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CHRISTMAS 
. Chnstmas is c.~lebrnted. through-O'J!,t ltaly wiťh 

.solemn ,ceremoni.es (l,n:d gľea;t; religious f et'1.1qu,r . 
E1ii1ervywhere in l ta!r the custO!'l,. of the Presepie,, 
iriitia,ted b:y St. JJ'rancis, has l,foen ad-Opted, ,iŤi(,1 
lto·nie.s w~lcon~~· the bifth of the Redeemer and 
surround .. it uJ,,ithť<t su;eetly poet.ie atmo~phe;re. 

T h ere wgs #T(l,e,,, npt sa ver!}" i!,istaht and. st;ill 
remembeted · by some, when (/hrist~s W~ek was 
m~~óunced by fhe pifferari or za:mpognari. · Th-e 
C,l~stom , has aisappeaľed and ·the, ,Pilf~<1ro is n'ow 
!!nty ·~ee,:i, /rom,, tiine tó time on inc1:easi1tgly tare 
oecasi01:is1, tq si~g l:>eJm:e the cradle 'of the new-

_ born L ord. . 
,But"the custom of hearing the thre·e Masses has 

s.till s1trtiived fr-om·tlie Án(;ilmt Ghurch: the_ fir.st a.ľ 
111.'idnight ·on the 24th-25th; the second ut dawn, 
f!l}, the 25th; a11d the third about m iä-d ay. For.
m erlr the Po:pe , u.se:d to "!elebrate, all 1,:hree - the 
firs~ at. ~Santa • • 'iVJaria .Maggfo7:e, th.e srco-tul ·at !$ant 
A.:nastasia, b.efow the:. Pálrťtin~•, and the thinl. a,t 
St. -pétiif'i. · Tlie Po_pe 11-0. lQng~ľ cc,Zebrates them 
ne.iv, b u t the ·costum' lu,1.s rérnained · 

Mi:dnig1it Jl1.a$s, s·léôul<l be fi~a,,i at. Santa · Maria. 
1t1lag.g,iore w1i:en ťh,e R,e-li.é o1 tlie H oly- CT:<itl-lé is 
carrú1d in P roces~io)1r. 'ľhe midnight Messa, at 
~án ia; Maria M,iggiore .. is._also ver.y imp1:e.isive and 
-is ,rior.e (l,t:te.'nded by tfié. pc}z>ulácé. But Íhe ,ni~l
nih,gt serv ie es ·aľe ver:ľ itri.pŕ.essive tliroagh,>t,t· ita:lý., 
li'f.ú] pa:r,,ticu:larly. in the Jiíi•anciscan Cliurches, as it 
musť not b,e fqr.getten t!h(l.t St. Frnn<;is wa:~ the 

. cieator of. the 'Presepio . 
A ivell knowii A.merican sculpt:or: ancl writ,eľ, 

W . WJt.m-0re S:to'ry, in his gq,nial book. " Rob<~ di 
~ omfa '·', $f>.. (lP,:,erib:e;; t.Jie popula1· Santis,sjm,-0 Bam• 
h~o of _{l'raffoeli,. thé E'rafl,ôšccm C1um;li of Rom.~ 
Qn tlie Capiľq,l llill: 
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rN ROME 
ln tlie Am-coeli the whole oj one of the siťle

chapel.'i is devoted to the exhibition of the birth. 
of Clfäist. fo; the. fore!!,ľ0tL1ul is a ·Grotto, iii which 
is sea.te</ the Virgin Mitry wi~h Joseph at her sicle, 
tťnd lih!3 mirt;1,culous Banibino in he1· lap-. brime
(Í,_i<,itely be"fiiml, are an ass and an ox. On one 
si.d~ kneel th~ shepherds mid k.ings Ú1, aclorati.on; 
evid above,_ God the Father is wen surrouiided by 
crows of clienibs. and (l,ftg,els pl<iying 01~ instru
ments, as the eärly pictures oj Raffaellô. ln lhé 

ba_ckgr-ound, i.s a scenic repľesantation of a pastoral 
lándsca.pe, on, which, al_l the skill o f ·th,e scefl,epaín 
ter is expendeil. Shepherds guarcl their flocks far 
ctwciy, reposing · wuler palm-trees or stctnding on 
green slopes which glow in the SUJ1$hine. ľlw 
dist(l,nces wid peľspeitív,e are aclmirab/e. 

In the m,icf:dle ·grvund i:s a Cľysta.l fmmtciin of 
glass, nenr which „héep,, pH1,tertuituraUy white, 
a.fld macle of -real wool a.,ul cutton, cire f eeding, ten
ded by figui·es of slwpherds c<tľJ.ied in wool. Still 
nearei;, cóm_e women bearing great baskets of recd 
orar+gés, and otlier f ru_its on t,heir heads. Áll the 
nearer- figu.res ,1.re fuľZ sized, carved in ·ťVood, p<tin
teť( a1uť ďre.ssed in approp,ľiete robes. The mira· 
culou,s B.amihino is painted in a whithe dľes.s, 
rnhid,,, is Cľli,sted over with m(i~n?ficent di<unon.ds, 
errťeral~s and rubies. 'The Virgin also wears in 
her eärs ' sup erb diamoncl pendant.s. The genentl. 
of tlťe sc·eriic show i.s aclmimble, cuul crowds f lock 
to it aná press a.bout it all clay long . 

While this is . ta.king place on one sicle of the. 
chiirch:' on the other is ~ very if,ifľerent a,id quiie 
ás sín,gular exhibitio11;. Arounil one 9f t lie antique 
columns ct „t(J,ge is e rectecl, /rom, i_vhich little nw.i
Jens ,a1'e reciting, with ewry kind of pretty gesti
ctd:at.©n, sennäns, di,alogues and little speeches, ifi 
exp l<t~wtion o/ the Pú~sepiô oppo.síte. S.oJ,Úetiliics 
tuio oj th:'!;!,m t:tre engqgéd,, an alutrna:te quesúons mul 
ansiper.~ ctÓ<iut the myste,:ies oj tl1,e btca,rnation 
and :th.e Red,emption. , SpmetimP-s the reoitation is 
a ,.P}teo1~s~d6f!U:ipúon of. the ágony of the Savi:ór cuid 
tlie sufjeri1_1:,;_s of the ľ\,ladoriná., the greate15t stre,ss 
being, hoio~ver , alwayS' lcdcl uppn the Ubtt'3ľ. All 
these lftt:l'e ,\'J)eeohs h(we been ·1;1tr~tte!'-' f or the,n by 
thei_r priest, or some refigi(jJUS fr iecl, ednírnitted to 
n,t.(!.mory., and practised with appr:apriate _g'estur.es 
over and oveľ again (tt home. Their little piping 
voice.~ ltľ~ sometim.es g,1,1,,ilty of · such comiq break1; 
and cha1~ges, tlu,./, the · cŕo,uid abou.t ťhem rustl~s 
into a 1nu,rrnur,o.us lau,ghter . 

