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THIRTEENTH CENTURY'S SANCTITY IN ROME 

· After the glory of sanctity that wa.s Rome of the 
twelfth Centnrľ Wlwn St. Francis, Founder of 
the Frim:s Minor, visited five times the Etenutl 
City and St. Dominic Guznwn, the Founder of 
the _Q„der of Preaching, /rom. pope llonoriu.s III 
had in Rome that ancient church of St. Sixtu.s for 
his firs.t Com;ent wliich ·he, afterwards, ceded to 
his r,,uns the Fri<trs pa.ssing to St. S<tbinaľs on the 
Aventine, tlieir ~wo great Orders were universal
ly considered the chief mecins employed by Al
mighty God to renew - in the strictf3st adherence 
wiih the Pope a.nd the Holy Seat - the jervou,r of 
e_hristians· during the lnter Middle Ages. 

Ncnv-is tli.e moment wl/,en also the Souial Action 
of the Mid<lle, Age Catholicism had a no-table 
expansion through the ins.titu.tion of the Order of 
the Most Holy Thrinity for the redemption of 
Christiän Captives h eld in sla.very by- the Moors 
of -{lfrica. Its Founder, St. ]ohn Of Mathá (1169-
1213), bom in PrQvence (Frarn;e), died in Rome, 
at St .. Thoma.s in Formis on Celio. 

He did his noble worlc in concert with St. Felix 
vf Valois (1:(.27-1212-). Their ľdigious ctre robed in 
1.(!Ta·te· an.d wear .on their brea,sts a red and blu.e 
cros,s; two colqrs which, some-times, som.e A.me
ricun ·histori~ns and; poeťs tho1iglit having ins pired 
th,e fonrí. as well the :colors of the Americ<tti Fla.g. 

. -Tlie Pc,pq,py, in• tliis Cen,tztry, had two óutstan
dúig and brillíant st.c,rs of sanctity. 

Bless,ed [!enedict XI (1240-1303), born at Trevi
sq, Mast~J- General of his Dominican Order, was 
created Cardi,u,l and Bishop of Ostia. In. sueh a 
dígn.ity, he· was Nl{.ncio .for Boniface VIII ani!, a 

· slicces:Jul peacemaker in several Countries. ľn the 
itin;ft months of his Pontificate, he had donne n.mch 
tq_ reform Cfwrch discipline and to repress abuses. 
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Another sta.r of sanctity was the Blessed Pope 
Urban V, wh.o mled the Clmrch for eight years, 
(1362-1370), during the disastrous perlod of the 
exile of the Papacy at Avignone (France). Urged 
by St. Bridget of Sweden and by St . Catherin,e of 
Siena.,,. he resolved on pitt.ling mi end to this abnor-
1rwl condition of things, and entered Rome in 
t.riumph on 1367. 

After the Saints of the Social Action oj the 
Church mid the saintly Popes, t his same Century 
~as characterized by a mdiant ha.Io of saint 
íVomen God ha.s now setit to His Clwrch with. cc 
stinwlating J~essage of spiritual reneu;<tl. Glo
riously also now Rome wa.s· the historical Center of 
tlteir action. 

The leacling spirit among them wa.s St . Bridget 
(l.304-1373), bom of a' noble Swedish family. Left 
widow, she founded the Monast:ery of W adstena, 
in her Natio,i•,. thus institnting the Order of the 
Most Holy Sav1'.ozir, alias Bridgetines. Pope Uľba• 
no V c,onfinned it~ Rule s . A chamcteristic of this 
holy Lady were her nuľrvellous -Visions cmd Re
vel<itions, atways precious to contempluti·ve souls. 
Slw died in: Rome,, in c< the l-/..oly City whose 
-~treet,s - m.:cording to her V isions - have a 
golden floor dressed in purple )), in account of its 
Martyrs and Saints of old . 

$even. years <tfter St. Bridget, in the same Rome 
died St: Catherine of Siena (1347-1380), herself 
faimured with super1U(lltrnl graces. Belonging to 
t:he · Thitd Order oj St. Dominic, she 1,vas indef a
ticable· in h.er sen;ice oj the pooľ, in the direction 
of her fellows, in the c01wersion of the sinners and 
Út secu.ring the pé<ice of tlie Clw.réh in lt<tly . 

By her vi•sit to Avignori, site was instrumental in 
bringing about • ·the retuni of the Po pes to Rome. 
Her body, in Rome, rests in the Minerva Church. 
She is one of the Patron Saints of the Eternal City 
as well ás - with St. Francis - the Primciry 
Patron Sa,in't oj Ttaly . 

Onl'ľ four years q,fter the death of St. C<ttherine 
oj Siena, in, Rome was .born St. Frances, ·the 
Foundress <>/ the Obla.tes of To,- dei Specchi (1384-
1440). W hmi twelve years olcl, she married Lorenzo 
Ponziani. F'a.voiired by God with ci rich gift of 
prnyeľ, this wcis, anyhow, her axiom: « A wife 
i~ bounťl to leave her devotions at the Altar and to 
find God in. her household work )J , 

ťhis deep jeeling of her duties made F;ances 
Ponziani a model to the Roman m.atrons - then 
so not01iou.sly luxu,rious and itlle - of ,her tíme. 
Only when she was left widow, she joined the 
lns_iitnte of the Obktte.s slz,e hacl previ;ously foun
d<id. She iv.as fa1;ozired wit:h cuntinzuil Visions of 
an An,gel. 

A miiwr Pa.tron Saint oj Rome, lier Sihrine, at 
S. Maria Nova, is greatly venerated. 

PETER C. CHIMINELLI 

... 
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SPO.M IENKY N A • R I M. Slovenský obzor 

Každý človek rád spomína na najkrajšie ch'Vile svojho ži
vota, lebo niet krajšej zábavy vo vofoej chvíli, ako ked' sa vo 
spqmienkach vracia:rp.e na- známe m.iesta, medzi známych íutlí a 
ta,kto sa aspo.11 na éhviľ-kt1 u.c,ilujeme zabudnúť na každodenné 
stai:osti. Ja som prešiel uz hodný kus •sveta. Videl s,om skoro 
celú Europu a na mn.0];1.é: miesta mi ostala krásna spomienka. 
Lenže najkrajšie a najpríjemnejšie sú mi spomienky na Rím, 
na toto mesto, ktoré nie nadarmo už od storočí sa nazýva Več
ným, Ie,h_o darmo s.a svet mení, darmo mnohé mestá predstihly už 
Rím veľkosťou a počtom obyvateľstva, Rím jednako ostal a osta
ne na večné časy hlavou všetkýcih miest n a svete a duchovným 
strediskom nielen l)ľe katoliko;v a kresťanov vo všeobecnosti, ale 
pre všetkých kultúrnych ľudí vôbec. Preto ľudia zo všetkýt!h 
kančfo sveta s . toľkou rados-ť0u využívajú každú p-rHežitosť, aby 
mohli ru,poň na krátky čas navštíviť Rím. A ja so_m šťastný, 
že mi Pán Boh doprial v tomto krásnom meste preži-ť niekolľko 
rokov. Niekoľko rokov som t eda v Ríme prežil a ani jedrn qeň 
z toho nehol préžitý nad~mo, lebo každá hodina, strávená. v 
Ríme, obohatila moju dušu o nové krásy, o nové d:uše-vné hod·· 
noty. 

Teraz sa mnoho ľudí poberá na púť do Ríma. Keby m.i bólo 
moiné, aj j-a by som ·sa veľmi rád pripojil ku týmto náb_ožným 
pútnikom, aby som sa na.vrátil na posvätné miesta, pokorne 
pokľa.kol nad hrobom kniežaťa apoštolov s-v. Petra, aby S<Jm 
vzdal hold Ná:méstrúkovi Krista Pána, pápežovi Piovi XII., aby 
som navštív11 tmavé podzemie baziliky sv. Klemen ta, kde odpo
čívajú v ticho.sň telesné pozostatky · sv. Cyrila, viero?lvestcu sl0-
vens1t~ho národa, ktorý tiež' prišiel do Ríma, aby tam strávil 
posledné, roky svojho požehnaného, svätého života. Prezrel by 
som si iriova veľkolepé zrúca,niny Kolossea, kde vylievali za 
Krista , a jeho vieru svoju krv prví mučeníc~, kolen_ačky. ·by _s?m 
prešiel pp Svätých schodoch neďaleko velkolepeJ arc1ba?liky 
Lateráns-kej, aby som sa Spasitefovi podla koval za veľky . d:3-r 
Vykúpe:nla: &Qstúpi,l by som do podzemia katakomb, kde tls1c
ročné ticho ,prerušované je iba nábožnou modhtbou a vzdycha
mi pútnikov, ktorí na týchto svätých miestach prídu si načer
pať posilnenia vo viere a nábožnej horlivosti Hej, veru rád by 
som s,a: pripojil .k pútrdkom; ktorí idú do Ríma, lebo do Rím~ 
chodi<a s fa·dosťou tí, č,o tam ešte nikdy neboli, ale s väčšou r a
dosťou sa tam vracajú tí,: čo tam už boli, lebo na Rím sa nikdy 

~-h _P'á~6žské pozehnanic na svätop eterskom námestí 

·Prví slovenskí pútnici v Ríme. 
Začiatkom apríla priletela do Rí
m;a ľprvá !f>kUplina giov~nských 
pútnikov z ÚSA, kto,rú vypravil 
a osobne doprevádza p. Eden Ra
dič, majítel' známej Slovenskej 
cestoynej kan-celárie v Chica.go, 
ru. Pútnikov p,a rímskom letišti 
privítaJ ' riaditeľ Slovenskej In
formačnej Kancelárie Dr. Ignác 
Zelenka, ktorý sa tiež postaral 
o ich poihod1né ulbytova:nie a prí
jemný rpobyt vo Večnom meste. 
Medzi pútni:kmi, ktorí prišlí do 
:Ríma sláviť Veľkú noc a získať 
si jubilejné odpustky, sú aj dva
ja priatelia nášho časopisu p. 
(Fred siezák z Orchard Park, 
New Yo:r,k a pí Verona Zvanek 
z Detroit, Mich. 

_ << Dobrý Pastier >> obnovený. 
Po niekoľkomesačnej prestávke 
úra-dny orgán Sdruženia sloven
skýqh katolíkov v Amerike « bo
brý Pastier » žač_al znovu vy
chádzať. Do boihatého dvojčísla 
január-február okrem iných pri
š~l hl. predseda SSK vdp. A. J. 
Kushner člá;nkom « SSK a sve
tový katolicizmus », v •ktorom j"e 
načrtnutý praco,vný prograim 
SSK: boj proti komunizmu, •boj 
proti neve:rectvu pomocou kato
lfo~ej a:k~ié1 starostlivosť o slo
ve-nských utečein0ov, kultúrna 
čiľllnoSť a starostlivosť o mládež. 
V d>vojr.ísle j•e tiež úra,dne ohlá
sená púť, ktorú v ,lete privedie 
de> Ríma hl. duchovný SSK dlp. 
Pavel Pekárik. « Dobrého Pa
stiera » rediguje horlivý hl. ta
jo:nmík SSK -p. Martin Kopunek, 

·-u- ktorého si ho mofuo aj dbjed
nať ,na adrese : Mr Martirn Ko
punek, 212 E. P atterson ~t-: 
Lansford, Pa, USA. Celor-0cne 
predplatné na čas.opis obnáša: 
1,50 dol. 

i 
Uspechy slovensk~ho ,m~a 

v Amerike. Akademicky ma:l:tar 
Jo-zef Satin z Nitry, ,ktorý pri
šiel z Europy do Spojen&oh Stá_
tov pred dvoma rokmi, _mal u:ž 
v Amerike ·viac úspešných vý
stav svojich oh-razov, ktoré pred
stavujú jednak Slovensko ·a jed'" 
nak _sú už na nich aj americké 
motívy. Od 5.- d-0 13. marca 
t. r. ma:l m-ajster Satin výstavu 
v meste Whiting, Ind'., kde žij"e 
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väčšina obyvateľstva slovenské
ho pôvodu. Na otváraní výstavy 
prehovoril mayor mesta et. p. 
A. Kováčik, Rev. Ján Lach a Rt. 
Rev. C. M. Mlynarovič. Výst~va 
bola veľmi pekne navštívená. a 
slovenská i americk4, tlač vyslo
v:ila sa o nej pochvalne. 

Akcia za. slovenský koncert v 
l?ímf'. Ako sa dozvedáme z dô
veryhodného p.rameňa, boly už 
za.počaté prípravné práce na u
,sporiadanie konicertu vy(Ilikaj!'Ú,'
cej slovenskej huslistky sl. He
lenky Eliášovej a prof. V. Prigo
du z New Yorku po-čas Svätého 
roku v Ríme. Koncert by sa u
skutočnil buď koncom leta alebo 
začiatk•J,m jesene a na programe 
by holy vynikajúce slovenské i 
svetové husľové skladby. O t e:n 
to koncert už teraz sa prejavuje 
živý záujem. 

