
Cyrilometodejská kaplnka 
v •bazilike ,sv. Klementa v 
Ríme. 

• 
La cappella dei Ss. Cirillo 

e Metodio nella basílica 
di S. Clernente a Roma. 

♦ 

The Chapel of SS. Cyril a:nd 
Methodius in the Ba:silica 
of St. Glement in Rome. 
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XVlth CENTURY'S SANCTITY IN ROME 

The Ca.tholic Réformation in the XVI th. Cen
tury, after Luth.er's,~torming of the Church .through
l!i!i _ rebellioti, to the Chrisťs Bride has µ,iven 
again her glorious beauty: the becmty of the holi
ness. 

As, in garden in ťhe springtime, th.ere are flo
wers perfumi,ig the air,. so the. Eternal City ,was 
now wrapped tou;nd ivith the good and sweet scent 
oj Chris't. 

The Saints. of this Centur,y in their mission are 
now mystics mul praetical aS' well, they reproduce 
in them,selve~ ihe dyna,nic_ ,activitý of Maľtha. with 
the spiritual deepnéss df Mary. 

J,et us go now through tke splendid Ro11UHb Re-
1uiissf!'nce' s Basilicas, , to find out these glorious 
pearls in the crown oj sanctity of sixteenth- Cen
tf!,ry. 

lti a shrine of Chi.esa- Nuova, f ouncled by hin:,.., 
there is th~ body of Saint Philip Neri (1515-1595), 
born in Florence but 1iow exalted as the " Apost'le 
of Rome „ and foundér of the " Oratory rind of 
the pnwnimous· Congrega,tion of secular priest 
k-nown as " Orato.rians ~~ . His lif e was remarkabfo 
f or his devotion to tke Blessed Sacrament and f or 
tlie zeal for the salva.tion of soitls. The Lord enri
ched him with gi.fts of profecy, o(~nsťght into souls 
and othe,r suffetna.tu.1:al powers. 

liis humble friend, ·:Saint Felix 'of Canťalicio 
(1535--1587), w seeet foy -brother C(tl)Ucb,iti, as such 
for forty years 't,egge:d about Rom~. His i,ttimac•ť 
with Scti1it Philip Neri, q,uJ how, as the greate;t 
aj ecirthly blessings, they used to wish one another 
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" sulfreri'ngs for Christ ", is proverbial His• life 
u;as one au.stere penance and a cheer:f ul piety, 
wlwnce his nickname " Deo Gratias" (Thcmks ·be 
to God). If e rests now in the chu,-ch of the bnma
culat.e Concept.ion, in Vittorio Veneto street. 
ľhe third friend in this triplet of saints wqs St. 

Cliarles Rorromeo (1538-1584), the heplww of Po
pe Pius IV. He has done a gJorious work, not- in 
Milan only, but ulso in Rom.e tvhere he is largely 
venqrated with several Churches. in one of which 
tltere ,is hi.s heart (St. Charles al C01:;,o),in .another 
(St. Charles ai Catinari) ther:e is his Mitre. St . Pras 
xedes Church was Jtis Cardinal title cmcl of St. Ma
ry Major he was the Archpriest. 

In tlie " Gesu" - chief church of the Society 
of}esus in Rome, as in the World - is buried St. 
lgnatius of Loyola, canonized by pope Gregory XV 
in the year 1622. He is the glorious Founder óf the 
Society of Jesus, so powerfu.Z i,n batt'ling and ru.
shing heretical irnpetus oj the insurgent Lutherans 
and Calvinists in the XVI Centu.ry. )Uanifold were 
i,n Rome i.tself the works of piety and charity to 
which he gave an impulse, W ork~ng alwa.ys for the 
greater glorý of God, he passed away, with the 
1utme of ]esu.s in his lips. 

Thi.s same church of " Gesu " was glorifierl with 
the presence of St. Francis Borgia (1510-1572), a 
son ofthe Duké of Gandia and a Grandee of Spain. 
In 1551 he entered, in Rome, the ,Society of Jesus, 
giving his life to stndy ánd prayer. He was made 
thP ťhird r..eneral of his Order, which he dul nwr,/1 
to consálidate aibd propagfl,te. He clied at Ferrara, 
while travelUng on Ernbas5y frorn Po.pe Saint, 
Pius .V. 

The same Church '' Gesu '' w<ts the religiou.<; 
hame of St. Robert Bellannine (1542-1621) who 
jofned, ii;liert e.ighteen ye:ars old, the Society of ]e
su,~. ,Ás a roung man h<:,, held p.rofessorship of 
Gtee~, Hebrew and Theology in the Roman Col
lege «ihich St. Franci$ BorgÍ.a· had establishe& He 
was stre,nous ámong: all th€! others in defending the 
Church' s lÚJétťine (fgainst the PľOtestmits. He was 
also zealons for the rejor.rn of =orals within the 
Chu,rch. Canliruil in 1589, and Archbishop of Ca
ptut in 1602, he was recalled Íli Rome in 1605 aiid, 
in this City, he di,ed in the odour o/ satictíty in 
1621, being canonized in onr Century. 

With ~hese Saints, and with sevérql others gre<tt 
defe:nders of the Chur;ch who flou,rishúJ here at 
" Gesi't, ", uncler their common J\llotto: " Ad m.a
joren.i Dei Gforiam ", (To the gre(t;test Glory qf 
God), the Church of Rome, in this Century, saw 
tlur he'Fesy arrested and in eonfu.sion. 

Indeed, fqr the Chu.rdh, they prepared a n ew 
christian f1I1,nia1#sm. 

In -tlie 7WX t l ssu.e we sliall see many more glo
rious · figures of scinct.ity in this same Centziry. 

P1mm C. CHrnlNELU 



ZNAMENIE ODPORU 
Vyvracanie námietok. 

II. _ N aiproti tom.u v~díme, že v srdci antickej civilizácie, 
v dobe keď sa najpevnej:šie a najširšie organizovala, vytryskol 
duchovný, sociálny, náboženský rozhodný prúd, ktorý ju na 
ruby obrátil pôsobením &l nových, pôvod.ných, ktorých účin
nosť stále ešte sa prejavuje. Prejavuje sa naitoľko, že po de• 
vätmástich storo-ma.ch pociťuje sa potreba pustiť na ňu hordy 
profesorov, biričov a finančníkov. 

Keď maloverní .a skeptickí ľu,dia pozorujú v sakristii truhlu 
rozožratú červoto~om, roztrhnutý obraz alebo vybledlú reveren
du, m,ôžu v tom podistým vidieť známky sveta., ktorý je na vym
retie. Stačí vša:k, a!by sme revereindu vymenili za novú a saJtti
stiu opatrili nábytkom slohu XX. storočia a tí istí ľudia IPove
'dia, že je to prílili veľký prepych. - Je to ·zna;k, ~ reakcia trvá, 
že nezanikla. 

Nezanikla potiaľ, že všetci duchovia, ktorý neobmedzujú 
život na číry .proces trávenia zahalený rúchom podľa mó<;iy a 
urýchl~ný smyselnou zábavou, ale pociťujú vzruch iných .záúj
mov, bo.jujú dneská práve ta)k · ako pred osemnástimi storočiauii 
za a ,proti kresťanstvu. Sú dosiať vlädy, ktoré mučia kňazov, zat
várajú ,kostoly a odopierajú slobodu :katolíkom; prevádzajú totiž 
dielo protirevolufoé, stavajú sana odpor silám, ktorými sú, ako 
sa im zdá, na živQte ohrozovaní. Nevešajú sa tiene ani sa ne
striela na vzdušné.zámky ani sa navyháňajú z domu-sla;bí starci. 
Neprechováva sa nenávisť ani sa nebojuje proti Cézarovi alebo 
Napoleonovi, ,pretože tí sú mŕtvi. Prechováva sa nenávisť a 
bojuje sa proti Kristovi, pretože on žije. A j ~ stredom ustavič
ného sporu. 

Je tu útočník .a je tu obránca. Ten, čo vypisuje tieto skutoč
nosti, je posledný zo sta tis:íc kresťanov, Mori museli v každej 
dobe . odrážáť útoky odporcov, :ktorí - nezabúdajme - sú po-

Slovenský 01is',onár vdp. Fr. C. BJbulik (v.pravo) 

na a-udiencii u sv. Ot.ca. 

Katolícky obzor 

Zrušenie Grécko - katolickéj 
Cirkvi na Slovensku. Na nátl-ak 
komu:nistfokej vlády sišlo sa 
koncom apríla t. r. niekoľko gr.
kat. kňa.Zov a l.aikov v Prešove 
a _ vyhlásik>; že GréokoJkatolícka 
Cirkev na Slovensku prestáva 
jestvovať, na:koľko jej príslušní
ci vracajú sa do lona pravosláv
nej Cirkvi, od ktorej boli po nie
koElw storočí násilne odt.:rlmutí. 
Na;jdôst.ojnejší páni biskupi Pa
vol Gojdič a Bazil Hopko ako aj 
ceiý rad kňazov, <kt-orí pŕ.ešovské 
vyiltla;senie nevzali 'llla <vedomie a 
ostáli vetní . Rímu,. boli uväznení 
aleibo, odvlečení na neznáme ·mie
sta, nejpta,vdepodcionejšie do 
Ruska.Osirelý prešovský prestol 
bol absadený pravoslávnym bi
skupom. 

Položenie Rímsko-katolíckej 
Cirkvi. Položenie Rímsko-kato
líckej Cirkvi na Slovensku sa so 
dňa na deň zhoršuje. Slovenskí 
biskupi qž od Veľkej 1,1:ôci n~
môžu slobodne zastávať svoj ú
rad a konať verejné ibohoslužby. 
Niektorí sú dokonca. väznení vo 
vlastných reziden.ciach, ikým iní 
môžu ešte kéäy-tedy vyjsť len 
v sprievode tajnej polície. Bi
skJ,tipské kancelárie sú v rukiích 
komunistických agentov, !ktorí 
kontrohijú -kore.špondencju. Ta
jná polícia má obsadené všetky 
biskupské' budovy a bedlivo ich 
stráži. Desiatky farárev a :r:.ehoľ
ní:kov. ,ktorí ostali verní sv. Stoii
ci, upía v koncentračných tá:bow 
ro:Qh, ký,m tak.zv. vlasteneckí 
kňazi pracujú horliv.o na tom, 
&JhY aj RJms,ko.,,15.-atolícka Cirke.v 
na Slovensku od.trhla sa od Rí
ma a začlenila sa pod moskovs
kého patriarchu. 

Nový úrad Slovenskej Ligy v 
Amerik6. Na XXXI. kongrese 
Slovewkej Ligy v Amerike, 
ktorý sa konal v dňoch 23.-24. 
mája v Clevelande- a ma:l krásny 
i "QSpešhý priebeh, bol zvolený
tento nový úrad: predseda, Fi
lip- A. Hrdbák; ~pr~eda, 
,Martin SlimáJk; zapisovateľ Dr. 
Fl'a:ntišek Hrušovský; účtovník, 
Fratišek Gurčák ; pokla.<lmk 
Stefan J . Skriba. Adresa nové~ 
ho predsedu je: Filip A. Hrobák, 
P. O. BQX 150. Mi.ddletown, Pa, 
U. S. A. 
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Mr. J. C.Scitan:ka: 

Dvojaké st-riebo:ru_é jubileum 
redaktora J. C. Scíra.nku. Re
daiktbr « Slováka v .Amerike » 
p. Ján C. Scíranka dožil sa v 
tomto -Svätom roku so svojou 
nrilou manželkou Annou dvoja
·kého strie.horného jubilea, ktoré 
boly veľmi skvelo oslávené jed
nak v Passaicu kde, Scírankovd 
žij,ú, a jednak .J New 'Yor.ku, kde 
ich ;početní · priatelia e ctitelia 
us,proriadali na ich potčesť veľ
kolepý banket Popr-ední: činite
lia slove_nského verejného žívota 
v Amerike i inýcp. štáto.ch posla
li jubilujúcemu slovenskému no
vinárovi srdečné blahožel-a1nia. 

P(1ť SSK v Ríme. V piatok 28. 
júla t. r. prišla do Ríma ·púť 
S<;lruženia slovenských katolíko'V 
v Ame1'ike. Privieô_qľ ju' vdp. Pa
vol ;M. P~~árik, hl. ~uch<M:tý 
S,SK a sp.r~ v-ca slovenskej os-a
dy v Emmauz, P.a. Púť sa zdrží 
v Ríme niekoľko dní a po vy
konaní jubilejný'ch pobožností 
bude rprijatá sv. Otcom Piom 
XII. na os~bitnej audiencií Medzi 
pútnikmi je aj náš dohrý pria
teF -p. Jozef Gond.á.r 1z New Y or
ku. P. Gondát. represep.tuje osa
du sv. Jána Nepb!nttck<eho, kto
r,e.j dudhovným .správ;com je osv. 
1fsgr Stefan J. Krasu.fa. · 

Prvá slovenská organizácia v 
Ausi-rálii. Krajania Žijúci · v Au
strálii :Založili si y apríli t .. ľ. 
<< Sdruž<?nie austrálskych Slo.
váko:v », ktoré je prvou sloven
sko:u organizáciou .ma piatom 
kontinente. 
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hrúžení tiež v životodárnom ovzduší plného kresťanstva a uz1-
Vl'J.jú jeho doibrodehia ako námesačníci užívajú dobrodenia slnka. 

