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FIFTEENTH CENTURV'S 

The Chr~stian .Reng,issa~ce was then blooming 
in Rome with the sanctity of St. Erances oj Rome 
(1384-1440), the Fm~ndress of tk-e Oblates of Tor 
dei Specchi. Her native hon.if, the splemlid abode 
of Ponzia,ni' Family,- is at. present a pióus Insti„ 
tute aiming. at tlie prepa,rati:on to the First Commu

nion of the children of the -Róman peopLe. 
In the Jubilar Y ear 1450 - th:e Sixt'h II oly Y ear 

of t,he .History - the. Eternal City, in the. occasion 
oj the Canonization of a gŕeat· ltq,lian F r.anciscan 
and Reformer, St . Berrun:din.o from Siena,•, was 
the Seat of a . great gatheri1ig of Franci.<_rnan re.li
gi.ous and amo"ng them,therewer.e in dttendance for 
the Ho~y Year, four future Saints, namely St. 
John from Capistran;o, St . John from i.W.arca, St. 
Peter Regalotus and St . Didacus from Alcala, in 
Castille, a miracle oj penance and contem,plat.ive 
prayer. 

This contin@us streaní:. of holy men in this pri
V'Íleged City made eas_y the transition /rom a pa
ga.n Renai_:ssance, then in progress, to the · veŕy ac• 

tim~ RevivaZ and with so calfod Cath.olic Reforma• 
tión of the Sixteenth Century. 

When tht;t Pilgrim,s are entering the sacr.ed St. 
Peter' s Basil:ica, tlíey see all around the walls of 
the Centra:l Aisl.es numerous StQtúes of Founder-s 
of Religious Orde_rs, mostf'y of wlíom belo,~gs just 
to thissame Centztry: St. Theresa, St. Philip Ne.
ri, St„ Joseph from 9alasa.nzi'ó, St. Ftancis C,ara.c• 
ci:olo, St. John of God, St. Ignac~, St, CamiUus 
de Lellis, St. Peter .of Alcant.ara. All .they stand 
f or a new Religious Órde1• or a ref or med one in 
the Church, 

SO-lWMA.RI O 

Peter C. Chiminelli: XVth Century's Sanc
tity in Rome, p. 50 - Igino Giordani: D 
Segno della contradizione, p. 51 - Rasse
gna, slova.cca, p. 51 - E. P.: Bisogna per
severare, p. 53 - - ka: St.anze di ~a:f
faelto (fine). rp. 54 - P. G. IDbina: Maria 
(.poesia), ,p. 54 - V~e del Pap.a. (Omelia 
pasquale di Pio XII) , p. 55 - Ján Okál': 
Anno Santo 19,06, p. 56 - Crouaca di Ro
ma, p. 58 - - ka: Qerarchia Cattolica.: 
1. Papa, p. 59 - Dŕ. Ernest Zatko: Padre 
Pio, sace:rdote oon Ie StÍ!minafe ( contin~-a
zione), p. 61 - Rudolf Dilong: D Madire 
(poesia), p. 62 - M8irtin Ku:kučin: Mberi 
di ~ggio (r.acGonto), p. 63 - Notiziario 
dell'Ufffoio Slovacco d'lnfotmazioni (SIK)., 
p. 64. 
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SANCTITV IN ROME 

Ther.esa far the reform.ed Carmelites; Neri far 
tlie Oratorutns; Calasanzio for the Piarists', or re• 
ligiou.s dédicated tho tet;tch the dest.itute children; 
Caracciolo is a Fou11.der too; John of God is the 
Hospitalliers, working in the HospitaJs; Ignace 
is the giant of the Cozmter-Reformation, who stop
ped the, advancing Protes~nt:isni in Europe; Ca
millit.s de Lelli.s is the sairit of the blessed de<1,th, 
the death in the Lord, through the assistance to 

the sicks in verge of their eartiy life. 

All these saints., and many more, are here in the 
Vcttica_n Basilica, nut only as witnesses of the 
Sanctity of the Chur.ch, but also oj its Unity, as 
~,ell a;s of its power to communicate that divine 
energy and that magnetic power which is the 

Sa.nctity . . 
Come to Rorne, pilgrim, and one of your en• 

chantments, there, will be in visiting the rooms of 
several of these Saínts, those little rooms which 
u;ere their eartly abode. 

The oldest, ptf>fess I-Iome of the.Soc_iety of ]esu.s, 

at " Jesus ". w.ill úitroduce you where St. lgnace 
lived and wor.keq:, where he prayed and triwnphed 
f or the catholic Rome, during Luther' s Rebellion-. 
Here, with him, lived personalities as St. Fran
cis Xavi.er, ,the great Missionaire and his fellows: 
Leine.z, Salmeron, L.efevre, Bobad:illa, Rodriguez. 
The history knows all these grea,t Men of God. 

Another Church and Home in Rome - St; An• 
(lrew on the Quirinal - 1,0as parfumed with the 
sctnctity of Saic;its who were religious of the same 
Society: and lived Here: St. Louis Gonzaga, St. 
John Berchmans, St. Stanislas Kostka and Blessed 
Antony Raldinuc.ci. 

Not so fa-re from- there, here ar.e -three others 
Roo'ms of Saints who left a f ragran.ce of sruictity 

in the Rome of the XVI Century: 

At Chiesa Nova, here is the room in which was 
.sanctified St. Philip Neri; and not far /rom here" 
at St. Pantaleo, tlie.re is the Cell - now a Cha
pcl - whe.re St. Joseph Cal_asan,z lived and issued 
his Rules C(iming to the instruction of the destitute 
Children; and, at Magdalen' s Square, there is, fi· 
nally, another Room where' lived St. Cami1le de 

, Lellis. He was the father of the Poor people and 
· the lovelÝ servant of the sicks. 

A paťadise inde~d in Rome, -with so many s.zigge

sti,ve places were lived these wanderful saintly 
Creatures 'who are now Citizen.s of I-Ieav.en! 

PETER c. CHIMINELLI 



ZNAMENIE ODPORU 

Vyvracanie námíetok 

1. Po devätnástich storočiach spásy je vidieť, že hnutie 
protináboženské je nápad...viejšie než hnutie náboženské. Zdá sa 
to paradoxným, . ale nie jé, a to od tej doby, čo štátny ateizmus 
usiluje sa o fo, aby sa ústavil ako odruda autoritatívnej a neo
mýlnej cirkvi. Cirkvi protichodnej, v ktorej je satan nast9lený 
v svojej pravej podobe opice božej. 

Toto hnutie predkladá našej generácii najstrašnejšiu dilemu 
náboženskú a teda aj sociálnu: či má totiž sve.domie byť zodpo
vedné ešte Bohu alebo skôr nepakému falošnému plukovníkovi, 
komisárovi alebo skrachovanému profesorovi. Inými slovami: 
či spoločnosť má ešte uznávať autonomný a vyšší náboženský 
princíp, alebo či politika má pohltnúť aj náboženstvo. Skrátka: 
či má byť cirkev -a štát, alebo len bezbožnícky a modloslužobný 
štát-cirkev. 

Medzi dvoma pólami tejto dilemy mimo hranice katolíckej 
Cirkvi a vo väčšej alebo menšej vzdialenosti od satanskej proti
cirkvi uskutočňuje sa složitý a rozľahlý rozkladný pochod ná
boženského principu jedh}e v prospech Antikrista. Uprostred 
tohto o-kruhu náboženské hnutie blíži sa nerovnomerne k syn
kretizmu s nádychom filozofickým ako ku komediantskej búde 
v slohu racionalistickom, aby v ňom sl.ožilo najrozmanitejšie 
složky náboženské: idea.gramy Lao-Teeove, dialogy Platónove, 
sväzky Kantove, trojaký deizmus, Freuda a Mrs Eddy. Chýba 
tam Boh: ale « racionalizované » kresťanstvo funguje ako po
honná látka. 

Akýsi druh veľkých amerických magazínov, kde každý a za 
podvýrabnú cenu dostane všetko: umelé cirkvi, pružné kréda, 
filozofické kombinácie, duchovné vazeliny k lepšiemu tráv~niu 
poživatín, s dokonale napodobenými náhražkami: deismus. mie
sto Bo,ha, teosofm miesto teologie, spirítizmus miesto ducha, 
idealizmus miesto ideálov, modernizmus miesto modernosti,. ná
boženské zeloženie miesto náboženstva, evanjelictvo miesto e
vanjelia, salutizmus miesto spásy a tu a tam racionalizmus 
miesto rozumu . . . Medzi tým z úcty k estetike XX. storočia 

Slovenský obzor 

Prenasledovanie katolíckej 
Cirkvi na Slovensku. Podľa 
zpráv zahraničnej tl'a:če katolíc.. 
ka Cirkev na Slovensku je s~
sta vne pre nasledovaná. Viacerí 
kňazi, ktorí ostali verní Sv. Sto
lici boli obvip.ení z rozvracania 
l'udovodemolri:atíckého režimu, 
zo špionáže v prospech Vatiká
nu a vlástizrady a odsúdení na 
dlohoročp.é väzenie. Kláštoŕy 
v Bratislave, Trnave a iných 
mestách boly zatvorené a réhoľ
nici o<fvlečéní na n:eznáme mie- , 
sta. Tiež niekoľko kostolov bo-
lo už zatvorených a bohoslu
žobné náčinie pos,túpené pravo
slavnej Cirkvi alebo odcudze
né. Pastoračná einnosť katolic
kych kňazov je systematicky ha
tená. 

J'ubileum prvého americko
slovenského monsígnora. Naj 
dôst. msgr. Viktor Blahunka, 
-duchovný správca osady Bož
ského srdca v Chicagu, oslávil 
v tomto Svätom roku 25 výro
čie svojho povýšenia na pápež
ského komorníka s titulom 
monsignora. N ajdôst. msgr. 
Blahunka je p:rvý slovenský 
kňaz v Atn,erike, ktorému sa 
dostalo tejto pápežf,kej pocty. 
V · októbri tohto roku Najdôst. 
msgr. Blahunka privedie do Rí
ma leteckú púť a.merickýčh 
Slovákov, ktorá bude jednou z 
najvýznamnejších. Prípravy na 
túto púť sú už v plnom prúde. 

Slovenský výbor pre Svätý 
rok v Ríme. Slovenskí kňazi ú
činkujúci v Ríme založili si Slo
ve-nský lvýbor pre Svätý mk, 
ktorého cteľom je poskytovať 
duchovnú po~oc a preukazo
vať rozličn~ pr3:ktické Služby 
krajanom, ktorí prídu na púť 
do Ríma. Na čele výboru stojí 
univ. ,prof. vdp. Dr. J . Porub
ča;n, kým tajo1µníckµ agendu 
vedie vdp. Dr. F'.r. Zeman. A
dresa Slovenského výboru pre 
Svätý rok je: Co.mitato Slovac
co, Via della Pilotta 25, Roma, 
Italia. Na tejto adrese si možno 
objednať aj časopis « Rím » a 
knfäky vydané Slov:eMkou In
forma-čnou Kanceláriou v Ríme. 

Pietné . spomienky na Dr. Jo
zefu Tisu. V deň tretieho vý
rQčia smrti Dr, Jozefu Tisu vo 
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viacerich slovenských centrách 
v ·zahraničí boly usporiadané 
smútočné bohoslužby alebo a
spoň pietné spomienky, na kto
rý~h okrem Slovákov zúčastni
li sa aj príslušníci iných náro
dov. Slovenská záhraničná tlač 
a rozhlas venovali výročiu za
slúženú pozornosť. 

Slováci v Argentíne. C::i,sopis 
« .Mladosť » oznamuje, že do Ar
gentíny sa v posledných rokoch 
prisťahovalo okolo dvesto kra
janov a ďalší stále ešte prichá
dzajú. Takmer všetci žijú v 
Buenos Aires a na jeho najbliž
šom okolí. Majú tam troch kňa
zov, takže každú nedeľu môžu 
počúvať slovenské bohoslužby a 
kázeň. Lanského roku zalo
žili si .Slovenský katolícky spo
lok, ktorý sa stará hlavne o du
ševnú obrodu svojich členov. V 
Buenos Aires a vôbec v celej 
Argentíne vychádzajú štyri slo
venské časopisy: Slovenská 
republika, Mladosť; Výber a 
občais i Slovenská mládež. 
Zivotné podmienky v Argentíne 
nie sú zlé, ale krajania sa im 
ťažko prispôsobujú. Túžbou 
všetkých je vrátiť sa raz na Slo
vensko. 

