré som videl 
prv, než som sa s ním soznámil, ma skôr po
mýlily ako poučily o jeho zjave. A to nielen 
mňa. Básnik Rudolf Dilon,g tiež neraz videl fo
tografiu básnika Mlynaroviča, ale keď sa po 
prvý raz stretli, v celej pravdivosti sa potvrdilo 
staré dobré slovenské porekadlo, že i:ba vtáka 
P,Oznávaš po perí, ale. človeka (a ja dokladám: 
najmä básnika) po reči. 

Myslím, že aj medzi básnikmi niet mnoho ta
kýt:h, ktorých ·zjav a. .celú osobnosť v. úplnej o-
pravdivosti a vernosti môže vyjadriť iba slovo, 
ako je kňaz a básnik Mlyna;rovič. Lebo mohli 
ste ho tisíc ráz v živote yjdieť a predsa ho ne
p0zn~tt>,, aik ste nečítali jeho verše, ak ste nep0-
č.úvali jeho kázne, ak ste nemali požnosť stráviť 
s mm v rozhovore aspoň niekoľko hódín. Len 
potom eelkom za;budnete na obyča:jrie zachmú
renú tvár Msgr. Mlynaroviča, ktorú ste videli 
tofäo ŕáz v novinách a časopisoch na óbráZJku, 
aby vám· namiesto nej ostala na večné veky v 
srd-ci skutočná jeho -podoba, prežiar~ tou 
veľkou láskou a dobrotou, kto,ré sdružené. s ve
selosťou tvoria podstatné črty jeho povahy. 

Misgt. }.lllynarovič prišiel do Ameriky ako mla
dý kňaz iba niékol'ko dní- p9 vypuknutí prvej 
svetovej vojny. <( Keď sa to tak vezme, ja som 
vlastne prvý sloven~ký emigrant v Amerike» , 
povedal mi raz žar.tovne, keď som s radosťou 
kvitoval jeho nevšedný záuj~m o sociálne a 
kultúrne potreby sloveilských utečencov. Chcel 
tým povedať asi torko; že sám prežil v lľU).ohom 
ohľade podobný osud, a preto vie v plp.ej miere 
pochopiť ťelú hlbku našej tragédie. Lenže on 
by ju bol chápal aj vtedy, keby ho nikdy v ,ži
vote néboLza.stihol emigrantský osud, lebo jeho 
srdce je. otv.orené rvšetkým trpiacim a ktokoľ
v~k je ochotný vyžalovať sa mu zo svojej bie~y 
a ťažkostí, tem môže ,byť istý, že v Msgr. Mly
narovičovi nájde svojho Simona, ktorý mu po
môže odniesť jeho kríž. Vedelo by o tom rozprá
vá·ť na stá a stá robotiiíkóv z ha.rborských oce
liarní, whitingských olejární a iných okolitých 
fabrík, , ktorým bol za dfäé roky vodcom a ot
com vo všetkNh staros-tiacrh i radostiach. Keď 
sa: po dv:adsaťpäťtročnoni účinkovaní zriekol 

svojej ,kr~ne vybudovanej fam.osti, aby sa u
tiahol do_ kláštora ku .slovenským foa.ntišk~nom 
do Valparaiso, len potajomky večerami si mo
hol odvážať svoju velikú knižnicu a malé ku
fríčky s ostatnými yec;ami, lebo akokoľvek rád 
mal a má svojich ibývalých farníkov, jednako 
by mu nebolo ,bývalo uajpríjemnej~ie vi~e~ ich 
uplakané tváre. 

Ak sa n&, nieko·ho vzťahujú slová.: Dajte a 
bude vám dané, - nuž na nih:oho nie v takej 
miere, ako n:a Msgr. Mly:naroviča. On ozaj dal: 
zriekol sa ovocia svojen dvadsa_ťpjiť ročnej p,rá
ce, svojej fary. A možno až dosial' ani sám nez
badal, že sa .mu stál.a Ípiou . celá slovenská ka
tolícka Amerika. Iba toľko, že tera;z už nemusí 
zapisovať ohlášky, starať sa o to, kto opraví 
.preder~'véfnÚ strechu, 'a,lej:)o zamení pokazenlÚ 
rpísťalu na organe. Ale pozrite ,sa len na jeho 
terajšiu literárnu prácu v našich kato1-í.ckych 
časopisoch, sledujte len jeho kazateľskú čmposť 
a infornmjite, s~ o jeho predsavzatia~h a potom 
prídete na to, že on len ◊;pustil svoju uzavretú 

Púť slovenských utečencov z Nemeclm. 
Skupina slovenských vysokoškolákov z µteče
neckého tábora v Ludwigsburgu. a Mníc-ho,ve 
spolu so slwenskými bohoslovcabli z « Nepo
'mucena » pred · svätopeterskou bazilikou. V 
prostriedku stojí rev. A. Bielik, duchovný 

vodca púte. · 

101 

• 



pevnôstku a vytiahol na otvorené pole apošto
látu v boji za Krista a jeho Cirkev. 

Možno sa potom diviť, že počas tohoročnej 
Konvencie Sdruženia Slovenských Katolí
kov v Pittsburghu bol jednohlasne zvolený 
za predsedu. tejto najvä,čšej a najvýznamnejšej 
organizácie slovenských katolíkov na celom sve
te? Videl som delegátov Konvencie z celej Ame
riky a rpo voľbe ka:ždý žiaril u.spokojením, lež 
naj.väčšia radosť bola zrejme na stredozáipade, 
kde niet Slováka, ktorý by ho nepoznal aj osob
ne a ktorý by ho nemal rád. Osud Sdruženia je 
dnes veľmi vážna vec, lebo význam Sdruženia 
ďaleko prerástol hranice Ameriky najmä od 
tých ·čias, ako bol podviazaný akýkoľvek prejav 
katolíckeho života na Slovensku. Možno pove
dať, že s osudom Sdruženia je dnes nerozlučne 
spojený osud slovenského katolicizmu vôbec. Aj 
Konvencia takto chápala dnešné výnimočne dô
ležité poslanie Sdruženia a preto odovzdajúc ve
denie Sdruženia do rúk Msgr. Mlynaroviča, o
dovzdala mu nielen vysoký a vznešený úrad ale 
aj ťažkú povinnosť, mnoho práce a nad pomysle
nie veľkú zodpovedano,sť: 

My vieme, že Msgr. Mlynarovič má všetky 
schopnosti na to, aby pod jeho vedením Sdru
ženie Slovenských Katolíkov v Amerike prekvi
talo. Prosíme Boha len o to, aby mu dal aj do
statočné sily, 4obré zdravie a ochotných spolu
pracovníkov, ktorí mu v čase potreby podajú 
svoju pomocnú ruku. Keď to bu-de mať, potom 
nemožno pochybovať, že obdobie jeho predsed
níctva 'bude zlatým obdobím v dejinách Sdruže•• 
nia. 

Redakcia « Ríma » Msgr. Mlynarovičovi pre
t-o v tej.to chvíli čo najúprimnejšie blahožela. 
vrelo ho pozdravuje a ak len bude môcť a ve
dieť, sľubuje mu ochotne všetku svoj.u pomoc a 
spoluprácu. 

Ján Okáľ. 

Poi~r.av z Ríma 11uv~nik~mn náro~u 
Z príležitosti svätor-OČnej púte v Ríme vdp. 

Jozef A. Job, duchovný osady sv. Simona a 
Júdu v Chicagu, povedal-d-0 vatikáUS'keho roz
ihlasu tento príhovor: 

Drahí bratia a sestrv v Kristu! 
Vefmi sa radujem, iem Vás môžem pozdra

viť živým slovom z Večného Ríma. Prišli sme 
sem Z Chicaga, z farnosti: sv. Simona a Júdu 
na púť sv. Roku. Chceli sme vidieť Rím, chce
li sme osobne uctiť sv. Ot.ca, nielen v svojom 
mene, ale i vo valfom, ôrahi naši bratia pod 
Tatrami. A božia Opat.era dopriala nám t,ej 
milosti. 

Boli sme dnes prijatí na osobitnej audiencii 
s,,. Ot.(m. v Cast.el Gandolfo. V mene slovenských 
katolíkov v Amerike i na, Sloyenslm vyjadrili ., 
sme mu naše i vaše city od.rumosti a nezlomnej 
vernosti rímskej Cirkvi. 

Prijal nás s otcovským dojatím. Vie o Va-
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šich utrpenia.ch pre viem a vernosť Apoštol
skej Stolici. S hlbokým dojatím sleduje Vaše 
hrdinské mučeníctvo. Denne sa za Vás modli, a 
prosí Všemoliúceho Boha, aby Jeho milosť vám 
pomáh.ala prežiť Kalváriu, ktorou prechá,dzate. 

Drahí bratiru _a sestry v Iú:istu, · nezabúclajt.e 
nikdy a za nijakých okolností, že po Golgote 
1>richmlí vždy Veľkonočné vzkriesenie. Trpt;e 
trpezlivo. Obetujt.e denne svoje utrpenia Bohu! 
Tak to robili prví kresťani~ v katakombách. 

Trpte s nádejou! Vaše obety nie sú daxomné. 
Majú ony vysokú nadprírodzenú hodnotu. 
« Blahoslavení ste, keď Vás budú 1n-e mňa. po
b11>ovať a prenasledovať a všetko zlé na Vás 
11epravdive hovoriť. Radujte sa a veseľt;e, lebo 
vaša odplata. hojná je v nebi! ». To sú ozaj po
tešiteľné slová Božského Spasiteľa! 

Radi by sme boJi lm Vám prišli a uvítali sa 
s Vami v našich rodných mestečkách a dedi~ 
nách, ale nebolo nám to dovolené. P.t·eto Vás 
aspoň cez vatikánske rádio srdečne pozclra.vu
jem všetkých, najmä rodinu,, príbuzných a. zná
mych. Robím to i v mene mojich štrnástich 
pútnikov a v mene všetkých americliých Slo
vákov. Vy, čo nás počúvate t.eľaz večer, tlmočte 
naše bratské pozdravy celému katolíckemu 
národu pocl Tatrami. Duchom sme vždy s Va
mi, trpíme spolu s Vami. Modlime sa spolu s 
Vami. Prvá myšlienka z ka7,dej rímskej sväts:~ 
ne ide ku Vám, drahí rodní bratia a sestry. 

Odkazom Vašich národných bratov z celej A
meriky, južnej i severnej nech budú slová P. Je
žiša, povedané ustrašeným apo¾ítolom: « Dúfaj
te, lebo ja som premohol s,1et ». Nech svetlo 
kresťanskej nádeje vo večný život nikdy neza1-
hasne vo vašich skormút.ených srdciach. Pripo
mínajte si často, že liaždý deň stojíme vž<ly bliž.. 
šie ku Veľkonočnénm víťazi;;tvu. 

Sedembolestná Patronka. Slovenska nech Vás 
prijme do svoj&j materinskej ochrany. Naši prví 
apoštolovia sv. Cyril a Metod nech orodujú za 
Vás, nech Vám vyl)ľosi.a všetkým stálosti vo 
viere a neochvejnej vernosti Kristovmu Námest
níkovi na Zemi. 

Drahí tlaši bratia. a sestry, do videnia! 
Požeh,1ai1ie Všemohúceho Boha Otca i Syna i 

Ducha svätého nech sostúpi na Vás a zostane 
vždycky s Vami. Amen. 
111m111nr11111mmtmmm11111111u1mmum1111111n11111111111mm11u111111111111111111111111m11111111u11u111111111111n110 

Slovenské Ofertórium 
Vstupujem k oltáru prinášať Obetu, 
ja, hriešnik nehodný, najmenší z rnalýcll, 
modlitby odriek--.tm, zrak na križ, upínalm, 
mám v rukách patéuu, mám v rukách kalich. 

S hostiou k nebesám dvíham dnes rodný ľud 
srdce má 7,0 zla.ta, mozoľné ru1.-y, 
malý je, 1,ríž zná len veliký a pod ním 
s Bolestnou kľakáva ... Zaluje muky. 

V kalichu, čo sa strie ponad kríž k nebesám, 
kypí pot a víchria mračná slz slané. 
Národ mô,j plakával, nárO<l môj otročil ... 
Kalich t.eu, prosím Ta, prijmi dnes, Pane! 

Msgr. Miloš K. Mlynarovič. 



MARIINO MESTO 
KAPITOLA Z KNIHY • OBRODENÍE RlMOM • 

(DOJMY KONVBRTITOVE Z VECNÉHO MESTA). 

Pri návšteve večného Ríma neodolá pútnik 
jednej okolnosti 'zvlášť nápadnej a to tej. a;ko 
úc~8: Rodič~y Božej - to.hto n.esmiev,nehd my
ster1a ,:sam.eho _p_re seba - je tak úu:o sp~tá a 
~rástlá s kato:hc1~om •vôbecľže prosto ju odde
liť od seba nemozno. Temer na každom rohu u
líc v obrazoch a sbšká-ch mariánskych sú toho 
nesčetn-é doklady, ako od prvopočiatku hola vz
dáyaná nadmer_ná úcta tej Hviezde morskej a 
Era.ne nebeskeJ, onej Kráľovnej mučeníkov a 
Kráľovnej sŕdc ... Veď tátó Koruna tvorstva a 
Kr-istova Matka z celého· počtu rimskyť\h 'ko
stolov vlastní asi na 80 posvätných miest. dakt0-
rýoh i nádherne vypravenýca. Teda Rím oce-
" ' 1 ' Pr nuJe p no vyznam opasti tajomstiev - Marie 
t'ejto Pomocnice k>resťanov. A srdečná. skutočná'. 
úcta k inej 1pr®iká celou bytosťou Rimanov o
bidvoch ,pohlaví - N:íkde som nevidel okrem Lurd 
tak . -yrúdch pro~ebnikov a prosebnice ~ tejto 
Maticke nebeskeJ, aJko na pr. u Matky Sedmo
bolestnej. Až som sa tomu nestačil diviť keď 
aj ľudia zrejmo vysoko ihteligent:ní :nehaniili · sa 
celkom verejne prejavovať" uctu, ktorou im pre
tekalo srdce ... 