Thes.e children• M ·!il aften very .beatiful and gma 
eéfl/,l,, (Lnd tfuár C01!1,ÍC(tl liítJ.e ·gest:ures and intorw- . 
ti.~ns, theiľ ciasping of hands and rolli,~g ,u,p of 
e;,es, ha11e a ver:v·: am1,1,si,1,g (1,ni!, intere:s•tir~g ef-
fect . . . · 

In a iboľd, the Ch'riš,tmzcs se4s011, is ín Rome tft.e, 
. huppief and liigliteľ, anti. J~di qf · the i,1iner joyf ul- _ 
n·ess. 

Frrnn R.ome. ,/rom CáLholic. Rome thís .~mne. 
se(lson, ihi_s ,same. foy·'was spreaA, áll over the wotld, 
~nd iww etlso A·IJIBľica, a.long cill December, i,~ . 

PETER C. CRTMlNELLl 



HLAS s v. OTCA 
Odkaz Námestníka Krísto·vbo Katoltkom v ČSR 

Budia vám môžu odobrať slobodu, môfu vás trýzniť, verejne 
hanobiť a uvrhnúť do okov, ba môžu vás i na smrť odsúdiť, no 
nemôžu vyrvať z vašich duší katolícku víeru, ani poškvrniť va
še svedomie. Ak chcú, môžu z vás učiniť mučeníkov, ale vrúcne 
prosíme Boha a pevne dôverujeme, že z Vás neurobia zradcov 
kresťanského náboženstva, kým len budete všetci s pevnou vô• 

Fon verne poslúchať božie a cirkevné zákony! 

Úryvok z Apoštolského listu pápeia Pía XII. 
nadbiskupom, biskupom, kňazom a veriacim v ČSR. 

(Sviatok Krista Krála, 28. okt. 1951) 

Ctihodní bratia a milovaní synovia! Pozdrav 
a apoštolské požehnanie. 

Vrúcnejšou láskou milujeme tých, ktorí žijú v 
ťažkých rpodmienkách a znášajú protivenstvá 
najmä pre svoj.u nezlomnú vernosť a horúcu lá
sku k Božskemu Vykupiteľovi a Cirkvi, ktorú 
on založil. S strúchlivým sl'doom vidíme, že i 
Vy patríte do počtu prenasledovaných. Veď vie
me, že katolícke náôoženstvo, nad ktoré nemáte 
vo svojich dejinách nie slávnejťieho, nič súcej
šieho, čo by viac podporovalo a upevňovalo 
svornosť a pokoj, ,nič, ,fo by väčšmi osožilo spra
vocllivosti a láske, ochraňovalo ľudskú dôstoj
nosť a napomáhalo civilizáciu, toto katolíeke- ná
boženstvo je teraz, žiaľbohu, alebo zbavené pa
tričnej slobody, alebo sa mu kladú do .cesty ta
ké prekážky a všemožné ťažkosti, že len ťažko 
môže '.Plniť všetky svoje úlohy, hlásať súkromne 
i verejne svoje príkazy, prenikať svojou blaho
darnou silou duše jednofävcov, rodín, škôl a 
všetkých občianských vrstiev na ich všeobecný 
úžitok. Vieme, že vašich biskupov buď uvrhli 
do žalára alebo ich držia v koncentračných tá
boroch, alebo ich strážia v ich rezidenciách, a
lebo ich napokon úzkostlivo dozerajú a sliedlia · 
ešte i vo vykonávaní ich svätého úradu. 

V takých istých bolestných podmienkác~ sa 
nachádzajú i celé stovky ,kňazov, rehoľníkov, re
hoľníc a svetských veriacich, ktorých len preto 
pokladajú za nepriateľov, 1škodcov a rozvratní
kov štátu, lebo sa húževnate pridržiavajú úprav 
a príkazov katolíckej Cirkvi, neohrozene ich brá
nia a snažia sa ich uviesť do života. 

To však im je vyznačením a nie hanbou! Veď 
kresťanská náuka, ak sa do nej nedostaly blu
dy, neodporuje ani dobru občanov, ani dobru ná
rodov, a'lli dobru štátu. Ba naopak, ona stme
ľuje, posilňuje a upevňuje základy ľudského 
spoločenstva, rovnomerne rozdeľuje jeho prá
va a povinnosti tým, že neporušene chráni slobo
du všetliých a pod vedením pravej spravodli
vosti volá a privádza ich ku sporiadanému a po
kojnému blahoôytu. Katolícki občania istotne 
nezaostávajú za nikým ani v láske k svojeti ani 

v zachovávaní zákonov a v úcte ku predstavite
ľom verejnej moci, kým sa im nenakazuje niečo, 
čo je v protive s ich kresťanským svedomím a s 
právami božej Cirkvi. A preto, ak sa hľadá sku
točné dobro ,štátu, netreba im klásť prekážky, 
netreba ich stíhať nespravodlivými trestami pre 
ich neochvejnú vernosť ku starootcovskej viere, 
ale majú sloibodne a verejne vyznávať svoju vie
ru, svoje názory, učenie i život. Keď sa tak 
usilujú konať, hoci im hrozia ,preveľké nebezpe
čenstvá, prevádza ich úcta nielen katolíkov ce• 
lého sveta ale i obdiv všetkých ľudí dobrej' vôle. 
Väčšou úzkosťou však naplňajú ná:šho ducha 

všelijaké úskoky, :ktorými nútia mládež a útle 
deti, aby odhodily kresťanskú vieru a mravnosť, 
a tak opustily zásady a normy, ktoré majú 
stvárňovať tento útly vek, zachovať jeho nepo- -
rušenú nevinnosť, živiť čnosť a vychovať obča
nov, hodných katolíckeho mena, (Vidíte Ctiho. 
hodní bratia a drahí synovia, o akú závažnú vec 
ide!). Ak mládež nekráča správnou c-estou, lež sa 
uberá, obratá o jas nebeského svetla krivolakými 
chodníkmi, ktoré vedú ku lákavým náruživo,s
tiam, niet pochyby, že utrpí veľmi veľké škody 
nielen ona, ale i ,budfa::e pokolenia Vášho ľudu. 
Preto načím. vypnúť všetky sily, aby sa vyhlo 
tomuto skazonosnému zlu. Načim sa Vám vše
možne usilovať, atby mládež dospievala zdravá 
a mravne bezúhonná, aby bola vyučená v kre
sťanských mravoch, ktoré jediné ju môžu za
chrániť pred neresťami a povzbudiť ku čnosti. 
Vážne napomíname najmä otcov a matky, aby 
nešetrili v tomto ohľade nijakými starosťami a 
námahami, lebo v terajších okolnostiach majú 
oni prvoradú povinnosť čím starostlivejšie dopl
niť, čo nemôžu vykonať kň::J.zi, učitelia a profe
sori. 