Rev. Rudolf Dilong v Ameri
ke. Známy slovenský básnik a 
spisovateľ Rev. Rudolf Dilong 
OFM, ktorý pred troma rokmi 
vyemigroval spolu s viacerými 
inými krajanmi do Argentiny, 
priletel začiatkom mája t. r. do 
USA, kde navštívi svojich prí
buzných. Rev. Rudolf Dilong 
zdrží sa v USA pravedepodobne 
niekoľko mesiacov a bude mať 
v slovenských osadách kázne a 
prednášky, Amerkkí krajania 
pripravili Rev. Dilongovi veľmi 
srdečné privítanie. 

Osud slovenských rehoľníkov. 
Podľa najno,vších zpráv všetci 
rehoľ.ní predstavení sú zavretí v 
kapucínskom kláštore v Pezin
k11, kde im dávajú každý deň 
kurz ma-rxizmu 5 hudín. Ostatní 
rehoľníci sú v Saštine, Sv. Be
ňadiku, Podolinci a Jasove. Taž
ko pracujú, hladujú, sú uráža1ú 
hrubými nádavkami. Na kleri
kov sa nalieha, aby povystupo
vali a podpísali tak zv. « Ka
tolí~ku Akciu », že sa dostanú 
na slobodu. Komunisti sa usi
lujú narobiť z rehoľníkov čím 
tjac apostatolV'. 
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vyobrazuje sa Kristus v športovnom obleku, vyholený a so zla
tým zubom; a Dobrý pastier stáva sa pohanským kozonohom. 

Náboženstvo, dogma a mravouka strácajú svoju tvrdosť a 
drsnosť; stávajú sa hladkými a ľa.hkými: krédom podmieneným 
krivulou; viera je smierená s vedou; mravnosť je pripätá na 
zvyklosti sťa krútiaci sa chvost; svedomia už nie sú znepokoje
né, ale sa spoliehajú na uspávacie prostriedky ; « skúsenosť » 
sa stala pre každého meradlom pravdy a lži a inteligencie sú 
prosté mučivých pochybností, pretože sa im filtruje roztok obec
nej mienky. Napokon, z teologie je urobená ·neškodná smes, kto
rý sa hodí pre všetkých. Vysluhovači tohto náboženstva, zbave
ného kostí a vymačkaného, ponievierajú sa ochotne a úslužne, 
sťa čínski kati v europských románoch, po najelegantnejších 
korzách alebo vysedajú v nejlepšich lokáloch aby s úsmevom 
predali svoj výróbok. 

<Cesta k ich synkretizmu bola upravená sektami, ktoré zo
svetštily cirkev; kniežatami, ktoré ,podplatili teologov, aby o
spravedlnili násilenstvo Cézatovo vôli Božej; profesormi srovná
vacej vedy náboženskej, ktorí zredukovali kresťa.11.stvo na výz
načný prejav semitského deizmu, komplikovaného gréckou filo
zofiou a usústavneného rímskym právom; filozofami, ktorí za
bili Boha v ľudskom Já; a polovičnými kresťanmi, ktorí už po 
dvadsať storočí deň za dňom opúšťajú pôdu dogmy a mravnosti 
aby urobili kompromis s prctikresťanstvom. 

Keď kresťanstvo už bolo rozriedené v žumpe verejných 
mienok, pohanstva a kompromisu, neprekvapuje vôboc, že po
dajedni ohlasujú rozklad kvasu kresťanskej revolúcie, ktorá 
zmenila tvárnosť sveta alebo priamo popierajú, užívajúc priprov
na.ní, že by dakedy bola kresťanská revolúcia. 

Keďže tých, ktorí hovoria, že kresťanstvo zani:ká alebo je 
mŕtve je už veľa, mnohí, aby sa zdáli originálnejšími, tvrdia, že 
sa vôbec nezrodilo; to, čo bolo, nebolo vraj ·kresťanstvo, ale 
čosi iného. 

To sa stalo v istých kruhoch módou; takže u rôznych pro
testantských vyznaní nechýbajú pastori, ktorí, nechtiac byť 
menej informovanými než honosivé paničky, pripojujú sa k po
pieračoro a hlásajú s kazateľnice, že vyškrtli Pána, ktprý im 
dával zarobiť; kým svetáci, ktorí boli pokrstení podľa katolíc
keho obradu, opičiac sa hovoria o prekonaní kresťanstva a 
nadchádzajúcom príchode boha Pudu a dvojenca Pohlavia. 

Keby si len uvedomili, že -tieto odvážne zapierania dnešnej do
by sú tak staré ako kresťanstvo, na kmeni ktorého boly v každej 
dobe príživníci, ich nadutosť by nemálo spľasla. Popierači a 
prenasledovatelia majú spoločné toto: že sú pod rozličnými me
nami nudne rovnakí od Kaňáša, ktorý je veľkňazom a zabíja 
Krista, po Calessa, ktorý vraždí kňaz.ov a velebí slobodu, od 
profesora Celsa áž po « anglikánskeho biskupa » Barnesa. Nu
da. S tou priťažujúcou okolnosťou, že to nač Nam11zianus na
rážal ľahkými veršami, profesor Rosenberg vopcháva do obrov
ských knih. 

My však dneská nepodliehame svodom tohto zlozvyku ako 
kňazi, ktorí v dobe katolíckeho modernizmu odhadzovali reve
rendy, a nie sme vôbec presvedčení dôvodmi tohto popierania. 

Igino Giordaui 
(Pokračovanie) 

Keď nechcete, aby sa Váš list stratil, 

dajte si ho na pošte registrovat ! 



TREBA NAM VYDRŽAŤ 

Kade chodíme, tade počú varne slová zúfalstva. 
Na každom kroku vidíme l;>olestné straty. Naj
hroznejšie sú tie, ktoré nám každý dňom pri
búdajú doma. Najsmelší a najodhodlanejší z pra
covnfäov padajú v prvej lÍIIlii. Padajú za Boha a 
za národ. Ked~i sa za tieto veliké hodnoty iba 
horlilo, t'ečnilo, prinášaly sa ma:lé. obete na ma
jetku alebo na pohodlí, ale dnes sa na Slovensku 
za Boha a 'Za národ umiera, dnes sa ide za to dó 
žalára a smútok nám preniká srdcia, keď si po
myslíme, aké by to bolo strašné, keby ešte nie
kol\ko rokov potrval dne&ný stav. Bojovníci sú už 
preriedení a nových nepribudne mnoho, lebo ško
la nám kradne mládež, odtŕhajúc ju od tých 
studníc národného a nábozenského ducha, z kto
rých s·a napájaly srdcia dospelých. Rodina je zo
tročená a v neustálej shánke za každodenným 
chlebom. rodičia nestačia o,pravovať to, čo pokazí 
škola a organizácie mládeže. Niet o tom pochy
by, že dosial' statočne a ihrdin~ky odporoval náš 
národ. Bránil si zo všetkých sil S'Vloje ustanoviz
ne, stál neochvejne pri svojich duchovných i po
litických vodcoch, ale ne.ubránil. Nevládal. A 
preto a.ni nie div. že po tôľ:kých krvavých stra-' 
tá0h iaj verní uťahujú sa do úzadia, aby vyčká
vali príhodnejší čas na pracu a boj. A my vidí
me, ruko sily naše pomaly chrobnú, kým sily sto
jace proti nám, zdajú sa byť nepremožiteľné. 

Ta.k hynieme doma, tak žijeme v emigrácii a 
ako ~a zdá, hynieme a. to nezadržiteľne aj tam, 
kde bola kedysi naša najväčšia sila: v Amerike. 
I\' aša veľká rodina amerických Slovákov nemá 
ani jeden jediný denník a mnohé z týždenní
kov a p.vojtýždennikov sú tfäž udržiavané viac 
na<iľudským úsilím svojich redaktorov a vyda
vateľov, než záujmom ,čitateľstva. Oča,kávalo sa 
tam omladenie od novej mladej a vzdelanej emi
grácie. AJe tá je buď roztratená po Arg-entíne, 
Btazilii, Austrálii a Kanade, alebo ešte sedí v tá
boroch Nemecka a Rakúska. A keď sa aj nieko
mu podarí dostať sa do Spojených štátov, za.sa 
l~n chlebové staro-stí tak na neho doľahnú, že je 
dobr~, ak stačí vo svojom bydlisku niečo -spraviť, 
ale cestovať do súsedného mestečka si už nemô
že dovoliť, lebo jednoducho nemá začo. 

Nuž ner~ová Je naša situá-cia. A jednako. Jed
nako nestrácajme nádeje. Aj keď vývoj udalostí 
po tejto vojne mal krtolomnú, nelogickú a nepo
chopiteľnú cestu, p redsa každé,nrn, kto nemá v 
hlave ošial', je jasné, že cesta na ktorú sme vy
kročili, je správna a prv alebo neskôr pôjde ňou 
celý svet, ak len nebude chcieť vpochodovať do 
vlastnej záhuby. Nie je to cesta ľahká. To vieme 
my, ktorí .&me si ju vybrali už dávno. Ale pove
die k ciel'u, lebo ciel' má. Všetky iné cesty sú 
buď bezcieľnym kľučkovaním alebo výslovnou 
samovraždou. A ·preto nátn treba vydržať. Nau
čili sme sa na biedu, budeme ju teda trieť ďa
ľej, ale neupustíme. 

Näš « Rím » tiež" kráča po tejto správnej ceste. 
Ešte nás je len hŕstka, ale porastieme a budú 
nás zástupy. Preto aj vy> ktorí sa ešte okúňate, 
príďte· medzi nás. Sjednotení a silní ľahšie zdo
láme prekážky. 

E.P. 

Mnohí z našich utiekli už dávnejšie do cud:ziny 
a utekajú ešte aj teraz. Prichodia do vyhnoost
va :plní viery, že aspo:ií tu ibudú môcť pracovať 
a bojovať za tie ideály, ,ktoré sú doma až do . 
_prachu ponížené. Ale toto nadšenie, tento zápal 
naráža na nové prekážky. Uši západného sveta 
sú hluché a oči slepé. Okrem svojich vlastných 
v2idychov nič nepočuje a okrem svojich boľačiek 
nič nevidí. Ich kurie oká ich vi~c pália, než malo
mocenstvo, ktoré nrupadlo pol sveta:, ba ,zdá sa, -==-=== ==-===============-= 
že i:ch tak .pália tie ioh otlaky, až zabúdajú na 
možnosť, že aj ich môže rakovina napadnúť a o címe le 
rozožrať im útroby, ak ju nebudú 1pomáhať lie- ~K, K, -
čiť tam, kde sa. už ·zahniezdila. A t\likto po krát- 1 

kej chvíli utečenci prídu ni~len na to, že Europa 1 

si ešte neuvedomila pravý stav veci, ale aj na 
to že 11ie za s1obodu, voľnosť, spravodlivosť ale-
b~ za Boha a národ budú v cudzine bo,jov::i,ť, a- ) 
Ie o kus každodenného chleba ,bude im treba tak 
tvrdo zápasiť, že im na iné ani času neostane. E- j 
šte kým sú spoločne po táooroch v Nemecku, Ra
kúsku a Taliansku, majú aký taký pocit sily. A- [ 
le zápas o chlieb ich rozveje na všetlty strany a-
lrn vietor semená púpavy. Potom sú osamení v [ 
cudzom prostredí a to často aj bez na.jzáldad
nejších vedomostí jazyka: a zvykov. Nikto nemá 
z nich možnosť vyberať si prácu a tým mep.ej 
spytovať sa na plácu. Do prvej sa musí každý 
zapriahnuť, lebo utečenec, - alebo ako ho mo
derný svet o?..načkoval « DP » - ni~ je čfovek, 
ktorý 'by ma:1 n~Jaké práva. Je zbytočná priťaž 
povojnového života, ktorej sa každý rád strasie 
aj vtedy, keby mal rozmýšlať, či nie je tiež spo
luzodpovedný sa osud týchto úbožiakov. 

Ozmaimujeme, že náš redaktor p. Ján 0-
ká.ľ, ktorý sa nachodí v USA a ešt.e za svgj• 
ho pobytu vo Večn01n, meste napísal knižku 
« Svätý rok 1950 »,1 veľmi ochot~e na po
ž;iadanie bude prednášáť našim rodákom v 
Amerike o Rúne a Svätom roku. Najmä v 
obiasfi. stredozápachiej, kde nateraz býva, 
bolo by veľmi výhodné usporiadať jeho 
prednášky. Ktorá slovenská Ol?ada, spolok, 
organizácia ale:bo spoločnooť by sa zaujíma
la o jeho predná~ku, nech si t1 neho samot
ného vyžiada informácie . -U neho si tiež 
možno objednať časopis « Ríni ~, ako aj 
knižky, kforé vydáva Slovenská Informač
ná E:ancelária v Ríme. Jeho adresa je: 

Mr John T. Okáľ 
2021 Lake Ave, Whiting, Ind., U.S.A. 
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RAFFAELOVE IZBY 
1 V. 

