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IXth AND Xth CENTU.RY'S SANCTITV IN 'ROME 
Very ftnV· names o-f Saint.s recuť fo. th.e <;urch' s 

Caienddry fó.r tfi.es~ two Centt:irles .. The HistQri'ans 
s•peahs of « Iron Centuries ll when tl;iey m.ention 
tfíein.. 

Nq Spz'tzts at al í n Rome dµ,ring t-ľiiš same p.e• 
rz'<;>,P. Dnly (ioq may te1s 1J. 'D:éus scít. 

Centainlg ther:e -are r,10 w-rtness~s a:nd n.o rnartyrs 
riOW,, w'fľe thec Chuwh is :;trictly allied wľth tbe 
Chrf.s#d.n„ Empire·.;. no _perse~utioris nqw a:nd vi,ry 
few in the €huŕch cire ' fhe Oo.eľol's, Sai:nt Jlnse,lm 
oj Aosta, is_ thc. óulsfanding inte.Bectaal gia1ilt of 
tlie Xf entary and the P-c,,.pes c_alt hin:i to as.sísi:. at 
s.ev.e,.;al Counéils- ln u5Aich fre did mHc½ gc;,oä 
woťk .fot the C.Hv.1teh. 

Contit1uá1;15 uJats ~1anJ d general low intellectttd,_f 
level dor:,.t ,lfde. the adeauate impertanGe to 't/i.e, 
hi'sfor:ica{ e~ents. of th'i;'\ard time, b:uť nobcľa:y 
maý deng t/iat;_ ió. Rorne, the Ho(íy s~·at was 
a_lw.ag~ on splencHd duty to }r•rad~dte -in ·tn.e W c,Md 
the·,_ľe.demi11g lig.nt of tlie. Gosp.el-. 

Tl:i,:is , S, ľne moment when . ihe Po.pes are ,giQing 
a úerriendous ir:rfp.µlse to the ,1Wi$sions. in the 
$.Cdndiria·b.ta11 .Coúntriet. On the year 823., pope 
Paschal f cippoiriťš bíshop Ebo, o.f Rheims, hís 
Leg.áľ for t-fie,'D;an{sh Countríes-, an_d f½regi:iry IV 
- 'the same who imtreduced the All .S,aints :Feast 
tr:i the Eec[es,ľastic-al · Ca(endary - appoinťéd 
A ti~gar, Hie Bened~c'tfne A b·bot, as a rriíssíonary· 
and ,l,ris Legate fr>'· (1reďeh the Gospel wi(/i sigryal 
su.0ctts_s in Detrmatt Sweden ai1d Borth Cermany, 
es'ta bl'ishin,g eoerywbere, in the. name oj the Pú-
1i{dfä; of Rotiié, Chiirclies. arid schools. 

'ľ his (C. saiiít Bonif ace• oj the North )l 
I 

A nsgar, 
Le.gate of Gregť>rY. TV in the Nort•h of Europe, 
gloriouslg sp11,ecid.e.d the . Ftiith amor:ig the Norse-
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gna slovacca, ,p„ S - ·Ján Okáľ: Anni 
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man, The Pqpes - from Nicholas 1 to For.moso -
fi.xed up tbe Eccl~-sfastical ]erarchy af.so in the 
Island; Groenfrmäia and -in that Vínland whic.h 
Leif ~ds díscov~ed about 1.000. · 

Tourards the ~n'd' of the Ninth Century, pope 
Joh11 IX. sent _in M,oravta three Bishops. In was 
fr.om WforaVÍ'a thaf the light of the Gospel pene
trated in -Boemé.a, 

Besií:le . ťhe sdint1y Pop<;s intere•sted. in the Mis• 
,ídna,ry: Fiéld,. Rome- in those tWo· Centuríes, had 
~eveta,l saints P.opes. We wil~ mentiem he_r<i four 
of th.em: _ 

.a) S.aint L~p IX{ (1049-1054). On the deaťh of 
po.pe Daijiasu:s 1' (:IM8), he was elected as Head 
oj the Churcb. He.; thev., too.J?, with him to Róme, 
as h(s !Pirityal a:_äviser, Hiltdebrand, the future 
Sa int G.i:eg-ory Vll. As Pope he combayed si
mony; then rífe-in Eurôpe, and fomially candem
n~d t/i.e her~l§y of Berengarius on the Eucharist. 
l Wiť, (h:'rn Jl,{i~ha~l C oernlarius unhappily brought 
ábout; the G;reek Schism. The Pope was busy 
pacifyirig Beneverifo, a city belonging to the Holy 
S:ee, when (he:- Nor:mans, interjer:ŕng in this matter, 
hel4 him, fr.ľr a yeat:, in capttvity : On his retúrn 
to Rame, ,&ro1ieT.J down, onlry 52 years ola, f1e 
br:.eatlfe.ď forťh his holy soul before the Hígh 
A'lta( fry St. Peter's , Apríl 19, I054, in a splendid 
serv-ice. 

b) Sah1t ·Gr~go:1yVLI (1073- 1085). He is consi
dered: the most oatstanding per:sonali_ty oj the 
Age. Borii of {Poor parents in Tuscany, he was 
educated in R..dme qTJd, among the Benedecti.nes 
0f Clany, '.ž,n frqn~e-. Back, in Rome with the Saint• 
ly l?ope Ľep lK whose he was Counciltoi, he 
become Abbot r;,j St . Pduťs Basilica and Arch
deacon_of the.Hôly.C'ity. He too was a strong ene
my f6 tl1e. vie~• ~i simo•ny and of the usurpation 
9f ilqthori'ty_ in ~piri{ual by tempora,l Rulers. Tli' s 
the time ef his battling ·with the Emperor Henry 
IV ' of Gei-many and of his triumph over him at 
Canossa. The · Normans aga.in interfered -in -the 
conflitt afiíl the Pf!Pe fugitíve at· Sálerno; near 
Naple:,, passed away repeating· with the Psalmist :• 
(< f have go,ved' the ,iustice and 1wted íniquifg{ the
refóre do ldie iri exile :,/ . 

c) Blessed Vietor 1ll ,(1086-1087). A. Benpdec
tine A bbot, hirnsefl, he follow.ed "in the . sfops of 
St .. Gregory ,Vil, fighting againšt the Cioíl'Power,s 
inter/ering with the Cu1ich matfors. He died -in his 
old dear A·bbey at Mariiecasiino, 

. ·cl) The blessed Pope Urhan lf (1088-1090), 
fpllowed <;ourage.oµ#y in the· steps of the saint 
Gregory VII; adopting his policy. He was the 
(c peacen:rak,er l> of his A :ge, bu.t his greatest glo.ry 
deriveJ to- him ftom hľs ~ealous- pt0:motion of 
th.eJ Ffrst Crusade, at Baľi,~ á seaport City, present 
the other great cmd l~amed sa.int gf thís same 
tenth Century, Anselm of Aosta; the· same th<i.t 
the. Aryglo0$axons, from his Pastor.al Seat, pref~r. 
call, Ansélm oj Canterbury. 

So, also ~n t_his Dar~ A _ge, /tom Rome, with the. 
Popes, th.e L/'ght eamé in the World ! 

PETER C. CH1MINELLI 

... 
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NOVOR-OCNE UV AHY Slove0nský obzor 

Neuplynulo ešte mnoho roko:v od tých cias, keď vari na 
celom svete nebolo čl0;veka, k.torý by nebol hľru:ľeľ do noveho ro
ku ~ no".ými 11ádej,ami, ktnrý' by, i:i~pol mal nové plány. A dnes 
zasa vai-i: v celom svete ni(lt člrnvek3;1 ktorý by na prahu N ové,hci 
roku 9epocitil novú úzkosť pri otáz_ké; čo p_rines\e ;Nový tak 
pre mna, pre .moju fodi'µu; pre i:nôj národ, pre celé ľud.stvo? Len 
teraz ':3i začínam-é uvedom:ovať, .že posíédni vojna nepriniesla iba 
hr_ozrr~ ďb'ettl, na živ_otoch, a: ~dravi Jniliónov, že nezanechala po 
sebe ' iba rozbúrai:ié, mest{t., lcbq čím. v'iíl,C sa hqja bolestilé. rany 
vojnou postihnutých . roqín, čím viac s.a v tieni nových buclov 
str'áGajú ,sČérnalé rumoviská mie.st; tým v~ac sa uJrnzuje te'"- zhu
bný následok vojtny, ktorý sm€ si .hneď po jefskončení ani uve
d6miť nevládali: v poslednej vojne bola Ýéľrhi ťažko ranená ľud
ská dôsfojnos•t a ' povojnovy- zmätok nepriniesol liék, lež veľké 
zhor?~n'i~, fakže ešte _qnes sa zmieta-mť~dzi životom a .smrťou. 
Je až žalostné, keď si. pomyslíme, že človek, jeho, život, 
jeh:o s1oboda, bývanie; réicµná, ·smýšfä:hie~ teda hodnotv,. kton 
ré baly kedysi nedotknuteľné,. staly sa na ·širokých priestran-· 
stvátji_ zemegule vecami bezcennýihi Zaláre, ktoré sa. v minufo
~ti, stavaly iha pre vrahov; hítr()V: zbojnJkov, zlo<lejov a podvod-: 
ní:kov, preplnené sú dnes čest~ými mužn:H a :ženami, ktorých 
jeclinou Yinou je, že sí chceli_ za,chovať svoju l'ugskú d_ôstojnosť 
a_ p:dop,reli,ná:sffie: pé;i}sládať za zákon. Je. to pofifä;d talostný. TÝm . 
žaiosthejší, že svedomie. ·sveta sa neozýva, že. toto všetkb pokladá 
viac menej za. zrejmý dô~1edok ·politfokéhO' vývoja. a daromn~-sú· 
zúfalé ;výkriky _rpostih,nutyfh; leb9_ gen,tlema.ni e~te. sJál_é' stretajú. 
sa. za jedným stolom s otrol{cármi a rokujú !> rumi a:ko r.oy,ní s 
rovitÝQli. 

Toto v,~etko SL uvedomujeme na, prahu Nového r9k4 naj_mä 
my Slo:y;áci, lebo naša zem nachodí za-tou hra~icou ktorá ra.zde
lila sv:~t. Kým západné náTody :viac iba z chýru n.ež'zo ski'.isenosti 
poiriajú ťažký život,· neslobodných riárodov1_ my Slováci doplá.., 
.ca:m~ 'živ,oµni na V$etky foť:II;l.y neslóboi;:ly, lébô vojn,ou, sme1 .nes
tr.a\tli_iba !,lC>boduštátnu ~d.1.árodnú1 l~ž -1:1,j sl9bodu páboženakú a 
v,š·~t~y q$t~t,né slo}?"ody, ktoré býva.ly ngj~eru,,.ejším maj_~tkom 
každébo civilizovaneho človeka 9d tých čias, a:ko bolo zrušené 
poo.da~tvo. Preto sme ovel!šl citlivej~í n~ každú zpráyu. o no-:: 
vycli krivdáoh a prenasľcclovaniac:h, či už: ony postilirtú príslu-

Tatransk~ krajinka 

Nový slov~nský bisku~. Pp
k1adať možno za mimoriadnu 
·pfiazeň Sväťej Stolice k sloven
skému katolicizmu, že pofas ró.
ku 1949 boli ,vymenovaní až tr,a
ja nhw slovenskí b1skupi. Po 
Ndp. Lazíkovi a Npd. P0b0Žnôm 
ktorí 1boli na hodncilsť biskupskú 
povýše:ní ešte v lete, ból za bi
slrnpa koadj.uto,ra pre spisské bi
s'Ku~tvo vymenovaný Ndp. 
Msgr. Stefa:ri. Barnáš, dóter.aj
'ši'' rektor kňazského seminára v 
~pišskej Kápitui,{. Sícl~lnf biskup 
spišský Nd:p. Ján Vojtaššák, 
ktorého zdravie a. sily poqlome
né :sú od rok•ov ťažkou choto.b<nt. 
j~. 1:1re m>véhq Ndp. biskup_a, koa
dJt1tora :µäjkräjším prík_la<i9m 
žíia.r-ivých čnos.t.i a hrcliilllského 
duch.a y zastávam ťažkých po
VJ nností j~ho vysoké.ho úra<lti. 

Nové rodinné právo na. $lo
venskt!, Od 1. januái;:~ '19-!ý() 
vstúpilo na SlovenskQ do, pla-t
:ribsti nové: rpdinné právo-, któ
ré prináša yjaG,ero pod:::itatných 
zmien. Podľa nového práv:q. sta
ne sa povinným civilný sobáš Jt 
éi-rkevny sob~š bude. iba tqien;ý' 
~a:k, že pO:·uzávretí ·civUp..ého mô
ž~ sa sYúbe!Wi zosobáštť aj v ko
stole. Dalšie ,poqstatné zmeny .sq; 
týkajú vzájomného pomeru 
m~nželov a ich majet,~ových z-i,.
Je-Žitostí, uP.ravu:je _s,a postavenie 
nezákonných detí a stanp,vep.,é 
sú nové usta.no,venia o rnzvo
doch". Od 1. jan'uára z'avádza.ju 
sa ~j' no:vé mat:(iky, ktor1 po
vedú m.iestn!'l nái::odné výt.ory. 
Tým istýrp. dňom majú sa uza
vrieť: farské matriky, ktoté Ša 
už nehudu viesť, alé mu.&iä- byt 
k diq,p'Ozfoíi nát'oqn-ým. v.ýbor-9m 
a, <l,óqiť :in:l na poziadanie príslu
šne výpisy. 

Smľť bansko-bystrlckéh:o bi
skup~. V nedeľu- 8; jänuára t. :r. 
umŕei vo veku 68 -rô:k0-v lra<nsko
b:ystrt~lt-ý ~ískup 9sv p. Dr:, An
drej :Skrá,bik. Neboňý cirM;vný 
hodnostár p,oohádzal z Rajca. a 
na bis~U!pa 'Pol vym_ennvariy ro
ku 1939. O štyri ro:ll:y' ne_sko!'Šie 
i:ital sa .nástupoóm D~. Mariana 
Blahu .n:a bansko-by§tiickoni 
stolei. Jeho neifakahý0odchod na 
večn<;>:st! . Z§,ľlllut.il všetkých slo
venských katol~kov. 

N oyý hl. tafomník SSK v A-
~ f . --~· . '-:· . ' - -merme. Po odstúpení Re-v. L. 
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H9hq,ša za hlavnéhó 'taJomni:ka 
SSK -v ,Amerilie ooJ. zv9fo,µý d9-
bre .~árn:.y slov~nský katolícky 
dejátét Martin Kbpunek, kto~é.
mu vo vyikonávani jeho: f:µnkcie 
p0.m;~ha Mét:oq B~l~o. Adte.sa 
navéh.o hlay,nélio hjomník_a je 
tát~: ),IarÚn Kopunék, 212 ~-
Pattťrsdn St., Lan:.sford, Pa, 
USA. 

Préd.' blahore.čériím slovensk.é
ho reb.ohňka. Ako· sa dozvedá
mé z hodnove.rný~h ppameňov 1 

póčas iSv. rp-ku. 19-l50 tná 13:y,ť yy~ 
hláse11ý za bla:h:~la,vé'ttého ;p:· 
Ján Silnonides.; kňaz Spokično
sti, .ŕežišovej, ',kťey-r.y sa narodi·l 
27. de◊~mbrá. 163$ v ~.pi~skej 
o4cJ Bijaeovce ,a mUče:níc~o~ 
smrťou zomrel dňa, 31 o:ktú:hra 
1674 v Turej Luke. 

Slov~nská utečeli~ká , kance
lária v Rakú.sli-tt. Potnerne ·n.a;j~ 
viac $Í0yenskýcp. utečencov< hlo 
a Aatera,z; s~ ešl,%_;1;d~j~,v R:~
kusku. Hoci v. teJto 'kraJihe Je
štvÚJé už viac. slov'en:sl::t-ýoh or:. 
gariizácií rozlič-trého ďtunu, jed„ 
riako -vseki sloveM'lh u-tečentj 
pti-j:ali s· fädosť-oµ: zpráw, ~ tu 
bofa založená K'ancelári~, p-ne 
sťafostliv\'žSť o sfo-ienských ute
če11,cov. Gieľbm K'a:ricelátie j~.s-0-
c,1:áJna a m.oráJ:na:, pomoc na:šim 
µtečernwl(h a pros,triedky na t~
to č.innosť,cihee získať-z níi.loda-, 
rov; 'które žiárla zasielä:ť na a
dr.esu:: 'K~'Celária pre -$tarostli
yos,ť ~ o ~loveriskýcp. ut~~enco,v1 
Gpethetras_se, 53/ }8;- Lin?{, Au~ 
stifa. · 

"Via,noc~ slov~nský~h ut~čen
c9v. ~(,)ll,ó,~Jq_ye~s~ýt~ ut~n,. 
co'!I tr:ávilO:" ~ , -tohor-0čn.é0 Vián.o
c~>v n·ove.{ vJásti. ·TI, ktôljn'L sa, 
ešte n..epodari;l◊ vy$,)ildgrf}'v-ať: t;lo 
zám_oŕia1 o~t?,li • väešiuótJ v, t4'p9-
rQQih IRO·, kde;,sÚ>ubyto:v~í. Ne
t;r.eba. ani zdôra:zň:o-v,aľ,, že. ich 
zva:čš~ stráwli v · spoŕn.ienkacth 
na r9.ct:nú zem a • svoie rodiny. 
Po,tešiteJ,:,ný hbl sk:.utok kana<;l
ský;ch Slovák,oy, ktorí ~pravHi 
sbi~r.kµ pre b,ývhlyc1i v~z~ôv; na 
ostrb,ve DiJi;fá.rL ''O' ~sprô~tt.·-edko
vanie,,-téjťo p9:iri.@ci: -fä,slúž.il s.a 
n:/:1,jmä p; p.rof. L, Silaj. 

SJove~~~ v.y~re,laníe z· Mä:tlri
du. V tyc,ht.o dňocp. pr.iJbud0Lm:o
vý vy,sielaé, MO:rý: l;>ude .inlfť 
p:i16g:räŕn a,j. v ·1J'.lo'vensk6m jazy
ku. Je, ,to. rádiová .sfuniea Madríď. 
GSp-a1rie1sko) a 'P9 slovensky sa 
z1:nej: ycy,si~la _predbežne" dv.a ra
zy týždénné po; štwť hodine. 

šnikov nášho ále-bo ktoréh.,okoľv~k mého :nároq.a. Zji,stáva· nám 
r~zum a n_eyienie. nij'i.1,ko p9c)lópiť) aJ~o je to možné, .ž~ dnes, p~ť 
r_okov po skonč1;mi vojny n~ milióny zajatcov $:} ,e,šte ne.mofily 
vrátiť do rodnej ze:iµ~; žé q.eportácie ·obyvateľstva z celfch krajov 
sú civiliwvanym.' svetom tr~né a okrem slabéňo. hlasu nJekoľ
kých no-vín nikto nev'te pod1).ilrnú/ nič• kqnkrétneboľ á.-by--s~ , ro
Q~Č!lm _vtitily deti,. na desa-ťt\cíce :detf, .ktq,ré ,bply d epoPtované p,o
'Čfts obcia!),skej vojny v G;r,ecku. S„koľ~ým, hnuso:in a s aký.In roz-
llo~čeníq éŠ\e• dne~~ Spq~ria1ú dejiny P.~-tu!e9J é -~ády- ~Q sh-e~
neJ Eu.:r.qpy a ak ca:s zaliladil krv a _spáleJ.11s:Ra, ci) po mch osta
Vá.iY,, ani st.o:rocía,_:ne.$niyly-a ne.srny jú ni,!{dy z p.ic:p. vir:lu, že kr:iqli 
a d'o za'jati'.;t o~vá•~~liddeti. Euto~ké: svedp,mie-•b.910 tým -q.ó.tknu.té 
na }}ajcttliv:ej'š'o~ mi'est~. 

0
Al~ _eo .. rohí _ eu,ro~f;ké sve~-omivt: a.; čo 

rť:1131 svedo.tilíe s.vetru dnes, p_r.ootred q.vadsiateho $1ťorocia? V 
akéj'\Šttašnej, a neľudškej_,µäúke sa. u;t01pil0:, kéď S'a -Samopié ~ťl.
to~ké n,ärô.dý *Jebo aspci·ii tch príslušnlci či už v1 sk1cJtkoeh a\ébo 
lén v srdd a áušf.zučast:inijú' na tomto modernom ral!ovan'f .4eti? 
H:0\1()-ľ)f sa sícev1hod11e ~ :v:~ri sa aj hodne robí zi Z•ácihranu Éu.ro
py; Ále 'čp · ~a my§lí pod_, sl'ô'vóm Eiíťopá,? Nič inšie„ ako- von
ka}šia š_Irrupín:a1_ lébo srdce Europy je 1opustené. Aká to blázni
vá my~li.enka:! .Ratovať nohy; ~tara:tl sa 0 ruky vtedy, ~e.ď. nám 
.drvia 'srdce. Nie-div,- tž.e. živ:ot, ~to:rý sa. t;:i:kt◊ v nohádi a ruká1ph 
uqrží, tle je život prirq&}ze'Qý, ale umely, .1$:torý sa musí udi.7,žer 
v.ať pťml,pova~m fav:otný,ch fá.to~k do týchto ,od .srdeai otl'.ezanýob. 
údov. Predpokladajme však, že, sa poda,tí zápa~ú č•?,sť Et,rropy 
záčhráili,ť, oq...,ó,ťteétva, prédpó1dadajnié, že š'á rtu_ ~o;va :rozvinie 
život v celej ·sv0jej šíŕ.ke:. a dobr.ode,nia,,slohod,y budú neóbmedze
:p.é. My, -pri.§lµŠn,.íci nát-ode>v zot'r~enýď;h1 !ľl\;'p.udeme n,ikopiµ z~
vidleť dobrodenia. sloQody,, ale_ pnv či -pe;,kôr si :sa;m.ob.l.é slo
bodn..é ;närod,y musia u:yedomiť; ž~ ich sloboda j~ vykúp.ená p.r.aho 
a p:~istá bude de/ týc-ii e:fa~,. lifm sfobotla nel)ude majetiwni. a 
p1.ivilégiom všetkých n,árodov -ria svete. A musia si to urved~ť, 
_ixi$ia z; toho vyvodiť aj patr>ičné dô:sl.edkY., á:k sa raz nemá: aj 
idh afobôda :pod tv'illdým. nár,a,zoin íľ'<:>zpl)!P-úť •ako ''krásny sen, a:,k 
ll~;lllá pt> vzpl~B,Uti vyhasnúť Jtko .pgs~e~x I?;la.m:i:en()l{. toµo: V.t;ľ:
kého svetla, it,toré ožarovalo najkť.ajšie sfra;n~y dejín ~:udstv:a. 
Éb J;nržial' tdtó nebezpečénstvo :Wstvu:je a dotiaľ ~'!'de je:štvovať 
kým bude na S:V'ete :;,ehecťv-0, _pre sktôré tak' j.~oilivet, :ako á j 
celé.:náród.y hielerr Že neiil"ailia na; ·záµjmy inyo};l, ale zabúdajú aj 
há to, že ápbkoJ~ý ,&feš6k ~i budujú \ 1-a úkor 'bw:i~enosti, ktor'~ 
môže' byť''v~fmi 'krušná.,. ~ . 