A čo -teprv múzeá a ob:razáme rhns_ke a ta
lianske. vôbec? A,ký 'to bo~ úfasný imp"Ulz umel
coy) prirodzene umelcov skutočných, vydbrazo
vať dôstojne toto m~stérium Matky s dieťatom' ... 

Obrázok Mariin.! Márne ~o tiž za.cp.ytep.ý v 
prvej polO'Vici II. stor. po Kt. a to v kata:kom
bách sv. Priscilly co doklad, že táto úcta v 
Cwkvi od prvopočiatku existovala. Ostatne v 
baz_ilike S. Maria ~aggiot-e (P. Marie Veľkej) 
u~~1eva sa pr~tarý byza:Atský obra:z, podľa tra
dície samot_nym sv. Lukasom ma1ov/U}ý. Od 1Il. 
stor. kresťa:nského naťhodámé 'čim ďalej t~ 
viacej dokladov tejto vrucnej úcty Maxiánskej 
či už v kataka:mbách, či v podzemí chráimO'V' a 
hl~vne v. kos.toloch verejných, lenfo milán~kym 
ediktom ich stavba bola povolená. Tak už v II. 
polovicj toho istého storočia v,znikla bazilika 
P . Marie Snežrtej (neskol'$'ie :zv. S. Maria Ma-g
giore) ,r. 352. A.Ie primát medzi mariánskytni 
chrámami v Ríme udržala,, si-sväty:iíá zvaná S. 
M-a,ria Antica (P. Maxi.a Stará), postavená či 
vzniklá zo samotnej knižnice, Augustóvho chrá
mu na fórú, ťesne v úbočí pahorku pala
tínskeho_, hneď pod rampou paláC'a KaJ.i,gµ
lovho na svahu vifaznom (9livus Victoríae) . 
Je" najs~rš~l;l.. a . naj-pamätne.jšia vôbec, ipre
toze v p1a,µch Vŕstvach, :na ~be chová ;fre
sky ešte pohanské, a nad ninrl kresťanské zo 
štýr9c-.h rôznych period. Jal~ dojellllilÝ[mi a 11).~c
ne pôsobivými su tu tieto obrazy Rodičky Božej 
~ diefa~om, troch s-vätýc-h matiek, sv. Andreja, 
stY;iroch sv. mučeníkov korunovaných. Sv . .A'ba
cyra, mučeník ale~andriJsfcý a Kristus na tró
ne, učia<ä medži éV'ätýmf, Ale: najmocnejšie, vtla
čí sa každému n.áv,števní~ovi do dlJŠe v postran-

nej lodi skvelý byzantský obraz ukrižovania ži
vych farieb, kde Spasiteľ · je pribitý na kríž v 
dlho~ modrom rúchu s dvoma červenýmí pru
~:ann. Vedľ-a kríža stojí Matka Pá-nova a Milá
cik Jeho, čo jediní verní až k smrti. 

Inou _-~zn!čn:ou pamia~~m z tých istých dôb 
a to. bližs1e ~stia hlavneJ rfil!:skej stoky ( cloaca 
ma~i.ma), ,uz 2400 rokov starej', JJa . troskách 
c~r~mu Cézarovho vystavená je svätyňa S. Ma
ria lll Cosmedin (P. Maria Kosmeäinska) uka
zujúca svojou kosm.awkou dlažbou i ambónami 
a st~lco~ _l:>i~upským. za. oltárom syoje úoty
hod\ne stá.he. Pred chrámovým vchqq.om chová 
sa p~rv~stná B~cca delia veritá (usta pra.v.dy), 
k~ora ~1mske dietky nrubádala k pravdomiuvno
st1. Prirodzene, že aj riwša najmôdernejšia vy
spelosť v každom ohľade dávno bola od'Vt'hla 
~~ zaostalosť ako hovoriť pravdu! ;N aopa,k 
JeJ_ heslóm _je: calumnŕare ruudacter, s:emper ali
(l,Ul~ hae:t~t ! - le.n ~ čo .n:~jpre'hn.anejšie tupiť pro
tivmka, vzdy aspon mecomu sa uverí. Bohužiať 
v °.tázkach JJ.á.;bo:ž-,enský~h s,IDhá aj k týmto pro~ 
str.1edkom,, ktorých účel zhanobiť Cirkev dosta
točne posväcuje. 'v sakristii toho istého staro
byléh_o 1kostola zii,zrel som nadmieru pôvabmi 
~oza1~u Marie s Ježiškom a anjelom pápeža 
Ja:4 VII. (707-707), ktorej kópiú márne som 
shanal p.o kníhkupe(lúvách. Zaradoval som sa 
potom nesmierne, ked' v knihe « Ŕoma Sacra » 
našiel som jej ikrásnu· farebn-6. reprodukciu. · 

Marianska. púť amerických Slovákov. 
sp,olu ~ r~~ymi Slcp:v,ákmi ná ná<livorí ~taro
slavneJ ·J:i>aziliky sy. Klementa ~ Ríme. V pro
striedku stoja: vdp. J:ozef A:,, Job z Chicaga, 
Il:·, duchovný vód-0a pÚtte a. univ. prof. Dr. Fer
dina:nd Durčansky z Buenos Aires. Stvrtá z 
ľava je pi. V. K. Kedrovioh z N,ew Yorku. ktoc.. 
rá pdšla na pÍj.ť .d; Rfma srunw~tatne, N-a: pra
vom kraji stojí dp,. Stefan Smržik S. J. z Ri:ina. 

103-



Pamätnikom útrap prvokresťanov -nad iné 
mocným je z doby Diokleciállovej na Viminále 
niekoľko :zachovalých sálov obrovgkých kúpe
ľov toho istého cisára, !ktoré potom n.a rozkaz 
pápeža Pia IV . . slá'Vlly Michelain;gelo použil k 
zriadeniu svätýne S. Maria degli Angeli (P . Ma
rie Anjelskej). Tento veľkolepý· pomník stojí 
hneď oproti hlavnému nádražiu v Ríme z1;1,. Ná
rodným múzeom. T-0to poµžilo ku svojim sbier
kam ostatné z:bytky, a:ko aj Sikonfi~ované sú
se<lné kláštory. Je to impozantná chrámová loď 
s mohutným· st1povím okolo, ktorá dáva len mat
nú predstavu o veľ'koleposti oných cisárskych 
kúpeľov. Hoci dojem vstupu na inom mieste u
miesteného, než proj,ektoval jej geniálny zakla
dateľ, je trochu zmenšený, pôsobí jednako moc
ne na diváka, zvyklého men~-Ím ptiestoró:r;n 
chrámovým nrušej vlasti. Ma:ria 90 m dí.žJky, 28 
m. výšky-a 27 m. šírky. Nachádza ~a tam spústa 
obrazov preslávenýcih majs,trov a zvlášte pekná 
s~ha Hordonova: sv. Brun-o, zakhtdateľ rádu 
CerWzínov (Kartuziánov), ktorým ten kláštor 
patril. C 

'Podobným pravým múzeom náhrópkov, obra
zov a sôch je slá:v:i)y chrám Mlµ'iin na Piazza 
del J?Opolo (Ludovorrn námestí) , rovnomenno s 
nítn na;zývaný . Stával tu .vraj hrob Nerónov a 
Domitiánov. Teraj~í ~hi'ám chová starobylý ob
raz Panny ~ari~'pil'enesený sem z ka;plnky Sane
ta Sanctorum v Lateráne, ďalej celú sbiel'lku 
!;>kvostntch _a cennýc_h dbrazov predných maj
strov, potom Raffaelovu sochu J onáša, sochy 
Berniniho atď. Kqstol opatruje rád Augu~ti
ajánov, ~torého klámor je pamätihodný zvlášte 
týD?-, ze v ňom ~~~ho času býval tiež. odpadÍý 
mmch Luther, povodca nešťastnej severnej 
schizmy. Blízko neho v ka.pucíns:kom kostole ma. 
riánskom ~hovajú sa ostatky hrdinského a-polo
gétu kre;sfanstva sv. Ju stina mu:čenika a známa 
krypta mrtv-ol ka-pucínskych. · · 

Pre túto stať schv;á.lne som si p<mec~al zmien
ku o najvýznačnejš.om chráme mariánskom v 
rx,ha;nskej . svätyni yzml}{fom '1¾ t9 v PantlÍeonu, 
z:apočatom zaťom A1.1gu1stovym Agrippom r. 27 
po Kr. a dokônčenom ~isárom Hadriánom. Tiež 
predsieň Agpppom · vybud_o:v~ňú dbplnil mipo~ 
zantn<:~,klen1bou a venôy,al účte v:šetk'Ý:~h i cud
rokraJnyeh boh.,ov. Pre~, jeho na,zqy bol Pan
theon (Všebóžstvo).- V II. •$toračf pápež Boni
f{tc IV. toto pohanské božište zasN"ätil Marii, 
KTál9vn~ mučeníkov. Preto. 'bo~ ntjv,aný S .. Ma.: 
t.ia dei Martiri. Na deň Všeohsy:ätýc'h s.1>0mín~ sa 
f;><Y~i;_,esť:aľ,l,čenie tejtq veľk◊lepej b-µdovy, ktorá 
Jedin.e moci pápežskej má čo d'.akovať, že bola 
uehŕánenä od 'Skazy a neporušená ďochôvala 
sa našim časom. KÚpola je uc)lva-cuj:µdch r.oz
merqv: 44 :rh šírky a 43 m vý;šky _ Vedľ-a oltára 
Mariánskeho chová -hrob maliara Rafaela San
zio a stala sa ·krälovskou 'hrobkou rodu Sa'VOY
s_kého. Najmä j~ fa -pochovaný sjedhotitel Ta
hanska Viktor Emanel II., králo-vná Maxgerita 
a v Monze zavraždený Hum.íbert I. 

V~a Paritheonu nemožno n~omenúť celkom 
b~-z~eho chrámu S. 'Maria sopr~ Mine-rva (P. 
Mar1e n-ad Minervo'tl), o-päť na mieste antického 
božišta vybudovaného. Je·· to jediný kostol v 
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Ríme · vybudovainý v- gotioko-florenti!kom slohq, 
patriaci Domirtlkánom. Na námestičku pred ko
stolom na chrbáte slona je nesený egyptský o
belisk, pôva,bná to hračka Berniniho. Vhútro 
tohto ckrá,mu je vskutku uchva.oujúcin;i. Nielen 
sochami Michelangelovými: sv. Ján Krstiteľ a 
Ježiš (príliš idealisticko-anticky koncipovaný), 
ale aj celkom prostým náhrobkom vskutku an
jelského a najspirituálnejšieho maliara posvät
ných obraizov bl. Fra Angeliica. Perlou však 
chrámQvou je náhrobok a jednoduché izbičky 
prostej sienskej, devy, dominiká.nskej terciárky, 
sv. Katariny, ktora vo svojej mladosti a nadšení 
previedla .. vec, o ktorú sa bolo márne pokušalo 
toľko učených mužov. Priosbami svojiÍmÍ do
siahla, že pá:pež Gregor XI. na;vrátii sa z Avi
giionu Zl)äť do Rjma, čím bola odstránená ne
blahá schizma, pôsobiaca. v Cir.kvi dlhoročný 
rozvrat. Navrátila Taliansku jej skutočnú hlavu 
duchovnú, čim táto 33 ročná deva ·získala si 
srdce nielen Ríma, ktorý si ju bol vyvolil za 
svoju patronku, ale aj celej vlasti. Rovnako ne
s.mrlel'ných ~s1uh vyďo!l)yla si táto prn1ušnica 
slabého p.Oihlavia. o celú kommunitu, t. j. o obec 
kresťanskú po celom svete. Ký div, že je za to 
vrúc~e uctievaná a velebená! 

Zápasy v~kov $Ú tu zachytené v chrámoch 
mariánskych. Tak na bývalom fóru Trajarwvom 
(podľa množstva kočiek vol:p.e tu behajúcich i 
p-rezvanom << ·kočičím ») vedľa mariánskeho ko
stola u Lorety, máme' 

1

hneď kostoHk Mena P. 
Marie, vybudovaný na pamiatku oslobodenia 
Viedňa od Turkov r. 1683. Vymeno.vavší už 
predtým osfatn,~ v~ľké svätyn~• mariánske, let
mo poviem ]Jiečo o ďalších: Tak o Santa Maria 
dellá Anima (P. Marie Dušičkovej) s kaplnkou 
zasvätenou sv. Jánovi Nepomuckému. Dalej, S. 
Maria della Pace (P. Marie Mierovej) so sídlom 
prvého a hlavného spolku Bratstva Najsv. Srd
ca Pánovho, Za Tiberou je zasa -kostolík S. Ma
ria della Scafa (P. Marie p:Íi schodoch) . ktorá 
chová v · rel1kviách dobre zachovanú nÓhu sv. 
Terézy španielskej s viditeľnými stigma.ni na 
nej. 
Končím jedným iz veľkých a slávnych kosto

lov mariánskych S. Maria in Chie~ Nuova (P. 
Marie v Novôl'rt . kostole), na druhej hlavnej 
tepne Ríma, na Córso Vittorio Eľílan1J-ele stoja
com a prestavenom zo ~mléh-0 kQ-stolíka m(l,ŕian
skeho vo vd'kolepý terajší chrám a , to a.ipošto~ 
lom sv; Filipom: Neri. Na hlavnom oltári RU!ben
sovi anjeli držia divotvorný obŕaz Mariin, už od 
:starých dob tuná uctievaný, Dalej je tu hror;i 
toho istého «veselého» sväte.a ako bol súča
stníkmi nazývaný, jeh9 izbietky ako aj. orató
rium chovaj{úce ~amiatky :i'iVfäšt:néiho umenia 
h1J:dobného jeho nasledovníkóv. 

