
N anebovzaťie Panny Márie, o
braz od. Raffaela. - Vatikán
ska obi-a.2áreň. 

♦ 

L'Assunzione delia Vergine, pít
tura di Raffaelio. - Pinaicoteca 
Vaticana. 

♦ 

The Assumption of the Blessed 
Vtirgin Mary, work of Ra,.. 

phael. Vatj,ean Pinaeoteca. 
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XVlľh CENTURY'S SANCTITY IN ROME 

That period of the history of the Clwrch which 

the Protestant /:listorúins calts the Counter-lťe

f onnation, while for ihe Ccttholie l:listorians, mo

rn aptly, is corriisponding to ťliat' of the Catholic 

Refonnation, practically seems a flowering grirland 

oj Sc~irits. 

Only the Mctrtyrs of ihe first Centuries of the 

Church, during th~ bloody persecutions, outnum

ber the galaxy of the men of God now blazing in 

this golden moment of her spiritual greatness. 

Th-e Ordm·, or Company of ]e-$u,s, found-ed by 

St. lgnace of Loyola, cultivat(}d in Rome as el

sewhere a lovely garden of swieti.ty. In the pro

fessed T-Iouse of St. l gnctee, in Rome, the catho

lie pilgrim may visit the· lovely and devotional 

rooms of Saints, or rather, white Angels, by name 

St . A loys,ius Gonzriga, St. ]olui Beréf:1,11.ans as 

well Bl1ssccl Anthony Baldinuc.ci. 

A little f arther front there; on the Qztirinal Hi'll, 

a t St. A:nd.rew' s Chuťeh., tlie !Same ]esuit Orden 

had, for c.enturies, their Novitiate according the 

p!ar~ of St. Francis Borgia. H'ere grew in sancti~y 

SOJUMARIO ____ ..., 

Peter C. Chi:mineLli: XVIlth Century's 
S~ctity in Rome-, p. 82 - Igim.o GiordaJI1i : 

Segno di cóntra.dizione ( continuazŕone), 
p. 83 - Ra..<;segna slovacca, p. 83 - B. 

Stano: Nostra Madre, .p. 85 - Apparizione 
(ida «I Fioretti di S. Francesco», cap. XIV), 
p, 86. - B. Morlanensis: Inno ,aJla Vergine, 
p. 86 - Voce del Papa (Enciclica « Humani 
,g-éneris » di Pio XII), p. 87 - Já:n Okáľ: 
Anni Santi del N ovecento, ,p. 88 - - ka: 
Loggi.ai di Raff~llo, p. 90 - - ka : Ap
partamento Bor~ia (fine), p. 91 - Cronaca 
di Roma, p. 92 - Dr. František Stevek: 
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Cristo miracoloso di Medinaceli, p. 93 -
Ra..<;segna. cattolica, p-. 93 - Ján Domasta: 
Leggenda. delia lingua materna, p. 95 -
Notiziario delľUfficio Slovacco ďlnforma
zioni (SI'K), p . 96. 

St. $tanislas Ko1s1.a, sent in Ro,ne, /tom Polonia, 

/rom St._ Peter Canisius. Very pathetic and sym

patie is there a lovely Chapel with his dying 

nutr.ble statue, by Le Gross, ct Ca.lvinistic sculptor 

who b~come catlwlic. 

The above quoted ]esui~ Sa:ints - Gonzaga, 

Berchmans and Kotska - «re icsually m~ntioned 

a.d the " three lilies ". 

In the same St. Andrew's NotJitiate, were piously 

edz~cated othe,-s splendid heralds oj the Cross, 

as St. Robert Bellarmine wlio came here to die; 

$t. Edmund Cha1npi,on, a future Martyr in Lon• 

don; Bless-ed Hippolitus Desideri, a courageous. 

explorer in Tibet as well as the Blessed John Bal• 

dinotti, mis,sionary in Tonkino. 

Froin this gloious constellation of stars of sanc

tit:y ii .is easy to com,e to the r omctn saints of the 

Seventeenth Century. 

H er-e are some oj them. 

St. John Baptist De Rossi, who eame in Rome 

jrom V oltctggio (Liguria), to b,~ educatecl and 

onlained pri-est and became a model oj holy li

.ving to the seculcir clergy of the Eternal City. He 

was especiaU.y admirable for his wholehearted sa

áifice of self in the helping of the pooľ. He died, 

A. D. 1764, at age oj sixty, and 'Ums Canonizecl, 

by Pope Leo XIII, A. D. 1881. 

From tlie sQ..me Liguria was brought to Rome 

St. Leonard of Porto Maurice (1677°1751). There 

he became a Franciscan Friar of the striete.st Ob

servance, in tlie Convent of St. Bonaventura on 

the Palatino. He was marvellomsly suceesfu,l as a 

missionary, and preached in every part oj lta:ly, 

reconciling numberless · sinners to Go.d, and prea

ching the devout ExeľCise of the W ay of the Cross . 

St. Paul oj tlie Cross, the Founder of the Pas• 

sionist Order, in Rome, was ordained pries.t and, 

jatJourably received by the Pope B·enedict- XIII. 
The same Rome eroUfned him witli the halp oj 

saints. 

Oh, happy indeed in tlie Lord is the beau#ful 

and magnificent City of Ro,;,,e, so -blessed from 

Heaven! 

PETER C. CHJMINELLI 



ZNAMENIE O D P O R U Slovenský obzor 
Vyvracanie námietok 

III. Toto poňatie zápasu ako dôslediku diaile:ktik~ tkre-
sťanstva, totiž činnej revolúcie, nechápu ľudia nestranní, Je to 
s~ozrejmé. Ale· inechá:pu ho ani mnohi kresťania, ktorým Cir
kev, poňatá ako bojový útvar, zdá sa o máJlo viac než tropus. 
Zdá sa im, že polemika uráža lásku, a láska je podstatou kre
sťanstva. · -- ,1 ' , l !ii' llt~ 

Dnes je veľmi ľahko - a to je predmetom každodenného 
obchodu -- za.meniť cnosť s jej pade}kami, ba možno vidieť o
chablú opatrnosť vo zba!bclosti, mlčanie v shovievavosti a ~á
sku v pesničkách pre o'.karinu. A keďže žiarivý svätec Franti
šek Saleský poved!al, že sa chytí viac múch na !kvapku medu 
než na sud octa, kopa kresťanských spisovateľov ihneď uve
rila, že je potrebné, aby sa všetci vrhli na chytanie múch odva
rom prózy ~ladenej medom. 

Láska znamená postúpiť toľko vlastných prostriedkov, aby 
to vyvážilo neďosta'bky bratove; ale také venovanie nie je nurt;ne 
spojené s cukrov-arnickým priemyslom; ani sa neriadi požia
davka.mi rozmazmanosti; nevylučuje, aiby sa oddelila spravodli
vosť od nespravodlivosti, pravda od lži, i keď načim nazvať 
chlieb chlebom a novopohanstvo novoidealizmom: od tej ohví
le, čo v žiadnej perikope evtanjelia - a;spoň v ci'vkevinom tex
te - sa. nepripomína povinnosť ostať neutrálnym v ikaždodelru
nom spore med·zi dobrom a zlom. 

Istí kresťania, aby reagovali na výstrelky nenávistnej, li
teratúry, ·chceili by s,a, vrhnúť na úbočí istej lásky, ktorá sťa. 
náplava hromadí hmoty všetkého druhu, b:~.lvany hriechov a. 
kmeny kacírstva; a utekaju s . pôvabným odmietavým posun
kom od polemického š.tylu a oď •prejavu sily: sily, ktorá je dia
rom Ducha, a polemiky, ktorá je prvou !kresťanskou literatú
rou. Možno dišlmto;vať o vhodnosti a spôsobe jej použitia, aJle 
neodcudzovať ju, a;k nechceme na prvom mieste odmietnuť útotky 
nášho Pána proti zákonilrnm a farizeom, ktoré ohrozovaly pod
vratnými otrasami budovu antického náboženského cítenia. 
« Nemyslite si, že som prišiel uviesť ·pokoj na z,em, Neprisiel 

Vdp. Pavol _ ~f. Pekárik, hl. duchovný SSK, a, p. J ozef Gondar, 
direktor " Slováka v Amerike", vyfotografovaní spolu. so Sv-ajčiat
skym1 skážami po audiencii u Sv. Otca v jeho let nom sídle v 

Castelgandolfe 

Dvaja slovenskí biskupi uväz
není. Podľ.a zprá v z_ahraničnej 
tlače dvaja slovenskí biskupi 
ndp. Dr :Michal Buzafä.a a ndp. 
Dr. Stefan Barnálš holi odvedení 
z domáceho väzenia do väznice. 
Komunisti ich obvinili w sa:boto
vania t. ·zv. Katolíckej akcie a 
terori2íovania << v1astenectkýoh » 
kňazov. Okrem 'biskupov 'boli 
zatvorení aj viacerí monsigno
ri, _ dekani a profesori teologie, 
kým mladších kňazov sťahujú k 
V1ojsku. Uhrnne bolo na Sloven
sku uväznených vyše tisíc svet
ských a rehoľných tk:ňazov. V 
zatváraní 'kňazov verných sv. 
S:tolici sa v-ša·k sústavne po1kra
čuje, takže sú obavy, že za krát
ky čas neostane na slobode ani 
jed,en dobrý katolícky kňaz. 

Diecézne semináre na. Sloven
sku zrušené, Na slo;vensku iboly 
v poslednom čase zrušené všet
ky diecézne semináre. Ostal len 
ústredný Selllinár v Bratis1ave, 
na tkt9rý však slovenskí bisku.
pi 'nebudú mať pravdeipodcfone 
už nij•akého vlivu. Bude to teda 
serruinár rozkolnfoky, ktorý b1,1-
dú spravovať len « vlastenec
kí » kňazi. Takisto len « vlaste
neC:k » kňazi budú prednášať 
na l,)ohosloveckej fakulte. Serrui
naristi pred otvorením školské~ 
ho roku mu,sia sa ·zúčastniť nie
len na t:mjdňovýc-h duchO'Vllých 
cvičeniach, vedených tiež len 
« vlasteneckými kňazmi», ale . 
aj na dvojtýždennom politickom 
p:rešiklolení. . Kto piľi preš!kole~ 
neobstojí bude zo seminára vy. 
lúčený a pravdepodobne posla
ný n.a. nútené práce alebo do 
koncentráku. 

Osud mníšok učiteliek. Všetky 
min.4šky )učiteľky boly ,svofané 
Povereníctvom školstva do Bra
tislavy na t. zv. pracovnú pora
du. Ako prvý bod im. orznámili, 
že· sú pre,pµstené zo šit:át111ej 
služt;,,y. Odôvodnilli to tým, že 
mníšky vraj štvaly proti « Ka
tolíck-ej akcň ·», ,nepodpísaly 
mlierovú rezd,úciu a nechodily 
na politické školenie. Dal~j sa 
im oznámilo, ~ všetky mníšky 
budú odteraz podliehať t. zv. 
Uradu pre velci cirk~vné. Nia
ria<l,lo sa im tiež, 8Jby prišly 
na '.aviláš.tne pol.atické š:kollenie, 
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usporiadané len pre mníšky. 
Ktoré sa nedostavia nebudú 
môcť byť mmestnané v ru
j;a:kej štátnej službe. K rodičom 
sa však nebudú môcť vrátiť. Bu
dú poslané do shromaždiovaoí:ch 
táborov. 

Jubileum naj1/äčšej slovenskej 
organizácie v Amerike. 4. sep
tembr,a t . r. oslávila 60. výr.očie 
svojho pestvovania P-rvá K'.lfo
líoka Slove.n'ská Jednota, ktorá 
j:e naväčšou slovenskou podpor
nou orga:ni:záciou v Amerike. Je:
dnota má dnes.ká skoro 100.')00 
členov. Na úmrtných .podporá~h 
vyplatifa dosiaľ ,okolo 36.000.000 
dolárov. V pokJaJdruci má 
18.000.000 dolárov. Jednotu· za
ložil zaslúžilý slovenský kňaz 
Stefan Furdek, ktorého, americkí 
Slováci nazývajú z vď:ačno.sti 
sV'Ojim Otcom. 