Valné shromaždenie Sloven◄ 
sl,ébo komitétu v Pa:ríži. 5. feb
ruára t. r. bolo Valné shromaž
denie Slovenského ,komitétu v 

· Parfäi. Po otváracom pre:f~ve 
úraidujúceho podpresedu Dr. Jo
zefa Mikuša, -baly podané refe
ráty o činnosti v uplynulom ro
ku a zvolený nový výbor. Za 
predsedu bol zvolený Msgr Paul 
Bottinelli, za úradujúceho pod
predsedu Dr. Jozef Mikuš ,a za 
úradujúceho tajomníka Dr. J o
zef Srámek. PredsedO.JD.. sociál
nej komisie ostáva :naďalej Dr. 
Ladislav Janikovič, predsedom 
tlačovej komisie prof. Miloš 
Smol. Slovenský komitát v Pa
ríži má už 280 členov, v čom za 
rodiny sa počíta len jej hlava. 
Adresa Slov:enského komitétu v 
Paríži je táto: Comitéď Aide aux 
Emigrés Slovaques en France. 
15, ·rue MauTice Rouvier, Paris 
14-e, France. 

Slovenský klub v Londýne? 
Alm oznamuje časopis« Vatra». 

· na schôd~ke londýnskych Slo
vá:kov, ktorú na 28. januára svo
lali ~imovníci Sväzu, slovenských 
študentov a Sdružénia slovens
kej mládeže vo Veľkej Británii, 
bol okrem iného zvolený štvor
členný prípravný výbor, ktorý 
vypracuje organizacný poriadok 
k zaloieniu .Slovak Club Ltd., v 
ktorom sa kraja:nia budú môcť 
stretávať a kde si budú môcť 
vymieňať svoje názory a náhľa
dy. 
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nedá nedá zabudnúť a čím dlhší čas uplynie od Vášho odchodu z 
Ríma, tým väčšia je Vaša tú~ba,, a;by ste sa doň vrátili. 

Mnohí ľudia sa boja trov, ktoré budú mať za cestu d'o Ríma. 
Nemyslia na to, že peniaze minú aj na daromnejšie veci alebo 
ich držia u,J,ožooé v baniká:ch. A keď aj pre tuzemský život môžu 
si za peniaze nadobnúť príjemné veci, pre budúci život si ich 
nadobudnú len tak, keď svoje peniaze použijú na bo:humilé 
ciele. Nuž a či môže byť bohumilej•ši cieľ, a:ko putovať do Ríma 
kde každá piaď zeme pokropená je krvou mučeníkov? Itde ~ 
tisícročných chrámooh pochovaní sú ·najmocnejší orodovnici pred 
Bohom a kde Námestník Krista Pána na zemi bdie nad blahom 
všetkých veriacich ? · 

Mladý človek rád rozpráva o svojom detstve a dospelý člo
vek o svojich životných skúsenostiach. Keď ja budem starý a 
obltlopí ma, ak Boh dá, krúžok mojich detí a vnúčat, nuž bu
dem im rozprávať o Ríme. A viem, že to bude najkrajšia chvíľa 
nielen pre mňa, ale aj pre tých, ktorí ma budú počúvať. Preto 
kto len môže, nech iďe do tohto Svätého mesta počas Milo~ti
vého roku a keď sa vráti v kruhu svojich najdrahších iste · za
ktIBÍ tie najkrajšie chvíle, keď im bud~ rozprávať o zázračnej 
kráse, ktorú v Ríme na. vlastné oči videl. Veď, kd~e rode je-ne-. 
bo také belasé a slnce také jasné aiko v Taliansku? Kdeže lnde 
vypína sa kupola taká kráiSdl'a, veliká a mohutná aiko nad hro
bom S'V. Petra'? Kde inde sú také nádherné maľby svätých a 
vyvolených božích ako v Sbdovej kaplnke vo Vatikáne? A kdeže 
sú také prekrásne, bohaté a velebné chrámy ako v Ríme? Niek
to by povedal, že je to iba pastva pre oči. Ale nie je to pravda. 
Veď človek skrze dar zraku obohacuje tam svoju dušú a zo
šľachťuje svoje srdce. A potom počas Svätého rokú je iba v Rí
me moŽlné obsiahnuť velilký dar plnomocných odpustkov, keď 
navštívime štyri hlavné chrámy a vyspovedaní vykonáme si od 
sv. Otca predpísané modlitby. Oj, nijaká obeta, ktorú človek 
musí priniesť, keď sa vyberá na púť do Ríma, nie je veľká. Prí
tomnosť vo Večnom meste tisícnásobne vynaihradí každému 
všetky námahy. Preto choďte do Ríma, vykonajte si J;>Úť počas 
Svätého roku a j·a, ktorý nemôžem, lebo nemám ani pasu, ani 
iných možností, budem Vás v duchu sledovať a s Vami sa 
modliť. 

G. P. 

Poznámka. - Tento c.lánok sme dostali od Slováka, ktorý 
žil dlhé roky v Ríme .a teraz sa nachodí v jednom IRO tábore v 
Nemecku. 

SVÄTÝ ROK 

Odpusť nám, Pane, naše viny 
a tých, čo hriechy pášu 
na,vráť do svätej domoviny 
l,de uzrú 'l'voju spásu. 

1950 

Nech spočinú zas v Tebe ľudia. 
<wr,raj im sla(ll<ý návrat 
Qi uveď takýieh, kt.orí blúdia 
clo tône Tvojich záhrad 

N'.ooh všetkých ľudí Jáska spojí 
a Tvoja milosť svätá 
Nech sme zas všetoi jba Tvoji 
vo všetkých kútoch Sľet.a.. 

Anna Bueleua 



·s á z fl; k a Panny 

Z rímskych chrámov, zasvätených k úcte Pre
blahoslavenej Panny Marie, najväčší, najkrajší 
a najslávnej,ši je bazilika- Pa:nny Marie Vel'kej 
(po t~:pl.Sky Santa Ma.ria Maggiore) n;,i Esqui
line. Legenda hovorí o zal_ožení tohto slávneho 
cb.rámu toto: Za pápeža Liberia, ktorý panoval 
v rokoch 352-366 ,žil v Ríme vznešený patríciu:s 
Ján s manželkou. Keďže hemali potomstva, chcé
lr svoj majetok obrátiť ik úcte Preblahoslave
nej Panny Marie, a preto Íl! prosili, aby im vnu
kla spôs(!b, akým to majú ·spraviť. Panna Maria 
ich prosbu vyslyšala a uprostred najhorúcejšie
ho leta, v noci na ,5. augusta roku 352 zj-avila s-a 
vo sne tak Jánovi, ako aj pápežovi Li!beriovi, po
vediac im, že na mieste, kto,ré bude rá1t-o pokry
té snehom, má byť postavená svätyňa na ,jej 
poctu, A oz~j, sotva svitol nový deň, e-elý Rhn s 
nemalým údivom videl,. že temeno pahorka E
squilina pokryté je krásnym bielym snehom. Pá
pež, ktorý ta čoskoro prišiel, hneď označil mie
~to snehom pokryté a vznešený mešťan Ján dal 
_povolať staviteľov a robotn$kov, aby na vyzna
čenom mieste vystav:'!,li krásny chrám. Až dodnes 
založen_ie chrámu sa svätf clňa 5. augusta a na 
pamiatku snehového zázraku otvorom v po
vale sypú sa biele lupene Jas-mínového kvetu, 
ktoré zná:zorňujú zázračný letný sneh. Ľud z 
okolitých štvrtí tiež~ veľmi ča;sto na označenie 
tohto chrámu používa poeťický ná:zov bazilika 
:panny Marie Snežnej. Vo vatiká;nskych spisoch 
používa sa však veľmi č~to názov bazilika Li
beriova, keďže pápež Liberius bol jej zakladate
ľom. 

Od založenia až po dne&né časy bola aj bazili
ka Panny Marie Veľkej často opravovaná a pre
stavovaná. Možno ppvedať; že v pôvodnej po-do
}:>e ostala vlastne iba jej hlavná prostre<4uá loď, 
ku kto,rej bolo pristavené_ niekoľko bočných ka
plniek, kým vonkajšok chrámu bol jednak o'bo
stavaný niekoľkými budovami a jednak oblože
ný travertínovými platňami v apsidovej časti, 
ký;m ku priečeliu bola pristavená pr~sieň pod 
oblúkovou balustrádou. N~ námestí pred•bazili
kou _na vysokom mramorovom s.tipe, ktocy po
chodí zo starovekej baziliky cisára Maxenda, 

. umiestnená je krásna socha Prebla;hoslavenej 
Panny Marie. Ponad budovu celej baziliky pnie 
sa k nebu veža, vybudovaná v XIV. stort-o.čí, kto
rej kríž je najvyšším bodom v celom Ríme. Z 
predsiene vojdeme bránou do hlavnej lode, kto
rá pri svojej dížke 86 metrov a nezvyčajnej šír
ke pôsobí nezabudnuteľným dojmom. Sty;ridsať 
krásnych stípov oddeľuje hlavnú loď od boč
ných lodí a nesie mohutnú nadstavibu, ponad 

· ktorú sa rooprestiera prekrásna pov&;la, pokla
daná za najkrajšiu na svete. Táto ipovala bo~ 
urobená na vzor tej, ktorá kedysi krášlila pred
sieň starorimske!to Panteonu a jej ozdoby pozlá
tené sú prvým · zlatom, ktoré bolo dovezené do 
Europy z novoobjaveného svetadielu - Ameriky. 
Toto zl!3-to podaroval bazilike španielsky kráľ 

Marie Veľkej. 

ktorý bol tradične protektorom a čestným ka
nonikom baziliky a jeho bronzová so.cha stojí 
v jej predsieni tak, ako v predsieni svätopeter
ského chrámu socha Karola Veľkého a Kon
štantína Veľkého. Pozornosť si zasluhuje aj pre
krásna dlažba, vyhotovená na spôsob perzského 
koberca z naj,vzácnejších kameňóv a mramorov, 
pochodiacich poväčšine zo starých pohanských 
palácov a chrámov. Steny nadstavby' medzi stl
pami a povalou vyplnené sú mozaikovými obraz
mi, predstavujúcimi výJavy: zo Starého Zákona. 
Táto vzácna výzdoba pochodí z čias pápeža Six
ta m., ktorý panoval v rokoch 432-440. Z čia.s 
toho istého pápeža pochodia aj mozaiky na ví~ 
ťa:z:nom oblúku, predstavujrúce príchod a detstvo 
Ježišovo. Na najvyššej časti oblúka je obraz 
Spasiteľa, seq.iaceho na tróne. Mozaiky v wpsi
de pochodia z konca XIII. storočia a predsta
vujú víťazstvo Panny Marie, ktorá sedí ba tró
ne so svojim Synom. Okolo nich sú zástupy a
njelov a pri ich nohách apoštoli a svätí. Y úzad,í 
apsidy je pápežský trón a ostatok j_e vyplnený 
lavicami krásnej práce, v ktorých sa schádzajú 
kanoníci ba·zilíky na odbavovanie svojich modli
tieb .Hlavný oltár stojí v ,popredí víťazného o
blúku uprostred hlavnej lode a na ·štyroch por
fýrových stipoch vypína sa nad ním krásny bal
dachýn. Aj urna, v ktorej odpočívajú telesné po
zoi,tatky Sv. Mateja Apoštola, je vyhotovená 
zo vzá-cneho porfýru. Zpred oltára schodí sa 
krároymi mramororvými schodmi do konfesie, 
kde sú uložené po.zostatky jasličiek, do ktorých 
·bol uložený malý Ježiško po narodení v betle
hemeskej maštálke. Toto· je najvzácnejšia relik
via v celej bazilike a mnoho veriacich z celého 
sveta prichodí sem, aby v-zdalo úctu tejto jedi
nečnej pamiatke na detstvo nášho Spasiteľa 
a hold jeho Matke, ktorá je v tomto chráme uc
tievaná. Pred pozlátenou bronzovou mrežou. za 
ktorou sú pozostatky jasličiek, je socha kľačia.
ceho pápeža Pia IX. 
Hneď na začiatku pravej lode je vchod do bap

tisteria (;miestnos½: v ktorej. sa udeľuje sviatosť 
krstu). V terajšej podobe pochodí z roku 1605. 
Na výzdobe miestnosti okrem .iných umelcov 
pracoval aj sochár P. Bernmi, ktorého syn Va
vrinec ~tal sa najslávnejším staviteľom a sochá
rom v službách pápežov v XVII. storočí a zane
chal po sebe toľko ,prekrásnych diel, že keď um
rel, nenašlo sa sochára, ktorý by qol mal odva:
hu urobiť pre neho pomník, keďže najkrajší 
po~k postavil si Bernini sám svojimi dielami. 
A , tak až dodnes je hrob Bernl.niho neďaleko 
hlavného oltára tohto chrámu označe.Ilý iba jed
noduchou kamennou platňou. 

