
Sv. Jozef, ochránca kato
líckej Cirkvi . 

• 
S. Giuse-ppe, Patrono delia 

Chiesa Cattolíca . 

• 
St. Joseph, Patro-n of the 

Catholic Ohurch. 
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Xlth AND Xll th CENTURV'S SA:NCTITV IN ROME 

After some C~nturies oj relative obscurity and 
hard time jor the C hurch, a glorious dawn is now 
s,próuting ouf. The• heaV<mly King is tríumphíng 
again in thís Church and some tiYriters, with refe
rence ' to the twelve Century, calls it ,. the best 
Centufy oj the ChPistian Era ". 

Rome is higbt with the halo oj the Saints just 
no~ blossoming trough the World enlightened 
by her. So, in the U pper ltaly, saint Bematd oj 
Met.zton is starting his Hospice on the Alps for 
the rescue of the ttavallers. Floods of intellectual 
~nď ar1istic light is spreading· thorugh Europe 
-· jron Cremona with it.s búg.ht bishop Luitprad 
till Germany wťth Proswítha, the noon-poet. 

The papal .H.ome, wíth her grace is now foste
ting the sanctly oj s some political leaders - St. 
Steph-en oj Hungary and St Canuto, King oj 
Denmark, .as well as hi-s nephew St. Canute La
·vard of Schlew.ig. Always in touch with Roman 
Pontiff, these were, to say, missionar-ies as well 
as sovereign.s in theír respective Countries . 

'J'his same Centurý was glorious Jor the hegin
·ning oj the Crusa.des with the blessings pf the 
B. Pope Urban_ [J. Thf's the time oj a gloriouš 
list of 1:eforming Saints·- lil~e Peter Damiani, Bru-
,none, the Founder of the Carthousian Order, and 
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Udilo, the Abbat of the famous Frehch Ben.e
dtctine Monasťery of Cluny, l~ho introduced into 
the Kalendar oj the Church the beautifui annual 
Commeoration of the F aithful Departed, k_nown 
as A ll Soul' s Day 1( t 1049). 

'ľhi' s again the time of sotne very learned 
Saints namely Saint Lan/ranc-o /rom Pavia an-d 
St. Anselmo from Aosta, as well as St. /vo of 
Chartres (f 1115), distinguíshed by his learning. 
He reluctantly. received consacratio,n at Rome as 
bishop of Chartres from the Pope Blessed Ur
ban II and. he was strenuous in defending the 
rights oj the Holy See against the usurpations of 
the Monarchs of the period. 

:The Papal See was r..ow glorified by some holy 
Popes. Firstly, we mention here the Successo·r of 
St. Gregory VU, Blessed Urban 11, an.d, after 
hím, B{'essed Eugeniús llI ( 1145-1153), Saint Ber
nard' s discľple whom he commíssioned w-ith 
preaching of the Second C rusaqe. 

After him Rome had another safntly Pope with 
G_regory X, one of the Vísconti, an illuslrious 
/talian famíly~ and bom at Piacenza He Was di
cated to a life of study when he was appointed 
A rchdeaco,n oj Liege (Belgium} and cha,-ged 
with tre preaching of the Zast Crusade. In the 
Holy Land. whrither he had betak_en himself, 
on the year 1271 he received the news of his Elec
tion to the Papacy. The Jive years of the Ponti-fi.
catc were made memorable by the Celeb.ration 
of the G reat Oecumenical Council at Lyons attcn
ded by over 500 Bíshops, effected as solemn 
Union oj the Greek_ and Latin Clwrches. He died, 
on his way back_ to Rome, at Arezzo, Tuscany. 

His Successor was the Saintly Pope lnnocent V, 
a Domenican of great fame as a theologian and 
as a preaóhet. He died only fov·e months after his 
Election ( 1276). Leo XIII authorised the conti
nuance of the veneration traditionally paid to his 
Memory as to that oj a Sain•t, and ordered his 
name to be inserted in the Roman Martirology. 

ľhis same Century Rome was also blessed with 
the repeated presence of some of more splendid 
Saints oj the Church, as St. Francis from Assisi 

who rise to live wherefa now the Church of St. 
Franci; at Ripa at T rastevere and St. [)ominic „ 
oj Guzman, the Founder of the Domenican Or
de.r, the eloquent preacher against the heresy of 
Albigenses. In St. Sabina, on the Aventíne, there 
is a orange tree, planted by him. 

P. C. CHIMINEJ.LI 



BOH NEZNABOHOV 
Som v svojej horskej pracovni. Z dvoch strán ma,_ obklo

pujú knihy, z dvoch strán hory. Obraz m:ôjho života, ktorý 
som strávil uprostred vravy mŕtvych a šepotu rastlín. Večer 
sa spúšťa, aby zahasil svet. Je vždy iný, vzdy krajší. Zelez
nošedý súmrak už 'Zahaľuje chrbáty hôr, ale nad nimi aká nád
hera šedých, ružových a tmavodrých farieb!. Keby nie tých su
chých úderov sekierky, ktoré mi spôsobujú 'bolesť v srdci (1zaj
tra o jeden živý strom bude menej), nebolo by príčiny, aby som 
bol toľme zádumčivý. 

Mnohým ľuďom sa zdá, že svet je ošklivý. Skutočnosť je, 
že často oškliví sme my sami a svoju ošklivosť vidíme odzrka
dlenú vo svete. Ra.z istá bytosť v ľudskej podobe., ale poná
šajúca sa na neživého červa, mi povedala, že nenávidí vidiek. 
Nedôverujte takej osobe, ktorá nenávidí samotu. Je to znak, 
že spoločnosť samoty je jej nepríjemná. Nedôverujte človeku, 
ktorí nemiluje vidiek. Je to znak, že sa bojí Boha. Bojí sa dô
kazu, ktorý je natoľko zj,avný, že ho n.emož.110 len tak odmiet
nuť! Bojí sa, že <bude musieť poznať Boha, v sebe samom i v 
tom šfriac.om sa a úctu budiacom tichu, v ktorom sa nemožno 
pretvárať, okolkovať a vytáčať. V zmätkoch rozháraných spo
ločností pokrytectvo mu poskytuje lehoty a odklady. A:le či mož
no luhať nebu, púšti a noci? 

Na-pchá sa filowfiami ducha - úbohými ·znakmi bez vnú
torného súvisu s dušou, s nekonečnou bohatosťou bytia - a 
pred hocikým vyhlási, že svet, táto podivuhodná mašina, sa 
udržuje neustálym záirakom n;ihod, atomov, monád a duchov. 

Avša:k Boh mu odpovie: « Keby si nevedel, že žijem, že som 
Bohom živých, nehladal 1by si ma, aby si ma zabil ».. · 

Ke!by Boh neje!,tv,ovál, ani ty, ktorý ho popiera~, by si 
nejestvoval. Veď, aby si ho mohól poprieť, potrebuješ ná to 
myšlienku a slová, ale u.ž pri zrode tvojej myšlienky Boh je 
prítomný a ,prvé slovo, ktoré vyslovíš, obsahuje, bez toho že 
by si si to uvedomil, dôkaz o jestvovaní Boha. Bohu neutečieš! 
Alebo ho pripúšťaš, a vtedy ho aj miluješ, alebo ho chceš 
zavrhnúť, a vtedy ho poznávaš. O čomkoľvek rozprávaš, je to 
vždy reč o Bohu. A o čom inom by sa dalo rozprávať, ak nie 
o Bohu? Ka:ždá iná reč by ibola nesrozumiteľná, pretože kde sa 
nepredpokladá bytie a zárkon, tam sú iha nesmyselné zvuky. 
Bytie a zákon sú nemysliteľné bez Boha. 

Je mnoho ľudí, ktorí dokazujú jestvovanie Boha rozumom 
a sylogizm:ami. Počúvam ich a vážim si ich. Opätov:né dôkazy sú 
dobré tpre ľudí s krátkou :pamäťou i pre presvedčených, lebo ich 
,osvecuJiú. ~však \najpresvredčilvejšie argumenty o j1estvovaní 
Boha :nachodím v rečiach neznabohov. 

Neznabohovia sa nazdávajú, že ,popierajú Boha. V skutočno
sti iba vyznávajú1 že ho stratili. Boja sa Boha a chvascú .sa, že 
ho zaibili. Nádeja sa, že takým spôsobom zahlušia v sebe svoj 
strach. Nečitia viac Boha v sebe a táto vnútorná prázdnota ich 
vyšinuj-e z rovnováhy. Hrozi<). sa božích príkazov, božej moci a 
vševidúcnosti. Alebo sú už natoľko ovládaní a otupení mrzkou 
smyselnosťou, že o Bohu nemajú viacej vedomia. Cítia sa ako
by sa 2'Jbavili nejakeh.o dozoru alebo ťarchy a roq;hlasuijú, že 
Boh je už odstránený, prekonaný alebo mŕtvy. Avšak pri my
šlienke na jeho návrat sa trasú ~o osiky. V tomto strachu spo
číva i0h neznabožstvo. 

« Nehladal by si ma, kedy si ma nebol našiel » ;, vraví Boh 
Pascalov. << Nezabíjal by si ma, kedy si necítil, že žijem», vrnví 
Boh ueznabohov. 

Výmysly, ktorými sa neznabQhovia snažia dokázať jestvova
nie vecí, sú najpevnejšími operákmi tom.istickej pevnosti. Všet
ky cesty1 po ktorých chodia nezna:bO'hovía zo strachu pred Bo
hom, vedú k myšlienkovej ničote a dušewiej prázdnote. Kto ich 
nasleduje, má na výber: nič alebo návrat, Mnohí netušia smrť 
pod pestrými handričkami slov a hrajú sa na okraji priepasti. 