V ta,lc,ejto ner;,;uiostnéj dob,e ,n_ie je ve:rµ •yfät pr'íjemná. uvažo
va~ o tom,, {o ·nám.llJ:ôže priniesť Nový rok. ~nahCsi pr.eto tieto 
úya>hy ·:zje,dn0:m1ši3;, sta:yajúc s} Jb~}ú o~z..ku, či !mde·po~oj, ~
lebo ~ukne nova a .este..strašnE:JS-la :vo]ll;a, .-Lenz~• :keď s1 _zefa,,.. 
me á pevne; ve_rlme, 'Ž~ V?,~J;l~ n~vypulwe, rnô:~µré'_sa ~p<J~<:>jiť 
s tá,ky:m , . qJQpl', aky nam prm1e~ly ,c;totet:B,:JSte pt>vo3,nove ro-
ky? A J.1i- · ,-~,. -v:ôp~c tento' sta?- néisto~y1 ne~~lyoh ·úz"-
ko~ťí · 'a- 1,1.trpeni nazv:a.ť pokojom? Zaište. nie, _Pol,t~j, ten: pravý 
pokoj, po akom: túžu:n.e všetci,- ·zaNláďne iba vtedýi keď· za.11ácbíe 
aj zffi;:kom :IaiS"ký' a v2:á'jom~~j' úcty i dôvew ta1i' me;clp ľud'iµtl, 
álfo aj meiiz_í ná;mdrňi, -~e"ď sl6boôa _ne:i.>utlé w@ado11, j~dn:otliv
cóy, ai1i výsadôu: tried a--_s't1:\V0:v1 al~ bu,.dejt,i mať :k,gžä'y čk>veli 
:;t,· lt~,dý· náro<;l .. Po t';'a.kom .P~~qJi túžim.e, rak:ý ,RO½<tt, sľ ·musíme 
Že'1ať' a za„ taký po'~oJ m,m:1i_~ taka je~Otli,\1<:i._i a)r_@ ~je nátod-y }ľ 
Nov&ni r:-d}{u :~1q;yaf Ne~t~g'~, _keď ;iba tec~eký. ~k_ro~ ,d◊&i!cli
llf: nesltchaf'!e. · v:ys.ky a; ~lov.&k o._:v.lad:a~ _ ysetk.-y . ~ry PE:1ro9-y1 ,_ Je,.. 
~ a;-tak ~štJn~e ,n~r.ší "od ~ťi~!í~ych~~}i-~o:c:l3;py: a~ ť:'~hu~ú 
d'(jb_:re ,a y.zn~sen-e srdcia_ ľ " na::r,ma tyeh-ľud1; ·kt_0r1 maau v; :ru-
~ľuih moc nad ósudrrťi ná- V . •A ak ii :ŕná:me~ni'ečo ťlo Nov.élfo: 
tď~U ždať1 !Í1IZ :nein:ôžeme-·s{ riié>hl'.éf.flo fak vrú~ne akó tó,: aby; 
kon:eehe: ná:~vete n.asHJJ _p6k<;>J', pôkQj. v,,~µ0hu pra::v:aw,, s:pra~odli
v;ostii, a'le, n;ajnä v ďu:iz;hu I:Willy -- 1-áS\llíý' k Bďllú a 1~$kc)' k 
b11žnemii:'. . 

E.P. 
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.SYATE XVIII. STOROC,IA. 

Rä.~u :!-724 11astúµU úa p~pe&ký trón Bene
di'kt XIIT. Keď~ bol-rehoľcilrom rádu Benedfk
ťiJUoY:, ani . y náQJiere. Apošt?skych palácó~ ne
pres.ua.I byť skro:µ1:t1ý vo svoJ.oIX).' spôso~ -života, 
pcijímajúe z maj&fátno~ti a siiá-vy iba to, oo po
kla1Ji1 .ia n:utn:;~ µie, pre svoju ďsobu, . ·!!Ie pre na~
vy~~í kiillZ~ký úra~, kt-ary ,µstával. Po $v-0j_e;j 
v0i'be .za., päpeža uti.ahol, sa do naj}_)ris:ti.ejšej . sa
moty na tri dmi, stnáviac:ich v ~-ej moa.litb~ 
a rozjímaní o pov.iinn,ostia,ch, ktoré. ho očakáv!!;j(l 
na pa:.pežsk.om-,stol,cí. A __ prvým_ jeh_Q č:in:oin ,b0fa 

návšteva nemocnie~ Sv. Puch?,, kde pÔt~ov,a.l 
chorých. Oa:Sto préšiel ce-lýn;l Rím.Gm p_~o-. Ve
ťriaci ho z~v:o'vali a ča;sto no pr~ili ·ó apb
štolské 1>9žéhnanie-pre u.mieríJ.j:ú.c.ich, ktor.é vz,4y 
s otcpv~kou Iáska:vnsťou udelil, ba často o$obn~ 
navätivil nemoo.nyc.l;:l,, prin:áša.JÚC im slQ\lá posi
ly a Jl)Otechy. Niet . s_a . te.q.a ~i čomu diviť, že 
pri tejto apstolskej'skromnos.ti bol ku vlastným 
prib~ým veľmi prisny a nedovolH, aby v ' .akej
k-0ľve,k veci a pre kohokoľvek hľadali u neho 
p.ro,t~kciu, využivaj{Jc príbuzenský pomer. 

Sv. rok l'l25; v p.orádľ šeô,e-mnásty, hol zapo
e;¼.tý all!o 0}:)vykle: oťiV'ár-anii:n Sv·. brán dňa 24. 
decembra 1724. Pápež už dňa 4. j>iun1.ára s ma
lým sprievodom :ná.\"štiv;il Baziliku Sv. Pavla za 
múrami .a :11. janu.ár-a strávil .~elý deň návšteva
mi štyroéh patriarchálnych ,bazilík (SY"' P~tra 
vo Vatikáne, Sv. P.av:1:a za múrami Rfrn:a, 
f;v'. Ján,a v ·Late_ráne ·a 11'ľ~ta Maria Ma:ggt0:re}, 
takže do Vatikánu 3á vrátil iba vo veée'ríllých 
ho~ách. N~mb~dol ani· na v~zíioy, k:u kt-O'rym 
prišiei so slovami ,poteHhY, ~ .14'. januára a 
konec'Sp,e dňa 25. f ebruá:ra _v p_útniQko~ útulk,q_ 

·SV. ~ojice taJr; ako mnohí jeho predc4odeovi~ 
um:ýv-al_pútnikom nohy a p-OSlU;h?val im. A trukto 
po celý rok ~evynec?-al nijrul!:ú n:ril.ežitos:ť na 
vykonanie púťí a náv,štev: Možno Sl!lel9 p_ov:-89-0.:ť, 
že pápež B~edikt0XIII. bn1 na,jhorlivejšnn pútni
k-0:ŕn a na:júp:tjl:mlej,ší;m roajucni!wm počas ~e<iem
nás.t-eno Sv. rolm. Veľkou udalqsťo.u tohto Sv. 
ro:ku j~ otvorení~ Rhnske:hq Spemu,_, ktoré: pre
viedoi za prítomnosti. mno.hýeh ka:ť-din~lov:, aooi-
bisku:póv fä biskupov. _ _ 

Nie m:enej ako.. o du-ohovné potr.ehy pút
nikoy star:af sa aj o ieh po.tteb:y telesné. O$Qbne 
navštívil- peká~ke- ópcl_i-ody a presv:etlcil sa, či 
váha pr;e<tavané,ho chleba je s.p~;ávn<!-. a ci jeho 
akosť' nie je podra<µtá'. A;by verfacf n:e}?oli odvra
canl ,od, pohdž'nosti sy,~'.tsi$ými i;ad'O.v~ami, zru
š_i-1 karneval a nedtlvolil l0;€ene,, ktoré Jroly v 
tých časočh_. véľihi. óbľúbené. -

Z rozli,ónýeh pútí, ~furé prišiy poČ3JS' tblhto 
Sv, -roh"u do .-Ríma, ·v~l]cej nozornpsti Si\, tešila 
pqf- ~7.0 otrokov rozličných: n:äroďnof$ti, ktori ďo
~1; po vykú,pe~í.~.z,-T:unis~ v - ~V'er.;iej Afrike a y 
Ríme boli hos.ťamí Pútnického útul!ku Sv. TrQ,ji
c-e., V spoločnosti pátmv Rédempťóristoy;, kto.rí 
ich vykúpili, prijal (úto skupinu aj pápež a. kaž
dému z nich'udelil- apóšfolské póželiilanié a pod:a-

ro;val- pamätnú m~dajtu. Z ~íma s.a pot-o_m títo 
ótrooi .:Za pomoci ná.boženskych orga.niizácií vrás 
tili všetci do svoj~eh vfa~.tí. 

Gelkovóu ,charakteristikou ·sedemnásteho Sv. 
roku l::!ó1'{l; hlJ:>oká-· zpo-ž;nosťJ dis.e:iplinóvanos_ť a 
úprimná ·kajúcn~~ a na-jžia-p_vejšlm~ pr~a'Q.oril 
vš:etkých 1kresťaneykých cbno,stí $áro pápež Bene
diikt XIII. 24, 

Sv;. ŕok 1750 bot v: poradí už osemnásty. Pápež 
Bénedikt XIV., ktorý právé _ viťq.ól Petrovu' lo-
4,ičkq, ,rri11$el zápstSíť ·s Il).nohýírli záľudnýirii prú- -
dai;ni a krútňavami,, Neboly to );lebez_oočústv~ to
ho cjr.uhu,. al.{o, kedy.si yojny b.1,:11eeké, keď p.od 
nadv:Ifidou m,ohamedáNskyc.h- vo:ísk ' kresťamské 
obyvateľ~tv:o síée· veľmi trpelo, ~et0cto utrpenie 
leh r0zn.e:cq,valo ·náboženské cft~fue: vp -:Cš~tkých 
vtistvách;a :stavóch, takže proti. tomuto zj-avr.éinú 
i+épriateľovi .sa ved·ela Cirlrev úéinne br.á.o.iť a kri_ 
žiác.ky duch ranné:j:lo,stood:ove:lpl $a ešte raz-pre
budil v bojoQh o Viedeň. Lež. vp110-stred XVIlI. 
storočia,patl;ily už minulosti_ tieto slávne & h:pdín
stva -plné skutky kresťanských vladárov, a pre 
Cirkev sa äbjavil.i n-oví ne:priatelia., 'navonok sí„ 
ce ·ni.e tak- stPašní ak-0 ôzbrajené vQ:jsrká sultánov, 
ale v poas·tate nie me:qej nebezpeční. Osviet,en:ská
ddb?, priniesla n ~2ill~}?ožstvo -akn módu, ktorej· 
podllehaJ.y najmä vzdela,né vratvy a takzvané 
vyššie -stavy. Spisy Voltaira šfril,y -sa, ruko požiar
po celej Europe, ale najmä v:o F:rancúzslfoi a húé:i 
Ci:rkev· hezah{1.fiila, jedhaiko jej . 01:>rru.ia nestačiil.a 
vijade zastaviť ich protiri:M10žemský vplyv. Bej 
me~i VÍEl-rou a neverou bol bojom Q clUŠ11 -člä
véka XVIII. st◊ročia~ a_ eJseii:l.tnastý Sv. rok bCil , 
jed.nou z bitj:ek t~hto v.eľkéh°' boja. Buil.ia, ktb
róu pápBž BenednktXIV. ustaoovil t:€into ~v. ·rok, 
vydaná bola dň_a 5. marca 1749 a rozô~laná 
všétkým pápežskyni nUlriciom a mn-0hým v.ladá
rom -so zvláštnym: listom

1 
bola,le-n začiatkom. prí

prav ria-čaš mil~tj:. Pá'p,ež., vy,c;laj. tiie;kqľko veľ
mí prisnyqh nariadení, po~a: kť~Týeh d:u-chovní 
sa. matli ~ta,r~f čo najsvedomitejšie: o čistq.t'u a 
dôstojnosť chťámqv, -k~ttllnili .m.u-séli pre:v.iesť 
vše-tky opr.a:vy·na ik◊s©lôtji, kwié mi boly s titu
lom pridelené •a v bQhqsluizbe'i ·osfatnybh cirltev
nýeh ob'ta:doiéih narj-adil pá11ež _ná:vrat 'k st'.fil'ciihy
lýrn '<;lôstojným a jeqnod-1:iohýr.n fotJ,nám. Naj-: 
:mä cil':/(~V;pai hudba,, )rtorá vtedy po.dl'ahfa veľmi 
S'\,i'etsk~u vpl,yvu, l:rola očis~~ná oo ne:pr-otreb
nelio.div;aidelnélio. nánosu a i1ľýc,fi nepri_stroj;ností. 
. Po ótvoirerií Sv, brány ďňa 24. décéml:>Ta 1749,. 

~@ré · boli> sláV:TuOstné, ;počas celého mil0Stiyéh9 
01qdobia0itlii1.VAÝ dôraz· sa kládol ~a ká~ne. Pá.pež 
sám vyb}'.al šitná&ť cht:ám0v, v ktor-ých hlá~áli 
sllovo božie: najlepší k~atelia tých ,čiaf! s toľ,k5rrr!. 
úspech<:>m, fu, 1ko,stoly boÍy -v-ž.d-ý' pr:e-plnené ~ to 
nielen jegin.ooucňýnµ pútníkmi, a1e áj s.amôtní vy
s@kí ciŕkevní hó<fuostár.i, ba i- pápež. bývali prí
tomní. Qbzvlá.š.tnej úote tešilY, sa p:obož~osti kd
ž0vej c.esty, ktoré. s,a odbavovaly v E\ ;lose!:½ ná 
miestach, kde za Krista mnoho prvých kreéť·~ov:· 
položilo životy: Obv:yiklé návšt~vy patri,a.rchál-
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nych bazilík ostaly však aj naďalej so spoveďou 
a _pokáním podmienkou na zís,kanie plnomocných 
odpustkov· a· tak, ako všade inde, Benedikt XIV. 
i tu predchádzal veriacich svojou nábožnou hor
livosťou. So sprievodom kardinálov vykonal aj on 
tradičnú pápežskú návštevu v pútnickom útulku 
bratstva. Sv. Trojice, 'kde umýval pútnikom no
hy a posluhoval im. Potom im na pamiatku po
daroval po dve medajle, po jednom ručníku a po 
kytici kvetov. Bratstvu, ktoré už od dávnych 
čias konalo toľké skutky kresťanského mi1osr
denstva, poskytol veľké sumy podpory, aby nija
ký pútnik, ktorý 4'lopal na dvere útulku neodi
šiel bez jedla a odpočtrulm. Len takto si môžeme 
vysvetliť, •že z ce]kového ,počtu pútnikov, ktorý 
počas celého Sv. roku prevyšovrul jeden milión, 
bratstvo Sv. Trojice malo na starosti pokiaľ ide 
o jédlo a nocľah 194:.000. Jednou z naj:zaujíma
vejších pútí bola skU1pina Arménov, ktorých pri
šlo do Ríma okolo 200. Rád Sv, Františka vydr
žiaval v kláštore na Ara<:oeU generálnu kapitolu, 
na ktorej sa sišlo 1300 mníchov z celého sveta, 
aby si zvólili nového generála rehole. Toto veľ
ké shromaždenie navštívil aj pápež a prehovoril 
k bratom Sv. Fram.tiška,. Potom na ich čele, 
sprevádzaný novým generálom rehole odobral 
sa na návštevu patriarchálnych bazilík. 

Za obvyklých obradov osemnásty Sv. rok za
končil sa dňa 24. decembra 1750. 
Mračná, ktoré sa sbieraly nad Cirkvou už od 

desaťročí, neveštily nič dobrého. Neverecká mó
da osvietenského XVIII. storočia prinášala svoje 
zhubné ovocie a zamotané politicke p.omery v 
IDurope, diplomatické intriky a mocenská žiarli
vosť jednotlivých panowúckych dvorov len zvy
šovaly nebezpečenSitvo, ktoré mohlo vypuknúť 
v _každú cbvilu. Spoločnosť Ježišova už od dl
hých desaťročí bola tŕňom v oku á každý, kto 
chcel uderiť Cirkev, bil Jezuitov. Na pápežskom 
tróne sedel Klement XIV. ktorý v domnienke, že 
zavládne- zasa pokoj, na veľký nátlak diploma
ti-ckých kruhov španielskych, francúzskych, 
neapolskýyh a :iJD.ýcb- dňa 16. augusta roku 1773 
rozpustil Spoločnosť Ježišovu. Pravda, ukázalo 
sa čoskoro, že Jezuiti boli iba zámienkou, lebo 
vo chvíli, keď sa Círk,ev .zbavila tejto najpred
nejsej stráže, útdky -nepriateľov na ň,u nielen že 
neprestaly, ale staly sa ešte tvrdšími, bezohľad
nejšími a nebezpečnejšími. 
~ .... ·---Nuz neutešené boly pomery vo svete, keď v 
apríli roku 1774. Klement XIV. chcel vykonať 
všetky potrebné pripravy, aby čas milosti pri
niesol Cirkvi tie posily duchovné, ktoré tak veľ
mi potrebovala, lež smrť mu zabrámila otvárať 
Sv. bránu na vatikánskej bazili!ke. Dňa 22. sep
tembra 1774 odobral sa na večnosť a Stolica-Sv. 
Petra ostala neobsa,,dená. Konkláve, ktoré malo 
z-vQliť riového pápeža, trvalo až 137 dní, keďže 
v zákulisí zasa pracovala španielska a franeúz
ska diplomacia, tvoriac zmätok rozlioných in
trík a prekážok. Konečne dňa 15. februára, te
da už poča.s Milostiv:ého roku 1775 bol za pápe
ža zvolený Pius VI. SláNnóS1:Jhá korunovácia no
vého pápeža bola dňa 22. februára a o štyri 
dni neskoršie, 26. fébruára mohla byť konečne 
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otvorená Sv. brána na vatikánskej i ostatných 
troch patriarchálnych ba.zilikáoh. 

Zdalo sa, že pre oneskorený za:čiatok devät
násty Sv. rok neprinesie tie výsledky, ako pred
chádzajúce Sv. roky. No, jednako okolo 300.000 
pútnikov z Talianska i iných ·krajín došlo do 
Večného Mesta, aby poká:ním a návštevami ba
zilík získali odpustky a iné milosti. V mnohých 
kostoloch rímskych najlepší kazatelia hlásali 
slovo iboiie a napomínali pútnikov k pokániu. 
Boly to kázne húfne navštevované a sám pápež 
častejšie prišiel, aby ich medzi ostatnými ve
riacimi vypočul. V šľapajách starých krásnych 
tradícií brat.stvo Sv. Trojice konalo skutky lá
sky a milosrdenstva a počet pútnikov, ktorí 
je~lli pri jeho stole, dosahuje i teraz úctyhod
ného čísla 130.000. Tento raz však vystaly ob
vyklé pápežské návštevy, spojené s umývaním 
nôh a posluhovaním pri stole v tomto pútnickom 
útulku. Namiesto pápeža prišiel vša:k kardinál 
Pamphili, ktorý po svojom odchode zanechal 
bratstvu veľkú sumu na zakúpenie potravín a 
iných potrebných vecí. 
Keď na vianočnú vígíliu dňa 24. decembra 

1775 zatváral pápež Sv. -bránu, nikto ešte ne
tušil ,že uplynie dlhý čas, kým bude mova ot
vorená. 

,Ján Okáľ. 

Rím 
Dvíhaš sa k 11ebu od zeme, ó ticho posvätné. 
zpod krokov pútí hučí poludnie, 
ten, kto je svedkom_modlitieb, má cestu, lm Boliu 
kým maličký je avion, čo krúži nad mestom. 

Vo chvfä keď sa. pútnik z cesty prebudí, 
už vedie anjel iné sprievody, 
prúd tichýcb liaránkov má slá,vn časov, 
snád' Via Appia ma úzky zárez do zeme, 

Ony sú dav, čo tiahne z hibky l;iatakomt 
len v duchu možno sa J, nim blížiť. 
masívy vekov sú n.a scl1odoch do neba, 
tamodtiaľ Mje srdce sveta. 