Vpravo od. bap,tisteria je vchod do sakrestie, v 
ktorej je tiež niekoľko vyniakajúcich umeleckých 
pamiatok a zo sakrestie je vchod do kaplnky Sv. 
Michala, odkiaľ sa dá vyjsť na nádvorie, ozna
čepé stlpovým kame11nýn;i. k,rížom na pamiatku 
obrátenia Henricha IV. francúzskeho kráľa. V 
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prehliadke chrámu pokračujeme návštevou v 
kaplnke relikvií a konečne ~a dostaneme do pra
vej veľkej kap1nky, nazvanej podľa zakladateľa 
Sixta V. kaplnkou Sixtovou, alebo kaplnkou Pre
velebnej Sviatosti Oltárnej. Staviteľom tejto 
,prenádhernej kaplnky je Dominik Fontana, kto. 
rý ju vyhótovil na konci XVI. storočia. Pôdorys 
má ,podobu gréckeho kríža a jej povala sa kle
nie do mohutnej kupoly, zakpnčenej vysokým 
svetlíkom. Baňa kupoly ozdobená · je peknými 
freskami (maľ1bami na omietke), ktoré boly 
konc('}m minulého storooia 0pravené. Pod kupo
lou je veľkolepý oltár Najsvätejšej Sviatosti. 
Styria anjeli nesú svätostánok podoby kaplnky, 
vyhotovený celý z p·ozláteného bronzu. Tak orí
gfoálnosťou poňatia, ako aj hodnotou prevede
nia patrí tento oltár medzi najkrajšie diela ha
ziliky. Po schodoch z mramoru možno sa d0stať 
do priestoru pod oltárom, kde je urµiestnená ce
lá maličká kaplnka. Táto kaplnka stála v sta
rých časoch·,necfäleko bazil..Ucy Panny Marie Ver
kej a boly v nej uložené pozostatky jasličiek, 
ktoré sú teraz pod hlrunvým oltárom ba:ziliky . . 
Kaplnka bola sem prenesená celá i so základmi, 
lebo aj] ona je vzácnou pamiatkou 2Jbožnosti. Ste. 
ny Sixtovej kaplnky pokryté sú vzácnymi mra
moroyými O'Zdobamí, no nad všetky iné · vynikaju 
bohatstvom sôch a reliefov dvia proti sebe stoja. 
Ce pomní:ky, ktoré vyhotovil Dominik Fontana. 
Pod jedným odpoči:vajú telesné pozostatky pá
peža Sixta V., zakladateľa kaplnky a pod dru
hým odpooíva večný sen pápež Pius V. 

Oproti Sixtovej kaplnke na druhej strooe 
hlavnej, lode je kaplnka rodiny Borghese, pome
novaná podľa pápéža Pavla V., ktorý pochodil 
z tohoto slávneho a bohatého rímskeho rodu. 
Táto kaplnka bola dostavanli roku 1611 a je.i 
pôdorys i hlavné staviteľské línie sú podobné 
kaplnke Sixtovej. lež jej výzdoba je ešte bohat
šia a veľkolepejšia, ta:kž'e všeobecne ju volajú 
klenotom rímskeho umenia. Na jej yýzdobu bo
ly použité najkrajšie .mramory a najchýrečnejší 
umelci štetca a dláta sa pretekali v jej okrá
šlovaní. Steny, pokiaľ nie sú zastavané krásny~ 
mi náhrobnými pomníkmi pápežov, vymaľované 
sú nádhernými freskami ·zo života Panny 
Marie, takisto ako aj obrazy, zdobiace vníi.tro 
kupola-vej bane. Sú to diel-a Madernu, Reniho, 
Lafranca a mnohých iných. Pod náhrobníkmi 
odpočívajú pápeži Pavol V. a Klement vrn. Za 
najvizácnej:šiu pamiatku kaplnky sa pokladá zá
zračný obraz Panny Marie, ktorý podľa podania 
namaľoval Sv. Lukáč Evanjelista. Aj ikeď nov
šie bádani·e dokazuje, že obra-z maľo,vaný na ce
drov~j doske, pochodí z neskoršej doby, jednako 
je on veľmi uctievaný a v časoch D'ajväčšieho 
nebezpečenstva, poč-as moru, vojen a iných poh
rom nosia · ho v procesii: Aj počas Sv. rokov sú 
pri tomto obraze zv-láštne IJiáboŽe!nské slávnosti 
a pobožnosti. Oltár, na ktorom je uložený tento 
o,br~z, vyzdobený je veľkou tabuľou z najvzác
nejšieho kameňa lapislazuli, ktorá J'e veľkosťou 
i krásou jediná na svete. Ostatné ozdoby sú plné 
zlata, striebra a drahokamov. Obra:z je však vi
diteľn,ý len pri mimoriadnych príležitostiach. I
nokedy je zakrytý ochrannými dvierkami p'red 
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vplyvom prachu a iných veci, ktoré by ho 
mohly poškodiť. V krypte -pod kaplnkou je po
chovaná 11&.j.krajšia žena sveta, sestra Napoleo
na Paolina, vy<latá do rodiny Borghese. S rado
sťou hodno zaznačiť, že v tejto prekrásnej ~a
plnke pred pol stdročím pryý raz obetoyal Bo
hu nekrvavú obetu Nového zákona slávne patm
júci pápež Pius XII., ktorý po svojom zvolení 
na Stolicu Sv. Petrá vykonal v nej zbožnú náv
števu, 

Smerom ku vchodu nachodia sa_ ešte dve kapln
ky. Staviteľsky je veľmi zaujímavá ·a smelo 
riešená kaplnka Sforzóyská, ktorá bola posta
vená podľa nákresov veľkého umelca Micheľan
gela staviteľom Jakubom delia Porta. Zeleznou 
mrežou je uza-vretá kaplnka Cesi, v ktorej vidíme 
na hlavnom oltári krásny kríž s Ukrižovaným. 

Zo zázra~ov, ktore $a viažu k bazili.ke Panny 
Marie Verkej, spomenieme aspoň ten, ktorý sa 
stal na prímluvu Matky Božej na Veľkú Noc ro
ku 590. V Ríme zúril strašný mor a ľudia ·pa~a.li 
aj na uliciach za obeť tejto ·ukrutnej ch6roby: 
Vtedy vošiel pápež do baziliky Panny Marie Veľ
kej, vzal na plecia zázračný obraz a na čele 
prócesie niesol ho cez mesto. V blízkosti An
jelskeho hradu bolo počuť nebeský spev a na 
najvyššom bode téjto stavby ob3avil sa anjel, 
ktorý vkladal svoj, ineč do pošvy. V tej ch:víli 
prestala v meste zúŕiť strašná choroba a na pa
miatku zázraku na vrcholci A_njelskeho hradu 
bola postavená socha anjela. Podľa tradície po
čas prvej vianočnej on;iše, ktorú pápež slúžieval 
v bazilike Pftnny Marie Veľkej, chór neodpove
dal na spev pápeža pri oltári, lebo, ako sa verí, 
pápežovi Gregorovi Veľkému odpovedali sami 
anjeli, zve-stujúci veriacim ŕadostnú novinu o na
rodení malého Ježiška. 

V bazilike Panny Marie Veľkej je p9chované 
mnoho vynikajúcich mužov, medzi nimi viac pá
pežov, z ktorých je 12 vyhlásených za sv.ätých. 
Pohľad na baziliku z námestia Esqúilino je 

ešte krajší a mohutenejší. Vežu 'baziliky vidíme 
v úzadí budovy, kým v popredí vypínajú sa pek
né kupoly nad kaplnkami Sixtóvou a Borgh_e
skou. SamQtná pdlkruhpvá apsida bapliky, o.:. 
bložená bielym travertínom, tvorí majestátny 
oblúk, ku ktorému sa vystupujé mohutným scho
dišťom od námestia. Stred nämestia je ozäobený 
egyptským obeliskom, ktorý bol kedysi okrasou 
mauzólea cifára Hadriána (teraz Anjelsky 
hrad) . Pár tohto obeliska stojí na námestí pred 
kráľovským palácom Quirinálom, ktorý b'ol až 
do zániku pápežského š~á:tu v ~inulom storočí 
pápežským palácom, kým po nastolení Ta:lHm
skej tepublik~ roku 1946 stá) sa sídlom preziden
ta Taliánskej republiky. 

Ján Okáľ 

Všetkjim spolupraccw1iíko111, horliteio.m, 
predplatiteľom a čitateľom "8,?,imq „ 
želáme 

RADOSTNÚ VEĽKÚ NOC 
Redakcia a vydavateľstvo 



HLAS s v. OTCA 

TREBA SA MODLIT', ABY Z KREST'ANSKEJ OBNOVY 

MRAVOV ZRODIL SA NOVÝ PORIADOK, Z,ALOŽENÝ 

NA PRAVDE, SPRAVODLIVOSTI A MILOSRDNEJ, LASKE. 

V nedeľu 12. marca 
t.r. sv. Otec Pius XII. 

obrátil sa na biskupov celého sveta en
cyklikou (okružným listom) « Anni Sacri ». 
v ktorej ich vyzýva, aby pov.zbudili kň•azo;v 
i laitkov k práci za kresťanskú obnovu mro
vov a usporiadali 26. ma!'Ca t . j . na smrtnú 
nedeľu ~rížovú výpravu modlit ieb za nasto_ 
lenie porŕatlku, založeného na pravde, spra
vodlivosti a milosrdnej lás'ke, Prvú časť en
cykliky prinášame v slovenskom preklade: 

Svätý rok nám už priniesol mnoho radosti 
a útechy. Do Ríma, z ktoréb,o od samých počiat
kov Cirkvi vyfaruje čisté svetlo evam.jelij!llej, 
náuky, priputwaly zástupy veriacich zo všet
kfoh kútov sveta. 'Priš1y do Petrovho sídla nie
len preto, aby vykúpilý vfa.stné viny, ale aby 
aj zadosťučmily za hriechy sveta a vy:prosily ná
vrat spoločnosti k Bohu, z ktorétho jedine môže 
sa zrodiť pokoj srdca, svornosť občanov a bla
hobyt národorv. A vieme. že tieto prvé ·skupiny 
pútnikov sú a!koby predvojami tých, ktoré ešte 
ešte častejšie a početnejšie budú prichádzať v 
pri:azruvom období. Môžeme preto dúfať, že Svä. 
tý r-dk priJi,esíe ešte hojnej,šie a spasiteľnejšie 
plody. Jednruko, a'k pohľady na faito skupiny 
pútrJ.kov ná.s milo potešily, nechýbajú Nám dô
vody k obavám a úzkostiam, ktoré zarmucujú 
Našu otcovskú dušu. A v prvom rade, hoci vojna 
sa už temer všade skončila, niä ešte kýženého 
pokoja, pokoj•a trvalé'ho· a pevného, kto?"ý by 
zdáme urovnal mnohoraké a stále vz.rástajúcé 
rozpory. Mnohé nárqdy s i robia navzájiorn ťaž
kosti, a keďže niet medzi n,imi dlôvery, pr~tekajú 
sa v z.brojení a nechávajú srdda. ľudí v úžkosti 
a neistcte. 

Avšak, .čo -sa Nám id?- byť nielen najväčším 
zlom, ale aj koreňom všetikeho zla, j.e sikutočnosť, 
že nezriedka pravda sa nahradzuje lžou a 16.ž sa 
použív,a za inástro.j ·sporu. Niektorí ľudi'a. zained-· 
bavajrú ná;boienstvo akoby holo vecou bezvý
namnou, kým ~ ho dokonca vypudzujú z rodin-
11ýc:h a ·sociálnych kruhov ako 7,.vyifok starých 
predsudkov. Miest01naboženstva sa zvelebuje sú
h"Tomné i verej..-ié ne:miabožstvo, následkom čoho, 
po odstránení Boiha a jeho zákonov, mravy- ne
majú viacej, níjaJkého zákiladu. Dellil1a tlač ai pri. 
líš často hrubým spôsobom 7Jlevažuje nábožen
ský cit, avšruk neváha rozširovať najhnusnejšie 
nec,udnosti, ktor"é drážclia a vábia k hriechu út
lu detvu a zradenú mJád.ež a spôsobµjú jej neo
dbad.'11iuteľ'ná škodu, 

Lud je z,avádzaný falošnými sľubmi a hucka
ný k nenávisti rivalite a vzbú:r:e, najmä v tom 
prtpade, keď sa už podarilo z jeho srdca vykore
niť vieru otcov; ktorá je jediným zdrojom úte
chy v tomto tuzemskom vyhnanstve. Rad ŕadťlm 
sa orgrunizujú a podnecujú násilenstva, výtrž
nosti a. nepo riadky, ktoré rozvracajú hospoďár
sky život a zapríčiňujú nenahraditeľnú škodu 
,spoločnému blahu. 