Slovenský obzor 

Odchod Karola Sidora do Ka
nady. Po viacročnom pobyte v 
Ríme bývalý vyslanec a splno
mocnený minister Slovenskej 
republiky pŕi Sv. Stolfoi a teraj
ší predseda Slovenskej národnej 
rady v zahraničí Karol Sidor od
cestoval z:ačiatkom februára t.r. 
do· Kanady, kde bude pokračo
vať v svojej politickej činnosti. 

SprÍSnená cenzúra na Sloven
sku. Podľa .zprávy bernského 
rozhlasu na Slovensku bola od 
1. februára t. r. sprísn-e)lá listo
vá cenzúra. Každý list odosiela
ný do cudziny musí byť nielen 
opatrený presnou adresou odo
sieľateľa ale aj samým odosie
ľateľom na pošte podaný. Totož
nosť odosieľateľova je pri podá
vaní listu kontrolovaná. 

« Slovenské noviny » v Cleve
lande. V meste Clevelande vy
,chádza od Via-noc nový sloven
ský katolícky týždenník: « Slo
venské noviny>). Vydáva ho 
spoločnosť Slovak News Asso
ciation, Inc. » a rediguje ho dp. 
Bernard Slimák 0.S.B. Týžden
ník je štvorstr~hrkový: prvé tri 
stránky sú v s).o;\'enčme, posled
ná v angličtine. , Celoročné pred-

, platné je: 3 doláre: Adresa re
dakcie a a,dmini~trácie : Slovak 
News, 10510 Buc~eye Roa.d, 
Cleveland 4, 0hio, USA. 

« Výber z ka1oliokej svetovej 
tlače ». Pod t):ťto názvom S1o
venský_ katolíc~k::7 spol;>k ~ Bue
nos Aires zacál vydavať kon
com minulého roku nový slo
venský imesačrak, ktorého re
daktorom je Peter VaJent. Ca
so,pis je cyklostilovaný. Pred
platné nie je udané. Adresa re
daikcie: Výber, 380, Buenos Ai
res, Argentirna. 

Tail.ý život krajanov v Au
strálii. V posledných mesiacoch 
vačší počet slovenských utečen
cov presfallil sa tz Eufopy do 
Austrálie. Ich život v novom 
svetadieli je veľmi ťažký. V me
stách niet slušného zárobku a 
na vidi~ku, ·kde lmožno lepšie 
zarobiť, niet zasa kultúrneho a 
spoločenského života. Krajania 
v Austrálii ľutujú, že sa nevy
sťahovali do inej krajLriy. 
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Prejav slovenskébo emigran
ta v Hc,inesteadskom rozhlase. 
Mladý slovenský emigrant p. 
Mi-chal Béreš z Pit4,,burghu, 
ktorý len nedávno pricest-0val 
do USA, mal v Homesteadskom 
rozhlase prejav, v ktorom vylí
čil biedu a ut:ripenie slovenských 
emigrantov v Nemecku a žia
dal pre nich účinnú pomoc. Ho
mesteadsky rozhlas lJ.~ viacra
zy venoval pozornosť sloven
ským emigrantom, za čo vďa
ka patľí p. P. C. Kazimerov'i. 

Stedrými podporovateľmi Slo
venského rozsblas-u v Home
steud, Pa su p. J; Sra:ka a p. J. 
Prokopovič. 

« Slovenské spevy a tance >> . 
Známy slovenský rodoľub Mi
chal Sinchak v Mones,sen, Pa, 
USA vydal vlastným nákladom 
novú sbierku slovenských pie
srú pod názvom « Slovenské spe
vy a tance ». Hoci sbierka je 
-sostavená so zreteľom na ame
rické pom~ry, jednak-0 aj kra
pania v iných štátoch najdú v 
nej pekný výber pre rozličné prí
ležitosti. Sbierka « Slovenské 
spe:vy a tance,» predáva sa po 
jednom dolári a pti hromad
ných objednávkach poskytuje 
sa aj sľava. Objednáviky vyba
vuje sám autor,~·ktorfho adresa 
je: Michal Sinchak

0 
333 Schoon

maker Ave., Mbnessen, Pa, 
USA. , , 

Zánik slovenských časopisov 
v :Pariži.. V Par)iži vychádzali 
dva hodnotné sloven,ské časopi
sy: jeden politi~ý pod nazvom 
« Slovenský nájod » a jeden_ 
študentský t.c:y,klostilovaný) 
pod menom « Rozvoj ». Prvý 
pedávino zanikol, kým druhý 
preniesol svoje sídlo do Kana
dy, kde jeho nov.á adresa je: 
Kornel Piaček, 160 Ont. St. E . 
Montreal 18, Que,, Canada. 

Sloven/SI..--ý zábavný mag~ 
v Anglicku. Začiatkom roku 
vyšlo v anglicku prvé číslo slo
venské.ho zábavného maigazinu 
«Nedeľa». Vyda..l ho vlastným 
nákladom M. V. Lo~an, u kto_ 
rého si ho možno. aj objednať 
na a;drese : 200, Buckingham 
Rd., Bicester - Oxon, England. 
Ca.sopis je cyklostilovaný a 
predplatné na celý ročník (26 
čísiel) do cudziny je určené na 
4 amer. doláre. 
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Iní, ktorí majú oči a v~dia, majú uši a slyšia - vracajú sa zpäť 
na « úzku cestu », ktorá vedie do božského okruhu večných 
právd. 

Preto musíme ,byť neznabohom vďační. Sú nevoľnŕkmi kre
sťanského Jeruzalema. A akým spôsobom im môžeme prejaviť 
svoju vďačnosť? Tým, že ic:h privedieme ,na.zp.äť do pravej vla
sti, ktorú opustili alebo z ktorej zutekali. Tým, že im vrátime 
vedomie nadprirodzenej istoty, ktorá je zabalená do ich po
pierania.Tým, že ich zbavíme strachu pred Tým, ktorí ich z 
lásky prenasleduje. . 

Prečo moje slová nie sú bleskami, ktoré samy vedia pre
svedčiť a očariť? Ci okrem tejto príliš tuzemskej reči, ktorá sa 
nehodí na tvorenie rpíesní~ rozpúšťa.júcich kamenie sŕdc a lá
mucich odpor rozumu, jestvuje ešte iná reč? Reč, ktorou ho
voril Adam v raji, reč presiaJknutá svetlom a farbami, 
ktprou možno vyjadrovať iba pravdu, lásku a úctu? Reč, po
zostávajúca zo slov rovak-0 glatných pre ne,bo a zem, premie
šaných nebom i zemou, zo slov, kto,ré dbracajú a obšťastňujú 
duše trvalým s~•etlom svornosti? 

Bo:hužiaľ všetky reči, ako hociktoré ľudské diela, p,ociťuju 
následky dedičného hriechu a nie sú ničím iným než olovenou 
obrubou pre vysnené diamanty. Mám v ruke 'i,ba piesok. Presý
pam ho cez prsty. Zdá sa mi že sa blyští. 

Ale podV'ečer je to už iba úbohý šedý prach, ktorý vietor 
rozfúkne. · 

Giovanni :Papini. 

Spomienka na slobodnú vlasť 

Majá,kom v tme a nádejou bol breh náš posvätný 
a ústa jeho triasly sa od bíu·ky tisíc rokov, 
v.íchre sa ruvaly, len an,jel strážny vzal nás 
a padaly nám kvapliy siz po každej piesni. 

To ráno slobody! Tá žiara. nad vŕchnú ! 
O sbohom, temná-nQC ! ó sbohom, chladný vánolc! 
Jak ruže púk sa v l.'ose. neba skúp:alo 
to slaclké predjarie, ten. marca. papršlek. 

Slovensko! - tak šlo od úst k úst.am slovo opojné 
a kvety s oblokov a zor.a. spŕchly do ulice, 
udrely zvony - ako faltl'a vstal Snem slovenský 
a Mesto naše zalial neón navečer. 

~ťastné si bolo, svetlých hodín päťročie 
a slnko žírnych polí k dvorom slet.elo, 
mal Slovák gazdovstvo, ja,k oral na svojom 
a sviatkom bolo m1,1 keď utrel pot si rukávom. 

Leskly sa lány zlatým klasom žitným, 
voňala záhrada a pole zemiakové, 
i pastier .ujukal, keď stáda. biele zal1áňal 
a v zime volal deti k stolu hoJnosti. 

Chlieb svojich rúl{ a fabrík našu piesei'í 
robotník ochutnal, kec:ľ dúchal sadzu z komínov 
a domček jeho na ústnuú bielunký 
k:ýv,al mu sladko ako žiačik z výletu. 

Zivot jak hymnus tiekol z harfy d-0tlmutej 
a snel1obiele ruky tvuľcu svietily, 
básnici, deti snivé, spíjali sa Slovenslrnm 
a socluír mohol t.esať tváre sloven~ké. 

Jas šľahal k nebu z dla1ú vystretých 
a krása dejin začala sa modliťbami ... 
Dnes oko inoje slza horl,á zástiera 
a na Golgotu ukazujem s 1w.encom. 

Rudolf Dilong. 
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HLAS s v. OTCA 
POSLANIE KATOLÍCKEJ TLAČE 

t;:. 
v dňoch 16.-19. fe

bruára t. r. 'konal sa 
v Ríme III. medziná
rodný kongrea ka tolí
ckej tlače, ktorý sa 
zapodieval témou: 

'\f;,,, . . . 