Vy všetky obrámky, mo:z;aiky1 kostoly i chrá
n_iy mariánske, ai_k~ aj kapli.čky zylášte vo Va
tikánskych ·záhraďách, ste stá-Ie s,pomienané , 
tM)'.1 na ~eve-~e v srdci EUJropy. Buďte pozdrave:. 
né na tisíckrát! D R W H k r. . . yne 
u11111111111111111m11111111111111111111111t111111111111111111111111m111111111m111m1111111111u1111m111111111111111u11111111111111111 

Vyrovnali ste si predplatné ? _ 
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SLOVENSKA VIANOčNA LEGENDA 
- Choď, ch1,a,pče môj, - riekol starý Borislav 

svojmµ osemnášťročnému synovi, junákovi Svä
tovojovi. - Choď a skús .svet! 

Dávno už 'bolo tomu, čo tieto slová odznely z 
úst striebrovlasého ikmeťa, qávno, čo otcovské 
požehnanie vyprevádzalo syna ·zo slovenskej o
sady na východ:nom úpätí Kar,pát. 

Svätovoj odišiel s kupcami, čo chodili k jeho 
rodu od brehov Stredozemného· mora, z pobre
žia ďalekej Fooície. Celé mesiace už bol na ce
stách. Zprvoti ·Šli po suchej zemi popri riekach, 
lebo inakade s.a nedalo, potom na lodiach cez 
Cierne a Stredozemné more. 
Keď vyšli z úži.n medizá Europou a AzicJ.U a 

~otaJi sa zpomťrlz:i ostrovov v Egejskom 
mori, povedal si kupec, ktorého bola loď a kto
rý zodpovedal za SvätO'Voja: 

- Nejdeme tera:z do Fenície, zajdeme si_ ta 
až po ná,vrate z Egypta, kde nakúpime niekoľko 
druhov liečivých bylín, z ktorých babylonskí 
majstri narobia všelij'a:ké. hojivé masti. 

Prvé dni bolo more tiché, pokojné, usmiate 
ako obloha nebeská. Potom však prišly tmavé 
mračná, za<luly moc.né vetry a nastalo strašné 
vlnobitie. Po mori iprevaľovaly sa vlhy, vysoké 
ako kopce v Svätovojov~j domovine. Loďou 

Radostné Víanoce 

a 

požehnaný Nový 

Rok všetkým spo

lupracovníkom;do,.. 

brodincom, horli

teľom a čitateľom 

"R' ima 11 želá re-

dalecia a vydáva

teľ stvo. 

hádzaly ako maličkou orechovou škrupinou. A 
medzi v1nami otvárala sa, -priepasť, v ktorej sa 
mohla lodica naveky stratiť., 

Nuž zle bolo, veľmi zle, lebo smrť číhala na 
všetký(!h stranách a škerila sa bezodnými hlbo-
činami a bielymi penami. , 

Bohatí fenickí kupci a ich služobníctvo shro
maždtli sa v p.odpaiubí a mdili sa, ako uspo,ko-
jiť rozhnevaných bohov. 

Bol však na lodi starec, ktorý poznal proroct
vá, napísané v svätých knihá.ch, a vyznal sa vo 
!hviezdach a vedel, kedy jé aký čas, a ten rie
kol: 

- Nebojte sa,• nič -sa nám nestane! More sa 
búri len preto, lebo Lucifer, knieža zloby, hnevá 

sa na Dieťa, ktoré sa má v túto hodinu naro
diť. 

Len čo to dopovedal, zrublysklo sa tak jasne, 
ak-o by bol Boh s anjelmi na ·zem sostúpil, a stal 
sa zázrak: More razom utíchlo a 11ebo sa vyja
snilo. Na tmavomodrej dblohe ukázala sa veľ
ká žiarivá hviezda. 

Fenickí kupci i Svätoyoj ;pa<lli na kolená a 
klaňali sa Tomu, ktorý je taký mocný, že Ho 
poslúcha nebo i 1zem, i morské širiny. 

- Co robiť ? - pýtali sa pobožného starca. 
- Poqrď nám, leibo za svoju zá<:hranu musíme 
sa poďakovať Tomu, ktorý rozkazuje moru i 
vetrom. Vrav nám niečo o ~om! Si skúsený a 
poznáš sväté, knihy. 

I povedal starec: 
- Dieťa, čo sa teraz narodilo, j~ Boh,, ktorý 

prišiel na svet, aby spasil ľudstvo, kvíliace v 
otroctve zloby a nerestí. Dnes sa narodila Lá
ska, ktorej už na svete nebolo, Láska, z ktorej 
pochádza ozajstný pokoj a šťastie-. Ifaždý, kto 
len môže, pôjde a bude sa jej klaňať. 

- Poďme aj :tny ! - riekli kupci a hneď dali 
obrátiť loď a zaveslovať k palestínskym bre
hom. 
Odtiaľ šli ,po suchej zemi a:ž db hlavného me

sta židovského kráľovstva, do Jeruzalema, ku 
kráľ ovi Herodesovi a vyzvedali kde J'e Ten 

' . 1 ' ktorý sa narodil, ktorý má spasiť ľudstvo. 
Dozvedeli sa, že nie sú prví; čo sa na to vy

pytujú. Predl pár hodinami zaujímali sa o to 
traja ~ráli od východu. 

- Cudné, - vraveli svätému starcovi; - že 
kráľ, ktorého nám nebesá zá:zrakmi zvestovaly, 
nenarodil sa v jeruzalemských palácoch, ale v 
ma:lom mestečku. 

Ešte vä~mi ich pr..ekv:apilo, keď sa v Betle
heme dopočuli, že Dieťa, ktoré hľadajú nena
rodilo sa v meste, ale v chatrči za mestom. Táto 
twdá a neúp,rosná slmtočnosť PQmútila im 
srdc~a a vytrh!la im 'Z nich vieru, ktorá zapusti
la este len slabé korene. 

- Hm, to nie je král', - povedali si a chceli 
sa vrátiť :k moru. 

- Ne:vracajme sa! - riekol Svätovoj. - Die
ťa, pri ktorého príchode staly !:\a také númo. 
ri~dne a na~prizodzené veci, iste nie _ie dbyčaj
nym dieťaťom .. Poq.'n;e za h'Vie~dou, čo je pred 
nallni a pozrime sa Naň ! 

'Poslúchli ho. Keď vyšli z Betlehema, bola sí
ce noc, ·ale tma nťbola, lebo ha cestu svietila 
nebeská žiara, vychodiaca z maštaľky za me
stom. 
~ Co je fam? - sp,ytovaii sa Betlehemčanov, 

nevediac, že jé tam Spasiteľo"ii'o, rodisko. 
- Boh sa narodil, - odvetili im. 
- Ozaj, takto lén Boh ·môže sosťúmť na 

svet, - riekli si kupci dojatf novou milosťoti. 
- Poďme a pokloňme sa Mu! 

Vošli ticho do mašta,ľky, ktorú nebeský jas 
na palác premenil a našli tam mal'učké; drobné 
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Dieťa, ktoré bolo ako ostatné deti, ale na Jeho 
tváričke žiaril božský úsmev. Lebo Boh-Syn 
ra doval sa z toho, že usmieri Boha-Otca a za
chráni nesmrteľné duše. 

Pri Dieťati bola Jeho Matka Mária a Pe
stún Jozef. Obaja z kráľovského rodu Dávi
dovho. 
Keď sa kupci dozvedeli o chudobe svätej ro

diny, rozhodli sa že ju obdarujú, aby Božské 
Dieťa nemuselo biedu trieť. Dali m.u z.lato, 
striebro a diamanty. Lutovali, že nev,zali so se
bou aj kožušiny, čo prinášali zo slovenského 
kraja. 

- A ja, Ježiško, - riekol Svätovoj, - keďže 
nemám ani zlata, ani striab-ra, darujem Ti naj
lepšie, čo mám: svoju halenku. Vezmi ju, je 
teplá ako slovenské srdcia. 

Sväté Dieťa najprv zvážnelo, lebo Svätovojo
va ;z,eč bola. vážna, potom sa milo rusmialo, 
roztiahlo ručičky a žehnalo Svätovoja a s nim 
celý slovenský národ, Slovákov a Slovenky 
všetkých čias ... 
Keď sa S.vätovoj wátil do svojej vlasti za Kar

pat~, veľa rozprával o Spasiteľovi, čo sa :na
rodil v nebeskom jase. A Sloveni by radi boli 
prijali J eho učenie, keby ich sídliská neboly 
ď.aleko od vtedajšieho známeho sveta. 

No Boh na nich nezabudol, a ani oni nezabud
li na Neho, a keď im poslal svätých apoštolov 
Cyril&, a Metoda, razom v hlásanom n01Vom Bo
hovi spoznali Dieťa, o ktorom sa zachovala po
vesť ešte z čias kniežaťa Svätovoja. 

Ján Domasta 

MODLITBA P,/ A X 11. 
k Panne Márii Nanebovzatej. 

V predvečer vyhlásenia dogmy o Nanebovzati 
P. Marie bola v Ríme procesia, ktorá 1podobne 
ako pri príležitosti vyhlásenia dogmy o Nepo
Š'kvrnenom Počatí P. Marie r. 1854 vyprevadila 
milostný obra.2 P. Marie zv. « Spása rímskeho 
ľudu>> z baziliky P. Marie Veľkej do baziliky 
sv. Petra vo Vatikáne. Po príchode procesie 
na Svätopoterské námestie sv. Otec pá.pež Pius 
XII. predriekol do mikrofonu zvláštnu modli~ 
bu ku Nanebovzatej P. Marii, ktorú bol sám 
složil, a z okna svojho súkromného bytu ude
lil účastníkom procesie, ktorých mohlo byť o
kolo miliona, apoštolské ,požehnanie. Modlitbu 
sv. Otca k P. Marii N anebov.zatej prinášame v 
slovenskom preklade: 

Nepoškvrnená Panna:, Matka Božia a Matka 
ľudí, 

1, Veríme s celou vrúcnosťou našej viery, že 
si bola s telom a dušon slávne vmtá na nebo, kde 
Ta radostne pozclra.vujú všefäy chóry anjelov 
a zástupy svätých. 

A my sa pripojujeme k nim, wby sme chváli1i. a 
bla,horečili Pána za Tvoje povýšenie nad všeti..--y 
stvorenia, a aby sme Ti obetovali vzlet svojej 
nábožnosti a Iásk--y. 

2. Vieme, že Tvoj materinský pohľad, kto
rým si objím~la ponížené a trpiace človečen-
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stvo P. Ježiša na zemi je dnes obšťastnený, 
vidiac oslávené človečenstvo Večnej Múdrosti 
v nebi. Veme, že radosť Tvojej duše pri blaže
nom videní Najsv. Trojice rozochvieva Tvoje 
srdce nežnou blawnosťou. 

A my, bied.ní hriešnici, pripútaní k 1.,emi ťar
chou svojho tela, pokorne Ta prosíme, očisť nai
še smysly, aby sme sa naučili už tu dolu milo
vať Boha, jedine Boha, v kráse stvorenstva. 

3. Máme pevnú dôveni, že Tvoje milosrclné 
oči shliadnu na uaše biedy a úzkosti, IUll naše 
boje a slabosti, že Tvoje ústa sa usmejú na na
še radosti a víťazstvá, že Tvoje uši počujú Je
ž.išov hlas, ktorý Ti hovorí o 1,aždom z nás -
ako kedysi o milovanom apoštolovi; ma Tvoj 
Syn. 

A my, kt.ori Ta vzý-\•ame ako Matku, vezmeme 
si Ta - alio sv, Ján - za svoju sprievodkyňu, 
silu a potechu v tomt.o smrteľnom živote. 

4. Sme pevne presveclčení, že Tvoje milosrdné 
oči, ktoré ronily slzy na zem, skropení1 Ježišovou 
Krvou. sú ešte obrát.ené na t.ento svet. zmietaný 
vojnami, prenasledoľaním. ut1áčarum. spravQdli
vých a slabých. 

A my, blúdiaci vo tmá.4:lh tohoto slzavého ú
dolia, čakáme od Tvojho milostivého zraku ú
ľavu pre naše strápené srdcia, pre skúšalnú Cir
kev a vlasť. 

5. ·veríme napokon, že v nebeskej sláve, kde 
kraľuješ « odiata shtlmm a korunovaná hviez
dami», Ty si po Ježišovi prameňom ranosti a 
plesania pre všetkých anjelov a svätých. 

A my, biední zemskí pútnici a vyhnanci, po
silnení vierou v budúce zmrtvých vzkriesenie, 
dvihame svoj zrak k Tebe, náš život, sladkosť 
a nádej na'ša. Pritiahni nás ľúbeznosťou svoj
ho hlasu k sebe, aby si nám raz ukázala po t;om
to vyhnanstve Ježiša, uož.ehna,11ý plod Tvojho 
,života, o dobrotivá o milostivá o presladká Pa11-
na Mária. Amen. 

CHARLES PÉGUY 

Mladušké dojča, kvietok svieži, 
plod zemskej matky, nádej spásy, 
na slame usínajúc leží, 
kolienká k bntšku ohýba si. 

Prekrásne očká zavreté sú, 
nestrážia ríšu nekónečnú. 
Pastieri svoje da;ry nesú, 
pretože našli cestu večnú. 