Predovšetkým však musím_e s nesmiernym zár·· 
rnutkom odsúdiť skutočnosť, že u mnohý0h ná
rodov ~a urážajú a šliapu božské, cirkevné) ľu<l.
ské práva. Duchovné osoby, i keď sú vyznačeiné 
vysokou hodnosťou, sú bu{ľ ods.trai'íované zo 
svoj'ich sídel, posi.elané do vyhnanst.v!l, a žaláro
vané, alebe> sa, im znemožňuje vykonávanie 
kňa:zských po-vinnosti. V nizších i vyšší-ch ško
lách, ako aj v dennej tlačL sa zakazuje vy·kla
dať a ohbajiovať u-čenie Cirkvi alebo úradná cen
·zúr:a ho obmedzuje a kontroluje natoľko, že sa 
zdá akoby na prindp bola povýšená l'ubovôla, 
podľa ktoreji pravdla, sloboqa. a ná!boženstvo ma
jú slúžiť iba svetskej vrchnosti. 
Keďže prameňom tohto nesmierneho zla je od

pa!d!nutie od Boha a opovrhovanie jeho zákoomi, 
je potrebné povzniesť k Bohu vrúcne modlitby 
a prosiť o návrat 'k 'Zásadám, ktoré jedine môžu 
osvietitť lúdslký ro~um, uspokojiť a utišiť d~še 
a. vyrovnať rozpory medzi rozličnými sociálnymi 
vrstvami'. 

Bez náboženského povedomia nemôže by( 
mravnej' a dobre usporiadanej sipoločmosti. Preto 
je nevyhlilutne potrebné, aby ho ikňa.zi pod vaši~ 
vedením udržoviali. Predovšetkým nech sa us1 
lujú v toIX).to Svä:tom. :r.o}m o to, aby ich v~aci 
nielen zanecha;li falošné predsudky a. mýlne pre
svedčenia, uhasili nenávisti a udusili hnevy, ale 
aj sa živili náukou evanjelia a žili takým kre
sťanským životom, ktorým by sa UTýchlila ký
žená obroda mra:vov. 

A keďže kňaz sa nemôže ku každému dostať 
a na všetko ani IJl~tačí, je povinnosťou tých.., 
ktorí bojru.jú v radoch katolíckej akci~1 aby ~rn 
p6máhali svojou skúsenoeťou a SJPOlupracou. Nik
to nech sa neokúňa ani nehlivie vo chvíli, keď 
nadchodia toľké zlá a nebe~ečoostva a keď ne
ipriatelia veselo pracujú na tom, a:~y zničily samé 
základy náboženstva a kresťanského kultu. 

Vyzývame Vás, ctihodní bratia, aby ste zahá
jili medzi .svojimi veriacimi krížovú výpravu mo
dlitieb a p~osili od Otca milosrdenstva a Boha 
všetkej útechy ,potrebnú pomoc na odstránenie 
prítomného zla-. 
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SVATE ROKY XIX. STORO CIA. 
Koniec XVIII. storočia bol búrlivý. Francúz

sko bolo zach'Vátené najprv revolúciou a potom 
sa stalo ohniskom mndhých dlhých vojen. Roku 
1797 obsadily fram.cúzske vojská Rím a odviedly 
so sebou pápeža Pia VI. aJko zajatca. Dňa 29. 
augusta roku 1799 ,pápež v zajatí umrel a Stolica 
Sv. Petra ostala 1J1eoibsadená. KOIIlkláve nemohlo 
byť svolané do Ríma pre neprítomnosť kardiná
lov vo Večnom Meste a rozličné iné príčiny, pre
to zasada;lo v Benátkach, kde bol dňa 14. mar
oa roku 1800 ,zvolený za páipeža Pius VII. Nie 
tak pre pokročilý čas, ako skôr pre všeobecné 
pomery v Taliansku a vo svete vôbec, nebol 
začiatok XIX. storooa ,oslávený Sv. rokom. Sv. 
brány ostaly zatvorené po éelý rok 1800. 

Po Piovi VII. nastúpil na pápežský trón Lev 
XII. Blížiaci sa rok 1825 na 'ktorý malo pri
padnúť tradičné Juib:ileum, pokladal za veľkú 
príležitosť obnoviť v dušiach veriacich stav mi
losti a posilniť ich po ťažkých skúškach vo vie
re. Preto v bulle, ktorú vydal na slávn.y sviatok 
Nanebevstúpenia Pána dňa 24. má,dla takými 
horúcimi slovami volá veriacich na púť do Več
ného Mesta. Cítanie tejto bully v predsieňach 
patriarchálnych bazilik bolo veľmň slávnostné, 
ale najdojímavejšie bolo pa:ed bazilikou Sv. 
Pavla za múrami, z ktorej po požiari, ktorý v 
nej pred rokom vypuk~, ostaly len ohorené 
múry. Lež táto slávnosť pred zhoreniskom po
dobala sa záväznému prísľubu, že slávna bazi
lika Sv. Pavla znova vyrastie v celej svojej bý
vadej kráse a dôstojnosti. I keď sa tento sľub 
stal onedlho skutkom, jednako počas Sv. roku 
1725 namiesto svätopavolSLl.ej baziliky veriaci 
boli povinní navštevovať chrám Panny Marie 
v Zátiberí. 

Jednou z najkrajších príprav na Sv. rok boly 
misie, ktoré dal pápež konať na verejných ná
mestiach Ríma. Najlepší kazatelia zúrodňovali 
duše veriacich slovom božím a poučovaním o 
význame času milosti, ktorý sa približuje. Tie
to misie trvaly .celú prvú polovicu mesiaca au
gusta a počas ostatnej kázne sám ,pápež prišiel 
na, Piazza Navona, kde udelil všetkým prítom
ným požehnanie a :plnomocné odpustky. Nie je 
bez zaujímavosti, že pápež previedol tento veľ
kňazský úkon s balkóna vtedajšieho ruského 
vyslanectva. ' 

· Na vianočnú vigíliu dňa 24. decembra 1824 
bolo slávnostné otváranie Sv. brány na bazilike 
Sv. :Petra. Pápež šiel zo svojho bytu naj,prv do 
Sixtovej ka,plnky a po modlitbách pred Preve
lebnou Sviatosťou v sprievode cirkevných hod
nostárov, ktorí nie$1i v rukách zažaté sviece, 
nesený na tróne sišiel dolu Kráľovskými scho
d ami do predsiene chrámovej, kde udierajúc 
strieborným ,kladivom na múr, otvoril Sv. bránu. 
Medzitým; kým sa zbúral zbytok múru a peni
tenciári umývali prah Sv. brány svätenou vo
dou, pápež sedel na tróne. Potom vstal a nesúc 
vpravejrukekríž a v ľavejzažatúsviecu, za zvu
ku Te D\lwn vošiel na čele procesie do baziliky 
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cez Sv. bránu. V ostatných troch patriarchál
nych bazilikách otvorili za podobného obradu Sv 
brány zvláštni pápežskí legáti-kardináli. 
Počas Sv. roku vykonal pápež Lév XII. mnoho 

návštev nielen v hlla'Vlllýcll bazilikácih, ale aj v 
mnohých iných pamätných chrámoch Večného 
Mesta, takže jeho, horlivosť a zbožnosť bola pre 
pútni:kov najlepším a najkrajším príkladom. Na 
Veľký piatok navštívil pútnický útulok Sv. Tro
jice, kde dvom putnikom umyl nohy a všetkým, 
ktorí boli. pr:ítomní, podával jedlá. 

Jednou z najkrajších pútí bola však tá, 
na ktorú pápež pozval kardinálov a stretnúc sa 
s nimi v bazilike Santa Maria Maggiore, postup
ne navštívili baziliku Sv. Jána v Lateráme, Pan
ny Marie v Zátiberí a konečne došli do vati
kánskej baziliky Sv. Petra, -kde bolo slávnostné 
Te Deum. Nebolo však dňa, aby ulicami rímsky
mi nesmerovaly k chrámom početné púte za spe
vu nábožných piesní a hlasných modlitieb. Mno
hí pútnici mali na sebe kajúcnioké vrecové rú
cha, pod ktorými sa tratily všetky rozdiely po
stavenia a majetnosti. Kresťanská charita mala 
bohatú žatvu činov lásky. Vysoké osobnosti, 
medzi ktorými aj panovníci, navštevovali pútni
cké útulky a okrem toho, že podľa traclicie po
slúžili chudobným pri stole, rozdávali im bohaté 
almužny. 

Prinzivalli vo svojej knihe o Sv. rokoch udá
va, že počas tohto dvadsiateho Sv. roku došlo 
do Ríma vyše 376.000 pútmkov a spomína, že 
len na sviatok Božieho Tela bolo v Ríme 50.000 
cudzincov. Viaceré bratstvá a skupiny charita~ 
tívne pracujúcich laikov sa starali počas Milo
stivého roku o pútnikov, no neprekonateľné bo
lo aj teraz bratstvo Sv. Trojice, ktoré prijalo na 
pohostinstvo celkom 94.000 pútnikov a rozdeli
lo im počas roku 273.000 jedál. 

. XX. Sv. rok zanechall veľmi hlboké stopy v 
dušiach veriacich a pre Cwkev znamenal ozaj 
bohatý prameň vnútornej i vonkajšej obrody. 
Sám pápež pred jeho zakončením vyjadril svoju 
spokojnosť a radosť vo zvláštnej bulle, ktorú vy
dal dňa 23. decembra 1825. Za touto bullou o 
krátky čas nasledovala iná, ktorou sa na dobu 
šesť mesiacov pavoľovaly milosti a odpustky Sv. 
roku pre celý katolícky svet. Po zatvorení S,v. 
brány na vatikánskej bazilike a ostatných pa
triarchálnych bazilikách, ktoré bolo za obvy
klých obradov prevedené dňa 24. decembra 1825, 
nariadil pápež trojdňové poďakovacie pobožnosti, 
ktoré sa odbavovaly v dňoch 26., 27. a 28. de
cembra. 

iUmysel, pod ktorým Lev XII. vyhlásil a vie
dol tento Sv. rok najil.epšie je zvečnený na pa
mätnej medajli, vydanej na túto príležitosť, 
kde pod vybrazením Sv. Petra Apoštola je ná
pis: Ut theshauros Anni Samctioris Tecum a pe
riam (Poklady Svätých rdkov Tebe otváram). 
A ozaj, XX. Sv. rok bol veľkým duchovným po
kladom, ktorý dala Girk~ veriacim, :pokladom 



tým vzácnejším, že nasfodujúce Jubileum r. 1850 
nemohlo byť vyhlásené. · 
- Keby bol pá,pež Pius IX. panoval v časoch 
spokojnejších, dv-a razy počas jelio panovania 
bol by otváral -veriacim Sv:, brá:nu na začiatku 
jubilejných rokov 1850 a 1875.: Lež roky 1849 a 
1850 boly pre pápeža veľ:rp:i !búrlivé a smutné. 
Prinútený na odchod 'z Večného Mesta, nemal 
momosť vydať bullu a tým menej uskutoiSniť or
ga.:nizačne Sv. rok 1850. Oasy 1:>()lly plné bojov 
nielen v Ta1iansku: ~á. Europa zmietala sro v 
revolučných záchvátooh, !ktorých podstatnou prí
Č•inou bóly síce ~ocilfu1ne problfony a nacicmálňe 
národrté hnutia, lež Cirkev utrpelá. v nich aj vte
dy, keď neholy proti nej nam.iérené, ako to už 
býva vždy, keď sa podstatné otá2Jky nerie~ia 
dohodami, ale 2Jbraňou. V Taliansku· boily veci 
komplikovanejšie najmä preto, iebo pápež bol 
súčasne rpanovnitlwm v,eľkého štátu, kto-rý ležal 
medzi 1kráľovstvom dvoch 'Sicílií a pomerne sil
ným kráľovstvom Piemanbs:kým. Tukymto či
nom rozdelený ta'liainsky národ hl'a<läl cesty k 
sjednoteniu a je zrejmé, že Pápežský štát cítil 
ako prekážku týchto svojich snáh, čím .sa do
stalj. akosi nevdojak politickí bojovníci do proti
ci11kevného b-oja. Navonok sa tento národný 
problém vyriešil sjednotením Talfainska roku 
1870. Lež toto sjednotenie'. znamenalo n a druhej 
strane okupáciu Pápežského, štátu, ktorý sa 
stail Ča$-ťou TaJ.ianl':}keho 'kráľovstva. J$;l lOO zrej
mé, že pápež sa usiloval bráp.iť,, nak.oľko mu to 
len bolo možme stáročiné panoynfoke práva a 
tak sa dostala Sv. Stolica do ·dlhoročných sporov 
s taliila.nskym. k:r~ovským dvorom, Pápeži so 
svojej' strany neuznáva:li rodine Savoyá právo 
na panovanie n:ad územím, patriacim kedysi pod 
svrohovanosť pápežskú a utiahli. s·a dobrovoľne 
do Vatikánu hneď,povoľbe. Tak vzniklo pomeno
vanie Vati!kánsky väzeň. a!ebo Vatikám.sky zaja
tec, ktoré mamen'a!lo toľko, že územfo pápežskej 
svrchavanosti je násilne vojenskou mocou oku
pované a za ten čas, 1kým pipež nad ním nemô
že vykonávať práv:i:i- vladára, 'každý iný vladár je 
nezákonný, takže, Sv. Stolica nemôže s ním udr
žiava:t! nijaké styiky. Bol to bolestný stav naj
mä preto, že Taliansko je krajina sto p~rcen:t,ne 
katolícka a vládla na.-d ním panovnícka 
r odina, zaťažooá cirkevnou kliatbou. Tento niap
mitý pomer sa na ·dbapoil.nú spokojnosť vyr:iešil 
len roku 1929 taJkzvanou Lateránskol,l dohod,oti; 
podľa ktorej sa ustanovuje taki'van.y Vatikán
sky štát s pr-esne vymedizenymi hrmicami. na 
území ktorého je pá;p'ež nfälen duchovným. ale a.i 
svetským p~oVID.Íkom 'a:' {lplne nezávislým od 
akejkoľveik inej svetskej moci. Lež roku 1875 
pápež Pius IX. ešt,e veľmi bolestne aítil všetky 
údery. zadané pápežskeJ moci a taliansky ~Tá
ľovský dvor, ktorého sídlOi!ll stal sa I?e~itým 
Quirinál, starý pápežský palác vstred Ríma, a
ko aj mnohé vediú~e osdbn.ooti politického života 
a boja za sjednotenie ·Taliam.ska tiež· ešt,e cítili 
pápežskú moc ako prekážku, proti ktorej len ne
dáv.no truk prudkd bojovali. 'Dieto okolnosti nám 
môžu veľmi ľah!ko ·vysvetliť, prečo Pius IX. na 
jedl:lej strane necllcel veriacioh pripravó.ť o maž-