Zisťujúc hrfd.lliée protikladu s antickým svetom1 napí:sal 
som v kriihe « Prvá !kresťanská polemika »: « Rodiace sa ná
boženstvo naráža vo svojom vývoji na rôzne prekáŽiky: 1) a;ko 
cirkev utkáva sa so ·štátom; 2) ako viera s filozofiou; 3) a:ko 
jednobožstvo s modlárstvom; 4) a.ko kresťanstvo so židovstvom; 
5) ako ortodoxia s -gnosticizmom ». 

Vymedzený okruh ostáva z veľkej časti rovnaký, lenže sa 
rozšíril a zhoršil. DaJej trvá pohanský štát, protikresťanská fi
lozófi:a, modlárstvo pozems~ých vecí a teosoficlcý zmätok neo
gnosticizmu. V niektorom smere t:rvá, ale a:ko protiViJ.1ík veľmi 
oslabený - židovstvo. 

Tieto kontrasty, ku ktorým súčasná civilizácia prispieva 
inými, vytvoruje smutnú nevyhnutnosť, v ktorej sa stále usku
točňuje proroctvo Kristovo, podľa ktorého evanjelium je -kva:
som odporu, čepeľou vbodnutou do živého srdca ľudstva, pô
sobiacou nepretržité knrácanie rany; takže kresťanstvo ostalo 
U\Stavičným dobývaním každého dňa s obeťmi a víťazstvami, s 
krvou nie vždy len obrazne vyliatou, s ranami duchovnými a 
nezriedka telesnými v ne_s.krotenom zápase ,bez prímeria; kaž
dá piaď zeme stála mnoho sfa a potu a ka:ždá korisť duši bola 
násilným porušení;m svä:z;kov rasových, rodinných, tradičných, 
dejinnýeh, záujmových a citových a nruproti tomu každé odpa• 
dlíctvo bol.-0 mrzačením živého mäsa božského tela, ktorým je 
Cirkev. Dejiny kresťanstva sa najviac hemžia šibenicami; po
činajú sa krížom! Všetky podradné režimy usilovali sa iba od
škodniť za svoju zbabelosť tým, že znovu tupily, prenasledovaly 
Krista v Cirkvi, používajúc proti nej mečov a ,pištolí, pretože 
je bezbranná! 

A ,dramatický osud tkvie v jej tele, pretože sa nemôže smie
riť so svetom, súc jeho popieraním; buď si ho rpodrobuje, al_ebo je 
ním pO'drobovaná; nie je stre<lnej cesty, pretože obe bojujú pod
ľa ro:zikazov dvoch mocí nesmieriteľných : Krista a Satanáša. 

« Kto je bliziko meča, je blízko Boha», videl na vlastné oči 
Ignác Bohonosec, keď desať vo-já:kov krutejších nad leopardov 
ho vlieklo· do rírriskeho cirku. Rasa leopardov nevymrela a stá
le su'žuje tých, čo sú na pochode do Eíma; avšak a:ni rasa boho
noscqv nevymrela ; a. keď dnes ne.užívajú cirkov s davami zho
vaililých prt:)letárov a . s raqa:.mi vykrméných senátorov a chlip
nýGh ip:atron rozfožený-0h v polkruhu okolo plechavého cisára, 
bujnejú za: to y plnej sile náhražky, ktorých kr1J.tosť, i keď je 
menej niJ1paidná, je za. to pod.statneJšia. A viera nie je ani dnes 
kurulským 1k:res1oni, do ktorého si možno sadnúť, ale nástrojom 
- ak je to dovolené - k mučeniu. 

A taJk d.iale:ktika ikr.esťainstva ukladá stály zápas. Kto ne
strpí útoky na.svoju vieru, ale vracia r:any, je bez ďalšiebo odsú
dený väčšinou pro9vník_ov: pretože - ako napísal Ma.nzoni v 
-predhovore ku <(Katolíckej morálke» - ho:voriť o dogmách, 
obradoch, sviatóstil:urh s úmyslom potierať vieru, nazýva sa)filo
zofiou; hovoriť o nich na jej obra;n.u, nazýva sa zabŕdať do teo
logie; robiť .zo seba askétu, kazateľa »; lenže, ;pravda, týchto 
prídom!kQy s'a užlvalo v dobe slušných literárnych mra.vqv, kým 
dne/,ká obrruna viery nazyva s'a «• klerikálnou nehanebnosťou » 
a mlč:anie sa 'berie za zámienku, aby sa po ostatných mohlo hodiť 
obvinením zo zba:belosti. 

(Pokračovanie) 

lgino Giordani. 
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BORGIOVSKY BYT vo VATIKANE 

Borgiovský byt (Appartamento Borgia) do
stal meno podľa pápeža Alexandra VI., pocho
diaceho z rodu Borgiov (1492-1503), ktorý si 
ho vybral za rezidenciu. Od XVI. storočia nebol 
viac obývaný a pomaly pustol, kým pápež Lev 
XIII. koncom minulého storočia nedal ho sta
rostlivo a vkusne obnoviť Ludovítovi Seitzovi a 
a otvoril ho verejnosti. 

Borgiovský byt pozostáva zo šiestich veľkole. 
pých klenutých siení, osvetlených krížovými ok
nami, ktoré hľadia do dvora Belvedere. Prvé 
dve siene, do ktorých vkročíme, nachodia sa v 
Borgiovskej beží, ktorú k- budove Mikuláša V. 
pristaval z bezpečnostných dôvodov pápež Ale
xander VI. K spomenutým šiestim sieňam patrí 
aj n_iekoľko menších miestností, ale tie nie sú 
všetky prístupné návštevníkom. 

Hlavný význam Borgiovského bytu spočíva v 
jeho štukovej a freskovej výzdobe, ktorú v ro
koch 1492-1495 previedol za pomoci niekoľ
kých žia,kov perugijský maliar. Bernardino di 
Betto Bardi, zvaný il Pinturicchio, alebo tiež pre 
hluchotu il Sordicchio. Je to výzdoba celkove 
veľmi nádherná a umelecky hodnotná, ktorú 
najmä teraz, po zavede1ú elektrického osvetle
ni:a moino v ,plnej. m.iere oceniť. 

Prehliadka jednotlivých siení, ktoré sú pome
nované podľa námetov, zobrazených v kleTobo
vých hmetách, začína sa od poslednej, nazva
nej, Sieň pápežov, ktorá j~ zo, všetkých najväč
šia a slúžila za predsieň celého bytu. 

I . Sieň pápežov alebo Predsieň (Sala <lei 
Pontefici - Anticamera). - Táto prvá sieň, pred
chádzajúca vlastný pápežský byt, bola · pou::ží
vaná pre recepcie a rozličné slávnosti t;lk cirkev. 
ného ako aj svetského rázu. Pôvodne i;nala dre
venú povalu, ktorá na sviatok Sv. Petra a Pavla 
roku 1500 sa zrútila a len. len že nezabila pápe
ža ktorý v tej chvíli práve poskytoval audienciu. 
Pipež Lev X . dal sieň zaklenúť a ozdobiť Raf
faelovým žiakom Giovanni da Udine a Perinovi 
del Vaga, ktorí uprqstred štúk a grotesiek na
maľovali v rôznotvarých geometrických p·oliach 
znamenia zvieratníka a symboly v staroveku 
známych obežníc : Jupitera na voze, ťahanom .or
lami, l\fars·a na voze, ťahanom koňmi, Venušu 
na voze, ťahanom holubicami, Merkúra na voze, 
ťahanom kohútmi, Dianu (Mesiac) na voze, ťa
hanom nymfami, Saturna na v~zei ťalhanom 
drakmi a Apolóna (slnce) na voze, ťahanom 
štyTmi koňmi. 

V lu,netách, ozdobených mušľovitými okra.sa
mi, boly pôvodne historfoké maľby zo život~ 
rozličných významnejšíc;:h· pápežov, ako o tom 
svedčia latinské nápisy na ich ·temene. 

Na stenách je šesť vzácnych flámskych ara
sov zo XVI. storočí.a,, predstavujúcich · gr.écku 
báj o Kefalo-vi a Prokride. Medzi oknami sµ in
tarziované dvere s biblickými výjavmi; je to mo
derná reprodukcia jedných zo dvier kostola Sv. 
Petra v Perugii, kto-ré vyhotovil Damián z Ber-

gama. Pri stene oproti oknu vidíme mramorové 
poprsie Leva XIII. od Jozefa Ugoliniho a upro
stred siene starožitnú bazaltovú nádrž. Okolo 
stien sú starodávne zbrane a brnenia. Nezodpo
vedá pravde, že by armatúra pri ľavej stene bola 
patrila Júliovi II. a armatúra pri pravej konné
tablovi Karolovi de Bourbogne, ktorý roku 152.7 
vypfamil Rím a zahynul pri obliehaní Svätoan jel
ského hradu. 

II. Sieň ~jomstiev viery (Sala dei !viisterí 
delia Fede) má nádhernú klenbu, rozdelenú oblú
kom na dve časti. V tondách ( oblinách) sú polo
postavy starozákonných prorokov (Malachiáš, 
Sofoniáš, Micheáš, Joel, Dávid, Salamún, Izaiáš 
a Jeremiáš) s heslami, vzťahujúcimi sa na maľ
by v lune~ách, ktoré predst{l;vujú Tajomstvá vie
ry, t. j. hlavné udalosti zo života Krista Pána 
a Panny Marie. Začínajú sa na stene oproti ok
nu a znäzorňújú: Zvestovanie Pam1y Marie, Na
ľúdenie Krista Pána, Troch Kráľov, Zmŕtvycbv
sta1úe Krista Pána (s veľkou podobizňou pápe
ža Alexandra VI., kľačiaceho v ľavom popredí) 1 

N auebevstúpeuie Pána, Soslronie Ducha Svätého 
a N anebevzatie Pa.1my Ma.de. Popri stenách sú 
maľované skrine s bohoslúžobnými predmetmi a 
poprsie Pinturicchia, ktoré vyhotovil Guido 
Galli. 

III. Sieň Svätých (Sala della Virtú dei San
ti) . - Táto sieň je najväčším ,a najkrajším die
lom Pinturicchia. Na klenbe je vymaľovaná e
gyptská báj o Iside, Osirisovi a býkovi Apisovi 
(zrej.má narážka na borgiovský znak, ktorý má 
v jednej polovici zlatého býka v modrom poli a 
v druhej polovici tri modré pruhy na zlatom po
zadí) . V ton.de nad v,chodo:m je Panna Maria s 
čítajúcim Ježiškom v kruhu ,cherubínov (nezod
povedá pravde legenda, podľa ktorej by mala 

. 
"Rozpľava; sv. Ka.ta:ríny s mudrcmi ,,, od Pintuťiccltia 
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byť PaJn:na Maria podobizňou Júlie Faru.ese, 
domnelej milej, Alexandra VI). 

Na vchodnej st€ne sú vyobrazené: 
Príbehy čistotnej Z:nzanny. ~ Dejiskom tých

to biblických príibeihov je rozkošná záhrada, oži
vená krasnou fontánou a ;qmožstvom najrozma
nítejšej zv;eri:uy. V popredí sú dtvaja ohlipní star
ci, ktorí pokúša:jú cudnú Zuiannú;.manžeHru Joa. 
chimovu, deént HelekiášoVll, ktorá ich oslnila 
svojou veľkou kráso,u, keď sa bola umývať. vo 
fontáne. V ľavom p(;)za<lí je Zuzamia, k:ború od
mietnrutí dotieravci obžalo~ali z cudzoložstva, a
ko ju .povia;ianú vedú na 1popFavisko, ,a.ie ju zach
ráni šľachetný Daniel. V' pravom úzadí je výjav, 
ak.o sú <Chlipní starci za svoje krivé svedectv<;> ka.
menovaní. 