Prekrásne ocicá zavreté sú, 
nad nevďačnosfou mnohých ľudí. 
Prekrásne očká zavreté sú, 
ich pohľad ľudské hriechy súdi ... 

Tak odpočíva Tvorca svetov. 
Pomaly chveje sa a steká, 
jak miazga odlomenýcb kvetov, 
na ústach jeho kvapka mliel<a. .• 

Preložil: P. G. IDbina. 



HLAS s v. OTCA 
Panna Mária bola s telom í dušou vzatá na nebo. 

Slávnostná rec pápeža Pia XII., 

ktorú povedal dňa 1. 
novembra t. r . na ná
mestí sv. Petra ihneď 
po prečitaní bully o 

Nanebovzatí P. Marie. Prinášame ju tak, 
ako ju v slovenskom preklade vysielať va
t ikánsky rozhlas: 

Vznešení bratia, milovaní syno.via a dcéry, 
čo ste- prítomní tuná i fo nru; počúvate na celom 
kat. s-vete! 

'Sme hlboko dojatí vyhlásením telesného Na
nebov.zatia P. Márie za článok -naše.i katolfokej 
viery. ' Náš Duch plesá, keď vidí toľké miliony 
vetj:aci:ch svdc, ako sa radujú z novej slávy Na
šej nebeskej Matky. Nemôžeme sa zdržať v 
tomto okamihu, a:by sme spolu •s Vami nevysla
li k nebu hymnu vďaky a · oslavy Božej Proz
reteľnosti. Veď táto otcóvská Opatera zach·ova
la pre Vás, pre Vaše p-okoleme rad.osť dneštiého 
dňa. A nám do.volila, aby sme ozdobili čel<:> Mat
ky novým žiarivým drahokamom, ktorý koru
nuje .iej vznešené výsadý. 

Naša generácia prežila a sk~sila, skutočne 
mnoho. KoľkG bolestí, rán, sklamaní a zúfal
stiev sa ;prevalilo nad ňou. No charakterizuje 
ju aj nenasýtna túžba a hľadanie strateného 
dobrá. Azda ,preto dopriá.ly jej nevyskúmateľné 
božie súdy uzrieť. dnes otvorené nehesia, žia
ria~ jasom nádeje vo večný život. Azda ,pre
to bolo jej dopriate vidieť Našu nebeskú Kráľov
nu a Matku, ako tróni p.o boku ·svojho Syna, 
Sln:ka spravodlivosti. 

Dávno túžený deň je 'konečné náš, je konečne 
Váš. Hlas ~toročí, b.a hlas večnosti je naším 
hlasom1 ktorým sme - s pomocou Ducha sv. 
konečnoplatne vyhlásili vznešené privilégium 
Našej n.eb. Matky. Váš j,asot, ktorý buráca na 
tomto rozsiahlom ,posvätnom námestí, preme
nenom dnes na gig-antický chrám a oltár zbož
nosti; viš jasot j e výkrikom storočí. Va.še' De

ry a vaše tlkotajúce srdcia akobv rušali tisí
cročnými balvallJľli tejto patriár:c.há1h.ej bazili
ky. S Vami tilesajú v tejto chvíli i nes'POČ~tné 
chrámy a svätyne, celého sveta, postavené ku 
cti Nan~bo,v;zate_i Mä:tkv. Sú on'V pomníkmt ,ie
dine,i yíery a zemský:n_ii priesto1mi · jedinej osla
vy ' Kráľovnej vesn;iíru. 

V tento ra:dostný deň .. spolu s jasotom _a.71:iel
ský.ch sborov porpiešanýi:fä so- spevom ooiuiúcei 
Cirkvi - nemôže nezostúpiť .na Vás bohatý 
dá:žd' milostí a 21úrodňqjúcého bož~kého svetla. 
Preto s dôverou dviha,uie svoie oči k · nebu, ku 
tomuiťo vznešenémµ Stvoreniu , a iprivolávame 
všetkým celému ľudsk~nm pokoleni11.: Hore 
srd'ciai! Ponržená: a neznáma deva z Nazaretu, 

tera:z už velebená v nebi otvára nové hor.iwíllty 
všetkým dušiam, ktoré sa ·zmietajú úzkosťou a 
nepokojom, boleštným to dedictvom našej mz
búren:ej doby. Ona l]káže všetkým tý,m, Mori už 
neveria v eenu života a žijú len tak so dňa deň 
- aký vznešený údel ,pripravil Boh tú ktorá 
počúvla a nasledovala slovo Páno-vo. · 

A Vy, ktorí ste tak ·blí~ki nášmu srdcu, na 
ktorých my(:llíme vo dne i v noci s úzkosťou, vy 
chudo:bn.í; clhorí, utečenti, uväz.neni, pren~le
dovaní, nezamestaru,. ·bezpristrešní zo všetkých 
národov a krajín, Vy,_ ktorým zemský život dá
v,a len slzy a 1biedu-, ktorí potrebujete pomoci, 
pozdvi;lmite svoju doráňanú tv~r ku tej, ktorá 
dávno pred V:ami išla po cestách chudoby, opo
vrhovania, vyhnanstva, hôlésti, ktorej dušu 
prebodol meč bolesti pód šibenicou svo.ihb Sy
na, pozrite na ňu dnes, keď plesá nevýslov:ným 
šťastím vo Večnom svetle nebies. 

Tomuto s:vetu bez pokoja, tyranému oboj
strarunou nedôverou, rozbrojmi, nenávisťou -
lebo v ňom vyhasla viera a láska k bližnemu -
želárrpe najprv, 31by Nanebo,vzatá Matka Kri
stova vyprosila o,pravdiyého tepla a pocitu brat
stva ľudský~h srde. Pripomíname mu tiež, že 
nikdy nič nesmie ·zatieniť naše povedomie nra
rtinych dietok. Nikdy nesmieme zabudnúť, 
že sme synmi téj istej Matky Márie, ,ktorá ži
je v neibi a .spája tlo jednoty všetky údy myst. 
Krlstovho Tela. úna je novou Evou, novou 
Matkou. ktorá chce priviesť ku pravde- a milo
sti svojho božského Syna ·VEetkýoh ľúdí zeme-
.gule.. "' ' ' . 

Pä,pež Pius, XlJ. 
číta bullu o Nanebovzatí P. Marie 
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Z RÍMSKEJ KRO:NIKY 
Nedeľa, 8. októbrn. - V rámci << Marianske,j 

púte », ktorú do Ríma vypravil ::i, osó:bne pri
viedol p. Eden Raidič, majiteľ osvedčenej Slo
venskej Cestovnej Kancelá:rie v Chicagu, v sta
roslávnej bazilike sv: Klementa; v ktorej sú 
pochovainé telesné pozostatky slovanského vie
rozvesta sv. Cyrila, boly usporia-dané slôvenské 
bohoslužby, na ktorýi<:!h sa zúčastnila okrem 
pútnikov aj ,c,elá sloven:;;ká 'kolónia vo Večn0m 
me;ste. Bol tiež prítomný predseda Slovenského 
Oslobodzovacieho Vy.boru, prof. Dr. Fe rdinand 
Durčanský, ktorý sa práve vtedy nachodil v 
Rívie. Sv. -?mšu-služil vdip. Jozef A. Job, správca 
osady sv. Simona a Júdµ v Chkagu a duchovný 
vodca púte. PrishihovaJi mu pri oltári sloven
skí bohoslovci z kolégia« Nepomucenum ». Dp. 
Dr. Fr. Zeman, tiež z kolégia << Nepomucénum », 
ma,! pr:íl~tostnú kä,rzeň:, v ktorej ohodnotil výz
nam púte ako symbo:lického aktu učineného · v 
mene všetkých slovenS'ký0h katolíkov. ·Po sv. 
omši všetci prítomní s0stúpili k hro:bu sv. Gy:
rila v dolnom chráme a pom0dlili sa tam za 
trpiaci slov:enský národ. Zaspievanhn p31pežskej 
a slovenskej národnej hymny doj•ímavé boho
slu .. ~by u sv. Klementa sa sko:nčily. Dp. M. Lac
ko S. J., z Pápežského vý<:hodného ústavu, obj%-
snil potom pútnikom. hi~t9rické a umelecké pa
miatky staroslá-v:nej baziliky. 

Nedeľa, 15. októbra, - Z utečene~kých ť.á
borov v Ludwi:gsbu:rgu a Mníchove v Nemecku 
pri~a d'o Ríma púť -slovenských. vysokoškolá:.. 
ko:v, pozostávajúca z 10 osôb. Púť ,priviedol v 
emigrácii žijúci slovenský kňaz dp. Ján iBielik. 
Pútnici si vykonali jubiléjnú návštevu odpust
kových ·bwzilík spolu so 'Slovenskými bóhoslov
cam.i z kolégia « Nepomucéµurn » a spolu s. 'ni
mi ,boli ptijatí sv. Ot;com na verejnej · audiehéii 
-vo Svätopéterskej bazili:ke. O ubytovanie a ptí
j'emný pobyt' pútnikov postaral sa Slovenský 
výbor pre Sv. rok . v Ríme, ktorého agilným ta:. 
jomníkom jé;,.,dipc. Dr. Fir. Zeman. 

Pondelok,.30 .. olťrobra. - Vo v,eykéj Dv.o.ra.ne 
požehnaní; lit~F:fu' sa tiahne nad predsieňou Sv.ä:
to~t:ér:skej baiziliky, •zasád-alo pod predse'(iní-Ot
vom l?V, Otca Pia XII. :p@loverej:né ~-o~wrium., 
lli:L ktor-'01.l! . sa zú§astnili 0;krem kwdi.11.álov aj 
všetci •paitriarehóvia, arctbišku.pi a bi-skv,p'i, kto
rí sa z pŕíležiťosti Svätého roku .zdržovali v 
Ríme. Po zäs-pie-ef.anf « Veni Sariete SpiI:it'US » 
~v. Otec maJ 5;lávnosťný prejav .zv. alolgí:da: v 
ktorom o~ámil;7 ~ p:i.á v, úmysle vyhl.ási'ť na 
sviatnk Všechsvätých Nanebq,vzati.e. l' .- Ma,rie 
za· ďôgmu viery a . -p.oŽiáicl.,a;l prltomny~hl aby 
~1ovani,i « Placet » (Pá~i- sa mi) a i< Nón pJa
cet )> (Nep;íči sa mi) y:yslovili svoj s~ ale.~ 
a:i~sú[Qla.5-. Pó sli0:n'eení áJokúde v~toi k~:r~h1á1i 
povedali ~( Placet ~~ kým V! mene· osta.tnyc'h pri
toln'riýéb .;:t, M. nd:p. Jozef VII. Ghacim:a, ba;by
lor:i,ský patriancha -clialdejského obradu, prečí
tal vyhlásenie, ktoFé obs_ahovi1,1,lo <<; Placet» či
že súhlas celého epi$kopátu. Sv. Otec poďako-
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va)l sa ko~iis;tóriu za schválenie pápežského 
úmyslu a udelil mu v slávnostnej forme apo
štolské požehnanie. 

Stredru; 1. novembra. - V predpoľud:ňajších 
ho,diná:ch odohrala sa v Ríme najväčšia a naj
krajšia udalos·ť Svätého roku 1950: vyhlásenie 
dogmy o Nanebovzatí P. Marie. Posvätný obrad 
bol prevedený na Svätopeterskom na.mes.tí, Ie.
bo veria,cich, ktorí sa na ňom chceli zúčastniť, 
bolo toľko, že do vatikánskej bazililty by sa ich 
ani len desiata 01,IBť n ebola vmestila. Po vzýva~ 
ní Sv. Ducha pápež Pius XII., okrúžený cir
key,nými hodnostármi z celého sveta, prečítal 
najptv s . páp.e.žského trónu bulu « Munificentis
simus Deus ~> (Najštedrejší Bnh), ktorou sa 
vyhlasuje za článok viery, záväzný pre všet
kých katolíkov, že P. Maria bola s telom j du
šou vzatá na nebo, a potom ~ál slávnostnú reč, 
ktorú prinášame v slovenskom preklade v na
šom časopise. Nasledovalo « Te Deum >> a sláv
·nostné papežské bohoslužby k úcte Na:beboivzatej 
P. Marie vo Svätopeterskej ba:.zilike, ktorých 
jedna časť konala sa v gréckom óbrwde na 
znaik .cirkevnej jeqnoty. Po bohoslužbách) po.
čas iktt:orý,ch IÚ.Činkoval .povestný Six.tov spe
vokol a ·-ktoré boly vysielané vatiká:ruskym roz
hlasom ä.j po slovensky, sv. Otec vystúpil na 
vonkajší ,balkón paziliky a udelil účas-tníkoro 
slávnosti -ako aj' celému katolíckemu svetu a
poštolské požehin@ie spojené s pinomocnými 
odpustkami. 

ČO Sl MOŽNO OBJEDNAf V 

SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ 

KANCELÁRII V RÍME? 