Prvá púť Slovákov do Lujanu. 
Slováci žijúci v Buenos Aires 
vykonali si v tomto Svätom ro~ 
ku púť do chýrneho ~arianské
ho me1,ta Luj,i:mu, Púť z.asluhuje 
spomien:ky jedn-wk preto, že tJo 
bola prvá hrômadrná púť Slo
kov k Ma:tke Božej: v Argentíne 
a jedn1a:k ,preto, že bola symboli~ 
ckým aktom, učineným v mene 
všetkých iSlovikov, ktorí pre 
známe ne-priaznivé okolnosti do
ma nemôžu rputo"V'{tť na ďrailié 
pútnicke miesta n.a SlovenSlku. 
Púť však mala aj ~ábožensko
národný :cbara;kter, !keďže Slová.. 
ci nechali v Lujane aj ná
=dhernú zá$tavu, v súčte ·zá
stav všetkých národov, nah-

. romadených okolo stánku Svä
tej -Rodičky. -qušou tohto 
výwamného poduj"atia 'bol Rev. 
Anton Lednický, ·~torému u,čin,. 
ne šli po ruke ~ev. P. Valko 
OFM a- hlavní funkcionári Sio
venského ikatolíckero spolku v 
Buenos Aires pred_se!l;t A. 
Mojžiš a tajomník P. Hudzo
vič. 

Slovenský čas~J>is v Austrá
lii. Ako sme U'Ž oznámili kraja
nia žiiúci v Austrálii založili si 
v apríli t . r.- Sdruženie austral
ských ,Slová;Jmv. Sdru:žénie vy
d~va aj vlas~ý fasopis s naz
vom « Stit ». Cá.sopis je cyklo
stilovaný -a predbežne- vychodí 
n:e~ravidelne. Predplatné nie je 
udané. Ad:r-esa redakcie: Mr. 
U. G .. Cobanov, Camrp Lodge 
Str., Hor.nsby, N. s .. W., Au-
stra:Iia. ' 
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som uviesť pdkoj, ale meč. » (Mt. 10, 34). A priami uče!ŕlfoi ne
hovorili. s menším dôrazom. Jeho bratranec J rukub bičoval apo
kalyptickými výpadmi beZ!ohľadných boháčov. Viera je viera, 
ktorú nemožno vydáv•ať za dvojruk•a pt'Otiviery. A hovor nesmie 
byť podzemným prieehodom, cez ktorý možno prenášať výrolJ... 
ky s jednej strany na druhú. 

Rozpor v kritike týchto odpo,vcov polemiky je v tom, že po 
stránke :teoretickej sú v stave dlho a široko rečniť o boji ·za vie
ru a uvádzať lkrimaJkov a palmy až na to, že ooohcú zomrieť žítzc. 
ňou následkom diery v plechovej prilbe ako chrabý Aťrzelm. 

Dnes sa nebojuje vztyčovaním zásten ako robili nováčiko
via, ktori na fronte napínali stanové plátno delostretbe; ani 
tým, že sa nazvé pôva:bný.rn zemetrasenie, krtoré ro.ooo'ľí mestá, 
keď dnes sa neužíva štylistických emulsií ani v Arkád.ii. Chcelo 
by sa ti zn.ov;a oplakávať dobu nábožens'kých zápasov - ikedy 
sa ľudia ďávali zabíjať za vieru, keď pred tým boli o nej d.i
škutovali wko posadli - v p-rítom:n'O'sti istých zjavov ľachos,taj
nosti alebo súhlasu s ktorými pod vytáčkou lá:siky ospevova
telia všeobecnej du~hovnej nulifikácie snášajú úbD'ky na Cir
kev a prznenie mravnooti a majú pochope1nie pre ~š.etko a pre 
všetkých bez rozdielu, prenášajúc odpustenie s násilni:ka na ná
silnosť akoby svät-0sť hola stanicou v Pan:boetii. 

Pavol z Tarzu razil definíciu lásky, ktorú mohol vysloviť 
len ten 'kto ,sa nášihtlcky ponoril do, najhlbšieho taJomstva kre
sťansk~j revolúcie (« Kráľovstvo nebeské uchvacujú násilni
ci »); a z lásky k človeku vystavovrul sa kamenovaniu, ztrooiko
taniu, žalárovaniu, hladu a pohŕďaniu ; ale táto definícia, ktorá 
patrí medzi najoriginá.lnejšie hyníny novej literrutúry, je vlo
žená do ikár'ateľského _a -polemického dokumentu ; ba rprvé list,y 
ním napísané, - ktoré s:6.' prvými kresťanskými spi,smi - sú 
všetky p opudené polemikou, aby rezom do živého mäsa roz
ť-aly stare od nového; a keby nebol mal nu'tikania k boju, ch'ý
baly iby možno všetJky jeho spisy s troma ;pätinami kresťan'
skej literatúry. A to •preto, že život kresťanov je· vojeinskou 
službou na -zemi. 

Pavoil, básnik lásky, kbocy nežil svojim životom, ale v ňom 
žil Ifristus, užíval ,proti zlým odporcom potupných rečí, ironie, 
ďdkonca utrhania. 

« Pozdravenie mojou, Pavlovou rukou. Ak niekto nemiluje 
Pána :p.ášho Ježiša Krista, noch je prekliaty », končí sa prvý 
list ku Korinťanom v ktorom je obsažený archaJnjelšký hym
nus na lásku. A viš:~-k na. lásku ku Kristu, me k Panglossovi. 
Cheeme si azda vymeniť rolu a usipokojiť sa tým, že nebudeme 
vyhlásení za prekliatych od nepriateľov Kristových? 

To je pravda, ktorá vylučuje omyl. 
« Evanjelium mnou zvestované, nebolo áno a nie; ale sku

točné zos·obnené á'Ilo ,». Viera nie je ľahostajným tovarom; je 
« sem'enom » smrti 'Pre jedných, živ-ota pre druhých ; Ježiš je 
proti neprn. Buď ário, alebo nie; ano-'Iiie $a považuje za od
mietnutie. · 

Keby Sla hlásatelia evanjelia neboli postavili proti pohan
skému svetu s tou húževnatosťou, ktorá sam-a o sebe zdála sa 
zločin.om úradníkom rázu. Plíniovho, bo1i by si ušetrili prena
sledovanie a smrť .. . a my by sme ~oli a.ž <to dnes pohal14U. 

Ján. :to bol, ktorý. tlefinoval Boha ako lásku~ ale bol tiež 
synom_ hromu, ktorý ipovsta!l proti r-dzkolníikom a popieračom, 
m-etajúc bleskv alko ant.icil~ý prorok; a nad hilavami prooasľe
ďovateľov pustil vždy ~on€ Apokalypsy. 

'ed:n · · !l '" tá · h d ., ib ' h Iba na J · 'eJ veci. zä,:lezi a Je roo o . U'Ju.ca: a; y po -
nú1J1rnu bpja bola láska a :trie nenávisť k človeku, k bratóvi; 
oo,dľa toho sa rozo2lllá kresťan od pohana; a, tým sa navracia 
k pôv-6du, ktorý činí z kresťanSJkei pofomikv bo,i lásky. To u_dá
va tón temér celej starej litera¼re <listy Klementove, Ig-ná.co
ve, polémika protižidovská. iprotipoha.nská, protikadrska.) čii.
nia-c z nej propagačnv nástroj jdeí, ktoré sa stretľy so systé
mom µnevnenvm tŕadíciaroii a -politikou a vypovedaly - pre
tože bo-Iy ratdíkálne-revolučné - boj na život a na smrť. 

(Pokračovanie) Igino Giordani 
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NASA h\ATKA 
Tie šaštinske ·zvony ... 
Slová a skutočnosť, jedno i druhé také blízke, 

také posvätné a vzácne slovenskej duši. 
Saštinske zv.ony. Zvony čo oddávna svoláva.. 

ly nás ku trónu Matky Bóles-tnej. Ako rad,i sme 
počúvali hlahol tých zvonov, ich mile pozýv,ania ! 
A hrnuli sme sa z blízkeho Záhoria, od Dunaja, 
od Nitry, z ďalekych Horniakov, ba i z Východu 
občas, hrnuli sme sa v procesiách ku našej Pa.. 
trónke a Matke. S piesňou na perách a s vierou 
v srdci putovali sme do Saštína. 

Tie šaštínske zvony ... 
V dobách poroby o.tcovia naši tam posilňovali 

svoju vieru, tam čerpali nádej na ~e,pšiu hudúc
nosť, na krajšie časy. Sedmobolestná, ona naj
lepšie vedela poGhopiť ich bôle a utrpenia, 
Ona mala pre nich vždy slovo úteC'hy, materské 
gesto lásky. 

A Slováci neboli nevďační. 1vlilov:ali svoju 0-
chranikyňu aJ nazvali ju Patrónkou národa i 
kraja. 

Svitol lúč slobody. Slovenský umelec vtesal do 
vzácneho. kameňa z Carrary radosť a vďáku ná
roda Sedmobolestriej. 

A ·znovu pr išly boje. Bolo sa načim biť o vydo„ 
bytú slobodu. S.Unej•ši ju chcel uzurpovať po d 
kepienkom bratstva. Bolo sa načim biť o skyvu 
chleba i o slobodne slovo, o vl:rstnu hrudu. Ale 
nado-všetko bolo treba brániť j.ediný a najvzä,c
nejší poklad, čo chudobny národ ti~íc roikov chú
lostivo -{)lp,atroval a vtedy' videl vážne ohrozený 
- svätu viieru otcov, vieru cyrilometodejs:kú. 
Slováci sa postavili do boja a statočne bránili si 
svoje. L'ud náš i vodcovia jeho zase len sverili sa 
pod ma,terský plášť Sedmobolestnej Pat:rónJky 
národa. Putovali sme do Saštína vyžalovať sa, 
prosiť potechu, pomoc a silu. A odclhfudzali sme 
s požehnaním Matky, s vierou vo víťazstvo. 

Naša viera nebola marna. Prišiel deň slobody. 
Pamätný, historický 14. marec 1939. Slovák za
čal byť pánom na svojej hrude a slobodne mohol 
dýchat í hľadie-t .s nádejou na svoj zajtrajšok A 
išli sme 0:päť - do Saština. Fod'.akovať sa Mat
ke, prosiť o jej poiehnanie. Putovali sme všetci : z 
cralúp i z murovanfo, z mestečiek i zo stratených 
osád; sedliaci i páni; robotníci i zaméstnávatelia; 
učitelia i kňazi; poslanci,, ministri i náš veľ•ký 
Prezident. Všetci sme boli jedno, všetci sme cíti
li, že treba ďákovať a prosiť našu P:menku Má
riu šaštínsku. A boli sme pokojní, spokojní a 
Šťastní. 

Cos:koro sa v.šaok zatmilo nad Tatrou. A od vý„ 
chodu za,plaviilo nás more ohňa a krvi a smrti a 
trápenia a múk. To iste sám zašliapnutý Had 
vychrlil svoju žlč proti chránencom Tej, čo mu 
pošliapala hlavu. 

Znovu rram prišlo za,čať našu Cestu Kríža. Bi
čujú nás, opľuvajú, ruky poviazali, strkajú nás, 
kam sa im len páči. Sme mEtlí a slabí... Zrubili nám 
zločinne i Toho, ~orého Pán pomazal a my sme 
si ho zvolili za Otca, za Hospodára domu. Ozaj, 

už len rdzprchnúť sa ostávalo, ako potratené 
ovce. 

Ale našli sme zas Teba, Matička Bolestná. Ku 
Tebe putuje zbožny Slovák vo svoj,om súžení, v 
najväč'šom súžení„ aké Pán dal kedy a:zda skú
siť rodu nášmu. Ku tebe vzdýcha Usíce Slová
kov, č.o nemôžu ÍB.t k 'ľeb~, bo zloba ľudská ne
dožičí im ani tej potechy. Tvoji synovia, stratení 
po višetlkych l;{útoch zeme, veľaráz bez chleb-a i be
zo strechy nad hlavou v hocakom počasí, chorí a 
opovrhovaní - ku Tebe, Sedmobolestná Matka, 
dvíhajú svoje oči i svoje rany i svoj.e deti - ne
viniatka a s velikou vierou Ta ,prosia: Pomôž! 

Veríme, bo Ty si vždycky bola naša Pomocnica. 
Veríme, bo 'ľvoj Syn nemôže odoprieť nič Tvo

jím prois,bam, Matka. 
Veríme, ruko verili otcovia naši a Slovač od 

stáročí. Ich si nesklamala, i nám Ty pomôžeš, 
MatJka. · 

A pôjdeme opäť do Saštína, v procesiách, všet
ci. Pôjdeme d'.akovať o,päť a prosiť Tvoje požeh
nanie. Pôj:deme so spevom na perách, ako kedysi. 