Katolícka t] 3-Č v služ
bách pravdy, spravo-

dlivosti a a pokoja. Sv. Otec Pius XII. a
dresoval účastníkom kongresu zvláštne po
solstvo, z ktorého vyberáme podstatné 
časti, 

Verejná mienka je výsadou každej normá.lnej 
spoločnosti, pozostávajúcej z ľudí, ktorí, súc si 
vedonú svojho osobného a sociálneho p-oslania, 
vnútorne sa zapojili do výstavby celtku, ku kto
rému patria. Ver.ej:ná mi,enka je prirodzenou oz
venou spoločným, viac alebo menej nenút eným, 
ohlas~m udalosti a súčasnej situácie v ľudských 
umoch a úsudkoch. 

Tam kde z akýchkoľvek dôvodov -verejná 
mienka je utliúšaná alebo vôbec nejestvuje, ba
dať v sociálnom ži:vote istý nedostatok a cho-
robu. 

Nechajme vša:k stranou prípa:d, v ktorom ve
rejná mienka spolu so spravod[ivou slobodou bo
la úplne potlačená a pripúšťa sa iba mienka 
vládnucich strán, vodcov a diktátorov. Udusiť 
alebo nasilne umlčať mienku občanov je v o
čiach každého kresťana atentát na prirodzené 
právo človeka, je porušenie svetového poriadku, 
ktorý stanovil sám Pán Boh. 

Kto nechápe úzkosť a mravný zmätok ·pred
staviteľov tlače v podobnom polo:ženi? Dooprav
dy dúfali sme že tvrdá skúsenosť minulostistane sa pona,uč~ním a prispeje ku konečnému o
slobodeniu spoločnosti od tak škan.dálnej tyra
nie a zahladí hrubé urážky pre novinárov a ich 
čitateľov. Veru, dúfali sme to, práve tak ako vy, a pr;to naše ·zklamanie nie je o nič trpkejšie a-
ko vaše. · 

Aké polutovaniahodné položenie! A vša:k o čo 
polutovaniahcdnejšie, ha pre svoje dôsledky 
možno ešte žalostnejšie, je po~oženie národov, u 
ktorých verejnej mienky niet, nie azda preto 
žebý bola násilne udusená, ale preto,že niet }>'ll': 
ňu vnútorných predpokladov, ktqré v každeJ 
spoločnosti musia byť. . , 

Vyhlásili sme verejnú mienku za pr1rod;z-enu 
c,z,v-enu a za 1spoločný, viac alebo menej nenúte
ný, ohlas skutočností a okolností v UD,1och a ú
sudkooh ľudí iktorí cíti~ zodpovednosť a úzlm 
spätosť s osu'datn spoločnosti, ktorej sú členmi. 
Naše slová s(l teda už aj odôvodnením, prečo 
verejná mienka sa utvára a vyjadruje tak ťaž
ko. To čo sa ďneská 11azýva verejnou mien kou, 
j.e často iba názov, názov bez vmútornej náplne, 
a:kýsi neistý zvuk, akýsi umelý a povrchný do
jem, teda nie je to vôbec ozvena, _vyvolaná a vy
chádzajúca v vedouria spoločnosti. 

Ludia, ktorých povinnosťou je osvecovať a u
smerňovať verejnú mienku, často pre zlovôľu 
alebo neschopnosť, pre nedostatok ča.,su alebo 
rôzne. prekážky nie sú v stave plniť -slobod1J1e a 
zdáme svoje poslanie. Táto neblahá skutočnosť 
značne ,poškodzuje činnosť katolíckej tlače v 
službách verej!nej mienky. 

Katolicka tlač musí sa v-šémožne stara:ť o to, 
aby postavila neprekonateľnú hrádzu postupné
mu upadaniu a strácaniu sa základných pod
mienok zdravej verejnej mienky, aby upevinila a 
posilnila všetko, čo z verejnej mienky ešte zo
stalo. Katolícka tlač sa musí ochotne zriekať 
nestálych výhod bežných záujmov a nízkej po
pulárnosti. Musí emer,gicky a pri tom dôstojne 
odolávať všetkým priamym alôbo nepriamym 
pokusom korupcie. Musí - i za cenu finančných 
obetí - neľútostne odstrániť zo svojich stlpcov 
oznamy a ohlášky, ktoré urážajú vieru a česť. 
Len tak získa ,na vnútornej hodnote a vynúti si 
úctu a dôveru. Len tak upevní často 01Dakované 
heslo: Katolícke noviny, do kaMej katolíckej ro
diny. 

A včru}c verejlllá mienk•a, i keď sa môže neruše
ne v.vvijať a prop:agovať vďaka zlepšeným von
kajším i vnútorným podmienkam, nie je ešte 
tým samým neomylná. alebo neodvislá. Složitosť 
a novosť udalostí a situácii môže ma.ť na jej ut
váranie mačný vliv. NeJhovoríme ani o tom, že 
sa ťažko zbavuje rOZ:ličných predsudkov a slabo 
čelí hlavným myšlienkovým prúdom, hoci reak
-cia v taJkom jprlpa<le by bola nielen na mieste ale 
aj potrebná. Katolícka tlač. má teda vznešené 
poslanie usmerňovať verejnú mienku a slúžiť 
jetj, nie však ovládať a zneužívat ju. 

Toto chúlostivé poslanie predpoklarlá u kaž
dého, kto sa venuje katolíckej tlači, ikompetent
nosť, v-šeobecné vzdelanie, najmä filozofické a 
teologické, s:pisoviateľské nadanie a psychologi
ckú taktnosť. Av-š·a:k nadbvšeUko je potrebný 
charakter, pod ktorým rozumieme prosté spôso~ 
by, hlbokú lásku a úctu ·k božiemu poriadku, 
ktorý pojíma a preniká všetky úseky života: lá
sku a úctu, l,{torú katolícky novinár nesmie iba 
cítiť. a pr~hovävať v svojom srdci, ale ktorú 
mu.sí aj pestovať' u svojich čitateľov. Neraz ta
kouto hor6.cou läskou možno rozohniť alebo o
živiť presvedčenie čitateľov a zobudiť city drie
majúce na dne ich svedomia. Inokedy rozhlade
nosť a zdravý úsudok môže i:rn otvoriť oči, ktoré 
bojazlivo ťkvely na tradičných ,predsudkoch. V 
každoľll prípade netreba « robiť» v-erejnú mien
ku, ale jej, slúžiť. 

Verime, že toto katolícke poňatie verejnej 
minky ako aj funkcie a služby, ktorú jej dač 
preukazuje, je nelen vhodné ale ai potrebné k 
to:mu, aby uivie.dlo ľudí na cestu pravdy, spra
vodlivosti a pokoj.a. 
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Z RÍMSKEJ KRONIKY 
Dúa 24. de,ce.mbra, 1949. - Sv. Otec Pius XII. 

otvoril na Svätopeterskom chráme Svätú brá
nu, čím bol úra,ooe zahájený Svätý čiže lvlilosti
vý rok. Na slá~nostnom obrade, ktorý bol va
tikánskym rozhlasom vysielaný nj po sloven
sky, zúčastnilo sa okrem členov Posv. kardinál
skeho sboru a Pápežskej kúrie vyše sto arcibi
skupov a biskupov, diplomat ický sbor akredi
tovaný pri Sv. Stolici: rímske mestské zastupi
teľstvo, zástupcovia. roličných štátov a nesčísel
ný zástup veriacich z Ríma i cudziny. O dva dni 
neskoršie Sv. Otec spolu s rírhskym duchovenst
vom vykonal návštevu rímskych ba:zilík, ktorá 
je predpísaná pre získanie jubilejných odpust
kov. 

Dňa. 18. januára 1950 - V rímskom jezuit
skom kostole << al Gesú » začala sa oktáva mo
dlitieb za sjednotenie sveta vo víere,ktorá vždy 
trvá od sviatku Nastolenia sv. Petra v Ríme do 
sviatku Obrátenia sv. Pavla, Oktávu modlitieb 
usporiadali príslušníci františkanskej spoločno
sti « Atonement »-, ktorú roku 1908 založil an
glikánsky konvertita Pava~ Wa.tson. Oktáva 
modlitieb za sjednotenie sveta vo víere tešila sa 
aj toho roku veľkej účasti veriacich. 

Dňa 22. januára. - Vo Svätopeterskej bazili
ke pol prvá slávnostná heatifi!kácia (blahore
čenie) Svätého roku 1950. Za blahoslaveného 
bol vyhlásený rímsky kňa:z Vincent Palloti, kto
rý zomrel práve pred sto rokmi. Vincent Pallo
ti je zakladateľom «-Nábožn17j misijnej spoloč
nosti ~ (!palatínov) a ,pre svoje zásluhy o mrav
né povznesenie Večného mesta na:zýva sa « apo
štolom Ríma». Sv. Otec sostúpil do Svätope
ten~kej baziliky; aby si uctil nového blahosla
veného. 

Dňa 1. február~,. - Sv. Otec Pius XII. prijal 
na súkromnej audiencii anglického ministra 
zahraničnvch vecí Ernesta Beviila a mal s n:í.ín 
temer polhodi1:]-0vý srdečný rozlhovor. 