Legenda. Sv . . Barbory mučenice. - Uprostred 
tejto kompozície týči sa v-eža zobrazená 1plastic
ky v čisto renesančn:om slohu, do ktorej horlivý 
modll.osa:úžolbniíik Dio.skur ,~tVJOril svoj\U dcéru 
Barboru za to, že prijala lcresť'am.stvo a nechcela 
sa vydať za ipohalna. Vľavo je výja,v, ako ustra
chovaná Sv. Barbora beží zo zázračne rozpuknu
tej veže pred hnevom svojho otca, ktorý ju pri
šiel sť,af. Vpl'_avo je Diosikur s vytaseným me
čom ·a dvoma slu'hmi, ~ko vychodí z prázdnej ve
že a hľadá svoju dcéru. V ľavom pozadí zasa 
Sv. Baľibora.so svojou vernou priateľkou Sv. Ju
liánou utekajú do hôr, kým v prav0m pozadí pa
stier, ktprý .nevoľky; ;prezradil Dioskurovi úkryt 
S.v . Baubory, za tr-est IJ:Temení sa na kameň. - _ 
V lunetác'h na stene proti olpnu: 

Roz.pralva Sv. Kataríny Alexandrijskej s po
hanskými mudrcmi pred cisárom Maximinom. -
Dej sa odohráva pod šírym nebom uprostred 
malebnej !krajiny, o'llládanej vel'kolepýtr).. víťaz
ným 0blúkom (podobným oblúku Konštan.tínov
m'll! v Ríme), li~súcim ako 'z;nak Borgiovského bý
ka. V ľavom pop-redi j~ cisár Maximin, obkrúže
ný niekoľkými ho,dnostár.rni •svojho dvora, pozor
ne sléd:ujúéi výklad krásnej kresťanskej panny, 
Sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorá do~a:zuje ni
čotnosť pohanských bohov a pravdivosť Kristov
ho učenia. v_ pravom popredís~urpina pohanských 
·uťencOIV a mudrcov· chystá sa: na ébranu, ehčé-
júc podvrátiť tvrdceni~ Sv .. I<ata.tíhy. P&;iľa miein
ký niekto:tý,0h kritikov a hisforikov umenia 21la
t<1>yláSá Sv. E.atarina, obh~čená do nád!hemého,. 
r~ch~ mo~ej a ~erve1;ej farby (-m~a a qel'V~ 
:na:.su farby borgiov.skeho ,mak,u), ma byť poq.o
bizii:ou ďcécy. Al~and.ra VI. Luk;récie Bo11giôv
skej,, kým abl'az cisára '1\.fa.ximiina má byť podo„ 
bizň.oú Lu:kré.ci:in.hó ibrata: Cézara. Oriéntál-ec, 
stojaJci ;na l'.'avej, strane trónu má predstavovať 
grécke knieža: Andŕej3, Paleologa: ·a TtJrek na ko
r.ii v prave>m.. ~dhu (pod!~ iných Tur.ek po pravej 
strane trónu) syi:ta- Mohameda II., ktocy žil v 
Ríme ,ako ,rlllkojemruk pánežov, lež v-šetky tieto 
idehtifikáqié nie· sú dq'l(áiané. NapnJ~i tp,m.u je 
ustálené, že posfuvy z;~ trónom v Itavoin rohu· S'\Í 
paďobi:zňami autora· :rrraľby Pmtu:ricehia a stjl,vi
teľa svät-opeterského c-h:rámu .Antonia da San
galfo st. (s. uhlomer-cm v ruke). 

s:v. p,1JSÍ9:VlÚCi Anton Vel'h--ý a Pavol Théb
sky. -Sv. Anton Veľký a Sv.. Pavol Thébs'ky se
iliá pred čuQ:ŕie sa tyčt&,cimí $k~skarrii a po brat-
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sky si rozdeľujú chlieb, ktorý ~m .bol priniesol ha
vran. Dvaj1a učeníci na pravej strane divia sa 
zázra:ku, kým diaJbli v podobách sv.odných žien s 
netopierími krídlami a rožkami na hlave pricho
dia pokúšať svätých pustovníkov. Zo skalísk 
vyčnieva hrbolatá haluz, na ktorej je pripevne
ný zvonec s dlhým povr•azom. V úžadí sa vinie. 
tirhá a usmievavá krajina. - Na východnej ste-
ne: 

Navštívenie Panny Marie. - Pred veľkolepou 
budov:o-u sa Panna Maria stretá so Sv. Alžbetou, 
kým Sv. J owf stojí v fuad!Í, opretý o pútniokú 
palicu. Pod arkádami budovy je niekoľko žien a 
dievčat, zamestnaných pradením a vyšívruiím a 
Sv. Za;c-ha:riaáš, modliaci sa z :k.nmky. V úzadí 
je •krásna krajmka, oživená zápasiacimi mláden
canµ a poc~ými. Freska je veľmi bohatá na 
far-byi a dýcha ,prudkým životom. V l111Ilete obloč-
nej, steny je: · 
Mučeníctvo Sv. SebastiánaJ. - Podľa starej lec. 

gendy tato udalosť je umiestnená na Pal-atme. 
Po zalesnenom úbočí p,a;horku stúpajú cl10dci a 
jazdci a v diaľke vidíme Kolosseu,m a pravde;po
dobne staroveký kostol Sv. Jána a Pavla. Na Pa
latíne sa tyčia dva mramorové stfpy; ku jedné
mu z nich je priviazaný Sv. Sébastián, bývalý 
veliteľ telesnej stŕáže cisára Diokleciária. Je 
obnažený a prestrelený niekoľkými šípmi. Na 
pravo i naľavo od neho stoja lukostrelci, vyko
návajúci rozkaz svojho veliteľa, oblečeného na 
orientálny l:i.pôsob a sediaceho v pravom po
predí. S neba sa spúšťa utešený anjelik v rozvia
tom šate, a'by do svojich nežných rúčok prijal 
a do večnej slávy odniesol dušu chr.abrého ikre.
sťangkého stotníka, ktorý radšej volil smrť, než 
by bol zradil svoju vieru a obetoval modlám. Po
pri stenách siene sú intarziované ,lavice, pocho
diace 'ZO starej vatikánskej knižnice, ktorú zaria
dil pápež Six.tus IV. a usprodíadal chýrny huma
nista Bartolomej Sacchi, zv. il Platina. Tri .flám
ske a.rasy pochádizajú zo XVI. storočia a pred
stavajú: Sv, Veronik-u, Klaňanie sa pa,stierov Je„ 
žiškovi a Mystické zásnuby S:v. Kataríny Sien
skej (strapec v rukách J ežišorych symbolizuje 
Eucharistiu). Nad. východnými dv:erami je pla
stický znak rodiny Borgia. 

IV. S_ieň slobodných umení (Sala delle Scien. 
ze e delle Arti Liberáli) - Krížo,vé. klenba je bo
hato vyzdobená ,štukovými ókŕasami, me,dzi kto
rými sa často opaikuje borgiov1>ký mak, 
t. j. zlatý býk: Na veľl~om oblúku, kto
rý delí klenbu na dve časti, sú z(jbraze.:. 
né v osemhranných poliach ·bibli.~ké a historické 
námety, súvisiace s božskou a ľud:skou spravodli
vosťou. V prostrédnom osemuholníku je Spra
vodlivosť s váhami a mečom. V bočných: Cisár 
Traj81nus -dáva zadosťučinenie vd9ve, ktorej za
bili syna (Cfr: Danteho Božskú kóm~diu, Oči
stec, X. spev); Spravodlivosť, rozdávajúca: mitry, 
koruny a insígnie. V ľavyc:h "!:iočných . poliach: 
Anjeli zachraňujú s,pravodHvého Lota pred so
dorrfs'kou pohromou a Jakub, vydávajúci počet zo 
šafárenia SV'Ojmu tesťovi Labanovi. 

Ptokračova:nie) 
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HLAS s v' OTCA 
Sy Maria Goretti, vzor kresťanskej čistoty. 

Homília pápež a. Pia X II. 

Ctihodní bratia a 
milova:ní synovia! 

Milým riadením Bo
žej Prozreteľnosti to. 
to naj~ššie vyzdvih
nutie pokornej dcéry 

ľudu bolo sláve.né za tohoto jasného večera 
slávnosťou, ktorá nemá páru .a spôsobom do
siaľ Jedinečným v cirkevných dejdnách. 

Na -šµ-ke a vznešenosti tohoto tajomného mie
sta (t. j . námestia sv. Petra), koré sa s~alo 
::>.vätým chrámom, s klenbou nebeskou oblohou, 
spievajú~ou :slávu N ajyyššiemu. 

Po tejto slávnosti ste tak túžili, prv ako by 
sme ju My boli ustanovili. Zúča:.stnili ste sa na 
ne:j ()lbrovským množstvom veriacich, akého vô
bec nebolo na iných kanonizáciach. .A predov
šetkým je akoby n::i,riadená oslňujúcou jasno
sťou a opojujúcou žiarou tejto ľalie, zahalenej 
purpurom, ktorú teraz s du~eVtnou radosťou sme 
zapísali do soznamu svätýc,~: ,malú a milú mu
čenicu či!stoty, 'M:áriu Gore-tti. 
Prečo ste sa, milov,aní synovia a dcéry 1 shro

maždili v ta-k n!3spočítateľnom mnofatve na je.j 
oslávení? Prečo,-čitajúc alebo poeú.vajúc r ozpr a
vu o jej krátkom ·živote, tak podobnú jasnému 
vyprávaniu Evanjelia jednoducho$ťou ťahov, fa
rebnosťou prostreq.ia, blesikurýchlou násibou 
smrťou, ste dojatí až k slzám? 
Prečo Mária IGorebti získala tak rýchlo vaše 

~rdcia,_, ·a to až tak, že sa stala va;šim miláčkrnh, 
vaším ibenJa,minom? J e teda v tomto svete, nao
ko prevrát~nom a ip.ohrúženom \' rozkošníctve, 
nielen drobný zástup vyvolených, túžiacich po 
nebi a čistom v2iduc,hu, ale je ich masa, nesmier
ny počet., na ktorý nadprirodzená vôňa kresť.an. 
skej1 čistoty pôsobí neodolateľným a sľubným 
kúzlom, kúzlom sľuihujúcim a uisťujúdm. 

.Ak je pravdivé, že v mučeníctve Márie, Go
retti sa zaskvela nadovšetko· čistotq,, v nej a. s 
ňou triumfovaly aj ~statn~ kresťansJré čnosti. 
V ,čistole bolo najzáklad~ejšie a najvýraznejšie 
potvrdenie dóikonalej, nadvlády duše nad hmotou. 

V najvyššom hrdinstve, ktoré sa u!kazuje a:ko
;by bez prtpravy, bola útla a nežná lá,ska, po
.slušná a činná voči svojim rodičom, Bola v ňom 
o,peta v ka:ždode:n:nej, tvrdej práci; chudoba, 0há
paná podľa Evanjelia, a udržiavaná dôverou v 
Božiu Prozreteľnosť. 

V jej najivyššom hrdinstve bola viera., pévne 
objímaná, a chcejúca -poimať všetko lepšte. Ono 
sa stalo pokladom jej života, udržiavaného pla
meňom modlitby. Bola v ňom vrelá túžba po 
Euchari~tiekom Ježišovi, a konečne koruna lá
sky•: ·mdinské odpustenie. vra!hovi. 

Všetky tieťo čnosti tvoria dedinský veniec, ale 
tak. milý Bohu, u:vitý z -poľných kvetov, ktoré 

ozdobovaly jej biely závoj pri prvom sv. prijíma
ní a potom jej mučeníctvo. 

Takto tieto posvätné obrady svätorečenia sa 
konajú spontánne na ľudovom shromaždení za 
čiiitotu. 

.Ak na svetle každého mučeníctva škvrna ne
právosti robí horký !kontrast, za mučerúétvom 
Márie Goretti sa nachádza aj, ,pohoršenie, ktoré 
na začia:tko tohoto storočia sa ·zdá byť neslýcha
ným. Takmer ipred 50 r okmi, za často nedosta:
točného odporu qobrý0h, sprisa:hanie zlých mra
vov, používajúce knihy, obrázkové časopisy,_ di
vadlá, prednášky, módu, kúpalištia, sa pokúšalo 
podkopať spoločnosť a rodiny, hlavne na š:kodu 
ženskej i · tej najútle-jšej mládeže. 

O mládéž, milovaní chlapci a dievčatá, zrenica 
očí Ježišových a Našich, povedzte, či ste rozho
dnutí pevne odporovať s pomocou milosti Božej 
akémukoľveik út oku na vašu čistotu, keby sa a 
to niekto pokúsil? 

A vy, otcovia a matky, pri pohľade na tento 
obrovsiký zástup, pr~ obrazom. tejto mladistvej 
panny, :Morá :svojim -nepoškvrneným jasom uch
vátila vaše srdcia, v ;prítomnosti jej matky, kto
rá. ju vychovala na mučeníctvo a neoplákávala 
jej smrť, hoci žila v trápení, a teraz sa dojatá 
skláňa a ju vzýva, povedzte, či ste hotoví vziať 
na seba slávnostnú rpovinnos-ť bdieť, na:koľko 
to závisí od vás, nad svojimi synmi a dcérami, 
aby ste iéh zachovafi a zachránili pred toľí.kými 
nebe21pečenstvami, ktoré foh obkľučujú, aby ste 
ich vždy drž.ali vzdialených od mies~ kde by si 
osvojili ibezb<Yžnosť a mravnú zvrhlosť . 

A teraz-vy všetci, 'ktorí nás počúvate, povzne
ste si hore srdcia! Ponad nezdravé močariská a 
bahno sveta sa vystupuje do neba nesmiernej 
krásy. 