Tie šaštínske zvony ... 
B. Stano 

Z:ri.árny americko-sfovehský básnik a sp1sovat,eľ 

vyso k.oíl.ôst. 1\.fsgľ. Milo.!; K l\'Ily n.a.ľovič vzdal sa 
~voj_aj . fa:r;y v E.a.<;t f.hicago, l nd. a u t iahol sa clo 
františkánskerho klá š:t-0ro. vo Valpa.raiso, Ind., kde 

Sfl mieni' vcino,vaf JiterÁm ej tvoľbe a Úazatcľsivu. 
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ZJAVENIE HYM/'IUS fť PA/'l/'IE 
, 

Ako sa zjavil Pán Boh sv. Františkovi a jeho /'1 A R 11 
bratom. keď shromaždení pospolu hovorili -===========.;.;.;;;....;; __ 

o Bohu. 

Pred zaipočatím omše bol raz sv. František so 
svojimi druhmi pospolu, a by hovorili o Kristu 
a on v zápale ducha ro2ikázal jednému •z ruch, 
aby v mene Božom otvoril svoje ústa a hovoril 
o. Bohu to, čo vnukne duch Svatý. I posluchol 
brat rtento rozka.z a hovoril o Bohu zázraene, lež 
sv. František prikázal mu mlčať a rozkázal to 
isté inému bratovi. I on poslú-chnuc, hovoril o 
Bohu najnežnejšje a sv. František a j jemu tak i
sto prikázal mlčruť a rozkázal tretiemu aby hovo
ril o Bohu; ten podobne započal hovoriť prehl
bene o tajomných veciach Božích, ta;kže sv. 
František naisto spoznal, že tak on, aJko •aj o
baja predcházajúci. hovorili z Ducha svätého. 

A toto sa dOJká•zalo aj skrze výrazný znak, pre
tože počas tohto hovoru zjavil sa medzi nimi 
požehnaný Kristus v podobe a výzore prekrá
sneho mládenca a požehnajúc ich všetkých, 
naplnil ich toľkou milosťou a sladkosťou, že 
všetci upadli dovytrženfa a ležali ako mŕtvi, ne
cítiac ničoho z tohto sveta. Až lkeď sa navrá
tili do seba samých, riekol im sv. Frruntišelk: 
- Bratia moji najdrahší, poďaJkujte sa Bohu, 
ktorý chcel skrze ústa jednoduchých odhaliť po
klady Božej múdrosti, pretože Boh je ten, Kt o
rý otvorí ústa nemých a jazyky jednoduchýc.h 
nechá hovoriť múdro. 

Na chválu Svoju. Amen. 
(XIV. kapitola z knihy « I Fioretti di San 

Francesco >>) . 
Prelooil: Ján Okáľ. 

. \.mer i-cký ,·ojPnský cintor ín v An2iu 
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Kawodenne chvály pekné, 

duša, spievaj Márii! 

Jej dni slávne, jej i správne 
skutlcy najzbožnejšie ctil 

Dummy splietaj, obdiv jej daj, 
a.l,ú tvár má, vznešenú: 

Chváľ zjav sladký Božej Matky, 

chváľ, slá,v Pan'nu blaženú! 

Ju si ucti, aby spústy 
biednych vín ťa zbavila! 

K nej sa. bráv aj, aby láva 

pokleskov sa stratila! 

Tát-0 ž.ena dobrodenia 

nebeskó nám doniesla. 

O, Kráľovná, tvoja hojná, 

milosť v nás sa rozbreskla. 

Z duše studne lejte vľudne, 

ústa, Panne ehorály, 

zlého draka, čo nás l'ak.á, 
zahnala, hľa, do dialí. 

Nekonečnej vrav jej, večnej 

Kráľovnej, chvál piesenky. 

Dobrotu jej nech zvestuje 

vždy hlas živej spomienl,y. 

Naše všetky ako kvietky, 

smysly, pejte slávu jej: 

požehnanú svätú Pannu 

chváľte v piesni trvalej! 

Z Hymien B. Morlanensis 
preložil : Janko Silan . 



HLAS s-v. OTCA 
Učítel'ský úrad Cirkvi vo veciach viery a mravov je 

bezprostredným a všeobecným pravidlom pravdy 

Výúatok z pápežskej encykliky "Humani generis „ 

Dňa 12. augusta t. 
r. sv. Otec pápež Pius 
XII. vydal encykliku 

(-okružný list) « Humani generis », v ktorej 
pouikazuje na falošné mienky a snahy, hro
ziace podkopať základy katolíckeho učenia 
viery. Vyberáme z encykli:ky stať, v ktorej 
je reč o potrebe. živého učiteľského úradu 
Cirkvi vo veciach viery a mravov a priná
šame ju tak, a:ko ju v slovenskom preklade 
vysielal vatikánsky rozhlas: 

S bolesťou musíme priznať, že tí, čo túžia po 
novostiach, sú veľmi náklonní nielen odsudzovať 
scholastickú teologi:u, ale. začnú si hneď nevšF
ma ť, ba aj o;povrhovať i swmotný u&teľský úrad 
Cirkvi, ktorý túto teólogiu svojou nadvážnosťou 
veľmi odobruje. 
Učiteľský úrad ptédstavujú ako hamoviku po

krolku a prekážku vedy a· :niektorí nekatolíci ho 
pokladajú za nerozumnú úzdu, ktorá má vraj 
znemožňovať vyni-kajúcej-ším teologom vo vedec
kom bádaní. A predsa majú všetci vedieť, že uči
teľský úrad vo veciach viery a mravov má byť 
každému teologov:i bezprostredným a všeoibec
ným pravidlom pravdy, v.eď učiteľskému úraq.u 
Cir:kvi Kristus Pán odovzdal obidva pramene vie
ry, totiž Písmo. sv. a božské podanie; aby .ich 
strážil a vysvetľoval. 
· Keďže veriaci sú povinní varovať sa aj tých 

omylov, ktoré sa viac-menej približ-µjú ku k adr~ 
stvďu,, preto im načim zachovávať aj úpravy a na
riadenia Svätej stolice, ktorými ona tieto ne
správne mienky odsudzuje a zavrhuje. 

A je veľmi smutné, že táto skutočnosť je za
búdarriá, ako keby to · nel>olo ohlasované. Mnol).í 
celkom úmyseľne si nev~ímajú učenie rímskych 
pápežov, obsažené v encyklikách, v ktorých vy
svetľujú povahu a z.riadenie Cirkvi, aby ta!k:to 
miesto učenia pápežov dostal sa do života aJký
si mutný, pochop, o ktorom tí, č_o túžia po nOVÓ
stiach vyhlt:iSujú, že ho načerpali zo svätých Ot
cov, najmä gréckych. 

Okrem toho tiež sa ópovažujú tvrdiť, že •pá
peži nechcú robiť rozsudky v tých veciach, v 
ktorý;eh téologovia majú rozlič-né názory a pre
to je treba vTátiť sa k p·ôvodným prameňom a. 
podľa spisov z dávných dôb načim vysvetľôvať 
najn.ovsie úpPa'Vy a rnariad enia citkevneho učiteľ
ského úradu. 

Toto tvrdenie vidí sa byť veľmi múdre a pred
sa nie je bez klamstva. Je pravda, že ríms:ki pá
peži obyčajne nechávajú slobodu teologom v 
tých veciach, v ktorých vynikajúc-ejší doktori 
majú Gdlišné náhľady, ale z his,tó:rie vieme, že 

mn.ohé vec-i, v ktorých bola niekedy ponechaná 
sloboda, teraz už nepripustiarozdielnos.ť názorov. 

Nerriožn.o tiež myslieť, že tie veci, ktoré sa 
predkladajú v encyklikách, samé o sebe vyža
dujú hneď aj súhlas, lebo sa vie, že nimi páipeži 
nevyJwnávajú svoj učiteľský úrad v naj:vyššom 
stupni. Tu používajú len obyčajný stupeň učiteľ
ského úrac;lu, ale zato netreba zabúdať, že aj o 
tomto platia slová: « Kto vás počúva, mňa počú. 
va » (Luk. 10, 1-6} , a tiež neslobodno za,budnúť, 
že .tie veci, 'ktoré š•a v e.ncy'klikáob predkladajú 
alebo prízvukujú, veľmi často už odinakiaľ patria 
do celku katolíckeho učen-Ía. 

Ak v-šak pápeži ,pri vhodnej ;príležitosti roz
hodnú v ni~ktorej spomej veci, ich mienka a 
vôľa je taká, aby tá vec už neostala naďalej, 
predmetom slobodného dišputovania- medzi teo
lo·gmi. 

:Aj· to je pravda, že toologovia majú vždy ísť 
až na sa.mé pramene zjaveniia, veď predsa oní ma
jú osvetliť, aikým spôsobom tie veci, ik-toré sa 
živým učiteľským úradom Cirkvi veriť predkla
dajú, sú už obsažené v Písme svätom, alebo v 
bo.žSlkom podaní, a to výsl'OV'ne a1ebo as.poň zahr
nuto. 

Netreba tiež .za:búd-ať, že obidva tieto prame
•ne zjavei..n.ia majú toľko pokladov pravdy, že ich 
:nikdy nebude možno celkom vyče11pať. A preto 
výskum svätých prameňov viery je vždy veľmi 
užitočný a os.oiný, kým zase čisto rozumové úva
hy, bez ďalšieho výskumu. prameňov zJavenia -
ako to veľmi dobre vieme zo skúsenosti - sú 
celkom neplodné. 

Ale zase teologiu pozitívnu neslobodno bra:ť 
ien ako nej.akú, histo:rickú vedu. Boh dai svojej 
Cirkvi niefon .oba pramene zjavenia., ale aj živý 
učiteľký -µrad, aby on objasňoval a vysvetľoval 
aj tie ved, ktoré v prameňoch sú iba zárodikovo 
a. akoby zahrnúto obsažené. N':ačim tiež vedieť, 
že celý· poklad zjavenia Božieho Božský Spasi
teľ nesveril ani jednotlivým veriacim áni teolo
gom, aby ho: autenticky vysvetľoval~, ale sveril 
ho výlučne učiteľskému úradu Cirkvi. 

Ci už Cir'kev vykonáva tento svoj ur.ad obyča.
jnÝJľl alebo zvláštnym spôsobom, isté je, že je 
ce'Mmm zmýlený postup, keď nie'kto vykiladá j,as
né veci nejasnými textami, veď všetci si majú 
počínať spôsobom ce1kom opačným. 

Preto i náš predchodca blahej ,pamäti Pius IX. 
učil, že nejvznešenejšou úlohou teologa je u!ká
zať ako učenie definované Cirkvou nachádza sa 
v p.ráIJ?-eňoch a nie rez vážnej príčiny pridal tie
to slová: « v to'm samom smysle aJko to ~kev 
definovala ». 
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SVÄTÉ ROKY XX. SIORÓCIA 
V histocii Sv. rok9v priohodíme takto k časom, 

ktoré sú ešte v živ-ej pamäti súčasníkov. Po 
smrti Leva XIII. nasitúpil na pápežský trón svä
tý pápež Pius X. Lež ani on, ani jeho nástupca 
Benedikt XV. nedožili sa na;sledujúceho jubilea 
Prvý umrél, zlomený ,bolesťou po vy;pu.knutí prvej 

• svetCl'Vej vojny, ktorú nevládal odvrátiť a · dru
hý, vyčerpa:ný starostlivosťou o Cirkev a stra
chom o osud' ľudstva· o:dišiel na večnosť čoskoro 
po skončení vojny. Len ich nástupca, blaženej 
pamäti pápež Pius XI., zvolený na Stolicu Sv. 
Petra roku 1922, ma[ znóva šťastie, že mohol 
veriacim otvoriť brány milosti a odpustenia. Prí
ležitosť 'bola veľká. Svetová vojna postavila pro
ti sebe do nepriateľských táibarov mnohé katolí
cke národy, a préto približujúci sa XXIII. Sv. 
rok mal byť rokom smie:cenia ~ nielen s Bohom, 
ale aj s bližnými. 