1. Casopis « R I M ». Je to j~diný slovenský 
-katolícky mesačnik v Europe. l:nformuje, 
poučuje, ·zabáva a prináša krásne obrázky z 
Večného Mesta i z dom·ova - Predplatné na 
rok: 2 doláre 

2, Knižku (< $ v. R' O K 1950 » 9d Jána Okáľa. 
Obsahuje všetko, čo slovenský katolík má 
vedieť o Svätom čŕže -Milostivom roku. Má 
16.7 strán a 17 obrázJkov - Cenai 1 dolár 

3, Knižl,:u « V A T I K A N - S I D. L O N A
M EST NI K A KRISTOVHO>) od 
Dr. Ignáca Zelenku. Obsahuje stručné deji~ 
ny a podfopný opis Vatik?JOU, v ktoron:} ~ídlia 
rímski ,pápeži. Má 235 str~, 10 plá-noy, 12 
kresi~b 'a 52 fotografií - Cena 2 doláre 

Všetky· o.bj;eoo.á\i!ky ako aj peniaze alébo 
če~y posielajte v registrovanom'1iste na, adresu: 

Dr. IGNA·c ZELEN.KA 
Casella Postale 100 B. 
Roma, Itália 
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VATIKÁNSKA APOSTOLSKÁ KNIZNICA 
Muzeá a výstavné miestnosti 

Vatikánslm Apoštolskú knižnicu založil v po
lovici XV. storočia páipei Mikuláš V. Jeho ná
stupcovia najmä ód .Sixta IV. ju potom zväčšova
li kúpami a darmi. Až do l'Oka 1891 bol~ knižnica 
roZ1ptýle,n,á ·v rozličných, častiach vatikánskeho 
paláica. Kon.oone ipápež Lev XIII. wiadil pre ňu 
trvalé sídlo v miestnostiach, ktoré zčastl sia
hajú do ·do:by Sixta V. (1:585-1590). Vatikánska 
Apoštolská lmfänica obsahuje okolo 700.000 
sväzkov a vyše 60.000 rozli~ných ruk:Qpisov, z 
ktorý,ch mnohé majú nesmiernu hodnotu. 

Prvá č:asť dlhej· chodby, do ktorej vojdeme, je 
známa pod menom. 

Svetské múzeum 

SvetsM múzeum (Museo proťano) založili v 
druhej polovici XVIII. storočia pá,peži Klement 
XIII. a Pius VI. Obsa;huje, rímske starožitnosti 
svetsk~ho rázu, medzi ktotjmi . vynikajú ibron
zoyé hlavy cisárov Au~sta a Nerona, triniestn.e_ 
né vo výklenkoch vchodmej steny. - Za Svet
ským múzeom nasledujú rozlične pomenované 
výstavtné miestnosti vatikánskej knižnice, 01krá
šlené umeleckými predJn,etmi a'll'.tickými i moder
nými, ktoré dostali pápeži l)ri rozličných pŕíle
žitostiach do daru. Najväčšia a n~jrveľikolepej
šia z nich je. 

Sixtova sieň (Saione Si:stino), ktorá sa nacho
dí vľ·av:o. Zriadil ju koncom XVI. storočia pápež 
Sixtus V. a deJkoroval ju Dominik Fontana. Je 
to klenutá miestnosť 71 metrov dlhá, 16 metxov 
široká, a 9 metrov vysoká. Siestimi piliermi je 
rozdelená na dve lode. Klenbová a n~tenná 
výzdoba je oslavou pontifi:kátu Sixta V. a exal
táciou -knihy -behom storoč:L V lunetách nad ok
nami sú _vyobra:zené najhlavnejšie pamäimky 
vtedajšieho Ríma. Pod cirni v ľ-avej, lodi sú všeo
becné cirkevné snemy, ktoré udržaly ~nihu na 
ceste '.Pravdy, v pravej zasa n:ajslámejšie staro-

, v•eké knižnice. Na pilier-och sú vyoib:fäzené po,
stavy vyinálezc6v aibecied.. V Jlľ2Jkych skrini-acll, 
ktoré sú rowstavené pozdfä stien, sa v minulo-

• sti opatrovaly rukopisy. 
V zasklených _vý'kla<lin.ých skriniach l!,pro,sved 

ľavej lode sú vystavené n.ieJkt9ré ďra.h.ocen:n.é li
terárne pamiatky v~tikánskej .Apoštó~Skej kniž
nice: antické ru!kopisy grécke a ilatí11$ké ako -na 
pr. VaJikánsky kodex Sv. Písma, Virgilius, pa
lin:ipsest Ciceronovej knižky « De reipublica », 
atď. Dalej, sú tu illurninovwé. :rukopisy rwlic~ 
ných dôb a ,škôl, autografy (:Sv. Tomáša Aikvin• 
ského, Petrarku, Michelangela, Lutera, Henri
cha VIII. atď.), !kresby oo ,chýrečnýoo. umelcov 
(ilustrácie Danteho Božslkej komédie od Sandra 
Botticéllího atď. ), niekoi'ko. prvotlačí (inQuna
bl.rli) atď. V iposlednej skrini na. kqnci iooe sú 
vystavené p.á~ké min:ce od najstar.šfoh. dôb 
až do terajšieho pápeža. 

Medzi piliermi . sú umiestnené dary rozlionýoh 

panowífiltov rpá:pežom. Medzi nimi vynikajú n~j
mä nádherné umelecké väzy. - Zo Sŕxtovej sie
ne vojdeme do ďaľšíclí výstavných miestností, 
v ktorých sú okr,em iného ,1lmi.estnen~ hvezdár
sk-e pristrnje, námornícke ína'I)y z prvej polovice 
:X~. storočia a stroj llla pečatenie pápežskýoh 
bu.t - Na 'konci dlhej chodby je 

Posvätné múzeum 

Poovätné múzell:ffi (Museo S,acr-0) za:ložil ro:líu 
1756 pápež Benedikt XIV: Obsa:hufe zaujímavú 
sbierku kresťanských starožitností, ktorá po ve. 
d.eckom ttsporiada,ní za panovania Pia 'XI {1922-
1939) rpodáva nám ďosť ucelený obraz n vývoji 
drobného kresfänskélho umenia. Posvätné mú
zeum vyp1ňa viacwo sieni: 

I. .sieň obsa:huj.e kresťanské starožitnosti, 
pochodiace z ríms:kych katákomb a cintorínov 
(skilá, la!npy, gemmy, predmety ·w stnebm, 
bronzu, slonovej kosti atď.). 

II.sieň obsahuj'e zlátené sklá ·z m. a IV. sto. 
ročia, nájdené tiež v 1kataJkombách. Tiet-0 sklá 
majú veľký význam nielen pre sklárske umenie, 
ale aj pre cmkevnú ikonogr'8fiu: na niektorých 
totiž vidno ešte obrazy Sv. Petra (s 1kučernvou 

Vatikáns'k.a obra,záreň 
Meloz,zo da Forlí: « Pápež Sixtus IV. menuje 

Platínu prednostom Vatíká:n:skej -knižnice » 
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hlavou a bradou) a Sv:. Pavla (s holou ·hlavou 
a splývajµcou bradóu.) , ·ktoré súc odvodené zo 
starovekých podobwní, Z?,chovaly nám hlavné 
fyzionomické črty Sv. Apoštolov. · 

m. sieň je vyhradená pre stredovek-é '1 no
voveké bóhóslužoibné predmety, prevedené v 
kove, sµutlte (veľkolep.é sú ~lty, vyrobené vo 
francúzskol)!l meste Limoges), slonovej kosti a 
koži .. Na vých,qdill.ej stene je niekoľko fresiek z 
III. a lV. storočia. pochodia:cich z kata:kpmb a 
vl':ivo maľorvaný krucifix, ,s ktorým roku 1793 
kračal na popravis:ko francúzsky kráľ Lud~t 
XVI. Prv však, a,~o by sme vy<Ifonali ppdrabnú 
prehliadku tejto siene, vojdeme vpravo do sie
ne, ktorá sa volá Sieň Aldobrandiniovskej svad
by (Sala delle Nooze .,A:ld:óbranrune), v ktorej je 
vystavených ni.ek-oľ:ko zaujímavých antických 
fiesiek, pochodiacich z d6by rÍ:nlSl.reho cisárstv;i.. 
Fre~y, visiace hote na sten~ch, predstav.ujú 
k-rajmy s výjavmi z HomérO'V'ej Odysey, kým na 
freská0h pod mini s.ú hrdinky naj.známejších 
gréckych tragédii (My;rrha, F€.dr,a, Pasi:fa., Scyl
la, Canace) . Uprostred: pravej steny je chýre.čná 
Aldobra.ndiniovská svadba, ~bjaveriá roku 1606 
v zrúcaninách Maeceriatový.ch záhrad na 'Eskvi
line a pom~ovaná :p◊:dľa svojho ·prvého majite
ľa kardiJ.J.á1a Aldobrandinilho. Freska pr~ta
vuje svadobný výjav ,.zo skutočného života, v 
ktorom sú vša,k prhni.ešané pryky z gréckeho 
bájosfovia. Uprostred iz.by, ohraničenej dvoma 

ňou sú podobné kap1niky, ·z ktorých hor.ná je 
zasvätená Sv. Michalovi a spodná Sv. Stefanovi 
prvomučeníkovi. Všetky tri tieto kaplnky sú 
vymaľované podľa náčrtov Va!ffl.riho výjavmi zo 
života svätých, ktorým sú zasvätené. Táto pro
stredná ·kaiplnka (Sv. Pfa V.), ktorú vymaľoval 
Giacomo Zucchi, má na povale vyobrazené po
stavy Cností 'a Svätýoh z rehole dominikánov, 
kým v aipside zasa svätých pápežov (me&l ni
m1 podobizeň Sv. Pia V. (1566-lJ572) a anje0 

lov s vencami. Nad vchodom do ka;plinky anjeli
ci nesú pápe~~ý erb a zbOlk,dvier sú svätí Apo
štoli Peter a Pavol. 

IV. sieň obsafturje hohoslúžobné rúcha rene-
sančn,ých a neskorších pápežov (Pavla V., Ur
ban"&. VIIJ., Alexandra VII. a iných). Tieto rúcha 
pochodia napospol zo Sixtovej kaplnky. 

V. sie"l'í je vyhradená pre b-yza;ntské umeledké 
predmety, pochodiace z kresfänského Východu. 

VI. sieň okreľll drahocenných relikviárov z 
klenotnice pápežskej" kaplnky Sv. Vavrinca v 
Lateráne, zv. « Sancta SaJnctorum », proobová
va rozliooé renesančné · pamiatky náboženského 
rázu, kým pamia:ťky svetského rázu sú umiest
nené v ,nasledujúcom Borgiovskom rbyte, ktorý 
zaberá prvé. ·p-0schodie paláca, vystaiveného v 
polovici XV. stéročia pápežom Mikulášom V. 

-ka 

pil.astra.mi, na· svadobnom lô.žku s.edí J}.ev:esta, za_ -""-=============== = = ===. 
haJená do -šir~kého p,lášťa a, zá,voja. Ved'l'.a nej 
poloobnažená ženská postava (bohyňa Afrodita 
alebo Peitho?), ovíja ľavé r.ame~o Qkolo j,ej 
hrdlá a nahovára j,u, aby za,vola.1a ženfoh,a. Opo
diaľ v ľavo •stojí ,poloÓ'bn~žehé dievča, ktoré~ o
pier,!l,júc sa o nfuky--mramorový stlip, nalieva do 
misky ólej, al:ly nim J.jatt~J'a nev~tu. Vp:raVIO na 
vyvýšenej dlážke ( estráde). Jrtorá azda označJ.L
je prah -svaď<1binej izby, sedí ženích (bo1h s,vadby 
Hyn1enes?}, mladícka_ dohre urastená postava. 
Hlavu líla,' ovenčenú ibrečtanovým ·a ·vfnieovýpi 
lislím a iba c.ez spodn:ú č'.asť t~~ má prehodený 
plášť-. f;l~df ned9~ka-vo, 1;1pi~rajú.c túžobne ZI'.äk 
ku svadobnej iz~-- ~~to štyri i&sta:vy tvoria 
pro~tregnú, ,čiže 'hlavnú skupinu. Na. ľa:vce:í stra
ne: obrazu _virlíiin.e y zadnej, :i:zlbe tri_ ž~nr ~ Gr~
cie '?), ~toré pfipravujú v;odíu pre obradne oci, 
sťov:ariie alebo kropenie;. na právej strane za:sa 
v prednej izb~ sµ iné. tri ženy (Múzy?) , z ktp
rý:ch j_edna výbráva 11a lýre (forrningu), druhá 
spieva svadopnú pteseň (epithalamion) a tretia 
priná:ša obeť' za pofohínaiiie novólíl:anželóy. -
Tá:to kŕásiia mafba podl'a v'šetkeho pochodí z 
doby Augt:IBto-v!ej, a •bo,~a 'VY'lroto'Ven~ p~iií['a neja
kehď gréckeho,i)'rigin,álu. ' Mienk;a, že 0,f t0 ~~la, 
k0;pia Aetionovh_() ,obrä:2,ll} :ktorj- osliavujé -sµad:bu 
~Je~andra Veľ-kéh0 s: RóXMl:0111 b0la už d!vn:ej
šie zyvrátená. Zdá sa , ,že origňial tejt.o ŕnalbý 
treiba kláisť do IV~-ITI. sté>ročia pl'éd KH.sfo:m:. 
- Vrátime 'Sa ,z.päť do Ill. Sienel za ktorou :há.
sleduj~ ktúhov'á. 

l(a;-pli'ika Sv. ·Pm, V. (C~ppella di S. Pio V.), 
pomenovaná ipodľ•a svq:jho zakladateľa. Táto 
ka-plnka sa nruchoqí v bývalej Piovej veží, ktorá 
stáila vedľa Bongiovskej, veže-. Nad ňou a pod 
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Pamiatky z Ríma 

Každý, kto fasopisu « Rím » ziska jed
noho nového predplatiteľa; dostane ako od
menu jednu z týchto krásnych pamiatok 
z Večného mesta: 

1 . ·casopí,s <~ Rí_m >>.: I. ročník (1949_). 
2. Ú8$op,is « Rím »: II. ročník (1950). 
~- Knižku « Sv-ätý rok 195() » od Jána 

Okáľa. 
4. Knižku << Vatikán, Sídlo Námestníka 

Kristovbo » od.Dr. Ignáca ~lenku. 
.5. Gramofónovú doskµ, ·na ktorej je z<_1.