Na dlhej stene oproti oknám je veľkolepý o
braz Víťazstvo Konštruitína Veľkého na.cl cisá
rom Maxenciom pri Milvijskom moste, ktorý 
vymaľoval roku 1512 Giulio Romano podľa vý
kresu Raffaelovho. 

Je to kompozícia plná pohybu a života a pred
stavuje vrcholný bod rozhodujúcej bitky medzi 
Konštantínom a Maxenciom. 'ľakmer uprostred 
je Konštantin Velľký na bielom koni, ako sa vrhá 
do boja, mieriac kopijou na cisára Maxencia, 
ktorého mu ukazujú s neba sostupujúci anjeli 
a ktorý už tonie aj so svojim koňom vo vodách 
Tibery. Za Konštantínom sú vztyčené zástavy a 
vojenské odznaký s kresťanským krížom. Zôkol 
vôkol vymaľované sú rozličné epizody zúriaceho 
boja. 

S pravej strany fresky je vymaľovaný Sv. Ur
ban medzi Láskou (vpravo) a Spravodlivosťou 
(vľavo), kým s ľavej strany fresky je Sv. Sil
vester medzi Náboženstvom (vpravo) a Vierou 
(vľavo) . 

Na nasledujúcej stene je <Ybraz Zjavenie Krí
ža Koa<;tantinovi pred bitkou s Maxenciom. Aj 
táto maľba je dielom Giulia Romana. S pravej 
strany obrazu vidíme Sv. Klementa medzi Po
korou (vpravo) a Miernosťou (vľavo). Na ľavej 
strane fresky je zas Večnosť a Sv. Peter. 

Obraz na obločnej stene predstavuje Konštan
tína Veľkého, ako da.ruje Sv. Silvestrovi (podo
bizeň Klementa VII. s bradou) mesto Rím. Táto 
freska je od Francesca Penniho. 

Povestná donácia (historicky nejestvujúca) je 
symbolizovaná odovzdávanim sošky Ríma. Ce
remónia sa kotlá v starPj svätc,peterskej bazi
like, ktorej zaujímavé vyobraze;;ie victima prá
ve na tomto obraze. S ľavej strany fresky je 
Cirkev a Sv. Gregor I. Veľký„ kým s pravej 
strany Sv. Silvester a PevnosC. 

Spodná časť stien pod freskami je tiež vyzdo
bená ako v iných Raffaelových izbách. Vidíme 
tu kariatídy od Raffaelina del Colle a výjavv zo 
života Konštantína Veľkého od Francesca Pen
niho podľa nákresov Raffaefových. Erby a zna
ky patria rodine M-edici, z ktorej pochádzal Lev 
X. Na klenbe siene je vyobrazený Tr iumf kre
sťanstva nad pohanstvom od Tommasa Laureti
lho. V lunetách sú vymaľované alegorfo talians
kych provincií od toho istého autora. Uprostred 
dlážky s antickou mozaikou sú štyri ženské hla
vy, symbolizujúce štyri čiastky roka. 

Dvermi v pravom rohu Konštantínovej siene 
prejdeme do Siene šerosvitov (Sala dei chlaro
scnri), ktorá sa predtým volala Sieň kQJ.Úarov 
<.Sala dei palafrenieri), keďže pôvodne bola ur
čená pre slúžobnictvo od pápežských koní. Táto 
sieň má veľkolepú povalu z vyrezávaného a po
zláteného dreva, vyzdobenú ·znakmi rodiny Me-

dici. Na stenách miesto dnešných šerosvitových 
malieb boly kedysi vyobrazené mnohé exotické 
zvieratá, ktoré mal v obľube Lev X. Hoci tieto 
maľby boly dielom Raffaela a Giova.nniho da U
dine, jednako pápež Pius IV. pri prerábaní siene 
dal ich všetky zničiť. Pápež Gregor XIII. dal ro
ku 1582 sieň zreštaurovať a dekoračnými práca
mi poveril giovanniho a Cherubína Alberti. kým 
figúry Apoštolov a iných svätých vymaľovali 
Tadeo a Federigo Zucca1 i. Zo Siene šerosvitov 
je vľavo vchod na chýrečnú a prekrásnu Raf
faelovskú pavlač. 

(Koniec) 

MÁRIA 

Z hlbokých tajov zázraku a slobods 
zjavuješ svoju krásu 
nám uväzneným v tele z~ierat, 
ktoré nás ľahá, iba Jr zemi. 

Vysloboď duše naše hľadajúce Boha, 
oroduj za nás hiišnych na ceste, 
oroduj za pútnikov, 
nech Tvoje srdce zvíťazí, 
keď more mrl..-ých obrazov sa vlní 
vo víchroch pokušení. 

Kto iný môže oglobodiť človeka 
od tela tejto smrti, 
ak Ty nie, Svätá Panna? 

Jedh1á naša nádej v prázdnote, 
keď ruky hez nádeje 
klesajú plné bolesti a ničoty. 

Do svätostánku Tvojl10 tela 
sostúpil Boh sám v našej podobe, 
v drevenej monštraJ1cii jasieľ 
v maštali hriešnosti za zjavil, 
aby nás vyslobodil 'l ch!ie,,a sveta, 
teliatka ľudských duší 

Mália, more zo siz sveta, 
Mária zo Saštína, 
l\'lária z Fa.timy a Jasnej Gory, 
Mária z Lasaletty, 
oroduj za nás hriešnych na cest~. 

-ka. 

P. G. IDbirut 



HLAS OTCA 
ZA RUKOU OPRAVDOVÉHO POKOJ A JE KREST'ANSKÝ 

ČNOSTNÝ ŽIVOT 

Výtah z veľkonočnej kázne pápeža Pia X II 

Chystajúc sa dne
ska s nábožnosťou 
oslavovať viťazné 
tmŕtvychvstanie Bož. 
ského Spasiteľa, pri

chodia Nám na um slová plné múdrosti, 
ktoré o Kristovi napisal sv. apoštol Pavol: 
« Bol vydaný na smrť pre naše viny a vstal z 
mŕtvych pre naše ospravedlnenie » (Rím. 4, 25). 
Kristus vskutku svojim dobrovoľným utrpením 
a predrahou krvou, vyliatou až k smrti, zadosť
učinil za naše hriechy a vykúpil nás z otroctva 
diablovho, aby nám vrátil slobodu synov ibož:ích. 

Kristus vstal viťazoslávne z hrobu. Tým nie
len posilnil a upevnil vieru apoštolov a vieru 
našu, nielen nás vyzval svoim príkladom vstú
piť na nebesia v jeho spoločnosti a zjavil nám 
leskom svojho osláveného tela niečo z večnej 
blaženosti, ktorá nás tam očakáva, ale aj 
dal hojnosť duchovných darov a Cirkvi, kto
rú sám založil, sveril úlohu, aby nebeskou 
milosťon živila a k novému životu privádzala 
všetkych ľudí, ktorí ochotne budú zachovaváť 
jej prikázania. 

V minulých dňoch, a najmä vo Veľkom týžd
ni, obvzláštnym spôsobom pripominali, sme si 
bolesti a utrpenia, ktoré Kristus Pán musel 
sna.šať, aby nás očistil od vin a smyl naše hrie
chy, ktoré boly príčinou božského vykúpenia. 
Dneská v jase a radosti Veľkej noci už samo 
slávenie božích tajomstiev nás povzbudzuie k 
tomu, aby sme si dôkladne obnovili svoj život. 

Sme mystickým telom Kristovým: kde je slá
va }Ilavy, tam je aj nádej Tela. « Ako Kristus 
vstal zmŕtvych, tak i my žijeme novým živo
tom ». A ako « Kristus, kforý vstal z mŕt
vych už neumiera a smrť nikdy nebude pano
vať nad ním» (Rim. 6,4,9), tak aj my, ktorí sme 
živení jeho milosťou: podľa jeho príkladu musí
me nielen « odložiť starého človeka, ktorý sa 
poruš.uje následkom klamlivých náruživosti» 
(Efez. 4, 22), ale sa musíne tiež obnoviť na 
duchu mysli svojej a obliecť si nového člloveka, 
ktorý dľa Boha stvorený je v spravodlivosti a 
opravdovej svätosti» (tamže, 23,24). 

Tieto prekrásne ponaučenia Apoštola náro
dov, zdajú sa Nám byť nadmieru časovými na 
veľkonočné sviatky tohto Svätého roku, keď 
veriaci celého sveta - načierajúc do duchovnej 
pokladnice Cirkvi - majú nielen zadosťučinitť 
za vlastné hriechy a zdokonaliť svoj spôsob ži
vota, ale aj podl'a všetkých síl usilovať a to, 
aby aj ostatní ľudia, po očistení sa od hriechu a 
zbavení sa bludov a predsudkov, pristúpili s 
dobre pripraveným srdcom k Tomu, ktorý je 
cestou, pravdou a životom (Ján 14, 6). Ani jed
notlivci, ani plemená, ani národy nebudú mať po-

koja dotiaľ, dokiaľ všade nezavládne poriadok, 
zrodený z príkazov Evanjelia a utvrdený božou 
milosťou. 

Uvažujme všetci o tom, čo Kristus povedal a
poštolom: « Pokoj Vám zanechávam, svoj pokoj 
vám dávam, nie ako svet dáva, ja vám ho dá
vam » (Ján 14, 27). Veľmi dobre vieme zo smút. 
nei skúsenosti koľko zločinov, vrážd a vojen za
príčinilo to, že ľudia opustili cestu, ktorú božský 
Spasiteľ ukázal leskom svojho svetla posvätil 
svojou krvou. Na tú cestu sa treba vrátiť kaž
dému a netreba zabúdať, že pokoj nezavládne v 
spoločnosti do tých čias, kým nepredchne dušu 
každého jednotlivca: Preto je potrebné; aby $me 
skrotili nemierne a nedobré žiadosti, podrobili 
ich rozumu a rozum Bohu a božiemu zákonu. 

A však « tomuto zlu môže odpomôcť iba čnost» 
(Cicero, Tusc., IV., c, 15). 
·· Preto nech sa skvie v ľudských dušiach, nech 
prekvitá v rodinnom kruhu nech víťazí v spolo
čenskom živote kresťanská čnosť, od ktorej jedi
ne možno očakávať obnovu mravov a spravodli
vé a poriadné zlepšenie blahobytu národov, po 
ktorom všetci ľudia túžia! 

Kristus, ako dobre viete, nielen čnosť hlásal, 
ako to robia mudrci tohto sveta, ale nám dáva 
aj príklad, povzbudzuje a posil'ňuje našu vôľu 
nebeskou milosťou, aby sme čnosť mohli nado
budnúť. Okrem toho nás láká a priťahuje tým, 
že nám stavia pred oči odmenu večnej blaženo
sti. Ak všetci ľudia sa rozhodnú následovať ho, 
stanú sa účastnými blaženého pokoja, ktorý je 
vrcholom radosti (Sv. Tomáš, Summ. Theol. !-II 
q. 70 a. 3) a to aj vtedy, keby mali snášať prí
koria, prenasledovania a ľudskú nespravodlivosť. 
Lebo aj s nimi sa stane to, čo sa kedysi stalo s 
apoštolmi, ktorí, « išli zo shromaždenia radujúci 
sa, že boli hodni trpieť pohanenie pre meno Je
žišovo » (Sv. Ap. 4, 41). 

Ba ,čo viac. ak všetci ľudia dosiahnu tento o
pravdovy pokoj, založený na božom zákone a 
ustavične- udržovaný božou milosťou, a ak pre
stane už raz nenávisť, utíšia sa vášne a bohastvá 
budú rozdelené rovnakým meradlom spravodli
vosti a lásky, niet pochyby o tom, že na celom 
svete nastane «. svorné scpolunaživanie » (Sv. 
Augustin, De Civ. De, 1. XIX, c. 13). 