Ešte jedna starosť sviera úzkosťou naše otcov. 
ské srdce. Presvedčili sme sa totiž, že sa u Vás 
veľmi usilujú, a to zdanlivo pravdivými obvine
niami i otvo'renými očerňovaniami odvrátiť ve
riacich, a;k by .sa to dalo, od jednoty katolíckej 
Cirkvi a najmä od jej zá:kla.du, od tejto apošt. 

(Pokračovanie na str. 104) 
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PRAVÝ SMYSEL VIANOC 

Prijímajúc raz na audiencii členov americlté
ho parlamentu, sv. Otec pápež Pius XII. nazval 
Vianoce zroclením slobo<ly, čím vystihol podsta
tu veľkej udalosti, ktorá rozpoltila svet. Na
skutku betlehemské Dieťa, kt-0ré prišlo na spá
su a záhubu mnohých, pre ľudí dobrej vôle bo
lo a je Vykupit.eľom, ktorý nám znovu doniesol 
sloboclu, lebo vykúpenie znamená práve oslobo
clenie. Boli sme otrokmi a Kristus nás vyslobo
dil z otroctva hriechu, ktorý plodí nekonečnú 
smrť. A hriec.hom je jak hospodárska poroba 
- plocl nespravodlivosti -, tak politicli:á l)oro
ba. - plod 1.ueváženia neodcudziteľných práv 
člo"·eka. Kristus sa narodil, aby nám prinavrátil 
slobodu dietok Božích; a ua.roclil sa v maštali, 
- chudobnejšie než tie najúbohejšie stvore
nia -, aby oslobodil všetkých. 

Vtedy, keď sv. Otec podal túto jasnú definí
ciu Vianoc, z dennej tlače sme sa dozvedeli o 
poslednom proteste čs. biskupov proti totalit
nej politike, smerujúcej k porobeniu samotnej 
cluše občanov. Lebo snahou každého bezbožného 
alebo modloslužobného režimu, založeného pod
ľa vzoru apoltalyptickej bestie, je zmocniť sa 
nielen tiel ale aj duší. 

Taký režim chce mať ľudí napospas, ľudí ce
lých,, prestrašených a poddajných, ako keby ich 
život a smrť závisely od tuzemských mocipá
nov, bažiacich po uchvátení božich práv alebo, 
ako sa hovorí, usilujúcich sa. vydobyť pre Céza
ra ati to, čo je Božie. 

Toto je dôvod, prečo pápež hovoril vtedy aj 
o revolťtcii. Narodenie Pána v Betleheme bolo 
začiatkom nesmiernej revolúcie - prvej a jedi
nečnej - , z ktorej sa zrodily alebo od ktorej 
odbočily všetky ostatné, revol(1cie, lttorej cie
ľom je oslobodiť ducha od cézarimnu. 

Preto Božské Dieťa už od svojich prvých dní 
- od kolísl<y - stalo sa a bolo znamením od
poru a vyvolalo bnev najuepokojnejšieho orieu
talJ1eho tyrana (Herodesa Veľkého); tak ako ne
skoršie vzbudilo proti sebe a svojim stúpencom 
zášť kast, natisnutych židovskému nároclu, a 
zlobu rímskej moei, ktorej preclstavii;el'mi boli 
ľudia ako Tibérius a Nero. 

Za w, že mystický Kristus oslobodil od čas
ných otroctiev svedomie, oslobodil dušu, aby jej 
znovu umožnil nerušené obcovanie s Bohom, ako 
sa patrí na dietky Večného Otca, za to, že zno
vu vznietil v srdciach lásku ako spájacie ohnivo s 
Bohom a ľuďmi, namiesto rozkolov vyvolaných 
nenávisťou a jej bratom strachom, nastaly pro
ti nemu prenasledovania a herezie, cézaropa1liz~ 
my (štátne cirkevníctvá) a tyranstva všetkých 
druhov. 

Tá.t-0 . sloboda stálal veľa ln-vi. Krvi Nevinného 
a krvi jeho Iia.sledovníkov. A preto Vianoce si, 
vždy nové. V národe alebo kra,jine, v k torej by 
sa len jeden rok pťestaly oslavovať, znamenalo 
by to, že človek sa tam stal znovu otrokom, že 
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cluch bol znovu zapredaný, že Kristus bol o
päť nútený utiecť do Egypta. Nastala by tam 
noc. Koniec človeka. Jeho smrť ako človeka. 

Boj, ktorý vedie dueská Cirkev, spočíva stále 
ešte, ba viac ako inokedy, v pokračovaní vyku
piteľského diela, v uskutočňovaní revolúcie. Ke
by Cirkev v tomto boji ustúpila, bolo by po slo
bode vykúpených; ich miest-O by zaujalo stádo 
ssavcov, ktorým by sa vydelova.] poknn podl'a 
služobenél10 znaku, ktorým by boli poznačení. 
Ich žalostný osud by pohol k slziam aj gorilu, 
prizel'ajúcu sa cez haluzie stromu ako stavajú 
nové piramidy pre nových slávybažných farao
nov. 

Igiuo Giordani 

Odkaz katolíkom v č SR 

Pokračovanie zo str. 103 

Stolice. Rímskeho Veľkňaza op:i.sujú ako ne-• 
priateľa Vášho ľudu, hoci v skutočnosti je lá
skavým otcom, ba zachádzajú až tak ďaleko, že 
mu prilpisujú prípravu novej, strašnejšej vojny, 
hoci on nielen že nič nezameškal, čo bolo v jeho 
moci, aby uľahčil úzkosti, bôle a nešťastia pos
lednej vojny, ale ani teraz nič nezanedbáva, čo 
by mohlo podporiť a napomôcť svornosť a po
koj všetkých národov. 