nosť •získania odpustkov a milosti Sv. roku, kým 
na druhej strane nebolo mu možmé dať Sv. roku 
ten slávnostný rámec, aký maly predC'hädzajúce 
Sv. roky. Už aj ,pret,o nie, lebo sám pápež a:ko vä
z.eň Vatikánu nemohol sa odobrať do Ríma na 
návštevu patriarchá,lny;ch bazilík. Len tak mi
moehodom poznamenávame, že podľa Laterán
skej dohody hlavné rímske baziliky, teda najmä 
SV1ätopeterstká, svätopavolská, lateránska a San
ta Maria Maggiore tvoria nedeliteľnú súčiastku 
Vatikánskeho štátu. Bulla, ktorou, pápež udeľoval 
milosti a plnomooo.é odpustky bola síce vydaná 
na vianočnú vigmu dňa. 24. decembra 187 4, ale 
slavnosť otvárania Sv. brány sa neuskutočnila. 
Len dňa 11.- februára sišiel pápež do baziliky Sv. 
Petra, lež bola to návšteva celkom privátna, 
takže brá;ny bazilii:ky ostaly pre každého náv
števmka zatvorené-. Bola to prvá pápeŽQfV-a náv
števa vo Sv, Pe.tre od roku 1870. XXI. Sv. rok 
bol teda 'Zbavený všetkých vonkajších foriem, 
ma!l:eb:µých pútí a. nálboženských manifestácií, 
čím vša:k Vinútorné jeiho bohatstvo ostalo ne
dotknuté, -lebo modlitba.tni, pokáním a. návšteva
mi chrámov mohli si veriaci získať tie isté mi
losti, a/ko počas pred;chádzaj:úcich Sv. roko'V. 
Pravda, celý kat()llfoky svet ciťil ľútosť nad tým
to stavom a sám pápež viac ráz povedal, že veľ -
mi rád by vy'k_9na:l všetky tie púte, pobožnosti 
a náv-števy chrámov, ktoré s · toľkou z;bo~nosťou 
v minulosti -konávali jeho predchod~ovia, keby 
'mu to len politidké pomery dovoľova:ly. 

Ján Okáľ 

Audiencia vo svätopeterskom chráme 
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Z RIMSKEJ KRONIKY 
Stvrtok, 2. marca. - Sv. Otec Pius XlI. mal 

73 narodeniny a súčasne slávil XI. výročie svoj
ho povýšenia na pápežský prestol. Pri tejto dvo
jitej príležitosti prišlo do Státneho sekretariá·
tu Jeho Svätosti mnoho pozdravných telegra
mov a listov z celého sveta. Clenovia di:ploma
tic,ké-ho sboru, akreditovaného pri Sv. Stolici, 
prišli sa zapísať do zvláštneho protbkolu, ktorý 
bol vyložený v predsieni pápežského bytu. Na 
Ap-oštolskom paláci i na iných budovách Vati
kánskeho štátu boly vyvesene pápežské zástavy, 
ale všade sa úradov:a1o a pracovalo. Aj sv. Otec 
úradoval.Po niekoľkých súkromných výsluchoch, 
ktoré poskytol svojím najbližším spolupracovní
kom, :prijal na v:erej:r.iej audiencii rímskych fa
rárov a veľkopô.stnych kazateľov a mal k ním 
prejav, v ktorom ohQd:notil vý~am Svätého ro
ku a odsúdil ne:dôstojnú kampaň, ktorú proti 
katolíckej Cirkvi .a jej ustanoVizniam vedú v Rí
me komunisti. 

Nedeľa, 5. marca. - Vo svätopeterskej bazili
ke bola štvrtá slávnostná :beatifikácia tQlhto Svä
tého čiže MÚostiv-ého roku 1950. Za blahoslave
ného bol vyhlá~ený taHansky chlapec Dominik 
Savio, žiak . sv; Jána Boscu. ktorý wmrel vo ve
ku j5 rokov a na ktorého príhovor .sa už stalo 
niekoľko zázrakov. V r,ámci predpoľudňaffiích 
obrado-v bo-la prečítaná beatifikačná buUa a po
čas « Te Deum. » nad oltárom katedry odhalený 
obraz nového bla:hoslavenca. Popoludní sv. Otec 
sostúpil do baziliky a, keď bol v21dal úctu bl. Do
minikovi a prijal tradičné dary, pozostávajúce 
zo sl{vosthý0h relikviárov, µ(J..elil ,pritorn.ým rpá
~žsk~: požehlnanie. Na ibeatifikácii Dopii.ruka,Sa
vio .zúča.sťnilo sa .okólo 40 tisíc pútnikov z celého 
sv~ta, ktorí nasleduj'Ííceho dňa 1boli prijatí sv. 
Otco:ni na verejnej audiencii. Medzi prítomými 
nolo aj - niekoľko slovenských sa:leziá:nov. 

N~deľa, 12'. nl~Cih - Z _príl:ežitosti XI. vý
ročJ.a kt>ru.rwvanŕa pápťŽ·a Pia, XII v are.ibaziliike 
sv. Jána Laterárrskeho, ktorá je rimskau kate
drálou, holo slávnostné·«. Te De1:µ:n ,>, na ktO:rom 
Sfl. .zúčastň.hli poifo:tní ci.t,;kevní i svetskí hodn-o- . 
·stári ako aj veľké ninGľžstvO pútnikÓv z celého 
sveta. VoVaUká~e,XI. výrOČ.ii} kOrl,lnovtinia. bol.o 
cslávené·· nasledujúceho dňa zvlaštnymí ďakov
nými hohos'.íµžbami' vo Sväfupeter.s:ko.m chráme, 
ná iktorych bot pritomný aj sv. Otec. P.o >bd.hoslu
žbácb. sv. Otec vystúpil do DV:nra:n.y požehn.a-ni,a 
a prÍ.jail na ·aud~e:hcii francÍJ.zs.k~ho ·veľvyslian.d:1 
pľí Sv. *oaici, gmfa VÍ?,dimira d'Or~ssona, kto
rý, mu v ple!l1ťl, ~-r:~cúzskych , katolfäov, daroval 
tPJevizijný vysielač; 

Stvrtok, ·16. fuäľéa, - Vo i\1,atikán.skoin Apo
štolskom: ň1Pá:bi zasadalo pod. preflsedníc:h,em sv. 
Ot,ca páip~ffia Pia XII. tajne :konzistórium. (kardi
nálska.;r'.ad:a), na :krt0rom bolo nayrhnutých a v:y
nienOIV'aných niekoľko nových arcibiskupov a 
biskupov a pľÍťomnf kardináli vy,sfovili ilVOju 
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mienku ohľadom kanoµizácie bl. Marie Goretti, 
bl. Marie Vilmy Emilie de Rodat, bl. Marie An
ny Ježišovej De Pare<lez, bl. Antona M. Clareta 
a hl. Vin-centa M. Strambiho. Po tajnom konzi
stóriu nasledovalo ihneď verejné konzistórium, 
na ktorom zasa tak zv. ·korrzistor11í advokáti po
dali referáty o živote, cnostiach a zázrakoch spo
menutých blahoslavených a yožiadali sv. Otca, 
aby dad.. súhlas k ich svätoreceiniu. 

N~eľa, 26. marca. - Vo svätopeterskej bazi
like konaly sa v prítomnosti sv. Otca Pia XII. 
kajúce obrady a modlitby za ikresť-anskú oíbnovu 
sveta; Počas obradov„ 'k.toré trvaly vyše hodiny; 
boly k úcte veriadch vystavené tak zv. veľké 
relikvie : ,kópia, ktorou bol p:reb'odnutý bok Spa
siteľovi časť sv. Kríža a Veronikin ručiník. Sv. 
Otec mal ,príležitostnú kázeň a udelil prítomným 
apoštolské požehnanie. Po obradoch vo sväto
peterskej bazilike n:aslediovafa procesia s milo
stným krížom, ktorý sa chová v rimskom. !kostole 
sv. Mlarcela. 

Pondelok, 27. marca. - Audienciou u Sv. 
Otca z.aJk1Ííčil sa tuná XTI. medzinárodný kongres 
« Apo~tolátu mora», ktorý trval 3 dni a na kto
ľom delPgáti z celého sveta preštudovali najak
t uá1nejšie otázky, týkajuce sa apoštolátu med
zi námorník,ml. « Apošt9lát mora», f}ko je-azda 
známe, j~ onganizácia1 ·ktorá sa sa stl:).rá o du
chov!llé i kuJtúrne potreby n.ámorníkov. Jej čin
nosť sa rozp,rostlera na 300 prístavov a jeho 
členstvo pozostáva z príslušnik0v 40 národov. 
Hlavné sídlo «· Apoštolátu mora » je v Glasgo
we vo Skótsku. 

ČO Sl MOŽNO 08JEDNAt V 

SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ 
KANCELÁRII? 

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

2. Casopis « R I M »: II. ročník 
( 195()) . . Cena 2 doláre 

3. Knižku «SV. ROK 1950 » Cena 1 dolár. 

Tlačí sa: 

4. Knižka (< V A T I K A N -
- S I D L O N AM E S T N 1-

K A K R 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 (loÍí).r. 

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

Dr. IGNÄC ZELENKA. 
Gasella Postale 100 B. 
Rgma, ltalia .. 



RAFFAELOVE IZBY 
III. 

Pod freskou sú dve šerosvitové maľby, ktoré 
pravdepodobne predstavujú Augusta, akú zabra
ňuje Virgiliovým priateľom spáliť En,eidu (vpra
vo) a Alexandra, ktorý dáv,a uložiť do Áchi
lovho hrobu Homér.ove eposy (vľl,\VO). Pod tý
mito scénami je veľkolepá ~áJ.'ovaná intarzi:a od 
Fra Giovanniho da Verona. Na mramorovej 
dlážke je meno Júlia II. a heslo Leva X. : Semper. 

Prv než by sme ·vošli do nasledujúcej iZiby, 
všimnime si aj drevené dvére, ktoré, ako korneč
n~ všetky ostatné dvere Raffaelovýoh izieb, sú 
hodnotnou um.eleckou prácou. S jednej strany 
$Ú vyzdobené rezbami a s druhej intarziou. In
tar.zia na pravrn~ krídle dverí znázodíl}.jf slona, 
ktorého r!;Jku 1514 daroval pápežovi L'évovi X . 
portugalský kráľ Emanuel a na ktorého toho i
stého roku posadili počas posmešného korunova
nia na Ka:pitole veršotepca o;páta Leva Bara.hal
lo z Gaety. Intarzia je dielom Fra Giovanniho 
da: Verona, hádam, podľa nákresu Raffaela·. In
tarzia ua druhom krídle dverí je diekm Gio
vanni,ho Ba.rileho da Siena. 
!~~ 'ŕľ , 

lfi. Izba Heliodorova (Stsinza di Eliodoro) 

Bola vymaľovaná v rokoch 1512-1514 na ná
mety, ktoré pravdepodobne navrhol Raffaelovi 
sám pápež Júlis II. Izba má.meno podľa hlavnej 
nástennej fresky. 

Klenba je ozdobená freskami (značne poško
denými) Baldassara Peruzziho, ktoré predsta
vujú (zprava): Ziaveni,e Boha No-emovi, Obetu 
Izfukovu, 1fojžiša pred horiacim krom a J,a'ku
bov. sen. 

Na vchodnej stene iz.by j~ freska Stretnu
tie Sv. Leva I. Veľkého s hunski7I,I1 Kráľom Ati
lom. Tento obraz je narážkou na bitku pri R.a
venne roku 15ľ2, v ktorej sa .zúčastnil Lev X., 
keď ool ešte kardinálom a ktorá mala za násle
dok -vyhnamie Frantúzov v Talianska. 