Toto je naša vrúcna modlitba, ktorú povzná
šame k Božskému Spasiteľovi - ktorého zmŕt
vychvstanie dneská oslavujeme, zatiaľ čo nepre
stávame pripomínať vám, ctihodní bratia a mi
lovaní synovia, nezabudnuteľné slová apoštola 
Pavla, ktoré sa nadmieru hodia pre dnešnú sláv
nosť: « Radujte sa, buďte dokonalí, povzbudzuj
te sa, smýšľajte jednako, majte pokoj, a Boh 
pokoja a milovania bude s Vami :t> (2 Kor. 13, 
11). Amen. 
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SVATY ROK :1900 

Na prielome XIX. a XX. ~tqročia p9mer štá
tu a Cirkvi v Taliansku stratil síce ten charak
ter bezprostredného boja, ale ešte 1;1,p.i zďaleka 
nebol na obapolnú spokojnosť vyriešený. Pápeži 
nevychádzali zo svojho vatikánskeho útuľl~u a 
ta!lia'DSka viáda zasa neprestala skúmať každé 
slovo. ktoré z Vatikánu vvšio, súc veľmi citUvi> 
na každú narážku, vzťahujúcu sa na niekdajší 
pápežský štát. Pre ,každého veriaceho Taliana 
bpl to stav bolestný, 1lebo ako na jednej strane 
vlastenecké a národpé povedomie bolo sjednote
ním Talianska pozd'Vlhnuté, ta:k mu alko katolí
kovi pôsobilo bolesť postavendé N1ámestn~ka Kri
stovho, utiahnutého za vatikánske múry do do
bro-voľného väzenia. Zahraničie tiež bolo rozdvo
jené v posuooov·a.ní tejto delikátnej· otázky. Kým 
jedni poldadali za vhodttlú pri1ežitosť, aby mohh 
útočiť na pá-peža v~dy, keď hoivorNi o prave ta
lianskeho národa na jednotu, dr.uhí zasa my
s1eli, že je nutné útočiť na sjednotený ta•
li~nsk:v štát. keď ide o obra.im pápežskej dôstoj
ttosti. Na úplné ~rovnanie sporných otázok . ne
bol,o ešte wútorných pred_poikladov, nepanovala 
ešte tá atmosféra ivzájo:mného porozumenia, kto
rá rastie iba r9lm;ú. Zo zvyklostí, ktoré sa v na
žívaní Cwkvi a štátu udomác.nfily za posledné 
tesaťročia, utvorilo-. sa vš·ak isté modus vivendl 

a v jeho rámci usilovala sa Cirltev urobiť všetko, 
aby čím viac upevnila svoJ'e duchovné po~foie v 
celom katolíckom svete. Veľký pápež Leiv x;m. 
poM1adal blížiace sa Jubileum za krásnu príleži
ťosť obnovy v Kristu a urobil yše~lrn, čo bolo v 
Jeho silách, a;by tak organizačne, ·ako aj nábo-
7,einský prhm:twl veriacich na XXII. S:v. rok. 
Bolo jeho túžbou, aby tento .Sv. rok na začiatku 
nového storočia ta}{ W1Útorne a!ko aj navonok 
mulrnl byť zaradený medzi najkrajšie a najúspe
šnejšie Sv. roky. Preto už roku 1896 utvoril 
&a v Bologm-inedfzinárod:ný výbor Sv. roku, kfo
rý orga;rjfaačne preni:kol ďo každej ·krajiny, do 
lrnf,<lei diecézy. kde boly ustanCYVeni§ po~:l:výbory. 
Zvláštny _časopis, ktorý tento výbor vydával. in• 
formoval veriacfoh o prevedených prípravných 
prácach. Rímsky vý:bor Sv. roku prišfol s návr
hom, aby sa .počas šv. roku l:900 vzdala ob:zvlá
štna úcta SpMiteľoivi sveta pomníkmi na naj
vyšších :končiaroch Talianska. Návrh bol priia.
tý s trekým nadšením. že netrva!lo dllho a každý 
na.ivyšší štít j:edno1:llivých provincií bol ozdobený 
krásnou so6hou Spasiteľa. Pápež medzitým v 
máji 1899 zasvä'µl všetký•ch katolíckych mužov 
Božskému Srdcu Ježišovmu a nariadil na mesiac 
.iún zvlištne pobožnosti, !ktoré S'a začaly vo va
tikánskej bazilike. ,Samotný XXII. Sv. ·rok bol 
ustanovený buliôtl zo dňa.!-11. má.ja 1899, uverej
nenou slávnostným spôsobom o deň neskoršie. 
Slávnosť· vyhlásenia: btµJy začala sa v Trónnej 
sieni Aµoštol'Ského paláca; kde za prítomnosti 
višet'kých cirkevných i svetských hodnostárov 
pápež.škého dvora po krátkej reči odov,zdal Sv. 
Otec bullu jednému vysokému pr~látovi a dal 
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mu povolenie, a:by ju v predsieni svätopeterskej 
baziliky prečítal. Keď páipež dal toto povolenie 
a sám odišiel do svo.iho bytu, pohol sa sprievod 
hodnostárov cez palácové siene a whodištia až 
do predsiene baziliky, kde už bolo pripravené 
vyvýšené podium, na ktoré vystúpil poverený 
Monsignor a zvučným hlasom prečítal tento hi
storický dokument. Všetky rlmsike zvony svojím 
hlaholom ozrramovaly Večnému Mestu. že čas 
milosti sa bliží. O ch:vil'u neskoršie takým istým 
slávnostným spôsobom bola bulla prečítaná aj v 
bazrlke Sv. Paivla, medzitým už znova vybudova
nej, v Lateránskej bazilike a v bazilike Santa 
Maria Maggiore. 

Lev XIII. malstálepredočamiako vzor Sv. rok 
1825, na ktorom sa ·zúčastnil a:ko štrnásťročný 
štud~nt ·a rpo abrade otvárania Sv. brány v prí
tomnosti pál)eža na vatkánskom d'vor«:> B élVf1-
dere povedaľ v mene svojho kolégia krátky prí
vet, Striebo,rná pamätná meda.Jla, ktorú vtedy 
od pápeža Leva XII. dos,tal, urobil~ ti.etŽ iste na 
je.ho mladá a vnímavú dušu dojem, keďže a i no 
toľkých rqfkoch takto sa na ďaleký Sv. rok 1825 
rOZJpam;:iitáva: Vei1iké m1J1oe.stvá pútnikov hrnuly 
sa v procesiách do najslávnejších chrámov, 
ka:zatelia hlásali slovo božie verejnosti najnav
števovanejšie ča:sti mesta ozývaly sa chválou 
BQlha a pápež v sprievode mnohých kardinálov 
sám dával . naj~mešenejši pn'klad zp,ožnosti a 
dobroty. 

V druhej -polovici roku 1899 sa len zväščily tak 
duševné ruko aj orgrumzačné prípravy -na Sv. r_ok 
Medzinárodný v{rbor už bol pripravil púte z mno~ 
_hých kraj'Ín, kým kňazi i v~ria,ci duchovnými 
cvičeniami a misiami vvkonáva:li posledi!lé prí
pravv. Ani talianslka v,láda nemohla ostať eel
kom bokom od tejto. veľkei cirkevne.i ud~lo-sti. a 
tak sám kráľ vo svo:ie.i trónnej reči ponáhl'al sa 
zdôrazniť. že, r>OČa:s Sv. roku vláda zachová čo 
njväčšiu toleranciu a rešpekt v-0či Cirkvi. Ne
treba zdôra;zňovať, že na-priek tomu našli sa 
t,a:ki, čo pokladali vyhlá:senie Sv. rokn za otvo
renú vatikánsku hro~hu. Boly to však hlasv. 
ktoré nemohlv nijruko ubrať Sv. roku na veľ
kosti a dôležitosti, iba čo zbytočne jatrily rany 
a vzbudzovaly nepotrebné novinárske polemie. 
Keď pápež dňa 24. decembra 1899 pristupoval 

k Sv. b-ráne svätopeterského chrámu, ool za.iste 
dojaty. Sedemdp.,siatpäť rokov uplynulo od jej 
nos'1edného otváranfa. Sedemdesiatnäť rôikov, 
fažkýťh nielen pre Cirkev, ale pre celé ľudstvo. 
A ter-az sa zdalo. a;ko keby p:í:pež otvorením Sv. 
bránv mal otvoriť ai rnové storočJe, storočie. o 
ktorom len Všemohúci vedel. aké bude a čo pri
nesie človečenstvu. Pápež však otvo,rením · Sv:. 
brány otvoril aj duchovné pokladv · a len od ľudí 
dobrej vôle zálefalo, -či k týmto nébeským darom 
ponúknu človeku aj trochu_ pozemského šťa:stia, 
spokojnosti a sociálnej spravodlivosti, za ktorú 
Lev XIII. ta:k veľmi hQrliL Na námestí i v ehrá
me desaťtisíce verl'acich dychtivými očami a 



skrúšeným sr-dcom sledovalo sláV'Il.ostný úkon. 
Zlaté kladivo, ktorým udieral pápež po tri razy 
na tehly Sv. brány, bolo darom od biskupov ce
lého sveta. A keď robotníci odstránili zvyšok 
múra a penitenciári umyli prah Sv. brány sväte_ 
nou vodou, za spevu Te Deum vstúpil ňou páp€Ž 
do baziliky, držiac v jednej ruke kríž a v dru
hej, zažatú sviecu. Najprv zastal v kaplnke Piety, 
kde sveril stráž Sv. brány kajúcnfokým bratst
vám, ktorých členovia boli oblečení do vrecový,ch 
rúch rozličnej farby. Potom pristúpil k hlavnému 
oltáru nad hrobom Sv. Petra a udelil veriacim 
apoštolské pokhnanie. Medzttým, ako sa pápež 
vracal do vatikáns:keho paláca, kard:ináli-legáti 
podobným spôsobom otvárali Sv. brány na ostat
nýoh patriarchálnych bazilikách. 

Už počas slávnostného otvárania Sv. brány 
prišlo do Ríma mnoho pútnikov z Talianska i zo 
zahraničia. A potom bol už prúd pútnikov do 
Večného Mesta po celý rok nepretržitý. Katolíci 
všetkých národov sveta došli pod vedením sv~ 
jich biskupov a všetci kronikári hovoria o týchto 
púťaob ako o vzore zbožnosti a disciplíny. Momo 
po prvý ra;,; sa takto ukázalo, aJká veľká duchov
ná moc je katolicizmus aj vtedy, keď je zbavený 
svetských mocí. Polic'ajné opatrenia. ktoré na 
začiatku Sv. roku spravila talianska vláda z oba
vy. aby nedošlo k nejakým nevítaným manife
stáciam. ukázaly sa nepotrebné. Pútnici okrem 
zbožnosti neboli zanietení nijakými iný
mi citmi a ich žirvot v Ríme plynul medzi návšte
vami >kostolov a pobožn-0stiami. ktoré boly pred
písané na získanie odpustk.ov. Vo všetkých jazy
koch sveta niesly sa modlitby pod starovekými 
·klenbami rímskych chrámov. Veď došli okrem 
Talianov Francúzi. Spanieli, Nemci, Amerikáni. 
Mexikáni. Maďari, Poliaci, Chorváti. Slovin
ci. ba i Sfováko,v prišlo hodne, i 1keď ešte nie pod 
vlastným slovenským menom, iebo boli sme 
bez národnej slobody a chceli nás zamlčať pred 
svetom aj pri takýchto príležitosti-ach. 

-Medzi najkrajšie a najnádhernejšie slávnosti 
počas XXII. Sv. roku patria zaiste kanonizácie 
a beatifkacie nO'Vých svätých a blahoslavených. 
Sv:ätorečenia boly drve. za blahoslavených bolo 
však vyhlásených mnoho sluhov božích, medzi 
ktorými veľa mučeníkov. Vydržiavaio sa a:i nie
koľko medzinárodných kongresov, z ktorých hod
no zaznačiť aspoň archeologický kongres, medzí_ 
národný k,ongres katolíckych študentov a kon
P,"res Tretieho rádu Sv. Františka. Na Aventine 
bol vysvätený krásny kostol k úcte Sv. Anzelma 
patriaci reholi ot:cov Benediktínov. O výstavbu·. 
ako aj výzdobu tohto kostola sa veľmi zaslúžil 
Lev XIII. a bolo jeho želarum, aby bol vysvä
tený počas Sv. roku. Veľká úcta sa preukazova
la aj relikviam. V slávnostných procesiách bol 
nesený zázračný obraz Panny Marie z baziliky 
Santa Maria Maggiore, obzvlášť uctievaný od 
tých čias, ako Toku 593 zachránil Rím pred mo
rom. Aby v patriarchálnych bazilikách nebol 
taký nával, pápež povolil pútnikom sníženie 
predpísaného počtu návštev. Podľa štatistík, so
sbiera.11ých z rozličných prameňov sa predpokla
dá, že poča:s XII. Sv. roku došlo do Ríma skoro 

400.000 pútnikov. Teda aj v tomto ohľade bol 
úspech nad očakávanie krásny. 