Bulla o Sv. roku 1925 vydaná bola ná sviatok 
Nanebevstúpe,nia Krista Pána dňa 29. mája 1924. 
Za ob,vyklých obradov po krátkej reči, v ktorej 
ztlôraznil svoje úmysly :n,a Sv. rok, odovzdal pá
pež ?ullu kapitulskému asistentovj Monsignorovi 
od.išiel do ,predsiene svätopeterského chrámu, 
ných i svetských hodnostárov páp~ského dvora 
odišiel do predsjene svätopeterského chrámu, 
kde ju na vyvýšenom podiu prečítal. Hneď po 
prečítaní bully v predsieni baziliky Sv. Petra 
Monstg,nor Capotosti odišiel so svojím s:prievo
dom do ba:ziiiocy Sv. Pavla za múrami, kde hofa 
builla tiež v to isté ráno prečítaná. Popolu~í 
bola číta:ná bltl!la v bazilike Lateránskej a v 
bazilike Santa Maria Maggiore (Panny Marie 
Véfäej1). 

Ako J.)OČais Sv. roku 1900, aj teraz orga:nizač
nými prípravami Sv. roku bol poverený Ustreď
ný prip:raVIIlý výbór, ktorý ma1 vša:k svoje sídlo 
v Ríme a na jeho čele stál kardinál Pompili. 
Okrem ne:ho zasadalo vo výpore . nmqho iných 
vysokých cinkevných a svetských funkciooä:rov, 
zástupcov katolíckycff orgámzá:cií, spolkov a 
inštitúcií. Do služieb priprav1t1:eho výboru .sa po
stavila katolícka tlač a V'Šetky modérné zpravo
dajské prostriedky. V tesnej spolupráci s U 
stredným vý,h9rom ,pracovaly špeciálne komisie, 
z t{torých načim ;pre veľkosť vykonanej práce 
spomenúť asp0ň komisiu ubytovaciu, k:'omi.siu 
dopravnú, lmmisiu tlačovú, finančnú, komisiu 
sociálnej pomoci pútnikom a; najtnä komisiu dú
ch.ovných porád a audiencií u Sv. Otca. Okrem 
Ustredného výboru v každej krajinezaloženébo
ly národné pútnické· výhďry, ktoré sa staral,y o 
zorganizovanie hromadných pútí jednotlivých 
národov do Večného Mesta. ústredný výbor vy
dával zv:láštny zvestnŕk; v ktorom informoval 
veriacich o pokroku prípravných .prác a iných 
ve~iach, tykajúcich sa Sv. roku. Spojenie s, jed
notlivými národnými pútnickými výbormi bolo 
z.pstené ,okružnými listami. Talianska vl-áda vy
šla v ústrety tým, že poskytla pútnikom sľavy 
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na železnici:ach a aj inak povolila wzličné uľah
čenia. 

Kladivko, ktorým pápež otváral dňa 24. de
cembra 1924 Sv. bránu na bazilike Sv. Petra, 
poslali mu darom biskupi z celého sveta. Tento 
dar biskupov mal podľa slov kardinála Vicaria 
vyjadriť túžbu biskupov, a.by Sv. Otec po1,nrul 
nielen ich úzku prítulnosť k Petrovmu Nástup
covi, ale aj ich želanie byť v rukách pápeža ná
strojmi na otváranie nebeských pokladov kre
sťanským národom. 

Po otvorení Sv. brány po celý rok neprestali 
sa už do Ríma hrn;í!ť pútnlci zo všetkých strán 
sveta. Pric:hodi!l.i jednotlive i hromadne a počas 
ceilého roku prtpadá viac ako jédna veľká hro
madná púť na každý deň. A1ko hovorí (){3itý po
zorovateľ, chrám Sv. Petra a ostatné baziliky ozý
valy sa v modlitbách a nábožných spevoch vše
tkými jazykmi sveta, ktoré sa spleta:ly ako mno
hofa:rebná dúha a dvíhaiy sa, nesené jedným 
citom zbožnosti a pokánia k Najvyššiemu. Nikdy 
predtým sa tak vermi nepocítila všeobecnosť 
Svätej Apoštolskej Rimskej Cirkvi, ktorá do 
bratského sväzku pojíma všetky národy, všetky 
raisy a všetky kontinenty a jej viditeľná hlava, 
Sv. Otec., je spoločným láskavým otcom všet
kých, ktorí k nemu prídu. Samotné mesto Rím, 
so svojou dvetisícročnou kresťanskou históriou, 
so svojími svätými a mučeníkmi, preslávenými 
ohrámami a najvz;icnejšími pamiatkami bol 
všetkým týmto z.božným pútnikom druho~ vla
sťou, takže Mú jeden z nich necítil sa ako. v 
cudizine, lež, a'ko doma, medzi bratmi, obklopený 
teplom lá;sky. Hilavný úmysel Sv. roku prinášal 
veľké ovocie; Vojnou rozvadené ľudstvo našlo vo 
Večnom Meste na prahu Apoštolskej Stx:>lice ten 
vytúžený ,pokoj, to :láskyplné prOSltredie, v kto
rom sa zabúdajú všetky predsu.dky a utíchnu 
vášne, že:núce národy do krvavých konfliktov, 
do 1strašných vojen, po ktorýéh ostanú iba zho
rooiská, iba slzy, sinútok a skaza hmotná i 
mravná. 

I keď štatistika nezaohytila presne všetky 
čisla, jednako môže nám dnes dať aspoň pri:.. 
blížne obraz o veľkom náviµe pútnikov počas 
XXIII. Sv. roku. Len vla!kmi došlo okolo 
514.00Q.,pútnikov a keď k nim pripóčítame tých, 
ktorí došli inými dopravnými pr~tried~ami a 
pešo; smelo môžeme povedať, že celkový počet 
vys'oko prekročil číslo 600.000. Vd~a v;časnej 
orgwnizácii, počas celého· milostivého .obddbi'a 
nedošlo k nijakému ani najmenšiemu incidentu. 
A hoci veľké dielo bratstva Sv. Trojice, založené 
Sv. Filipom Neri, ktoré sa tak k:t:;isne po celé 
storočia staralo o pútnikov počas Sv. rokov, pa
trilo už :iiba minulosti, aspoň čiastočne v malý~h 
rozmeroch nahrádzaly ho E:rúžky Sv. Petra, kto
ré dávaly jedlo a nocľah nájchudobnejšhn ,pútni
kom. 
Veľkým dielom, ·ktoré dal Pius XI. pripraviť 



na tento Sv. rok, bola všeobecná misionárska 
výstava, na 'ktorej sa shromaždilo toľko krásll'.le
ho a vzácneho materiálu z celého sveta, kde 
účinkovali Či už v minulosti alebo teraz katolícki 
misionári, že aj po skončení Sv. roka výstava 
sa nezrušila, ale doplnená a-zreorganizovaná sta_ 
la sa základom veľ,kého Misionárskeho muzea, 
umiestneného v Lateránskom paláci. Význam 
tohto múz-ea je veľký a každý, kto študuje et
nologiu a etnografiu nájde tu taký bohatý ma
teriful, ako možno nikde inde na svete. Chlúbou 
cirkevnej vedy je aj usporiadanie jednotlivýcih 
oddelení, vedecké vedenie tohto · múzea a doko
nalé spracovanie každého vystaveného predme
tu. Takýmt-o činom stalo sa Misionárske mú
zeum v Lateráne jedným z najkrajších a naj,tr
valejších pomníikov, hlásajúcich úspech XXIII. 
Sv. roku. 

Inou pamiatkou, ktorá ostame navždy krás.na 
v Cir<kvi a jej podmanivej liturgii, je ustanove
nie sviatku Krii-sta Kráľa, ktorý sa v celom ka
tolíckom svete oslavuje na ostatnú nedeľu ok
tóbrovú. Sviatok tento bol ustanovený na s:klon
ku roku 1925 a takto bol vilastne korunovaný 
celý XXIII. Sv. rok, ktorým sa započalo veľké a 
p1'odné hnutie za návrat ku Kristovi, pánovi ze
me ,i nebies, vladárovi sŕdc ľudských i všetkých 
počinov človeka. 
Keď dňa 24. decembra 1925 zatváral pápež 

Pius xn. Sv. bránu a v duchu hľadel na to, č.o 
práve uplynulý Sv. rok priniesol nielen katolíc
kemu svetu, ale celému človeč.nstvu, muselo sa 
mu jeho šľachetné srdce zachvieť od radosti: a 
slávnostné verše Te Deum, ktoré za.intonoval, 
zapálené boly veľkou vďakou Najvyššiemu za 
milosť Svätého roku a za sladiké jeho ovocia na 
duchovnom strome. 

Osobitnú štúdiu zasluhovala by si otázka, a
kým spôsobom sa na XXIII. Sv .. roku zúčastnili 
aj Slo;váci. Veď každý z nás mal nejakého pria
teľa alebo rodinu medzi tými, čo putovali do 
Ríma. My sa na tomto mieste obmedzíme len 
na konštatovanie skutočnosti, že slovenská ná
rodná púť, ktorú viedli všetci slovenskí bislmpi, 
prišla do Ríma v polovici októbra 1925. Sv. Otec 
Pius XI. prijal slovenských pútnikov na audien
cii, počasi ktorej mu bola odovzdaná « Zlatá kni
ha slovenských mužov». V knihe boly mená, 
tých slovenských mužov, ktorí v tom roku obe
tovali sv. prijímanie za Sv. Otca. V prípise, pri
loženom ku knihe, boly vylíčené krátke nábo
ženské dejiny Slovákov. Sv. Otec vo svojej re
či nadviazal na tento prípis a po otcovských 
slovách udelH pútnikom apoštolské požehnanie. 

Zaizriačenia hodnou skutočnos.ťou je aj to, 
i,e okrem náboženských -plodov, ktoré si 
prišli Uto pútnici do Ríma odtrhnúť, na 
celej svojej púti rozsievali aj semeno po,znania 
a úcty k nášmu národu. Pre tieto príčiny o
stal v pamäti slovenských katolíkov taký dra
hý XXIII. Sv. rok, ako aj túžba, aby pri každej 
podobnej priležito.sti so zápalom a v počte čoraz 
väčšom podali ärrie dôkaz o· živej viere a oddano
sti Slová!kov k Nástupcovi Sv. Petra. Bolo mno
ho katolikov na Slovensku, ktori po ničom tak 

veľmi n etúžili, ako dožiť sa Sv. roku 1950, aby 
mohli vykonať púf.do Večného Mesta. 

V celej ,dlhej historii Svätých roko;v okrem 
riadnych jubilei rozliční pápeži oslávi1i pamätné 
a dôležité udalosti mimoriadnymi Sv. rokmi, kto
ré sa obyčajne do počtu Sv. rokov nezapočítava
jú. Tak Sixtus V. vyhlásil Sv. rok r. 1585, Urban 
VIII. roku 1623 a roku 1631, Alexander VII. r. 
1661, 1663 a 1664 a Pius XII. roku 1929. V po
sledných storočiaJch stalo sa tradíciou, že po 
skončení j,ubilárneho Sv. roku pápež ešte na pol 
roka udelil milosti a odpustky pre celý katolícky 
svet bez z.ávä·zku putovať ~o Ríma. Ba z prileži
tosti vyinikajúcich cirkevných udalostí pápež 
dosť často udelí milosti a odpustl~y, rovnocenné 
tým

1 
ktoré sa udeľujú na Sv. rok len pre niék

toré mesto, alebo krajinu. Z toho vidíme, že i 
keď sa riadne Sv. roky odbavujú iba v Ríme a 
medzi jednotlivými musí uplynúť celé štvrť sto
ročie, jednako Cirke'V nezmešká príležitosť, aby 
umožnila veriacim obnoviť sa v pokání a získať 
odpustenie trestov. Vonkajšie slávnosti. mimo
riadnich Sv. rokov či už v Ríme alebo kdekoľvek 
inde v katolíckom svete nevyrovnaj1'.Í. sa silávno
stiam počas riadnych Sv. rokov a počet pútni
kov tiež nedosa:huje takých vysokých čísel. 
Keď pápež Pius XI. na pamiatku XIX. storo

čia, ktoré uplynulo od vykúpenia elovečenstva 
vyhlásil rok 1933 za milostivý, mnohí si mysle
li, že to bude mimo-riadny Sv. rok. Pápež však 
úpravil takéto a poddobiné hlasy na pravú mieru, 
keď vyhlásil, že Sv. rok 1933 bude síce mimo
riadny, a.'le me,dzi riadnymi a aby lepšie vysvetlil 
smysel tejto definície, dodal: Ktoréže i:p.é sté 
výročie je viac posvätné a viac hodné oslávenia? 
Skrze tie zázra.čné udalosti a skrze božské dary, 
ktorými je vyznačený pozemský.život Pána Ježi
ša, bol nám z~istený ten ži:vot; ktorý j~ pravým 
životom a pre človečenstvo vyrastá pravá obnova_ 
Preto •sa dnes v historii Sv. rokov o S:v. roku 
1933 nehovorí ako o mimoriadnom. ale zara
ďuje sa me.dzi ri:tdne ako XXIV. ,; celkovom 
poradí. 