Dňa 2. februára. - Vo veľkej Dvorane požeh
nania, ktorá sa tiahne nad p-redsieňou Svätope
t erského chrámu, konala sa v predpoľudňajších 
hodinách tradičnä, hlávnosť venovania hromni
čiek Sv. Otcovi. Na slávnosti sa zúčastnili pred
sta:vitelia rímskych kapitúl, bazilík, národných 
kostolov, roličných rytierskych radov, seminá
rov, kolégii, reholi, cirkevných ústavov a niekto
rých privilegovaných bratstiev a:ko aj väčší po
čet ·pútn:ikov, ktorí' predtým boli prijatí na ve
rejnej audiencň. Večer o pôldesiatej Sv. Otec 
pomodlil sa s niekoľkými ro1botnikmi ruženec do 
vatikánskeho rozhlasu. 

Dňa 10. februára', - V Síxtovej kaplnke va
tikánskeho Apo.štolf!kého paláca. bola odslúžen á 
v prítomnosti Sv. Otca zádušná sv. omša za pá-
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peža Pia XI., ktorý zomrel roku 1939 a ktorého 
telesné pozostatl{y sú uložené vo Vatikánskvch 
kryptách. Sv. omšu slúžil kardinál nadkií.a~ 
Svätopeter.s,kej baziliky J. Em. ndp. Federico Te
deschini; absolúciu katafalku udelil sám Sv. 
Otec. Na smútočných obradoch, ktoré úradne 
sa nazývajú zádušnou kapelou, boli prítomní o
krem palácových kardinálov, predstaviteľov Pá
pežskej kúrie, Pápežskej dvorskej družiny a di
plomatického sboru pri Sv. Stolici aj príbuzní 
nebohého pápeža a niekoľko púµi.ikov. 

D11.a 22. februára. - V starobylom chráme sv. 
Sabíny na A ventíne konala sa prvá veľkopôstná 
stanica t. j . .zvláštny druh pôstnych bohoslužieb, 
počas ktorých k úcte veriacich sú vystavené re
líkvie sv. mučeníkov. Veľkopôstne stanice kona
jú sa kažclý deň v inom chráme a to v poradí, 
l,toré už v prvých stornčiach stanovila Cirkev. 
Za starých čias na veľko-pôstnych staniciach 
zúčastňoval sa vždy aj pápež a všetko rímEtke 
duchovenstvo. 

Dňa 26. febn1á-ra. - Vo vatikánskych kryp
tách bolo odslúžených niekoľko zádušných sv. 
omši za kardináh Rafaela Merry del Val, ktorý 
bol štátnym tajomníkom sluhu božieho pápeža 
Pia X. Na sv. omšiach boli prítomní okrem cti
teľov nebohého cirkeviného hodnostára početní 
pútnici1 ktori mali tak príležitosť vidieť novou
pravené krypty :pod Svätopeterským veľchrá
mom. Kardinál Rafael Men'Y del V al zomrel 
prw 20. rokmi a je pochovaný po boku pápeža 
Pfa XI. 

ČO Sl MOZNO OB]EDNAt V 
SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ 

KANCELÄRII? 

1. Oasopis « R I M »: I. ročník 
(1949) . . . . . . Cena 2 doláre 

2. Ca-sopis ,< R I M » : Il, ročník 
(1950) . . . Cena 2 doláre 

3. Knižku « S V. R O K 1950 » Cena 1 dolár. 

Tlačí sa: 
4. Knižka « V A T I K A N -

S I D L O N A M E S T N 1-
K A K D I S T O V H O » • Cena 1 dolár. 

Pripravuje sa: 
5. Knižka « S V, S T O L 1-

C A » . . . . . . . . Cena 1 dolár. 

Všetky objednávky ako aj peniaze alebo 
čeky posielajte v registrovanom liste na adresu: 

j 

Dr. I GNAC ZELENKA. 
Casella Postale 100 B-, 
Roma, Italh. 
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RAFFAELOVE IZBY 
II. Pomerne ohraniéený priestor steny, vyplne

ný k01npozíciou, silou Raffaelovho umenia zdá 
sa byť širší, než je v skutočnosti. Stena je rovná, 
ale freska má vzhľad apsidy a je rozdelená 
oblúkmi anjelo,v na dve časti: nebo a zem, spo
jené mystickým putom Eucharistie. 

Uprostred hornej kompozície je Kristus, se
diaci na oblakoch a gestom, plným lásky a po
kory ukazuje svoje jazvy. Pri jeho bokoch sú 
Panna Maria, ktorá sa mu korí a Sv. Ján Krsti
teľ, ktorý naň ukazuje prstom. Nad Spasite
ľom je v žiari lúčov a sláve anjelov mocná a 
majestátna postava Boha Otca, ktorý drží v ľa
vej ruke svet a pravou žehná. Pod Kristom, u
prostred arnjelov, držiacich otvorené Evanjelium, 
vznáša sa v podobe holubice Duch Sväty, kto
rého lúče dopadajú až na vyloženú Sviatosť ol~ 
tárnu. Vpravo i vľavo od Najsvätejšej Tro
jice sú dva rady vyvolených Božích, sediacich 
na oblakoch, z ktoTých zovšadiaľ vyzerajú äJll

jeli. J e to dvanásť vznešených figúr, predsta
vujúcich starozákonných patriarchov a proro
kov, st,riedajúchich sa s novozákonnými apo
stolmi a mučeníkmi. Od ľavého okraja: Sv. Pe
ter, úctyhodný starec.držiaci v pravej ruke kľu
če a v ľavej knihu a so zápaľom viery hľadiaci 
na Spasiteľa; polonahý Adam, postava obdivu
hodnej mužskej krásy; jemný a ta:kmer až žen
sky krásny Sv. Ján Evanjelista, ktorý piše svoje 
Evanjelium; David s korunou na hlave a harfou 
na kolenách; Sv. Stefan mučeník v jahenskom 
rúc.hu, ukazujúci prstom dolu na teologov a Je
remiáš, (podľa iných Sv. Sebastián). Od pra
vého kraja: Sv. Pavol, živá a energická posta
va, držfaca v ľavej ruke svoje listy a v pravej 
ruke meč; Abrahám s nožom, pripraveným na 
obetovanie Izáka; Sv. Jakub mladší, zvaný brat 
Kristov a naň sa ponášajúci, opiera sa ľavým 
predlaktím o knihu; Mojžiš, vznešena a mocná 
pm;tava, drží na lone dosky Zákona; Sv Va
vrinec mučeník s mriežkou a palmou a Sv. Ju
dáš Machabejský (,podľa niektorých Sv. Juraj, 
patrón Ligurie, otčiny Júlia II.). 

Uprostred spodnej časti kompozície pe oltár, 
na ktorom sa skvie v monštrancii Najsvätejšia 
Sviatosť Oltárna. Okolo oltára sbor cirkevných 
učiteľov, pápežov, kardinálov, biskupo·,, i-l:ňazov, 
ľchoľnikov, veriacich, z ktorých nie všetci iden
tifikovaní. Na.ľavo od oltára je Sv. Gregor Veľ
ký v pápežskom rúchu a s trojitou korunou na 
'hlave, sediac na nádhernej stolici a dvíhajúc 
zrak k Duchu Svätému. Pri jeho nohách leží 
sväzok « Liber moralium ». Vedľa Sv. Gregora 
sedí Sv. Hyeronym, zahrúžený celý do čítania 
sv. Písma. Pri jeho nohách leží lev, ním prelo
žené sv. Písmo a jeho listy. Za ním stojí Sv. 
Bernardi (podľa niektoŕých má to byť Sv Ignác 
Antíochijský alebo Sv. Justín) a ukazuje rukami 
na ostenzórium. Za sediacimi svätými Otcami 
sú dvaja biskupi 'v infulách (podobizne Raffae
la a jeho učiteľa Perugina) a za nimi besedujúci 
rehoľnfoi (mitrovaný benediktínsky opát, pu-

stovník v kapucni, františkán a dominikán. Ved
ľa biskupov sú traja mladíci, klakajúci si na 
poklonu a stojaci muž, ktorý prstom ukazuje 
na knihy svätých Otcov, ležiace na podlahe. 
Vpredu vidíme vznešeného mladík~ ako ukazu
je prstom na oltár a vyzýva na poklonu a po
drobenie sa cirkevnému učeniu Berengára (po
dobizeň Bramanteho), pôvodcu sporu o Svia
tosť Oltárnu, ktorý obklopený inými po'chybo
vačmi, ukazuje na výrok akejsi knihy, ktorú 
číta. V úzadí medzi rozličnými charakteristi
ckými hlavami vidíme podobizeň dominikán
skeho maliar Fra Angelika (celkom vľavo). 

Na pravo od oltára sedia Sv. Ambróz a Sv. 
Augustín, oblečení do biskupských bohoslužob
ných rúch s infularni na hlaváoh. Prvý sa pozerá 
udivene na nebo; kým dTuhý čosi diktuje svoj
mu pisárovi, ktorý sedí na schodkoch oltára. 
Pri nohách Sv. Augustína leží jeho dielo <; Civi
tas Dei ». Vedľa nich je Peter Lombardský ( ?) , 
hľadiac na Sv. Am1broza a ukazujúc pravou ru
kou na nebo. Za Sv. Otcami je Sv. Tomáš Ak
vinský, pápež Inocent III., Bonaventúra (zah
rúžený do čítania) , pápež Sixtus IV.. Dante 
(s vavrínovým vencom na hlave) a za 1úm s 
profilu Savanarola. 

Pod freskou sú monochromové maľby od Pe
rina del Vaga, ktoré znázorňujú: m-.1skú Siby
lu, ktorá ukazuje Cisárovi Augušcovi videnie 
Panny Marie, Sv. Augustína s chlapcom na mor
skom brehu a konečne Pohanskú obetu. 