éhytenf hlahol sväfopeterský,ch zvonov a 
pápežské požehnanie « Drbi et Oilbi » (me
stu Rímu a celému svetu) . 

6„ Ružen~c s krížikom o-psruhujiícim zem 
z rí:mskych kata:komb a požehnaný sv. Ot
com. 

7. Podobizeň sv. Otca. 
8. P~pežske po:~hnanie v anglickej alebo 

slovenškej reči na formulári -ozdobenom po
dobizňou sv. Otca a v:yobraz~ním štyroch 
rímskych bdpust:kovýoh bazilík. 

9. Vatikánske jubilejné .známky aleibô me
dajlu Svät~o roku 1950. 

1Q. Album pohladrťíc z Ríma alebo Vati
kánu. 

Pamiatku si môže každý sám vy.brať: 
Predp1átné zinkasorvané od nového pretl~ 
platiteľa treba poslať v registrovanom li
sté na našu rímsku a.dresu alebo na adresu 
nÍektorého · nášho· ~ttt~u. Za listy, kto
ré nie sú registrované, si neberieme iodpo
vednosť, 
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FRANTISEK z ASSISI 
Rozpráva A. Colombo 

Kráľ slávnosti. 

Bol kráľom ľahkomyselných. radovánok assi
skej mládeže. Miloval veselé hostiny, víno a 
piesne. Túlaval sa v noci v rozpustilej spoločno
sti po uliciach za zpevu, pri zvukoch lutny a 
violy. • 

Bola doba trubadurov, ktorí priohádzali z 
Fra,:h.eúzska. Ohlas ich hrdinských a ľúbostných 
piesní niesol sa s hradov na námestie slobodných 
obcí. 

František bol starším synom veľmi bohatého 
súkeníka pána Petra z Lukky, ktorý sa pri
sťahoval do Assisi a tam sa usadil. Na jednej 
z početných svojich obohodnýoh ciest pojail v 
Provenci (vyslov: Provansi - krajine v jµho
východinom cípe Francúzska) za manželku pani 
Piku. 

Z úcty k Francúzsku chcel, aby sa jeho prvó
rodený syn (a').:al'odil sa r. 1182) menoval Fran
tišek a učil sa francúzsky. Naučil sa tiež l•atin
sky. Jeho učiteľmi 1boli .k_ňa-zi od sv. JUTajia, ko
stola v súsedstve rodného domu. 

Coskoro vstúpil František do otcovho obcho
du. Zarábal, malik použitiu ·znab1é _p,e.ňamé čia
stky a tak mohol utrácať plnými rukami Svojim 
pri,ateľom, ktorých mal okolo seba v:ždy. hodne, 
bol veľmi oddaný, 

Avšak aj <;:hudobní boli jeho ,priateľmi. ~eď 
stretol žobráka, dal mu často všetky peniaze, 
čo mal u seba, a dakedy aj, časť· svoji'Ch šiat. 

Istého dňa bol zaneprázdnený obsluhou ľudí 
v kráme, keď vošiel žobrá:k a pre lásku Božiu 
pi:osil almužnu. Netrpezlivý František ho krát-. 
ko odbavil. Co.skoro však -pocíti} v srdci vý:čitku: 
~< Jednal iby si podopne, keby ten človek bol pri
šiel od niektorého z tvojich vážených priateľo,v, 
0d niektorého grófa aJebo šľachtica? N:ebolo 
tv.ojou povinnost<;m-~bdarovať ho, keď prišh:~l v 
tne.ne Božom? Si hrubec! » pomyslel si. A necha
júc zákazníkov;' bežal za ž01brálkoín. 

Bol štedrý, ba marnotrathý-; pri .radovfun,lrach 
a veselieiach zdržovál sa však v.šetkého hrulb
stva. 

Otcovi pôsobilo ra;g.osť, že S;i Ftan1:iše,k vyz
namenáva medzi mládežou assiskou. A matka, 
jemná a skromná, nebránila m.u v ničom v dô
vere, Že -zo syna vyrastie predsa len dob.rý kre
sťan. 

BoJovník a· zajatec. 
Prikvačily vojnnvé do.by. Ci~r s,tál proti pá

pežovi, mesto proti mes:tu, mešťania proti šľa
chticom. · 

Slobodná obec Assisi upadla,do moci cisárovej,. 
Potom, keď vstúpil na pápežsikú stolicu rázny 
Inocent III., spoletský vojvoda cisil,rsky, ktorý 
bol súčasnei knieža.ťom ässiským, musel sa mu 
poddať. Sotva sá vzdialil, a;by pápežovi slo:žil 
sľub poddanosti, ohčania podnikli útok na tvrdz, 

ovládajúcu mesto, doiby:li ju a srovnali so zemou. 
Aby však boli.hotoví zodpovedať za s.voj smelý 
čin, opevnili v kratUŠtkom čase mesto mohutný
mi hr;ad:bami. Pospolitý ľud zvíťazil nad nemec
kým utláčovatel'om a uvedomivši si v tomto 
svoju vlastú silu povstal tiež aj proti IUalýrn 
~tlačovatel'om domácim, p,roti panom. a Šľach
ticom, ktorí boli nútení uchýliť sa do s vojich 
opevnených domkov a zámkov. MnoM však 
vzbúrený· ľud zapálil a ro:>Jbo:i;-il. Kniežatá a šľa
chtici obrátili sa vtedy s prosbou o p0m1oc na 
dávnu nepriateľku assiskú, na blÍ'Ak11 a prem.oc-
nú Perugiu (vysJov: Perudžu). ' 

Perugia vyhlásila vojnu. K srážke došlo na 
pol ceste medzí oboma- mestami. As.sí8kí. boli 
porazení. Niekoľko ich padlo do 'Zajatia a medzi 
nimi tiež František. 

Boli tam aj šľachtici, z ktorých mn-0hí ostali 
verní rodnému mes.tu. Františe:k pre svoje vy
brané mravy 1bol pridaný k nim, a nie k zajat
com z prostého ľudu. A ta:k trávil spoločne s 
nimi čas v zaj,aťí. · · 

Okrem neho všetcf·boli skormúteni a nadávali 
na. svoj osud. :Miesto toho, aby p1a:kal n:ad prí
tomnosťou, ,spieval o budúcnosti, snival o víťaz
ných dobrodruž,stvách a uvádtzal súdruhov v 
údiv· stále dobrou mysľou. 

O rok neskoršie, v nove:rrrbri roku 1203, bol 
uzavretý mier. Assiská obec musela nahradiť 
škody, spôsobené ~achticom na majetkooh, a tí 
sa ~a zavia,;z,alt že. neuzavrú spojenectva bez 
súhlasu obce. 

Zajatci boli prepustení a tak sa František vrá
til do Assisi. 
Pokračpval v starom spôsobe života. Znova 

nastaJy pre neho radován:ky, hry a hostiny. 

Zmät-Ok. 

Keď mal d'vadsaťt.ri rokov, ťažko o.chorel. Cí
til sa už blfako smrti. Kríza telesná vyvolala 
krízu mravnú. 

Pomaly sa, Vyzd'ľa:voval a naddib'Údal síl. Vsta:1 
s _lô.žkia i chcel vyjsť nadýchať sa txochu čerst
vého vzduchu, .,aby <Znova zísrnal vládu nad živo
t,om, ktorý poldadal už za stratený. 

Opierajúc sa o .palicu, vyšiel zo dverí. Chc01.. 
opätovne· pozdraviť polia a vinice, modré nebo 
a ľahko zv1nené paiho;r,ky. 

Kroj žiaria<::i zladenou krásou nedal mu však 
nie.kďa,jšich sladkých dojmo-v. Zo vzduchu plné
ho. vône, kto::rý vd:y'.choval tak žiaducne, nenačer
pal- nóvet sUy:. Cítil len veľ1ký stesk a nesmier
nu ochablosť. Ani slnečný jas, ani azúr nebies, 
ani zeleň, poli, nič. ho netešilo. Nenachádi?')al, o 
čom snil v dlhýeh dňoch i nociac-h poovolného 
uzdravovania sa. 

V,šetlro bolo šep.ivé. Zl;irozil ,sa prázdnoty svoj.
h<:> života a cítil sa stra,šne opustenýni. Spomí:nal 
na minulosť. Všetko sa mu zdáJo malicherp:'ým 
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a smiešnym: jého _ zamestnanie, ctižiaďosť, pria
teľstvo, všetko, všetko. 

Vrátil sa domov U!llavený a smutný ako nikdy 
dosiaľ, Poznanie, že išli sme zlou cestou, nezna
mená ešte, že sme na-šli už. cestu pravú. Fran
tišek pociťoval prá~d!no v svojej duši, nemal 
všruk, :čím by túto prázdnotu vyplnil. Co z::itiaľ 
r,obiť? 

Zm,ocnily sa ho staré 1zvyky. Vrátil sa k pre
došlému životu. Ale ani v ňom nenachádza;} uspo
kojenia. Ne-vysvetliteľný nekľud nedopriava! mu 
pokota. Tento život :Iťe-bol pre neho. Duša hľada
la niečo úplne inéh@. Bol by chcel ísť svetom za 
cloorodruž$tvami ako vznešení rytieri, ktorý0h 
činy. dopre poznal, dať krv za najwäčšie a naj.
svätejšie ideály. 

Naskytla sa mu priležitosť. Jeden assiský šla
chtic pripravoval sa s malÝ!ffi hlúčikom oobro
jeneov na pomoc Puglii (čítaj : Pulji). Valtr 
Brienský bil sa tam s Nemcami ,brániac pápeža. 
Pod jeho prápor spec:hali mladíci. z celého Ta
lianska. Františka sa zmocnilo veľké nadšenie. 
~a:kúpil si najnádhernej,šie obleky a najskvel~j
s1e zbrane. 

Dni pred vytrhnutím do pofa strávil v u.stavič
norn rozčúlenL V noci snil len o hrdinských vý
pravách ·a videl To<lný dom úplne zmenený: na 
mie$to kuso,v súkna v;šade blyskajúce sa štíty, 
vyleštené kopije a trblietavé ,brnenie .. , 

Potom jednoho .slnečného rána vy,húpol sa do 
sedla a vytrhol s osta;tnýma proti Puglli. 

Malý húfec ide v ústrety svojmu osudµ. Z 
Assisi do Foligna (čítaj: Foliňa), z Foligna do 
Spoleta. Sotva tam dorazili, musel František 
uľahnúť ,súc zachvátený .silnou ho;r,učkou. A v 
nej polo sniac a polo, hdiac počuje hlas: « Ne
tiahni proti Puglii, vráť sa domov! 'ľ'.am ťa 
čaká iná úloha ». 

Druhovia boli už ďaleko, a preto František 
vydal sa; na zpiatočnú cestu. 
Nečakaný návrat sp9sobil v meste veľ!ký roz

ruC"h. Za krátky čas mali ho ľudia za vý:Stred
ného mladíka. Dávni priatelia: vytrvali ~te pri 
ňom. Ak iGh nevyhľadal, oni vyhľadávali jeho. 
Poriadal .zasa a.ko ke<;lysi skvelé hostiny, a!py 
nevzbudil domnierikµ, že_ sa stal skúpym. Keď 
sa dakt0c v hovore dotkol nedobrého k'ônca jeho 
výpravy do P.uglie, odpo.vedal ľnu, že -sa jej vzdal 
pre:to, aby vo svojej vlastnej •zen,ii vykonal dielo 
väčšie. V,ýraz jeho tváre stále jasnejšie uka.zo
val, že myšlienky blúdia ďaleko. Mnohokrä.t ani 
v kruhu. najblizšfoh ,priateľov nezúčastňoval sa 
-hlu,;čnýeh rozhovorov. 

Raz v noei ,bol zasa y ich spoločnos,ti. Po pre
hojnej hostine, skvelejšej rpFedošlých, išli vš·et
,ci p.ohr-otnade a spievali po ulici. Fr:mtišék. ubie
ral sa. mlčky za ôstatnými. Ostával stále viacej 
pozadu, itž. sa ich hlasy stratily v, diali. Osamel 
v mlčiacej noci. 

Tu vzplanulo v ň_om svetlq .poznania. Pohrúže
ný do seba neslyšal nikoho okolo seba. Spamä
taly ho teprv hlasy druhov:, ktori sa vrátili hľa
dajúc ho.· « Co je ti?. ;», volali ni,tňho, akoby ho 
ch~i p~budiť. A jeden z ' ni~h zažartoval: 
« A.zda sa nechceš oženiť? » - « Naozaj », odf>o-
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veda..l František s úsmevom, ~~ zamýšlam podať 
:manželku. Zéna, po ktor.ej túžím je vznešenej
šia, bohatšia a krásnejšia, než si môžete vôbec 
predstaviť». - Priatelia nep<:>chopili síce tejto 
odpovede, ale vycítili, že Františkova duša sa 
od ni~h vzdialila. Od tej doby jeho priatel'mi 
boli len chudobní. 

(Pokračovanie) 

Preložil: Eugen Ve~nin 

Do U, S. A., 

Kanady a I užnej Ameriky ! 
Nepodporujte cudzích! 

Svoj vás obslúží k uspokojeniu ! 

Moja Cestovná kancelária predáva le

tecké a lod"né lístky do ·všetkých čiastok 

sveta,. 
Posielam americké d-0láre na. Sloven

sko, cez DAREX, kde 'Vaši .drahí dosta:nú 

plnú hodnotu, toľko, koľko im pošlete, 

v dolároch .a nie v čs. liOrunách. 