A Svätý Otec iíle krokom Mamertínu, 
on, vládca pokoja, sa v bojoch nenalon , 
i.alm prvej smrti zachoval sa v Petrovi, 
dom rodný ou mal v srdci Kristovom. 

Len ďalej-ďalej, kňazi moji, na spoveď, 
i vás j~ udriem prút.om dlhým na hlavu! 
Z Bazilík mojich výjdu lrameloti, 
nič nové nemaj(1, len to, čo vraví Otčenáš. 

O láska Boiie, daj sa všetkým obsiahnuť, 
vy pŕšky neba, ;prisajte sa k prsiam pocestným, 
jak fontány nás môžte strážiť naveh--y, 
čo bozkávajú -prahy chrámov. 

Tam hľadím a za vek môj modlím sa, 
tam kdesi Koloseum nemá konca pod nebom, 
s · kamem1ým obrom slnko bije sa 
a to je kvapka več1,osti . 

U.odolf DUon~. 

... 



RAFFAELOVE IZBY 

Raffaelove sa volajú štyri izhy; ktoré tv:or'ily 
pôvodne časť pápežskej rezideiťcíe. Vysťavať 
ich d-al páp'éž Mikuláš V~ (1447-1455) a dekoro
vali i-ch viacerí urnelei (An<l,r-ea .del Cašt,agrr0, 
Piero delia Fra,ncesca,, . Benedetto Bonfig).i a 
Bartolomeu da Foiigrro.) ·.- Roku ľ508 dal ich pá'
pež Júlfos II. ZUOVl'j. vymaľovať popredným u
melcom ·svoj.ej doby, rr:i,ed1zi ktorými bo:li PeFu.
g:íno, Lu~{!; 1Sígn,orelli, So-doma, -BFB,mé:!,ntino► Bal
dássare Peruzzi, Lo·renzo Lotto a flámsky m?..
liar iih Ruysch. Na požiadanie Bramaňteh.o, 
staviteľa svä:ťopeterského ehrámu, z-avol'a:l pá
pež z- Floreneie aj jeho krajana a príbut,néh9 
Raffaela S-anti.ho 'a ,per ptedbe.žn:ej skúške (v 
septe,mbri roku i58Ú) d"?,l mu vyrnaľnyať ta~
zva,nú Di~putu o Najsvätejšej Sviatosti. Táto 
freska talk nadchla mnefriramiloW1é};i:o pá:peža, 
že h.ŕle.ď prepustil všetkých ostatnýqh umelcpv, 
dal zničiť i-ch maľby a celou výZ<io.b:eu spome
nutých izieb poveril vt~dy 'i~a 2? _roeného_ Ra~.
fael-a. Tak vznikol popu:d k Jednemu z naJkraJ
ších diel talianskeho umenia. Tieto izby sú· Raf
faelo,vým rm,á:jstro,vskýrn dielom, -plodem jeho 
géniality a .sM::i.~ne sv:-e·deetvorr,i C€lého j~qo u
meleckého v;ývqja od. ·priCihodu qo Večného Mesta 
až do predčasn:e'j .. smrti' roku 1520. 
Keď Raffael ~loš1e'l .do Y ~ťik,ánu) dv.or p;ip~

ža Júlia II. ípol už prvotriednym sJ1:etlfškoro. in
telektuálov. ~edzi 'členmi ka;rdinálsJ~eho sporu 
a ;pá.pé~~kej kúrje b'0lo už veľa: chýrečných u
čencov, humanistov i literátov a ·rád umelcov, 
na čele ktoryČh stáli Bralľ);tnte a .Michelarige
lo. Vďaka véľkým asimilačným scho;pnmstiam, 
RaifaéI v tomt0- prostredí vys0kej kultúr.y si 
os,vojil ·celko:rn nq'Vý ·spôsob maľovaní~, afo. hoci 
ho. pri kompozieii a m.aľova:ní niektorých fre
sietk · naj,ínä vši~ Dišputy o N aj,svätej~ej Sv:ia
tósti a Aténskej školy iní viedli I:!- dávali mu 
pokyny j~dhak-o niet p-típadu, že by niJady u
melec ~evedel zv1á,,d:nu~ . a @živiť u9enosť- svt■ 
jich ~oriooov 9pontánnosťou a l'JYiežos.fou vlast
néh@ gen.fa __ 

Po:fas rímskeho pl~nu roku ·1527 premenily 
hordy '.Karola .V. lfaffae:lo,ve iz,by na kasárne a 
zna:č11e· ich pOškodity. L.-ež Klentent ~- ich .dI}l 
0čisťíť a: opray.iť Karnloyi Mar;attovi. 

Kto by· chcel \~ledováť fregky v fasoyortl p.o
,riadk:u ich výhofovenia:; musel by začať ,preh
liadku v Izbe podpisu (klen:b'ové· fresky, :wed
stavujúce Astronómiu, Apolópa .a :M)1r$Y&, A
dama a .Evu SaJ.i,,;m.ú,nov mz.sudok sú pravde
podQ'b~e ti~~ 'ktoré Raffael vyhéľťQv.'il na ~rijí
ma:cej skú_ške)) potom pr~jsť do Izby Hehod-0-
ľÔ:vej', odťiať do I.z:by požjaru Borga a papo
·kon do Kbnšt:;i.ntincľveJ siene. fal!l,a pod,.písu j:e 
dielom najvyššieh~ r 0'.zvoj:a uroeleckye:h vlast
ností Raffaela z obdobia florent-sktľbo, Izba 
Heli@dorova je vrcholnym triumfom jeho ma
liarškeho umenia, · ,kýin Izba po~iaru Borgov 
pokladá sa: za výtvor genfa: n.a sklone. 

Pri opiso:van1 Raffaeldyýcb. izeb my bude
me $ledova.ť poriadok ~niestny (topografický). 

I. lzbar požiaru Borga (Stanza (lelľ Inoe:ndio 
di Bor,go) ' 

nazvaná hola, podi'a mena hlavnej pá&teninej 
frésky. Pôvodne •S& volá.la Izbou Bórgi9vskej 
veže .. 

Klenbová dekprá9ia je dielom Raffäel.ovho u
i5itela Perugina kto!'Ý medzi bohatými groteska
mi na zlatom podklade, vy:0brazil v štyr:och o
hlinách (tondách) Qslá:venie N ajsy,äte~šej , 'Ľro
jice (Boha Otc:a medú anjelmi, Bob,a Syna 
medzi anjelmi ,a. dvoma syätými, Kris~ medzí 
a;póštolmi s Qtqo-m iso-,Sv. Duchom a Krista.ak~ 
Sudcu:). Túto maľbu a vý,'.adob,y Ráffae'l v.r·aJ 
'I!edóvolil zničiť z úcty k. svojmu učiteľovii. 'St.e
ny sú vbk pokryté freskami od Raffae,la a .. je
ho žiakov:. Vymaľované holy v rokoch 15.14-1517 
nll. ná:mety; vzaté _zo ži?qt~" .P.'.3-Peža, }"~;a I~l.: _á 
Sv. Leva.IV., a.Ie ich cieľom Je zvecmť pontrfa
kát Leva X. Mnohé postavy majú tváre Raf
faelových ~úcasník0v, najmä vy$okýel)_ pá,r;~z
s·ky(\::h hodnostárov. Pne\ freskami _je .šer osvito
vá .(.Chiár@š.curo,} výzdoba od Polidora da Ca
ŕavag,g:!o . ,, 

I'ifa hlavnej stene proy oblo1::1,, ako sm~ . i;z 
spomenuli, je veľká íreska Pozia1: B~rga,. Na
met ria o:braz je vzatý 1-1 pápežskej ~roniky 
« Lfber P0ntifiealis ~>.; v ktorej . s-a No~p~v:ai ~-

. ~o re>ku $47 vzhikol požiar -v .Borgo Santo ~p,1-
rito (ríms}.{a štvrť medzi Tibe!o~.va, V atik~ 
nom) a ako ho- Sv. Ley IV. zazr-acne zahasil 
znamením •kríža s balkóna ( loggieY vatikánsk~
ho paláca,. Je to Qarážka n,a vojnu. ktqrá hroz,i
la TaElLnsku a ktorú oq,vrátil pápež Lev. X. 
Ko:qrpozíoia ob;razu je 'Raffaelova, léž jeho pre
vedenie od Gtulia. Romana a Francesca Pen-
niho. -

Frť:13:ka orb1ohhuje via,cero scén: V úzadí je 
priečelie · staxeij syätop"eterskej baziliky, ohro
~ené plä.méňmi a; v,,atiká.nsky palác, n~ bal.kone 

Rá,ffael : Dis'puta o N~jS:\' . Sviatosti . 
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,ktorého ie' -Sv. T~v IV. a za·žehnáva zhubný po
ži:i:tr Borg~ Santo. SP,i:rito. V _popredí Ocbralzu vi~ 
dime zdesenie .a p-ppiaeh medzí o·b,yvateľmi 
B?-rga, k,torých umel.eo roz<(telíl de> trodl hlav
nych skupín. Vpľ"a/Vo dve drj'ééne ženy nesú vo
clu chlapom, ktorí úšpešn.e zápasia /> o,bň9-lÍl v 
n~idhernom paľácí. U:-p~tood"' ie skupina ,žien a 
q.ett crbráteiiých k ·Viá,tikárm . a: v;gl'ajúcie.h zú
f.aló- -0 pomoG., kýin ypr-av-O" vidíme, ak;Q. vfäi:zný 
pôziar núti obyvateľstvo na, št.álený útek. Istý 
urastený Šuíha},. vyb-uvcova:ný zo ~án:ku, sp·M.ťa 
fJá . nahý ddl,u lniúrom hória,;ceho- dOíQJ.t:l, kým 
vedľa nťho stoja~á. žena. !')Og'áva dieťa _s:v:oj:mu 
m'4Žovi. 'Celkom, v ľ::i.:v'0'ryl r01h1:1-_ je EJn-eov·1ú,~k 
z horia;ee:j 'ľr'Qje, ·!dasický :motív„ vzatý z Vir::. 
giliiwej Eneíd.ý. Eolonaihý hr:d.i.n,a:, s otéom An
ehís01n na ramenách · (,véľrkole;pá skupina) be~ 
z hoŕiaooho mesta.; ved)"l;t ne'po· kráča synček 
Askani~ a za nrrp. ma,imelifa Kreuza .. 

Na pr~vej s.ťene je~ freska Itortuiov~me Ka
rola, Ye'ľkéJt~ L~-vQm m. v s.t:areď svätopeter~ 
skej bazilike na Víanoc.e . r. 800. Obraz je zrej;
rµou naräžk-0u n-a; stre:tnutie:sa; a , spolbk Leva X. 
s fraílsliZSIKym kr'~oŕh Fr~ntiškom I. v Bolo
gn:í- r . 1515. Pa;pežE Lev III. má ~.:teto ;podobu 
Le;va .X.. ~ Kair(),1 Veľ.ký etty tváre Františ~a L 
Med:z,i prít9mp.~i 1 -p.a; ceť~ri:l9nii rr1ožp.o ppznať 
RaJfaelovho priateľa a trqjs,kého tbiskupa Gia-n
noz~a Pa~dolfiho, P~a: pri trt>ne, držiace koru
nu, je Hypolit dei Medici. Aj, ikompozicia tqhto 
obrazu je · ~affa,eh)va, kýtn ;piaľbu -vyhotpvil 
·Fra;ncesco Perim. 

Na protiľahlej ľavej wtene· je {r,eska Ná~or
né vítJazstvq Sv. Ľeva. ·1v. ~ad Sai:~oénmi' p,ri 
0$tii ( r; 84'9) . ·Te,nfo Qlb,nr;~ je ~<l.3-:jtie naražk-pu 
na ffížo'VÚ }i'.Pr_?;VU\ ktdrú, zamýšľal ~roti. Tur
kom Lev 'X.· Kon:ipo:zfoia obrazu j,e celkom 'Raf
faelový,m ruefom1 . ký'ni pri mal'óvauí mu pomá
hal -Gfovainíi da Udine. 

Sv. Lev IV. (pod-ólbi~ň Lev:a X') je zobraze
ný vľ-avb; . ako ďakuje . za :dosiahnuté víťazstvo . 
Obktop~ný Jr ~ardinálmi, M-fori . rn-3;jú p9tl9bu 
kardinálov Biihbie~~ a Giul~a. d:ei ~,edfoi (ne
skoršieho pá'í:>ťža Klemeata VIL),. V ú,.zatlí ob
razu v:idv:ne námornú.fätku a ,gstijs:ky pristav.. 

Ol?lo.čná ste~a ;j~· <vyzdtO'b~.ná fi~esÍi.Qu Qs~i a~ 
,"e'dlňenie Leya .m; pred Kar.olom JeľkÝi,J'Ó . T'e~
t.o obraz. je. fŕáiážkoli 1ta: latferá~ky snem; l?fä: 
ve~ý po<l ll,e.'v:om ,>-( Autorstvq l~j,fy f;t:ej~y ~1,1, 

pl'1'(iísuj.e G:iu1ioyi ~ii>manovi ;:cl~bo Perinoví deY 
Vag3.;. 

Seén"<;L ,$a: -0d~h:rá,v~ v starej· s:V<áito.pefursk,ej 
bazilík~,, kde na; p,a.pežskom oltá:ri . Ley . III. pr-i
safiá na iv .. IDvan~lh:urí, ~ ,nem~ vinu n-a, 'Zloči
ľtoe:h, z kťôrýeh no: obviňujú. j.~ho n:ép.nai;elía. 
Osťf°Q'a, .. 02ľixffl_erjá _il~ooú fié'.fa~.Cil¾, má b-)1.:ť Ka
rol_ V:el~ltý, Ceľá fre~,a . je znaQltt. r~tl,i~ovanái a 
veľmi slabo os\l'etle.nái. " · 
·Na spÓémé} častí stien medzi, ~~lí;O~vit0vynii 

(~liiárc6šcwo) kaňatv,d~ je $_-e.sť je&ofla.féb
nye.b ('moriqtlitô'fuô:výe):í) -~t,ý'éh figúr,. pre'd
seť~vuj~ei~h ~es.t: .. k;réJťäm1~ýc,h ~ni~3:;ť, ~t0-re 
Pfeu,k-a~h neJ~~u s!ázbu Cirkvic a,lebo p~pé~s.t.yu. 
~iil ~ . t~P~a;"a; 1!_~ J'~v,oo),: Ka.rol Ve;J.tko/, br.et~n
ský, kráľ Astulf, Godefre..y de BQ-uillon odi:nie
tajúci oko;nmu, nemecký ci:sir Lota;r I'. a špa-· 
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nielsky ktáľ Férdfu:~d I . . E:,q,tolfoky. :.t\ko sme 
už spomenuli, táto ča:sť . výztldby je' dielom Po
lidora, da Carava,ggio. D1á:žka izby je dieiom jed
néhQ zo školy Del1(l. Robbia. 

II., Izba. p.odpisu. (Stai1za della Sign~tg,;ra) 
je: pmnenov_aná; podľa tohp, .že ,v néj za ,.mty č~ 
zaiadal N~j'V.yšší siíd 9-pQ;š:to~kého ppp.pis1.l (si
gn~\ura).. :Rôyodne však bola iwooná .na Pra-
00:"Vňu (~c'\.I.); ako to nas-v:ed~uj:µ aj mQtívy 
m1µielí>; ktoré· v troch formä.oh,: ):ustoricJ.{~j (ná
stenné fr'ésk;y), al~.orickt~j (klenbové medz.i
p~li~) a sy.ri:roolicJrnj,, (kleruporvé €iplíny~ čiže 
tonda.) pr~.stavujµ štyri v~l'I:P.oci . duchqvnéj):o 
~i::vota:: teologiu (bp'hoyedu) , filozo.fi,u (niucjx:c+ 
tvo), p-oézht (básnictvo) a p.rá.vructyo. Skoro ce
N túto iz'bu vymafov.al 'Sám Raffael v rokoch 
1508-1511. 

ZensM- symbolické ;postavy v )klen:lrových' 
tortdach . sú_ komentárom ·ná~tenny;ch . fresiek. 
,Zná:zoriiuj.ú, (od' ·rprayá. na. ľav:o) : Bohovedú 
(Ž:ena1 sediaca: U'3: oblaltoch, mží v ľa.ýej ruke 
k:nihui kým :pra,v.o.u rnlro:ú ~a?,iµj.~· ná nást~n
nú fre~ku Dišputy o N ~j,sväjšej Svi~tosti; far
by j~j šia,t iymbolizujú -vieru, nádej a lásku) , 
Spravodliv0Sť_ (!; m~čom v praveJ; ruke a vá
hami v:· ľav:ej) Filozofiu (sedí na s:toliéi,. ozq_o..
be11;éj sďchren:ú .A.;rtilim:ep,y Efe~s~~j a ru-ži dya 
sväzky filoz9ifie s ná.-pisn,ri : mopális a naturahs: . 
F;irba a ozdoby jej šiat sym;iolizujú štyrt ii-

. viy: povetrie, oheň yodu a iZem). a Poéziu ( y · 
n:rodr~j tunrke •a bielom plä;š,ti s .k.riihoJ;i v ppa
vej a s lyi:ou V-ľa:yéj ruke}. 

Alegorické scény v m-ew..irnoliach vzťdfhujú s;a 
rra :predo.šl~ .. symbQllic~é ábrazy. Medzi Bohov.e~ 
doµ a Špra;yod14,vo~ťou sú .Ád.a.Ir) a. Eva, či~é 
Pnotný hriech tniarba priip'.ontlha. diela Mas~ 
saccla a :Mlchefa:ngela) . Medzi &p-r,aNod:liv@sťou· 
a Filoz.btfivu je S,?,1·.am.(J.:nov · ro\ZS:µdok (ef~toč:-
• ne sa.,, <lá odvodiť z ltresieh Leona'I'dový;eh). 
Medzj Fil-OZ©fiou a Poeziou je Hvezdár~tvo "(gtaé
ciózn:a. fiJgú,:-a v ttmbrijskb-".t1'0'Fep.tskom štýleJ. 
Medií Poéziou' a Bohovedou (T:eolqgi:ôu) je- A~ 
poló:n a. M3:ľ:Syas· (tíež upomína na LeonäFdov 
s.pôsól> maľ-óvaJilÍa) . 

Na vchódnej stene je fres'ka, nazva,ná . DI~ 
šputa o Najs,väte,jšej $vi;a,tosti, ci~·e, Ošlava Bo,;.. 
lio.ve.dy. Je W prvá -Veľká. fŕeska, k'rorú V:yhoto~ 
'V'i_l; Riiffael vo V ~~e. Mal'.ba nepredstavuje 
nijaký ~p,61," :o ~'.viat,osti Olťárnej,, ako to m:ý1ny 
tradičný názor h0:v:ori, ale snem. :l;}ojµjúcej a vi
taizn-ej: Cirkvi, k:t9rý je~o:myseľne, spieva· hym
nu o N1;1.jsv.ätejšej S'Yiatosti OltárneJ na zemi.'a 
Nrajsvä:te'jše:j Trojici na ✓nebi. Krific.i umenia 
vysveJ1.1jú obyčaj!IJ.e túto fresku ako' zámern~ 
op0:zí:~iu k fre$:k.e:1 -~torá, j~ op:r-0ti _a pred'Stav'l).je 
Aténsku Š:kolu, eiže Oslavu Filo.oof,ie .. J~· to tiež 
pomýlená. exegéza. Tu nej(ie :o np,ózíčiu, ale 9 
predfäenie a:. zavŕšeplie pohansk~j, Íil,QZQfie v ~kre
sťa;nšké,j'teolOlgii, p0;dobne., . ~~(i) ll:'a naslediIJúeej 
scéne ide• o, zdoko.o:~Ie:ruié o~c.i.a1.1skeho ptává.- -v 
Ci!keynom.' ~ráve ::i. na~ poslednej ste~e o pokre;. 
sťancenie Parnasu pneh'odorrr Danteho,. Arioš_
ta a, . i:riýoh bá:snik-ov'a P-0-~,á náz:.óru nifiktoŕých 
kritiikov· umenia, pri maľ'be 'hiektťjrých'. s'cén 
spoluprac.Qv-al ·aj $.opom.a .. 

(P©'ltra-eovanie. ~ - ka, 
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t VYDAJTE SA. NA POCHOD K: RÍMU 

SPOLOČNEJ VLASTI VŠETKÝCH KRESŤANOV. 

Výáatok z vianočnej te2i Sv. Otca. 

Dňa 23. decerob:na 
ľ94:9, teda deň pr'éd 
otvdfením _ Sy. bi:ány 

a vapočatim Sv. r<i}m, :povedaÍ Sv. Ófäc 
Pius XII. posolstvo, ktore v hlavných vý
ťahoch pri~ášarpe· tak, a.kG ho v slovens
kom preklade vysjelal vatikánskľ rozhlas: 

Vari -níkdy vás, mílovaní sJ,no.v.i:a a dcéľ? celé
ho .sveta näše otco.vs_ké · a . pastierske srdce Ii~
citíTo tak prit]Jlených a. blŕzkych, ako v túto 
vii:íliu čo otvára rnilôstňú udälosť riového ju~ 
bilej:n&ho · ŕokt1. •Zdá -sa nám; že vidíme a pb
čujetne, - a· naše srde~ nás neklame, - tlkut 
miliónov veriacich v súlade · -s nami' .:$fa 0brov
ský :s,l;ior vrú,cnej vďaky, ži:výclt tti~o a p~ni
žených vzývaní Otc<J,, darcu vsetky-<i:h q.ob1er, 
Syna, · Vylmp-iteľa vš~tký~h vin, Svätého- Du-
cha, rozdá:vateľa vš~-tký~J:>: :milo~ti., _ 
· Hnaní hfäokou tú-žbo-u -ducljovn~h0 oslob0d~"
nia., pr-fťahpv~ ;lru:íloní nebeský,cJa d9-bier, zabú
dajúci na krátku chvil\1 .. n9(: zemsk~ ~tarosti, 
obraciate sa k uám a a,koby opakujete:, no v 
dobrom sm;v.~le a s dóbrým. úmyslom, proshu, 
ktdrá bola. už kedysi predlo~E)ná ~pa:pit~ľovi: 
D3tj _nám zina:menie ' z .neba. ('M)k. 8, 11-12, Lk, 
11~_ +6). 