Hoci v• skutočnosti táto- udalosť sa.stala v oko~ 
li Mantovy {severné Talia,n~ko) , na o.braze ju 
umiestnil autor do o]:{olia Ríma, ktorý bol i::ie
ľ orn 1parbavského v;pádu. V I'-a;vom ·úzadí viqíme 
rímsku krajinku so srúcaninami v9dovodov., ba
ziliku ,a Koloseum·; vpravo v.idíme požiar a kú,jo
ly prachu, ohlasujúce pr.íchod barbarov. V po~ 
predí vľavo je Sv. Greg<?'r_ Veľký (podobizeň 
Leva X.) , _aká kr&,ča na bielej mulii;:i. v ústr~ty 
barbarskému; vodcovi. Pápeža obklopuje družina 
kardin:ilov, komorníkov a slúŽobníctya .. Takmer
v prostriedku je kráľ Atila na koni (ú~omína do · 
istej miery ná ko'ňa :Marka Aurelia na Ka,pito
le), ktorý hl'a-qí celý prestršený na sv. ~po
štolov Petra a Pavla, ako s vytasenými mečmi 
sostupujú s neba na pomoc ·pokorenému a po
kojamilovnérp. u pápežovi. V diaľke za Atilom 
je pod zatemnelým nebom tábor prestra:šených 
Hunov, zachvátený prudkou víchricou. Pri mal'-

be tejto fresky pomáhal Raffaelovi Francesco 
Pénni. 

Na nasledujúcej stene, prerušenej oblokom, 
hl'adiacim do Pap-agájskeho dvora, je obraz, 'Il.az
vany B-olsensli:á sv. o~ša. Je to v p.oradí prvá 
Raffaelovia freska v tejtq, izbe·. ťredstavuje .z;ná
my eucharistický z_ázrak, ktorý sa stal, vv Bol: 
sene (severne od. Ríma) roku 1263 : lsty cesky 
kňaz putujúci cio Ríma, zastavil sa v Bolséne, 
aby km odslúžil sv. omšu nad hrob.cm Sv: Kri: 
st.íny. Mal však vážne po.chybnqsti o pravdivosti 
Preineneirda. Boh préto dopu~tn zázrak, aby mu 
ích rozptýlil.: vo chyíli konsa.krácie z :hosti,e vy
tTyskla krv a Qlblíala korporál. Tento zaz,ra;k 
urobil Oihromný dojem na súčasníkov, ako vidno 
aj z toho že už v nasledujúcom roku založil pá
pež Urba~ IV. sviatok Božieho Tela ( (11. augu
sta 1,264) a Sv. Tomáš Akvinský složil dve veľ
kolepé litúrgické hymny: Lau_da Sion S_al'yato
rem a .-P~ge Lingua. Okrem toho ako pr:t~Y 
dôsledok zázra:ku zr<Ydily sa dve vymka~uc~ 
umelecké' diela, -právom tiež rnazývané umelwke 
zázraky a to veľkolepý D?m ~v 01:_viete, ~ táto 
R"ffaelo:va freska, v ktoreJ skor nez. narazku na 
víťazný Laterá.nsky snem, otvorený Júlion: :I; 
3~ májši roku 1512, načim 1i:>ravidepodobne v1die.ť 
splmmie.·sľubu, ktorý ur~bJl pá~ž, keď na ~vo
jej výprave proti Bologru zastavil sa v Orv1~t-e 
(7. septembra r . 1506), aby fam adoroval zaz-
račný 'lwrporál. 

Dejišťorn scény je vnútr? ko~tola: ypr~s~ed. 
éhóru ukončeného dre-venym zaibra-dhm, Je ce
le bruj~ci kňaz, celý iprestrašený nad ne~a:kává
ným zá:zrrukom_ Qpf'oti nemu ~1:~í 3; yrucne sa 
modli pfupež Urb:an; IV. (podob1ze11 !úha II.): ~a 
p~pežom'sú dvaja karqináli (poďoibIBne kardma-

Raffael; Bolsénska sv. om•ša 
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lov Raffä.ela Riario a San. Giorgia) a dva;ja kňa.. 
zi. Vpravo dolu je vyobrazených päť seďiárov, 
čiže nosičov pápežského prenosné'llo stolca (se
dia gestatoria). Celkom vravo sú vyobrazení u
žasnutí klerici a veriaci ľud. 

Táto freska je ozaj, majstrovským dielom Raf
faela. Teplý kolorit ~- súlad červených a bielych 
farieb načim azda pripísať y.plyvu benátskej ma
Iiar.skej školy, najmä Sebastlama del Piombo, 
ktorý prišiel do Ríma roku 1511. , 

Na steµe; oproti vchodu ·do, izpy je oibraz Vyh
nanie Heli~dOľa z jernzftlém$Jiého cbr4ttm, kto
rý je ·n.arážkou na vbjnu Júlia IL proti cudzin
com v. Talian~ku (známe sú slová tohto bojo-v
npho pápeža.: Nači.:m hodír ikťuče Sv. Petra dp 
'I'ibery, chytiť -sa meča; Sv. Pa:v'la a pustiť sa 
do boja proti barbarom) a možno aj, na pápežo
vo víťazstvo na,d .nepriateľmi Cirkvi. Bi'l:tlic;ky 
výjav1 ktorý inšpiroval Raffa,ela, prev<zatý je 
z II. knihy Machabejskej', kde. s-a hovorí o syr
skom kráľovi Seleukosovi FHipaterovi, kt~rý 
dal rozkaz _ svojm;u pokladník-ovi Heliodorovi, 
aby sa zmocnil pokladu jeruzalemského eihrá
·mu. Heliodor poslúchol a s početnými strá
žami vybral sa do chrámu, aiby spáchal svä
tokrá,dež. Lež vo ehví1i .. keď sa· už s ukoriste -
ným p~kladom pober.al · na odchod, napac:tol :P,o 
nebesky p,osol .s dvoma anjelmi, . o0zqrojenými 
metlami, srazil ho na zem a rorliprášil celú jieho 
dťužjnu. 

Sc{:na sa odohr4iva v chrámovej predsieni a je 
rozd~ená na tri časti. Vpravo je inebesl\ý pos:ol 
na bielom koni, a&o sa s dvoma anjel!llli vrhá 
na svätdkrádežníkov a rozháňa icih, Helioďior' le
zí sraze.ný na zemi a márne sa pokúša vstať1 lebo 
kopytá koňa sú už namierené proti nemu. Pri 
Heli0dorovi je prevrhnutá nádloba s peniaimi. 
~iekt_orí z Heliod:orových v-0jakov sa pokúšajú o 
zu~~~ ob~anu1 _iní z.as, pr~strašení utek!'\-jú s 
hopsťa. Vľavo su vdovy a siroty, ktoré pozorujú 
~cenu a komentujú ju. Vedľa.. nich _neochvejný 
ocbranca cirke:v:nýth pr.á,v Július II. na pren-0.
snom stolc:i, Z nosi~ov stolca pr,..:í dvaj~ údajne· 
v:ypodhbujú chýrnaho, rezbií:ra. Maxcantonia Rai
mundiho a (fiulia Romana .álebo Balda;s-sara Pe·
-i' .. 1;1:miho. ~už v č~•e:r:nom r .úc1J:i.u, ~tojici . ;e~a 
stolca) je sám 1iaffael a nie Gfova:nni 'Pietr.-o Éo
liarhfi; Cremoťti:!,, ako. to hovorí apokryfný nápis. 
V ~zaili :kompo2fäíe je kňáz .Aniáš, kľa'Čia-ci pred 
anhou úmhi'Q' a sedemram~nným ,svietnikom a 
d'akujťtci Y.~~mo.fiú:ee:m:u; že tak 1bles:kµrýchlo 11-0-
tr.estal s,v-at(llkrád$ž:o,'íkov . . - Pri maToV'aní tejt-0 
f~:e~~i, ~~~uJúG~j sa, živýr:r.i. kó~odl;om,~ tra
g1ckyrn ,paťosom, PJ011láhali Raffaelovi Giulio Ro-

. mrurro a Giovanni"da Udure. . 
Na poslednej stene je ebr-az Vyslobodenie Sv. 

Petra zo žälá,:ta, v kforom. tn,ôzemé vidieť- nar'áž.
k,u na vys1ob0d'erúe Leva 'X z framró:zsrkeho za
j~:tia, Q'Q kťorého sa- 1os'ta1 .ako kardinál,-legát v 
fätke ipri Ravenné: 

Scéna iná tri Ča{3ti. Upr<Y.3tred je zamrežované 
okn?, cez ~oré vidno v.tfútro žalára, kq.ťl ruÍlJel 
zobuďza sipUi.ceho S.v. Petra a stxhárv,a .s neho 

okovy. Vpravo vedie anjel vyslobodeného Petra 
porrn~dzi spiace stráž~, kým vľavo je vyobrazený 
vonikajšok žalára a nočné stráže, ktoré s úža
som konštatujú útek väzňa. Freska ,sa vyzna
éuje účinkami rozličných osvetlení (mesačného. 
fakľového a anjelského) . Pri maľ,be tejto fresky 
spolu:praco;val aj Giulio Romane. 

Na spodn.trj fasti steny pod freskami je vyo
brazených j.edenásť šero-svitovýclh kariatyd a 
štyri hermy;.1symb0Uzujú~e diela pokoja. Medzi 
nimi sú kompozície s pod.ôbný:mi námetmi od 
Poli.dora da Caravaggio, ktorý ich vyhotovil 
podľa nákres.ov Raffaelových. 

IV. Konštantínova sieň (Sala di Costautino) 

Táto sieň bola skoro celá de-krorovaná za pá
yeža Klernenta VII. a dokončili ju až po Raffa:e
lovej smri jého žiaci Giulio Romano Francesco 
Penni a Raťfaeltno del CoUe ( r, 1525) . Námety 
symbolizujú časné domínium Cirkvi. Zbok fre
siek sú postavy sediacich pápežov medzi ~osob
n~nými •Č11.0sťami . 

Na v.chodnej stene je Sv. Silvester (podobizeň 
Klementa VIL bez brady), _ako krstí Konštan
tína Veľkého v lateránskom baptistériu. Táto 
frn:;:ka.je od Fra.nc.esca P_e,nriiho. S pravej stra.nv 
fresky je Sv,. Lev I. Vell'1Íý med:zi Pravdou ( vprá
vo) ~ . Nevinnosťou (vľa'.o) , S ľav~j strany fre
sky Je Sv. Dama,z medzi Rozvahou (vpravo) a 
Pokojom (vľavo). 

-ka. 
(Prokračovanie). 

I 

01.Z.n.tímenie. 

1 O.2,na,muj-eme, že ná.š redaktor p. Ján O
káľ, ktorý sa nachodí v USA a ešte za svoj
ho pobytµ vo Večnom me.ste napísal knižku 
« ,Svätý rok 1950 », vel!mi ocJhotne na po
žiá;danie„ bude prednášať naš.im rodákom ,v 
Amerike o Ríme a Svätom roku, Najmä v 

, oblasti stredozápadnej, kde nateraz býva, 
bolo by Viéľmi výhodné usporiadať jeho 
prednášky. Ktorá slovenská osada, spolok, 
or.,gimizácia ale:bo spoločnosť-by sa zaujmia
la o je.ho prednášku, nech si u neho samot
ného vyžiada izyforrná;,cie. U neho si tiež 
mq.žno objednať č~opis << R,im »1 ruko aj 
.knraky, Jítoré vydáva Slovffi,l.ská Informač
ná Kancelária v Rw,e. J.eho adresa je: 

Mr John T. Okáľ 
2021 Lake Ave 
Whiting, Ind. 

U. S. A. 



« Knaz s ranami Krista Pána» Katolícky obzor 

P1'-\DRE PIO 

TII. Po sv. om:ši, od hlaViD.ého oltára dáva Padre Pto prijímať. 
Prví sú mužovia, ktorí obsta:nú oltár. Zeny prijímajú za za
bradlim, ktoré. od.delu.Je chrám, od hl. oltára. Neuniká nµ ni
jako onen moment, že Pa<lre Pio rukavmi superpelicie ta½; za
kryje svoje ruky, že nevidno jeho stigmatá. Keď Pa<lre Pio 
odchádza· do ·zákrstiá obsypú ho muži svojou pritomnos:ťou. 
Kým si vyzlieka omat :móž.r"o mu pobozkať ruky. Aj . ja pri
chádzam k nemu posledný, a svojimi rtami sa presvedčujem o 
stigmatách. Aj pri tomto a:kte sa mi zdá byť Padre Pio veľmi 
rezervovaný. Akonáhle mu posvätné rúcho složia ihn€ď si :berie 
rukavice. Tu často prote;stuje a nedovolí, aJby mu, kde kto, 
bt>ZJkával ruky. R~ zavracal niektrnrýc-h takto: Vy s;te tu už 
:t;Jiekoľko dní, stále sa sem dotisnete prví, a n~prip~títe sem 
iných: preč odroňa. Dvihnre ruky a odchádza do zákrsti:a. Neraz 
som ho videl po sv. omši ž~hinať sväté dárky a pozelb.náv~ť iných. 
Po čase som zistil, že Padre Pio má čestnú stráž. Je, to desať, či 
pätnásť mužov, ktorí, deň ako deň~ sú prítomní na sv. omši, ,pri
tom.ní na sv. omši, prijímajú, bozkávajú jeho stigmatá a sú pri 
ňom, kým Padre Pia neodíde. K tým.to mužom som sa spoll'ťán.n.e 
pridal aj ja. Denzn,e som vyčakával Pa-q:r:ia. Pia, aby som mohol 
pobozkať jeho ruky, byť na jeho · sv. omši, ,aostať Telo Pána z 
jeho ró.k ai byť prešť•astný v jeho sladkej blízkosti. 