Na nasledujúcej stene je freska, zvaná Osla
va právnictva. V lunete (polokruhovom oblú
ku) nad oknom, hl'adiacim do Papagájskeho 
dvora, sú alegorické postavy ti·och hlavných 
čností spoločenskébo života, t. j. Sily (vpravo) , 
l\Uernosti (uprostred) a Opatrnosti (vľavo), od 
Raffaela. S oboch strán okna vpravo i vľavo jé 
vyobrazené v historických výjavoch dvojaké 

Raffael: Aténska škola. 
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právo: cirkevné a občianske. Na pravej strane 
okna: Gregor IX. (podobizeň Júlia II.) odovzdá
va ko11cistoriálnemu advokátovi Sv. Raymundo
v.i z Pannafort sväzok dekretálbv (Cirkavné 
právo). Osoby okolo pápeža sú podobizne Raf
faelovych súčasníkov. Kardinál, stojaci vľavo 
vpredu, je Giavanni dei Medici (neskorší Lev 
X.); nasledujú AntOlnio di Monte a Alessandro 
Farnese (neskorší Pavol III.) Spodnú časť ste
ny vymaľoval Periuo del V•aga. Jeho obraz pred
stavuje Mojžiša, nesúceho Zidom dosky Zákona. 
-.Stena. na ľavej strane ob,loka je zap1nená Raf
faelovou freskou, predstavujúcou risára ,Jus.tíni
ána, ako odovzdáva svojmu kancelárovi Tre
bo11ianovi povestné Pandekty (občianske prá
vo). Na spodnú časť steny vymaľoval aj tu Pe
rino del Vaga Solona: rečniaceho k aténskemu 
ľudu. 

Oproti stene s Dišputou o Najsvätejšej Svi~
tosti je freska, znázorňujúca Aténsku školu, 
čiž,e Oslavu filozofie (mudrctva), ktorá tvorí 
pre?mbulum a propedeu.tiku kresťanského my
slenia. Scéna je umiestnená do predsiene chrá
mu vedy, ozdobenej na bokoch sochami Apolóna 
a Minervy (túto gracióznu renesančnú architek
tonickú koncepciu priv:J.astňujú Bramantovi). 
Uprostred sú Platan a Aristoteles. dvaja naj
väčší myslitelia . staroveku, vychodiaci zo svä
~yne vedomostí a živo debatujúci o princípoch 
ponímania sveta. Platón (podobizeň Leonarda 
da Vineí) nesie v ľavej ruke knihu « Timeo » 
a prstom pravej ukazuje na nebo (špekulatívna 
filozofia) r_.;fk> jeho ľavici kráča Aristoteles, kto
rý zasa d~ v ľavej ruke svoju « Etiku » a po
kojným gestom pravej označuje zem (ve;<iecké 
bádanie) . Okolo nich 1,ú filo.zofi a vedci všet
kých čias, rozdelení do skupín podľa toho, a:ký 
filozofický systém sledovali alebo akú vedu pe
stovali. Niektoré fi;gury sú podobizne Raffaelo
vých súčasníkov, známych humanistov. V sku
pine naľavo od Platóna možno po.znatť plešivé
ho Sokrata s charakteristickým profilom, alrn 
na prstoch ol;>jasňuje žiakom svoje sylqgizmy. 
Medzi jeho poslucháčmi sú Aeschines, Xenofón 
a Alchihiades (mladý bojovník v p1nej výzbro
ji). Muž, stojaci za Alchibiadom a volajúci iných 
troch, je OnrisÍ!ppus. V ,prednom rade zľava je 
Zeno ako bradatý starec, zachytený s pťofilu, 
prí nQm Epikur (i3 révovým v&lieom n·a hlave), 
ako čosi číta z knihy, k,torú má opretú o pod
stavec stípa. Vedľa neho vidíme sympatickú 
kučeravú hlavu malého Federiga Gonzagu, kto
rý v tých časoch študoval v Ríme a ktorého Raf
:ťael namaľoval na rozkaz Júlia II. Trochu ďalej 
vpravo je starý f'.ythagoras, ktorý sediac zazna
čuje do kp.iliy, čo vyskúmal o číslach a harmó~ 
nii, kým jeho SY!l drží dosku, na ktorej vidíme 
vzor,ce pythagor~kej náuky. Ku nemu sa naltlá
ňajú ambský filozof Avetroes (v turbane) a 
starý plešivý Empedokles. Mladík v bielom rú
chu, stojaei za nimi. je údajne uľbín.sky vojvoda 
Francesco Maria. delia Rovere. Vpravo od neho 
je Ana.xagoras (:Xenokrates?, Ari1,.toxenes ?) , o
pretý ľavou nohou o kameň. Muž s podopretou 
hlavou, se:dia~i bokom, je Heraklitos (podľa naj
p.ovšfoh mienok je to podobizeň Michelangela) . 
Vpravo od Aristotela sú pesto,vatelia exaktných 
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vied. V prednom rade vpravo je skupina štyroch 
osôb a to: slávny zemepisec Ptolomej, obrátený 
chrbtom k divákovi a držiaci v ľavej ruke ze-: 
meguľu (Raffael, ipridŕžajúci sa mienky svojej 
doby, ktorá Ptolomeja $totožňovala s rovno
menným egyptským kráľom, namaľoval ho s 
korunou na hlaveJ . Oproti nemu je Zaratustra 
(podobizeň: Baldassara Castiglioneho) s neba
guľou v p-ravíci. Vedľa neho s profilu je sám 

.Raffael s čier:nym baretom na hlave a v:eclra rneho 
v bielom plášti jeho pomocník Sodoma. Vľavo 
od tejto skupinky je Archimedes (alebo Euklj
des - po<loibižeň Bramanteho), ako hlboko k ze
mi skl.onený rieši na tabuľke akýsi geometrický 
problém za údivu svojiC'h žia!k-ov. Na schodoch 
lež.i ípolonahý a všetkými pohŕdajúci Diogenes. 
Originálny kartón tejto fresky, ktorú Michelan
gelo vyhlásil za najkrajšiu na svete, uložený 
je v Ambrózskej knmna.ci v Mil.áne. 

Na spodnej časti steny sú štyri monochromo
vé maľby od Perina del Vaga, ktoré predstavujú 
(zpra:va): Obliehanie Syrakús, Archirn.edovu 
smrť, Dišputu astrologov o nebeskej sfére a 
Spekulatívnu filozofiu. 

Na stene s obľokom do Belvederského dvora je 
freska Parruis, čiže Oslava Poézie ( básnictva) . 
Je to iný úchvatný výtvor Raffaela, na ktorom 
však pre nedostatok svetla nemožno sa .zaslúže
ne pokochať. 

Na temenl povestnej hory Parnas, ZipOd ktorej 
vyviera Hippokrene; sedí v tôni vavrínov boh 
poézie Apolón a celý vo vytržení hrá na viole 
(Raffael ho pôvodne namaľoval s lýrou, ale ne
skoršie túto nahradil violou a.zda na počesť San 
Seconda, slávneho violinistu tej doby, alebo na 
počesť Leonarda da Vinci, ktorý sa vo svojej 
starobe s Oibdivudným úspechom venoval tomu
to umeniu). Okolo neho sú múzy á najslávnejší 
starogrécki, rímski a talianski rbásnici. Je to 
spolu 28 .figúr. ktoré však nateraz nemožno s 
istotou identifikovať. Vľavo od Apolóna sedí 
Kaliope (podobizeň Viktorie Colonny) a stoja 
Euterpe, Klio a; Thalia. Medzi básnikmi, roztrú
s0uými na ľavej strane, najimpozantnejšou po
sbivou je slepý Homér, recitujúci svoju Iliadu. 
Je-ho verše načúva rapsod a zapisuje ich na pa
pyrusový svitok. Za ním vpravo je Virgilius a 
vľavo Dante. Dolu sú Alcaeus, Korynna (s črta
mi Laury?), Petrarka, Anakreon a slávna poet
ka Safo (sediaca). Vprnvo od Apolóna sú Era
to (sediaca), úrania, Melpomene, Terpsycho
re a Pol.ymnia.. Medzi básnikmi možno p.oz.nať A
riosta, Ovidia, Catulla, Tibulla a Propercia. 
Dolu sú Horác, Sannazzaro a Pindar (sediaci). 
Celá kompozícia je plná čarovnosti a inšpiračnej 
sviežosti. 

(Pokračovanie) -ka. 
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« Knaz s ranami Krista Pána» K.atolícky obzor 

Pi\DRE PIO 

lI. Akonáhle som si zariadil bytové záležitosti ponáhľam sa 
do kláštora. Cestou sa okázale uplatňuje Cesta krížová, dar 
ctiteľov Pátra Pia z Bologne; niekoľko vil zrejmo novšieho dá
ta, skúpo roztratené domky a najmä nedokončená budova ne
mocnioe, stavaná ·z darov, :ktoré doistáva Padre Pio. Nechybuje 
veľa do 12. hodiny, ale malý kostolík je ešte plný mužov a 
žien. Páter Pio práve spovedá ženy. Predtým som ho hľadal zra
kom po kootole, veď ho poznám tak dokonale, z fotografie, že nie 
som v stave s nikým ho zámeniť. Premeriavam si ho z p,rofilu. 
~rúd radosti ma celého prestupuje. Ako a kedy sa, k nemu do
stať? Dvoch kňazov som bol márne vyrušil. Jeden z ni0h mi 
prezradil, že je rektorom seminára a pri.šiel vo vážnej veci pre 
radu k Pátrovi Piovi. Druhý, súc iba teologom pred vysviaclrou, 
prišiel sem vo veci svojto povolania. Napokon os1ovujem tre
tieho, ktorého ľudia zaplavovali dotazmi. Siel mi výhodne· po 
ruke v čom mohol a v čom vedel. Po čase nás zblížia obedy u 
_i\mer.i+kánky. Je to pani Mária Pyle, ktorá si neďaleko kláštora 
dala vystaviť vilu, v ktorej so svojimi priatel'kami ošetruje cho
rých, prijíma pútnikov a ,prevádza charitatívnu činnosť. Jej do
mácnosť by som charakterizoval ako Betániu nového vydania, 
v ktorej žije verný krúžok duchovný,ch žiačok Pátra Pia. 