Nebo okúzl.ovalo malú Máriu. N~bo, kde chce
la vystúpiť jedinou cestou, M,orá do neho ve
die, cestou zbofuosti, lásky ku Kristovi, hrdin
ského zachov{i,nia: Jeho príkazov. 

Pozdravená buď ľúbezná a milá svätá! Muče
nica na zemLa anjel v ne-bi, shliadni so svojej 
slávy na.'ťentó ľud', iktorý ť,a miluj~, uctieva, o
slavuje a zvelebuje. 

Tebe-, mocnej :pri Baxán:kovi Božom, sveruje
me týchto svojich synov a dcéry tu prítomných 
a všet!kých ostatných, ktorí sú s nami duchovne 
spojení. Oni obdivujú tvoje hrdi:hstvo, ale ešte 
viac chcú byť tvojínii nasledovníkmi vo vrúcnej 
viére a nenárušenej čistote mravov. 

Kú tebe sa utiekajú otcovia a matky, . aby si 
im pomáhala vo vychovávateľskom poslaní. V 
tebe, pro.$tredníctvom Našich Túk, nachádzajú 
útočiste ·deti a všetka mlád-éž, aby bola ochra
ňovaná ,pred každou pookvtnou a mohla kráčať 
cestou života vo veselosti a radosti čistých srd
com . .Amen »·. 
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PAPEZKE AUDIENCIE 
Audiencia (z lat. audire _počúvať, vyslú

chať, slyšať). je výsluch, alebo slyšanie, ktoré 
udeľuje pápež, panovník, hlava štátu, alebo vô
bec vysokopostavená osoba tým, ktorí o to po
žiadali. Audiencie býcajií rozličného druhu a 
konávajú sa podľa zvláštnych, presne -stanove
ných úkonov, nazvaných profokoloro, ktorý mô
že byť v každej krajine iný. 

Sv. Otec poskytuje audiencie troja:kého druhu: 
súkromné, zvlášj;ne čiže pol0verejné a verejné. 
Nasó.kr-omných prijíma,a; vypočuje návštevníkov 
bez prítomnoti inýéh osôb, kým na zvláštnych, 
čiže poleverejných prijíma jednotlivcov i men
šie skupiny návšte~ov v p"rítomnosti hlavného 
komorníka, pripadne mých dv.oranov, Na verej
ných audienciách Sv: Otec, obkľúčený duchovný
mi i svetskými hodnostármi svojho dvora, pri
jíma väčši.e skupiny ľudí, ale zpravidla nevypo~ 
čúva každého. Obyčajne po4áva však na poboz
k~e rybárky prsteň, potom, si sadne na trón, 
povie p,rileži.tostný prejav a udelí návštevníkom 
svoje apoštolské požehnanie. Na audíenJ:iách u 
Sv. Otca ,13-a obýčajn·e 1kľačí, ale môže. sa aj stáť 
a podľa okolnosti prípadne aj sedieť, keď je náv
št~vník na to vyzvaný. Co do obleku, odporúča sa 
pre duchovné osoby talár s. pláštikom a ;pre svet
~ké osoby slušné čierne šaty. Pre osoby, ktorým 
bola povolená súkromná audiencia, predpísaný 
je mužom frak alebo rovnO)Šata a Ž(:)nám dlhé 
čierne šaty bez výstrihu a čierny čipkový zá
voj na hlavu. Deti a mladé dievčatá môžu lby1l 
oblečeJ1é do \bielych šiat. Rukavice sa na audien. 
ci~ nenosia. , 

Kto sa chce dostať na audi-eneiu k .Sv. Otcovi, 
musí si ,za.dovážiť, audienčný lístok, t. j, povole
nie alebo pozvánkg, ktorú na: odporúčenie farára, 
a lebo diplomatického zástupcu svojho národa 
pri Sv, Stolici, •ailebo rektora svojiho národného 
kolégia v Ríme, prí;p~dne niektorého vatikánske
ho funkQíonára -vydáva Urad h1avného komor
níka (Ufficio <lei Maestro di Camera). Na au
dienčnom listlm j~· 11védené· meno #ad.a teľa, prí
padne počet osôb, ktoré ho siprevátl:Za-jú,_ ak'◊ aj 
ča;s audiencie., Pre, pútnikov stačí pútnický ;preu
kaz. Súkrom,né a zvláštne audiencie bývajú v 
predpoludňajších h0di,nách, kým verejné len 
zriedkakedy pred.dvanástou hodi:no1:1. Súkromné 
.audiencie sa 11deľujú v súkromnej knižnici čiže 
pra;covni S:iz. Otca, zvláštne a verejné v ro.zli:č
n,ých sieňaeh pá,pežského vznešeného bytu alebo 
v inýc,h miestnostiach vatikánskeho Apoštol
ského paláca, do ktoréhQ vedie hlavný v.chod zo 
svätopeter1?kél,ťo n.ámestia cez ta!kzv. Bronzovú 
bránu (Portone <ll Bronzo) , ktorá S<!, nachodí na 
konci pravého stíporadia a dostalJ;,. meno od 
toho, že je vyhotovená z bronzu. Túto bránu, 
ako aj ostatné vchody do Vatikánu stráži ,Svaj
ciarska garda, ktorá je ,zemskou ochranou pá
p~žovou, kým mozaikový obraz Pamiy Marie, 
držaný sv. a:poštolm:i Petrom a .Pavlom, umiest
nený na:d bránou, p6llkazuje na nebe$kú pápežo. 
Vl:l ochranu. 
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Za Bronzovou bránou, pri ktorej nám preverí 
lístok a ukáže nár'n cestu službu konajúcí švaj
čiarsky gardista, tiahne sa široká a dlhá chodba, 
zakončená nádhernými schodami, nazvanými 
Kráľovské schody (Scala Regia), vedúcimi do 
Kräľov~kej •siene, kým hneď vpravo od Bron
zovej brány jednoduché schody Pia IX. vedú 
do Urai(lu hlavného }J:omorníka (na konci druhej 
rampy vľavo:) a na Svätodamazský dvor. 

Svawdamazský dvor ( Cortile tli San Damaso) 
má pbdobu štvorca a je s troch str(m obklopený 
pavlač,ami (loggiami;) vatik.áns,:keho Apoštolské
ho paJáca, kÝJU zo štvrtej, južnej (vchodnej) 
uzaviera ,ho nízky portik, pod ktorým stQja 
pápežsl,cí Žándári a preverujú návštevníkov. Pa
vlače majú tri poschodia a ku vatikánskemu A
poštolské}ľlu palácu boly pripojené v XVI. storo
čí za pápežov ,Jfilia II., Leva X. a Gregora XIII. 
S ich stavbou započal Brama,nte a zväčšej časti 
ich d(l!končil Raffae1 a jeho žiruci. Jednu z nich, 
nazvanú Raffaelo,vou pavlačou, Raffael a jeho 
žiaci aj vyzdobili ( druhé poschodie ľavého kríd-
1al). Pavlače iboly pôvodne otvorené a len v ne
skorších dobách. dali ich pápeži zaskliť. 

Prostredné (severné) l;{rídlo rpa.vlačí je ozdo
bené h::>dinami a v prizemí má portik, z ktorého 
je vchod ku schodom a výťahom, 'ktol'é pouHva 
personál pápežskej ~úrie. · Pod stredným . oblú
kom portika je fontána, postavená za pápeža Sv. · 
Damaza, podľa ktorého sa volá celý dvor. 

V favom krídle pavla,Či sú, dva podj;tzdy. Prvý 
(bµžšie k návštevníkovi) ved.ie do Maršálkovho 
dvora (Cortile del Marešciállo), odkiaľ mož
no schodami vystúpiť do Kráľovskej sie
ne. D:ruhý 'Podjazd, ktorý je. bližšie k fon
táne,' ~ája Svät-0damazský dv9r s dvorom 
P3ll)agájim (Cortile dei Papf.!,galli) , pomeno
vaným ta}c podľa jednej nástennej mal'by, 
odkiaľ ceí av·or Borgiovskej veže ( Cortí
le de1la, Torre Borgiá), príde sa 11a dvor 
Stráža ( Cortile dela SentiueUa). Konečne sa od
tiaľto dpptaneIU~ na bývalé Pe,~a~ke námestie 
(Piazza del Forno)., z ktorého sa roITTietvujú šty.: 
ri ulic'e do rozličných častí Vatiikánskeho Mesta. 
Prvá je Záhrádriá cesta (Hťradone dei Giardini) 
a vedie, vprav.o popri Vatikánskom tajnom archí
ve (tu bola kedysi umiestnená aj vi,i.ti~•áinska o
brazáreň) do Vatili:-á:J:1skych -záľhrad a k pápež
ským múzeám, ku ktorým je·teraz vchod z Viale 
Vaticano. Druhá cesta sa volá M1ncovnícky brie
žok (Salita delia Zecca) a vedie popri budove 
'bývalej páp.éžskej mincov:ne (Palazzo delia Zec-' 
ca)., v ktorej po obsadení Ríma spojeneckými 
vojskami ro•ku 1944 bolo umiestnené Sloven. 
ské vyslanectvo pri :Sv. Stolic.j a na$iel tu útu
lok na dlhý čas aj mimdriadný vyslanec a 
splnomocnený minister Karol Sídor. Touto ces
tou sa dostaneme do Vatikánskych záhrad. Tre
tia sa volá Vládna ulica (Via del Governatorato) 
a veelie k vládnej budove (Palazzo del Gover.na
t.orato) a ku vatikánskej \Žeieznič,nej' stanici. 
Stvrtá, ·cesta sa volá Múrová ulica (Via: .delle· 



Fondamenta), po ktorej premávajú autá kar
dinálov a diplomatických zástupcov pri Sv. Sto
lici a iných významných osobností, idúcich na 
audienciu alebo z audiencie u Sv. Otca. 

Ako sme už spomenuli, prostredná, t. j. dŕuhá 
pavlač ľavého krídla je ta:kzv. Raffaelova pavlač, 
chýrečná svojou výzdóbou, je vždy za,stretá, aby 
slnce nepošikodilo fa;vbistosť jej jedinečne kra
sn.ej dekorácie. Raffaelqva· pavlač je p11stunna 
z Raff'.elových izieb a je vy,bradená pre návštev
níkov Vatikánskych múzeí. Z :pavlače, tiahnú
cej sa pod ňou, t. j. z prvej pavlače je vchod do 
Siení paramentov (Sale dei Paramenti), v kt-0-
rých sa Sv. Otec oblieka do bohoslužobných 
rúch, keď má ísť do Sixtovej ka.plnky alebo do 
Svätope:tersk~ho chránm. Z tretej pavlače je 
vchod do Státneho sekretariátu. 

V pm.vom (východnom) krídle vatikánskeho 
paláca je podjazd do dvora Sv. úradu (Cortile di 
S. Uffizio), odkiaľ je vchod do Vatikánskej ban
ky (Istituto perle Opere di Religione) a ku scho
dom Pia X., po ktorých možno sostúpiť na uli
cu Belv-edere, vedúcu k bráne Sv. Anny. · 

V prostred tohto krídla sú Pápežské alebo 
Vznešené schody (Scala. Papale, Scala Nobile) , 
vedúce do bytu štátneho tajomníka na prvom 
poschodí a do pápežského vznešeného bytu na 
druhom poschodí paláca, kde bývajú obyčajne 
audienci~. 

Ni0kedy však siene pápe1Lského vznešeného 
bytu, ktoré sme opísali v predošle.j kapitole ne
stačia pojať všetkých, ktorí idú k S.v. Otcovi, 
[i, preto v ·takomto prípade bývajú audiencie v 
nif:ktorých iných miestnostiach vatikánskebc, A
poštolské~o paláca, ale najmä v Kráľovskej sie-
1,i. Vojvodskej sieni a vo Dvorane požehnania, 
do ktorých sa dostaneme od Bronzovej brány po 
Kráľovských schodoch. 
Kráľovské schocl,y (Scala Regia) ,, kte:ré spája

jú vatikánsky Apoštolský palác so Svätopeter~ 
skou bazilikou, sú veľkým staviteľským dielom 
Gia:n Lorenza Berniniho. Zvláštnosťou týchto 
monumentálnych séhodov je, že sa zdajú byť 
dlh;šími do hlbky, než, sú v skutočnosti, čo je do
siahnuté tým že sa jednotlivé 'časti schodov po
stuipne zmenšujú. Kráľovské schody majú 'dve 
ramená a veqú do Kráľovi:ikej siene, ktorá pred
chádza Sixtovu a Pavlovu kaplnku. S prvého ra
m~ma schodov vidno napra,vo jazdeckú sochu ci
sára Konštantína Veľkého a vľavo bránu do 
predsiene Svätopeterskej baziliky. Pó týchto 
sc-hodoéh sostupuje Sv. Otec. keď ide otvárať a
lebo zatvárať sv. Bránu. Po nich sostupujú aj 
pa.n0vníci, hlavy štátu a vysoké osobnosti, keď 
po návšteve u Sv. Otca idú sa pokloniť k hrobu 
Sv. Petra. • 
Kráľovská sieň (Sala Regia) je p.~dherná prie

stra:nná miestnos.ť, v ktorej za starých čias pá
peži prijimaii panovníkov a; foh v:eľvysla.ncov. Po
stavená bola v ro1koch 15~0-1573 podľa plá,h0v 
a ,ntonia da Sangalio Ml, Pr~krásna štuik\o-vá 
výzdoba klenby je dielom Pierina del Vaga, kým 
nástenné fresky, predstavujúce dôležité udalo
sti z p~pežskycb dejín, sú prácami rozličných i
ných c:býmych maliarov. 