1Nuž, :dnes sa: liozviete; ,že príde Pán a z9-jtra 
uvi.dite. jeho slávu; ·einamenie, ktoré: oča)ravate1 
sa VáJP. ,dnes zvestuje znamenie, ta prostrie
dok, odpustenia a posväténi.a sa. vďá,rn dá už zaj~ 
tra, VG chvíli, v ktoréj b.ude uvoľnenffe, na,šimi 
rukami . mystická brána,, otvár~júca prí~tup- do 
najvä:čš.iehó . ch,támu. .. kr~ fa~st;v-a, sy.mbor to 
V:ľkupiteri: J~žii~_a, d~inéh)o· ln.:ám .l~rz , Máriu~ 
apy s.rµe y~etc·11 -vt!loo1 v: n.~o, 11ash spasu: Ja 
soŕn: brána! Ak -niekto. voJde cézó rtJn'sl;, h:ttd.e 
~pasený. 
· z, ce1éj Krist©vej Cir~vi, ktorá ;,ozpvestiéra 
svoje' -údy vo všetkých krajoch n?..šej .planety, 
sa upierajú vv ~c}ito, ,<l!toeh pohľ~dľ ,na. R~, 
na . túto ,A:p9stol$~U Stolr(?tl; neprestaJiIY t-0 p'ra
meň p:r;avdy, spái:lý a ,dobra. 

Je nám in.áme ko'ľ-ké · nádeje skla:dáte do to~
to svätého roku. V .;flaš0:tn irdel je -pev'ľ).á dô
veri, že <BQ~{:l. ľ>ro.weteľfi9~ť 9:nce v .ňom a,. 
n:írp_ s,p.ôsobiť, d~vy $V'0jlío. mi1osttlensb1.,a voči 
ľudskej r,o~nf, A _ u1~ž1:1j~' nás náaej, f~ . A~je; 
Pán;i nenaraoz1 -v:o šV:OJe:J ceste. na prekazky, lez 
nájde vyrovnané -cest.si a otv.orené srdcia tou ď0-
br0u v,ô"ľdtl;½'torá _skláňa . .0,é;bo k ••zemi. 

My sami, ktorym Božia Pro-ztet~J'trosť vyht'á.
dil-a plri.:yil'ég:ium oznámiť tento svatý rok a da-

rovať' ho. c./'3}ému s'v:étu, cítime predtuchu jeho 
významu pre budúce p.oistorooie. 

O~orenfo Sv. nmny 
Užiy6lí týmito cit.tni a týmito prianiq.:mi, pre

nikmi.tí .dôstojnosť:im tmdíd:e} :ktcirá·tiaha až Hó 
Čl'tš<'.>v ná:šnó predchodcú Bonifáca VlH., zajtra, 
otvárajúc troma údermi kladiva Sy. Bránu, bu;. 
ďeme si vedomí, ~ -nesplňame len 'či•~to tradicio
nálny. ukón, a1é s.ym,bolie2ký, obrad vetkého "Výz„ 
ná.mu nielen pre,kresť·anov~ .ale pre c~lé'Tudstvo. 
Koľkí robia z'·hriechtJ.- jeanodu.chú « sla,bost » 

a '.ZO 'Šla:bosti až čnosť! Už" .Ii'.ohan Sall!Stirta 1>í;
sal: ~ Naozaj sme, ~tfatili pravé-mená vepí, .le
bo rozdáyánie cudzích :m;aje,fä-ov voláme štedro"' 
sťou a oqváhu ku zlu udaťno:sťoú >>. Premetrriac 
um.éle smysel ·slov v najdôležitejŠích et~ac'h 
-Jérejnéli<>. ( .s'ÚkrÔ:mného živoťá, skrýv.a:ju to, čo"' 
svedomie chce vyjaViť; ospra..védlňujú t-o-, .čo 
vnútrq igh duše ódsutliúje, zapierajú -to, čo by 
D?,ali uprimhe uznať. 
Koľ.kí Kladú- n'ä mies.to pravého, Boha ~vojicli 

bqžikov, alebo aj_ kéd' tvrdia1• že veria v Boh~ a · 
opcú JnU sl(tžiť„spravia si o-ňom obraz; ktorý je, 
vytvorbm ich VÍl:!,Stných túznb, ich vla~t.n'.ých 
skJón'ov, ich vla!;!tný-ch sl~bosťÍ! Mno:h1 nespráv
ne chfupu Boha 'v jeho 'ne1?miernej vE)'fäo•sti, v 
jeho né'.poškvrnel).,e,j svä~ost:i, Boha, ktorého lá
ska.vos.ť ch:á~ tak dolJte srdcip; nHn ~amým 
stvárnené (Zalm:: 32, 15') a ktofého'•dobmtivos:ť 
je v~tly hotová pt-íáť im napomoc. Prétó sú toť.:. 
kí kresťarifui iba: z či.teho,zvy,ku, tol;kí neopatrní · 
a n~taFostliv.í -a na dr.u1;1.ej $trarre ,.tofko dušl sa 
nachádza v · úzkostí a bezn:ád~ji, ako-by kr~sťan.
~tvo ,sa~o y sabe;neb!'>ler,rv:ôbec,.« blakozvesťou >>. 

l'Falo~hé ider, Bohä, márne, v.ýtv0ty dµehov 
pl'Íli$ ľi.t<:tských:1 hľa, čo má Sv. Rok -rozbiť a • 
vyhnať ·zo sŕdc. 

Roli v~J:lkého návrll;t,u -a-v~fkého ódpuste.nia. 

Spontá,nn;a rädo.sť, s- 1rtorou .námdy J:1rija\;Y 
zprávu o Sv. Roku, posilňuje nádej, ktorú sme 
my sami do neb.o vložili. Neťud~. to l5luč.o.á. sl~v
nôst'., arri zá::mienka zbožnýGh rozptýle;ni, ani. már
nivá:'ťokázalo~d' ~jil. k;atol,ipizmu-\H.o~ ,$m~sle, a~ 
kó ju G1hápe svetí -ktor,ý Ghvil'.·ksvý'_ súhlps ~ás 
pov;!i,Žuje z.a y.eľký úspech. Sy.. Rôk ma· poso:
biť_ vážnejš1e a . hlbšíé,-má -pohýňa t a úcinnejš.ie 
napo'ínáháť: rozk.vet, č.tr0sti v~ŕejn.ých a }:1úkr0m 
ných, rriá· "Ry,ť i :zda:ť sa v:nútoŕnejšie a: rýdzej,šie 
kresfäri.skýn,i. 
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Bude m~sie;ť zo<tpoyedaf. tajonµiej v.ôli Božej, 
bude s1.1, musieť za)značiť do dejín ako rék veľ~ 
:lťéhQ iľá-vrahi, rok yefäého odJ!ustenia., aspoň v 
tak~j miere, v akej_ oola naša d9ba, l:l.-j v nedáv
nej minul<;>sti, ,epo;cJaou od:paidrJ:utía ~ víny. Obra
~iam~ ted_~ u:Ž .odteraz sÝof hlas_ k <;_elém:u sve
tu; aby všetci . fodia i každý je4no1&éc, všetky 
pev.niny i ,pobrežia; s naliehavosťou téjtó rnimo
:t'ia'Ô4ej ehV'í.le s;p1nily ž~laný v~l'ký näv"r{l.t. Naša 
vyzva_ ,chee byť.,p;re&rvšet~ým -hl.asorn btca, kto
cr:ý žije, nani~ha sa, tr-pí, modli sa a „ d~a za 
dob,:r,;o a, . Šťl:!lStie,syn:ov: K všetci ľudía na zemi.sú 
Iia§hní sýrui.i:~, aj tí.; 15:tô-tí· nás 6:pú-s-tili1 ktod ná?> 
urazili, MoľÍ· nám sp6áobili a spôsobujú ·h,qle_$ť. 

Synovia ďalekí, 'z'blúdení~ skl;ma;ní- a ·zatrp:klí, 
zvlašť vy, ktorým· zyodné. hlasy a hádam aj ne
s.právné videnié. vecí zäha~y v :i;;r,doi lás~u, kto
rú ste Illall k (Ji.rkvi; n,eo'dvr,hni~ _ponuku: smie
t:enia;, ktorú vám I)redklaidá; sám Boh naším _pro
stredrrií:ctvo, a, v čase naozáj ptijateľn01n. Buďte 
pr.~.sv.edčéní už qdteräi1 že: sú slatlké cesty ~;'!.
vratu do oteo-vského do,tnu, a. ra,dQStné objatie:, 
,čo- vás očakáva. 

N:ec'Ja :aazritrčí tento Sv. Rok predovšetkým'.n)i
vr.at ,k ~·ghu- týcli „dušíi :\{,t0ré z rô2;nych a ,mno,
hýeh _pr-i'č,in ,ztr!'.l,tily- z 'očú a vyhasily v ;srd:ei' o-
9.I~ _a spom:ien?:m: · syslh~ stvoriteľa .. Ň.e_ch za_z
nae1, 1 navrat tyc.h; ktp.r1. sa. vyhlasuJlií za usp.o
lwjenyeh zdanlivý.in svetná:zorom. v kt@r.om. sa 
PS>-Riera m.it:iié niiesto'JWyémú. llu-chovném.u Prin-
9ípu v§etké]l(Y; čo j<;l•Sŕ-'vuj~ a, č~- môž~ j1rs1ivov-ať, 
ale90 ktorí neZI}~~ajúp Jeho nezničiteľnú ptí
t.omm~s,t, nes~ny,selne; žiar:lia na Jeho úajv)ť~šie 
_panstvo, v~tl,u pr.otí Ne:Íriu šialený boj, pok(lša
júc ·sa zadusiť sveďéctvo, čo d'ávajú o No{n v-še.t
ky stvoreni,a a i~h.. vlas_t:n{ sr.dce, .Zn_á:šajú útra
P.Y t:qb..0 vy~!Lll~tva, odlúčenia osf _v§etké\lo., 1prá
z~oty tej pí;ište, l;lá ktorú ~a sami odsúdili pri
ja;,tím bezbož:hic~va:. P!te nié'h jestvuje len j'eden 
lielt: návrá.t. 

Srdce n.ám h&v:qrli že v tqmtp Sv. E:0ku sa 
u~kutoč.ní mnoho faiký;chto nm\rril.tov a·.rozmnô
žfa~a aj ol:>ráteni~ .!I>,ohanov, v, rni:sijný:.c:h ,krajoch. 
~aiete ,sa:. provzbudíte, k~ď zviete, žé pd,- jubilea; 
192!5-. d0d11es sa :\.{iac ako zdv6ljnás,qbnil počet 
kresťanqv.:· v tých ďiifäkých územiach. Nó ne
:rh6zeme. 11.emyslief biz veľkého J;ľôlu d;u~evriého 
.t_1a uesmi,r:ne nep,ezpeeenstváľ ·futo±é" sa .c:hy{'!t-a:jú. 
o]:m.~ziť al~bp .. už o,hrnilly riállmže.-n-stvo _a jeho-,µ
stanoviz:n:e v mýcli kr-~jocih Europy a Azie, ;:i;):{o 
napi:, v p.E)lkon~cn:ej Cíne, kde t;ragky p:r;emenily 

• kvitnúce zälhrady- života .ná cinto:dny sm,:rti. 
. ~e-ž •za~air- ~v; R:ok návrat l{. Ježl.šo'1 tých 

duši, .\stóré sa da:J..y zvi~sť Iä,kaqlarni hriecq'a a 
yzdia:lily sa ~ otcoNsk~o domu. Lebo jestvujµ 
veriaci i 1katólfoi, k:fo.ri · ž'äľbo:hú pre ducha ~}a:bé
ho a:kb-: teló, stávijú sä.c-zbéhmi vlastných ,,povm
nosťi a _'zabúdajú• na pta,v~ ppkl.3:dy z~ dlhé a 
(}lhé:t~ďk~,, al~bo za.neustálej, Ji)rem.eID;-y ústupkov 
a cha:pý;eh :návratoy. Kla.mú sa, a:k ,si m(Yslia-, že 
v,edli kre,,sŕa:n~ký á . tí.Olb.:u,rrrilý; žfa,l'>t, •bez; "toho, ž;e„ 
by p-o~v,iŕc~júca n:úlosť:' p:réhývala ~tálé, v ich 
srdciach. 

Povrchnými •ko,n~romisrui m_edzi ~ ropu a. ne,
'bom., č~om: a '\.'ečnos:ťou. smys}ami. a ,duch.om sa 
,dosfayajb do: nebevpečfi •zomri~ť · bieciou:. a @a„ 
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dom1 v;zdialeni od tohq Ježiša, ktorý neuznáva 
Z!J. svpjich týeh, čo slúžia dvom pánom.' Starý 
Otec eva:n.jeliovbo póclo'bénstva úzkostlivo čaká 
na prahu. svätej brány, že zbludený sa vráti s 
!Yitósťou: Nuž ktože by clícel tv-rdcišíjne (Jl:itať v 
púvti vi:qy ? 

O; . keby "tento Sv. R:Qk, mob.O:l ľózdtaviť .aj 
veľkých a už pd stáročí 09ak:á;vaný p.ávrat do 
jéilhíe- pra,vEij' Cirkví mnohých veriacich v Ježi
ša Krista, 0;ddelenyci.h- od nej z :rôzny.ch.dôvodov. 
Ducl;l, ktorý je. v sr-ctdá.ch dob:i:-ých; s nevyslovi
teľnými vidyéhmi ďvfäa dnes v p.ŕo.sébnbm vo
laní m:c.>illi~bu samého Spasitefa: iby _boli jedno 
(J:áJn 1:\, 17),. Oprávnene zamysl~nL nad od-
va~o~ťou, ~ akou sa hýbe jednotný' front ,boju
júceho be~\),OŽhí"ct;va, kladieme ctnes znova už 
dá:"'1fiQ položertú o:tfuzku: Načo ešte q:éle:t:tla, ·n,ačo 
ešte ·štie~nia, keq_y~ b:ude svorná jednota všet
kých sil ducb!a. a lásky? 

Ak po 1n~ razy vyšlo od Apoštqls'kej $tolic~ 
pozvatµe k jednôt~, pri tejto• príle~tosti My ho 
ô,p~kujepie -t~pl~jšie a otcovskejšie. Pre všet
kých, čo sa. klafmju. Kŕisto.vJ - ne:vylučujú.c . ani 
týth, čo v úprimnom; ale márnom očakáivani sa 
klaňajú v J>redp@vediich ·'prorp'ko,v Sl'.úhenejnu a 
Neprišlému - otv3irame S:v„ Bránu .a ,zároveň: i 
náruč a. srdce toho 0'tcoN"st ya"" ktoré podľa ne;
vyzpyta1ieľt;1ého plánu Božiehoo nám bolo dane 
Je;žišorn Vyk'upiteľon:i 

Nech j~ kon.ečne tot:o _Jubileum rokom vel'.ké
h0, ná:vra.tu celého ľud-st~a k plánom Božím. 

Modern~ ~v:et ako, ~a pokú.šal .s•tria:sť sladké 
jantn.o Božie, zároveň odvrn0l i.Ním ustanov:ený'. 
poriadok a..'§ pých.ou na za~iatku -slvoteni:'V vz.bú:. 
r éneho anjéla usiloval sa pt>staviť iný podľ-a 
svojej mie1fäy, 

Tí, čo :tn~ jú e~fe· zdravú myseľ a -srdcia, s½oro, 
p:o dvoóh shn:o~fa!1li sm.i_ltn.ý;cll s~úseností a ;blú
dení 1y~nä'.vájú, že ppa.ôhné· úpr~'V'y _;:i, ll8.;I:iade
nia, ktQré. majú síce-meno, :ale nie p:ódstatií po
riadkuľ nedalý sľubo,vané výsledky a arii nezo\:l„ 
pove'da,JÚ. · iprírodzenym túžbam ,čfoveka. Toto 
stroskotanie sa U;ká!,zalo na dvojak0m ·poli, na 
poli vzťahov sociáln,yc.h .a na ROli vzťahov mwzi
n~todnýdi. 

Na soo'iá.Jnom pol\ . 

·Prévá'rteni,e ;plánov·: Božfoh 'Ila socia.Inom ,poli 
·holo, preveden:é v samom .k.017é:rii znetvorenm:t 
,božs):{ého • 01bráiu člúveka. J eho skutôčn,á _ fa,är 
stv9r-eniá, hi.-ajµMho p.ô:v;od a poslanie od_ Bdlí:a, 
bol-a n,ahr~dená .sfalfova.ným„o,}:Jtaz9m člo:V~!~a s 
neodvislostou svedomia,, najvy~jeho zákon-o.dar., . 
·cu nenesúceho• njjaikej zodpovedtiosti vóoi sebe
rovným a voči spoloGensk:ému c.el•ku, elove,ka pez 
akéhókoľvek zam,e,raµia iniwo-,~me, bez. alr~ho
koľvelf e;ieľ!!, okrem póžív;arua konečných dol:>i@r, 
be,z, ake}k-oľve);;;. n'Qrmy okrem no,'riny hqtÓ;~ého 
!~'4:-tµ , ~· ne(lisdplinovaného uko}énia vlaštiíý,ch 
zH:J,:dostl., • z tohto vznikol a: :cez· celé désaťr,očía sa, up•év~ 
n:il v najl'.ôe:nejších otlvetvia.C:h verejného- a · $.Ú:
kromn~ho, života tento ~cholne mdivídualiati
t~ký ·p0rlad0~,. ~te,zy: už V$:aq.e- upadol do ťaikej 
ktfaý.· A.le,·nib lepšieho nepri,niesli ~ nasledu:.,. 
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júci ohnovitelia, kti;,rí vychádzajúc z tý,ch istých 
mýb1ých predpóklaáov a kfoniac sa. na druhú 
stranu,.d-0viedli do nieinene-j smutných dôsledkov, 
až k úplnému prnvrát_eru,u Božieho PQriadku, k 
Qpovrhn utiu hpdnoty ľudskej qš!'J'bnos,h, k pp
p,r~ti\l_ najsvätejších a ·~kladnejších slobôd, k 
nadvláde jecmei triedy nad ost1j,tnými1 k zoť:r:o
čeni.u katdej osáby "a vecí pre totalitárny ,ijt~t, 
k .uzák6neniu násilia a k pojuj:úce~µ bezbož
níctvu. 

·zist,ancom jednéh_o i druhého so-ciál:n:ehq sy,
stitmu,. ktoré· sú,,oba rovi!..a;ko d$leké·a protivné 
pránom Božím, nech.· za.v2nie, pt'esvedčiyá, vý,zva 
k návratu k ptitodzen'ý~ a. kresťanskym zása
dam. 

Boníže.o.í a utlačení, 1 ·keď je sm.utrié vaše po
loženie ostáva v,áril pP,vné právo vYDi1~.hať · si, 
č:o. ván;i spravodlivo patrí a druhí m'á.Jú povir,i
nósť v-znať vám t9, pamätajte, že mát~ nesmr:.. 
t{nú dušu a nadzemský cieL 

Tú <lôveru a, nárléj, kto:r:ú skladáte č~to do 
ľudí, čo .sú takí vytrvaľí "v sľubovaní, aMo sú si 
"isti, f e nemôžu dosiahnú(. toho s_korého rieše
nia všet.1$'ýcb v.aších proil'Jlémov, ktoré vám sta
vajú p,rť;d o-čľ, - p-vôp,lé:rnovr ,z l,{.torý~h niek"tofé 
možn0 len ťažko ri_ešiť pre- sa.mu ohrneéfaenosť 
ľudskej prirodzenósH - zaclrovajtef ju pte'dov
šetkým. pre $ľt1by Božie,. lebo Boli neklame. 

Na poli wedzinároduom 
. .., 

Ofakávame· koneéňe·od fohtO'. Sv. Roku ná<vrat 
m.edztňa:ŕcdnej s,polčnóJ,ti k plánom Božíľľ!, po, 
<ll'a· ktorých všetky ·národy, v ~okoji a nie vo 
vqjne v spolupráci a nie.fznlovanósti, spravodli
vosti' a nie nacion.álnom er·oizme, -sú povolané 
vyfvoriť ye1'kú ľu<lskú r"0dinu, snažia.cu. sa k 
spoločnej, dokonalol:iti vo vzájomnej pomo~i a 
spravbdliv&rn -roooeléní majetkov, ktore, sú dar
mi ,borami, sverenými .ľuď,om. 