Nech však nik neklesá pre tieto úzkosti na du
chu, Ctih. bratia a milovaní synovia. Nech nek
lesajú na mysli predovšetkým duchovní pastie
ri, ktorých osobitnou- od Boha danou povinno
sťou je živiť vieru svojich ovečiek, podporovať 
čnosť a upevňovať čim užšie spojenie s touto a
poštolskou Stolicou. Iné a ťažšie búrky prežil uz 

, váš ľud v minulosti. Neraz boli vaši predkovia 
postavení pred voľbu: buď hrdinsky podstúpiť 
mučeníctvo, alebo zaprieť otcovskú vieru. A jed
nako s nepremôženým duchom si ·zachovali ka
tolícke náboženstvo, ba spečatili to neraz i vlast
nou krvou. P oznáte dobre slávnu minulosť va
šich národov. Nasledujte ju so vztýčeným če
lom, vedení pevnou nádejou, že Váš vzor ver
nosti a hrdinskosti bude predmetom obdivu u 
mnohých, keď budú bludy ·zahnané a Cirkvi sa 
vráti patričná sloboda. Zapamätaje si najmä to
to: Ľudia vám môžu odobrať slobodu, môžu vás 
trýZJ'liť, verejne hanobiť a uvrhnúť do okov, ba 
môžu vás i na smrť odsúdiť, no nemôžu vyrvať 
z vašich duší katolícku vieru, ani poškvrniť va
še svedomie. Ak chcú, môžu z vás učiniť muče
níkov. ale vrúcne prosíme Boha a pevne dôveru
jeme, že z Vás neurobia zradeov kresťanského 
niboženstva, kým len budete všetci s pevnou 
vôľou verne poslúchať božie a cirkevné zákony! 
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KRESTANSKÁ 
, 

LASKA 
Zaiste hlavným rysom Ježišovej osobnosti je Jeho láska k 

Otcovi a k nám ľuďom. Prišiel na svet nie aby ho odsúdil, ale 
aby ho spasil ( Ján 3, 17). Tie dJhé pochody po skalnatej pale
stínskej pôde, tie preťažené dni keď zástupy ľudu valia sa ku ne
mu, nedajúc mu času ani len zajesť si, tie noci strávené v mo
dlitbe - to všetko bolo pre nás. Táto Ježišova láska ku nám 
zjavila sa v celej svojej mohútnosti a kráse v Jeho mučeníckej 
smrti: Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď položí život za 
svojích pria,teľov (Ján 15, 12). 

Pravda, láska je slovom, ktoré každý poníma svojim spô
sobom. Pre niektorých - a nie je ich málo - láska nie je nič 
inšieho ako sebecké a slabošské hovenie svojim inštinktom. Títo 
« milujú » svojich « priateľov » a svoje « priateľky » ako svoj 
pohár piva alebo svojho psíka. Dotiaľ sú im milí, kým majú 
z nich akýsi osoh. Keď im ten, ktorého « majú radi », nič ne
prináša, keď z neho nemôžu nič vyťažiť, tak si bo viac nevší
majú, zabudnú naň, odkopnú ho od seba. 

Tento odporný egoismus, ktorý je výsmechom opravdivej 
lásky. neprejavuje sa vždy takýmto hrubým spôsobom. Má 011. 
rozličné stupne a odtienky. Casto vieme prinášať dosť vel'ke 
obete pre druhých, no robíme to, i keď nemožno povedať Že z. 
chladnej vy.počítavosti, predsa nie bez určitej nádeje, že nám 
to bude výnosným po stránke hmotnej alebo $poločenskej: ná
dej na zisk, kariéru alebo popularitu. U iných je zas láska 
výlučne clt.ovou záležimsťou. Keď cit prestane-, vyh~ne aj 
« láska ». Casto aj v najsvätejšich sväzkoch. ak sa tomuto ci
tovému prvku dá úplná prevaha, skutočná, autentická láska 
môže sa zdegenerovať v úbohú karikatúru, a byť na škodu to
~u, ktorého takto « milujeme ». Matka, ktorá všetko spraví 
svojmu dieťaťu povôli, ktorá ho nepriúfa lietať na vlastných 
krídlach, hoci má už svoje roky, nevštepuje mu cit osobnej 
zodpovednosti, taka matka síce miluje svoje dieťa, ale láskou 
precitlivenou, nerozumnou. Ak sa také dieťa nedostane pod 

Polslcé matky a devy 

odvlečené do bolševíckeho Ruska, odkiaľ sa už sotva vrátia. 
Podobný osud stihol aj mnohé Slovenky. 

Slovenský obzor 
Krátke zprávy z domova. Ak~ 

sa dalo predvídať Celoštátny 
mierový sjazd rím.-kat. duchov
ných, ktorý sa konal v predve-
čer tohoročného Svätováclav
ského sviatku v Prahe a na kto
rom sa údajne z11častnilo vyše 
1600 delegátov, z čoho jednu 
tretinu tvorili Slováci, bol pred
stavený v komunistickej tlači a
ko jedna z najdôležitejších uda
lostí pre Cirkev a pre posilnenie 
t. zv. svetového mierového hnu
tia. V skutočnosti však bola to 
len fraška, ktorú na príkaz Mo
skvy predviedli niekoľkí exko
munikovaní kňazi oddaní komu
nizmu a ktorá na situácii vlast
ne 111ič nezmenila. - Nedostatok 
t. zv. vlasteneckých kňazov pri
nútil komunistov, aby pri štát
nych teologických fakultách 
zriadili jednoročné prípravky 
pre štúdium bohovedy, ktoré by 
umožnily vstUJP na univerzitu aj 
mladíkom bez patričného stre
doškolského vzdelania, ale poli
ticky spoľahlivým. študenti 
týchto prípraviek bulú bývať v 
seminároch a ich hospodárske 
trovy bude hradiť štát. - Zvlá
štnym zákonom o úprave sviat
kov 28. október bol označený 
ako Deň zuárodueuia, čím pre~ 
stal byť sviatkom štátnej samo
statnosti. Ako dôvod tejto zme
ny sa udáva, že 28. október ne
stal sa po prvej svetovej vojne 
nástupom k budovaniu socializ
mu, ako to pracujúci ľud oča
kával. ale z,ačiatkom kapitali-
1stjckého vykorisťovania robot
níkov. - Počas ,generálnej rozpra
vy o prehlásení predsedu vlády 
A. Zápotockého, ktorá sa kona
la 1. nov. v plénu Národného 
shromáždenia, min. zdravotníc
tva Dr. Jozef Plojhár urobil su
rový útok na sv. Otca za to. Žf' 
postal Apoštolský list Mato
líkom v CSR. Obvinil ho, že spo
lu so západnými imperialistami, 
zradnymi emigrantam.i a neofa
šistami štve proti čs. vláde, pod
necuje vojnu a « svätorečí » bi
skupov a kňazov, ktorí za zra
du národa a vlasti boli prá
vom odsúdení. avšak exko
munikuje duchovných. ktorí 
pracujú s ľudom a zachováva
jú vernosť štátu, ktorý im vraj 
zaručuje plnú náboženskú slo
bodu. - Od pol. októbra prebie-
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Pán Michal S. Béreš 
je zástupcom « Ríma » v Pitts
burghu. Nedávno prehovoril o 
našej činnosti do miestneho 

rozhlasu. 

hajú v CRS znovu Eudové kur
zy ruštiny,, ktorých cieľom je 
ro,zširovať medzi naším ľudom 
nielen znalosť ruskej reči a li
teratúry ale tiež bezbožný ko
munizmus. Vlani rubsolvovalo 
tieto kurzy na Slovensku 76.000 
osôb. V tomto roku má byť ú
časť vyššia, lebo ľudové kurzy 
ruštiny budú usporiadané aj na 
dedinác'h. Súčasne s týmito kur
zami prebieha aj akcia náboru 
predplatiteľov sovietskej tlače 
na rok 1952. Každý účastník 
kur,zov ruštiny je viazaný odo
berať aspoň jedny bolševícke 
noviny alebo časopi:s. Ľudové 
kurzy ruštiny boly zavedené v 
CSR 1pred dvoma rokmi. Na ško
lách sa však vyučuje ruštine ako 
povinnému redmetu už dávno. 
- Podľa najnovších zpráv z 
domova komunisti .pripravujú 
nové procesy proti katolíckym 
kňazom, najmä proti tým, čo zu
tekali z koncentračných táborov 
a boli prichytení pri prekračo
vaní štátnych hraníc. 