Z Kráľovskej siene je. vchod do Vojvodskej 

sine (Sala dueB,le), ktorá mala pôvodne aj pred
sieň. Za pápeža Mexandra VII. Bernini spojil 
dôvtipne obidve miestnosti na jednu, nahradiac 
spojovací oblúk vkusnou štukovou ·záclonou. 
Vojvodská sieň bola·reštaurovaná za pápeža Be
nedikta XV., ako o tom svedčia moderné násten
né maľby, zvečňujúce dve udalosti z jeho :ponti
fikátu: Uverejneníe cirkevnéh,0 zákonníka a 
Vyhláseníe Sv. Efrema ,Sýrského za Cirkevného 
Učiteľa. 

Z kráľovskej siene je aj vchod do Sixtovej a 
Pavlovej kaplnky a ku schodom, vedúcim na 
Maršálkov dvor. Na -pravej strane tohto vchodu 
sa nachodí Dvoľana. Požehnaní (Aula delle Be
nedizioní), ktorá sa tiahne nad predsieňou 
Svätopeterskej baziliky a má preto aj jej roz
mery. V pozdížnych.stenách dvorany sú upraNe
né balkóny, z ktorých jedny sa otvárajú do 
Svätopeterskej baziliky a dru)ié na Svätopeter
ské náme.stie. Z prostredného bafä:óaa nad 

· SvätopeterS1kým mámestím u-deľuje Sv. Otec 
požeh:naníe « Urbi et Orbi » (Mestu Rímu a ce
lému svetu). 

Niekedy však a.ni tieto v.eľké spomenuté miest
nosti nestačia pojať veľký počet osôb, ktoré by 
chcely vídieť -Sv. Otca, vypočuť jeho vznešené 
slová a dostať jeho otcovské apoštolské požeh
nanie. Preto neraz verejné audiencie bývajú a
lebo vo Svätopeterskom chráme alebo pod ho
lym nebom (napr.na Svätodamazs-kom dvore, 
Belvederskom dvore, alebo aj na Svätop!:)ter
skom nám~stí ktoré je akoby predsieňou Svä
topeterského chrámu a celého Vatikánu vôbec) . 

-ka. 

Aruericko - slovenskí pútoíci Ps u1ina a Andrej 
Hlavatý z Lansford, Pa pôd svatopeterskou 

kupolo□ 
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Z RIMSKEJ KRONIKY 
Piatok, 2. júna. - Sv. Otec. pá,pež Pius XII. 

mal meniny ale neosl?, v oval ich nijakým ·zvlá
štnym spôsobom. Po sv. omši, ktorú odslúžil vo 
svojej súkrorílnej ·kaplnke, odobral sa do pracov
ne, 'k;de i1ajprv prijal svojich najblizšfoh spolil
praeovnikov, )dorí mu rprišli blahoželať, a potom 
poskytol audienoie viacerým. p-Q.tnikom. Predsed
níctvo Sväto.peter$kého dobročinného krúžku v 
Ríme ,poslalo sv. Otcovi, podľa dávnej obyčaje, 
koš krásnych kvetov a vy.braného óvocia. Na 
štát.ny sekretariát Jeho Svätosti priehádzaly 
celý _deň pozdravy a blahqželania zo v~etkých 
končín sveta. Vo Vatikánskom meste sa nepra
covalo, lebo meniny sv. otca sú považované za. 
štátny sviatok. Na Apoštolskom paláci a iľiých 
budovách poly vyve-sené -pápežské zástavy. 

Pondelok, 5. júna. - Po desaťročných úprav
ných prácach vatikánske kry,pty, rozprestiera
júce sa pod Svä.topeterským chrámom, boly zno
vu vysvä:tené .a otvorené verejnosti. Vatrkánske 
kryp.ty majú teraz podobu trojloďovej ;podzem
nej -ba:ziliky zakončenej apsida.ruj. Pozdížne ste
ny -sú r-0zčlenené početnými kaplnkami a oltár
n:íi, 'ktor~ boly zväčš,ti, rekonštruované w zvyškov 
starej 0bavlliky:. Hlavný oltár je zasvätený 
s.v. Petrovi a .nachodí sa bezprostredne nad jeho 
hrobom. Vatikánske krypty slúžily v minulosti 
z.a nekropól, v ktorej sa pochovávali pfupeži, krá
li, cisári, kardináli ·a iné význačené osobnosti. 
Dne$ká sa ta:m pochovavajú iba vysokí cirkevní 
hodno.stári. · 

Stvrtok, 8. júna,, - Na Svätopeterskom ná
mestí konala sa v pop.oľudňaj'ších hodinách 
slávnostná procesi•a; Božieho Tela. N·a procesii 
za zúčastnil áj s-v. Otec Pius XII., nesúc na pre
nosnom kľaká:tku Prev~lebnú Sviato1,ť Oltárnu. 
Pred sy. Qtcom vinul sa po námestí malebný 
pápežský .spievod, poz:ostávaj½i najmenej z 8 .000 
cirkevných 1!- svets,kyc'h 05'.cth. · Za sprie'Voqom ~ty
ria semirraris:ti niesli na mmenáoh umelecký re
likviár s .posvätným orvie't$:kým koi,porale. Ne
prehľadné zástupy veriacjch po celé dve hodiny 
spevom a ,modlitbami velebili Božského Spasite
ľa a vzdávali verejn"(J. ú.etu jeho Námestníkovi na 
zemi, ktorý po skončení procesie udelil pritom
ným eucharistieiké .požehnanie. 

Sobota, 24. j(ina . . ,- V rfumci obvyklých obra
dooh, ~toré pre: veľký. nával pútnikov konaly 
sa výniŕn.očne na ,S"\('ä,topete-ŕskom námestí, bola 
za svätú vyhlásei:1á: bi. Marfa Goretti, dcéra ta
lianského ,poľnób,ôspodára'keho robotníka, !ktorá 
v.o veku dyam.$sti-o:h rokpv sta1a na ,11).učenicou 
p~enskej čistoty. Na_ oh.radoch bola prítomná 
aj jej_ matlk.a 87 ,ročná Assun,ta Goréhi a jeden 
brat. Bolo to prvý raz dejinách Cirkvi, čo mat
ka· bola prítomná svätorečeµiu svojej dcéry a 
ti_ež '!)rvý ra:z, čo svätorečenie ,konalo sa p-0d ho
lým nebom. 
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Stvrtok,, 29. júna.. - Z príležitosti sviatku sv. 
!Petra a Pavla, ktorý je najvačším sviatkom rím
skeho pápež.sťva a mesta Ríma, vatikánska ba
zilika obliekla 'Sa do svia,toč.ného rúcha. N ád 
!hlavným vchodom, cez ktorý celý deň prúdily 
zástupy veriacich, bola za:vésená symbolická 
rybárska sieť, uvitá z čerstvej myrty. Starožit
ná bronzová sócha sv. Petra, ktorej' veriaci zvy
kli bozkať palec na nohe, bola pri0odita skvostným 
pápežským rúohom a korunovaná trojqie1nou 
tiamu. Na:d apoštolským hrobom konaly sa pon
fikálne bohoslužby( ale sv. Otec sa na niih ne
zúčastnil Podfä starodávnej obyčaje pápeži pri
chodia pomo-dliť sa na hrob sv. Petra v pred
večer ,sviatku a pri tej príležitosti svätia pallia 
určené pre patriarchov, arcibiskupov a biskupov. 

Nedeľa, 9. júla. - V nových pápežských bu
dovách; ktoré stoja pred Svätopeterským náme
stím, bolo otvorených v prítomnosti vysokých 

· cirkevných i svetských hodnostárov 5 medziná
rodných výstav Svätého roku. Prvá výstava je 
venovaná cirkevnému umeniu misijných území, 
najmä Afriky, Azie a tichomorských os-trovov. 
Na druhej j e zastúpené litll!gické umenie vý
chodných cir kví. Tretia a štvrtá ~vetiujú na 
základe grafických a fotografi.cký dokumentov 
'dejiny· 1krooťanskej dobročinnosti a vývoj ka
tolícky<!h a:ktivít sociálneho rázu. Piata má po
dať obraz o stave cirkevného úmenía dnešného 
storočia,. ale nie je ešte hotová. 

ČO Sl MOŽNO OBJEDNAf: V 
SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ 

KÁNCELARll? 

1. Casopis « R IM»: I . ročník (1949) - Cena 2 
cloláre 

2, Ca.sopis « R IM »: II. roční).: (1950) - Cena 2 
cloláre 

3. Knižku « S V. R O K 1950 » od Jána. Okáľa. 
Obsahuje všetko, čo slovenský k;atolik má 
·vedieť o Svätom číže Milostivom roku. Má 16.7 
strán a 17 obráz.kov _ Cena 1 dolár 

4. K.nwl.7.I « V A T I K A N - .S I DL O NA
ME STNI ň A KRISTOVHO» od 
Dr. Ignáca Zeierikn. Obsahuj~ stručné d~ji
ny a podrobný opis Vatikánu, v ktorom sídlia 
rímski ,pá,pežl.. Má 235 strán, 10 -plánov, 12 
kresieb a 52 fotografií - Cena 2 doláre 

Plipravuje s,a: 

5. Kn:iŽka «SV. ST OLI CA» o.d Dr. Ignáca 
Zelenkn - Cena bude udaná neskoršie. 

Všetky objednávky ~ko aj peruaze alebo 
čeky }?osielaj~ v registrovanom liste na adresu: 

[Jr. 1GNAC Z,EI,ENKA. 
Casella Posta!e 100 B, 
R.()ma, ltali~. 



OBERAMMERGAU 

I. - Desaťtisíce izáujemcw ~ celého sveta, no 
predovšetkým z Nemecka, putuje dnes op_äť do 
Oberarnrr_lerg.au. PriC:\1ád:zajú pešky, privážajú 
ich moderné autocary a ž"elezničné vagóny :a 
tých, ktorí i v zámorí z~túžia uvidieť svetozná~ 
me pašiové hry, privážajú do Europy lode a 
dopravné lietadlá. 

Tohoto raku je 9 predstavenia týchto pašio
vých hieT nebývalý . záujem, a to preto, že až 
teraz, 5 rakov po ukončení vojny, bolo technicky 
umožnené opätovné predvádzanie hier. Pa-šio
vé hry ·v Oberammetgau boly totiž v roku 1933 .. 
zaká-zanf I ch význam a duchovný kresťanský 
vplyv už vtedy ďa1~ko pres.ahovaly miestny rá
mec a ap9štolom nacizmu a poblúdenej novopo
hanskej filozofie, typu Rosenbe-rgovho germán
skeho mysticizmu, zdály sa ne.be~pečné. V ro
ku 19.33. nacizmus sa u:ž n,ekomprómisne hlásil 
o slovo a vládu a tak sa stalo, že v potlačova1ú 
n~boženského p:rejavu došlo aj na :zákaz svetoz
ngjmych pašiových hier. A uplvnulo dlhý,ch 17 
rokov, keď 'konečne začiatkom júna l950 bófo 
v Oberammergau prvé slávnostné predstavenie 
pred zrakmi štátnikov, oficiálnych osobn1JS<tí, 
zástupcov tlače a ďalších 5000 hostí z celého 
sv.eta, Od tohoto di\.a . pokračuje predvádzanie 
pašiových hier :nepretržite, týždenne je priemer
ne 5 predstavení a hry po'trvajú ešte celý júl, 
august a september. 