Vonkajšie oslavy a obrady XXIV. Sv. roku 
sa v ničom neodlišoivaly .od ostatných Sv. ro
kov. Začínal $a slávnostne na vianočnú vigiliu 
dňa 24. decembra 1932, keď p~pež otvpril Sv. 
bránu na bazilike Sv. Petra a ·kardináli-legáti 
na ostatných troch patriarcháinych bazilikách, 
t_ j. Sv. Jána v Laterá~e, Sv. Pavla pri ceste do 
Oslie a Panny Marie Veľkej na Eskvilfnskom 
pahorku. Sv. bráiny boly po celý mk otvorené 
a zatvorili ich na Vianoce 1933. 
Keďže od uzavretia Lateráns-kych smlúv, kto

ré boly podpísané. roku 1929 nebolo viac medzi 
Sv. Stolicou a talianskym štátom s;porných otá
zok, lebo Vatikán stal sa samostatným a nezá
vislým štátom„ zmizla aj tá tôňa, ktorá po dlhé 
de-saťrooia zatieňovala nažívanie Cirkvi a š':átu 
v Taliansku. Horkosti sa rozplynuly v čase a 
vzájomnom p0:rozumení, takže sám ta'liansky :ryú_ 
n.isterský predseda vrelými slovami privítal -vy
hlásenie Sv. roku 1933. 
Pôčet pútnikov, ktorí prišli do Ri?:na polr_r:.,;uje 

sa okolo štvrť milióna a zastúpené ~oly okrem 
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Talianska takmer všetky-národy sveta. Doprav
né prostriedky -najmodernejšieho typu začínaly 
už víť..M!ť nad vzdialenostami a niekoľkomesač
né putovanie do Večného Mesta bolo iba spo
mienkou na najvzdialernijšie časy. 

Ján Okáľ 

I' 

RAFFAELOVSKA 
. v 

PAVLAC 
Raffaelovská pavlač (Loggia di Raffaello) 

zabei;á druhé poschodie otvorených chodieb či
že pavlačí (tal. loggia), 'ktoré s troch strán ob
klopujú Svätodamazský dvor vatikánskeho A
poštolského paláca. Jej stavbu začal okolo ro
ku 1512 Bramante a dokončil ju roku 151 'l 
Raffael. 

Raffaelovská pavlač pozostáva z 13 aľkád, z 
ktorých každá má klenbu ozdobenú 4 drobnými 
výjavmi zo Starého zákona (prvých 12 arkád) 
a z Nového zákona (posledná arkáda). V celku 
je to ,52 biblických obrazov, ktoré tvoria takzv. 

Vatiklinsky Apoštolský Palác 
Rafíaelovská loggia č,iže pavlač 

Raffäelo:viu Bilbliu (na rozdiel od klenbo~h 
fresi~k v Sixtovej kaplnke, ktoré sa 1nazývajú 
Michelangelovou Bibliou) . Okolo 'llich a pozd1ž 
stien i pilastrov tiahne sa nezvyčajne živá a krá
sna štuková a groteskovä, dekorácia (11apodo
benie aJntickej dekorácie podzernnýcb. chodieb 
Neronovho Zlatého domu (Domus aurea), kto
ré baly práve vtedy objavené a kt orým Taliani 
dali meno grotte, t . j. j,askyne) . Tieto výzdoby 
podľa Ra.ffaelových náčrtov previedli jeho žiaci, 
najmä Francesco Perrni, Giulio Romano, Pierin 
del Vaga a Giovanni da Udine. Raffaelovská pa
vlač je krásnym ,príkladom toho, ako treba roz-
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riešiť problém dekoračnej maľby a vyniká veľ
kou prostotou, majúc však pri tom ideálny štýl 
veľkej a všeobecnej ľudskosti. Behom storočí 
utrpela pavlač značné škody najmä od vojsk, 
ktoré óbsadily Vatiká,n počas povestného rím
skeho plenu roku 1527 a počas francúzskej oku
pácie roku 1789. 

Prebehneme najprv celú pavlač, všímajúc si 
nástenné dekorácie. Malé štukové basreliefy v 
prvej (t. j. posledlllej) arkáde predstavujú Raf
faela a jeho žiakov pri práci. Na konci pavlače 
stojí Raffaelova busta. Vracajúc sa, obdivujeme 
klenbové fresky, ktorých poradie je nasledujúce: 

I. arkáda: 1. Oddelenie svetla od tmy. 2. Od
delenie súše od vody. 3. Stvorenie slnca a me
siaca. 4 . Stvorenie zvierat. 

II. arkáda: 1. Stvorenie Evy. 2. Dedičný 
hriech. 3. Vyhnanie z raja. 4. Adam a Eva v 
robote. 

III. arkáda: 1. Stavanie Noemovho korábu. 
2. Potopa. 3. Noemov východ z korábu. 4. Noe
mova obeta. 

IV. arkáda: 1. Abraham a Melchisedech. 
2. Boh predpovedá Abrahamovi veľké potom
stvo. 3. Abrafu.am a traja anjeli. 4 . Utek Lota z 
horiacej Sodomy. 

V. arkád:a. : 1. Zjavenie Boha Izákovi. 2. A
bimelech špehuje Izáka a Rebeku. 3. Izák žeh
na Jatkuba. 4 . Izák a Ezau. 

VI. arkáda: 1. Jakubov sen. 2. Jakub a Rá
chel pri studni. 3. Jakub robí výčitky Labanovi, 
že mu dal Leu za ženu. 4. Návrat Jakubov do 
Kany. 

VII. arkáda: 1. Jozef vykladá bratom svoje 
sny. 2. J ozef, predaný svojími. bratmi. 3. Jo
zef a žena Putifárova. 4. J ozef vykladá sny fa
raonovi. 

VIII. arkáda: 1. Nájdenie Mojžiša v Níle. 
2. Mojžiš pred horiacim krom. 3. P rechod cez 
Cervené more. 4. Mojžiš vyvoláva zo skaly vodu. 

IX. arkáda: 1. Mojžiš prijíma od Boha dosky 
zákoná. 2. Klaňanie sa zlatému teľaťu. 3. Moj
žiš počúva Boha, hovoriaceho z ohnivého stipa. 
4. Mojžiš odovzdáva Zidom nové dosky zákona. ,, 

X. arkáda: 1. Prechod archy cez Jordán. 2. 
Dobytie Jericha. 3. Jozue zast avuje slnko počas 
bitky s Amnwnitmi. 4. J ozue a Eleazar rozde
ľujú Kanaan ( Palestínu) medzi dvanásť kme
ňov izraelských. 

XI. arkáda: 1. Samuel pomazáva Dávida za 
židovského kráľa. 2. David a Goliáš. 3. Dávidov 
triumfálny vchod do Jeruzalema po víťazstve 
nad Sýrčanmi. 4. Dávid a. žena Uriášova Betsa
bea. 

XII. arkáda: 1. Pomazanie Salamúna za krá
ľa. 2. Salamúnov rozsudok. 3. Salamún a krá
ľovná zo Sáby. 4. Stavba chrámu jeruzalem
ského. 

XIII. arkáda: 1. Narodenie Krista Pána. 2. 
Traja králi. 3. Ježišov krst. 4.. Posledná večera , 
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BORGIOVSKY BYT vo VATIKANE 
II. - V po~kruhových poliach čiže lunetá-ch 

sú alegorie :,iedmich slobodných umení (artes lL 
ber.al es) , ktoré v staroveku a v stredoveku boly 
predmetmi školského vzdelania, Namaľoval ich 
zväčšej časti Antonfo da Viterbo a nasledujú za 
sebou v tomto poriadku: Gr-~matika so zatvo
renou knihou v lone, Dialektika s hadom v ru
kách, Rétorilia so vztýčeným mečom v pravici a 
so sťérou v l;avici, Geometria s meradlom v pra
vici a geometrickými tabuľkami v ľavici, Aritme
tika s kružidlom v pravici a Pythagorovými ta
buľkami v ľavici, Hudba, hrajúca na husliach á 
Astronomia s nebeguľou v pozdvihnutej pravici. 
Pekný mramorový kozub s hrozno oberajúcimi 
puttami ( deckami) je dielom toskánskeho sochá. 
ra Simon a Moscu, ktorý ho vytesal podľa návrhu 
Sansovina. Tento kozub pochádza zo .Svätoan
jelského bradu. V rohu je pekný točitý stíp z 
orientálneho alabastru. Bronzové poprsie pápe
ža Pia II., ktoré sa tu tiež nachádza, pripisované 
je Pavlovi Romanovi. V dlažbe. sú zvyšky pô
vodných majolikových tehličiek. 

Táto sieň slúžila pápežovi Alexandrovi VI. za 
pracovňu. Po je-ho smrti bol tu nájdený jeho po
klad, ukrytý pod jedným kobercom a bola tu vy
stavená aj jeho rakev. Zo siene je vchod do spál. 
ne, kde roku 1503 pápež Alexander VL zomrel. 

Nasle<lujúce siene majú dlážku o niekoľko 
schodov zvýšenú. Nachodia sa v spomenutej už 
Borgiov:skej veži, ktorú dal postaviť pápež Ale
xander VI. a ktorá vo svojej hornej časti zodpo
vedá Sieni Nepoškvrnenej. 

V. Sieň Apoštolského vyznania viery (Sala 
del Credo). - · Na klenbe sú pekné arabesky a 
grotesky. V lunetách sú polopostavy prorokov a 
apoštolov, držiacich v rukách rozvinuté roj:.uly 
(svitky) s veršami proroctiev a článkami viery 
(kréda) . Je tu vyobrazené spolu dvanásť dvojíc: 
Sv. Peter a Jeremiáš, Sv. Ján a Dávid, Sv. An
drej a I:zaiáš, Sv. Jakub st. a Zachariáš, Sv. Ma
tej a Ozeáš, Sv. Jakub ml, a Amos, Sv. Filip a 
MaJachiáš, Sv. Bartolomej a Joel, Sv. Tomáš a 
Daniel, Sv. Simon a M~achiáš, Sv. Tadeáš a 

Ka.ždý nemá možnosť nruvštiviť Vatikán, 
ale kai.clý má možnosť k(1piť si kniiku 
« Va~H„án, Sídlo námestnika. Kristovho )). 
Táto knižlm je tak dôkladne a náwľllc so-

' s t..we)l~, že každý, kto si ju preštuduje, 
bude po-mať Vatikán lepšie, než keby ho 
ua vlastné oči ·videl. Objednajw. si preto 
ešt,e dnes knižku << Vatikán, Sídlo Náme
stníka Kristovho ». Stojí aj s poštovným 
len 2 doláre. Nezabúdajte, že knižka 
« V;:ttikán, Sídlo Náme.stnika Kristovho » 
je prvým a jedinj"ID sloveuským sprievod
com po Vatikáne. 

Zacharíáš, Sv. Matej a Abdiáš. Namaľoval ich 
Pier Matteo ďAmelia, žiak Pinturicchia. V ľavom 
okne sa zachO'VaJy ·zvyšky pôvodnej výmaľby. 

VI. Sieň Sibýl a prorokov (SaJa delle Sibil
le e dei Profeti) má štvorcovú základňu a jej 
klenba je vy:zidobená zväčša námetmi rázu astro. 
logického. V ôsmich osemuholníkových poliach 
riamai'ovali Pinturicc.hlovi žiaci symboly obežníc 
s ich domnelým vplyvom na osudy ľudi. 