XX.XIV. lwnvencia, Sdruženia 
slovenských katolíkov v Ameri
ke. V dňoch 7. a 8. novembra t. 
r. kona:la sa v meste Clevelande 
XXXIV. konvencia Sdruženia 
slovenských katolíkov v Ameri
ke. Zúčastnilo sa na nej vyše sto 
delegátov ·z rozličných diecéz, 
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vplyv rozumného vychovávateľa, môže ·sa stať z neho slaboch 
a bojko, ktorý stroskotá pri prvej skúške. To nie je ovocie o
pravdivej a zdravej lásky. Takto nás ..Ježiš nemiloval. Pravdaže 
Ježišova láska sa prejavovala ku nám ľudským spôsobom. Je
žiš mal opravdivé ľudské srdce. Nevďa-čnosť ho bolí, plače nad 
hrobom svojho priateľa Lazara, nad skazou Jeruzalema, ktorú 
predvída. Má rad deti. Vie súcítiť. Celkom isto nik nemal také 
jemné a dobré srdce ako Pán •Ježiš. Ale práve tak ako Jeho 
láska nebola egoistickou, čo je každému nad slnko jasnejšie. 
tak ne;bola ani citove preexponovanou. Bola to láska nezištná 
a mužná. Ježiš mal ťažký život. Jeho ruky stvrdly v každoden
nej práci, Jeho tvár bola opálená horúcim južným slnkom a 
ošľahaná vetrami ako tvár našich roľníkov. Jeho pohľad je 
chlapský. Bráni to však dobrote srd.ca? Vôbec nie! No dobrotu 
a lásku neslobodno si popliesť so slabošstvom, ktoré nikdy ne
vie povedať «nie». Opravdivá láska nespočíva predovšetkým 
v slovách, alebo v citoch, ale v skutkoch. To zdôrazňuje už sv. 
Ján apoštol "( I Jan 3, 18). 

Už v Starom Zákone láska k Bohu a k bližnému bola naj
vyšším prikázaním: Milovať budeš Pána Boha svojho celým 
svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou; a 
bližného svojho ako seba samého. Toto prikázanie zostáva plat
ným a naj.vyšším i v Novom Zákone. Ježiš ho však preh[bil, 
zdokonalil, dovŕšil. 

V Starom Zákone bližný, to bol príslušník vyvoleného ná
roda. K cudzincom boli síce Zidia viazaní zákonom pohostinno
sti, no nepovažovali ich za svojich bližných. Bližný, ktorého 
načim milovať ako seba samého, to bol pre nich iba spoluobčan 
a spoluverec, Zid. U iných národov, ktore nemaly Božieho zja
venia, .sväteho •Písma, bolo to ešte horšie. V Indii kastovníctvo, 
inde otroctvo, ktoré kládlo človeka naroveň statku, a skoro 
všade žena vo veľmi úbohom položení. 

Ježiš láme všetky tieto nedokonalosti, predsudky a nespra
vodlivosti, :prehlásiac, že náš bližný je každý človek. Každý bez 
výnimky. Milovať treba každého, i nepriateľa. Prikázanie lásky 
prestupuje takto úzke hranice Palestíny a dáva sa na víťazný 
pochod do celého sveta. Pre kresťana láska nepozná hraníc ani 
štátnych, ani národnych, ani stavovsských, ani triednych, ani 
rasových. Lebo i keď jestvujú rozlične štáty, rôzne narody a 
ro:z:dielne stavy, ktoré načim rešpektovať a mať v úcte; i keď 
sú rozličné stupne v láske - viac som povinný milovať rodiča 
ako súseda - predsa každý človek je moj bližný, každý člo
vek má iprávo na moju lásku, nech je to už Nemec alebo Zid, 
robotník alebo továrnik, Cigán alebo pán, lebo všetci sme diet
kami jedného nebeského Otca a bratmi Ježiša Krista. Mysliac 
na túto skutočnosť, sv. Pavol prízvukuje galatským kresťa
nom: « .. , niet už medzi vami Zida, ani Gréka, ani otroka, ani 
slobodného, ani muža, ani ženy, lebo všetci ste jedno v Kristu 
Ježišovi » . (Gal., 3, 28) . - To pravda neznamená, že odteraz 
všetky národné, stavovské a sociálne problémy prestaly jest
vovať. Jestvujú a budú jestvovať, a sú často veľmi kompliko
vané a pálčivé. My krei,rťania nemáme práva -zatvárať pred nimi 
oči a odťahovať sa od ich riešenia. Je na.šou povinnosťou poz
nať ich a hľadať kresťanské riešenie. riešenie v ktorom nerozho
duje « právo» silnejšieho, bezohľadny egoizmus, nenávisť, vy
počítavosť a utlačovanie slabších, ale opravdivá spravodlivosť 
a kresťanska láska. 

Minimálnou mierou kresťanskej lásky je: milovať bližného 
ako seba samého. Prakticky sa to prejaví v našom živote tým, 
že čo nechceme. aby iní mysleli a hovorili o nás, čo nechceme, 
aby nám robili, to ani my nemyslíme, nehovoríme o iných a 
im to nerobíme. Teda opovážilivo neposudzovat, neohovát\ať, 
nekrivdiť. To však nestačí. Je primálo iba varovať sa krivdiť 
bližnému. Načim isť ďalej. Treba mu i dobre robiť. Cokolvek 
chcete, a.by ľudia robili vám, robte aj vy im, hovorí Pán Ježiš. 