Zatváranie Sv. brány dňa 24. decembra 1900 
bolo tiež slávnostné a prítomné •bolo na ňom veľ
ké množstvo veriacich. Po odriekaní predpísa
ných ~odlitieb a žalmov vzal pápež po tri razy 
na zlatú keľňu malty a položil. ju na mramorový 
prah Sv. brány. Potom mu jeden z kardinálov 
podal jednu za druhou tri tehly, ktoré pápež 
umiestnil na pripravenú malte. Za pápežom pri
stúpili k Sv. bráne najvyšší hodnostári Cirkvi a 
podľa jeho vzoru naberali po tri razy mailtu, na 
ktorú umiestnili tiež po tri tehly. Zvyšok múru 
dostavili sanpietrini. Pápež medzitým zaintono
val Te Deum a bočnou bránou s celým sprie
vodom vošiel do chrámu, kde udelil shromažde
ným veriacim svoje Apoštolské powhnan.Íe. Hod
no zaznačiť, re tehly, ktoré boly použité na za
murovanie Sv. brány maly síce taikú veľkosť a
ko obyčajné tehly, lež ich vypracovanie bol~ u
melecké. Väčšinou boly zdnuka duté a obsaho
valy vo svojom vnútri pamätné pergameny ro
zličných náboženských spolkov, ·bratstiev a iných 
inštitúcií alebo aj jednotlivcov, ktorí dali tehly 
na tento účel vyihotoviť a podarovali ich pápe
žovi. Napokon bol múr Sv. brám.y obložený mra
morovými platňami a o,zdobený uprostred veľ
kým bronzovým 'krížom. 

Po Sv. roku 1900 povolil pápež Lev XIII. od
pustky a milosti Sv. roku, vzťahujúce sa na celý 
katolícky svet tak, a;ko to urobili aj jeho pred
chodcovia. Toto dodatočné obdobie milosti trva
lo pol roka a bolo povolené z príležitosti zasvä
tenia nového storočia KristO'Vi Vytkupiteľovi. 

Kráfovské schody 
po ktorých sostupuje sv. Otec, keď ide otdrat alebo zatvarat 

Sv. bránu 
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Z RIMSKEJ KRONIKY 
Nedeľa, -9, apríla. - Sv. Otec Pius XII. slúžil vo 

Svätopeterskom chráme slávnostnú sv. omšu 
a povedal s pápeského trónu veľkonočnú kázeň. 
Po sv. omši sv. Otec. vystúpil na vonkajší balkón 
chrámu a udelil apoštolské požehnanie « Urbi' et 
Orbi » t.j. mestu Rímu a celému svetu. Odhaduje 
sa„ že najmenej 2-()0 tisíc veriacich, väčšinou 
'.J.)Útníkov, zúčastnilo sa na tejto podmanivej veľ_ 
konečnej ~e--remónii. Medzi ptítomnými boli aj 
ame:dck~-slovenskí pútnici Mr. Fred Slezák, 
Fra;nklin, Ohio a Mrs Verona Zvonek, Detroiť 
Mich., ktorí prišli do Ríma s leteckou výprn~ ' 
vou Mr. Edena Radiča, Chicago, ru. 

Sob,ota., 15. apríla. - V kúrii Otcov J e'zuitov 
konala .sa pod predsedníctvom generálneho pred
staveného ndp. Jána Jan,ssensa medzinárodná 
:s~h?~zk~ direktorov Mariánskych kongregácii 
zay:.siacich od Spoločnosti Ježišovej. Cieľom 
-schodzky bo1o prerokovať otázky súvisiace s 
r~organizá~iou Mariánskych kongregácií podľa 
~a.s~d,_ .~tor~ sv. Otec vyslovil v Apoštolskej kon
stitúcn « B:Ls saeculari ». Na schôdzke bolo prí
tomných 34 delegátov z rozličných štátov. Mal 
:prísť aj delegát z Poľi;,ka, ale pred odchodom 
bol zatvorený. J.eho miesto bolo na schôdzke 
nahr:?--d_ené obrazom. P. M:arie Czestochowskej, 
ktora Je patronkon polského naroda. 

Stvrtok, 20, aprila. - ~Známy slovenský kňaz 
vdp. Dr. Ferdinand Mondok priviedol do Ríma 
ut~enť;ckú púť z IRO ~ábora Bagnoli pri Nea
p_ol_1. Puť sa isklalaléJ. zo 100 osob, pochádz;ajút!ih 
z. 10 rozličn~ch štátov. Medzi pútmikmi bolo aj 
v-iacero Slovakov. 

Piatok, 21. apríla,. - Z príležitosti 2703 výročia 
·zafoženia Ríma v hi~tori&kej sieni Horáco-v a 
Kuriácov na Ka:pitGle bola slávnostná akadémia 
na ktorej viacerí ta,lianskí i cudzí rečníci preho~ 
vorili o význame. a poslaní Veňttého Me.sta. Bol 
tiež oznámený výsledok prvť!j medzinárodnej sú
ťa~.e na najlepšiu latinskú próJJu zv. Ce-rtamen 
Capitolinum. Na pahorku Pa1atíne, na ktorom 
P?clť~ legen~y bQl zaloiený Rím, konaly sa ľudo. 
ve slavnost1. 

Piatok, 28, apríla. - Sv. Otec Pius XII. prijal. 
na slávnostnej_ audienci~ írskeho prezidenta p. 
.Seaha T. Q' -Ceallaigha ktorý s.nolu $o svojou 
-ma~elk~m )?rišiel _ do Ríma po jubilejné odpust
ky. Audie11c1a tryala pol htxliny a konala s·a pod
ľa. zvláťtneb.o-pr@to,kd1u, 1kto.rý vypra-e-Qvala Po.sv. 
k_ongregácia ú~onov,~. Po a~diep.cii ú;s~y pre
ztdent so,stúp-il s<Y sv:ojim sprievodom <io Svato
peterskej 1)-aziliky, a:by sa pomodlil na hrobe sv. 
Petra. 

. Sob9ta, 6. má_j~. - V rámci tr~dičnej voJenskej 
sláynosti nováčk0via pápe,žskej Svajčia:rskej 
gardy, ktorá je telesnou strážou sv. Otca, skla
dali na veľkolepom Belvedérskom dvote vo Va
tikáne1 prísahu vernosti sv. Stolici. Táto prísaha 
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sa skladá každý rok vo výročný deň povestného 
rímal_(eho plenu 1527, ·kedy temer všetci prísluš
níci švajčiarskej gardy položili svoje životy za 
Námestníka Kristovho. 

Piatok, 26. má.ia<. . V kostole Otcov Filipínov 
konaly sa oslavy 400 ročného výročia založenia 
Bratstva Najsv. Trojice, ktoré v minulosti bolo 
sťa,by ústredným výborom pre Sväté roky. Jeho 
hlavným cieľom bolo totiž starať sa. o pútnikov, 
ktorí prichádzali do Ríma pre jubilejné odpust
ky. Brat$tvo ·bolo veľmi početné najtnä v XVI. 
~ XVII. storočí, keqy ·bolo v stave obslúžiť až 
300 tisíc putnikov rocne. Brastvo Najsv. Trojice 
~aložil sv. Filip Nerejský, ktorého telesné pozo
statky boly pri tejto pdiležitooti znovu preskú
mané a uložené do novej ra:kve. Bola tiež u
sporiadaná; výsta.va bohoslužobných rúch, ruko
,pisov a iných zaujíma-vostí, ktoré pozostaly po 
obľúbenom rímskom svätcovi. 

Streda, 31, mája. - Vo veľkej dvorane Apo~tol
skej kancelárie bol slávnostným spôsoibom zak
ľúčený prvý medzinarodný kongres cirkevnej 
hudby, na ktorom delegáti z celého sveta počtom 
asi 400, spoločne :preštudovali viaceré časové pro. 
blémy týkajúce sa v~eobecnej muzikologie, g.re
g_orovské!to spevu, klasie1kej polyfónie, súčasnej 
e1rkevneJ hudby, organovej hudby a liturgie. 
Kongres sa konal pod zá~titou Us.tredného vý
})oru pre svätý rok a trval tri dni. Učast!fici kon
gresu boli prijatí Sv. Otcom na audiencii vo 
Svätope_terskej bazilike. 

CO SI MOZNO OBJEDNAŤ V 
SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ 

KANCELÁRII? 

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

2. Casopis « R IM»: Il. ročník (1950) - Cena 2 
doláre 

3. Knižku «SV. ROK 1950 » od J'ána Okáľa. 
Obsahuje všetko, čo slovenský katolík má 
vedieť o Svätom čiže Milostivom roku. Má 16.7 
strán a 17 ohráz1rnv _ Cena 1 dolár 

4. Knižku « V A T I K A N - SI D L O NA
ME STNI K A KRISTOVHO» od 
Dr. Ignáca Zelen.ku. Obsahuje stručné deji
ny a podrobný opis Vatikánu, v ktorom sídlia 
rímski pápeži. Má 235 strán, 10 plánov, 12 
kresi~b a .52 fotografií - Cena 2 dolá,r~ 

Pripra",ije sa: 
5. ;Knižka « S V. S T O L I CA» od Dr. Ignáca 

Zelenku - Cena bude udaná neskoršie. 

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

Dr. IGNAC ZET.-BNKA. 
Case lla Postale 100 B. 
Ronu:, ltalia. 
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KATOLÍCKA 

1. PAPE'.Ž 

Pápež (gr. pappas, lat. papa= otec) je prven
e:Dm (primas) t.j. hlavou rímsko-katolfokej Cirk
vi. Toto prvenstvo prechádza na každého rímske
ho biskupa ako priameho nástupcu Sv. Petra apo
štola, ktorému ho udelil sám Kristus. Prvenstvo 
pápežovo nad 9irkvou je dvojakého druhu: prá
vomocné (primatus hrrisdictionis) a čestné 
(primatus honoris). Právomocné sp,očíva na bož
skom práve a na Vatikánskom sneme r . 1870 
bolo vy.hlásené za dogmu viery. Na základe' prá
vomocného prven$tva prislúchajú pápežovi: A) 
najvyšší úrad učiteľský,, spojený s neomylno
sťou vo veciach viery a mravov, B) najvyšší 
úrad kňazský, C) najvyšší úra<;l kráJovský na 
základe ktorého patria pápežovi isté práva vo 
veciach moci zakonodarnej, správnej i sudcov
skej. 

Na základe čestného prvenstva príslúchajú 
p~pežovi: A) rozličné titµly a názvy, z ktorých 
najužívanejšie sú tieto: Papa .(otec), Pontifex 
Maximus (Veľkňaz), Vicg..rius Chtiiti (Kristov 
Námestník) a servus ser:vorum Dei (sluha slu
hov Božích). V e&lovovaní používajú sa najča
stejšie tieto tituly: SancHssim.e Pater (Najsvä
tejší Otče), Beatissime Paite!'I (Najblaže11ejší 
Otče), Sanctitas Tua(Tvoja„ Svätosť)alebo Sa.nc
titas Vestra (Vaša Svätosť). ;B) rozličné insi
gnie, čiže odznaky ako : trojdielna koruna, zva
ná triregnum alebo tiara, krížom zdobená rovná 
pastierska palica, pallium; apoštolský kríž a ry
bársky prsteň; C) niektoré vonkaj,šie prejavy 
lÍcty ako pokľaknutie a pobozkanie nohy alebo 
ruky. 

Pápež v.šak vykonáva nielen všetky práva, 
ktoré mu ako najvyššej hlave katolíckej. éirkvi 
prislúcfuajú, ale je súčasne aj: 

1. patriarchom ~elého západu, 
2. primasom Talianska, 
3. metropolitom cirkevnej provincie rím

skej, ku ktorej okre111 rímskeho biskupstva priná
leží sedem takzvaných pr imestských. (subu:rbi
kárnych) biskupstié:v: ostijské, a.lbanské, fra
skat_ské, palestrínske1 portské a svätorufínske, 
sabínske a poggiom,irtet~ké, veletrijské; d'.alej 
všetky vyňate ( exemptné:) biskupstvá a prelát• 
stva « nullius », ako aj arcibiskupi,. '.nemajúci 
podriadených biskupov (s.uffraganov). 