V tejto matke národov, Ríme, sá.: sídu nespo
četnJ -skupiny pťithi}tov ŕôznyéli rá.s, nárooqv, 
réčí, zv.ykov a: smýšľaní., A medzi týmiťq, mlJ_r
mi budú spolu ~ť1 btid4 sa sttet~ť na týeh i
stých ul1ciacp., budA odJ?Očíyať pod to~ i,stou 
stt.e,chou. budú účastní na· 'tých istých obra
doch U!1i'a:sia s:voj- smad pl'i± t:ýčh istých duchov~ 
ný,:oh' piarifeňoch, budú pQŽÍva:ť tie úteéhy. Tí, 
ktor,-ý..rn ib'Ollt> nariadené vo-zsieváť síll1'ť1 i ti, ,čo 
pod nimi trP,eli, ten čo obsa-dzov,ali i tEln čo bol 
ob"sad;ť?llÝ, ten, čo obohnal táobty: ostn:áitým 
drótom-, i ten čo t .am·ttpel tvr...dé zaj~tie. Oi he
n:i.arrie teda dôvod v~rlť, že.: tieto tisíce a tisíce 
synov· a. dcér sa. stanú• veru:ým pr.~dyojom v 
ktíŽ<:>vej výr_pav.e z!li po~oj" a s n;aším p.ož.ehn.a
n:ím odnesµ do.svoje.j -vla:sti myšli'enku a silu .Kri
stovho pO'koja, scho))rtí získať t ám nov:éc sbor.y 
p.te túto-svätú vec?' 

Rok veľkého 0d1mste11ia. 

Pre t€nťo styk súcitnej a dóhl.'otivej" lásky: 
którá· sa .z Ríma '1'0Z1eje po c.elej zemi, t;a;~y 
ň{Í,vra.t ~u -Bohu, .k J.ežišovi E:ristov.i, ll:u Cir½;v:i• 
a ku ·božiin plánpm s~ spefati lás:kavýtn o~jatím 
Otca: milosrdenstva, ·ktorý ·odpúšťa všetky viny 
a všetlcy t:r:esty toxnu.,, kto miluje; Ježíš nám 

odhalil pravú tv-ár Boha, ked1 Ho p.red:stavil 
ako Otca, ktorý prijíma, objíma, odpúšI§. niár
notmtnému synovi; vra:ca"j(lčemu sa s ľúlosťou 
i qôveTou do domu, k'tqrý bol ľaqkovažne. opu
·stil. 

_ Ak Jubileum je p_re ťudí _ča-som z ·iástreho ná
vru:ťu, pre Bona_ bude, príležifoS:'Cou v eľ:tc·,.1µš-nej
šieho a.1áskavejšie'l;l.o odpu~;t;eni~ .. 
' f,.. ktože py- uepotrebova:ľ bot iel'lo- 0-dpust f}rria.? 
Ale ·hoci $p.asitel'. je ochotný odpustiť, neoslo.
hodzJ.i'je hŕie~uiká. ocí úprimnej ·rútp,sti a sp:ravo
dlivého, zadosľučinenia. Sv. Rctk :Q.erin je teda 
hlavne rokom ľÍ'.itosh -a pokánia. 

Drahí ~yrtôv'ia,. vtomtq Sv. Roku, kto:i:y je. pii
po:mienlípµ · veľkeh,o zado;iťučíneni~ na Kalvárii, 
čľňte ·po}cB}riie za vi..ny svoje i za viny druhých; 
pocli.ova-jte eelu mínulósť i ' úpri.m.nej Yúfósť,j, 
ptesvedťent, ž,e a:k dnešné pokolenie bolo tal{ 
tvrdo .za:siahnuté,;. tresťami, ktoré, ~i pripravilo 
vlasťnýrrii ru}l::amt to pr-etQ, že hre•šilo povedo-
m~jšie a zvrátenejšie. . 
Kráčajú pred našim očami :akoby v smutnom 

pocho:de ubóleil.é. tvár'e :sir5t, 'vdov: matiek v· 
očakávaní návratu ktdrý i:'.a •móžno nikdy neu
skutnční~ -prenasledovaný'.ch pre spravodlivosť a 
ná.b.o~e~;tYo, väzň0v, utečencov, ~yhnarrcov; zai
steJ'!ných, nezamestnaných · utlačenýci1, tr:pia~ . . .. • ~ , ,.. , . 
cich ·na duchu i n·a tele, oheth vsetk.ych .ne~1;ira-
vodlivo-stí. Množstvo síz, ktoré zvlažuje -tvár z,4-
me, runqžstvo k:-rvi, :\,:torá ju sfarbuje na čer:. 
veno. kým 13a:mé v ~se~ sú za_dosťučinením a t<:> 
v m.r{ohých prip:a'.Jró,ch nie .za.. v.-l~stné vin;', vyža
dujú .so svojej strany nové' zadosťučinep.ie, aby 
bola zníčená vina a znovu sa usmiala vfade ra
dosť. 

S tak veľkýmiJ_)rÍsľubm1 ss strany Božej, vari 
neprišiel Sv. Rok vhodllej_šie s odporúčaním 
miernosti a odpu:stf:,nia med_:rJ človekom a , čkive
kom. 

Vodomet ha Sväfopi:terskom námestí 
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. ~t0 qhe, ~yť (lgrimným kŕeáťanom, :musí ve-, 
~efi odptlsqťa. ~+Nehoftný ~lt:Iha .... » - napomí~ 
n~ :PO~qbens,~o evainjeJia (:~n. i8j33~ _ i<,.n~
mal Si, mar i ty sľ,µtovanie SO, S;Vojím $:po}uslu
hom, áko~som 1,a mál s tebou?». 

Li'sk-a ,~ milosrden~tvo, ke'ď P::vyštia, zo sprá:v~ 
!fľlth, ,mótívov, neprci,tisvia s,a pe:v:tnnosti. J;ies:tra:n-
1;1e'?-o; 7-?~Jel'ov:~~ spF~V-od:livosti, a.ie skQr $a 
JeJ p:rt:iv1 Jlemfuka: nesp,:ášanifäJ:osť a duah. re
p:tésálnl najmä ~:k teri, na.korn ver,ejná, moc v~
k:ó11áva p0mstu,. Sl;l, skôr mýlil, než:- htešil, ai~f:iÓ> 
k~ď trest sprayod1ivi:f udelený p:r~lm.-ocí akúkoľ-
ve:k .:uo1wmnú, :itranieu. ' 

.Ifrež Spasiteľ pohne·ku:,s:mierefliu a svornosti 
~~slé týehf_ kt&rým jä ,svérená vei:e,1jit~ z:odpo
veônosť a bez toho; . ~e .iY. tým ut,r,pélo ~óloč,ňé 
d~l;>ro,,_ n~ch ~ú i ~po~l.e'dilé ~~tky tý~,h 
rr;n~-qma:dnych zákonq-t\ k.t!:><r~ ~i:k neyzť:}hujú \na 
,cr~y~~j~é„ prieyitu,I:~~' Záflu:1újú:ce spravodlivé 
;p0trestame a: ktore,.1 Jpo»dlby:eh. rokoch od skon
čenia vojný, vyvolá,:vajú ť t~ľkýah 1-qa,má;~h a, 
\'.' teiľ~tch j;ednoUb/2och pocity fo~~eni:>sti o
pr;otr s,poločliosťi; v ktoi:ej sú p:rmi:ľtení trpieť 

Preto v mene ~i:n,éhd ,Težfäa 
0

Ktista, 'ktQW-y n~s 
pr;~tlisiel príkladom, o,~tuj:qc· s.a za sy,ojich vla
Sthý;ch v,ra;hov:, znt>v.u žíadfurie. iiajvyššie-~autóri
ty: štjtov, ri'ajn[ä K;res-fän,ských, any yefäod~ne 
~pl&.t~lí p,r.á,yp oináJpstffiía., 'µskaj,tQčniac. pji pr;í1e
z~;tpsb ~k,~lavnost:nej a ;Vrľa~ivej,_ ak~ j~ EBv; 
~o~l. t!e. nl 3:ry- tr.e1,~neJ spravodhvos1, ,lp;ore 
p:redví:da:jú .zákony vš~tk~ch ci:vilnýeh ·krajín. 

.. I)fahi ,s:y;no.yia, . hľa ótV'óľ"ené Naše·. srdc:e vo vi
gíljµ otvoteilia Sv. BTá.ny·; cít:a,jte v ňom ná-še 
há<leje-, 'naše túžby. 

Ptíjmíte, naše pozvanie do otcov.skélro domu · · 
z;blízlfa i z-ďäJéka, zo, všetkých krajín a ,sveta~ 
~el0:v, &a, : v$éťkýéh liraníc:"' a pó vš~pkých éés
tacl\ . :br()fil·a~ ~e~ny a; p-rázdia;e , dblo,hy, -priďte 
do tphto F;:í.tna, kt't)rý' váJiľ.l ót'vána svodu mater-
skú mí:r:u:č,, · · · 

Vy, kt"j)FÍ fJ;l:!I dlhé~ roky ste .tariechali domáci 
k,rb a: privykli ste Sl¾ JÍa' f~J'.fosti <llhýéh .ppcho
do~ S-:voja~'·:YC? :voj~e1 so- z~f)taprp.í 1Jtecencov, 
epµ;gran;Qv:>:' eva:kqa,nťov, daj_tie i;ia, zn9~u na, če
s,t_~; ;al_e t~ t~-r~z s ~r~<l.osťou; s,tl~ -p.0:kojamilov
n_e leg1e- p.rbsiamch a kajúcich ).{u spQlo1cnej via-
s-ti k'resťaňov. ' · · 

V 'Žiap b,31Zilllr,, 'kr::ä:se slirv,nqstnýcp, obradu.v, 
~- ,PPl◊t~ť 11:'JifÝ.~h . kreB:~a;~sk.f~h ,,oJ:Jri\ef°:M, pri 
' "~kaJuc1~b: J?;O~!átkoep ,svátsych, 1>4q.ete vdy
e·ňoya,ť v.-an. ';svatooti1. :e,o;k~j:~ a vš~b~no.stj, ·któ
raé' 1buq_~ ni&ce da:ť vášrrni žifolu hlbokú a kre- · 
s'~aq~k(l f)fbnov~v 

Nech v,šem:ohúe-i a wlósrd.ny.; Boh: p11'ijme tie
to pá.še zefama a ri~c::i:i ~ťúp'i Il'a váiŠ, 'kfu.ri. Nás 
po.qu~at;~, na ',,iŠet~yijh ľudí dobrej vôle,: na tý:eli, 
kt~rycär p:á1/I'at ÓGä!_fáyame; Naš'e A:pó~tol~ké 
poo~haame, 'a,kp. záruka, väMieho, milosFcl:e~~4va 
n:eb1es. 
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Katolícka hierarchia. 

Móc, kta<'lrµ dostala katoliéka ·Cir.kev'na-usku
t0č,ri,~níe·' svoj!lo poslai"I1ia a ktp-rá je sverená 
zvláštnemu stavu,, zvanému q;uchoVen.·stvo (lat, 
.ol~ru:s-) 1. nie je atfr čo do obsah~, ,a:nfčo do územ
ného r .ozsahu rovnaká u vše,~ý:,ch jej nositeľov. 
'\f•~\fôsfodku ť0lho $Ú títo poiliiáde níije'llrti druhým 
tvf)riae~fäJ;c.urč1té rporadie al~ho stupľle, ]j:toré'.sa 
y61ajú hí.e-rare;hiou. $1~vo >hiera:r:chia je grécke
ho ~vodti _(ru.eros - ivätý, arclié - vláda); a: 
po slov~ťy daio 1:)ý sa prele>žiť a;ko svä:.tóvláiffa: 
Ŕíerg;rcl}ia, je g,vo,j'a,ká: božská. (iuris divini)' 

a . .cirk~'Villa, (iuris ecclesiastici) . Bb·ŽS'Kú hierar
c.q'iu usta.nô,vil Kns;tu~ P{t;h :a, vzhľatlófu na moc1 

obdržanú. ;pri sviatosti svät~41ia ,kň~2,Stva, má tri 
stili)ne: }?,j:sku,Pov (sácerdotes primi qrdfuis.) , 
kjíazov úiacer-dotes, secun:gi ordjnis} a diakonoy, 
_čjže• jáhnoy -(in.:tertio :5ac~}d0tio cônstiť.uti). Po
~iaľ ide však 'Q: p~ýórhoci (jur.is-dikciuJ I Kri~bis 
.e'.án dal všetku moč ~vojmu Námestníko':Vi, p~
pe,žovf a ·;bi~ltupofu, _ktdp.sú s p~pežom v. sp:.oj!'l-;
IlÍ ·a oo;ne,ho zJivislí, .talťže ,k~tolfoka Cirkev má 
formu. monarc'hickú. 

HJerai'chia ~i~ke.yriá; vznikla .z,. ruerarchi,e bož
skej, ' t9'tn· spôl:!()'1lon,;i,, Žť ):listori~ky ~a vyvinuly 
~~ičn,é hierar_chick:é· stup1:1e, k~oré potom b9ly 
Grrlt.vou .:rp_e.gzi i,,ťupne lJiératd:µe božskej vra
den€, alebo ·k n1im pripojené. Hiera,.rdhia cirkev
ná ' j~: ~e: dyoj!aká:: äviato&tná, (pie,r&P(':bia OTn 
~il).isJ :a prá;vomocná (hie:r.tarchia iurisdicťionis) . 
f _Qk,iar ·· ide ov_~ier.~r:c;:hiu s:viatostnÍi, ~~lo ť?.)E;~ . 
dialwns;.tvo; . c1ze Ja,heri.styo, ku ktorenm .Qirkev 
pripojilá:, nje:koYkd: stupňov svä:tenia. Kťiď tôbž 
jáhni nemohli vw.c. v~etky i;;vo.je poe,etné ROVi:n
ností vyk,oná.vať, . pQvinup~tí, ktcmé .p,f edtÝ'W vy-' 
kpr;áva,1,a j~na, boly; rozdelené n1e;dzi viacerp. o-· 
s&b, takže tieto prij;i:lt ,s~äfeni~ l~~· yre ·~vl~š
tne a pr:esne urcene, :póv±nnostL P.ocet, tychto 
stupňov. nébol v~y minu1os_ti r.oyn,ak,ý. Nat,e.:r;a,z 
i,éh j.~ v ;l4,pa,dn~j Cirkvi p~f : potj:jáh,enstvo {sub
d~akonátJ, *-olytát, ~,corcistát, lektoát ~ ostia„ 
rát. v, Cirkvi Výcb·odnej paBUJ,e v tomfo ' o,hťa
de: vel'.ká:· rbz;rnanitosť, ale \'seópec.ne-sa :údávajú.. 
iba; dvá, stUJ:pne-, pódj~h~nstvi> a lektorá'.t. 

PcJkiaT ide o drk~ú tti'eraŕéb.iu pF,á\roíno.enú, 
v ;ťe.jto,,vzniliôI éely ŕad·úra,dóv ,a hod-nô~ti, kto
rffefi~b6fa prepežičfunä; m:0·c bud1 od .~á:p~a · a tak 
vz"Q,tlHi: kar~m:áll,, pat1farc:l;iovia, p'rimasi, metro
p0]Jťi~~C:~}J.iš~ugi.,.alebo d~tyč~ý~ ()SObám bo~a: 
prep.ozrcana prav.omoe:_od biskupa: a, tak ppv$táh i 
a:rcídiakoni, · arcipresbiteft; biskií.psk,í 'vikirí, a tel'.: 
Mncbé, ·z tý~~tó úrag,qv ale:bo · lio&os-tí môže 
za:stá'vaťi aj klerik; maj{n.i iba tónzÍ!ru, o čom 
obs,ahujé us.t~nov~nia cirkeyué,práv0; 

Bez tóno1 že py-sp:1e·-sa púš1:a1¼ _do poärolfoostí, 
zmienime.s4 o tFoch hlaviíých stupňoch katolíc
kej hie:pá.rc'hie, ktotjmi sú: 1 . päpež , 2 . :kardi
náli a ;if. bískupi. 

ľ ' 

' 
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·PAPEŽSKÝ BYT. 

Od ~VI .storočia bývajú t ~ ~i pápeži v bu:: 
<lov~, kt orµ_ ku st{Lrému V a:~i:kánskemu Apo~tol
sk~mu pál3;~u s východnej stra1I1y, t.j. 150 si.rany 
Svätap_etér~kéh<:> námestia dal prísta.viť pc~pež 
Sixtus V. ( :1:585-159,0.). V: t~jto budove majú p-á
peži- ·<;I,-va ôyty: jeden sµkr9Il)lllý (~ap:p.~rta.rnen.:to 
priv-ato) , v l{,toi:om naozaj Qývajú a , druhv 
takzv. vz:t;tešený (appa±tamenfo ·nohile)., v kr-o:: 
rom úzradujú a prijíin-ajµ ·-11.a vypo·čtJ:tie (audie'h
ciu) ô.sól,ý, ktoré q to pož%adaly, 

Pá;pežov ~úkromný byt nachodí' sa na. treťom 
poschodí sp.ôinenutej' budovy a skladá sa iba-: ~ O' 
súkŕQ'Ílmej kanl:riky, t~roooyne; tnižntce„ jed'.wlne 
a, .~p?1rie, N a,pmti t1;1,tri.u pá,pežS'ký. vznešený hy,t,,, 
~torý ~ -p • p©Sehod_ie, n~žšfo/ slda)d'á sa z·. éQlélio 
ra-clu vä'č-škh i me.nš-ícll miestností, Z' ktorých 
fo~á. 1!ľá osobitní: m,&o': Tento· ·byt j~ prlstµ,p
ný 'ZO Sv-ätodai.ma:zského 'd'V◊t'a (C9:rtil~ .fä S~ll 
p:ama.so,),,, ed)daľ v;edÍl k nemu dvojrarp.emié
mr:aµioPoyé. ~ckody1 mapé -Piipeži:;ké I gaála ea
pfil~ L .aJ.~bo ~j Vine•šerl.é,, ($éala Nobile~, kJ©-
,r'é boly za pä;peža Pia IX:.· vlfiiline: obňov~n,.é .a 
za pápeža, Lé vá. xín. ozďóbené ma:l!mr-ap.ý:mi qk
nami. 

Prv-á 'lriiestnosť, __ do 'ktotej v ·torn:tó byte vojde,;. 
D':lé1 m.á. o1::tq,1z.ník;().vý ~i;l<;>rfs, a volá sa" Klem~n
fov~ si~'ij. (Sala Clement'iina) , ipretoie p:áp·~ž·,~l~" 
pa.ent v-m., :kto)l'ý pan:9:va:1 :n;a: rozhrani . ~V·l ·a: 
::xrµ:. ~toroeia dhl. ju. vyp:iaľovať , v:ýjavmi zo 
živót,a svo.j)ro neibé,&kého p:a:trona Sv. I{lementa, 
tretieho,,nii:s,tupcú '$.v .. Petra na rí~s,ko;rn pr~ to'
le, Maľ;,by pF!}viedli talianski majstri Giova,nm 
a Duranti Alperti z◊: ~an: Sepolcró a flámsky 
maliar Pavol Btill",-Sieň .he:niá nijakého· nätad.iä, 
:;tle preto-:rrepôsobí .na navštevník:a dojmqm prá~ 
zditoty

1 
l@bo j;u• dostatočne= oživtJ.jÚ vku~:ité: urp.e

lei;ké, výzdoby, poZO$távajúce z po_e;látených 
štúk, k.rásnych frepiek a dr.ahocenuých mrämo
pov. Veľkolepý b.r.oni~'VÝ lúštlir, ódzrk~ľuj;ó.ci 
sa ·v mr-amoro:Vej dlažbe pochodí z čias Le-
va :XIII. · 

V stene oproti vqhodu je veľ~ý ozdô.bný ko
zub, v ktorom .sa nekúri a ved:ľá ne~p pdd;iel 
Sva:1čiaFskej . garo,y, v m:alťlbnéj rovnošate, so
stavenej zo 'ž:ltý-0:ft, červe4ý~h a .tm.avqbelasý;ch 
pnµioy (f~~Y· $vä1:ej R~~: E,~škej).1 ktorú 
obyčajne ptipis1J,jú . Mi~hel~g~nlôyi i R-áťfaelo
yi, koná dennú .šhiťl,>u. v · dňôc'h, lí:ed' sú u s:v. 
Otca ;:rn(lieb,eie1 vídajú s?' tu j~den, alebQ ~j vfa
céri dverníci (l;msi,q}anti), Ô\)lečení do ,šiat z čer
veného d/ml:acš~µ.,kt0ri vít:ajú náv$tewn~kov, u
vád:za,j(i ich. do šatne a ,pqtom n-á "pokyn sieňô
vhho .,starešinu. (,decano .tlella Sala) v eiern0m 
ftaku, uvedú ich do Klémentovej •siene, ;al~bo 
odvedú ďo ďaYšfoh: Ízieb. 

Z Klem~toyej ~iene vedie;viac:ero. dverí, t5"'.k
; ~; b~ -pomocl pápežškýth d':o.raňov návštév
nikovi by bólo ťaiíkô o,rientoyatl sa. Dvere v l!a
vej poz-dížri:ej, $,leflé vedú, ~a ta,kzy;, ·P~v,la'.č: Mari
tt>vani (Lôggi:a Ma:Q.tov:ani) ,.Ji:de je .šaťµa a. kde 
v j~oro roh-11 úradný pápežský fotograf robí 

i;;nímky mn~čných osobnoi:;Úí keď sa vracajú 
z návš.tevy od Sv:. Otca. 

Dvere na ľavej st;ram;e kozúba wdíi qo .{{on
.:iisto:rnej si~n~ ( Sala rlfal qq.nei,stor,o) , v ktorej 
pqd., ,pápetoyý;rn pred,sednfotv()m zas-adáva kar
dinij~ka ra'9,cj,, zvaná konzistoriúm.. V tej:J;o sie
ni_ bfvajú aj hrOIDl;!,ÔllB a~diencie pre ,p{i~niko.v. 
Konzistor~ sie•µ _ IT),4, ,prekrás.ti1:1 umeJ~ékú po,
yá:l-u. Sten,ý sú z-0a:sti :pokry~ OO\'ye:nym, d:MX11p 
š~oi;n -a ~čas-ti ma:ľ'\:)ami oď tých istý;eh umelicov 
ktori yy2dobili aj Klementovu -sieň. 