II. _ Oberammergau je malé, rázovité havor
ské mesteč:ko, ležiace asi 100 km juhozápadne 
od Mníchova. Rozprestiera . sa v malebnom hor
skom kraji a tak .ako všetky bavoršké dediny a 
meste•č<ka, vyznacttje sa typiokou architektúrou 
svojic.h stavieb, hiBtoriQkou cennošťou svojich 
kostolov a kláštprov, dokutn~n.tujúcich nábo
ženskú horlivosť bavoral{ýoh katolíkov, a 
horskými typmi dol;>r.osr?"ečných Bavor;á:kov. 
Mužské obyvateľstvo OheralJ].mergau .osobit
ne ešte tým, že počínaj'Úc malýi"ni, š~olá.Jk· 
mi, až po starých dedov, v~itei nqsía dlhé vla
sy a dosp~lí„ prav<}ac, aj p:tkodzené brady, lebo 
tak to vyžaduje ;r_,éžia hier. Kedže v pašiových 
hrách účinkuje pri m~SQ;V.ýc_h scénach niekoľko 
sto osôb, v Obfarammegau _niet domu, z ktorého 
by nepocllá,dzal jeden, ba í vdvaja-traja herci a
lel)o herečky. K~ď potom clovek 'Pri;ijde sa po 
obcí v faley deif keď sa. nehraj'e, stretávate her
cov pri ich každoc.lennej rpbote ~ toto biblické 
vzozrenie c,el~j qediuy p~~qbí na; človeka zvlášt
nym dojmoµi. Tiéto pašiové hry sú ozaj jedi
ným mdmtn.,vm aivadlom svetovej únwne, k<le 
v šrutňa:ch a javiskG-yom· zá!ltulisí rie~ra.Q1Jjú h9-
1iči. a vl_á,senkári, nlj$é ;pa-roehne, nijaké líčidlá, 
ka0dý hraje - povedal by som - v priroq:ze
nom vydaní svojej o$obnó$ti a rireilsa s.pl?uje 
všetky podmi®ky, aké :vyžatl1:1je biblický ol;}raz, 
pqsumitý 2 až 5· tisíc rokov do ín_inulosti. 

III. - Hl.storia pašiovyc·h hier v Oberammer
gau siaha pln:Ý'.ch 316 rokov dozadu. Nijaký div 
teda, že z v:yŠe tristoročnej tradície načerp-aJy 
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generac1e týchto vidieckych amatérskych her
cov toľko hereckej zručnosti, ,precítenosti ~ o
;pr:avdovosti, že ich výkony sú ťažkQ predstihnu
teľné a hry vo $Vojom obore nemajú nijakú k~n
kurenciu na isvete, 'hoci podobné pašie pred
vádzajú aj inde. Nad priródze;nými hereckými 
shopnos-ťami jedpotlivých pred~ťayiteľov hlav
ných o~ôb a najmä nad úč,in:u.osťdu m;1sovýc,h 
scé!n užasnuíli už äj _ préslávení režiséri rume
riekých filmových spolofoostí, kforí videli pred
vedenie hier. 

Prospekty, odborná literatura a kroniky ho
voria o historii pašiových' hier v Oberammergau 
toto : 

V roku 1633. zúril v týchto častiach Bavorska 
veľiký mor. V tejto atmosfére strašideľnej 
núdze a veľkého naštastia stretli sa. šiesti a 
dvanásti z obce (tento výrazový ternúll je do
slovne prevzatý zo ,starej kroniky) na c-intoríne 
pri miestnom kostoJe a tam kľačiac pri v-padlých 
hroboch a i;itletých križo-cb i,vojich predkov, 
sl0:žili .slávnostmú prísahu, ž'e v budúcnosti, 1ka:ž
dých 10 rokov, usporiadajú v obci iná!božné hry 
zo života a utrpenia Pána. Od tejto chvíle ne
zomrel v obci už a.ni jediný človek na mor, hoci 
ešte mnohí postihnutí obyva1;~1ia noi:;i,J.i na svo
jom tele ,príznaky tejto stmšnej choroby. 

· Trukto podľa prí<?ahy, boly v Oberammergau 
v roku '1634. pred.ved~né ,po prvýraz pašiové 
hry, čo sa ópakuje v istých intervaloch až po 
nalŠe dni. Tieto hry predvá:dzaly sa najp-rv vo 
všetlkej tichosti pre obyvateľstvo blízkeho oko
lia, ale rokami priberaly na popularite, až prú
dily tu zástupy záujemcov zo všetkých kra,jín, 
zo všetkých sve.tadielov. Keď tohto roku mohlo 
riaditeľstvo a umelecké vedenie pašiových hie;r 
znova nadviazať na starú tradíciu, urobilo to 
pod tou devízou, že d'.alším predvádzaním hier 
chce slúžiť o,bnove kresťangkého ducha západ
nej Europy. A my k tomu dodávamľ,: Kiežby čím 
skérsie niohly do Oberammergau prúdiť aj. zá
stupy kresťanov strednej a východnej Europy 
oslobodene.j ~pod tmy bolševizmu. 

IV. - Prvýr:tz stretol ~om sa so slo:vom Obe· 
ratnmergau -ešte v školských rokoch. Už vtedy 
maly· tieto pašiové hry svetový zvuk. V slove i 
obraze mohol sa o nich človeik dozve<lieť aj zo 
siovenských ča:sopisov; iktoré dochádzaly skoro 
do každej katolíckej rodiny,, a,ko Posol Božské
ho Sr-dca, Pútni'k Svätovo-jtešsky, Svätá rodi
na, atď. Vývoj životných osudov: tak chcel, že 
na;ko:niec, po nejakých 20-25 rokoch, mohol 
som cestovať do Oberammergau nielen v my
slienkach, ale vo skutočn..ostí a vidieť tiet.o sye
tozháme- pašiové hry vlrestným zrakmm, nielen 
zrakom cu~ích reportérov. O tatkétq nepriame 
videnie nébola :by núqza, lebo dneská, keď tu 
v slobodnom zá,padnom svete otvoríte akýkoľ
vek ob:rá~kový časopis v t~kej alebo onakej re
či, všade najdete bohaté riporty o Oberamm~r
gau - ta;kú svetovú populadtu má dneská táto 
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pred ;mo roknji bezvýznamná a morom n,avští
vená bavorská dedina. 
Keď sme došli ráno do Oberammergau, priví

tal nás neobvyklý ruch, desiatký a desiatky au
tocarov zo všetkých kútov Nemecka, mrviace 
se množstvo zvedavých ľudí. Všetko smerova
lo k mohutnej klenutej stavbe, kd~ sa odohrá
vajú pašiové hry. Hľadisko: n;:):jväčšie divadlo 
al:r.é som videl: s 5200 miestami na sedenie, od
delené je od javiska, ktoré sa skladá z normál
nej scény a nádvo:ría jeruzalemských palácov, 
kde sa odohrávajú davové výjavy hier. Výstav
ba tohto mohutn:éno amfiteátra · stála okolo 5 
miliónov ne~eckých mariek. 
Hľadisko bolo · zaplnené do posledného mi~ta, 

ú,fasné more ľudský,ch hláv. O hry je taký záu
jem, že okrem miest rezervovaných pre osobitné 
prípady, sú všetky· predstavenia vypredané až 
do · konca septembra. Keďže tohoto leta bolo 
programovaných a-si 80 pre&ta:veni, shliadne 
pašiové hry tohoto roku nie menej ako 400 ti
síc ľudí. TaJké mnoižstvo kresťanov osvieži a u
pevní t1,1 svoju vieru, po celých sedem a pol ho
diny zahľadených do ·;;ymboliky Starého i No
vého Zákona, do historie božích vzľahov k člo
večenstvu, vyjadrených v texte ,chórov, v hre 
a v živý.ch obrazoch zo_ starého Zä-kona. Jediné 
predstavenie trvá o:d 1/ 2 9 hod. ráno do 6. 1hod. 
večer s krilkou ffOl'udňajš'ou prestávkou. Ale 
najlepším príkladom pre príťažliv,osť pašiových 
hier je skutočnosť, Že hoci tu Človek presedí 
celý deň, po neprespatej noci a namáhavom 
cestovaní, prťldsa ani len na chvíľku sa nenudí 
a neutrhne oči o.d hľa.diska. Toto by za daných 
okolnosti nebolo možné v nijakom inom divadle 
na svete. 

V. - Z technických dát ó pašiových hrách u
vediem ešfo n,iekoľko číslic: Textové úlohy, po
čínajúc Kristom a . kop.Čiac Barabášom, má 57 
ľudí. Orchester majstrovsky doprevádzajúci 
hry, má 51 členov . Každý nový výjav uvádza na 
javisko chór 51 speváko:v. Okrem toho pôsobia 
na javiskú stovky statistov, predsta'vujúcich 
jeruzalemské davy; ktoré sa uplatňujú predo
všetkým v masových scénach, hlavne pri vítaní 
Krista .po ·prlcihcde, do Jeruzalema, p:ri súde na 
nádvorí Pilátovho paláca a pri krížovej ceste. 
Všetko, čo sa likáže na javisku, priodiate je 
šatom verne priliehajúcim svojej dobe, čo naj
mä pri davových scénach pôsobí neizabudnut~ľ
nýni dojmom toto more ohentálnej pestrosti. 
Na.koľko umeleckými poradcami pri tIBcenova
ni hier sú najlepší :znátel'ia antiky a staroveku, 
pašiové· hry v Oberammergau približujú sa au
tentičnosti, akó kedy nej'aká hra zo staroveku. 
Nezahudnútel'ným dojmom pôsobily na mňa 
hli;Lvne si;ény: odsúderi.ie Krista pred Pilátom l;l. 

ukrižovapie na hore Olivetskej. Tam človek nao
zaj videl živéh0 pr.eds{avitel'!t Kri:$ta p~ibijané
ho a visiaceho na krízi,, videl po jeho stranáoh 
ukrižovaných lotrov - ta,ktiež živých h ercov. 
Márne sme prezerali scénu rôznymi divadelný
mi kukátkami, •ani ta:k sme nemohlí prísť na 
techniku, alro vôbec· takého scény mož:n.o diva
de:ľne previesť . Kepy nebolo odznelo sedem Kri
storych viet na kríži a kont.raverzia ukrižova-
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ných lotrov, šlovek by hol skôr veril, že na krí
žoch nevisia. živí predstavitelia, ale •figuríny vý
borne podO'bňújúce hercov. Takýchto technic. 
kých neobyča.jností vyskytuje sa vo hrách viac, 
ale to je staré tajomstvo Oberammergau, skry
té ostatnému svetu. Aj preto počas hier neslo
bodilo tu ani fotografovať, ani filmovať. 

Samotná hra okrem prologu t. j. úvodu a epi
logu čiže záveru,. pôzostáva zo 16 dejstiev. Kaž
dé dejstvo uvádza deklamačný prolog a potom 
predohra:z a to takzvaným obrazom p:atričného 
biblického star-0zákonného výjavu, ktorý sym
bolicky ka.o.peruje s patričným dejstvom, ·čer
pajúcim námet s Nového zákona, 'konkrétne z 
posledného utrpenia Boho-Cloveka. Tento živý 
obraz koloruje· spevný a hudobný doprovod ohó
ru a orch~.stra. Chór nastupuje na predjavisko 
z obidvo,ch strán do radového zástupu. Potom 
nasleduje sikutoč,né jednanie, t. j . jedno zo 16 
dejstiev pašiových hier. 

Clovek opúšťa večer hľadisko a Oberammer
gau v povznesenej a očistenej nálade a Só sliv
nostnou tlušo11.. My sme odchádzali v presved
čení; že tak ako zvíťazil kríz v Oberar,nmergau 
nad nacizmom, zvíťazí v dolU'adnom čase aj nad 
boľševizmom a potom budú tu chodiť aj kato
líci zpoza druhej strany železnej opony, aby čer
paJi z prameňa viery. Potom bude sa tu opäť 
stretávať kresťanský západ a kresťanský vý-
chod. Juraj Gajdoš Bre:1.a 

«M11éenicťv9 sv. Alexandra• od P. Lóveríi1iho 
vo Vatikánskej galerii moderného umenia 



«Kňaz s ranami Krista Pána» 
PADRE PIO 

v. Posledné mesiace svojo pobytu v Itálii som sa stal _ šíriteľom 
náboženských poznatkov so San G. Rotonda. Teším sa, že mô
žem · oboznamovať iných o tejto svojej láske. Z rôznych častí 
Itá'J.ie posielam Padrov~ P_i?vi dop~sni~:, pód]i>ís3:~é. lite~á~mi a 
veličinami ktoré ho m1luJu a obd1vuJu. Vymk aJuc1 politik ta
liansky, Don L. Sturzo, nav podan? ~u cl~pisnic~ bol napísaf; 
« Modlite sa, prosím za mna. Velm1 srdesne. Vas zdr-av1 Vas 
Sturzo » z Florencie som bol Patrovi Piovi poslal kartu hro
madných podpisov. Keď som bol naposledy s Joergensenom, na 
Zelený štvrtok, v Assisi r. 1948, tento spisovateľ svetového_ m (;)

na, zapísal sám celú dopis~icu: « Pre~rahý ~adre ~io-. Ja m~gy, 
nikdy nezabudnem na nasé stretnutie v mmulost1. Som vazne 
chorý. Modlite sa prosím zá. mňa. Váš vzdy oddaný J . Ji:ier~en
sen ». Nie menej výrečný bol i pozdrav Salva;nesc1ho, z Torma. 

Ja svoje presvedčenie o, PadroyJ Piovi som bol zahrnul do 
listu, napísaného predstavenemu klastora v San, G. Rotondo za
čiatkom apríla r. 1948. 