4. biskupom mesta Ríma s najbližším. oko~ 
lím v ob:vqde 40 mil' (t. zv. Comarca di RomaJ,, v 
ktorom úra:de ho zastupuje jeden ·z kardinalov 
(cardi:nalis vicaríus) , ktorý má opäť svojho zá
stupcu v osobe titulného: bwkupa a.lebo n:adbi
·skupa. ·okrem toho od roku 1929 má zvláštneho 
generálneho vikára pre Vatij{ánske Mesto, kto
ré i keď tvorí časť rímskeho· biskupstva, má 
vlastnú cirkevnú~ správu. Generálnym vik.árom 
Vatikánskeho Mesta je Kootoln.ík Posvätných 
pošťolských palácov (titulný arcibiskup z radu 

1H I ERA R CH IA 

Augu13tinianov) a jeho právomoc sa rózprestie
ra aj na Lateránsky pal{l.c a na pápežskú letnú 
reúdenciu v Castel Ga:ndolfe. Z jeho jurisdikcie 
je však vyňatá svätopeterSká bazilika a Pápež
ské etiopské ·kolegium vo Vatikáne. Katedrál
nym kostolom rímskeho biskupa je arcibazilika. 
Sv. Jána v Lateráne. 

Okrem toho je pápež aj samostatným vlád
com a •ako takému mu na základe medzinárod
ného práva prináležia: osobná' imunita, panovní
cke pocty, sloboda styiku s veriacimi celého sve
ta, aktívne i pasívne le,gačné právo, atď. Pápež
ská svrchovanosť sa v prítomnej dobe rozpre
sti~ra nad územím Církevného štátu, ktorý bol 
roku 1929 obnovený pod menom « Stát Vati
kánskeho Mesta» (Stato delia Cittá del Vati
nano, skrátene SCV). Stálou pápežskou reziden
ciou je už. takmer od poltisícročia vatikánsky A
poštolský palá-c a letným sidlom vila v Castel 
Gandolfo pri Albánskom jazere. 

Pápežs:ký stolec sa obsadzuje voľbou, o kto
rej platia v podstate ustanovevenia, vydané pá
pežmi Alexandrom III. a Gregorom X. Pápež 
Alexander III. sta.nnvil roku 1179 na III. Sneme 
Ia:terä.Mkom, že páJpeža môžu voliť iba kardináli 
a aiby hola volba platná, pPtrebná je pre kandi
dáta dvojtretino;vá, väčšina hlasov. Pápež Gregor 
X. zas~ nariadil na.Lyonskom sneme· roku 1274, 
že voľ,ba sa musí konať v uzavretej miestnosti, 
čiže koohlä.ve (z lat. cum = s, clave = kľúč, t.j. 
kľúčom uzavretá miestnosť) , podľa čoho aj sa
motná voľba sa volá konkláve. Podnetom k to
muto nariadeniu bola skutočnosť, že po smrti 
Klementa IV. ( t1268) kardináli, shromažde.ní 
vo Viterbe, nechali pápežský stolec neob
sadený takmer tri roky (od 22. nov. 1268 do 
1. sept. 1271). Miestny gubernátor Raniero Gat
ti, vidiac, že kar<lináli v dóme sa nija;ko dohod
núť nemôžu, na radu Sv. Bonaventúru ich uza
vrel v :pá,pežskom paláci a keď ani to •nepomá
halo, strhol s p,aláca strechu a obmedzil kardiná-

Kráfo vská i;i eii 
v ktorej sv. Otec prijíma občas pútn ikov 
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lom potraviny. Po takýchto tvrdých opatreniach 
l;ardináli sa konečne dohodli na oso:be Teobalda 
Viscontiho, ktorý sa pod menom Gregor X. do
stal na pápežský trón a zaumienil si, že zamedzí, 
aby sa v budúcnosti niečo :podobného opakovalo. 
Preto vydal spomenuté už nariadenie, podľa kto
tého sa pápežská voľba prevádza až dodnes. 
Keď sa uprázdni pápežský stolec ( smrťou alebo 
odstúpením) , prestáva všetka právomoc primá
tu a jurisdikciu ~trácaju aj všetci tí, ktorí ju 
v mene pápéiovom vykonávali. Podrží si ju iba 
k~rdinál komorník (Camerlengo), kardinál Veľ
k.y spovedník a kardinál vikár. Kardinál ko~ 
uiorník vedie správu Vatikánu a pomáhajú mu 
hlavy kardinálskych rádov ( ca-pita ordinum) , t. 
j. pora.ďím najstarší kardinál ibiskup, najstarší 
kardinál kňaz a najstarší kardinál jáhen. Ked' 
sa pápežský trón uprá:zdni smrťou pápeža, čo sa 
aj najfastejšie stáva,· kardinál komorník v prí
tomnosti komory prevedie prehliadku (rekogní
ciu) mŕtvoly a požiada o vydanie rybárskeho pr-
5teňa a pápežskej pečate. Mŕtvola sa zabalza
muje a vystaví sa v· kaplnke Najsv. 'Sviatosti vo 
Svätopeterskom chráme a, dakiaľ sa nepochová 
na mieste. kde si to nebohý želal, uioží sa v do•
ča snom nástennom hrobe (loculus) v kaplnke 
Obetova,nia. Po celých deväť dni konajú sa exek
vie. V týchto dňoch kardináli robia .schôdzky, 
prijímajú diplomatický sbor, otv:oria testament 
atď. , ale nič nového v Cirkvi zavádzať nemô
žu a nesmú. Po desiatich dňoch vojdu do kon
klávy, ktorej všetky vchody okrem jedného bo
ly predtým zamurované. V ,posledných časqch 
sa ia konklávu používa Sixtova kaplnka vo va
Ukánskom Apoštolskom paláci, kde sa v pri
ľahlýC'h gaJeriách sriadi toľko ciel, koľ;ko kardi
nálov je prítomných. V :prvý deň môžu ešte kar
diháli príj:imať návštevy, ale večer Ša všetok ich 
styk s votikajšÍti.l s,veto•rµ preruší, hlavný vchod 
sa . uzamkne na štyri 'kľúčé a potom zamuruje. 
Kľúče opatrujú hlavný obradník, kardinál ko
morník :a ta:kz,v. maršálek konklávy, ktorým bol 
od doby Honoria IV. (1285-1287) člen rodiny 
Savelli, k;ým teraz, sa dedí v rodine Chigi Je~ 
diné, miest@, cez ·kto•ré· majú ,k,onklavisti styk so 
svetom, sú otá<Čavé okná, cez; ktoré sa im podá
~ajú pokrmy a ihé. 1potŕeJbn0sti. Tieto sú však 
veľmi prísne strážené a osobitne. sa dbá na to, 
aby touto cestou n~bo1y doručované nijaké listy. 
Kardináli sa shromažďujú v S:ixtovej k8Jplnke, 
~d~ je pre každ,ého z nich, pripravený osobitný 
tron, dva !'azy za deň: ráno po spoločnej sv. 
on1ši a popoludni po « Veni Creator ». Keď slo
žJa prísahu, že budú voliť iba toho rn-ajh'Ôdnej
šieho, začne sa vol'ba, ktorá sa zvyčajne koná 
tajným hlas9va,nírn (per scrutiniurn). Keď pri 
hlasovaní dostane niroI.to dvojträinovú väčši
nu, voľba iSa pokladá z,a: skončenú, keď sa však 
po,trepná väčšina nedosiahne, koná s,a ešte· doda
t9čn~ hlasovanie, zv. pristurpovaňie (acce.ssus), 
k~oré spočíva v tom, že sa U:~ hlasuj\: iba na 
t:y:ch. !ktorí p-ri prvom hlasovaní dostali už neja
ké, hlasy.V oli:čia -však môžu ~otrvať pri svojom 
kandidátť>vi a v takom pripa'de vy.plnia lístok 
~lovami « N€/pristupujem k nikomu» (Accedo 
nenúnil. Takýmto spôsobom obdržané hlasy sa 
pototn,p,ripočítajú k · hlasom z :prvého hlasovania 
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a keď sa takto dostane dvojtretin~:>Vá väčšina, 
voľba je ukončená, kým v opačnom prípade mu
sí sa opakovať. Po každom bezvýslednom hlaso
vaní volebné lístky sa smiešajú s vlhkou slamou 
a spália. Ciemy dym (fumata nera), vystupujúci 
z komína strechy nad Si:xtovou kaplnkou, je pre 
shromaždený ľud Ea svätopeterslwm námestí 
znakom, že voľha nemala výsledok. Keď sa však 
pri voľbe dosiahne zákonitá väčšina, lístky sa 
spália bez pridávania slamy a biely dym (fu
mata bianca:) oznamuje r-ug:u, že voľba bola pre
vedená. 

Po úspešnej voľibe pristúpi dekan posv. kar
dinálskeho Siboru, ktorým je ,poradím najstarší 
kardinál ·biskup, spolu s najstarším kardinálom 
kňazom a najstarším kardinálom jáihnom k no
vozvolenému a opýtajú sa ho, či voľbu príjma. 
Keď odpovie kladne, opýtajú sa ho, aké meno 
chce prij•ať, čo sa robí na rpamiatku zámeny me
na Simon na meno Peter, ktorú u pn'ého pápeža 
urobil sám Kristus, čo neskoršie napodobil naj
prv Oktavián v X. stor., dajúc si meno Ján XIIl. 
(%&962) a po Ben·ediktovi IX. až doteraz všetci 
pápeži tak urobili. Potom sa odstránia tróny 
všetkých ostatných kardinálov, takže ostane ibá 
trón novozvoleného pápeža, ktorý medzitým o
dide do sakristie, k·de· sa oblečie do pápežského 
rúcha a udelí kardinálom, ktorí mu prví skla
dajú hold, rpápežské požehnanie. 

Medzi,tým sa ·z kO'llltlávy rprelomí vchod, ve.
dúci na, prostredný balkón sv_ätopeterskeJ bazi
liky a kardinál jáhen oznámi shroma:ždenému 
ľudu výsledok voľby. Potom aj sám ,pápež, kto
rému kardinál komorník .navlečie na prst rybár
sky prsteň, vystúpi na balkón a udelí požehna
nie mestu Rímu a celému svetu. Novozvolený 
pápež oznámi svoje zvolenie ,panovníkom a hla
vám štátu á určí deň svojho :koruhóvaniá'. Ak 
nový pápež nie je ešte bisku;pom, biskupskú vy
sviaqku udelí mu poradím najst&rší kanlinál bi
skup, t_ \ j. biskup z Ostie, ktorý má pri tejto 
príležitQstl pallium.; keď biskupom už je, dosta-
ne pri tejto príležitosti i.ba ,požehnanie. V deň 
korunovatúa f!.esú pápeža na prenosnom kresle 
(sedia gestatoria) ,za spevu << Tu, es Petr.us » (Ty 
si Peter) do svätopeterského.chrámu a ,pápežskí 
ooradniéi zapaľujú préd ním kú.del na znak po
minuteľnosti a. volajú: Sancte Pater, sic transit 
.gloria mundi (Svätý Otče1 ta,k,to, sa po1ninie .slá
va sveta). Vatikánske duchovenstvo, kardináli, 
biskupi, atď. skladajú mu 'potom hold a po pon
Ufikálnej .sv. olňŠi koná sa na pavla,či ·švätope
terskej baziliky korur+ovanie. Prvý kardinál já
hen položí mu nahlavu trojdielnu korunú (tía
ru). Za starých čias nasledoval po korunova.ní 
slavnostný vjazd do Laterá:nskej baziliky, kto
r -á je « matkou a hlavou všetkých kostolov Me
sta. (Ríma) a sveta (omnium urbis et orb~ eccle
siarum mater et caput). Odo dňa korunovania 
počítajú pápeži svoju vládu. 

Na pápežskom stolci sa doteraz vystriedalo 
261 pápežov. V bazilike Sv. Pá.vla za múrami je 
ich ikonografická seria (podobizne všetkých pá
pežov,vyho·tovené v moz•aike), kým historická 
postup,nosť je ka;ždý rok udávaná v Pápežsk~j 
ročnici. 



« Knaz s ranami Krista Pána» Katolícky obzor 
PADRE PIO 

IV.Cassa chystá k -zmene. Dnes bol kláštor.ny kostolík viac 
preplnený ak0 včera. Po sv. omši som hovoril s via~erými ľudmi. 
Aká osvietená, hloboká, živá viera žij~ !V ruich ! Pladre Pio je 
ohňom na ho,re, ktorý podpaluje srdcja. On obr acia duše k Bohu. 
Pútnici pri ňom poch@pujú 2ilo hriechu, a odtiaľ potom oné do
jímavé histórie s ,plačúcimi po spo,.;edi. Tí, čo sa neuzdravili od
chádzajú od neh0 spriatelení s osudom, s boľasťou. Niektorí Ta
liani, súc presvedčení o jeho zázračnej moci usadili sa v San G. 
Rotonqo. Rozprávajú o ňom s úctou a považujú ho bez výhrady 
za svätého. Jeho zázraky vedia vyratovať z hlavy. Niektorým z 
nich prezradil celú budúcnosť. Cest a, klinika, Krížová cesta, 
stavba štvrte .ŕnedzi San G. Rotondom a kláštornm sú skutočno
sti, vzniklé zo sympatie k Padre Piovi. Milodary, ktoré dostáva 
obetuje na dobročinné ciele; na chudobných, pre výstavbu klini
ky, ktorá sa budujE- ned'aleko kláštora. 