Dvere v pravej pozd1žinej sten.e Klementovei 
siene. vedú do d'.aľšich- sfení pápeži;;kého bytu a 
je ich a;ž p0-súJro:r;n11ú pápežovu .kn.ižnicu alebo 
pt;ico,~ň:u, e~tf; ,d~ať. Sú tQ siene väčších i cien:~ 
'šioh r:b:zmerov;· rozličn&B'o 'tv:aru,. veľtňi j'ed:nodu
~ho, ale-dô}~t.ojrie z ~ri·a<l~é: Po.valy $Ú n:a,paspo~. 
b'oha;to ~ zlátené a stoličky, r,ozo$ta-vťn,é pozd1ž 
stien, obtfäfämte sú červeným damaškom. Na 
sto!oéh, ,ktoré _tiež stoja pr{ ste.nich a poM{av~ 
00čh\ sú umiestnené rozlié:né ozdob.né i úži:.tlto
\č~ "'pie&;n~tj (so~h~1 ~r!i~,; ,sv~~~ni~~-• .;hoditlY; 
atď.) . V mektorych sien.ach v1s1a dŤahoc~nne 
cah'.J.ny- (ár~y) a 0prazy. . 

Piwá z týchto qesia,Uch inieštností, clo ktorej 
"'. _Klelllcenťovet sieňe ipújdemé, volá Sl;l.. Pápež::. 
sitá sieň (;Sala: Fon.tifleia) aJeilfo a'j Ni,Z1ta preq

·.s'ieň: (Anticamera . bassa) . Tu kona}u služ.bu 
sp<J>ňien.utL už dv~ícf (p1lsso13:nti}., ktorí pri 
slávn©$t,p.ýóh pFiležlt~1;iach nosia- Sv. ·ot~a na 
p~enosn<,>m tróne a . ,preto. s'á. volajú aj trčm.onó
scam,i {sed:íarii) . Za päpež's:kou sieňou nasleduje 
riaj;pr-v · Za,n:dárska sieň (:$ala dei Gen:da!'llli) , 
v ktot'ej 1niajú slu~bu0 pápežskí žandári, poná:ša
júeí sa. svo,j~u slávnostnou rovonšatoú.n'a N'apo-
leonovýoh vojak-0v. · 
Ro~ťá sieň, ( Sala. di Ca;ntone), ktor::i na,sledti

je, pomenovaná je podľa · tqho, že sa nachodí v 
jednom roku budovy a máva y nej za·s shižbu 
Ce1>:tná palácová garttla, oblečená do jeďnodu
chet ale vkusnej ... ·~ elegantnej modernej uni
formy. 

Z.a to)ltó· sieiípu na.sleduje: Sjeíí a.f~,;>v ( čal~.,. 
nóv) rna1a, degli Arazzi) 1 vyzdpbenJ umelecký.:. 
rni čal$.mi ( arazziŕ :;i, ur~ená: :pr:e d10stojní:kov 
?y,ajifr~vs~ej. a ·cestnej j)ala:eo.Vej gár'd)\ kým. 
,pne Vmeťenú. gardu, ktôtá medii 'pápéžskymi 
vojétl.Skýi.:ni úhännLzau,jíma--ptvé mi~to, a ,pp
zos:táva zo samých dôt$tojníkov, v:yoeraných 
zo .vznešenýcb. t~;anskych rodfu, je v;yb'ťadénä. 
uasledujúcp, Sieň Vznešenej g-air.ďy (Sfola della 
G;µatdia Nobile), známa t iéž po'd m~nom 
K1ipinkovä ~eň (Sála: dell:a . Cappella:) , pretože 
súsédí s kaplnko1:1, v' ktotej sv. Ote,c· obč'äs ·slú.
žiéva sv. (}filŠ,U a vlástiwručne r ozcla.va i;!Y.. Pi i
jíi;p.anie privilegovaným os<Ý-bruťi:. 

Nasleduje, p:ri~stra,n:ná 'Tr-01ina siejí (Saľä. dei 
Tŕono-J , v . ktorej . sa nacli.od.\ nipe~s){:ý tré>n a 
kde koná službu j.eden. z čestných iomor.níkov, 
V Trónnej: sieni ;m;~va Šy .. ótec Často prejavy k 
p~tnikom. Títo už n~aju pristúp do ďal'ších 
miestností pápežského v.ž i'.H~šeného bytu. 
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Za: tró:nnou s1en0u nasleduje Tajná pl'edi!.tlia 
(Anticameta Segrefa.) ,, kde ·stqji ';ľaj11ý komor
ní.:\{ i:rreca a pl~ťa sp<:>lu s yeliteľom a niekoľ
Rými d&stojilíkmi Vznešenej ga.rdy. Títo uvá
dzajú do ďaľšfoh izieb osoby, idúce k sv: dtco
vi ná zvláštnu alebo súkrnmnú audienciu. 

N~siedq.je Sjeň pápežov ($ala. dei Pap,i), oqElo-: 
hena. ,p;odoibiiňam.1 rdzli~hýeh pá'pefov a ·s.ieľí 
Sv,. ilá1Ja. {Sala 'dí S. Gi'ovanni), majúcej meno 
púdl'a sochy-Sv.- Jä:n1;t Krstitefá:, któr:á je tuná 
umíestn~ná . a. vktoru darovali pápeŽbvi Levo
vi: ~II. Yal-tski rytieri. V tejtp si~n'i: kon,á ~~luž
bu j~den·· z mo~ignorov,, skutočných tajr:iých kc
mornikov, lct.o"rl s:ú akoby plá:štnJ;ini tajomnik
mi Sv. Otc'a. Sť6'Ja ~u .cé1ý' den k gispo:Zfoii a 

p.0<\äs a.u~en:cií o-hlasuj11- a uv:áq_zajú k, pá,pežovi 
návštevníkov, Službu konajú na zmeny, trvajú~ 
ce jeden týždeň. 

Za sieňou Sv. Jána .nasleduje ešte Trónikovár 
sieň (Sala del 'I1ronettó) , v kťdrej stojí menší 
trón a kde- ·qbýčajne Sv. Otec. p.rijíma na poloú
radných-, a udiehciach v.yslanoc;:w- a iné význačné 

R;edakcta: a vydava.teľ:,1-
ty9 časppisu. « Ri!n ;,> o~na:
rn'uje) 'Ž.e jeden zcf ~p'ó1u
zakfädatél'bv ' a hlavných 
~poiupraqovníkov <{Ríma » 
sp1šovateľ Ján Qk'áľ od
chodí v týc:l)to dtíoch do 
Sp9jenfch Státov Sevevo
amefických. ľketl' jeho o.d
chod z ':lialiá:ns:ka nezh·am:é
riá pretrhnuti-e spolupráce 
s ,.«. R;imo;m » a . Slov~st~lt 
Imiormačnou Kanceláriou, 
jedl}.ak9 využiv.ame .. tµto 
príležitosť, áby sine ~1ášm1.t 
milému _ priat;.eľôví Okáľa.vi 
želalj šťastlivú cestu. do 
No-v.ého Sveta,a mnobo Bo- ◄ 
·ži~ho požel).n-ania: v ,, je!io 
ďal'šej práéi a -súčasne sa 
mu čo naJsrdečnejšie po
d~kovali za tú veľkú prá
cu. ktorú vy:k;,oinal poča& 
-svojhp pq,J:>ytú vo Večnom 
Mest~. S:piitovateľ '· Ján 
Okáľ osadí' sa· v nieste 
'Ylťititig~ Ind.; kde butle 
bývaf ?< p;rac9-va:ť. Ostfi.Ya 
i· nad'.alej :r;.ed:iktoro1;1 s<-RJ
m:a;~ a spolliprá{tovn~<:im 
Sloven&keJ Informačnej 
Kanfelárie, fa.Jire- naťi či
tateli~,; horlit~Ha a spolu
p.ravowíci v l)SA budú. sa 
môd! na neho vQ v.'k:tkých 
vecfä:ch pri1U1,Lu O'b,racať. 
Pred -oa,chodo.n:i z 'ľálian
ska dostalo- sa: m:u mimo
r íadného • v~1značen:fä, tvm. 

, ' "' , , . .,, 1 

ž~. l5ol prijJ1tý n~ zyl~;ťnej 
imdíéricii u $v. 0tca:, od 
ktqrého· d9$t-ai -krásnu p:ar 
mätnú medÍ:tjlu; 
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&da'.kčia= a Vyda
va~~tvo. «Ríma» 

osôbno;sti. . 
Napokon príde. Súkromná lmiž'nfoa (Bíb1i.óte

oa 1:JliivataJ, t .j. prac:ovňa, kde Sv. Otec úraduje; 
sediac za šir01kým .stoloma kde prijíma návš'tev
nil(ov na súkrom,ný rozhovor. 

Jediná- J;>tíležitosť .o.JJ.zrieť si a~poň éiastočne 
pá~ký byt je počas . audiencií, o ktorých sa 
zmienime iňo:k,edy. - lťa. 

Trónn;1 sieti ,-iápei.skeh0. bytu .. 

ll SANTO 
Taký jak anjel, s J ežiškom. a Xali0u,. 
si tu a só zástupmi svE!ta bo:ri,š sa; 
kde 6tvára: i{a vréc~,)á:sky v _r!)ted~ieni, 
na: r.ece;pciµ- idú cl:avy chudohri:yc:h. 
Aéh, dUfo ča).dm tu, Ja: je4,e:n .z úbc1hy:eh, 
o tUKaiV tvoj, s51 s .pla-čom op.ierarq. 

0 

s: tebou sa stretírúť samotne. chcem, pošepky, 
hatiit 1nô~j z. bläta ponáhľaj S:a očistiť . 
O n@-echaj, J:'!:ia"ako ste,b)o _pri cest~, 
spcwedäm s::i, ti :z cesty._d:álek,~j11 

~~tom ,tv1:j po~~d v yukách môžem }:f~Í,s 
ky:m. kazen 'Púvies rybam v dobe bezbozneJ. 
Ptíšif;)l 50.-m, vidíš_, z agónie sv.~t,a -
q, akdlotor-s· 1,trjža vo-lá!_m: spomeň .sL. 
maj, prievozniku, v ru.ke v.e~ll\ rýchlostí, 
hľaď; na obzo~-O?h ho<lina j\:; žaťiri:enia. 
Ach,, masy biedy, i+t~kajte k $!',r,ij,tému, 
m9<?nejši~ ako .s·mrť sú ,ieho s,indály1 

svet prejde v,-rninúte a záizra-k :z;ailechá1 

kile tiehó štrngn e peniaž !E),rosiby na urnu. 
Budólf Dilong-

.... 



Bazilika Svätého Pavla za 
., . muram,. 

Sv. Pavol Ap-oštol bol odsúdený na smrť a 
sťatý roku 64 po Kristu. P 0;'pr.avné·inie;,to na.cho
dilo,. sa· za mestskými hr.~d'.bami n"eďaleko 9esty, 
ved:úcej dq rím~)reho p:r;ísta;vného me~ta Ostia. 
Nábož,t:i.á tradícia hov9ri, že keď , po4 ka:to,vý,m 
mečom hlava S.v. P avla padla. na zép.1, tri razy 
podskočila,. -a tani, kdé sa· dotkla zefue,vyvrely 
tri studničky. Ai. dodnes sa. tot0-míesto volá Tri 
pramene ť~r.~ fo.ntane) a od starýc~ čias sa na 
ňom nachodí kdáštor s ko~tolom. Mŕtve telo Sv. 
Favl;:.- vzala ná:božnä rímska ;žena Lucina,.. a po
chovala ho na cintoríneľ ťiahnúc·om sa pozdlž
·cesty .dá Ostie, alm to bolóvJých časoc·h všeobec
ným zvyk0m. Hroib .,Sv, Pavla tešil Sšl, mimoriád
nej úcte kresťanov už od l'lajstarších čías, ale 
íl;>~ po skončení prenasledovania kresťanov n.a 
začiatku IV. storočia cisár -Konštantín V.:eľkv na 
želanie pápeža $v. Sil~estra _p.ostavil nad ~ ba
ziliku. Táte, b~zilika ostala v pôvpdnqm st~ve 
len krátky čas, lebo už roku 38.í3 ·začal, ju Vi'\,len
tinian II. · zväčšovať a vro zveľaďovaní a okrášlo
varu 1pokračovaii potom }?e]:lom storočí · rp.nohí 
panovníci a . ,pápeži. SvoJou veľ-kosťQu st1:!la s-a 
svätopavolská bazilika po svätopeterskej dru--. 
hým chrám.om Rú:qa a _svojou. krfi,sou ju m.~o 
aj pr:evyšpvala. Ptékrásne- maľ-by, mozail;ry, 
mramorové ozdoby, stípy, so.chy· a vzácne~ 130-
syätné pamiatky, ktoré ~a v nej od prad~vna 
shroma:žďovaly„ vfubíly však nielen veriaci0h k 
pobožnosti, · ~Je aj zbojnícke. vojská sar.acénov, 
ktoré ju v IX. storočí vyrabovaly a značne po
škodily. Lenže zásluhou pápežov sa svatopavol
ská baz,ilik_a čoskoro znova zaskvela v starej 
sláve a kráse, ba ju aj prevýšila. Lež dňa 16. 
júÍa: 1823 celi táto kr.ása bola znova znivočená 
hrozným požiarom. Páp.ež Pius VII. ležal ťažko 
chorý' a. aby smutná zprás'va jeho chor9;bu ešte 
nezhoršila, 0 pqžiari mu nepovedl'!;li ;mi sl,ova. O 
ni~~ol'-ko dm potom zomrel bez ~toho, ~ by sa 
bol dozvedel o veľkej škode,. ktorú znivóčerúm 
baziliky Sv. Pavla utrpefa Cirkev. Pápež Lev 
XII. s pomocôu celéh,o kresťansM'llo sveta pustil 
sa. h0ŕlivo d.o práq; na obnove tejto:. vzácn~j ci:t
keVille j pamiatky. Práce boly ,,skončerr~, .8: h1;1,zili
ka znova vysvä t~.nä zL pá,pe~a _Pfa 1~C roku 
1854. Lež roku 1893 bol,a 01b:ri:t>vená bazilika zno
va veľ.mi ťažko poškodená výbuchom puifaého 
prachu v neďalekom arzéliáli. Najmä mal'oväné 
obloky a al-abastrové ozd9by bo1y celkom ,Z'ni~ 
čené. Trvalo ·znóva· niekoľlro- ro}l:ov, kým hoily 
tieto nové ško4y wµira<ieni'.i. V dnešnE}j podobe 
má s.väto-pavei:lská b.azilik;a. tie is,té rozmery i 
tvary, ako· m.aJ.a preU póží:~rom rqku 182~f a !iší 
sa, iba niektorýmí ozdobami} ktoré'. nem0hly, lfy,ť -
v pôvodnej p0dobe cibnf?'véné. Vedľa baziltky 
stojí n'o-v~ zvonié:a, ktorá bola pastaven,á na -tom 
isťďm mi~ste4 :\,:de bola ,zvoníc-a pôvodná. 

Ela Vl'.lé pri~čeli~ svätop~ vóls~e.j bazil'iky _ obrá
tené je k iieJ~e Ti~re.. Na mohutných sťtpoe1l. z 
forv~nej a sivej žuly, ktorých je 150, spočíva 
štvorhranný portik, opkľučujúei nádvbrie pr ed 

chrámom. Uprostred n'ádv:◊Ifa je veľkolepá so~ 
cha S:v. Pavla, Do e'hr.ámu sa vchádza z-nádvoria 
tpo:rp:a hrä.nami, z ktorých pr:vá zpr,:~ va je. S.\'.., 
brána a otváz:a . sa , iba na Sv. rok. Prostredná 
brána je ozcíobenä. krásnyn_ú yyobrazeniámi .zq 
života Sv. Petra a Sv. Pavla. Veľ-ký štít chn\rou 
nad ychodom ozdobený je veľ,kole-pou- moz,aj,kou 
na zlatom pozadí. ~Ioza1ka. pteq.atavuje po~eh
návajúceho· _ Krista, Pána medzi-, apoštolmi Pe
trom ~a Pavlom, ďalej Baránka Božieho na pa
horku, zpoi;l ·ktorého vyteka-jú štyri rieky a šty-
roch 'prorokov. ., · 

Stova vkročíme do chrámu, phromení sme 
j_eho vei'kos-ťou, a mohutnosťoµ. P<Morys má po
do.bu eg-yptské'ho· kríža. D1žka: chr.ámu je 120 
metróv a šírka 60 metr.ev, kým ·výš,ka,od pod.1a
hy k povale j~ 23· metrov: Celý tento abrovS1ký 
priestor rozdelený je štyrmi radmi sUpo,v n~. päť 
lodj) z ktQrých prostredná j~ najširšia. Všet
kých .stip0v je 80 a každý je vytesaný z jedné
ho _kusa žuly. Aby ich mohli zo severného Ta
lianska ód jazera Ma:ggiQre dopraviť až sem, 
museli ich na veľkých pltiach $pustiť kanálórn 
najprv do rieky Fád, doiu ktq.rou sa dostaly :do 
Ja,dranS/k_ého :inora. Po mori ,na lócµach obi~ly 
sťlpy _c;elé Taliansko a hore riekou Tibero.u do
_pr~vili ich až pred vchod do baziliky. Dnes- s@<. 
tento les sttpov odzr-kad:l'uje v pr,ekrä:snej mra
Í9-orovej · podlahe ,ch rámu a podopiera ešte kraj
šiu povalu, bohatu. na pozlátené ,ozdoby v .r~!_ie.
sančnoin slohu, uprostred ktorej je veľký znak' 
pá-peža Pia rx :, počas ktbréh,o bola dokoncen_á 
oprav;a: chrárau Pot veľkom požiari' rqku 182S. 

Bazilika .je osvetlená sto oknami; ~toré sa. jed
nak t iahnu v nadstavbe rrad hlavnou loďou a 
jédn.ak sú ótvorenJ v stenách boó'n:ýc-h lodí . . Po 
požiari .toku. i823 boiy v niéb osarlené farebné 
sk-lá, ale po výbuchu r0ku 1893 rozbité sklá boly 
nahradene natenko vybrúsenými alab_asfrovymi 
tabličkami. Osvetlenie, ktore prichodí ·cez tieto 
priei,vitné _kamenné tabličky; je prekrásne a v 
nemalej mie.re aj ono prispiev:a k t omu, vzneše
nému pocitu, ktorý člôv:éka o:varue, keď :vstú'pi 
do t.ohtó veľchrámu', Me<izi oblokmi hla'V'ITej lode
s,ií n a ómietke vymaľované 0:breazy zo života Sv. 
Pa.vl~ ~ :q:aq. -rim&ou, ~t0rá sa tiahne . .1Jacl. stipami 
vo yšeťkych pi,atych lodiach sú v ov:áloyých me
dailono.ch mozaikové obrazy. všetkých dote:r~,
jšícli pápežov po~núc Sv. Petrom, ak.o-· prvým, 
až po. p-br.az pápeža ,Pia. X:Il;1 ťerajšíeho · -sláv.rre 
panujúceho ·pápeža. Prázdne me{lájfony, kťo,né 
sa ,ťlahnu v pravej boeµej' lodi, bQdú raž vyplrv~
né obrazmi pápe-žo'v, kfu,rí v bµdúo1msti zasadnú 
na syiftopetets~ý prestol. VteU,:ých pod~bizní 
p!pežov je doteraz 261. "V hJavnfrch s'tenác-h. ba
ziliky' sú výklenky~ y kt0~ých sú umiestnené so
cl_ry a~toló:v.. 
Hneď p,ii hlavnej bráne do chr.ámu vY'Jl)jnajµ 

sa do výšky,, :š-ťy;ri k11:ásn~ ail.~ba~trové st1py, 
ktorý:~h ~ena je, nesmiepía. Tieto stipy darq\7al 
pá,pež0vi ť;regoro,vi: XVI. egyptský vicekI'áľ . 

15 



Hlav:ná loď ohm.mu je oddéleriá od kfížnej lode 
v(;i,llk~l~pým víťázn:ýln oblukom, spo;čí:vaj1fohn: na: 
ďvpch mohutných žulových ~tlp<19h a vyzdobe
ným vczácn~i · mózaikami z v_. storočia. Tento 
oblú~ na šťastie neb.al pri požiari rokq. 1823 zrú
vočený ··a tak ~a .zaéhránily pre Cirk~v"a umenie 
a$poň qasť~ bohatej clrtároovej výzdt:iby zo·

0
sta

tych ~fa.s. Mozaiky predstavuj~ ·p9žeooávajq,ce-
40 Spasiteľa m~mi dv;oma anjelmi a 24 aipďka:
Iiptických star<;o-v .. .Ň~. protiľahlých ,stranách _0:

blúka,sú.,posta:vy S-v: Peb1?- a ·sv. Pa·vla. Vnutor
ná's,thijia vtťaiň:ooo oblúka: j'e o?íf:10bená obta.z0~ 
Krista Pálná m.edzi sy,mbolmi štyr,ech eva,njeli
•stov. Pód ,triumfálnym oblúkom je ko~fe.sia 
(,hlavný oltár) god baildachýno:qi,, ktorý sa tiež 
zachránil pred Othňom a jé vzácii:ou ·pan.uatko:u u
menia z XIII. sté:ročia. 'Oltár sa skladá: z dvoch 
čistí: z dohÍeno, kú Mor~n1:u sa S'<!ihoof dolu 
schodkanii a uložené sú v, .µmn. telesi+é -.pozostat
ky Sv. Tini0;teja, óhľuhen:ého' ži~ka S:w P~:v,la. ·v 
hornom o}tf!,ri uložené sú pozostatky Sy . . Pavla 
ok'renLjelio hla")',.ťto:r:á sá nachom y, Laterán-
skéj hazilike Sv. Já:na. . . 