1. Ju.piter, ochranca poľovníkov, vezúcí sa na 
orlom dvojspraží. - 2. Mars, ochranca bojovní
kov, vezúci sa cr;.a koňskom dvojspraží. - 3. Ve
nuša, oohrankyňa milencov, ide .na dvojspraží 
býkov. - 4 .. Merkúr, ochranca obchodníkov; má 
z2priahnutú štvorku jeleňov. - 5. J)iana (me
siac), ochraňujúca rybámv, má dvojspražie 
nymf. - 6. &aturn, ochranca,dobrotvorcov, vezie 
sa na dvojspraží drakov. - 7. Apolón (slnce), 
ktorý ochraňuje veštcov, je na. štvorspraží koní. -

];lorgiovský byt: 
"Znll'lvychvstanie Krista Pána >> od Pintur:icchia 

V ľavom popredí je vyobrazenf ptí,pež Alexander vr. 

8. Obrúčková, sféra symbolizuje astrQlogiu a pod 
ňou- sú vymaľovaní astrologovia. 

V 12. tondách vyobra:zené sú príbeliy Isidy, 
Osírisa a býka Apisa, kým v dvanástich lune
tách sú vyobrazené polopostávy sibýl a proro
kov, ktorí predpovedali príchod Spasiteľ-a. 

V sieni je pekná sbiel'ka zbraní a vojenského 
výstroja a krásne arasy s vyobrazením Zvesto
varua a Ukrižovania. 

-lm .. 
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• 
Z R·IM-SKEJ KRONIKY 

-Streda, 2. augusta. - Sv. Ot~ Pius XJ,L 
J;)rijal na 'zvláštnej audiencii vo svojom l~~ 
sídle v Gastelgando1fe vdp. Pavla M. Pekarika, 
správcu psady sv. Anny v Emmaus, Pa a hl. 
ciuchÔ,vného S,druženia isJovenskýoh katoillwv 
v Amerike a p. Jozefa Gondara, direktora 
« Slováka v Amerike » a zástupcu osady sv. 
Jána Nepomuckého v New Yorku, ktorí z prí
ležitosti svätoročnej púte do Ríma prišli Nám.e. 
stnŕkovi Kristovmu vzdať hold synovskej lásky 
a odanosti a poprosiť ho o zvláštnev al?oštolsk~ 
po:žehuanie n~elen pr:e sebav a ~druz~m1e, kt?re 
reprezentovali, ale aJ pre vsetkych swvenskych 
katolfäov ktorí shm:1ou nepriaznivých okoll10-
stí nemoltli prísť do Ríma. Audiencia sa konala 
v tronnej sieni pápežského paláca a mala n~d
mieru srdečný ráz. Sv. Otec niele~ s_. veľkYID; 
záujmom vypočul zástupcov SdTuzema, ale 1 

sám sa interesoval o mnohé veci, týkajúce sa 
sl-0venského katolíckeho života v Amerike i do
ma na Slovensku. Po srdečnom rozhovore, kto
rý trval viacero minút, sv. Otec poďakoval sa 
slovenským pútnikom za preukázaný hold a s 
veľkou ochotou udelil im žiadané pofohnanie. 

UtoľO.k_, 8. augusta.. - V pá.pežs.kom. letnom 
paláci v Castelga.n~olfe bola ge:nerálna &:hô
dz.ka Posv. ko:ngregácie obradoveJ, na ktoreJ. sa 
pojednávalo o oslávení viacerých slU:Žoibníkov 
božích. S.hroma.ždení kardináli, úmdujúci prelá
/1::i a teologicki poradcovia ~sniesli sa ~aj.p:". na 
tom, že sa môže s bezpecnosťou pr1kroc1ť k 
blahorečeniu služobníka božieho Albericha Cre
saitelliho, apoštolského, misionára ~ Cine, _umu
čené.bo roku 1900, a slufobnice bozej Mane De 
Mattias, za!kladateľky Ctiteliek Predrahej, hrvi 
Ježišovej. Potom uznali za opravdivé zázra,ky 
divy, ktoré ,sa staly na príhovor služobnice bo
žej. Margaréty Bourg-eoys, zakladateľky Sestier 
Našej Pani.ej. Napokon vyhlásili, že čnosti., kto
rými vynikal služobník Boží papež Pius X. bol~ 
opravdu hrdinskými. Na :Schôdzke bol prítomny 
aj sv. Otec, ktoi'ý usnese.nia členov Posv. kon
gregáde ohradovej schválil a nesk_o~šie v po
dobe zvláštnych dekrétov dal uvereJlllť. 

Sobota, 2-6. augusta. - Sv. Otec pápež Pius 
XII. vykonal si v predpolndňaj~ch hodinách 
svätoroč.nú púť v Ríme, Ako jednoduchý pútnik 
nav.štívil všetky odpu:stkové baziliJ5.y, okrem 
Svätopeterskej, vó VatBťáne, v ktorej si jubilejnú 
pohožnošť vykonal, keď v ?ej otv~ral s".'. Br~m. 
Hoci púť sv. Otca bola sukromneho razu, Jed
nako nesčíselné zástupy veriacich, ktoré si prá
ve v ten deň konaly svoje pobožnosti v odpust
kových ba:zilŕkách, pripravili Námestrúkovi Kri
stovmu nadšené ovácie. Po vykonaní s.vätoroč
nej' púte v Ríme pápež Pius XH. vrátil sa do 
svojho letoviska v Cas.telgandolfe. 

Utorok, ·5, sept.embra. - V celom strednom 
Taliansku; a teda aj v samotnom Ríme, bolo 
zemetrasenie . Na šťastie nebolo silné, takže ne
narc;ibilo hmotných škôd !.j.IlÍ si nevyžiadalo ľud
ských 9betí, avšak nahnalo strachlJ. obyvatel'st
vu . . Zemetrasenie trvalo len niekoľko sekúnd a 
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malo vlnitý smer. Na niektorých miestach sa 
via.crazy opa..kovalo. 

Sobota, 9. septembra. - Vo Svätopoterskej 
bazilike konala sa jedna z obvyklých verejných 
audi,encií ktoré sv. Otec poskytuje dvaJkrát do 
týždňa pfitnikom, pdch~d~ajúcim d~ Ríma pr_e 
plnomocné odpustky. Putnikov, ktori sa na teJ
to audiencii chceli z.účastniť, holo však toľko, 
že do baziliky sa vôbec nevmest ili Mnohí skla
maní' a smutní museli ostať stáť n.a Svätopeter
skom námestí. Keď sa to dozvedel sv. Otec, ih
neď po audiencii vyšiel na námestie a s preno~ 
sného trónu všetkých požehnal Od toho dňa 
verejné audiencie v Rín1;e ko11;ajú sa_ s~ča.s~e v 
bazilike sv. Petra i na .namest1. VereJne a.udien
cie v Castelgandolfe konajú sa na dvore pá
p,ežské-ho leL11.ého paláca. 

Sobota., 16. septembra. - Pod zá~t!tou_ ~á
pežskej doŕbročinnej spoloônosti a za ucasti :tr
kevných i svetských delegátov temer všetk1ch 
civilizovaných národov Europy, Azie a Amerik~, 
konal sa tuná I. medzinárodný kongres chax1-
ty čiže milosrdnej lásky .. vCi_eľom -k~g~esu_bolo 
preštudovať nielen r?zl1cne. yr:~ticke o,f:á,zkY: 
týkajúce sa duchovneJ a soc1alneJ ~taro_stliyost~ 
Cirkvi, ale aj mofuosť pretvorerna Papezsk~J 
dobroč:ninnej komisie, ktorá doteraz ?bmedziuJe 
svoju činnosť predovšetkým na Taliainsko, na 
stály cirkevný orgán medzi_n~ro~mfoo c~ar3:1t
teru. ktorý by do oboru sv•oJeJ posob~osti .POJ~ 
celý katolícky svet. Ko,~gres ~:3-l v1~cero dní 
a veľmi pekne sa vydanl. Tuna:,s1a tlac ho za.z
namenala ,ako jednu z najvýnam nejších udalo
stí Svätého roku 1950. 

Stvrtoli, 28 septembť:>~. - Z príležitosti sviat
ku sv. Váiclava vo Svätopeterskej bazilike bola 
odslúžená tradičná sv. omša. Zúčastnili sa na 
nej českí i slovenskí katolí,ci žijúci v Ríme, k t o
rí si .potom spoločne vykonali svätoro~1ú púť; 
Popol'Udní v sieni Pia VI. dp. T. Hruiby, ktory 
len nedávno prišiel do emigrácie, mal predná
šku o náboženskych pomeroch v CSR. 

CO Sl MOŽNO OB JEDNA t V 
SLOVENSKEJ, INFOR.fytACNE] 

KANCELARJI VRIME? 
1. Casopis « R IM», Je to jediný slovenský 

katolícky mesačnik v Europe. Inform.uje, 
poučuje, zabáva a prináša krásne obráz~y z 
Večného Mesta i z domova - Predplatne na 
rok: 2 doláre 

2. Knfälm «SV. ROK 1950 » od Jána Okáľa. 
Obsahuje všetko, čo slovenský katolík má 
vedieť o Svätom číže Milostivom roku. Má 
16.7 strán a 17 obrázikov - Cena, 1 dolár 

3. Kni:r..ku «VA TI K A N - SI DL O NA
ME STNI K A K~ISTOVHO» od 
Dr. Ignáca Z~lenk,u. O_bs_aJmje stručné . ~ej_i
ny a podrobny opis Vatikanu, v ktorom s1dlia 
rímski pápeži. Má 235 strán,. 10 plánov, 12 
kresieb a 52 fotografií - Cena 2 doláre ' 
Všetky objednávky aiko aj _ peniaze alebo 

čeky posielajte v registrovanom hste na adresu: 

Dr. IGNAC ZELEN KA 
Casella Postate 100 B. 
Roma, ltali~ 



Zázračný Kristus Medinacelský Katolícky obzor 

Kto zavíta najmä v pôstnu 
dobu do Madridu a ubytuje sa 
napríklad v priestrannom -.. 
úl:1.ľadnom Hoteli Palace, le
žiacom stred mesta medzi 
prepychovými ulicami sv. Je
ronýma a Pradom, zaiste mu 
neuniill:ne pozornosti. dlhý, ba 
priamo nesmierny rad ľudí, čo 
trpezlive čakajú s pátričkami 
v ruke. J€ to azda p01Sledný 
rad z tých mnohých radov, 
ktoré bolo vtdno postávať cez 
vojnu pred obchod.mi ·a potra
viinárskymi družstvami. Prav
da, tento rad, na ro~diel od 
predošlých, neča1ká na vyde
ľovanie potravných článlkov 
alebo, textílií a!ko to ibývaJo cez 
vojnové roky, ale na niečo 

celkom iné. Pokorne čaká až sa uprázdni miesto v kostole pá
trov kapucínov na ulici Medinaceli, a,by mohol dostať svoj poc. 
diel rrri1ostí, !ktoré najmä v ,pôstny čas 11:wjlne rozdáv,a sputnaný 
Ježiš, vyobrazený v peknej maľovanej soche ako vychádza z 
praetoria, keď Ho Pilát :predstavil židom slova.mi, Ejhl'a, Clo-
vek ! 

Každý prvý piatok mesiaca a cez všetky piatky v Pôsoo, 
kostol pátrov 'ka.pucínov je preplnený celých dv,a:dsaťštyri ho
dín. Už vo štvrtok večer veriaci madridský ľud st/avá sa po
sJ.ušne do radu a v nemon ~mpätí čaká na chviľku, ikeď mu 
bude dopriate pohliadnuť na velebnú tvár Božského Spasiteľa. 
a zašeptať vrúcnu modlitbu. Po dlhom čakaní nadíde konečne 
vytúžený o'kamž:uk. Veriaci pre'kročí prall kostola, na ktorého 
hlavnom oltári, na vyvýšenom m,ieste, stojí so s,viazan:ýrni ru
kami zázračný Ježíš Medina.celský. V žiare stá svetiel Jeho 
tvár vyjaidruje obrovský bôľ, ktorý strháva k modlitbe srdcia 
aj tých najzatvrdlivejší.ch. Zázračná socha Ježišova je pred
metom najväčšej lásky madridského ľudu. Madrid si je veľm:i 
dobre vedomý, koľko je dlŽien zajatému Ježišovi Medinacelské
mu za pomoc a ochranu počas troch rokov ukrutnej brúzovlá
dy, ktorú nastolili vo Spanielsku a;na.rchi-S'ti a komunisti za. 
občianskej vojny (1936-l939) . Z preplnených žaláro~ madridL 
ských čiek nejeden vzdych letel k Tomu, ktorý sám bol väz
ňom neveredkých Maurov pred poltreťa storočím. 0$udy teJ"to 
zázračnej- sochy sú rovnalk-0 dojímavé ako zaujímavé. 