Napísal som niekoľ-ko listov priateľom a priložil som foto
grafie Padre:. Pia, ktoré som zadováŽi.l u Federica Abreschiho. 
Abresci mal fotografický atelier v Bologni, ktorý zanechal po 
svojej konverzii (~ protesta.ntizmu ku katolicizmu), a presťa-ho-· 
val sa do San G. Rotonda, do blízkosti kláštora. z lásky a obdivu 
k Padre Piovi, ktorý ho obrátil. 

4) Odchod a spomienky. (1. marca) 

Padre Pi-0 so dúa ,oa deň sa mi stáva drahším. Nevynechal 
som nijq.,kej príh:žitosti, .aby som h o videl, bol v jeho- blízkosti a 
pohovo'ŕil si s ním. 'ľo, .čo on povie má nový s.myse!, neZillämu 
duchovnú per~pektívu a dosah. Nerozpráya veľa, ale to, čo povie 
je originálne štýlom, skladbou i poňatím. Jeho veta je stručná, 
zhustená, jasná. Veci chápe strašne lahko a z niektorých jeho 
náražok cítim„ že ma pozná, že ozaj vie o tom, čo sa deje 
v mojej duši. Pripravujem sa na odchod, ale s nesmiernou bola-

Prví americko -sloyenski pútnici v Ritrie 

Zprn11a: Mr. Eqm ~ Radič z Chicago, lll., Mrs. V trona Zvonek z Detroit. 
Mich., Mr. Fred Slezak z Frank/in, Ohw a. vdp. Dr. Fr. Zeman z Rima, ktorý 

vodil putnikor po Večnom Meste. 

Pútnicky ruch v Ríme. Zo 
štatistík pápežského ústredné
ho výboru pre Svätý rok vysvi
tá, že v prvom štvrťroku na
vštívilo Rím už vyše polmilió
na pútnikov. Z tohto počtu asi 
dve tretiny ich prišlo vo väč-š'ích 
organizovaných -:spoločnostiach, 
kým ostatní prišli v menších 
skupinách alebo ako samostat
ní cestujúci. Pútnici pochádza
jú zo všetkých k.ončín sveta a 
z najrozličnejších sociálnych 
vrstiev. 

Kanonizácie vo svätopeter
skej bazilike. V apríli a máji 
boly vo Svätopetersckej. bazilike 
štyri slávnostné kanonizácie. 
Za svätých boli vyhlásení: 23. 
a.pn1a francúzska rehoľnica bl. 
Maria Vilma de Rodat, 7. mája 
španielsky arcibiskup bl. Anton 
M. Claret, 18. mája talianske 
rehoľnice bl. Bartolomeja Capi• 
tanio a Vincenta Gerosa a 28. 
mája francúzska kráľovná bL 
Jána de Valois. Kanonizácie sa 
konaly s ne-zvyčajnou -okázalo
sťou a za obrovskej účasti ve
riacich. 

Nové pápežské mince. Kon
com apríla 'bola vo Vatikánskom 
štáte daná do obehu nová s.éria 
pápežských mincí, pozostávajú
va z piatich kusov o hodnote 
100, 15, 5, 2 a 1 liry. Minca sto
lírová je zo zlata, kým ostatné 
sú zo sm.es:i: zv. italma. Na min
ciach je vyobrazený slávnepa
nujúci pá,pež Pius XII. a rozlič
né udalosti Svätého roku. 

Výsta.va rukopisov vo Vati
liá.11.Skej Apo~t.olskej knižnici. Z 
prHe~itos.ti f,iOO ročného výročia 
založenia Vatikánskej Apoštol
skej knižnice vo veľkolepej Six
tovej sieni bola otvorená výsta
va iluminovaných rukopisov,kto
rej ciel'mn je d0kumentovať sta
rostlivosť rímskych pápežov o 
vedu, literatúru a umenie. V de
siatich veľ·kých vetrínach sú vy
.stavené jednak kódexy klasic
kých autor0v gr:écky~h, latin
ských a taliansk'ych a jednak 
drah0cenné rukopisy patrolo
gické, liturgické ,á biblické. Vý
stava sa teší ·veľkému záujmu 
obecenst\ta. 

Film o Marlazelli v Rakúsku. 
O chýrnom rakúskom pútnic-
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kom mieste Mariazelli, ktoré bo
lo v minulosti cieľom aj mno
hyoh slovenských katolíkov, 
bude v dohľadnej dobe natoče
ný film, v ktorom v rámci obrá
tenia nevere_ckej rodiny na ka
tolícku vieru budú podané jeho 
bohaté a dojímavé dejiny; Film 
sa bude volať «, Bránou. poko
ja » a natoči ho Katolícka fil
mová spoločnosť. 

~< Mlady Katolik .». Pod tým
to názvom Nemecká odbočka 
Sdruženia katolícke,j mládeže 
slovenskej v emigrácii vydáva 
už druhý rok časopis politické-

, ho a kultúrno~náboženského ob
sahu. Casopis je cykl6Stífova
ný. Predpratné nie je udané. A
dresa redakcie a administrácie: 
Sdruženie katolíckej mládeže 
slovenskej v emigrácii, 13/ b, 
Murnau. Obb. IRO-camp-Pan
zer-kaserne, Germ.any, US zo
ne. 

Najmodernejšia slovenská 
škola v USA. Pri slovenskej 
farnosti sv. Jána Krstiteľa vo 
Whiting; Ind. bola tohto roku 
vy.svätená nová škola, ktorá sa 
pokladá za najmodern(:ljšo11. v 
c1:3lých Spojených štátoch. f:\tá
la skoro jeden miliqn dolárov 
a jej stavba trvala- skoro dva 
roky. Je v nej šestnásť učebieň, 
z k.torých každá má rádio a 
televíziu. Okrem toho je v nej 
det ská opatrovňa a. veľká spo
ločenská sieň, určená na shro
maždenia. Skola bola postave
ná z o~tavosti farníkov. 

Smrť . slovenského misionára v 
Br.azíiii'. Rev. Andrew Pollaick
tajomník Generálnej kúrie, Kon
gregácie Predrahej · krvi v Rime 
nam oznámil, že v 1;3razílii zom
r~l nedá,vno mladý am.ericko
slovenský mÍf,ionár ·Rev; Imrich 
Trebul'a, c; PP. S. Nebohý bol 
na · •kiňaza vysvätený pred ;ro
kom a v Brazílii účinkovali iba 
niekoľko mesiacov. 

Bohovedné časopisy v Afrike. 
V celej Afrike vychá:dzajú na
tera.z iba tri bohovedné časopi
sy: « La, Revue du Clergé Afri
cain » v Belgickqm. Kongu, 
« L'Ami du Clergé Malgasche », 
na Madagaskare a « Tre South 
Africain Clergy Review » v Ba
sutolande. Casopisy sú určené 
nielen pre duchovenstvo ale aj 
pre laikov a predbe.žne majú 
ráz p_opulárny. 
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sťou v srdci. Tak rád by som tu zostal ešte niekoľko dní, na tom
to mieste, kde som ·zacitil ,nové štastie, uzrel nové svetlo a zažil 
toľko neznámej milosti Božej. Viera je cenný dar, ba by som po
vedal najväčšia vec. V San G. Rotondo bol sorn účastný zázra·
kov prvý raz vo svojom živote. Poča,s svojho pobytu v San G. 
Rotondo tri razy som pocítil VÔ'.lu svätosti Padra Pia. Prvú noc 
v San G. Rotondo, prv než som bol z~pal rozvoňala sa moja pe
rina. Keď som uzrel Padra Pia zočivoči, tá istá vôňa ma pozinove 
zapla.vila. Vôňa, podobná fialkam. 'l'retí raz to bola vôňa ruží. 
Bozkávajúc príležitostne ruku Padra Pia, ako obyčajne ešte dve 
hodiny potom, som cítil príjemnú vôňu ruží. ľáto vôňa je jem
nejšia, ,ryl;leranejšia než sú voňavky, alebo arómy. Vôňa Padra 
Pia má akýsi vyšší charakter. Raz ma bola zarw:ila nápadná te 
plota,, !ktorú vyžarujú rany jeho rúk. 

Padra Pia som požiadal, aby ma zara<lil do· rodiny svojich 
duchovných synov, a modlil sá za mňa. Za svojich rodičov a sú
rodencov dal, som odslúžiť sväté omše u neho. Nakúpil som pa
miatok a darčekov pre priateľov, ktoré Padre Pio požehnal. Od-

chodiac zo San d. Rotonda vypýtal som si od Padra Pia po
žehnanie. Vznešený Padre Pio vediac, že sa chystám za ďaleký 
oceán, vzal moju ubohú hlavu do svojich rú:k a povedal: « Dá
vam Vám najväčšie požehna,nie, ake som Vám schopný dať ja~ 
ktoré ki~ dop1ní Ten, ktorý môže učiniť všetko. In npmine Pa
tris et Filii et Spiritus Sancti, Amen >>. Padre Pio si ma ešte raz 
otcovsky. premeral a potom pohliadol do dialky. « Už teda idete 
pane profesore ». Mal som <lojem, že,prosí Boha Všemohúceho 
za mňa biedneho hriešnika. Poponáhlal som sa von, aby som 
naliehaNý plač nevyjavil p;red nim. Boly to ďalšie slzy pokánia 
a povďačnosti Padrovi Piovi ·zato, že rna dôvernejšie priblížil k 
Tomu, ktorý je lásky najhodnejší a na ktorého my prečasto 
zabúdame. 
· Dňa 2. marca, v odpo1udnajšich hodinách, som sa v:rátil do 
]'oggie. Keďže nemán ,hneď spojenia do Ríma ešte raz zabehnem 
do rodjny prof. Carla. Malý kufrík som. si bol ponechál v úschov. 
nr: Trattorie, :kde mi ktosi omylom pottaihol všetky pamfa,tky s 
kufra, ktoré som mal nachystané pre iných. 

Prof Dľ. Ernest Zatko 

(Pokračovanie) 

v , 

MUCENIK 
'l'oto už bolesť, nebola, 
vytrpel. všetko .predtj''lD, 
končí sa kruš1iá ne,,ôľa, 
je. tichý odchod k svätým. 

Kým ešte dýcbnuť vystáčj, 
za.šepne zvýšók žalmu, 
anjel iinu očf zs;ťb:wí 
a vtisne do rúk palmu„ 

Už. i,uiný v~trík zaveje, 
neplačmé, že~m~ sami, 
semeno krvi"dozreje, 
duch martyrov je s nantl. 

On pr-eniÍnie Uľ1u a.ko blesk, 
čo ožiaruje · svety, 
aby sa skončil všetok stesk, 
modli sa za nás, Svätý! -

Rudolf Dilong 
.. 



Máje. 

Usmialo s.a milé sh-Ječko nad krajom Klepára, 
dedinky, ležiacej v hornatých stranách. Na zla
tých perutiaoh priletelo jasné, veselé ráno prvé
ho mája. O, aké milé rozpomienky nás víažu k 
tomuto mesiacu! Teraz zahalila prírod.u sviatoč
ná šata, pod ktorou púdi mocne jej bujarý ži
vot; tera.:z tepna božej prírody hije najmocnejšie. 

Cez šumnú čistučku dedinku vlečie sa hrad,sk-á. 
cesta. Milo je po nej chodiť, najmä na jar, k.eď 
už obschlo a prášiť sa po nej počína. Vtedy všet
ky klepárske deti povychodia a vyhľadajúc na 
nej obschnuté miestečko, zabávajú sa na << zuba
tom» slnieč-ku. U každého gazqu na preddomí 
je malá záhradka, v ktorej sa pestuju zelenin,y 
a, kde majú dievčatá, aj kvetiny. Práve prostred 
dediny, ako by ho bol namaľoval, l;!tojí úhľad
ný domee J á,na Plevu, naJ1epšieho klepárskeho 
gazdu. Na štite pokrovu, k hradskej obrátenom, 
vidno malý výhľad, ktorým vyzerá na porisko 
nasadená trávna kos.a; na nej si štebocú za rá
na lastovičky. 