Podvečer stretám oic;obného lekára Padra Pia. Z tohto pra
meňa sa d,ozvedám, že Padre Pio už desiatky rokov má ten istý 
denný poriadok. Stáva ráno·o 5 hodine. Omšu sv. začne slúžiť o 
6 hodine. Po sv. omši (po gratiarum actio), celé doibedie -- bez 
jedla i pitia - zostáva. v ·chráme až do 1 hodiny a spovedá ženy. 
Aj jeho jedálny lístok 1sa veľmi nemení. Odpoludnia, od 5 hodiny 
spovedá až do 20 hodiny mužov. Keďže miluje prírodu, vo svo
jich voľných chvíľkach sa prechádza, medituje a modlí v klá
štornej záhrade, kde ho, pravda, nik nevidí. Padre Pio neopú
šťa kláštor. Vo výnimočných prípadoch navštevuje - v sprie
vode dvoch bratov - ťažko chorých, nachádzajúcich sa vo 
viľkách, tesne susediacich s kláštorom. Padre Pio veľa trpí. 
Deň dva má vysoké horúčky, ktoré vraj sa dostavujú vo väčších 
časových intervaloch. Je·ho stigmatá krvácajú. Inakšie Padre 
Pio sa teší ti.plnej rovnopáhe mravnej, zdravotnej a intelektuál
nej. Osobny lekár Padra Pia denne je prítomný na sv. omši, 
prijíma a celú sv. omšu preklačí. « Kto chce ako tak, poznať 
Padra fia, ten tu musí žiť, vravel mi tento dobrý muž, keď sa 
dozvedel, že som sem prišiel iba na týždeň». 

2) Omša Pac:lra Pia . . (Dňa 26. februára). 

Dávam sa zobudiť veľmi skoro. Už pred 6 hodinou stojím 
pred dverami malého, žltého koi,tolíka kde čakajú menšie väčšie · 
skupiny ľudí. Hoci ostrý vietor duje a zima prepadá bolestne.. 
telo, pútnikov pribúda. Koncentrujú sa okolo brány, šťa ško
láci. Len dodatočne i;;orn pochopil túto horlivosť a nedočkavosť. 
Brat - kostoľník, otvárajúci dvere musí chlácholiť zástup, 
ktorý priamo letí k oltáru. Ide o miesto, ide o väčšiu alebo 
bližšiu vzdialenosť k Padrovi Piovi, o miesto na rohu oltä:ra. Ten 
istý brat, po chvíli, položí kalich na bočný oltár1 pri ktorom ve
riaci túžobne očakávajú Padra Pia. Typický talianský ruch rá
zom :prestane, čo znamená, že rpriohádza Padre Pio, kňaz Naj
vy~ie'ho B0ha, 2ivá obeť, kňaz, ktorý v dôsledku. zvláštneho 
privilegfa vo svojej sv. omši ožíva všetky momenťy Utrpenia 
Kristovho. Záujem publika, któré. má možnosť asistovať aj pri 
iných oltároch sa výlučne koncentruje ,na .sv. omšu Pa-dra Pia. 
Zástup vie, že Padre Pio poč~s sv. ,omše nemá nl'!, rukách ru• 
kavice a bude môcť vidieť; počas pozdvihovania, jeho stigmatá. 
Nejde však o tento detail. 

Sv. omša, slúžen·á Padrom Piom trvajúca 1 a ½ hodiny je 
ozaj unikát. Nejde tu o pohyby, úklony, kríže, okáza:lu discipli-

Stav katolíckej hierarchie. 
Podľa Pápežskej ročnice 1950, 
ktorej prvý čestný výtlačok bol 
venovaný Sv. Ot,covi 18. januá
ra t. j. vo sviatok nastol€nia sv. 
Petra v Ríme, katolícka hierar
chie počíta : 10 sídelných a 4 ti
tulných patriarchov, 257 sídel
·ných metropolitov, 41 sídelných 
arcibiskupov, 1062 sídelných 
biskupov, 798 titulných metro
polítov, arcibiskupov a bisku
pov, 57 prelátov a opátov « nul
liu:s », 11 apoštolských admini
strátorov «· ad nutum Sa,nctae 
Sedis », 15 prelát o,v východné
ho obradu majúcich osobnú i 
územnú právomoc, 251 apo
štolských vikárov a 132 apo
~tolských prefektov. 

Pápežská diplomácia. Podľa 
tej istej Pápežskej ročnice 1950 
pápežské diplomatické zastupi
teľstva pozostávajú z 33 apo
štolských nunciov, 3 regentov 
nunciatúry a 4 diplomatických 
poverencov. Neobsadené sú nun
ciatúry v Esto~1sku, Lotyšsku, 
Litve a Ma<lár:sku. Apoštol
ských delegácií je 18. V Bulhar_ 
sku a Grécku apoš,tolské dele
gácie vedú diplomatickí pove
r enci. Zvláštny vyslanec Sv. 
Stolice jestvuje v Etiopii. Neob
sadené sú apoštolské delegácie 
v Arabsku, Sýrii a Albánsku. 
Diplómatický sbor ,akreditova
ný pri Sv. Stolici pozostávi z 19 
veľvyslan:cov, 15 splnomocne
ných ministrov a 4 diplomatic
kých poverencov. 

Dekrét Posv. kongregácie kon
zistoriá!nej. Zvláštnym dekré
tom Posv . kongregácie konzisto
riálnetj slovenS'ký kňaz Ján De
che~ ktorý sa noohal svetskou 
vrchnosťou uviesť do úradu 
správcu-administrátora osirelej 
bansko-<bystrickej diecézy, bol. 
dňa 18. februára t. r. vyobcova
ný z katolíckej Cirkvi a vyhlá
sený za človeka, ktore.;nu sa 
kňaii a veriaci majú vyhýbať. 
Dekrét :Posv. kongregácie kou
zistoriálnej bol uverejne.oý latin
E;ky i taliansky na prv..~j strán
ke vatikánskeho poloúradného 
denníka« L' Osservatore Roma
no >>. 

Pútnici na, otvára..,í Svätej 
brány. Ako oznamuje Ustredný 
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pápežský výbor pre Svätý rok 
na obrade otvárania Svätej 
brány zúčastnilo sa iba 10.563 
pútniikov. Najviac pútnikov pri
šlo z Talianska, Argentíny, 
F rancúzska, An.g:l.ícka a Ne
mecka. 

Manifestácia anglických kato
líkov. V nedeľu 5. februára t . !'.. 

anglickí katolíci usporiadali na 
Trafalgar Square- v Londýne 
veľkolepú manifestáciu za slo
bodu katolíckych škôl. Ho_ci 
pršalo, na maµifestácii sa zú
častnil pekný počet veriacich, 
ktorí po vypočutí príležitostnej 
reči, s nadšením zaspievali pá
pežskú hymnu, pomodlili sa 
nahlas sv. ruženec a odriekali 
latinské « Credo ». Na manife~ 
stácii bol prítomný aj westm.in
ste-rský arcibiskup a kardinál 
Griffin, ktorý udelil shromažde
ným požehnanie. 

Osada chlal_)cov v Japonsku, 
Na podnet ja,ponskélťo advoká
ta Igná<:a Ikedu, którý len ne
dávno prestúpil na katolícku 
vieru, sev(;lrne od mesta Kofu 
bola :založená osada chfa pcov, 
ktorej prvými obyvateľmi je 10 
sirôt po vojakoch, zahyúulých 
v minulej vojne. Osada sa volá 
« Osl:tdou anjelov >) a má podob
né zriadem..ie ako mestá, ktoré 
pre chlapcov zakladal zná.mý 
P. Flanagan. 

Rozkvet katolíckych misií v 
Kongu. Podľa štatistiky Kon
go patrí k n:ajprekvitajúcejším 
misijným územiam. Za -necelých 
60 rokov, v tejto krajine, ktorá 
počíta 14 milionov obyvateľov, 
bolo privedených do lona kato
líckej - Cirkvi 3.281.000 duší. 
Da1šfoh 850.000 osôb je už pri
priavených k prijatiu sviatosti 
krstu. V Koľ;lgu účinkuje 111ate
raz 1.569 katolíckych misioná
rov a 243 domorodých kňazov, 
ktorí každý rok o~rátia na vie
ru prieme-r11e 130-150 tisíc po
hanov:. 