Pólokruho;vá apsida; ·~konc;éná p.oioklenbo~
. sa ti~ vzäČ:Šéj · č~ťi zachránila ~ pôv-0~1.'om 
stave. Jej €fzdohou--sá mo~y z ~rt: storočia,_ 
vyobrazujúce ,pože-~áyajúc~ho Kri~ta .<Pána ~- 9-
k0ío neho Sv. Peter, An&ej, Pavol a Lukffi.c
Pod nimt je dvanäsl apoštolov a dv-a.ja anjeli. 
Kr-ásne vyzdobený .r:iápež:Sk.ý trón jé z bieleho 
mramoru· a. úmiestnený je up.rostred.za<lnej ste
ny a-ps:id.y, · ktorej · spodná ~ástl · pod 1X1Q2ai:kou )e · 
pokťyt,á mramor@vými platňami, v ikto;rych .sú 
vyryté' mená tš5 ~a~dinálov,a_r-dbiskupov a pi
skúip'QV, ·ktori tvorili r.oku 1.854 sprievod páp:eža 
Pta IX. keď . po obno:v.enÍ' vysviacal. chtám. 

ltrížná. loď chŕá.mú. Sv. PavJa je p,ráy~ táJfä, 
kŕásna a'kó jeho pôzdÍžne ~ode. Aj iu návšt.evni
k-a udi:ví sv:ojoµ }):nás.ou veľkolepá' pov[ilaľ kt@tá. 
v h'◊hato vyzdobených a vyzlátenýeh poliach• 
m:á :z.tlaky pápéžov, ktorí sa zaslúžili. o .znovuvy
budpvanie J:}awiky :po. požiari. Su to: Plus VII~~ 
Lev 'XII .. , Pius VIII. a Gn~gor X'VI. Vidíme tu 
aj znik baziliky, t: j. 'ranieno, yY-zbro.jené mečoll1 
Steny Wj'.t<t: lode; sú:,0b-lóŽen~ ik:vá'$.IJ.~ tô~ofa
repnýmť mtam,pniri ~ -Jliakoľ.J~o· to len ~qfo mož"' 
né,. yyttžily "84 p,ozqstat~y tnram,ol'a,. sijpov a)" 
ný~h, ča~tFpôvodnej haiilil\:y,_ ktoré~: sa da:ly ešte. 
,aj p,o poži~ri takýmto .. s~bom zúžitkova,ť. 
Protiľahlé !k~rrcé lode o:zdooené sú.,kráshymi ·ol
tfurmi, .k-toré sú ,celé obložené pblodra)lými Ira:
meňmi. p:1alaehytpm a . iapišla,zzuli. Tietp. vz'ä.cn.e 
kamerr!:l poc:P,pdi:a z.o sibújktch lomov ·~ pápežo„ 
vi ich, pqdarg,val. ruský efár. Mikuláš I. ~ ad. oltá'
r0tn l'.avého ,riňieňá je. óbro-z, pr~taÝujúd. o-, 

br.itehie ~v. ,Paw.ar kým n-ad .oltárom _protiľa
hlým v pravom rámene krížnej, lode je obraz 
Kol)Uno--«ap.le Panny Marie, 
~ jedn~j i :dhJ.l),:.iä stra;ny ~psidy _ p.ozdíž celej 

krížnej" lode :;;fr: bo,čné kaplnky: Kŕáč:ajúc,'ž:l'ava:. 
na. Jľravo, ·-prvá Jé': -:kaJplnka Sv. Stefana. s 'yia:~e,,. 
rý,mi kr~snymi 9bra:zrni a . socham:'i. Nasled.úje" 
&a:pJnka• Sv. Ktížat v . kt0.téj sa uchovávä:G"blí'.ô
r ~ny kríŽ-, •pôd· któ:ŕým sJi mod1ilá .Sv_. Bň~tá, 
Svédst$ a ·sho.vi3irala ša- s uirižo.y:any,n:i P~!ťom 
J ._...... . k 1 7 d k ,... . ' 'k ' ezrsom · ro u .3· O. Po· ri.zom j~ tno:zar . QVY, 
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ďbraz P~y ~arie_t pxed ~t-oryrií · dňa 2.2. mája 
r011$u 1541 spôI:u .s riie-ko].'ký.nij br,aq:p.i . sklad~I 
renoľné sľuby zakladateľ Spbločn0sti · J ežišovej sv. Ignác z 'Loyoly. i keď značne poškodená, 
tát.o kaptnka 'Sa v célosti a,ko· j~á zachovala 
p:ti požiari rôku 1@3, takže až d-odnés vidíme 
ju, v tej p·~<r>be, ako ju postavil c~frri.y st.avitel' 
Karol M'aderno, O_krem spomenutého už,. kríža a 
obrazuďP.anny ::tviarie vidime tu ,obhorenú SO:Chu 
Sy .. Pavla;, ktorá: bola .vo $ťredovek,µ veľmi uctie
v:áŕi4. V t~jlo kl;!,pmk~ .. sa uchôváya ;aj Najsvä
tej\Šia, S:via,.tosť· Oltár-na. S druhej strany apsi
dy vojdém,e do. k~p1nky ch:ó.ľ9vej, n&-manej tiež 
lHtplnkou Sv. Va:v:riµca, ktotéI:nu je zasvä~ená a 
kťorého- obraz Mirllí:me vy:maľov:µiý !Ilad oltá-

. rom .. K~plliku dala na začiatku tohto storočia 
postaviť 'talianska vláda· á :v.ýzdobili ju maJiba
rrii. á -soohan:u· n;:\,jp~rednej~í um.elc:í. H:neä' vetl
ľ-a nej je kaplnka· Sy. Benétlik.ta, :ozd:obená ~rá
s-nymi J!Hp_ami .l:!-· b◊hatými· mramorovými obJo
ž~niami. t,lneď pred vohod;am q.o ka.p'lnky Sv. 
Benedikta kaž<lého .. návštevmka za~jme sv&,tenič
lfa, ktorú .drží zvláštna tjytos:ť, majú@~· p.ekný 
výraz h:ár.i, ale, a;j dooionické_· vlastnosti. Dru
hou . zaujfmayoú. pidobo:11 chr~u, . .ktorá stojí 
p.eďaleko sväteničky je. veľkQnoony :mramorový 
sv:ietnik, ~sqký · n:ielq1ľ~o l!letroy a bohato oi-
dobeny výjavmi z Umučenia ~ ínými órnamen
tamt Na .samom vrchold je v.yobrazeiµe J)fänec. 
béÝ,13túpenia :Krista. Pána. 

Bráiiou, ktorá je na: konci" pravého ,.ramena 
kŕížnej lÓde;, voj4em~ do siťn'e mli'~eiúkov, ¼;de 
vidíme nástenné m,aľhy .z :XU. st0ročia,_predsta
vujúce ·ap0~toioy a mučeníkov. Y tejto , sie:ni je 
po_ch1wanýp·od.jednoduchým náchr-0bko~-aj s.ta

. ýftéľ Polétti, ktorý prácbV:al na ZllOVq.vy,budo-va-
;ní c'h:vámu. · 

.Ján Okáf-

čJO Sl MOŽNO ·OBJEDNAŤ V 
SLÔVENSJ<;EJ lNFORMAčNE] 

KANCELÁRII? 

1. ·Cln.sQpfs . .-<< R t,I M ,P>: · I. ročník 
(19,49) . . . , . Qena. ~ 4'?lá-re 

2. Cas~pis « R I M »: Il. ročník 
(195,'0} Cena 2 doláre 

3. Kµii\{u ~< S V . R O K 1950 » (Qéna I dolár. 

iPriBta vuje sa;: 

4. Kn~a << V A T I K A. N ~ 
s;:r D Í.. O. N. AM ES, T NC:I-
K A K ·R1 I S·T 'o v- H o_» . Cena 1 dôlár. 

5. Knižk~ « S V. S T 0 L ·l-
0 A >>' • • • • • • • . CJena: 1 dolfu'. 

Vietky-. obj~dri~v.ik~ aJko aj _p_enia.ze · alebo 
cťekyposielajte v'tegi$tr-0van◊m 1fuťe··na adresu:· 

Dr. lCÍNÄB ZB.LENKA. 
Cas.~lla Pô~.ta-lé 1;00 B. 
Rouľa, Jtalh . 



<(Knaz s ranam-l Krista Pána·>) Katolícky o.b.zor 

PATER PIO 

Seratic'ké m~no, Pá.tér Pio, s.om aone_~ávna poznal iba z 
chýru, k't0rfsa;11~sO~J) ňom; a ~az~afov~, Že: je to prv:ý_~~gma
tizôva.ny; zazracri)1 knaz,_ nalez1~~1 do- ,rad_u s-:, FtantiskAt do 
O..M.C. Konc·om novembr:a r. 1945. ked S'Qm byv:al v Ass1s1 na 
Bor,go-St. Piet;I-o 3, v _penzione miltoh ~ei,~er; Colettúek,. dostala 
s~.mi d9 rúk kni4a pr. F ~st~ o PatroVI ~ -q-~ v nem~~-kom .'P.~~
klade. Od tej chvíle_ zjav Patra ťm ~-:cal {!?raz _naJ.1eh~veJs.1e 
ú:tocifl<Jra· moju obŕazotvo:i'nosť. A.ky zvlastny::pater· Je to.!:Uisťo".:al 
som sébä -samého v ·quši!' Bolo·by d0>bre vyhľadať -ho c1m ,sk9.r, 
a presvedčiť. sa na ,mieste;, v S!;t.n G., Ro,ton.:lio o tom, č0 tv:r.dia o 
ňom plÍtnici. Bol ~om :však Pľíliš pOJnór~ný,;d©/~~Ú~fL,S~~~vek_u, 
do dej_m 'ťrantiškan$kych, aby. s.om Ha mohol ihrted polínuť ~me-_ 
rom tejťo nádhernej túžiaý. _ _ 

V ,ptvych dňoch májá ŕ. 194:6 zavítali do P€:nzio;nu ~ole~fuiek · 
hostia nadšení kultom P;ítra Pia. PotvrdztJ:Vah. one ,~oriapn~, 
u,dá.lo; ti kto-ré sa odohr-aly z v,odnetu 'Pátra P-ia. ]?,otom sa mí. 
dostaly 

I 

d<> rťik -nadšení~ ~ršiaee -~ ~niliY, ~ _ bolon;ské~o sp~soya.;. 
teľ-a A. del Fanteh-01 ktory. ibol sz.aloz1l kruzok 09-danych ctitel ov 
Pátra Pfa. Moj rozhddnutie stretnúť .sa s Páttom Piom, dostalo 
formu ešte nást;.oíčivej.šiu. . 

z Assisi ktoré bolo- zfukladnou moji:@ Štú'ďijných .ci.est po 
Itálii, ,v júpi 'roku 19.47, ~om _sá ll'a~w~ló ·pr~ťahov_3;l ,do pr.e~t~
vatňej Florenci~ štu~ov.ať( renesanci:e· ~eme_ (~aluirstvo _1 so-'
chárstvô,) · a vychutna-v.:a-ť nesmrteľne diela" M1chelrungela., Dona
t,ela, Fr-a Ang.~Iiqa, deHa Rôľop,r,a, etc. ·v. merárnom ,a v _ume-
leckom ptostredí Flo:r:enci~; ktorá znam:~tl~ pre :mn~ zazrak 
kr.ásy plastickej a starťte,ľs~ej,. m~'?2Í Véli:činam& kt?re_ s0:11- o.,
sohne p9znal Páter Pío de f>1etrelcma .bol vysoko··ocen~vany. Vo 
Florencii smh si _[)rečíta1 -a pr~tudo\ral v ori~nale- 'dielo pŕ?f· 
dr. Festu, Ifo,~i sóm čast-o.. býv-ai v Ríme-, ib:a roku HM8 koncom 
f~bruä.ra, 'k.eď som.:sibol vypavil patr:ičn~ do.kumenity na .. 9.dc:~od 
do:Arg;entiny,, mohol s@~ za~koeiť do Sall G. ~(i)~on~o: Nec-ha,.-m 
ho-t-oriť svoje SO$ito;v,é p:oznam:ky o. ces.te, ktoru. ipkdy neza.,_ 
budnem 1&b0 túto _cestu· - ·chvália<:, ia. ňu Milostiyého Bq~,a1 __ 
p,e,kladáiµ za rpi).osť, z~ 11a;/?äčšiu z viditeľ:pýcl~ -J_m:los-tí,. :ktore· 
sofu ból ,dosiaľ obdržäl. Keďze som s~ dozvedel, ze Pater P10; n~~ 

P:i'pe!l -Pius "Xíl. p.reéhád-za Sv. bránou. 

Otlhale1úe pomníka Piovi XI. 
Za prítorn:n,osti sláyp.ce 1;1anujúce
ho, Sv. Otea. Pfa XII., bcí v ne
q.eľu dň:a 18. <leci;n-bra o;dhaJ.e,.. 
ný vo veľohfáme Sv.:._ ':f>etra :nád
J:femý pó-n~nJk v. bl~nej pa
mäti ZO$nttl'ého páp~ža Pia ~I .. 
Na slávnó-sti na zúčastnilo .mno.~ 
ho. vysôkýc'b. ófopnqst:í cirkev.
n~ho i §poloťens-kéll-0 života, 
ktorí rrraff ak.o prví p.ríl~.žl.tosť 
obdivovať prekrásnu sqcllu J?ia
XI. ziioto:venú z carra:rského 
mramoru. PoÍnn~-k je -umie~tne
ný v _klapin'}i:e Sv. Sei1ľesti4,na, a
pri jeho · odhalení povedal Sv. 
Otec Pius XII. k:räsnu re-č2 v 
ktorej zhodnotil veT~o,i(svojhó 
nezabudnuteľného predchodcu. 

. Nové vaťikä,n~ke mince. a 
znfutnky. z priležito:sti Sv. wku 
d'äi raziť. Vaitikánsky .šťát nové 
mince a va.tikifnska ppštová: 
správ~ vy<;faJ;i, .n0:v~ -p_o.šfov~ 
známky. Nové, n:im~ bud~ raze-

-1íé v tozličn.ých hodťiotáéli a to : 
-sfolirovä' fuinea zo zlata a min-
c·e . v hoäiiote 10, f,i, 2 . a i 1íra 
z kovu, zva11.ého « iťa1ma ?~,. kto
ry je mieša;n~ou áh.u~inia a }<
ných koyov a ktbr,ý je používa-
ný teraz v Tal.iari.s;ku,· všeôbecn-e 
n.ro vazeni~ df01bný_ch peňazí. :N'o
Yé. vatiká~ke pošt&vé zn:ámky 
bo-ly -yy-d:am:é z rpriležltosti 75 ·vy
rcčia Svetovej· pošťovej únie' a 
-to v •rhodnotátfu 300 a f 000 lír~ 
Tríst;o lJr.ová ~ám~a je far-by 
beJ~ej a tisiclírová farby sma
ra,gdo.vej. Iné vaťikán~ke po
štové známky vyjd:u poč~ Svä-
tého ro;ku. · 

Požiar chrámu Sv. Hrobm 
<?:~t kresť_,anský sv.~tJ:,ol dojatý 
2lf>Fávou, ze. koncom nov.em'bra 
1 a.49 vypulrnl v chráme Sv. Hro~ 
bu v Jeruzal~m.e veľký p'O:žia:r, 
ktorý veľmi ťažko p9$k.O.dil v~'l' -
~kolepú 'kupofo tejto prey~c:r:i.ej 
svilityne; Na Jťas.tie j:Jožia-r s.a 
P,ód~rilo uhasiť; Pti.'i a-Ro by ni
čivé plamene: za~iahly . hr0b'Jrl
šťa, P~pa,, kt~ry b,!!~ n~t?@Jko
deny. Od roku 1~4:2 je št.fáz Sv. 
Hro-bu sverená teťÔ-lL Sv. Frátt
ťi;Ška, ktorá verríe pliíilá. sV(Íju 
vzneš~p.ú wvinnosr aj v najť_až,
číc'h čašocli ba nezanedba:1.a ju 
aní' počas n~oovnyeh bojo'.'v, lrto
re'. zúrily v bezp:r,ostre;dnej bfíz
kestf clitá~u. Zaslúži sf ~po
rme-ti:ky . aj' tá, s.~utô5nosť, -že 
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1neqzi Fr.an tH~kanm.i s tôuto 
wrášnôu -6:IohoÚ '~"- aj sloven~ki 
rehoľníci a čitatelia. nášho ca
S◊p,isu. 

;ľápežŠ'kfu ;utieteň. Za pŕífom:. 
nósti desaťtisícov. vetiackh,. kto
rí s~ si$'li v Rinie z prilé?itosti 
otv:áFaQja Sy. b.tány, sjúžil Sy. 
Otec páipež'-Pig,~ XII. sy_o1u ppl
_no·čn:ú vian~nti. sv. omši; v ba
z:ilike Sv. P~tŕa. Prítb.1JU1í veria:
c'i pr~pra:vil·i Nä:nt~stník<>ti Kri
stovmu nadšené ová;cie. R-ap.nú 
sv. omšu odslúžil :sv. Oiec vo 
s voj ej ·-súkrninn'ei '&apln_lte. 

Novoročné blab.ož~iH\i,a Sv. 
OÍičovii. A,kq !ražtiý, rock, i to~to 
r-oku dostal 'Š-v. Otec Pius' XII. 
nesčís_-elné -množstvo blahožél.a
ní k N-ovému roku od veria;cich 
z celého sv~ta. Okrem toho na 
oso,bitny,ch au!fien_ciáC'h vyslovi
li mu .svoje. biahoželania k_a,rf}i
n,áli a iní vysokí cn:~~vní ho-dno
stári,. _ fup,tômatirikí zástupcov:ia u 
Sv. Stolice akreditovaný;c;J-1 štá,.. 
tqv, ako ~j rp.nohé ósobn.ostJ ve
rejného života. 

Prvé pútnické:sklipiliy y Rbne. 
Už na utvá.ränie S:v.i b-.tány sišly 
s.a v Ríme ide:saťtisí-ce - Katolíkov 
ni~Íen z TáJi~nsk~, áie~,q,J z mno
hých iných krajín. Hod sa ob
d6bie. veľltycl.l ,hráinadných p.útí 
zo za.hraničia 'oča,Wáya .len na 
j;ar.né mesiaGe, jednako p0,čet~í 
pí1;tpi[i ,z ellt'o-ps}{ýcll i_ zámor
skýc;:h Jrr.ajín ú-ž'Rím ,navštívili a 
čoskoro s:pra-via návšte.Vý". aj v 
friý,eh vý~namných pútnických 
miestae'h -Talianska -ale najmä v 
.Assisi, Lm.·~te a v Roin,peT. ~0.--c 
hí ]iútn.Íci u·a s:piatcičnej G,~~te: 
navš'tívfa Lur-dy vÓ: Frart~šku 
~-lfatim.u v. J;>o,rtuga,1sku,. N'.ajP,O.:.
četnejšia dote.ra.z -do Ríma došlá 
niFcicfuá púť p~:fä_la: z Arge-nťiny._ 

N~hoželiské, prebudenie v Ja
po.nsku. Kdndom de.cembra bola 
znpva. ufo~~ná•y k<Y~táJ:e al ~sú 
v Ríme ru}{š, Sv, Františka. Xa
versk~'ii.o, nav;r.áti\eaia za z ces:, 
tY _po ďalekóm východe. ~ium
fáln,a l)ol:i. cesta.~tejto pos:vät
ri.€lj réli\vie najmä po J~ponslfu., 
~ť~ a.k~ •prvý_ zanj~~ol Sy. Fran
t:1seJl z_a SYOJho- z1yota pravdy 
yiéi-:ý Krisfov:ej. B;olo to pred 
štyr-~to rokmi a ltôci vt~dy -J~
po:ŕl.$~,9 nepnjal-G kr:esf an.styo, 
j~€J.,nako apošt~J4t: ~v. Fral;ltiš-k~ 
Xav:erské-ho nebol mamy, a: -pri
náša $V-Oje: OVQCie• ter.az. 
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prijíma súkromne, požiadal SO!ľ}, v Ríme v:ymk.ajúcei,lo spisova
teľa, J . 6-idr'daniho, aby w..i soh1fal-nej·aké drke:vné odporličanie; 
K pozdravom flo.rentskyoh majstrov pre , Pátra Pia, od pp. Pa
pjnil;co, Barg-ell.iniho, Primo Con.ti, N. Li$.i!hO, Matteudho, Lä. 
Piru, pr.ibudly ďalšie op. P. Lombardiho, P. Mondr·onea:, Giorda-:
niho a E. Zolliho. Obaja moji slovenskí priatelia v Ríme> nemú 
intelektuáli ,Dr.'. Zelenk-a a básnik J:. O;káľ, ú-ptimne baup;v·ali, že 
sa ,n~mMu so mnou vydať" na túto púť, a p~eto ma ;Požiadali o 
fotografi~ Patra P ia $ jeho autogramom! prípadne aj o .nejaké 
pamiatkové pŕedmety; 

Ce§"tou do San G. · Rotorrda. 