A nemyslime si, že je to iná rada. Môžeme sa ťažko previniť 
proti prikázaniu lásky, ak odmietneme pomôcť bližnému na
chodiacemu sa vo veľkej núdzi, keď máme možnosť pomôct 
mu. Hej jestvujú aj hriechy opustenia dobrého. Je prranačt1.é, 
že P. Ježiš, keď hovorí o poslednom súde; zdôrazňuje najmä 
tieto hriechy: choďte zlorečení do ohňa večného, lebo bol som 
smädný a nedali ste mi piť, bol som hla:dný a nedali ste mi jesť, 
nemal som si čo obliecť a nezaodeli ste ma. A keď sa zatratení 
vyhovárajú : Pane, a kedyže sme ťa videli smädného a lačného a 
trpiaceho zimou? Ježiš im odpovedá: Cokoľvek ste najmenšie
mu z mojich 'bratov nespravili, to ste mne nespravili. Ježiš sa 
natoľko stotožňuje s našnn bližným, že opovrhnutie a zaned
banie 1bližného1 pokladá sa urážku svojej vlastnej osoby. 

Vidíme ako Ježiš rozšíril a prebíbil obzory starozákonneho 
príkazania lásky, kážuc milovať každého človeka bez výnimky1 

ešte aj nepria.teľai a stotožniac sa do určitej miery s našim bliž
ným. Je:ži<Š však ide ešte ďalej. On dáva láske nielen nové obzo
ry a nový elán, •on jej dáva aj novú mieru, iba mohli by sme po
vekať, že určitým spôsobom odstraňuje všetku mieru. 

Starým bolo povedané.: milovať budeš bližného ako seba 
samóbo. Ako seba samého. Zamyslime sa nad tým. Táto miera 
je už priširokou pre naše úzkoprsé, sebecké .srdce. A kresťan, 
ktorý ju zachováva svedomite a dôsledne, bez podvodu a kla
mu, môže byť spokojný: koná svoju ,povinnosť, plní čo Boh 
od neho žiada. Lenže vlastnosťou lásky je, ·že sa. neuspokojí iba 
s po,vinnosťou, ale ide ďalej, ide tak ďaleko ako len vládze. Tak 
miluje matka svoje dieťa, milujúc ho väčšmi ako svoje pohodlie, 
ako svoj majetok, ako svoje zdravie. Tak nás miluje P . J~iš, 
milujuc nás viac ako vlastný ·život. Sv. Jan evanjelista hovorí o 
P. Ježišovi, že až do konca miloval svojich. V gréčtine toto slo-
vp má dv.ojitý význam: až do poslednej, chvíle, a až do• vypätia 
síl, do krajnosti, ako to pekne vystihuje sv. Bernard: sine fine, 
sine modo, sine termino - Ježiš nás miluje bez kqnca, bez 
miery, bezhranične. A oi;i. chce, aby sme my, čo ideme za ním, 
takto milovali nakoľko je to, pravda, nám ľuďom možné. Toto 
je akoby Jeh~ testament, Jeho posledná vôla, ktorú nám :pre
javil pred svojou smrťou na poslednej večeri: « Nové prikáza
nie vám dávam, aby ste sa naviZájom milovali, ako som vás ja 
miloval» (Ján 13, 34). - Staré prikázanie lásky, viažuce už v 
Starom Zákone, stáva sa novým, pretože dostáva nový ideál : 
božský - Ježiša. 

Ježišom nastávajú skutočne nové dejiny lásky. Lebo už 
prvíkresťania brali vážne ,poslednú vôlu svojho Majstra. Skut
ky apoštolské vydávajú im svedectvo: << Zástup veriacich mal 
jedno srdce a jednu dušu » (Sk. a:pošt. 4, 32). Ešte aj pohanom 
bije do očú táto novota. Pozrite, ako sa navzájom milujú, ho
voria o kresťanoch podľa svedectvá Tertuliana. Apoštolskí Ot
covia niekedy nazývajú Cirkev jednoducho «Láska». A keď 
zisťujeme v dejinách, ako vplyvom evanjelia postupne miznú 
všelijaké pohanské ustanovizne, otroctvo, úžera, bezcitnosť, 
atď. ako začínajú zo zeme vyrastať nemocnice, školy staro
binc~, leprozeriá služba pre chudobných, atď., ako mnohí kre
sťania ešte aj d{ies opúšťajú svoje rodisko, príbuzných, poho
dlie a,by sa venovali pohanom v Afrike a inde, uprostred tisí
cich nebezpečí,' ako idú neľakajúc sa nadľudských námah a ri
skujúc svoje ,zdravie a svoj život medzi malomocných, ·ako trá
via celý svoj život uprostred ťažko chorých, opatrujúc ich ako 
vlastné deti, keď vidíme toto všetko, vtedy začín;µne trochu 
chápať, čo je to kresťanská láska a jej poslanie v ľudstve. 

Táto láska prevyšuje ľudské sily. Je to skutočne božská 
· cnosť. Bez božieho Zjavenia, bez Ježiša, neboli by sme ju poz
nali a bez Jeho milosti by sme ju nemohli uskutočniť. Najkraj
šie ~ám ju opísa! sv. Pavol : 

« Láska je t:vpezlivá, láska jpe dobrá, nezávidí, 
Nie je dotieravá, nie je sebecká, 

ktorí po zvolení nového výboru 
na čele s bývalým hlavným pred
sedmn Msgr. M. K. Mlynarovi
čom z Valparaisa, Ind. preroko
vali spolu najdôležitejšie otáz
ky slovenského náboženského i 
národného života. Bolo prija
tých viacero významných rezo
lúcií a zvláštny ohlas vydaný ku 
slovenským kňazom za Zeleznou 
oponou. 

Z činnosti Slovákov v Bue
nos Aires. 19. oktobra 
1951. bol založený spevácký 
sbor « Tatran ». Jeho predse
dom sa stal známy spisova
tel Ján Dafčík. Dirigentom 
učiteí J. Sarka. Hneď vo ve
čer založenia sa prihlásilo 25 
členov. Vytv-0rily sa dva sbory: 
mužský a miešaný. Spevokol 
« Tatran » vystúpi prvý raz 6. 
decembra, keď bude oslávené ju
bileum 25. výrocia založenia Slo
venského spolku v Argentíne. 
Myšlienka spevokolu je zdravá. 
Spevom možno preho:vbriť do 
duše starých krajanov. Spevom 
možno úči'rme propagovať slo
venskú pravdu a prenikať do 
pozornosti cudzincov. 19. okt. 
pri Slovenskom kultúrnom spol
ku bol založený aj športový 
klub «Gerlach». Kavitánom 
tohoto klubu sa s t al zdatný 
športovec A. Siska. Klub slo
venských športovcov fungoval 
už predtým, ale takto dostáva 
úradnú platfórmu a móže pod 
svojou firmou pretekárčiť s i
nými jednotka.mi. Tento klub 
zahrnuje v sebe najmä mládež. 
- Divadelný život slovenský v 
Buenos Aires rozvíril dobre zná
my re:žišér F. Hoffmann. 17. 
novembra v jeho režii videli sme 
!lla javisku Slov. kult. spolku ve
selohru. z iudového života v 
štyroch dejstvách od J. Gregora 
Tajovského. ,Sceniekú výpravu 
mal na starosti akad. malia!" št. 
Nemčok. Po nedávnych aktov
kách videlo obecenstvo celove
černé predstavenie. Naši ochot
níci, ako predtým, i teraz boli 
na výške a pekne predstavili 
dobrú hru. Po predstavení, za 
hojnej účasti obecenstva, bola 
zábava. 