Svet hľadí s obdivom na slo
venských katolíl~ov. V posled
ných mesiacoch sa tlač na ce
lóm svete vyslovovala s veľkým 
obdivom a uznaním o slovens
kých katolíkoch, ktorých ver
nosť k Cirkvi, k Sv. Stolici a 
biskupom sa preukázala tak 
spontánne a tak výrazne, že to 
udivilo celý svet, lebo každý ve
del, že pr~j'a v vernosti k Cirkvi 
môže mať na Slovensku veľmi 
t ažké následky. -
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novanosť, azda o iný liturgický úkon, alebo hádam inú interpre
táciu, ale onen fakt, že táto sv. omša zanáša človeka na Kal
váriu a naplňa veriacich pocitmi, ktoré mali účastníci Ut11penia 
Krista Pána, pred dvetisíc rokmi. Na tejto omši sa živo - až 
fyzicky - pocituje prítomnosť Boha, Krista Ježiša, sostupivšie
ho na oltár. S Pádrom P iom zapojujú sa veriaci do oľlého dra
matu, ktoré rozhodlo o budúcnosti všetkých národov a vekov. 
Každý kňaz oživuje pamiatku Utrpenia Pána, ale pri omši Pa
dra Pia sa dotýkame nadprirodzeného s,veta, lebo tajomné sa 
stáva takmer viditeľným. Chvíľami máš dojem, že Padre Pio 
meditlije. Inokedy, s.ťa by bol v extázii. Od << Sanctus » sa živo 
pociťuje nadprirodzený charakter tejto omše, Mnohé momenty 
nasvedčujú tomu; že Padre Pfo vidí Krista Pána, hovorí s ním a 
od dojatia mu vypadnú slzy: Musím však lmed dodať, že v tejto 
svätej omši neni nič afektovaného, nič teatrálneho, nič scéni
ckéhó . Po « Sanc-tus » hovo-rí si v duchu Padre Pio text omše, 
bez toho, že by listoval misál, ktorý je otvorený tam, kde sa 
začína « Canon misae ». Akcentov-am~ odrieka slova prepodstat
ňovania.. Formule « Hoc est enim corpus meum ». « Hic est enim 
calix sa,nguinis mei » odrieka dva razy. Raz prihlasne, kladúc 
osobný akcent na -kažké slovičko, a druhý raz tichšie. Fakt ten
to si vysvetlujem nasledovne. Prvá vyhláška sa vzťahuje na 
Telo a Krv Krista Pána, druhá na telo a krv Padra Pia! Prvý 
deň som -nechápal tento úkaz, lebo veď neni dovolené opakovať 
túto formulu a škmpulanti, akým som mohol mínistrovať neo
pakujú celý text, ale slovo •za slovom. Zive počujem i v spo
mienke, ako sa Padre Pio hlasne hije v prsia « Domine non 
smn dignuás ». Subtilný a výrazny je moment pozdvihovania. 
Padre Pio, l:!,'kaby dvíhal Kríž a na ňom Krista Pána, s ktor ým 
má dialog. Svätá hrôza preniká človeka,. a nesmierny žiaľ hrieš
nosti tlačí naše srdce k zemi. Do hrobového ticha zašelestí vzlvk 
ale.bo ·zašepká slza. Videi som, že niektorí v tejto posväu{ej 
chvíli sa dotýkajú ornátu Padra Pia, a v rohu stojaci slepec 
vypína svoju hlavu a prosí l(rist,a Pána o dar vidieť: « Ježišu, 
Synu Davidov, smiluj sa nadomnou » . Padre Pio úzkostlive pre
zerá patenu pred konečným ;prikrytím kalichu. I v tomto mo
mente sa zda, že vidí to, čo my nevidíme. Do sviatočného tícha 
i-ba raz zašelestí veium s -dbra:zom Ukrižovaného. Omša Padra 
Piq. neunavuje, ale práve opačne. Clovek ju túžobne čaká a 
nemá jej nikdy dosť. V týždni, v piatok na •pr. boly ruky Pa- , 
dra Pia popretkávaná červenými vláskami kťve: čierne stigma
tá, červené vlákna, biela hostia! Padre Pio bol bledší než ino
kedy a ·zpomalenejší. Tichý a pokorný prich á.<lzal k oltáru. Len 
raz som ho videl -energického : « Netisnite sa tak k oltáru, ne
možno sa tu hýbať spokojne» a gestom naznačil, aby sa ľud 
vzdialil po istú hranicu. 

(Pokračovanie) 
Prof. Dr. Ernest Zatko-



MAŤ VOLÁ 
(úryvok.) 

« ~da len nevidíme všetci v peniazÓch iba su
rové bohatstvo, pohodlie, zábezpeku budúcnosti 
alebo p,ráve pôžitok, samopaš, zábavu, muziku, 
píjatyiku, bohaty stôl, čipky a skvosty, rozblú
denú ženu a také veci. Medzi týmito boi som i 
ja ... ». 

« Necnejte si, pán Ni!kola: nie ste ani vy všet
kému na vine», začal sa mu pán Katovič usmie
vať. « Ale vám kto poradil, keď vás vyprá;vruli 
na plavbu, čo sú peniaze, čo je v nich? Kto, keď 
ani naši starí nevedeli! Len onehdy ste povedali, 
že prichodí zobudiť peniaze, lebo sú, vraj, ako za
ldíate. Vidíte, veľkú pravdu ste vyslovili vte.dy! 
Zobudiť ich a odkliať, by znamenealo vrátiť im 
pravý .smysel a podstatu. My v nich vidíme tam 
doma ešte i dnes boha~tvo a zábezpeku nám 
a potomstvu. Ci nie? Ci sme ich I.}epochovávali, 
aby nám neskap.aly niekde? Nedali sme ich na 
prácu, preto práca zamrela, žriedla bohatstva 
vyschly, nerozJievajú sa z nich potôčky po kraji. 
Potomci priopatrných otcov schudobneli: r-012pŕ
chli sa za chlebíkom». 

Cosi bude iv tom pravdy. Nikola sa rozhliadol 
nesmele, kde mu ukazoval. Je v peniazoch čosi 
viac ako bohatstvo: je v nich moc a sloboda 
práce. To je žriedlo blahobytu a šťastia, len im 
pohľadať pravý smysel . .. 

« A my nebodaj slaJbí medzi slabými! » začal 
stŕpať Nikola. Na pleciach pocítil •ruko nikdy do
siaľ ťarchu nanútenej práce. Bolo mu temer, a
ko by bol padol do otroctva. Kedy sa mu uj
de sadnúť zasa _ ku kormidlu, alebo aspoň 
opsluhovať na lodi? A 'bratia všade- svetom v 
nanútenej robote! Kupci a námorníci od ko
reňa r:obia motykou a čak:mom, alebo strihajú 
ovce. Záhorskému r.oľnfäovi nespieva škovránok 
~a pluhom: musí sa spúšťať do útroby ·zeme po 
čierne diamanty._ Iného roľníka vyzlečú temer 
donaha. Musi obslu:hovať pec, z ktorej sa aejú 
potoky roztopeného 'kovu. Kto ich zas shromaž
dí? Kto ich postaví každého na prírodzen,ú po
stať? Kde je moc rozviazať pracovnému ľudu 
ruky a vrátitť mu slobodu práce? 

« Schápeme sa, schápeme », teší ho, pán Kato
vič. « Náš ľud sa vynájde, vžije sa chytro i do 
biedy. Nájde si on i svoju postať. Má životnú 
silu a veľkú príčinlivosť » .. 

<< Keby sme neboli roztratení! » faluje sa Ni
kola. « Keby sme boli šli aspoň do jedného kraja 
všetci». 

« Dobre by bolo», umail i 1pán Katovič. « Bo" 
lo by lepšie vyhnatym z domu, k~by boli na 
hŕbke. Ale sme predsa i tak spolu. Nosíme ešte 
všetci vlasť v srdci: odniesli srne ju na šťastie 
so sebou do sveta .... 

« tedy hore sa, do tuhej :roboty, očistiť pe
niaze. Veď ich má nízka snaha v nečistom mešci. 
drží _ich naporúdzi otr.očiť iných. ID'adajme ich; 
shŕňajme a vráťme im vznešené poslanie. V 
nich je veľká mQC. Mohla by človeku v,rátiť za
sa ľudskú hodnosť, len ju posvätiť láske, ako 
učil Kristus,, Spasiteľ sveta. Myslíte, očistiť pe-

niaze, dať im pravý smysel, nemohly by nás vy
slobodiť z ,pekiel, do ktorých sme sa vtrepali? >>. 

Pán Vodopija prehliadol. Ubolené srdce me-: 
ria tŕnistú cestu, ktorou sa vlečie ľudskosť, 
kvili, žaluje sa a kričí o ratu, že nevládze ďalej 
a.ni kmk: Kto zahatil na.še cesty toľkým tŕním? 
Ko je na vine? 

« Naše Ja - naše Ja! >>ozýva sa mu odvša
diaľ. « Načo hľadať vinu inde? Veď je v nás -
my sme v nej. Sami sebe hádžeme tŕnie na ce
stu, snášame ho krvopoťne! Naše Ja - naše 
Ja! » 

« Ako sa poradiť s ním? >> Spytuje sa ho. Je 
skúsený, azda vie. 

« Poviazať ho - poviazať » ra:dj pán Simon, 
skočiac od stola. Ukázal mu obráz.o<k Krista s 
mládencom. « On nás uči, ako: Roz,daj všetko -
nasleduj ma! Rozdaj im v-šetko, "čo je dobrého v 
tebe: to znamenä poviazať Ja a obetovať ho lá
ske. Ona môže očistiť naše cesty a vyrovnať ich. 
Ona očistí i peniaze od jedu. Keéi' budú čisté, 
bude i vám nežiaľ narábať s nimi ... ». 