Po ve-čer,r..ých hodinách sa do~távam k predstavenému~
štora ktorý, má byť spovedmkom Pa.dra Pia. Je to veľmi bystrý,; 
inteligenbiý a pohotovy .muž. Akonáhle som mu bol naznačil 
úmys~ff svojho prí,chodu, 21aču_doval sa <<-. Vy chcete robie inter
view s Padron: Piom? To je, nemožné. My nie sme Ži::J,dn.ou ínfor
mačnou kance1áriou. Padre Pio niikoho súkromne neprijíma, ni.
komu nedáva autogr.-:amy, nepotr~huje nijakú reklámú >>. Dl_)O
zorňujem ho na to, že som novinárom a, že je nutné hovoi:iť o 
daroc1h Boha. « Pán profesor, ja som nedávno prepustil jedn.oho 
novinára. Co 11,apísal to sú jeho •súkropmé dojmy. Ak chcete, 
môžte .stretnúť Pád1;a Pia tak, ako ho stretá každý ve,ri:aci člo
vek to j,1:;st v:o spoveq:elnici » . Pochopil som vývody tohto supe
rior'a a vzhľadom na nevkuf)né boje v n'iinulostii lk,eď sa niektod 
opovážili vyhla:sovať celú vec « za- reklá.rr:rn naivných žien » ~l 
som mu v duchu za pravdu. Napokon kým Padre Pio sa pohybuJe 
medzi nami, nemoziio hovoriť o jeho VlllÚtornom živote. Od jého 

Prôc~~ia s krížom na ulid,{ch R'itna 

\ 

Prví blahoslavmú Svätého ro
ku. V prvej ŠtyTtine Svätého 
mku 1950 beli v rámci o,_bvyk
lý-ch obradov vo svätopet~rskej 
bazilike vyhlásení za blahosia
venných nasledujúci slutobníci 
a služo1bníce božie: 22. JM!Uára 
taiiianský 1kňaz Vincent Pallotti, 
zrukladateľ kongregácie palotí
no.v a známy a,ko apc-štciil Ríma, 
5. felbruára španielska rehoľnica 
Mária Torres, Ac-0st~, za,klada
tel'ka kongregácie ošetrovateliek 
« Služobníčok Pa,nny Márie». 
19. februára špam.iels1ka rehoľni
ca Vincentina Mária Vicuma, za
klateľl_:a Ustavu dcér Nepoškvr
~~nej, starajúceho sa o služobné 
dievča.ta, 5. mar.ca taliansky sa
lezián Dom.huk Savi.o, žiak sv. 
Jána Boscil,, ktorý umrel v 15 
r-,qkru.· svojho života v chýre -svä
tosti a 19. mar.ca talianská re
hoľ1nica Paci1'a Elisabetta Cerioli, 
zakJ.-adateľka « Sestier sv. Ro
diny». 

l11štrukcie Najvy~šej posv. 
kongregácie Sv. Úľadu ohľadom 
ekumenického lrnutia. Naj;vyššia 
po.sv. kongregácia Sv. Úťadu. 
ktorá ma na starosti záležitosti 
viery a mravov, vydala nedávno 
celý rad inštrukcií. o'hľad:om ta.k 
zv. ekumenického hnutia, ktoré 
praouje za sjednotenie cirkví na 
federatívnom ,podklad~ a ~á 
hodne prívr7,en-cov najmä medzi 
protesfantmi. Inštrukcie mo-ž.ti.o 
shmúť do tychto štyroch bodov: 
H Bez zvláštn~ho pov'.olenia sv. 
,Stolice katolíci sa- n-esmia zúčast
niť na schôdzkach s n.ekatol,ik
JAi, na ktocyEfu sa n !'~Uje o-otáz;
k.a0h teÓlogických; 2) Keď ide 
o schôdz.kf miestnéfio rázu: po
trebné povolenie môžu vydať pa
t~ičru biskupi; 3) Zvláštne povo
lenie J~ potrebné už aj.na•pt'ípra
vu poqoib-ných schô~k, najmä 
ak majú mať cetonárodný alebo 
medzinárodný raz; 4) Neslobod
no :Sa zúčastniť na nekatolí0kych 
bohoslužbách. S n.ekatolikmi sa 
možno spoločne pomodliť iba Ot
čenáš, 

Pútnicky ruch v Lurdocb. 
Lanského· roku priputovalo do 
Lo,urdes vyše 2 niilióny veriacich. 
Z tohó 1,300.000' ich prišlo vlak
mi, kým ostatní pricestovali na, 
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iných_ dopravný<:h prostriedkoch. 
Lekársky úmd, pozostávajúci z 
1.178 odborných lekarov, podro
bil. prehliadke okolo 1000 cho
rých pútnikov a preštudoval 73 
zázračných ll!Zdravení. Toho ro
ku pútnicky ruch v Lurdoch je 
ešte živší, lebo t emer všetci ka
tolíci, ktorí putujú pre jubilejné 
odpustky do Ríma, zas~ v~Jú ľa 
aj v tomto svatochýnwm p6t
nickom mieste. 

Prvý <:irkevný snem v Indii V 
dňoch 6.-19. januára t. r . zasa
ďaJ v Bangalore prvý cirkevný 
snem nezávislej Indie. Zúčastni
lo sa na ňom 46 pr elátov, kt orí 
pod predsedníctvom pápežského 
legáta J . Em. ndp. Kardinála N. 
T. Gilroya preštudovali všetky 
dôležitejšie t.eologické, právne i 
praktické otázky, ktoré sa na
stolili_kat. Cirkvi v nových porne. 
roch. Začiatkom marca pápež
ský legát pricestoval do Ríma, 
aby púdal sv. OtcO'Vi ~právu o 
svojej missii. 

NOllostatok ki'í.a:,,o, v Brazílii. 
So vzrastom 01byvateľstva v 
Brazílii stáva sa stále citeľnejší 
nedostatok kňazov, ktorých po
čet nestačí na prevádzanie pa
storácie na veľkom brazílskom 
území, pomerne narieriko osid!e
nom. BrazHia je cirkevne rozde
lená na 65 diecéz, v ktorých ú
činkuje spolu 6349 kňazov. Cel
kový počet bra1zílskeho obyva
teľstva dosahuje a:si 50 milió
nov, čo je zaiste veľmi málo na 
územie, ktoré sa veľkosťou vy
rovná Europe· bez Ruska. Zne
pokojujúcim znaikom je, že po
merne málo, Brazilčanov dáva sa 
sa na kňa.zkú dráhu, takže asi 
p9lovica v Brazílii účinkujúcich 
kňazov je nebrazílskeho :pôvodu. 

Americkí Slováci a Svätý rok 
l 950. Cím ďalej tým väčší je 
záujem slovenských "katolíkov v 
Amerike o púť do Večného me
sta počas Svätého roku 1950. Aj 
keď je doteraz ešte ·zavčasu u
dávať presný počet slovenských 
pútnikov, ktorí do Ríma prídu, 
jednako sa predpokladá, že ich 
bude niekoľko sto, ba možno aj 
vyše 1000. Tento záujem z veľ
kej miery vzbudila ,knižka (< Sv. 
ľOk 1950 », ktorú vydala Sloven
ská Informačná Kancelária v 
Ríme. 
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prvých ctiteľov viem, že často, po spovedi, ho znepokojuje dé
mon, práve tak, 8/ko kedysi sv. farára arského, Vianeyiho, že
Padre Pio máva vo svojej c~le zjavenia a rozhovory o ktorých 
ešte dnes nemožno verejne hovoriť. 

3) V blízkosti Pac.Ira Pia. (Dňa 27. februára) 

. Dnes som stal v lepšej nálade, ako včera. Hod ~om už videl 
Padre Pia, a bol v jeh o blÍ2lko.sti, predsa som ne-ni vnútorne u
spokojený. Padre Pio je nadmieru príťažlivý zjav. V jeho tvári 
je niečo nadpozemského, anjelsky zbožného. Jeho oči, poznačené 
utrepením sú hl'boké a mystic:ky zvláštne. Jeho chôdza je pomalá, 
ťahavá.; chôdza niekoho, kto má citcľnu bolasť aj v nohách. 
Jeho vážnosť hraničí s detskosťou a prostotou. Inakšie Padre Pio 
12.a mi zdá byť druhým vydaní:m sv. Františka. Je veselý, prostý, 
a povznášajúci. V jeho blízkosti som bol výlučne zaujatý otázka_ 
mi duše. Dosiaľ som tri rázy cítil vozvyšenej miere mystický 
úno.s duše. 1) pri hro1Jlfe sv. Terezky Ježišktwej v Llsieux, 2) pri 
hrobke sv Fi:antiška v Assisi a 3) v San G. Rotondo, v blízkosti 
Pa<lra Pia. Som presvedčený o tom, že Padre Pio pozýva k sebe 
duše. Je to v tiákla.deoná živelná túha vidieť ho. byť s ním, pri.
bµžiť sa. k nemu. Túha ;vyspovedať sa; len po spove.di nadíde po
koj do duše a úplalé šťastie, nikdy predtým nepocítené a nepoz
nané. Padre Pio oplýva s~rafickým ohňom, svetlom, ktoré má 
shora, rozhodnosťou za ktorou sa skfýva vyššia vôľa, Vôľa Naj
vyššieho. Po spovedi hovorím s ním o tom, čo ma znepokojuje 
najvfac; kde sa začína ťažký hriech v prípade muža, ktorý ma 
ohnivú ,obrazotvornosť, a preletom mýšlienky by mohol uraziť 
Boha na tisícročia. 

Po 5 hodine odpoludnia Padre Pio spovedá mužov v zákrstí. 
Je s~dečný a pr ísny, dfä toho, že koho spovedá. Mužovia sa 
hrnú k nemu aj pre ra-du, požehnanie a posvätenie dárkov. Aký 
živý .kult Padra Pia! Dnes ráno som videl, ako sa mužovia pre
tekali v bozkávam ruky, ako mu skladali plá-šť a podávali super. 
plíciu. K veceru nevedia sa ním r.ozlúčiť. Tento mladík sa chcel 
zatárať potajomky do kJáštora. Cela Padra Pia č. 5 dokresluje 
jeho vnútornú podobizeň, a jasne dokazuje, že veci tohoto sveta 
nemajú v jeho o-č1ach nij,akého významu. Malá, primalá izbietka. 
Okienko, aké mávajú sypky. Na stolíku Ježiško, na stene Mado
na a kríž. V rohu listy a prípisy nedotknuté, ta;k ,ako prišly. 
Knihy ,a, časopisy, ktoré sotva číta.. 

Je známe, že Padre Pio nedáva každému rozhrešenie. SiJ. i ta
ké prípaďy, že niekoho zavrát§. aj päť razy, protože nenašiel do

·statoč:nej vnútornej ľútosti, že sa stretol s dušou nepripravenou 
k spovedi. Sám viem napr. o jednom medikovi, ktorý sa s tým 
nijako netajil. Najprv bol z toho hrozne rozladený a zanevrelý 
na Padra Pia, ·áde duoh poka.nia v ňom ~apqkon zvíta:zil. Padre 
Pio priťahuje nevercov, slabodomuráwv, členov prostej masy i 
neveriacej inteligencie nazad k Bohu. Hodnotitelia Padra Pia, 
hlav:ne vo fakt e obr_átenia duši, nachádzajµ najvý mluwi,ejší 
dôkaz božej čínii,osti. Obrátimie duší nemožno vysvetlovať povr
chnou argumentáciou tých, ktorí Padra Pia nikdy neviďeli a 
osobne nepoznali (autosugesciou, hypnotizmom, thysterizmom) 
a iné nesmyseľhé narážky. 

(Pokračovanie). Prof. Dr. Ernest Za.tko 

Radostná novina ! 
Knižka « ·Vatikán - Sídlo Námestníka Kristovho » bude hôto:vá 
pravdepodobne už koncom apríla a začiatkom mája ju začneme 
expedovať. Kto si jú ešte neobjednal, 'llech -sa s objednávkou po
po:ná;bfä, Jebo ·o :knfäk.u j,e v~ľký záujem. K'll.ÍŽka « Vatikán ~ Sí
dlo Námestníka Kristovho » je prvým slovensk ým sprievodcom 
po Vatikáne. Obsahuje celý rad .krásnych obrázkov a stojí iba 1 
dolár iaj s poštôlvným. 



~~ÄlÁ KlÁRA ~Ol[HUÁYA [Hll[B. 
Ako Svätá Klára na pápežov rozkaz pórebná

va chlieb, kto:rý bol na stole a ako sa na k,aždom 
chlebe objaví znak svätého IU'íža. 