V malej únl'adnej záhradôčke kvitne už tuli
pán i biely narcis. Pri ňom -do zeme zasadené sú 
dva smrečky, a to také vysoké, že chcú až hálku 
na dome presalhovať. Pyšno sa vypínajú v neo
byčajnom svojom kroji. Kôra s nich je síce o
dretá, ale nie úplne, lebo Zá:nechané jej zdrapy 
tvoria utešené cirády,akých na halienike. mláden~ 
ca krajčír ešte nevyšli.. Korunka smrečka je 
zmenšená, len práve jej ihlanovitý koniec ne.
cha:la ukrutná sekera; ale koľko na nej thličiek, 
toľko i farebných pestrých stružlín, to.ka maľo
vaných, olejkovaných stužiek. Jarný vetrík kQ
kPtne si pohráva s ozdobenou korunkou smre
čka. To sú, hľa, máje! Prvý máj - teda i mlá
denci pasta'Vili klepár,skym dievčenc.om máje. 
_Klepársky hájnik dosť sa po hore nasliedil (vče
ra celý deň bol tam), že niektorého pri stínaní 
smrečka dolapí. Hej, keby sa mu to ,bolo Ždarilo, 
bolže by to drahý a pamätný máj ! No hájnik je 
hájnikom a mládenci sú mládenci. Co by si Um 
nohy zodral po kolená a čo by si oči vy0čil, ne
postihne on mládenca pri stínaní májov. 

Pyšne stoj.a máje v cud~j pôde. Skoda, že 
po jednodňovej sláve musí- na ne prísť neomyl
né zahynutie. Kedy to ti mládenci zasadili? Hl~11, 
robili to i zasadili každý osobe, potajomky v noci, 
aby to nik nevidel. Len ráno pretvárajú sa dieY
če.nce, ako by sa divHy,, odíldal' ten máj prišiel, 
ako by na prvý máj celkom boly zabudly. Sta
stné die,vča, ktoré pl'ed svojím oblôčkom nájde 
ráno toto milé ·prekvapenie!, Casto ani rodičia né
vedia, kto ho postavil, a dcéry sa pýtať' - to by 
bolo na.rušenie dobrých mravov. Ešte iba svitá, 
a už dievcence, hneď ako z postele vyskočia, 
bežia k obloku .a vyzeraj.ú máj. Nejednej sa 
srdce kŕčovite stisne, vidiac, že darmo hľadala, 
že pre ňu máj.a ešte niet. U Plevóv už iba gazda 
spí. Matka už dávtK> v.stala i s dvomadievčatamí, 
aby, ako v nedeľu sa patvi, jedno-druhé yspo
riadaly. Pleva v povedomí. správnosti ženičky 

svojej, sladko si ešte odpočiva. Vie, že so všet
kým sa môže na . .ženu spoľahnúť, prečo by si 
teda odpočinku neprial aspoň v tú božiu nede
ľu, keď v stred týždňa aj tak dosť sa nakníše? 
Z qumania · vytrhlo ho do.sť silné klo,pnutie o
bloka. Pozrie ta, vidí pri ňom n<'t lavicikľačať 
svoju mladi;íiu dcérku, Katru. Dievča ešte len 
štrnásťročné no dosť vyvinuté a odrastené. Jej 
plavé, do vrkočov spletené vlasy do neporiadku 
prinieslo noerié spa:nie, takže sa už-už chcú ro:z
pletať a rozísť. Otvoriac oblok, oprelo s,a laJkťa.
mi oň a vystrčilo vyspatú, sťa pivónia červenú 
tváričku. 

« Zuza, Zuz~, pozriže, čo to máme! Tvoj je ten 
väčší, a môj bude menší. Ale SlÍ cifrované! Ja 
viem, kto' ich robil, lebo iný sa. v tom nevyzná 
tak dobre ako tvoj Ja:nko Svoreň. A ten môj 
zas r@bil - ·ale to nejdem povedať». 

Zuzka pribehla teraz z kuobyne, pretvárajuc 
sa, ako by nebola predtým ani len pozrela do 
záhi'adlky, ba ako by ani nevedela, že kedysi i 
máje býyaly na svete. Teraz sa mohla 11a wub 
sestrin dosýta nadfrať, už ju nik n~mohol z 
natrhlosti a márnivosti upodozrievať_, keď ju 
íní na ne upozornili. V dome ešte všetci spali 
spánkom S!pravodlivých, keď Zuzka ukrado:mky 
do záhrady kwkla a od tých čias od radosti a-
1ú len oka nezažmúrila. Keď Katra h:ádala maj
stra toho mája,, ml.l!Sela utrafiť na pravého, 
lebo by ju Zuzka za to zlaté slovíčko, vlastne 
meno, bola od radosti zjedla. Už ju chce1a obla
piť, keď z postele ohlásil sa barytónom ote<:: 

« Katruša, zapri oblok. Milá moja dievka! E
šte len nedávno šlabikár s kohútom nosila, a 
už na máje a iné pletky myslí. Za.pri, dievča, 
chytro, ľudia vás vezmú v reč. Mpdlila. si sa už? 
Aha, vidíš, ako ti tvár horí, znak toho, že ešte 
nie. Chyť knižku a pomodli sa! ». 

Zahanbená Katra prichlopila oblok, zahodila 
si na holé · hrdielko šatku a chytila sa <lo modle
pJa .. :Myseľ blúdila ešte vždy v záhradke okolo 
mája. 

Teraz uf i gazda vstal. Obliekol najprv len 
všedný oblek, kým si v do'me všetko obriadi. 
Ga.zdinA a Zuz;ka upratovaly izbu zo všetkého 
vše,dného a riadily ju. Veď ešte dnes sa majú 
J:an:kovi za máje odmieňať. no a kedy on našiel 
neporiadok v izbe, to by si gazdiná do smrti 
neodpustila. 

Taktq sa u Plevov začal prvý máj! 

MARTIN KUKUCIN 

Kto si nevyrovnal pn3dplatrté, 
dalšíe čísla (/ RÍM A " 

už nedostane. ,. 
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Knižka « Vatikán - Sídlo Námestníka Kri
stov110 )> už vyšla. Ako bolo už oznámené aj v 
dennej tlači, knižka « Vatikán -Sídlo Námestní
ka Kristovho » už vyšla. Knižku napísal vati
kánsky knihovník Dr. Ignác Zelenka a vydala ju 
ako druhý sväzok edície « Rím » Slovenská In
formačná Kancelária v Ríme. Knižka obsahuje 
stručné dejiny a podrobný opis Vatikánu, v kto
rom už vyše poltisícročial bývajú a úradujú rím
ski pápeži. Knižka je určená predovšetkým pre 
slovenských pútnikov a turistov a preto je písa
ná na spôSób sprievodcu, ale aj tí, čo do Ríma 
nebudú môcť prísť, nájdu v nej bohatý prameň 
vedomostí o vznešenom sídle Námestníka Kri
stovho. Knižka má 235 "Strán, 10 plánov, 12 'kre
sieb a 52 fotografií, ktoré reprodukujú najvýz
namnejšie vatikánske miesta a umelecké diela. 
Doplňuje ju slovník odborných výrazov, postup
nosť rímskych pápežov, soznam výtvarných u
melcov a miestny ukazovateľ. Knižka je riadne 
siehválená rímskymi cirkevnými vrchnosťami. 
Stojí aj s poštovným 2 doláre. Pri hromadných 
objednávkach sa poskytuie sľava. Knižku si 
možno objednať na adrese Mr John T. Okáľ, 2021 
Lake Ave, Whiting, Ind., USA alebo na adrese 
Dr. Ignáe Zelenka1 Casella PosWe 100 B, Roma, 
ltalia. 

íPa.mia.tky na Svätý rok. Viacerí naši čitatelia, 
ktori nemôžu prísť na púť do Ríma, sa nás pý
tajú v listoch. či by sme im nevedeli zadovážiť 
nejaké pamiatky na Svätý rok. Aby sme nemu
seli každému osohitne odpovedať, oznamujeme, 
že máme možnosť sprostredkovať tieto veci: 1) 
Pápežské požehnania na umelecky vypracova
ných blanketách (so slovenským alebo anglic
kým te:,,._-t.om); 2) gramofonové dosky, na kto
rých je zachytený hlahol svätopeterských zvo
nov a pápežské požehna.nie « Urbi et Orbi » t. j. 
mestu Rímu a celému svetu; 3) ružence 5 desiat. 
kové i 15 desiatkové rozličnej veľkosti a akosti 
s krížikami jednoduchými i s krížikami obsa
nujúcimi zem z rímskych kata:komb; 4) jubilej
né medajlóniky a agnušteky všetkých druhov; 
5) pod.obime sv. Otca, obrázky svätých, albu
IP-Y a pohľadnice z Ríma i z Vatikánu; 6) vati
kánske mince a známky; 7) akékoľvek iné ná
boženské alebo umelecké predmety pripomínajú~ 
ce Svätý rok. Náboženské predmety máme mož
nosť dáť požehnať sv. Otcovi. 

Prosba slovenského katolíka z Uruguay. Do
stali sme dojímavý list z ďalekej juhoamerickej 
republiky Uruguay, kde už 11 rokov žije jedna 
::.1.ove).J.ská katolícka. rodina, odrezaná od sveta. 
Rodičia majú veľkú starosť o dobrú katolícku 
výchovu svojich detí, ale nemôžu im ju dávať v 

takej miere, ako by to bolo potrebné, lebo im 
chýba Sv. Písmo v slovenskom jazyku a objed
nať sí ho nemôžu. nakoľko z Uruguay je zaká
zané posielať peniaze. Zaujímavé je, že o získa
nie tý.chto našich bratov sa pokúšali už nielen 
protestanti, ale aj mormoni, ktorí im núkali 
kralické vyd-a nie biblie. Naši krajania ju však 
nechceli prijať, lebo oni túžia po katolíckom vy
daní. Citateľom «Ríma» predkladáme preto 
prosbu. aby pre týchto našich krajanov buď po
slali slovenské Sv. Písmo, alebo na našu adresu 
poslali svoj príspevok na jeho zakúpenie. 

Galeria [)redplatit.elov. Do galerie našich pred
platiteľov pribudol o,päť rad uvedomelých slo
venských katolíkov. Niektorých nám získali na
ši láskaví horlitelia a niektorí sa sami prihlásili. 
USA: Michal Béreš z Pittsburgh, Pa, nám získal 
Petra Pribilu, Barbaru Béreš a Mary Kocak z 
Pittsburgh, Pa, Andreja Minovskébo z Munhall. 
Pa a sestry Batisove z Homestead, Pa; Kristi
na Bleskáň z Whiting, Ind. nám získala Jána 
Pc,lunca Sr. z Minneapolis, 1\fum., Mary Duraj, 
Chicago, Ill. a Jána Cengela Jr .. Whiting, Ind.; 
Ján Kostolnhlc z Whiting, Ind. nám priviedol J. 
R. Kupčeka, Beloit, Wisc. a Kristinu Blahut, 
East Chicago; sami sa :prihlásili: Monica A. Pi
rocb, Lyndora, Pa, Steve Kaman, JohnstO\\-Ll, 
Pa, Paul Tovarnak, Youngstown, Ohlo, Joseph 
Korno ,E corse, Mich. a John M. Blahut, Pitts
burg, Pa. - Kanada: Prof. Ladislav Silaj z To
ronto,, Ont. nám získal: V. Zih1avského, J. No
voveského, M. Hrica. J. Tkáča, J. Lupjana. M. 
Budického, J. Husara st., M. Tibenskú, A. Cir
ča, St. Vojtecha z Toronto, Ont. a G. Beku z 
Oshawa. Ont. - Argentina: Univ. prof. Dr. E. 
Za1lko z Buen.os Aires nám priviedol A. Kružlia
ka a Dr. St. Chalmovské:ho. - Chile: José Jan
kovič z Antofagasty sa sám prihlásil. - Vene
zuela: Ladislav Sandor z Caracasu sa tiež sám 
phihlásil. - Austrália: Andrej Fencák z West
Sále sa sám prihlásil a súčasne nám získal 30 
nových. Imrich Jalovec z Mt. Stanley sa sám 
prihlásil. - Všetkých nových v našom kruhu sr
dečne vítame a horliteľom za láskavosť voči ča
sopisu úprimne ďakujeme. 

Album dobrodincov. Na podporu časopisu 
« Rím » a na ciele SIK dobrosrdčne obetovali: 
USA: Ján Kostolník, Whiting, Ind., 3 dol.; 
Georg J. Valyo, Kingston, Pa., 2 dol.; Ján Ha
ky, Cleveland, Ohio, 1 dol. - Venezuela: Ladi
slav Sándor, Caracas, 1 dol. - Na sv. omše: 
Clotilde Studant, La;ke-wood, Ohio, USA, 3 dol. a 
Monica A. Piroch, Lyndora, Pa. USA, 1 dol. -
Pán Boh zaplať! 

, 
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