Pán Vodopija pokyvuje hlavou. « Láska a lá
ska vždy na jazyku: a srdce ako kameň ... ». 

« Ste mla:dí ! ,> Poklepal mu na plece. << Láska 
je iv nás, nedajte si zdepčiť vieru v ňu. Zamrela, 
ale ožije. Ľudia s·a znePf)'kojili, ale obzerajú sa 
za ňou. Badajó, že je zle, veľ.mi zle: plátajú, so
šívajú. Ale prídu na ňu. Presvedšia sa, že nieto 
majstra ponaprávať všetko, ak ju nezavolajú na 
pomoc. Obrátia sa k nej, o'brátia. I ruvať sa jed
nostaj medzi sebou, zaboli naveľa. Prídu na ňu, 
prídu: Začnú raz krotiť rozmaznané, všemocné 
Ja ... » 

« Keby to bola, pán Katovič ! » zatúžil. 
« Budé ! Láska vtíahne do ľudí. Zasadne na 

svoj prestol:! » sľubil mu pán Katovič. 
lUartiin. Kukučin 

Hymna k sv. Jozefovi 
O Jozef, ozdoba is¼, 
nádeja nášho života a sveta 
ochraina, prijmi chvály, čo ti 
pejeme slastne. 
Stv-0rit.ef vecí teba určil Panne 
za ženícha, a chcel, by otcom Slova 
ťa volali a povolal ťa pómôcť 
ku našej spáse. 
Na Spru:;iteľa, ležiaceho v stajni, 
ktoreho Prorolrnv sboť predpovedal, 
radostne hľa,cliš, zrodenému .Božstvu 
ldaniaš sa vrúcne. 
Sám Boh, Kráľ kráľov, Pán celého sveta, 
pr'ed ktorým húfy podsvetia sa chvejú, 
ktorémUi slúži nebo-ponížene, 
poddal sa tebe. 
Vznešenej Trojici buď sláva vecna,_, 
ktorá ti dala ľajské pocty, kiež aj 
nám ra!li dá sl,rz .zásluhy tvoje 
blaženú radosť. Amen. 

Z Rím. breviára preložil: Janko Silan 
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Pá.l)eclský Ustredný výbor pre Svätý rok o 
knižke « Sv:;itý rok 1950 ». Pá.pe.žský Ustredný 
výbor pre Svätý rok uverejnil vo februárom čísle 
svojho úradného zvestníka « BoUettino. Ufficia
le del Coinitato Centrale. Anno Santo MCML » 
.l)0ldŕuhastípcovú recensiu k<nižky «: Svätý rok 
1950 » ktorú . na.písal spisoviat.er J.án Okáľ a 
ktorú vydala Slovenská Informačná ~a~elá
i'ia v Rmie. V r€censii, ktorá má titul <~ Knižka 
o Svätom roku v slove~skej reči», poukazuje 
sa najprv na skutočnosť, že f Svätý rok 1950 » 
je prvá knizka o Svätom roku, [lapísaná v jed
nej z rečí, ktorými sa hovo,ri za ž:;eleznou op(>
nou. Nato uvádzajú sa slová, ktor~ autor vy
svetlil cieľ svoj.ej práce; podáva sa rozbor kniž
ky a podčia11kuje _sa jej praktičnosť. Recenzia sa 
konči týmto úsud•kom: «Možno povedať, že aut .. or. 
dooiahol cieľ, 1ktorý si bol vytýčil. Knraka je 
písaná s veľkou láskou a zjavnou tú~bou za
nechať budúc,im pokoleniam pamiatku a dôkaz o 
tom, že aj Slováci sa duclmvne pripravovali na 
S~.ätý rok 1950_. A ak i-ch -účasť na pútiach d-0 
Runa nebola takou, ako by si to oni sami bbli 
želali, nie je to ieh vina, lež vina ,okolností. Ak 
posudzujeme knižku. :p. Okáľa z tohto hľadiska,. 
je j:asné, že slovenskí katolíci, ktorí v po:Sledných 
časoch ak hrdinsky zápasia s bez;bo.žnictvom. 
nemusia Sá báť úsudku historie >). · 

• 
List od sloven,ského misionára v JaponsJrn. 

Dostali sme nedávno list od slovenského saleziá
na vdp. Stefana Foltina, ktorý už dlhší čas pô
sobí ako misionár v Japonsku. List uverejňuje
me v doslm,;nom 2není, lebo je ďarším svedect
vom o vznesenom poslaní, :ktoré medzi krajanmi, 
roztrúsenými po svete plní náš časopis. « Veľmi 
milo som·· bolpre:kvapený, keď som. dostal tu v 
ďalekom Japon~ku do rúk.časopis « Rim ». Vy
slovujem Vám opravdu srdečné « Pán Boh za
plaľ !» za Vašu nev,šednú láskavosť . A keď, a
ko misionár, nemôžem ·sa Vám aj. hmotne odv
d:ačiť, tak aspoň svojimi modlitbami budem 
Vám na pornoéi vo Vašej práci, Nech Pán Boh 
hojne požehná Vás i toto Vaš-é podujatie, kto
rým niel~nže spájate slo;ve!IlS1kých katolíkov- v 
zahraničí, ale inf'O.rnnuj.úc stále o Sv-ätom Otco
vi a jeho éinnosti, budíte ešte viäčšiu lásku k 
hlave sv. Cirkvi, ik Námestní'kovi Ježiša Krista 
na zemi. « Pomať pápeža, milovať pápeža, brá
niť pápeža! » je heis].om nás saJeziánov na tento 
a budúci ro'k. Kiež sa ono stane •aj vedúcim he
slom časopisu « .. Rím», vychádmjúceho práve 
v sj<lle Ná:mestníika Kristovho na zemi». 

Galeria predplatiteľov, V poslednom čase Ga
leria našich p:red:platiteľov vziiástla o celý rad 

nových, z kto11ých niektorí sa sa.nú prihlásili, 
kým ostatných nám priviedli naši horliteha. 
USA: Ján Kostolník, Whiting, Ind. nám privie
dol Miohala Michalca, Jos. Korbela, Petra Du!b
ra, Kristinu Bleskáúovú, Stefana S. Kováčika, 
JakUJba M. Kochisa, Jos. Drndaka, Stefana Pru
žinského, Geo.Abrinku, Alberta Bednára:, Fr. J. 
J anceka, Terezu Smolárovú, J os. Kukucha, 
Louis. Paurúc-ku, Helenu Puštekovú, Stefana 01-
lu, Jos. J . Chillu a Barbam Chekanovu z Whi
ting, ind. a Jos. C. Kostolníka z Phoenix, Ariz. ; 
Maria Cervenčiková z Chicaga, Ill. nám získala 
Karolinu Sram.ek Smit, Máriu Biel, Jána Slam
paka, Helenu Gallik, Lu:kréciu Záhora, Matiu 
Krizner, Annu Belvončik a Tel'ézu Olejniczak 
z Chicaga, Ill.; Janko Stefka, z Chicaga, lll., 
nám priviedol Jána J. ~stína z Chicaga 
ru. a Igmáča Miklušičaka z Berwyn, lll.; Jozef 
Gondár z New Yorku nám získal Jozefa Kašny 
tiež z New Yorku. - Všetkých v našom kruhu 
sroečne ví~-ne a zu odvedenie predplatného 
pekne ďa.kujeme. Mená ostatnýoh uverejníme 
v budúcich čisl:ach. . 

Prví horlitelia « Ríma » oclme)l<mí. Prvi horli
telia « Ríma», ktorí za získavanie predplatite
ľov v tomto Sv:ä:tom roku dostali od nás odme
ny, sú: p. Ján Kostolník z Whiting, Ind. a pí 
Maria Cerv-enčiková z Chicaga, Ill. P. Ján Ko
stolník nám získal už 19 nových a píše, že v svo
jej práci bude pokračovať. Podobne píše aj pí 
Maria Cervenčíková, ktorá nám získala 9 no
vých. Ob-idvom našim horliteľom sme poslali a
k.o odmeny pamiatkové a nápoženské predme
ty, požehnané Sv. Otcom, a gra,mofonové do
sky, na ktorýoh je zachytený hlahol svätope
terských zvonov a pápežské požehnanie. 

Album dobrodincov. Na podporu časopisu 
« Rím» a na mé ciele dobrosrdečne obetovali: 
USA: Ma.ry Cervenčik, Chicago, Ill., 5 dol.. Ka
tari.na Ondek, Yonkers, N. Y., 4 dol., Rev'. Im
rich A. Kucharič, Allentown, Pa, a John Haky, 
Cleveland, Ohlo po 3 dol., Andrew Funtal, Pitts
hurgh, Pa, Mary Kantor, Chicago, Ill. a 
Anna Slamka, India.na Harbor, ind. po 2 dol., 
Suzantia Visnoäky, Kansas City, Ifansas, An
na Scecina, Corpus Christi, Texas, Mary Rojka, 
Lansing, Mieh., Clotilde Sudant, Lakewood, 
Ohio; Johu Kabína, White Plains, N. Y., M. A. 
Pŕroch, Lyndora, Pa, Katren SedJaček, Phila
delphia, Pa. Stefan Kadlic, Beacon, N. Y., Ve
ronika Stoféik, Pittsburgh, Pa a Barbara Che
kan, Whiting, Ind. po 1 dolári. - Francúzsko: 
Anton Manduch, Hahouďanige, 100 fr. - Pán 
Boh zaplať ! 
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