Slovutný a drahý pán Superior. . 
Dovoite mi, prosím, aby som po istom časovom od:~t~pe 

naznačil hrsť svojich dojmov so San G. Rotonda, vzťahujuc1ch 
sa na Padra Pia Oplývam štastím, že som mohol vidieť a poznať 
Padra Pia. V naišom živote sú stretnutia, ktoré sa nikdy neopa
kujú a nezab~dajú. ~o~nes somv-~~ blížil ib~ ~ hrobkám s·vä~ýc1:1, 
ale' Padra Pia povazuJem za, z1Juceho svateho. Padr.e P10 Je 
môj nasilnejší dojem z_o žijúcich osobností Itálje, ktorý si _ od~ 
nášam do Južnej Amenky. Toto meno budem vsade vyslovovať 
s úctou a obdivom. Je zaujhnavé poznamenať, že krásna a svätá 
duša Padra Pia pozýva k sebe pútnikov z diaľky, aby ich zasvä
tila do čistej · a nehyµúcej lásky vôči Spasiteľovi, vôči .p. Ježi
šovi. V San G. Rotondo cítiť nekonečnú lásku Božiu a nádheru 
tajomstiev, kt oré zač~~e~ :oz~eť. .. , 

.Alká. radosť je to c1t1ť v-0nu Jeho s-tig,tnat! Ja v San G. Ro
tonde som tri razy cítil onú nebeskú vôňu. Tri razy, to jest v 
mene Sv. Trojice. Onen fakt sa potom zopakoval ešte raz v 
,Ríme, a. nedávno vo Floren.cň.Hromadne teda päť razy, tak ako 

Slavnostný vja zd Kristov do Jeruzalciúa. 
Záber z pasiových bicr v Obcrnmmer:gau, 

I 

Slovensky obzor 

S:v. Ot-ec na letovisku, V nede
ľu 16. júla t.r. sv. Otec Pius XII. 
presídlil sa s niekoľkými členmi 
svojho cirkevného a svetského 
dvora do pápežského letohrádku 
v Castelgandolfe, kde sa :pravde
podobne· ,zdrží až do konca októ
brá. Bude vfia;k dvakrát do tý
ždňa prichádzať do Ríma, aiby 
:na verejných audienciábh :Pri
j•al pútn1kov, ktorí mu budú 
chcieť vzdať hold synovskej lá
sky a prijať od neho apoštolské 
požehnanie, 

Noví svät.ci á svätioo. V júni 
a júli boly Svätopeterskej ba
zilike ďálši.e tri slávnostné ka
nonizácie čiže svätorečenia. Do 
soznamu svätých boli zaradení: 
11. júna talhmsky biskup bl. 
Ví-ncent Str'ambi 24. júna ta
lia-mika panna ; mučenica bl. 
Maria Goretti a 9. júla equator
ská n árodná hrdinka bl. Maria 
Anna J ezi,škova de Par edes. Cel
kove -bolo v pFvej polovici Svä
tého roku 7 kanoni_zá-di a 5 bea,. 
tifikácii. Další cyklus kanonizá
cii a bea:tifikácii :sa začne v ok
tóbri. 

Vľobcovanie z Cirkvi nepo
slušných l,ňazov. Zvláštnym d~ 
krétom Posv. kongregácie sne
movej zo dňa 29. júna t . r . sv. 
Otec ·páp~ž Pius XII. ustanovil: 
Samým činom (ipso facto) upa
dajú do exkomunikácie vyhra
denej osobitným s pôsobom Svä
tej Stoliei: 1. - tí, ,čo robia u
klady -proti zákonitym cirkev
rrvm v:rc-hnostiam alebo akým
kol'.vek spôsobom sa usilujú 
podvrátiť ich moc; 2. - t en, kto 
bez kanonického :tnenovarila a.
lebo u-stano,venia sa zmoc1ú cir
kevného úradu. benefícia alebo 
!hodnosti alebo ·.s,a nechá <lo ~ich 
nezákonite uviesť, alebo si ich 
ponechá; 3. - tí, čo sa na .zlo
činoch, vymenovaných v 1 . a 2. 
bode, zúčasnia akýmk-Ol'vek spô. 
sobom, priamo alebo nepriamo. 

Dokurmentárny film o Svätom 
roku. .Anglická . fillnová sipolôč.~ 
nosť, « Paths Film » ná/krútila 
zaujímavý <lokumentárny . film, 
v ktorom sú zachytené všetky 
hlavnejšie, udalosti Svätého ro
ku. ktoré sa -dotera:z odohraly 
v-o ·več:riom meste, vo Svätej Ze-
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mi _a in)í:ch ·pútnických miestach. 
Dokumentárny film sa končí 
mierovým posolstvom pápeža 
Pia XII. 

Boľševizácia slovenských škôl. 
Z nariadeni_a slovens.kých. škol
ských referátov kónaly sa v 
rozličných mestách pracovné po
rady riaditeľov škôl. Na -jednej 
z nich boly dané tieto boľ-ševí
c'ke úpravy: 1. Učiteľ sa. nesmie 
modliť, ani nesmie dovqliť, aby 
sa deti 'modlily, Mi,esto modlit
hy deti musia spie.v:ať « Pieseň 
,práce » na začiatku a na konci 
vyučovania. 2. Pracovné schôd
ze učiteľov musia byť le v ne
deľu ·I!Jby učitelia nemali mož
nosť ísť do kostola. 3. Pozdrav 
pred a po vyučovaní je : PFáct 

· č-es.ť ! Učitelia sa musia usilovať 
presvedčiť deti, aby aj' mimo 
. šlwly tak pó2dravovaJy. Zaka
zuje sa aj tá úradná modlitba, 
Č'o. bola pre všetky vyznania. 

Modlitby za mi'er a svqr'né na
~vanie národov, Dňa 1~: júla t, 
r. sv. Otec p'áp--ež Pius XII. vydal 
novú encykliku ( okrqžný list) i 
adresovanú na všetkých bisiku
pov sveta, v ktorej opätovne 
žiada, liJby vzhľadom -na nebla
hú medzinárodnú situáciu, uspo
riadali v svojich diecézach ve
rejné modlitby za mier ,a svo;rné 
na:žívanie· nároďo;v. :Enc-y;klika 
bola vyd:má v :J:atmskej reči a 
podľa .za6iatočných slov- vólá sa 
<~· Summi maeroris »_, 

Výstraha pre kat.olfokyoli ro~ 
dioov. Najvyššia pôsvätná kon
gregácia sVät~ho úradu, k-t-orá 
má na: star~ti záležit9sti viery 
a mravov, vydala 29. júla t. r. 
zvláštnu <<výstrahu>>, v ktorrej 
sa pripomína, že všetky komu.
ni~ti0ké alebo im. podqibn.é -o:rga
nizáicie ktoré vy,cho-\lávajú mlá
dež. p~dl'a máteriáÍí(:!-.tfo1ký-ch a 
projjkr-esťanskÝ,ch 1zá$ad boly 
e;x1komunikova:ne 1, jilla lau~ 
ského roku. Preto katolícki ro,
d.Íčia äléibo ich zástupcovia, ktorí 
zapísali deti dp .s;pomeutýcb or
ganizácii, neni,ôžu byť, pripustení 
~ s:v:atostia.m. Pódohný trest, sti
há, aj, ich deti. Učitelia, ktorí vy
chovávajú mládež podľa prinei
J}ov, kt.oŕé sá protivia 'kr~sťan
sľým mravom, upadajú dó ex
k0-ml.Ul.filrácie osop:itn..ým .s;pôso
bom rezervovanej sv. Stolici. 
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j~ -päť rán Kristových. ,O svätosti Padr'a Pi_a ~~ presved.č_e~ ~
nikajúci majstri, Ktorych som spoznal: Paprm, Bargellim, N1-
cola Lisi. Primo Conti, La Pira, Salvaneschi, Don L. Sturzo, 
Joergensen, etc. Títo tvrdia, že Padre_ Pio je autentickým svä
tým, ktorého m,a.tka_ Cirkev jedného ~a pasta~ na oltár._ Takto 
my hore uvedení budeme mať mocneho ochran~u v ne,b1, ap:ud 
De~ nostrum. N:B. Vo Florencii sme často diskutovali o Pa
drovi Piovi -s Papinim, Bargellinim, Prµno. Contim, La Pirom, 
Matteucim ba i s. kardinálom Della Costa. a ja som ·zistil, že nejde 
u nk.h a?Jda o povrchný dojem, ale presvedčenie. Napokon aj ini 
už dnes povestní mužovia, ako P. Lombardi S. J., P. Mondronne 
S. J .. , rprof. E. Zolli, znamenitý apologét J. Giordani vysoko oce_.. 
ňujú Padra Pia. 

Modlite sa, prosím. za rrrňa. Som Váš v hlbokej úcte oddaný. 
Dňa 13. mája pred nastúpením na loď v Janove, Padrovi Piovi 
som odoslal prípis tohto Zllcemia: 1 

Predrahý Padre Pia. 
Priblížila sa chvila môjho odchodu do Argentiny. Jeden z 

Vašich duchovnych synov, úbohý Ernesta si Vás dovoľuje vyru
šiť a pozdraviť z celého srdca. Zárove·ň Vás prosí o Vašu •spo'" 
mienku v modlltbe ako tu na zein.i, truk aj v nebi. Na svojej spia
točnej ceste do, Itálie, po rokoch, rád by som Vás Btretinťl. ešte 
raz tak oslnivého a nikdy nezabudnuteľného, a;ko nooávno. Som 
šťastný, že so.m Vás mohol poznať a silnejší 1znášať ut;rpenia . 
Nech je chválené presväté meno- Ježiša dnes, zajtra, na ve,ky. 

· Zostávam, s výrazom dokonalej úcty a oddanosti : 
Váš Univ. Prof. Dľ, E. Zatko. 

,(Koniec) 

PAUL CLAUDEL 

Elej1ctll 
Ty Bor.te, bytnosť všeobsiahla, Božie, bytnosť vševýrazná, Bože, 
• jeden, avšak troj:mmenný strom: 

Kytie Elejson! 

Ty Prlncíp1 v ňom všez~iatok, Konioo, v ňom je neko~ečnosť, 
Prítomnosť, v. nej všesúzvnku zvon: 

Kyrie Elejson! 

Ty Otče; vš~tkýclJ. otče, - prameň, môj si prameň ; Stvoriteľu, 
• sk1;ze neho som: 

Ky1'ie Elejsoit ! 

Syn Boží,_ čo si Sila, čo si Slovó, čo si Osobnosti druhej stelesne
ným .óbsaltom: 

Kyrie Elejson! 

Ty _p.od$tata, v i1éj s_p~ja sa, čo pyká a čo oclpustenie dá:va 
hriešnikom: 

Kyrie Elejson ! 
Ty .Je-iišu, čo- za spa,i,enie ľudstva smrťou kríža ~pel si SkQn: 

Kyŕie Elejs_on! 

].}uch Bo#, ~ si m_edzi,d~oma Osc>bami ne.vyslovitél'ný dychu tón: 
Kyrie Elejso.n·! 

Ty Du~hu, všetko cháp,a:jú~i., Duchu1 v ňom ,sa ·všetko chápe, Du
chu, - najvyšší dar dá.'\-"a sa ná.n v ňom: 

Kyrie Elejson ! 

Ty Jlrímavý,čo bkskom tkneš,sa ltorštiev, ájhE,a, horia; Majestát, 
čo .bydlíš v nebesiach a hádžeš hrom: 

Kyrie Elejson ! 
'Preložil Emil B. Lu.káč. 



LEGENDA O SMRTI SV. CYRILA 

Jloku 867 vybrali sa svätí bratia Cyril a Me
tod do Ríma, a;by vzdali pápežovi hold synov
skej úcty a poslušnosti. Dali si tam vysvätiť 
ba kňazov žiakov, ktorých si vychovali na Ra
stislavovom Slovensku a v Koceľovej Panónii. 

V Ríme sa .cítil sv. Cyril neobyčajne dobre. 
Jeho vnímavá duša objavovala ustavične nové 
a nové pramene milosti. Každú chvíľku voľného 
času využil na navštevovanie pamätných miest, 
kde rozmýšľa1 o živote tých, čo tam príkladne 
žili, alebo hrdinsky zomreli. Z ich slov a z ich 
skutkov čerpal povzbudenie i odhodlanie vytr
vať na ceste, na ktorú sa dal. 

Zapáčil sa Pánovi jeho duch i ro2Jhodol sa, že 
si Cyrila v Ríme ponec:há, lebo nádoba jeho svä
tosti je už naplnená. 

I postihly svätca mnohé trápenia a. upadol 
do choroby. Nemoc sa zhoršovala so dňa na deň. 
Keď už trpel viac dní, zjavil sa mu Pán, sedia
ci na tróne, čo bol nad slnko jasnejší, kývol mu, 
akoby ho volal a podával mu -palmu víťazstva. 
Keď vytrženie prešlo, riekol sv. Cyril svojmu 

bratovi Metodovi: Boh si ťa vybral na ťažkú 
prácu, brat môj, a ja pomáhal som ti, dokiaľ 
som mohol, ale viac ti už J.)Omáhať nebudem. 

- Co ti vnuká takéto chmúrne myšlienky? -
spytoval sa Metod. 