Dň,a 24. februára o 9 . h:ooine ve~er sa ppberám autóbusqni 
dn Foggj_f . .Bol si;,m !1Ž' takto na-yy:k.~utý ~_esto:vať po obqivuhod
nýc_h , asťa1totjch cestá-ch prekrásnej Itálie, ktorá sa mi stal-a 
d:t;uh"ou vlasťou. I(ým.ma ne;pochytil s'pánok, me.ditoval som, len
že, po ·niekoľkýéh 'hodinách ~estý zima_ ma pr..t;brala z krehkého , 
filmu nesúvislých si:iení. Poletujúci sneh,, ve.nčiaci tma'-'.'é cypru,sy 
- aká to zried!kavosť v Itáhi - mi ,dáva ,sladkú predstavú do-'
mo.vá a zlatých de.ts-kých čias. A:u'tebus sa dva razy zastavil a 
niekoľkp mi.iúiť,pred šiettou hodinou rá:oo, s:o zrejmý.ni onesko
renír:n p,re niekt-0ré ús~ky zl'adove-lej cesty, ~atai:,asenej v:oziQ.la
mi dor~l •,do Foggie: Co roipiť a- kam .$3. ,pob;nvť v túto hodinu, 
ded' · sa život ešte rie~o>~J>ťú.q.Íl ~ Prvú zásfa..vku tvorí chrám. Po 
sv. omši študujem ráz tohto provinciálneho, mestečka, -tuho, dQ
kaličen€ho bombardovanim,, Okolo S: hodiny zabehpem k rodi
ne profäs.ora, a -vy§lapJm CaI'la- jedného z kon.vertítqv; o~ráte~ 
nýcl;t na vieru Pátrom . J;'iom,, Dr. Carlo .poJda,dá Pátra Pia za 
.zjav ty41u sv. Fŕarifiška, a iia prvé. iµ.iesto kla<laie záz:rcaky viery, 
pi:ihod,ivšie sa na nf1. jeho zás~_l)-, « Vie~e, ,réz-ignp,Yf!;ne nii medzi 
i:e·č.011 ppg.č-aruj~, ja som zradcom ideálqv toµto maJs~ra ». 
Carl~va žen~, _ prív~tivá 3: pobos~~1 t~~ne ťfed odchodol}l :rna 
pros1 o.modlitby Patra Pm za choreho c1rlapceka. 

Aú'tobus sriieroirn k San G. Rotol'.l.do óp'úšTa Fôggiu ◊~olo 
% i o ]J.og, Sím.. G. Rotonp.o j:~ vzdialtmé,.así ~tyr:iqsa,ť. 'kilo:rnetroy 
oo Foggié'. Medzi c~stujúcimi je plno• pútnili-9v, ktorí pric:há,dzajú 
z' rozličných ča_stí Itá1ié: nec,hýbajú medzi nJm,i _kňazi,,' m.ni,šky a 
pr-eláti.. Sedím pri dlme a mqj :ziI ak strieda.vo' blúdi do i}a.sažie
mch i novom ~raji. .Dlhé p:O~ia a paši~n~;v„tiähn,1,1 s~ popri étsťe. v te,jto. k,a:rnents.tej pôde- strom dostal výpqv.;eď. Opustené l~i
sk(J h.ovorí 9 ~lej .;sláve; Po:d San G„ R'otondo:!11 s-a vi-nie. ser
penťina s ·kamenným zá:bra€1.líni, poniže lemovaná skup-i11ami o:.. 
lív. Prichádzame do San G . Rotonda. Je to chudobná podho.rská 
d~di"I@.,. }{torá '.!i,lá .so pjť:ti~i,~. ob~at~l'o-v. R-oizprestie:ra sa p.od 
v1nä;m;i ·kam.enistjch h'fä~ v-" úžl',aibdclhr zal;iy.paných snehom, so 
zei~ými :flrokfut sk;romiiyoh zánrzd N~ tip·ä~. Dort?,y sú z,yäeša 
bez záhl'á4; statolľ sa: ')P.ľne ,ppf!,áŠa p:dd hólým ,n _El'J}Ôp.i : á~ h1\o
riľa{t~ ka;m~ňov,. $~J;"OS-t1j:v;o úl9že,n,yc'h, ty<:>ri-a sú'.éis:e J:ítajetku. 
Sa:n ti R'<:>t@ndo .aJlro,: so'ffi /:lodatočne . zistil, má poštu, ltfr~o) bis
kllp'SS\Ýo; n,~: ir;lM, ':zaťárb~nt ·p~láic, kito.rého· jtdno ,krfdlo slúži ve,-
rejµým iáujm,:?Ih . a:k<i ~kt>la:.~ . 

-N:~ $evei:rie-j strane de'dfu.y náp_~dne vy:čni~Y:a e~1ttu..so:vý háJ. 
Na. južne j ,strä'Iie' - v o~jatí Q◊re>vic, sa nachál;lzä pori;l.ajk pa:d
lým. · Tvofí -:ti,o sqc~•a> Jetiac~_~o .a_njela. s -ve1;-sot?- ~-ratolesťou .Y 
ruke JSo. 'symbol obéty .pre-L1ateJ, k:nn. (Ma:lolide v Elurope· Je 
tak/ ž.Í".vy l{utf ínitvych., ~o práve v'ľt,álil) . ;Zll;I,, ulicu ri'ľ~ó; ,a~o
tak,, _!3:bhl.ádať Cor.so , Uµi.o:erto; Aké je to ťali.e..r_isky pri~t1ačn,~ : 
do.Iri-y, o,°Qyč:;ťjrie,- j~d.n-Q!PQ~~hodové __ /3 ná:s:y:pom :s9liod9v _ a rp,no~;. 
st\lcán _dyjer do, tej i$tE}j -l;}lJ'_dovy ! Bieliz€ň na balkónoch sa k9h
ie~~k0:0~tav.y. Ň'.a -p~zá det Mar.ťiri sú ':.".Šétky urád;yl jetl,en 
_Í>o})ŕí druhqm: pó{ta\ mu~icip~0, pp;lic~j!Jlo/ úr.:~,41 lki.no. Južil-ým 
sniecrQin, ,ásí,p,antva:ďšať Il).inút e_~sty .pd -~;1,n '(z. E,oton.d.,q, s.a; 'f_'Y_
l}W<l kl;tšor S i: Maria de:llEf GFazie y ktor.om nz- raky a r-oky z-iJe: 
Pá:te-r Pjo. 

(Po-kta-lovaní:e-) 

PI:of. Dr. Ernest Za.tlm. 
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Po otvore ni Sv. brány 

Svätá brána je už otvore:ná, a státisíce katoli
kov z ,celého sveta :prúdi popod ňu do na]'väčšie
ho, chr~tnu sveta. Nie ·bez fádo:;;:ti a uspokojen;ia 
sme videli, akú veľ.kú ozven u mal sl~vnostn.ý ~
čiato:k Svätého roku. Da1o -by· sa. ozaj povedať, 
že oči c<,,lého .sveta holy upreté tra Rím a na 
Námestníka KrJstovhq, ktorý v .celej vzneše
nosti svojho Veľknazsikého- úradu otvoril veri,a
cim. poklady rhllostí a. pd!p'(l.st~n_¼a. ::bo úzaé!iia us
túpily v ten deň všet}ťy ostatné ud.ál:osti a pá-ľ
či vé problémy, ktoré lomcujú svetom, staly ·sa 
v žiari tohto posvät n~ho i'.ikon\l veoami druho
radými. · Siá-vnostné Te Deum po otvorení Svä
tej hrany malo silnejší ohlas ako štrngot -2lbr.á
ní v ro:zličných kútoch vš·etkýlťh :svéľadielov1 
znelo mq-hutriejšie ako váŠnivé po~"riky ľQlZi"ošt
vaných m:4s a: harmonickej$ie; než ijk-rie_pky ďí
plo:rtmtov, vadiacich sa počas nekonečných kon
ferencií. A Tlliet sa ani čomu diviť. Veď unavené 
ľudstvo, ktoré tak ve}'mi túži po pokoji, za-čina 
už t>trácať dôveru v ľu~ké sily a myšl.ienky, 
ktoré ni'rní hýbu, v ťie sily a tnýšlienky.l cO za
pričiriily vó svete dnešný zmätok a netstotu. A 
jediná cesta, ktor(!, ešte ostáv:-a otyor~ná, ve
die K ';eč.n.e pl~tným a n~flleniteľJlý,m pr-av<;lá;m 
evanjelia, ku Kristovi a Jeho Cirkyj. Iba tu 
možno nájsť nm;niesto· nená~ÍSti lásku, namies.to 
krivdy spravodlivos.ť ,a ňaiinie.sto ipomšty mi
losrdenstvo. Jedine tu vanie. ovzdušie, v ktorQ'm. 
aj _najťažšie otázky .p,. · starosti,. nášho moder
•ného ži~ota mô.žu.-byť rozriešené bez0 bojov, b-ez 
nenávisti, bez útrap a krviprelievania,. Preto s 
takou -dychtivosťou očaik(!.valo l'uistv.o sl~vnosť 
otváŕania Svätej brány a _ preto táto slávnosť 
stala sa úvodom obŕóvske-j manifestácie milió
nov, ktorá bude trvať ~eľý rok a ktor~j heslami 
staJy sa v-šeobecné 'úmysly Svätého Otca na 
tento óas milo~ti. 

Nlet -sporu o tom0 ž:e .-najťažšou- s~rosťou mo
derného živo.ta od rokov sú sociálne otá~ky. 
Státisfée 'z'aveq,ených spravilo zo sociálného pro
blému ústreq'ný problém céiého ľudského- života 
a vylbiČujút neriá,visť medzi rózli'čnjmi triedami 
a sťav-m( na veľkých priesträn~tvách zeme ?:a
viedli zá,~91~ násili-a a: _ ;pom:s'ťy. Qb~ Cirkev 
zo spiatoč-nictva . a huckajú proti nej ak0 proti 
jednej z hlav11-&ch prí'čin ·každého sociálneho zla 
a nespravodlivosti. Lež ukázalo sa aj tera-z, že 
ako kedykoľvek vo svojich dlhých dejináčh, Cir
kev je a ostane na-stŕane chudobných, na strane 
tý~h, ktorým sa deje krivda,: Soci(!,lny pr.qgram 
Cirkvi ani nemohol byť lepšie vyjadrený; a;ko 
ho povedal sám pápež vo svoj~d;i všeobecných 
úmyi:;loch 11a Svá-ty nok: U~kutú'Čnťnie socián:ej 
spr.á.vodlivosti a dielo pomoci uponíž,~nýin ,a strá
daj úcim. ú výmam~ sk.utočnos.tt že tieto slová 
sa naehodia v úmysloch p,á;peža na Svätý ro){., 
spravíme si nál~ži'l;ú pre_dstaw iba vtedy., ke.ď 
sJ uvedomím,~, že každý :pútpik, ktorý počas 
Sv. roku do Ríma dôjde, a:py ,si získal odlpu~tky, 

bude sa modliť za iiínľsly Svätého Otoa, čiže 
duchovne sa k ni.in pripojí a v~zme :na seba zá
väzok pričiniť sa o" .ich splnenie aj v pr,:aJ{ti
c.kom živote. Teda -do konca Sv. róku dá Cirkev
f:\Vetu milióny n;v1ýoh bojovníkov za .i;;odälnu 
spravodlivosť. A čo je hlavné, nebudú -to ho-
jovníéi, oduševňoyani nenáyfäť9ui lež láskou; 
kt0rá pr~iká v-šétky diell:a, majúce ~svój pôvod 
v Oirkvi a jej ustanôveni,ach, ta:k, J:1:ko je to po-. 
vedané v pápežovej modlitbe na Sv. rok, doty--
kaj;úcej sa. tjež soéiá.mych otázok": Neeh Tvo-ja, 
mj}osť zanieti ,v:o 'všetkých ľ_uq'-0:c-h l~ku lš. tým 
mnohým n~'ťastní)rnm, ktorých chuddba a bie
da uvrhllW do ži,votuýcli podmienO'k, ne'ho.dných 
ľudských tv;orov. Z:Oóud' v-· dušiach tý~li, čo T,a 
volajú Otcom, lilad a: ..sn:iijd p0 soci~lnej sp-r-a
vodJjvosti a bratskej lásk~ v sk,utÍ{-00;n. a p:r:ayde. 
- Tak úmys.ly, . ako aj slová modlitby pruj)ežo
vej na ,sv. rok ro271etely sa do, sveta a. svet mal 
mofoosť: poŕo~á-vať io-h ·so sfova:mi, ktoré tiež' 
hovoria o sociálnej ~p:ravodlivosti, postavenej 
však nie na: ,zá:kláde lásky', ale na zá:kľ:ade ·nená
visti. To :však nie ji vš1,lk--0: ,;,.svet miµ možnos.t), 
o)rrem slov porovnávať aj &kutky a vid,.el na 
jednej strwne p.troek~ r-ob9tu, konoentraén~ fa
bo,ry, preplnené v:.äi~nia, pren,;!tsledova:n:ie ,ka.ž
dého odporu v ná:silí a. k:rtj, kým na. druhej sťra
ne mal kaz-dý: možnosť vidieť -diela kre;;ťanské-hQ 
milosrd~nstva, ko~anéno pápé~oíri. Toto v~et~ 
k.o'-sv.et videl a posudzoval. Viďeli to aj rohotnf
ci a tiež posu:dzovali, ak len neholí ~aslepení 
záplavo_ll nen'ávasti ,proti Kristovmu Náimestni
kovi. A mnohí,. veľmi mn,óhl sú tí, ktorých íPQh
ľad os~l jáSný a srdce spra'vodJYvé. Nuž a tito· 
róootníci dali ;najkrajšiu odpoveď na v~etky µe-
11.°ávistné úto~y tým; že p0darovali _p_á;pe~ovi,,kla
c:iivko, ktorým otváral 'lla vigíJiu Bo~ielw Na:r:0,
deni.a Svätú bránu. '.'Foto symbolické kladivko 
robotníkov v l;11,k.áich pápeža rímskej Cirkvi niá 
svoju veľkií vruhu, :ktorú pochopíme- najmä vte
dy, keď si uvedomíme, :že .Jdadi-vo 'bblo q.osiaľ 
µpds<tatnou č,,asťou ib~L v tom symQ<)le, p.O<;l -kto
rym. sa soskupili · najzaťa~!=ljší nepriatelia Cirkvi. 

Bolo by p'I'iskoro- b:ovqriť už teraz o tom, čo 
p:rcine~ie Svätý rok, ktorý $a ešte- len zač.al. Isté. 
je všák jedno: sily katolíckeho sveta-, ktoré bh
ly až dosiaľ priveľmi roztrúsené a pretb ne
niohly rciihodujúcim spôsobom· zavážiť pri utv~
raní osudov Fudstva, ~_ačínájú sa dostá\,ať do 
jedného riečišťa, ktorého rbr~hy sú vyznaeené 
veľmi Jast\O pi:á,v~ všeobecnýp:ri úmyslami ~v. 
Ot.oa na Sv. rok. Sú- to myšlienky jednoduché, 
ale veľk~ a_, vznešené a_ keď: ony upiáv:ia smer, 
ktorým sa bu<J,ú v 1:mdúcnosti ubierať osudy 
ľudstva, Sv. rok 19-50 stá.ne sa ozaj veľkým dé
jinným medzníkom, leibo na zemi _zavlá4ne zasa 
pokoj,, :po ktorom už od" rok,ov nii len .k~tolíci, ale 
vš e.tci ľudí{!. bez r0:zdielu tak veľ-mi tú,žia. 

Jozef Zjara-. 
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Oinuosť S. I. K. v uplynulom roku. Slovenská 
Informačná Kancelária v ~íme zakončila svoj 
pracovný rok 1949 s niekoľkými pozoruhodnými 
úspechmi, z ktorých sa možno tešiť tým viac, 
že boly dosiahnuté v cudzine a to z veľmi skrom
ných prostriedkov. ktoré mala S. I. K. na svoju 
činnosť k dispozícii. Tu predkladáme slovenskej 
verejnosti aspoň niekoľko dát, aby si mohla ut
voriť priblimý obraz o vykonanej práci tejto je
dinečnej sloven$kej inš~túcie vo Večnom Meste. 
Za rok 1949- vybavila -S.I.K. vyše 500 záležitostí 
najrozličnejšieho, ale najmä kultúrneho, nábo
ženského a informačného rázu pre krajanov, roz
trúsených po celom svete. Slovenským novinám a 
časopisom dodala okole:> 300 ~ráv a článkov, 
ktoré maly veľmi Široký ohlas v radocih rodákov. 
Vydala prvý ročník slovenského katolíckeho me
sačníka Rím, posielaného krajanom do 23 štá
tov na celom svete, kde-všade je veľmi obľúbený 
pre svoju nestranníckosť, ta:kže sa smelo môže 
nazvať časopisom. ktorý spája srdcia všetkých 
Slovákov v za.hraničí. Veľký úspech mal prvý 
Sväzok knižnice. « ,Rím>>, ktorým je knižka« Sv. 
rok 1950 », ktorú tiež y-ydala S. I. K. Písalo o nej 
niekoľko desiatok cudzozemských časopisov veľ
mi pochvalne a vatikánske radio vysielalo o nej 
zprávu v 22 jazykoch. 

Druhý sväzok knižnice « Rím ». Ako srne oz
námili, mienili sme z prileŽitosti Sv. roku vydať 
objemné dielo o Vatiká.Qe, ale z obavy, že by sme 
nenašli dostatok prostriedkov, vydáme už teraz 
z neho jednu časť pod návzom « Vatikán - síd
lo Námestníka Kristovho ». Knižka je už pri
pravená do tlače a obsahuje dejiny a podrobný 
opis Vatikánskeho Apoštolského paláca so všet
kými jeho umelooký,mi sbierkami, výstavnými 

· miestnosťami, kaplnkami, pápežskými bytmi, 
dvormi a iný.mi zaujímavosťami. Knižka bude 
obsahovať aj niekoľko plánov. Jej cena bude iba 
jeden dolár. 

Memorandum S.I.K. Pred koncom roku 1949 
rozoslala Slovenská Informačná Kancelária v 
Ríme podrob-né memorandum o svojej činnosti. 
programe. ako a,i význame svojej práce vo Več
nom Meste na všetky veľké slovenské organtzá
cie a spolky v zahraničí. I keď doteraz na toto 
~voje memorandum nedostala ešte S.I.K. odpove
de. jednako je presvedčená, že jej doterajšia 
práca bude ocenená a slovens,ké ustanovjzne, 
spolky a órganizácie za.ujmú k jej programu a 
cieľom postoj p]ný porozumenia. 

Odmeny ho:rliteľoro « Rúna ». Ešte vlani vy
pís-ali sme pre horliteľ.ov časopisu « Rím )> krá-

sne odmeny za zjskavanie nových predplatite
ľov. Keďže však odmeny boly veľmi vysoké, aj 
podmienky na ich dosiahnutie boly pomerne ťaž
ké a bohužiaľ nikomu sa ich nepodarilo získať. 
Poučení touto skúsenosťou, na tento rok vypi
sujeme odm~my už za získanie piatych nový.ch 
predplatiteľov, ktorí si vyrovnajú na rok 1950 
predplatné. Odmeny budú pozostávať z rozlič
ných umeleckých a náboženskýcl;l pamiatkových 
pred1l)etov z Ríma, pripomínajúcich Sv. rok, a 
horlitelia môžu si sami· určiť, akého druhu pa
miatky by si najviac želali 

Odka;z; slovenským ut.ečencom. Mnohí sloven
skí utečenci -obracajú sa na Slovenskú Informač
nú Kanceláriu so žiadosťami o podporu. Oasto 
je nám naozaj veľmi ľúto, že tieto prosby nemo
žeme vyhovieť1 nakoľ·ko na sociálne ciele nedo
stávame nijaké prostriedky . .Aby si naši utečen
ci ušetrili nielen trovy na poštovné, ale aj skla
manie, vyzývame ich touto cestou, aby sa o so
ciálnu pomoc obracali vždy v prvom rade na 
sociálne spolky a komitáty, ktoré už dnes pra
cujú v každej krajine, kde naši krajania žijú a 
vykázaly veľmi peknú a chvályhodnú činnosť v 
tomto smere. 

Omša za čitat~ľov Ríma. V mesiaci januári bo
la o:dslúžená sv. omša za všétkých čitateľov, hor
liteľov a splupracovnikov « Ríma » vo vatikán
skej bazilike Sv. Petra ktorá je teraz cieľom 
pútnikov z celého sveta. V nasledujúcich mesia
coch budú omše za čitateľov o<lSilúžené v iných 
veľkých odpustkovýc<h bazilikách rímskych. 

Predplatné na «Rím». Na časopis «Rím» aj 
za rok 1950 určené je predplatné na dva doláre. 
V krajinách s inými rpenia'mi.i, aleb_o tam, kde 
sa peniaze na predplatné « Ríma » nemôžu po
:;:ielať. určili sme predplatné na 30 medzinárod
ných poštových kuponov na odpoveď (Interna
tional Reply Coupons). I keď je nám veľmi ľú
to, jednako počnúc od januára nebudeme mocť 
posielať časopis « Rím » tým krajanom. ktorí si 
predplatné nevyrovna iú, keďže so zasielaním 
<<Ríma» spojené sú veľké výdavky. Veríme, žena
ši čitatelia pochonia toto naše opatrenia a l)ošlú 
čím prv srvoju -podlžnosť a tým nám pomôžu na 
udržanie a zveľadenie tohto pre slovenských ka
tolíkov v zahraničí tak prepotrebného časopisu. 

Poďa.ko·vanie. Všetkým naším priatelom a do
brodincom. ktorí nám z priležitosti Vianočnych 
sviatkov poslali pozdravy a blahoželania, vyslo
vujeme touto cestou najúprimnejšie poďakova
nie. 

RIM 
Slovenský katolícky časopis. vydáva Slovenská Informačná Kancelária v Ríme. 
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