Svätá Klára, najod<lanejšia na.sledovníčka 
ID:istovho 'kríža a ušľachtilý š~p svätého maj
stra Frrun.tiška, naživa.18,.v toľkej srvätosti, že nie
len biskupi a kardináli, ale aj sám pápež vrúcne 
si žel-al uvidieť ju a počúvať ju a často ju osobn;e 
navštevoval. 

Ako inokedy, išiel raz svätý Otec l,rn nej do 
kláštora, aby ju počul roz.právať o veciach n~
l;Jes'kých a boiskýc,h, a nachodiac sa takto pospo
lu v rozličných rozjímaniach, svätá Klára dal.a 
prestrieť stoly a položiť na. ne chleby, aby ich 
svätý Otec požehnal. A keď sk0tnčili duchovné 
rozjímanie, svätá Klára pokľaknúc s; velikou úc
tivosťou, prosila ho, aby rá-čil ·požehnať chlieb, 
položený na stole. 

Svätý Otec odporvie: - Sestra Klára najver
nejšia, ja chcem, j,a chcem, aby .si ty :p~ehn.ala 
tento chlieb, i učiň nad ním zna:k najsvätejšieho 
kríža Jfristovho, ktorému si sa odovzdala celá. 

Svätá Klára rečie: - Najsvätejší Otče, od
pusťté mi, ale ako by so~n bola hodna toľkej 
cti, '3Jbý som sa opovážila pred Námestníkom Kri
tovým ja, ktorá som iba biedna žena, udeliť toto 
požehnRnie '? 

Odpo,vedá pápež: - Veru, toto nesmie byť za 
opovážlivosť pok,ladané, ale pre.zásluhu posLušn-0_ 
sti, j,a ti rozkazujem skrze svätú poslušnpsť, 
aby si nad týmito chlebmi- znak ii1ajsvätejšiehci 
kríža učinila a požehnala ich v men:e, božom. 

Vtedy svätá Klára, ako vern~ q.~é:ra pqsl~no-
12.ti, tie chleby ·znakom najsvätejšieho kríža čo 
naj.zbožnejšie požehnala. 

A zázračná vec ! 
Ihrreď na všetkých tých chleboch objavil sa 

prekrásne vtlačený znak kríža,. a potom fasť 
týchto clebov požili a · časť ich pre zázračnosť 
(udalosti) odJ.ožili. A ~vätý Otec, vidiac, že ;,a 
stal zázrak, vezmúc .si zo spomenutého chleba 
a vď:a,ky vzdávajúc Bohu, odišiel, zanechajúc 
svätú Kláru so svojim požehnaním. 

V týcb'. časoch bývala v kláštore tomto sestra 
Ortolana, matka svätej Kláry, a se;;tra Agneška, 
jej rodná sestra, a ofädv1;i spoločne so svätou 
Kláro;µ. l)ln~ čností a svätého PU:cha, a ;l mnohý
mi inými svätými mníškami, ku ktorým svätý 
František posielal mnohých nemocných~ ony im 
s ich modlitbami a so znakom najsvätejšieho 
kríža. všetkým navracaly zdravie. 

Na chválu Kristovu. Amen. 

(XXXIII. kapitola z knižky << I Fioretti di 
S. Flran.cesco »). ~ 

Preložil: Já,ri Okáľ. 

$POMI ENKA NA HORY. 

Kto ticho plal{ať počul ma 
a chodník zahatal mi, 
púť dlhú, dlhšiu moju bolesť slu·yl 
vo vyslovenom slove: vlasť. 
Snáď zlatý vetrík · 
mi oči zwmku sklopí, 
v tej chvíli srdce sa mi otvára 
ako ked' ľána. idú. 
Povedať krajšie slovo - nemý som, 
visí mi na r1:óch: Slovensko 
a môj hlas túlavý, 
zdá. ~ . mi, hl.aclí chladnú zem. 
Nad sladkou kolískou jak br-0kát spadne sl1..a, 
tu som sa narodil 
a pre vhw slnka hľadám miesto, 
keď muškáty mi zha-sly. 
Jali plachta ľanová tam J,:clesi nebo veje, 
tam cľaleko je mftve, za:bité1 

chcel by soni eestu nesliončiť; 
kým d:ýchne pra!Illeií. 
Dom rodný hľaclí do vrchov, 
čaká na biele ileti, 
jak krosná bukové tam kdesi rokle leiia,, 
tam .ďaleko je v slzácb celý svet. 
Snáď chat:\r dáky pozná: horu, 
tá hora svätou stane. sa, 
zdá s.a mi, živí zbojníkov, . 
k studienke zaviat.ej už zrejú maliny. 

Rudolf Diloug 

Iar v sloveuskjY ,horácb 
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Redakt.or Ján Okáľ· v USA. Ako sme už ozná
mili, redaktor « Rima » a S.I.K., spisovateľ Ján 
Okáľ presídlil sa Vó febmäri t. r. do USA. Po 
prdchode do New Yorku hol veľmi milo prijatý 
tamojšími Slovákmi. PóČ·as svojho krátkeho po
bytu na východe navštívil všetkých popredných 
cirkevných í národných präcovp.íkov v New 
Yoŕku a na okolí, najmä však Osv. Msgr. Ste
fana J. Krasuľu, reda~ciu -~ Slováka., v Ameri~ 
ke » a hlavnú úradoveň i redakciu Slovenského 
Iúrtolíckeho Sokola. Z· New Y órkú p . Okáľ od
cestoval do mesU1, Whitiiíg, fod., kde je nater{1.2 
hosťom zni::1eho slovenského rodoľulJ:a a našeho 
vzácneho priateľa p . .Jána Kostolníka. O prí
chode p. Okáľa · do USA ob~írne písaly temer 
všetky am.ericko-slovenské noviny a časopisy. 

Nové odmeny horliteľom. Z príležitooti Svä
téhO! roku vypisuj~ro,e ďalšie odmeny za získava
nie predplatiteľov časopisu «Rím»: 1) za 1 nové
ho predplatiteľa gramofóno'VÚ platňu1 na ktorej 
je zachytený hlahol svä.topeterskýcih zvonov a 
pápežské pci-žehuam.ie, 2) za 2-4 nových 1)rnižné 
odmeny, 3) za 5-alebo viacero nových umelecké a 
náboženské pamiatky po~elrna.né sv. Otcom. Ko
mu by sa tieto odmeny nepáčily, môže si sám 
určiť odmenu, primeranú ,počtu zÍ$ik,aných pred-
platiteľov, a my mu ju ochotne,pošlerne. -

Gaierria predplati~ľov. Galeria našich predpla
tit-el'ov sa opäť obohatila menami uvedomelých 
slovenský.ch katolfä:ov, z ktorých jedni sa sami 
prihlásili, kým o-statných n~m priviedli · 1aaši 
neúnavní ho11litelfa.Kanada: Prof Ladislav Si
laj, Toronto, Ont:, náµl získal Fr-. Uhrina1 Fr. 
Savola, $t. Liptaya, P. Kuehár-a, A. Saibola, J. 
Mar.cína. A. ,Hrinču, M. Cerejovú, J. Slameňa, J. 
Rešovského, J: Cecháneka, M. Ba.jus,a, V. Gom
báta, J. Juríka a F. Murcina z Toronta, Ont. a J. 
Ko•p'e·ckého z Osh~wy, J. Pe_slar, BrOi\-vn S. LJn~. 
Ont. sa sánr prihlási}.. - USA. Mrs Kristina Ble
skáňová, Wliiti!ng, fod. , nám p't'iviedla: .Helinu 
'Pisl1kur, ,l\atheŤin.u J?upjak, Geéili~ Kúsbe1;•, lie-: 
le:nu Bajélik, Whiting1 Lňd., Kristi,nu.HU'dec, '.~st 
Chicag·o, · Ind. a, Viltí:ru Nemoe:k:, Qhlcago, .lll. Mrs
I{;atarina,-Ondek, Yonkerl?, N. Y. p.ám, zí:ska:fa 
Ma1'i.u Litzas, Habaken, N. J., Elis~~th Bigoš; 
Garfieiď,, N. J. ~ám priviedla G. Teklu Bari:ľas, 
Garljel? N. J. Sami sa pŕí.h,lái,,ili: Jozef ·Saťi:ii, 
Ghic:a;gb, Ill., Jozef Bíreš, West Al;i'quiíppa, P.a., 
Fred.Slezáík, Eranltlin, 0hiq, Jojm O~w-ald, ~ché~ 
ne,ctady,:, N. ~-, Kl.o-tilda Studan't, L~kewood, O~ 
h_i9·, ~ Ka:rgfa.n, Ealtimo,re, M-<1, Yikto..:. 
ni~ Karaba, Moq~a:h, Wisc,, Jozef Y,a.1mpc.. 
,e:0„ Br.k1g~port, P.a; Paul: Mina:r:pvich Dqu
g}~too, N. Y,; Joha;r.l!Ii:a :WaJ:!t.¼, N':;:11::r'o~a; 
Pá.; Tekla Domán.sky, Monroe, Ma~h:·; M;ichael 

Ruyak, Pottstown, Pa; Franlx Bunček, Pitts
burgh,, Pa; Julia Lago, Piermont, N. Y.; Teresa 
Llchniak, Cleveland, Ohio; Jan Bak, Cambrid
g-e, Ohio; John Haky, Cleveland, Ohio ; Gertru
de Potočnak, Arnold, Penna; Katren Sedlaček, 
Philacl:ephi1a.1 Pa; Imrich Sabol, Homestead, Pa; 
Sofia Susko, Amherst, Ohio; Mathew Bidisih, 
Steubenvjlle, Qhio; M~r y Swetz, Pittsburg, 
Paj Katarµia Lul$.us, Pittstoo, Pa; Anna Kar
di~, Baltimore, Md.; Michael Béreš, Pittsburgh, 
Pa; M. Moransky, Cleveland, Ohio; G. Tekla 
Barnas, Garfietd, N. J.; Michal Malenda, Belle 
Va:ley, Ohlo; Frank Dado, Whíting, Jnd,; Geor
ge Kuzma, Cranesvillee,_ Pa; John A. Reges, 
Torr.ingťoó\Yn, Conn: a Helen Caki, Dunlo, Pa. -
Francúzsko: Anton Manduch, Haboudange a 
Jozef Cerňava, Butrícaurt, sa sami phihlásili. 
- Anglicko: Bohu.známy, Londoo., sa ti~ sám 
prN1lásil - Taliansk.o: Bohuznáma z iRima, 
ktorá sa S:ama prihlásila, nám získala Rev. Fe
lixa La Buda, Bertu Posivak a Pavla Zabojni
ka z Betlehem, Pa a Rev. Michala Begany z 
Nortihampton, Pa,; Skols'Ré Sestry sv. Franti
E'(k~ z,_VRíma ~á~ priviedly Sl_rnlské S~stry sv. 
Franbska v P1ttsburghu, Pa, Rev. Andrew Pol
lack, C. PP. S. nám získal .fozefa a Michala Pol
laclrn1 Ha-yvk, Run, Pa, Jána P.oilack;a, Cleveland, 
Ohio, USA a Rev.I~richa Trel;ml1t1, C. PP. S., Be
lem do Para, ,Brazília. - Všetkých v našom 
k1;11hu : srdefue vítame a za odvedenie. predplat
neho ,pekne ďakujeme. Hor-litel'ov, ktorí nám zí
sk_ali 5 ale-bo viacej nových pr-edplatiteľov, upo
vedomujeme, že im posielame odmeny v podobe 
Há~ž~kýcµ pamiat~o,vých predmetov,, požeh
nfµlych Sv. Otcom P10~ XII, a gra,mofonové 
platn~, na ktorých je .za.chytený hlahol 6Yätope-• 
terských zvonov a pápežské požehnanie. I\iená 
tých, kto~í si predp~3:tné iba obnovujú, pre nedo
statok miesta nemozet.ne uverejňo-vať. 

Album d-0brooincov. Na podporu oasopisu 
« Rím » a na iné ciele dobrosrdeóne obetovali 
títo šľac]:letní darcovia: USA: Veronika Plane
ta; Higganum. Co;n;n., 10 dol. Tekla Domans:ki 
M01IlI'oe,'· Miéh., lO doL, Kr~tina BleSlkáň Whi~ 
ting,. u,,d. , 5 dol. - Canada: Zuzanna Gonos 
Frobisher S:ask, 5 dol. _: Páin Bob zaprať! ' 

Našim čitateľom. Na svadibách kršteniach a 
ro~čných zábavách pÓmyslite si' aj na časopis 
« Rím »,. kt9rý spája srdc~a sloveinsých lka
toli'Kov v -zahramičí. Urqrte sbierku medzi ho
~ťami; ,a za nas~terané peniaze predplaťte ná$ 
casop1s chudobnym slovenským ernio-rantoin ale
bo slovenským misionárom. Vy:konät& v;zne:šeny 
skutok, za ktorý vám s1ovenskí emigrantí alebo 
misímiári budú niel~n vď,ační, ale sá v-ám aj od-
plátia svojimi modlitbami. · 

RíM 
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