- Nie chmúrne, a,le p,reradostné, lebo hľa 
zjavil sa mi Páu. a anjeli jeho spievali žalm: Do 
domu Hospodinovho vojdeme ... a Pán pozval ma, 
aby som vstúpil... Zaplesal nad tým duch môj 
a srdce sa nesmierne zaradovalo. 

- Co ted-a, urobíš, ty, šťastlivejší z n,ás, aby 
si sa dôstojne pripravil na odchod k Bohu, Otcu 
nebeskému? 

- V·stúpiro. do kláštora, aby som sa zbavil 
všetkého, na čom je čo len aký-taký kúsok svet
skosti a venujem sa jedine svojej nesmrteľnej 
dtL~i. 

I poprosili pápeža, aby to dovolil. 
Sv. Cyril ctihodným mníšskym rúchom oblie

kol na seba nového,, d~~onalejš~eho človeka. 
Jeho horlivosť v službe booej sa zdvojnásobnila a 
túžba po Bohu stisíšnásobnila. I potešil sa: Od
tera:: nie som sluhom ani cisára, ani nikoho na 
zemi a patrím len Všemohúcemu... On urobil 
zo mňa to, čo som. Z ničoho ma stvoril, aby 
som bol. A som, a budem v Jeho sláve naveky. 
Amf'n. 

Na dn1hý deň prijal mníšske meno Cyril. Tým 
okamihom celkom zabudol na všetku svoju bý
valú svetskú slávu, na 'byzantský panovnícky 
dvor, na vysoké úrady, ktoré zastával a myslel 
iba na seba a na tých, ktorých mu sveril Pán. 
Keď už bol na smrteľnej posteli, zavolal k se

be nitrianskeho žiaka Gorazda, jedného z naj
starších a najvážnejších učeníkov a riekol mu: 
Si najstarší a najskúsenejší, nuž pomáhaj moj
mu bratovi Metodovi v ťažkej a zodpovednej 
práci. Kým len budeš s nim, bude i milosť Pá
nova s tebou a požehnanie nebies bude ťa spre
vádzať po všetky dni života. 

- Otče, stane sa podľa vôle tvojej, - sľúbil 
Gora.zd. A Cyril bol istý, že sa to slovo vyrovná 
skutku. ba že skutky budú väščie, ako možno 
sl9vami prisľúbiť. Gorazd bol predsa Sloven a 
ako taiký bol rpriamy a neústupný syn svojej ze
me, kto:rá rodí tvrdé; nepoddajné a dôsledné 
charaktery. 

A keď sa priblížila -hodina, v ktorej mal svoju 
šľachetnú dušu odo~dať do rúk Stvoriteľa, keď 
mal presídliť do večných stánkov, po•:ädvihol ru
ky svoje k Bohu a so slzami radosti v ,očiach sa 
modlil: Pane. ktorý vždy vyslyšíš tých, čo plnia 
vôľu Tvoju, a boja sa Ta i zachovávajú Tvoje 
prikázania, vyslyš modlitby a :prosby moje a za~ 
chovaj svoje verné ,stádo, ktorému si mňa, ne
súceho, ustanovil za pastiera! Ochraňuj sloven
ský národ v krajoch veľkej Moravy a Panónie 
a zveľaď tam Cirkev svoju! Soskup ich všetkých 
v jednote ducha! Tých, čo sa ti rúhajú, zbav 
zlosti a ukáž im cestu k sebe ! 

Modlitbu svoju končil ako Spasiteľ po posled
nej večeri: Ktorých si mi dal, odovzdávam Ti 
všetkých ako Tvojich. 

I pobo,zkal všetkých svätým bozkom a sľúbil 
im pomoc a podporu v nebesiach. 

A hľa, jeho izbietka i kláštorné .chodby napl
nily sa jasom, lebo anjeli Pánovi prišli, aby spre. 
vádzali dušu spravodlivého, ktorého život bol 
jediným, nepretržitým vel'kým s¼:utkom lásky a 
pokory. S nadzemských výšin bolo čuť sláv
nostné anjelské spevy. 

Aj rímske zvony rozzvučaly sa samy od seba 
majestátnym hla.som, doplňujúc tak anjelský 
chór. Ludia vychádzali na ulice Večného mesta 
a pýtali sa jeden druhého: Kto prichádza? 
- Nazdávali sa, že sa vyzváňa na počesť neja
kého panovníka, ktorý :prichodí složiť hold Pe
trovmu nástupe.ovi. 

- Nik neprichodí, ale odchodí. Svätec zom
rel. - nieslo sa o chvíľu od úst k ústam. 

Á každý, kto len mohol, náhlil sa, aby sa povz. 
budil ostatným pohľadom na mŕtveho svätého. 
Prichodili zdraví a prichodili aj neduživí, plní 
viery a nádeje na uzdravenie. A hľa, nejedného 
opustila nemoc v tú chvíľu, keď sa dotkol svät
cových pozostatkov, ba neraz, len čo na ne poz
rel. 
Zvesť o mimoriadnych a neobyčajných milo

stiach, čo obdržal Konštantín-Cyril od Pána a 
zvesť o mnohých zázrakoch, čo sa staly na jeho 
príhovor, dostala sa aj tlo ušú samého pápeža. 
I riekol biskup biskupov: Učiníme mu pohreb, 
aký sa konáva len Petrovým nástupcom. Boh 
takúto výnimku iste dovolí. 

A• stalo sa, ako chcel. Telo blahoslaveného Cy
rila pochovali do chrámu sv. Klimenta, na pra
vú stranu oltára. 
Počet nečakaných uzdravení a iných zá'Zra

kov, ktoré začaly hneď po svätcovej smrti, 
roznmožoval sa so dňa na deň. 

Tak oslávil Boh pamiatku apoštola svojho 
Cyrila. Ján Doma.sta 

79 



ZO ŽIVOT A SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ KANCELÁRIE 

Vatikánsh--y rozhla.s o knihe Dr. Zelenlrn. Vati
kánsky ro,zhlas priniesol ·dňa 26. júna t. r . obšír
nu zprávu o knihe Dr. Zelenku « Vatikán, sídlo 
Námestníka Kristovho » . Zo .zprávy uvádzame: 
<< Kruha « V ati'kán »- je v pravom ,slova smysle 
prnktickým sprievodeom po vatikánskom Apo
štolskom paláci. Jej autor sa na začiatku zmie
ňuje vo všeobecnosti o dejinách celého paláca a 
n3: konci o pápežskom byte, hlavne o tých ča
stiach, ktoré majú veriaci možnosť vidieť počas 
audiencií. Oboznamuje -čitateľa aj so samými au
dienciami ». - << Ostatná časť, teda takmer celá 
kniha, je venovaná vatikánskym galeriám a mú
zeám. Najprv podáva všeobecný po1)is, potom 
je dnotlivé najvyniika-júcejšie dielá s patričnými 
V_Ysvetleniami. Obsahuje 10 plánov, 12 perokre
sieb a vyše 50 fotografií, kitoré čitateľovi1nemajú
cemu možnosť navštíviť Večné mesto, dávajú ja
snú predstavu o vatikánskom paláci a živo mu ho 
znázori'íujú, takže kniha ho po ňom sprevá~a, 
ako keby sa skutofa1e pohyboval po jeho miest
nostiach a vedie ho k 01bdivovaniu ich kultúr
nych a umeleckých hodnôt ». 

« Kniha « Vatikán, sídlo Námestníka Kristo
vho » má trvalú hodnotu ta:kže možno dúfať, že 

._.. ' . 
našim '~ratom pod Tatrami tiež raz bude slúžiť 
a.ka učiteľ doma a sprievodca po sídle neúnav
ného hlásateľa opravdivého·a trvalého p01koja, 
horlivého pracovníka za slobodu všetkýchdietok 
Bozích ». 

Vzácna návšteva z Japonska.. Dňa 4. mája 
priletel do Ríma s nedp. biskupom Tig-ushim z Q _ 
zaka známy slovenský misionár vdp. František 
C. Brubulík ktorý je ·už <llhší čas generálnym vi
kár om v Nagoye. Vdp. Brubulík prišiel do Več
ného mesta nielen rpre jubilejné odpustky, ale 
aj aby tuná vybavil rozličné misijné záležitosti. 
Preto hneď v prvých dňoch bol spolu s niekoľ
kými japonskými cirkevnými i syetskými hod
nostá11mi prijatý sv. Otcom _na súkromnej au
dciencii, z kforej v našom easô,pise prinášame 
k rásny obrázok. Poč'as svojho pobytu v Ríme 
vdp. Babuli'k! navštívil vfacrazy aj reda:kciu « Rí
ma » a prej'avil o našu p:rácu mimoriadny záu
jem, za čo mu srdečne ďakujeme. 

Pozdrav zo Svätej Zeme. Ešte začiatJkom júna 
dostali sme srdečný pozdrav zo Svätej Zeme, 
ktorému sme sa. veľmi potešili. Poslali nám ho 
naši milí čitatelia a priatelia. Paulina a Andrej 
Hlavatý z Lansrford, Pa, ktorí v tomto Svätom 
r<1ku nayštívili všetky hlavnejšie pútnioké mieGta. 
v ·Europe. Počas návštevy Večného mesta, kto
ré si obzreli v našej spoločnosti, boli prijatí aj 
Sv. Otcom Piom XII. na audiencii a mali jedi
nečnú príležitosť uctiť si posvätn§ Orviets'ký 
kor;porál, ktorý práve v tých dňoch bol priveze-

ný do Vatikánu. Rodine Hlavatých, za krásnu 
spomiennku vyslovujeme najúprimnejšie poďa
kovanie. 

Vznešené skutky na,šich odberateľov. Niektorí 
naší odberatelia namiesto púte do Ríma., ktorú z 
vážnych príčin si nemohli dovoliť, vykonali v 
tomto Svätom roku viacero v,mešených skutkov, 
z ktorých aspoň daktoré zaznamenávame. Tak 
na pr. Mr John Haky, Cleveland, Ohio, poslal 
do Ríma 50 dolárov s tým, aby polovička obno
su bola odovzdaná Sv. Stolici na úhradu trov 
spojenych s organizovaním Milostivého roku a 
polovička ve-novaná na výzdobu Cyrilometodej
skej kaplnky. Mr Paul Szwkmar, J ohnstown, Pa 
sa zasa dal zapísať do Omšového spolku v Ríme 
a obetoval na ten cieľ 50 dolárov. Okren1 toho 
objedna,l u ,chýrneho holandské-ho maliara vo 
Večnom meste umeleckú reprodukciu obrazu 
Panny Marie Božskej Lásky, ktorá zachránila 
Rím od vojnovej skazy, a chce ju venovať jed
norou ženskému kláštoru v Amerike. 

Galeria predplatiteľov. Do galerie predplati
tel'o,v pribudlo opäť niekoľko nových. Je to záslu
ha predovšetkým našich horliteľov, ktorí za ča
so.pis <<Rím.>, nepréstávajú pracovať. Kat)ada: 
Pro( Ladislav Silaj, Toronto, Ont. nám získal 
P. Ryšavého, J . Matiaše.ka, M. Cárika, E. Mol
nárovú z Toronta a J . Melicherčíka z Oshavy. 
Juraj Cvirik, Gerladton, Ont. a Jozef Har:nádek, 
Alvinston, Ont. sa sami prihlásili. 

USA: Maurice Božek, Chicago, IU. nám privie
dol Paulinu Suboch a Sestry sv. Cyrila a Metoda 
z Chicaga; Kristína Bleskáňova, Whitin, Ind. 
nám získala Vendela Francka z Whiting, Ind. 
Sami sa prihlásili : Andrej Hlavatý, Lansford, 
Pa; Georgé Svit, Linden, N. J. ; Andrew B. 
Gaydos, P,hilade1phia, Pa; Steve K Duriga, Ro
sebush, Mich; John J asik, Detroit, Mich; a l\fi
chael Miklošovic\ Muskegon Heights, Mich. Ve
nezuela: Ladislav Sandor, Caracas, nám získal 
Ferd. Hrosa z Caracasu. Argentína: Agnesa Bo
ris, Buenos Aires, sa sama phihlá.sila. Japon,sko: 
Rev. Francis C. Babulik, Nagoya, sa tiež sám 
prihlásil. - Všetkých nových v našom kruhu 
srdečne vítame a ihorliteľom, najmä však p. prať. 
Lad. Silajovi, ktorý nám v tomto Svätom roku 
získal už 35 nových, za láskavcYsť preukázanu 
vOči nášmu časopisu srdečne ďakujeme. 

Aliblum dobrodincov. Na podporu časopisu 
« Rím » a na ciele SIK dobrosrdečne obetovali 
USA: Andrej Hlavatý, Lansford, Pa, 25 dol.; J o~ 
zef Gondar, New Yo:t1k, 10 dol.; Tekla Doman
sky, Monroe, Mich. 15 dol.; F. Prigoda, New 
York, 6. dol. - Na sv. obše: Jo-'hn Hudak, John
stown, Pa, 5 dol. - Pán Bbih zaplať, ! 
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