Socha zajatého Ježiša dostala sa s inými pätnástimi obraz
mi <;Io Afri1ky, keď mešita v Ma.amore sa premenil'a,. na katolícky 
kostol. Ma•amora bola malou pevnosťou na okolí Ta:ngeru, 'kto
rú dobyli Spanieli v rdku 1614 na rozka'Z kráľa Filipa III. O 
77 rokov neskoršie, v roku 1681, Maurovia hľadali odplatu za 
túto porážiku, z;aútočili na opevnené mestečko a stali sa znó:va 
jeho pánmi. Obrá.neovia_ pevnôstky skoro všeitéi našli smrť v 
boj,i s Maurami. V meste ostalo pri živ:ote iba 35 v.ojaJkov, 176 
občanov a dv•aja pátri kapucíni. Títo sa radšie zriekli slobody 
akoby zanechali sväté sochy a obrazy na pos-pas mohamedán
skej zúrivosti. Ale rozvášnený dav nevercov vrhol sa na sochy, 
zneuctil ich opľúv,a:ním a b'ičovan:ím, a na koniec hodil ich pred 
levov, aby ich roztrhaly. A V'Šak Boh nedopustil, aby divé šeľmy 
boly ukrutnejší~ ako ľudia. 

Už panoval vo Span.iel&ku Karol II, keď tento nariadil, a,by 
rehoľ1níci z rádu Sv. Trojice, zasvätení vykupovaniu zajatcov 

Dogma o Nanebov~atí Pan
ny Marie. Vatikánsky denní:k 
« L'Osservato:re Roma.no » pri
niesol dňa 15. augusta t.r. zp,rá
vu, že na tajnom kardinálskom 
korrzistóriu, ktoré bude 28. ok
tóbra t. r., sv. Otec pápež Pius 
XII. úradne oznámi, že má v 
úmysle vyhlásiť Nanebovazatie 
Panny Marie za dogmu čiže člá
nok viery. Vyhlásenie bude pre
vedené slávnostným spôs.obom v 
bazilike sv. Petra na sviatok 
Všechsvätých. Dogma o Nane
bovzatí Panny Marie bude prvá 
cirkevná dogmá, vyhlásená v 
tomto storočí. Posledná bola o 
Nepo,škvrnenom Počatí P. Ma
rie, vyhlásená 8. decemora 1854. 

Sníf,ený počet kardinálov. 
Pred dvoma mesiacmi zomrel v 
Castelgandolfe pri Ríme vo ve
ku 76 ro'kov J. Em. ndp. kardi. 
nál Ludovít Lavitrano, prefekt 

· Posv. kongregácie rehoľníckej. 
Nebohý bol vyme:novaný za 
kardinála r. 1929, keď bol ar
cibiskupom v Palerme na Sicí
lii. R. 1944 zriekol sa zo zd:ra
viotných dôviod!orv palermského 
a:rtdbiiskupského stolca a izau. 
ja[ ú:riad iprefokta '.Posv. kon
gregácie rehoľníckej;. Jeho smr
ťou snížil sa počet kardinálov 
na 53, t ,akže do, plného počtu 
Posv. kardinálskeho sboru te
raz chýba 17. 

N:nšly sa o.statky sv. Benedik
ta a sv. Scholastiky. Pri prá
cach, súv~stiacich s rnovovyibu
dovaním chýrneho !beneclikitin
ského opatstva na Monte Cas
sino, zničeného za poslednej: voj
ny, foitec'ký:m b-oml>ardoV'a:ním, 
našli dvojitú urn.u s ost~tkami 
sv. Benedikta a jeho sestry sv. 
SchoJ:astiky. Autentickosť sv. 
relikvií kano:nicky potvrdili a 
tým sa vlastne končí dlhý spor 
medzi Monte Crussinom a be
nedrkti:nským opátstvom vo 
Fleury-sur-Loire vo Francúzsku 
ohľadne miesta pochovania 'Zla
kladateľa benediktin,skej reho~ 
Ie. 
Snuť predsedu hollandistov. 

Nedávno zomrel v Bruseli vo 
· veku 80 roko:v vdp. P. Pavol 
S. J ., ktorý -bol dlhší cas pred
sedom boHanddstov. Bollandisti 
sú učení kňalzi, kitorý už vyše 
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350 r,okov zapodievajú sa štú
diom životov svätých, najmä 
mučeníkov. Výsledky svojich 
štúdií uverejňujú vo zvláštnych 
sväzkoch s názv;om Acta mar
tyrum (Skutky mučeníkov). 
Doteraz vyšlo 67 sväz:kov, kto
ré obsahujú životy svätých na 
každý deň kalendá1meho roku 
od 1. januára do 15. novembra. 
Nebohý P. Peeters, nakoľko ov
ládal všetky slovanské a via
cero orientálnych rečí, mal na 
starosti vydávanie živortorv 
svätých Východnej Cirkvi. 

Zvláštne vatikánske známl{y. 
Z príležitosti stého výročia za
loženia Palácovej stráže jeho 
Svätosti vatikánský poštový 
úrad vydal sériu zvláštnych 
známok, pozostá. vujúcu z 3 ku
sov o hodnote 25, 35 a 55 Lír. 
Na .známkach je vyobrazený 
oddiel Palácovej stráže vychád
zajúci z Vatikánskeho mesta na 
Svätopeterske námestie. V úza 
d'i vojvodí monumentálne prie
čelie vatikánskej baziliky a pred 
ňou -socha sv. Petra, ktorý je 
patronom vybranej pápežskej 
stráže. 

« Púť do Fatimy». Pod týmto 
názvom Katolícka filmová spo
ločnosť v Londýne nakrútila 
dokumentárny fi1m o známom 
mariánskom pútnickom meste 
v Portugalsku. Vo filme sa liči 
zjavenie Panny ·--trom pastieri-
kom Františkovi, Lucii a Hya
cinte v Cova da Iria. Film ,bol 
nakrútený s odobrením a. ,za po
moci cirkevnej hierarchie. Uvod 
k filmu napisa:l výípomocný bi
skup westm,insterský ndp. Geor
ge Craven. Film bude premieta
ný ešte tohto roku vo všetkých 
europských a amerických ki
nách. • 

Nedostat-Ok kat.ecbétov v Ja
ponsku. Na kato1fokej univer
zite v Nanzane konala sa nedáv
no schôdzka katechétov z 35 ja
ponskyoh miest. Na schôdzJke 
bolo poukázané na veľký nedo
statok katechétov v Japon
sku. ~eby sa tomuto nedo
staku ,od'pomohlo, počet obráte
ní na 'R,a:tolíc'ku viet"U by sa za 
krátky čas najmenej späťná
sobnil. Japonský misionár Ka!ki
mori vyhlásil, že. v Japonsku sú 
teraz vnútorné pomery veľmi 
priaznivé na šírenie evanjelia a 
o byva-telia dobre disponovaní 
na prijatie katolicizmu. 

a otrOlkov od marockých Maurov, oslobodili za každú cenu vä'Z
ňov z Maamory a dostali nazad sväté obrazy. Po ceilom Spa
nielsku boly usporiadané peňažné sbierky, pričom najväčším 
darom prispel šľachtický rod vojvodcu z Medinaceli. V ďalkla 
tejto pomoci, rehoľník Pedro de los Angeles, ktoirí zahájil vy
jednávania s marockým cisárom, kalifom Muley lsmaelom, čo
skoro dosia-'hnul, že tak ľudia ako aj vzácne rezby dostali sa mi. 
slobodu. Ale Marokánci vymienili si sochu zajatého Ježiša. Ve
diac akej veľkej úcte sa tešila svätá socha medzi veriacimi kre
sťanmi, mohamedáni žia.dali, aby sa im zaplatila jej váha zlatý
mi mincami. Nebolo inej pomoci ako pristúpiť na ich požia
davku. Vtedy sa stal záz.račný div. Keď poviazaný Ježiš bol 
postavený na jednu misku váhy a 2iaČali sa hádzať na druhú 
aJko závažia po troske zlaté dukáty, ihneď niekoľko pár zla
~ých peňazí vyvážilo ťažkú drevenú scthu ~ajatého Krista 
Pána. Sklamaný a rozzúrený dav vrhnul sa na rehoľníkov a 
zajatcov, zadržia! obraz poviazaného Vykupiteľa a chcel ho 
spáliť na ohni. Ale soche sa v ohni nič nestalo, iba čo sa tro
chu začiernila. Ešte aj hladné plamene neboly ta:ké dravé ruko 
ľudia! Mohamedáni potom zamkli sochu do, žalára:, spútali ju 
reťazmi. akoby naozaj bola nrejaikým rukojemcom. AvšaJk v ten 
istý deň vypuknul vo Feze, hlavnom meste Maroka, mor, kto~ 
rému padli za obeť pobláznení väzenskí strážcovia, a ktorý sa 
rozšíril po celej krajine. Ustrašený ľud vynútil na cisárovi, 
aby socha bola prinavrátená kresťanom a odvezená do Spa
nielska. 

V tom čase po andalúzskych krajoch Južného Spanielska 
strašný mor tiež kosil ľudské životy; ale lenčo zajatý Ježiš 
došiel do Cadizu, nemocní sa ihneď uzdravili a cholera presta
la. Zajatý Ježiš poberal sa: potom víťazoslávne do Madridu, kde 
Ho prijruli, prostred mesiaca septembra roku 1682, kráľ s !krá
ľovnou, vojvodca a vojvodkyňa z Medinaceli, kastílSika: štátna 
rada, celá šlachta a obrovský dav nadšeného a zbožného ľudu. 
Pochodovalo cez mesto 211 vyslobodených zajatcov, ·ktorí niesli 
na ramenách vykúpené sochy a obrazy. Sprievod uzavieral-a. 
krásna postava Krista Pána, s tvárou pla,meňami ohorenou, so 
sputna:nými ruka.mí, a na prsiach so škapuliarom rádu Sv. Tro
jice, ktorý vykúpil z maurského zajatia Toho, ktorý prišiel vy
kúpiť na svet celé ľudské pokolenie. 

Po politreťa storočí, Kristus Medinacelský musel byť opäť 
vykúpený. Počas strašných dní roku 1936, boľševícka horda 
chcela pokálať na polená sochu zajatého Ježiša. Ale ziskuchti
vosť a"kéhosi komunistického pohlavára, ktorý chcel zbohat
núť na predaji tohoto umeleckého diela, prekazila tento van
dalský čin. Republikánska vláda žiadala nesikoršie na?1päť so
chu, a keď ju dostala do rúk, zajatý Ježiš musel znova prejsť 
krížovou cestou, so zastávkami vo V alenc:ii, Barcelone, zámku 
Figueras ... Po skončení občianskej vojny, šiel spútaného Ježí.~ 
ša po drulhý raz vymeniť zo zajatia - tento raz do 7.,enevy -
v mene víťaznej armády vojenský ka;plán, dp. Laureano de l'as 
:Munecas. Konečne, dňa 14. mája 1939 vrátil sa do Madridu zá
zračný Kristus Medinacelský. I tento druhý Jeho návrat bol 
víťazoslávny. Od toho času prebýva vo Svojom chráme, po
čúvajúc modlitby, pomáihajúc v potrebe a utešujúc v zármutku . 
Jedna zbomá legenda hovorí, že zajatý Kristus vysiyši jednu 
z troch prosieb, prednesených pri prvej návšteve v kostole Me
d.inaceli. A vskutku, nebolo ešte počuť, že by zájatý Kristus 
Pán nebol splnil dakomu jednu z troch prednesených 1fadosti-

Na úpätí oltára, pod zázračnou sochou Krista Pána., stre
távajú sa k.Jaždý piatok v Pôste a potom cez celý rok, ponorení 
vo vrúcnej modlitbe, šl'alehtici aj obyčajní občania, boháči a 
chudobní, šťastní i nešťa.stní, prosiac Božského Vykupiteľa o 
milosti, ktoré duša viac potrebuje ako telo každodenný chlieb 
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LEGENDA o MATERINSKEJ RECI 

Tri razy poslal Boh am.je1ov svojich na tú;,to 
zem. 