Vyhotovujem verejno-notárske legálué 

listiny, výpisy a prepisy z pozeankovej 

knihy na Slovenslm; kúpno-predajné, d~

rovácie smluvy a všéobecné plné mQCi; 

posledné; v&Je, t. j: «testamenty» a:td'. 
Predám Váš clom ako Real Estate 

Broker! 
Upíšem Vám poistenie (aseknráciu) 

na Váš dom, š.atstvo, automobil, atď. 
Vj,hotov.ujem verejµo-notáľske legálné 

Iistfäy,, t . .j. « Affidavit of Support ». 

Organizujem hrom:adné túľy tlá prázd

niny po celom svete. 

P r e r ý c h l e a: s 't a t o č n é vy
bavenie vo výšuvedených záležitosti?Ch, 

vždy s náklonnou dôverou prí<fte osobne, 

~lebo pi:šte pre ďalšie vysvetlenie ~ obra

tom poštou ·Vám odpovie Váš: 

EDENRADIC, 

3153 West 26 th Street, 

Chieago 23, IDinoJs. 

Tel. Blschop 7-092·7', 



Podporujme sväté misie! 
z príležitosti tohoročnej misij1;1e) n~~ele. Ms~- Cels?, ~n

stantmi tajomník Posv. kongregac1e srrema viery obratil sa 
na kato'líkov celého sveta s týmto rozhlasový~ P.0$,olstv?m: 

Terajší sv. Rok je opr~ydu triumfálnY,IU ~IBl]n~ ro:kom'. 
Je takým pre katolíikov •stareho sve~a, kton 1:1:m~e :r,>qc!1~a do 
Ríma, aby prekročili prah sv. brany a pnJall ipapezske po
žehnanie 

Tent~ sv. Rok je vša~ v ,plnom s.lc~va ~mysle-rokom ~alekýc1:, 
misijných krajov. Vidíme na vlastn~ oc1, ako sa splnily sl?v:a 
jedného rímsrkého básruika: «· Urobil ,si ,z _:mesta, Ríma vvlasť vset: 
kých národ<YV zeme;gule J: Dogma o . Jedr)..ote v 8; vseo~qnostl 
Cirkvi defiluje pred nasrm zrakom m,elen ako dano.k viery, .ale 
aj ako hotowá skutočnosť. v , . •• • , , 

Dosvedčuje to predovsetkym veľkol~pa m1s1Jna , vystav~ 
umiestnená neďaleko Svätopeterskej baziliky. Vyspele umerue 
starých národov sa druži s Uf11-eleckými _v;§r_tvo:rmi, primitívnych 
kmeňov a tvorí tak mohutnu hymnu rms1JneJ prace. 

Len katolícka 'cirkev môže sa pochlúbiť týmto pokrokom a 
životaschopnosťou svojej ku.Jtúry a všeobecného /bratstva! . 

Ku tejto misíjt:J.ej nedeli dochodía do Ríma hlasy hrdin
ských hlásateľov viery, ktorí prosía o ponl,oc a podporu, aby 
mohli ešte úspešnejšie ,šíriť' Evanjelium. Vidia totiž ,na ~aždom 
kroku, že žatva je ~eľ~á.. . . , v • , v • , 

Ku bránam Vecneho- Mesta d:orazaJu vsak 1 hlasy tych bo
hatier-ov. čo zostali na bojisku 'Viery a plesajú radosťo;u vo svo
jich ok~vách a prenasledovani~c~. Celkom v podl'~_v večne ?aso
vých slov -s,v. Pavla: « A tak :pn vsetkom -nas.om ~~eni oP.lyvlMX) 

mfastníci Marianskej púte 
pred katakombami sv. K.alixta v. Ríme. V p_;-ostrieµk:u seďí V dp

0 Joz-ef A. Job, farár v osade sv. š1mona a Judu v Chica~ a du
chovný vodca púte. V popredí kl'aeta : pi. Justina Wroga z 
Lyons, IIl. a pí. Maria Laoko z Chicaga. Stoja (zľava) : p. Ja.'l 

. So1ivay z Chicaga, ,pi. Ľudmila Babuška ,z Cleve1an,d, Ohio, pi. 
· Anna IDatky, sl. Johanna Prísažny a p. Eden Radič, riaditeľ 
púte, z Ohica;ga; pi. Paulina· Ketpec z Lycxns, ru.;. ?· prof. Dr: 
Ferdinand Durčansiký z Bu,enos Aires; dp. P. Michal Lacko 
S. J., z Ríma; pi. Maria Ko2mel a pi. Anna Simek z <?bJ~ag~; 
pi. Maria Timek z Laflin, Pa; ,pi. Anna Blatky ·3: p1. M~a 
Biel z C:hicaga; a,__ dp. Dr. František Zeman z Ríma. Dp. Dr. Ze
man a dp. P. Lacko vodili pútnikov po Ríme. 

Katolícky obzor 

Sv. Ote.c znovu vo Vatiká:ne. 
Dňa 2R októbra t. r. sv. Otec 
P:i.us XII. s'končil svoje letovanie 
v · Castelgandolfe rpri · ALbáJnskom 
jazere a vrátil sá natrvalo- do 
Vati}.{.ánu. Ilµie(j.' po návrate l:!O
sttipil s vaľťit4,nskeho Apoštol: 
ského pa1ac-a do Svätopet~rs1':eJ 
baz:iliky a prijal na verej.nej au
·die:q.cii ôkolcf 50· .tisíc pútnikov z 
ro.~li-6ny<ih ,končín sveta. M~ 
pu,tnikmi bolo aj riÚ:~k~ľk~ bi
skupov, ktorí prišli -do Ríma na 
si~vin:osť vyhlásenia dogmy o 
N.fillebov>zact-f P" Marie. 

Posledné' be,atiťilméie Svätého 
fuku. V okoo:br~ .a novembri bo
ly V0' Svätopeter$k~'j bazillke v 
:&íme prev.eden'é tfi cť,äišie beati
.facie. Za ,blahoslav~~ holy vy
hlásené: 1. októbra taliar+S~ ;re
hóľnica Maria de M~ttias, zakla
dateľka Ctiteliék Predrahej Krvi 
J-eži$Ove.j, 8, októbra f3:~úzska
rehoľltlica: A.nna,, Maria Javou
heyqvá, zakladateľ.ka S_estier sv. 
Joz:efa; z Cluny a známa ako 
« a,poštofäa čei:·ňoch.ov » a dňa 
12. novembra kanadská rehoľ
ní-ca francúzskeho pôvodu Mar
garéta Bourgeoysová, zakJada
teľka Sestier P. Marie Našyj Pa
nej. Tieto beatifikácie sú· posled
né tohto Svät.ého roku. Ai. do 
zatvorenia sv. brány nebude vo 
Sv:ätopet,erskej 'bazilike 1tlja
:\(~ch ~ ávnostných obradov. 

Nová neodvislá slovenská 
l"ehofä v Amerike. Zvtláštnym 
dektétom sv.- Stolice rehoľa 

. sÍovenských dominiká,nok v A
merike bola vyhlásená ia samo
statnú a neód.vislú od morav
skýcll sestier do.minikán.ok. 
Podl1a r,o,zhodnutia J. Em. ndp. 
kard. Edwarda Mooney-ho z 
Defroitu terajší materinský 
dom v Oxford, Mich . .stal sa g_e
neráJ.nym materin&kým ~<?~om 
slovenských sestier dom,1.mká
nok pre celé územie ~pojených 
Státo-vs a vele:bná matka M. Jo
zefa bola menovaná za generál
nu matku predstavenú . 

Manifestácia k_a,tolichJ7ch mu
žove v Pittsbur,ghu. V rámci eu
charistick~ho koll!gresu, ktory -sa 
konal v. septembri t. r. •V Pjtts
burghu, s.išlo· sa. vo Forbes Field 
130,000 katoUck,ych mužov, a
by s_poloene manifestovali svoju 
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Pán Andrej Fencák 
zastupuje Slovenskú Informač

nú Kanceláriu v Austrálii. Zí
skal « Rímu » vyše tridsať no-

vých predplatiteľov. 

vieru .a oddanosť sviatostnému 
Spasiteľovi a súčastne protesto
vali proti ujarmeniu katoUckych 
národov bezbožnými komunista
mi. S ružencami a horiacimi svie
cami v rukách, účastníci manif e
stacie~ vypočuli si najprv pre
javy svojich duchoWJ.ých vodcov 
osv. p. biskupa Johna. J. Dearde
na z Pittsburghu, osv. p. bisku
pa Willia,ma T. Bulloya ·z Co
vingtonu a osv. p. biskupa vý
chodného obradu Daniela Ivan
chu, a potom po spoločných mo
dlitbách prijali eucharistické 
požehnanie. Medzi prítomnými 
bolo hodne aj amerických Slo
vákov a nechybali ani novopri
šlí slovenskí emigranti. 

Katechetické filmy v Talian
sku. V Tallanslrn bol tohto ro
ku nakrúteny ,prvý katooheti
chy film s názvom « Boh je 
duoh ». Námet pre tento film 
vypracoval zvláštny výbor ta
lianskych bohovedcov. Dalšie 
dva katechetické filmy sa pri
pravujú. Jeden sa bude volať 
« Anjéli » a druhý « Vyznanie ». 
Talianskí katolici prejavujú o 
filmy tohto druhu živý záujem. 
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potechou a ,prekypujem radosťou » (II Cor 7, 4) Jeden bisk1.11p 
nám píše: Nálada je dobrá. Naši pátri i domorodí kňazi zostali 
všetci na svojich staniciach. V našich kresť. osadách badať po
tešujúci rozvoj nábožooskej horli,v,osti. Vidíme to najmä u 
mladých. Budúcnosť je v rukách božích. Nerobiíne si ilúzie. Ne
snívame o pohádkových úspechoch. Búrka sa môŽe rozbesnieť 
proti nám s jedného dňa na druhý. Už nám shabali viacej ko
stolov. Misionárom som dal dovolenie, aby mohli ::1lú.lť.ť sv. omšu 
aj bez eucharistického pôstu. Tieto dovolenia su skutočne proz
r~teľnostné. Ved' koľko rozutekaných rodín by Z06Lalo bez sv. 
Sviatostí. 

Istý rehoľný predstavený, ktorému· uväznili .viacerých mi
sionárov, nám píše: Naši nestratiU odvahu. Plni dôvery v božiu 
Opateru čakajú na lepšie dní. Sú pripravení sdieľa:ť so svojími 
veriacimi - tieto dní úzkosti a skúšky, aby sa mohli zúčastniť i 
lepších časov. Jeden apošt. prefekt, ktorý už hľadí smrti do 
očí, nám odkázal toto: Napracoval som sa dosť v pote tvári za 
Božiu slávu a Kristovo kráľovstvo. Teraz som rád, že môžem 
vydať svoj život za Boha a Cirkev. Pripravil som sa na tento 
rozhodný krok, nakoľko mi to len dovolily moje slabé sily. S 
odovzdaním do vôle •božej 'čakám na všetky mučidlá a muky. 
Prosím o Vaše ipožehnanie a o spomienku pri zádušnej sv. omši. 

Z druhých strán, hlavne z Afriky prichodia potešujúce 
zprávy, o blahodarnom ,postupe misijnej činnosti. 

Rímske semináre pre misijných kňa,zov sú plné. 3. októbra 
t. r. vysvätil kard. Fumasoni-Biondi, prefekt Kongregácie pre 
šírenie viery '19. domorodých novqkňatZoy. Počas školského ro
ku budú vysvätení ďal'ší. 

Drahí kat. bratia a sestry! Obnovme si dnes svoju misio
nársku lásku a ,horlivosť. Lebo azda nikdy nebolo jej tak treba 
ako teraz, v tomto sv. Roku, ked' celý svet prežíva najťamiu 
krízu svojej obnovy. Od nás závisí, či tá obnova pôjde s Kri
stom za záchranu ľudstva, alebo pôjde proti Kristovi do večnej 
záhuby. 

· Sám sv. Otec Pius xn. stavia sa do radu prosiacich misio
nárov a žobre o Vašu veľkodušnosť: Vrúcne si žiadame, aby sa 
zv-äčšíl počet členov Diela šírenia viery a iných misijných spol
kov. Lebo .práve pomocou týchto organizácií môžu veriaci účinne 
pomáhať misiám. Máme veľkú nádej, že misijná nedeľa sv. Roku 
prinesie ·bohaté ovocie. Z celého srdca žehnáme biskupom, die
céznym riadíteľ0m, spolupracovníkom a všetkým rojsijným do
brodincom v tento misiový sviatok. 

Ľúbi, či neľúbi? 

Príde, či uletí? 
Krúti sa koliesko 
čarovnej mlety. 

Ľúbi, či neľúbi? 

Hľadal som odvety 
v lupienkoch miµ-brarét, 
na bielom okvetí. 

Msgr. Celso Cou..stantiui 

Ľúbi, či neľúbi? 

Kotúč je skrútený. 
Srdce mám vsa<lené 
na jednom lupeni. 

Ľúbi, či neľúbi? 

Príde, či uletí? 
Krúti sa koliesko 
čarovnej rulety. 

Ján Okáľ 
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«Rím» jf} l,l.;vangardou slovenských lratolíkov:. 

Adelaide, South Australia - Prečítal som si 
s veľkým záujmom _ váš časopis. << Rím » je sku
točne avan.gardou slovenskych katolíkov. Všet
ko samé zaujímavé články, rubriky, i drobné 
zprávy zo života Slovákov v cudzine. Je vidieť, 
že slovenskí katolíci ani v cudzon1 prostredí ne
skladajú ruky do lona. - Rudolf Fólber. 

Prekvapila ju odmena. 