Odchod slovenských misioná
rov do hldonézie. Začiatkom no
vembra t. r. opustili Večne Me
sto dvaja mladí slovenskí mi
sionári zo S,polečnosti Božieho 
Slava dp. Vojtech Bucko a dp. 
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Milan éernaj. Odišli do ď,ale
kej Indonézie, aiby hlásali evan
jelium pohanom na ostrove Flo
rese, kde už druhý rok zdárne 
účinkuje ich rehoľný spolubrat 
dp. P. Juraj Vojenčiak. Pred od
chodom z Talianska. poslali cez 
vatikánsky rozhlas plamenné 
pozdravy svojim rodičom, pri
buzným, rehoľným spoilubratom, 
biskupom a celému slovensk~
mu národu a pri,sľúbili1 že aj v 
ďalekej cudzine budú si na všet~ 
kých vo svojich modlitbách spo
mínať. 

Nové .slovenské časopisy v e
mi,grácii. Slovenská emigrácia 
aj tohto roiku vytvorila niekoľ
ko n'Ových ča:sopiso-v : Krajania 
v Carac8$e ešte na V ~ľkú n.oc 
založili si .maličký, a:le sympa
tický časopis « Slovenská Oz
vena z Venezuely » ktorý sa v 
po-slednom čase značne rozšíril 
a zdokonalil. Casopis je cyklosti
lovaný. Posiela sa bez.platne 
všetkým záujemcom. Adresa: 
Edificio « Sokoa », Ap. 16. Cha
c:aito, Caracas - Venezuela, 
America del Sud. - V Londýne 
od 1. júna t. r . vychádza poli
tický mesačník « SlováJk - ča
sopis Slovákov v cuqzine ». Vy
dáva hci Peter Guňovský za re
dakcie Ing. Igora Ba'Zovského .. 
Casopis j.e tiež cyklostilovat1ý. 
Pledplatné do cudziny obná:ša: 
$ 1.50. Adresa: « The Slovak» 
c/o -Mr. Peter Guňovský, 36 
Carlton Mansion~, Randoll]}h A
venue, London W. 9, England. -
Najstarší slovenský časopis v 
USA << Slovák v Amerike » po 
šesťtýždňo.voip letnom odmlčaní 
sa výchádza teraz v Chicagu a
ko týždenník veľkého formátu 
na štyroch stranách. Vydavate-
1'.orn je Rev. J. Lach á. redak
torom spisovateľ Ján Okáľ. A
dresa časopisu: « 'Slovák v A
merike », P. O. Bo:x 591, 2006 
S.chrage Ave, Whiting, Indu., 
USA. - Sdruženie Slovákov v Au
strálii ,začalo v septembri t . r. 
znovu vydávať svoj úradný or
gán « Stít », pre ktorý koneč
ne dostalo patričné pov9lenie au- ~ 
strálskych vrchností. Redigµje 
ho U. G. Coibanov, Victoria St., 
Kingswood, N . ·s. W., Australia. 
- O dvojtýžde~k<u slovenskej 
emigrácie « Obzor » ktorý vy
dáva v Rakúsku Slovenský oslo
bodzovací výbor, sme sa už zmie-

ili n . 

108 

nerozčuľuje sa, nesmýšľa zle. 
Neraduje sa z neprávosti; 
ale raduje sa pravdou. 
Všetko vie zniesť, všetko verí, 
Všetko dúfa, všetko pretrpí. 
Láska ·nikdy neprestane ... » (l. Kor., 13, 4-8) . 

Hneď prvé slovo nás varuje pred ilúziami: Láska je trpez
livá. Ináč rečeno, láska nie je ľahká vec. Pomyslime si len na 
matku, čo opatruje svoje choré dieťa, na milosrdnú sestru, čo 
celý svoj život trávi uprostred chorých ,a je im k dispozícii vo 
dne v no.ci, alebo na manželov, ktorí si zostanú verní vo chvil'ach 
dobrých i zlých, i keď sú prinútení dlho žiť o.ddelení jeden od 
druhého. Konečne stačí sa nám ,pozrieť do prostredia, v kto
rom žijeme: koľko trpezlivosti je nám potrebné, aby sme sa 
chovali ku všetkym ( aj k nepriateľom, alebo k tým čo sú mám 
nesympatickí) tak ako sa patri na kresťana-katolíka! 

Láska je dobrá. Rozumieme. Kresťan má lnať dobré srdce·, 
čo má porozumenie pre ľudske biedy, súcitne, čo - ~ko hovorí 
ďalej sv. Pavol - nesmýšľa -zle, nerozčuluje sa, neraduje sa z 
.neprávosti, ale úprimne sa teší každému viťazstvu pravdy. 

Láska chce robiť dobre. Egoismus - .sebectvo a láska, sú 
ako oheň a voda. Propri sebe neobstoja. Sebec hľadá seba, a 
chce-, aby všetko a všetci slúžili jemu. Láska hľadá bližných, a 
chce im slúžiť. 

Konečne láska nesie na sebe pečať kresťanského optimiz
mu, kresťanskej :nádeje: všetko verí ( čo netreba popliesť s 
fahkovernosťou), všetko dúfa ( čo zas si nepomýlme s naivno
·sťou), všetko vie .zniesť, všetko iprewpí lebo vie, že ona j.e sil
nejšia a:ko smrť, ona zvítaú, ona nikdy neprestane. 

Sv. Pavol spievajuc liymnu lásky, spieval zarovei'1 hymnu 
o svojom Majstrovi, v ktorom našiel zosobnený, sko:r.kretizo
vaný ideál Lásky. Aj my, keď chceme pochopiť čím konkretnej
ším spôsobom. kresťanskú lásku, keď chceme najsť vzor ako 
milovať, vezmime do rúk veone aktuálne evanjelium, čifajme a 
zamyslím.~ sa, aký bol Ježíš tq>ezlivý, dohrý, aký boi skromný, 
ako sa tešil pravde, a:ký bol !Ilezištný, ako všetko pretrpel. Tak
to pochopíme ideál kresťanskej lásky. To však nestačí. Keď 
Ježiš dokončil rozprávať krásne podobenstvo o milosrdnom Sa
mariHmovi, nezabudol doložiť tomu, čo Ho ,počúval: « Choď a 
rob podobne! » (Luk., 10, 37). - Je to logfoké. Leb() maliar
stvo- sa možno naučiť len malovaním, vede učením, a kresťan
skej láske - jej prakti-zovaním. Takto vydáme prostrediu, v 
ktorom žijeme, najautentickejšie a najúčinnejšie svedectvo, čo 
je to kresťanstvo, lebo « rpo tom poznaju všetci, že ste moji u:Če
níci, k..eď sa budete navzájom milovať» (Jan, 13, 25) . 