Prvý raz., keď dokončil stvorenie sveta. Vtedy 
ich na siedmy deň s.volal a pozval pozrieť oiblo-

hu, zem, a stvorenia na nej. 

Stalo sa, a:ko chcel. 
A anjeli oslavovali Stvoriteľa, lebo zo všet

kého, čo len bolo na oblohe, i na zemi; z veľkých 
svetov, i z nesmierneho počtu hviezd a závrat
ných diaľav, priam tak, ako z najmenšieho plt'á
šku bolo vidieť nekonečnú múdrosť večného 
Tvorcu. 

Krásne bolo nebo i ·zem~ krásne svetlo i tieň, 
svit slnka i jagot hviezd, velebné morské šíra
vy, zlaté stuhy riek a potokov, vábne hory i 
roviny, lesy i polia; rastliny, stromy i drobu
linké kvietočky, pestré boly živočíchy na su
chej zemi i v Mbkach všetkých vôd, nádherné 
vtáctvo i motýle. 

Najviac sa im však páčil oloveik. Cez jeho 
krehké telo premkala podoba Božia, nesmrteľ
ná duša. Clovek bol korunou tvorstva. 

Anjeli boli nesmierne spokojní a prespevovali 
Bohu Otcu nebeskému chválospevy, wké ľud
ské uC'lrn Tui:kdy nepočulo a ľudský jaeyk nikdy 
nevysloví. 

Vtedy boli na zemi prvý raz. 
Druhý raz sa dostali na ňu skoro po vyhna

ní prvýcih rodičov ·z raja. Vtedy bol na nej ešte 
len jediný hriech, dedičný. Ľ.tidstvo bolo dobré 
a každodenn~, každú chvíľu dňa i noci, chválilo 
Boha a ďakovalo mu za pomoc pri n amáhavej, 
znojnej práci. 
Keď sa anjeli, okrem strážnych anjelov, vrá

tili do neba, spytovali s a. Boha, či by nebolô 
dobre dať ľuďom rozličné ,zinaky a znamenia, 
ktorými by sa od-seba rozoznávali, a-ko . sa ro
zoznávajú vtáci !)€Strosťou farebného peria, a 
kvety nádherou a ľúbeznosťou vône. 

- Krajšie by bolo - mienili - keby Ta aj 
ľudstvo velebilo svojou rozmanitosťou. 

I učinil Pán po vôli, lebo t a-k bolo v Jeho• plá
noeh a úmysioch. 
Keď potom, po dlhýr;h rokoch, anjeli znova 

sostúpili. na zem, našli na nej veľkú rozličnosť 
rečí. A k•aždá bola krásna, a,k sa jej slovami 
zvelebováil Pán, hlebo ,preuk~oovala sa láska 
k bližnému, krásna v plnení každodenných :po
vinností, v modlitbách alebo piesňach. 

Reči boly nádherné : jasné ako horské stu
dienky a ľubozvučné ako hlasy samých anjelov, 
lebo ľudstvo bolo už zlé, skazené. Odvrátilo sa 
od Stvoritel'a, pohŕdlo darmi Ducha a hrozilo 
nebezpečenstvo, že zneváži aj najväčš-í -skvost 
- reč, ktorá je Po duši a slobodnej' vôli naj
väčšou prednosťou človeka. 

I prosili anjeli Boha Otca nebeského,: 
- Pane,. daj každej, reči nejakú mimoriadfnu 

moc, čo by blažila a odmieňala tých, čo ju pou
žívajú na Tvoju chválu a pre dobro svojich bliž
ný0h a trestala tých, čo ju ,zneucťujú a zneva
žujú .• 

I dal Boh reči k~ždého- národa- moc spájať 
srdcia všetkých jeho prís~ušnílwv, udrž.ať ich 
sviežich aj v najväčšom utrpení a hojiť rany 
o,dlúčenia v cudzine. 

- Každý musí ostať verný reči svojho rodu, 
reči, ktorej ho učila matka - končil Pán. -
Kto sa jej, spreneverí, kto inú nad ňu pový~, 
alebo ju zbaibele zradí; toho bude trápiť večný 
nepokoj duše a na čele bude nosiť hil'ag ju.~
skeho zradcu. Takého nebudú mať Z8: nič- a;ni 
ti, pre ktorých zrádzal. Od toho ani modlitbu 
nevypočujem. A jazyk, poškvrnený odrodilst
v:om, na večné veky bude žrať oheň, priprave-
ný Di~blovi a jeho pomáhačom. · 

Nuž, taiká vzácn a je materinská reč, taký má 
pôvod a ta,kú moc. Beda tomu·, kto jú zradí. 

Ján Domasta. 

Slovenky z Whiting, Ind. 
na večiedrn poézie d p. Rudolfa Dilonga a p .J. Okáľa 

Horný rad zľava na pra vo: Pani S'mola r, pa.ni 
Kováčik a p ani Kristina -Bleskáň, veľka horliteľka a 
rozširovateľka "Il:íma » . 

Dqlný r a d: P a,ni A. Mo:ces, pan i Greško a pani 
Pišku.r. - F oto: M argi ta BleskaJ1. 
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Uspech knižky « Svätý rok 1950 ». Knižka 
« Svätý rok 1950 », ktorú napísal redaktor Ján 
fOkáľ a ktoirlÚ vydaO.a ,Sílovensiká ;in!orm~á 
kancelária v Rime ako prvý svä:zok Slovensikej 
katolíckej knižnice « Rím», mala nielen morá;l
ny, ale aj hmotný úspech. Za necelý rok minul 
sa nám s:koro všetok náklad. Ostal nám už len 
meniší počet exemplárov, ktoré, dúfame, do 
konca .Milostivého roku všetok vypredáme. Kra
jania, ktorí knižku « Svätý rok 1950 » ešte 
nemajú, majú teda poslednú pTÍležitosť obj.ed
nať si ju. Musia sa vša:k s objednávkou popo
náhlať, lebo ľahko sa môže stať, že kto sa s 
objednávkou oneskorí, knižku << Svätý rok 
1'950 » už nedostane. :Knižka « Svätý rok 
1950 » je najikrajšou a najužitočnejšou pamiat
kou z Ríma na Svätý rok 1950. Stojí aj s po~ 
štoviným len 1 dolár. 

Tretí sväzok knižnice «Rím». Ako sme už 
oznámili tretí sväzok Slovenskej katolíckej 
knižnice « Rím » bude mať názov « Svätá Sto
lica ». Táto knifäa bude obsahovať state o ka
tolícikej ihierarchii (rpápežovi, kardináloch a 
biskupoch), pápežskom štáte, pápežsikej kúrii 
(posvätných kardinálskych :kongregáciach, cir
keW1ých súdoch a; kancelárskyeh úradoeh), pá
pežskej diplomácii, pápežskom vojsku, pápež• 
skej dvorskej družine, pápežskych divorskych 
úradoch, páJpežskej kapele, pápežskych rytier
skych radoc,h a vyznamenaniach, pápežs:kýcli 
vysokých školách, ipápežskych akadémiach a 
v.roelávacích ústavoch v Ríme. V kni2Jke bude 
celý rad krasnych obrázko'V a uzitočných a
dŕies. Knižka « -Svätá Stolica » by mala vyjsť 
koncom tdhtoi alebo začiatkom ibudúceho roku. 
Ak sa však medzitým medzinárodná situácia 
nezlepší, vydanie knižky odložíme na príhodnej
ší čas. 

Pamiatky na Svätý rok. Ako sme už oznámili, 
máme možnosť sprostredkovať našim čitateľom 
tieto krá.sne lacné ,pamiatky na Svätý rok: 1) 
Pápežské požehnania v slovenskej alebo angli
ckej reči na krásny~h papierových blanketách, 
ozdobených podobizňou Sv. Otca a vyobrazením 
odpustkových !bazilík (cena: 1,50 dol.); tie isté 
požehnania na umelecky vypracovaných perga
menových blanketách (cena: 2,50 dol.); 2) Ru
žeúce 5 desiatkové s križikami obsahujúcimi zem 
z rímskych kataJkômb a požehnané sv. Otcom 
(cena: 1,50 dol.); ružencé 15 desiatkové (cena: 
3 dol.); 3) Gramofonové dosky, na ktorých je 
zaii;:.hytený hlahol svätopeterských zvonov a pá
pežské požehnanie « Urbi et Orbi » t. j. mestu 
Rímu a celému svetu (cena: 1 dol.); 4) Jubi
lejné medaJ1e s podobizňou sv. Otca a vyobraze
ním Svätej brány (cena: 1 dolár). Okrem toho 
máme možnosť dodať naším čitateľom aj aké
kolvek iné pamiatky z Ríma alebo Vatikánu. 

Obr~ amerického vojen,ského cintorína v An
ziu. Krajanom, ktorí chceli mať nejaikú pamiat
ku z Anzia, odkazujeme, že im môžeme zado
vážiť krásny farebný obraz tamojšieho vojen
ského cintorína, kde je pochovaných 35.000 a.. 
merjckych vojakov a kde odpočívajú telesné 
po.zostatky aj viacerých Slovákov. Na obra;ze 
okrnm cintor-ína, uprostred ktorého sa týči a
merická zástava a križ s nápisom « Anzio, A
merica for Liberty » vidieť tiež pobrežie, kde 
sa vylodily americké vojská a kde sa odohrala 
pamätná bitka. Obraz vojenského ci!l'.lltorína v 
tA,ru.iµ, 1ktpréhio zmenšenú reprodukciu priná
šame aj v našom časopise, namaľoval ohýr
ny umelec Al. Lecoque. Obra;z je 19X 14,5 in
čov veľký a sto1í aj s poštovnými trovami 1en 5 
dolárov. Upozorňujeme na tento krásny obraz 
aj všetky slovenské organizácie a spolky, kto
rých členovia z.ahy~uli pri Arnziu. 

Galer.ia. predplatiteľov. Galeria našich pred
platiteľov vzrástla opať o niekoľko novýeh. 
NiektO!I'ých nám získali naši horlitelia, ostattú 
sa sami prihlásili. USA: Anna Korno, Ecorse, 
Mioh., námzí.skala Mary Mancos, Helen Andrej,
ko, Annu :M1halov a Petra Hrica z Ecorse Mich. 
a Annu Green, z Detroit, Jvlich. Mary Cervenčík, 
Chicago, Ill. nám získala Jána Zigmonda z Chi
cago, lll. Kristina Bleskáň, Whiting, Ind. nám 
získala Rose Janosta, Blue Island, m. Janko 
Stef"ka, Chic~go, m., nám •získal Jána Klobuč
níka z Chicago, ru. Sami sa prihlásili: Rev. 
Paul M. Pekárik, Emmaus, P~, Helen Serek, 
New Brighton, Pa, Mikuláš Milko, Birmingham, 
Ala., a Johanna Antoniak, Cricago, ru. - Bra
zília: Pavol Cičmanec, Apuearana, sa sám prih
lásil. - Austrália: Michal Billy,Gauler, So. Au
strália, sa tiež sám prihlásil. - Argentina: 
Prof. Dr. Zatko nám priviedol prof. Dr. Ing. 
Antona Bugana a J. Hudzoviča. - Všetkých v 
našom kruhu srdečne vítame a horliteľom za 
láskavosť ďakujeme. Mená tý:ch, čo si predplatné 
iba obno;vujú, pre nedostatok miesta nemôžeme 
uverejňovať. 

Albllllll dobrodincov. Na podporu časopisu 
« Rím » a na ciele Slovenskej Informačnej Kan
celárie v Ríme dobrosrdečne obetovali títo 
šľaohetnf dárcovia z USA: Rev. Paiul M. Pekárik, 
Emmaus, Pa, 30 dol., Jozef Gondar, New Yor.k, 
N. Y., 25 dol., Paul Sakmar, Johnstown, Pa, 10 
dol., Mary Cervenčík, Chicago, Ill., 2 dol., Ma
ry Karo.tor, Chicago, IU., 3 dol., Ján Okál, Whi
ting, Ind. 7 dol. a Ján Smur~k, New York, N. 
Y., 5 dol. - Na sv. omše v rímskych odpust. 
kových bazilikách: Sr. M. Genovefa Jusko a 
priatelia, Perrysville, Pa, 20 dol. Paul Sakmar, 
Johnstown, Pa, 10 dol., Janko Stefka, Chicago, 
Ill., 2 dol. - Pán Boh zaplať! 

r 
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