Ec01·se, Mich., USA - Veľmi ma prekvapil 
Váš list, v -ktorom ste mi oznámili, že mi posie
late odmen u za získ anie ~< Rímu » novýct pred
platiteľov. Ja som na odm.enu ani nečakala. 
Chcela s·om len po'dať ,pomoenú ruku p. Okáľovi, 
pretože som si pokladala za povinn:os.ť. s1oven
skú katolícku vec, tisnúť dopredu. - Mám za
sa dvoch nových a tých odovzdám p . Okáľovi 
v najbli1zšom čase. Isteže by ,som aj viacej no
vých získala, ale nie som _ úplne volná, V na
šom obehode je vždy veľa práce, a mne sa jej 
hodne dostane. - Anna Korno. 

Mali v ca.mpe ná.všteim 

Aversa, Taliansko - -Zpráva o príchode p . 
min. Dr. F . Durčanského do Aversy rozniesla 
Sfl. po celGm .campe a:ko strela. I utečenci 
iných nárqdností boli 2ved-aví na neho a prišli 
ho s nami privitať. Niekt0-n si -s nhn aj poho
vorili ... Popoludní odob-rali sme sa do LRO eampu 
Bagnoli pri Neápoli. Campovský rozhlas- povo
lal všetkých S1ovák1Jv ku hráne. Došli· ta~mer 
v5etci ... Hlavné posedenie, ho.Io v neďalekej zá,h 
ra:de. Zúčastnili sa aj.,prísl.ušníci Sidorovej sl$:u
piny. Y.šetci p,. ministra nadšene vítali. 1:1.ali na 
neho rôzne dotazy, ktoré ,ŕá:d zodpovedal. Hovo,
ril s ka;,ždým otvorene a jas.ne.. . Tá to návšteva 
mala pre nás veľký význam. D9dala nám ešt:e 
väčšej sily a vytrvalosti v osloboditeľskej prá
ci za národ. Bola tiež .ďa;lš'ín1. dôkazom horúc~j 
lásky p. ministra. -k svojmi,;i, náMdu a nam u:t/3:_ 
č-encom. Sme mu veľmi vďaiíní za ňu a ,spomína
me si na neho ustavične._ -- Viktor Nesnadný. 

Dojalo .in pápežsk.é- požehnanie. 

Chicago, Ill., USA - Dáviµn Vám na vedo
mie, že tie ružencé i pápežské požehnanie som 
dostala. Ja som si to však nez.aslú:žila, lebo som 
len nepaW!lú prácu ipre ~< Rím » vykonala. _- Bo.
la som veľmi prekvaipená a až k slzám dojatá. 

Ja nemôžem ísť na :púť do Ríma a v:rdieť sv. Ot
ca, a Vy, ak0 keby ste poznaJi moje tú~by a 
myšlienky, urobili ste všetko, aby som sv. Otca 
mohla vidieť a mať jeho požehnanie. .. Nech 
Vám za to Pán Boh odplatí a požehná 1ia kaž
dom kroku. _ Mary Cervenčík. 

Bolo by mu clivo bez « Ríma ». 

Ap·ncarana, PSC, Brazília - Už tomu_ bude 
skoro rok, čo som Vám v poslednom liste pri
sľu.bil, že Vám i ja pošlem neja~ú podporu. na: 
Váíš krásny časopis «Rím». Ale človek mieni 
a Pán Bo:h Ínení, hovorí slovenské porekadlo. 
A teraz toto aj o mne pla.tí. Ja sem sa totiž 
nazi;Iával, že sa tuná moja situácia zlepši, aJe 
stalo sa opačne ... Je mi veľmi ľutO', že som svoj 
sľub doteraz nedodržal, lebo viem, že vydávanie 
časopisu Vás stojí hodne peňazí. Ja som si ča
sopis «~ím» tak obľúbil, že by mi ,boao clivo bez 
neho. Prosím ,posielajte mi ho a.j naďalej. Dá 
Boh, že sa všetko napravi a ja.: Vám budem 
môcť poslať, čo som Vám prisľúbil. - Pavel Cič
mainec. 

Tíiži vidieť obraz P. Marie, Božskej Lásky. 

Johnstown, Pa, USA - Nesmierne sa radu
jem, že obra-z P. Marie Bo:žskej' Lásky je už ho
tový. Pošlite ho čím skôr, Velebnej Matke d:o 
PerrysvilJe, Pa, lebo ja ho tam veľmi túžim vi
dieť. Keď príde zima a sneh, nebudem môcť pu
tovať tak d'.aleko. Je to vyše sto míľ .. . A neza
budnite dať obraz požehnať sv. Otcovi, ruby to 
bqla skutočne pamiatka. na jubilejný rok 1950. 
- Paul Salkm~r. 

NAŠI ZÁSTUPCOVIA 

l\ilr. Jo:hn T. Okáľ 
2021 Lake Ave 
\Vhiting, Ind., 

U. S. A. 

Mr, Joseph Gondar 
316 East 54 Street 
New Yoľk 22, N. Y. 

U. S. A . 

I\-'lr. Michael Béreš 
109 West 15.ťli .~-ve 
Homestead, Pa 

U. S. A. 

Mr. Ladislav Silaj 
7-48 Ric:hmónd W . 
T<;>ronto, Out. 
Ca.n8hla 

1 Dr. Emest Zatko 
A. Quintana 160 
Buenos Aires, 
Argentina 

Mr. Andrew ]<~e,ncáli: 
Ward 1, HosuitaJ 
Bonegma, ViČt. 
Aust;ralia 

1\-Jr. Emil 1\-fati.enko 
94 Br.ook Drive 
London S. E . l l 
Engla;iid 

Dr. Francisco Stevek 
A venida de] · 
G.eneral Mola 55 
Maclľid, Espaiía 

Na adresách našich zástupcov si možno 
predplatiť časopis << Rím » a objednať knižky 
vydané Slovenskou Informačnou Kanceláriou 
v R:íme. · 

115 



ZO ZIVOTA. SLOVENSKE]' INFORMAčNE] KANCELÁRIE. 

Poďakovanie zo španielskeho ministerstva 
zahraničných vecí. Náš spolupracovník a ~á
stlJJpca v Madt:ide Dr. František Stevek dostal 
celý raq. priďakovaní od významných špa:niel
~ckic"h činiteľov za: článok ó Zázračnom Kristo
vi Medin:acelskom1_ ktorý bol uverejnený v pre
došlom čísle «·Ríma>> . . Okrem- iných poďakova
cí list mu poslal @éf km:icelárie diplomatických 
informacií na mi~sterstye zahraničných ;vecí p. 
Luis· Maria de . Lojednió. Z listu uvád~amé: 
« Dostal som tiež jedno číslo časopisu «Rím», 
v ktorom,, bol uverejnený Váš článol~ o zázrač
nom KFistovi Medin~c,elskom. Je to veľmi zau--, 
jímavé, 'že. aj Vi;l,tikánsky knihovní_k a redaktor 
časopisu Dr. Ignác Zelerika urobil mu publicitu 
v ameriéko~slovenskej tlači. Som Vám veľmi 
povq:'ačný za to, že ste mi láskave sdelili tieto 
zpráJvy. Využívam príležitosť., 3Jby, som Vás 
srdeone poidra-vil _». 

Milé ná-vštevy z DaDYille, Pa. Temer súčasne 
s <<Mariánskou púťou» amerických Slovákov prí
let-ely do Ríma aj Velehná Matka Krescencia, 
generálna pt~dstavenä, Sestier Sv. Cyr:íla a Me
toda, a ,e,tih. Sestra-Ev3:llgelista z Danville, Pa. 
Zdržaly sa v B.irrre celé .dva týždne a po vykona~ 
ní jubilejných ,pobožností bolý prijaté sv. Otc0m 
Piom ;X.lI. na zvláštnej audiencii· v Castel Gan
doife. Nav'štívily v-ia.crazy aj Dr. Zelenku vo Va
tikáne, s ktorým. boly už niekoľko rokov v pi
somnom styku. Dr. "Ze-lenka ich povodil po Va
tikán-skom meste a ukázal im najdôležitejšie hi
storické a umele-cJ{é pamiatky pápežského si
dl~. Súčasne feh oboznámil so svojou kultúrno
náboženskou činnosťou, v Ríme, ktorej Veleh
;ná Matka gr-es-cencía a ctih. Sestra Evangelí
sta sa úprimne potešily najmä preto, že nenesie 
nija;~ý•-pó1iiický náter. O niekol'kó dní neskoršie 
navštívily Dr. · Zelenku a:j ctih. Sestra Bernar-'
da z Panville, Pa a. ctih. Sestra Bazília ,z Phoe
nixville, Pa, ktoré•-tiež' priletely na púť do -Rima. 
Dr. Zelenka aj teli povodil po Vatikáne- a u!{ázal 
im rozličné pamätil1odnosti v Apo.štolských ;palä.
coch. Velebnej Matke Krescencii- a ctih. sestráin 
Evangeliste, Bernarde a Bazílii za milé uávšté.:. 
vi a živý záujem o našu prácu v,yslovujeme naj
úprim.nej~ie po,ďakcwanie. 

Taliansky rozhla,s o časopiSe «Rím». Nielen 
vatikánske rádio al~ aj. taliansky rozhlas sledu
je so záuj.rp:om našu činnosť a s- času na čas pri
náša o nej' zprávy_ v rozličných rečiach. Najnov
šie veľmi p-ekne o časopise « Rím » ;referoval v 
rámci česke,ho vysielania redaktor Dr. Fr. Jičin
S~Ý;, ktorý máva v tal1anskom roi;blase zaují
mave predná.$ky b. udalostiach $v,ätého roku. 

Gal~ria predplatiteľov. Galeria našich pred
platiteľov ,potešiteľne vzrastá, lebo fašopis 
« Rím » svojim obsahom i vonkajšou úpravou 

sa ľuďom páči. Staóí ho ukázať niektorému u
vedomdémll slovenskému katolíkovi, a ihneď 
si objedná. USA: Jozef Gondarf-z New Yoku, N . 
Y., nám ták získal Imricha Ondrejkoviča, An
tona Drigela, F'ranka Chmelu, Franka Prigodu, 
Štefana Pastiera, Jána Smurika a Stefana Gloz
neka z New Yorku, N . Y, Stefana Pekarčíka z 
Woodside. L . I. N. Y., Franka Kašnyho ·z Bel
lerose, L . I .. N . Y. a Stef8<IJ.a Studenta ·z Le
higtort, Pa .. Michal Béreš z Home1:?teatl, Pa nám 
získal Miclw-ia Kundráta z Homestead, Pa a 
Jána Kristoťčika z Munhall, Pa. Sami sa prililá~ 
silí z príležitosti svätoročnej púte v Ríme: Rev. 
Joseph A. Job z Chicago, Ill., Veleb. Matka 
Krescencia s ctih. Sestrou Eva:ngelistou z Dan
ville; Pa, ctih. Sestra Bernarda z Danville, Pa, 
cti_h. Sestra Ba:zília z Pboenixville, Pa, Justina 
Wroga z Lyóns, ru., Mary Lacko, Mary Kozmel, 
Johana Prísa:žny, A.nna Simek a Ann:;i. Hlatky z 
Chicaga, Ill., V. K. Kedrovich z New Yorku, 
N. Y. Pri tej istej -R,ríležitosti Paulina Kerpec 
predplatila Ignácovi. Derdovi z Chicaga, Ill., Ján 
Soliv~y z Chicaga, Ill. svojej matke Mary Soli
vay z Chicaga, Ill. a ctih. Sestra Bazília z Phoe
nixville. Pa svojej tetičke Alžbete Bednároyej z 
New' Yoi;-ku, N . Y. Bohuznáma z New Yorku, 
N . Y. predplatila slovenským emigrantom v 
A verse, Taliansko. - Can,M.a: Prof Lap.. Sil~j z 
Toronto. Ont. nám ~ískal Dr. P. Fundáreka, M. 
Havrilu a M. Girmana z Toronto, Ont. - Ar
gentiqa: Prof. Dr. Ernest Zatko z Buenos Ai
res ná,m získal Rev. Antona Lednického, rev. 
Dominika Valku Ofun, JJJliu Kolosovu, Vqjte
cha Silaja, Stefana Ho't'váta, Sr. Zuzkovú a Nie. 
Bucelea z Buenos Aires. - Australia: Andrej 
Fe.ncák z Bonegjlla, Viet. nám získal Stefana 
Adarnca -zo St. Kilda, Viet., Michala bµča, z 
Mt. Isa, Qld, Emila Domina :z Bonegilla, Viet., 
Pavla Fortunu z Hilstton, N . S. W., Jána Lali
ka z Duffied, -S. A ., Karola Ballu IZ' Yallourn -
South, Viet .. Ladislava Vrútockého z Adelaide, 
S. A . ., Silv:estra Koltnera z Coolalie, N. S. W., 
Dávida Kresaňa_ z Milang, S. A., Al.berta Sa
novského z Koy~ga, S . A.; LudoVít~ Tomaš-čí
ka z Yallí:>Urn, Viet., a J-án.a Vereščáka z Dar
win, N. T. - Nová, Guinea.: Dr. Ladislav Chlu
r.mecký z Angoram sa sám prihlásil u nášho 
zásfu!pcu v Austrálii. - Francúzsko: Anton 
Manduch ,z Auricé predplatil svojej ses,tre· Edne 
Manduch z New Yorku N . Y. - Tíiliansko: 
Bohuzuámy z IUma predplatil slovenskému mi
sionárovi dp. š"tefapovi Foltino-vi v Tokyu, .Ja
ponsko. - Všetkých nových v galerii srdečne 
vítame a horlitel'.om za láskav0:sť preukázanú 
voči nášinu časopwu úprimne ďakuj~e .. Mená 
tých, . čo sa prihlásili po 1. nove,m.bri t . r .. ako 
aj Album dobrodincov, pre nedostatok miesta. ~ 
uverejníme až v btidúéom čísle. 

RíM 
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