Ján llalý 

' 
(Prevzaté s povolením autora z « Rozvoja >> 1950, str. 176-179). 

1 a požehnaný d:R.adostné 'Vianoce 

él'Zový rok všetkým svojím éítateť om, 

horlítel' om, dobrodincom a spolupracov--

níkom želá 

"RÍM // 



LÍSTOK NA VIANOCE 
Tebe, brat môj drahy, Tebe, čo si ďaleko od 

svojej rodnej viepky a snáď i o-d svojich milo
vaných. Tebe adresujem predovšetkým tieto 
slová. 

,Už rok, dva, tri aj viac rokov azda, čo posled
~y raz doma zasadli sme pod vianočny strom
cek, a v teplom kruhu drahých svätili sme Na
rodenie Pána. 
. Cos~ z čara bet1ehe1;13kej chatky zacliovaly si 

tle nase domce a chalupky. Putovali sme mnohí 
sťa pastieri onej svätej noci, putovali sme ~ 
miest, fabrík, z úradov i zo škôl - domov. Do
mov, do rodnej cha,lúpky, kde nás čakala hruď 
otca i bozk dra:hej matky, kde nás jásavo pri
vítal lesk svätej jedličky s teplou vôňou šte
drovečerného stola. 

- Koľko poézie, koľko nežnej krásy v tých pa
triarchálnych vinšoch a požehnaniach, čo kvitly 
na perách hospodára domu! Koľko iskrennej ra
dosti nečarilo okná zvukmi n:ašich kolied! 

Ozaj, na Vianoce viac než kedykoľvek naša 
milá postať, to Slovensko naše, bolo plné ticha, 
pokoja a mieru. 

Dnes ... aj dnes ideme osláviť Vianoce. Pozrite 
kalendár: 

24. XI_I. Vigília Narodenia Pana. 
Opäť v nás ožíva tá posvätna túžba odtrhnúť 

Malý vyhnanec 
spomína si na zlaté časy, ked' sa nemusel e•šte 
starať o to, čo do i:tst dať, kde svoje údv uložiť 
čím nahotu prikryť... keď aj jemu na Vianoc~ 

J ežiško nosieval krásne darčeky. 

sa na chvíľočku od všednosti žitia a - opäť pu
tovať. Putovať ta, kde bozk matky i slasť krbu 
vianočného čaká. Domov ... 

Domov? 
Nie, nemožno. Ozaj, nijako nie. 
Teda? 
Sám. Snáď bez priateľov, v drevenom baraku 

k Atomu, kde fučí a prievan mrazom švíha. 
Stol? oh, azda len skyva chleba zmilovania. Ne
vravím o vinšoch, speve. Načo? · 

Toto sú Vianoce ? 
_Nfe, n~I_>r~háňajme. šiel som do extrémov. (Sú 

aJ tieto, z1alboh !) . Ale aj my druhí. Aj keď sme 
pospolu, predsa len... sme sami. Každemu nám 
chýba dačo abo dakto drahý. 

A predsa - Vianoce. 
Narodenie Pána. 
Veď si Je? spomeňte. Po svätej večeri šli sme 

na polnocnu. Do k~tola. (Aj tam bolo zima). 
Klaňať sa Dieťatku, čo zrodila Panna. (V ma
štaľke, na s}ame, bez koláčov, štmkov ... ): Po
čut spev anjelov: Sláva Bohu v nebi, pokoj po-
koj ľudom! ' 

To boly Vianoce. Narodenie Pána. 
Kedys~, v pokojii tvorily časť iba sviatkov na

~ich . . Azda ... zabudli sme na ne pri koláč.och, 
strnkoch. (Ktoré samé v sebe sú tiež Božím 
ďarom. Ale ... ) . 

Dnes sme vo vyhnanstve. Všetkého zbavent 
(Iba nádej máme ... ). 

A prišly Via,noce. , 
Nuž - sväťme Vianoce. Tie pravé Vianoce. 

Boh - Dieťa (v maštaľke) a Pokoj v h1bke 
sŕdc. 

Narodenie Pána. Stanislav Eystrík. 

Jezuliatko 
Jezuliatko,. otvor očká, 
Bozkať 'ľa chcú na ústočká 
•- za nás a za svet celý. 

Takje chladno.:. v dušiach sneží ... 
bo zabudli na Teba, 
že v jasličkách pre nich leži: 
Oheň a .svetlo z neba. 

Jezuliatko, otvor očká, 
Tvoji z,atí anjeli 
Bozkať ťa chcú na ústočká. 
- 7,a nás a za svet celý. 

Bie-da ku biede sa veží 
týkajúc sa až neba, 
bo bedárom nezáleží 
na Tebe - Ohni z neba. 

Odpusť, Zlaté Jezuliatko, 
pre nás biednych tu Ježiš, 
hoci ~asto za pozlátko 
sme Ta zradili Ježíš; 

ó, jak ľúbiš, drahý Ježiš, 
tých, čo chcú ľúbiť: Teba; 
trpiac Sám im pomôcť bežíš, 
Oheň a Svetlo z neba. 

Shillong, 1951. Soteris 
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FRANTISEK z ASSISI 
Rozpráva: A. COLOMnO 

Práca a chudoba 

Vrátili sa do Porciunkuly. Bratia postavili na
rýchle z vetví, hliny a lístia niekoľko chatrčí. 
Hradobným múrom bol živý plot a kostolom o-
kolný les. , , 

To bola prvá františkánska osada, prvy kla
štor ktorý mal byť vzorom ostatným. 

T~m strávili bratia-desať rokov, niekdajšíu to 
dl)bU ránového života podľa evanjelia, života 
prä.ce, chudoby a radosti. V tom čase bol úplne 
dosiahnutý ideál. 

Rewa vravela: « Bratia, ktorým Pán dal 
b ., 

schopnosť pracovať, nech P!acuJu verne ~- po-
božne; ktorí pracovať nevedia, ~ech sa _nauc~~ »; 

« Ako odmenu ,za prácu môzu bratia pr1Jať, 
čo nutne potrebujú, nie však peniaze. A keď ne
dostanú odmenu, nech sa utiekajú k stolu Pa 
"lovmu idúc odo dverí ku dvi::riam nech prosia 

' almužnu». 
« Pán riekol: « Hľadťe, aby vaša duša sa neob

ťažila nijakou žiadosťou ani úzkosťou, ako bude
te živí ». 

« Všetci bratia nech sa snažia napodobiť poko
ru a chudobu Pána Nášho Ježiša Krista a ma.ť 
na pamäti slova Apoštolove: « Ak máme jedlo a 
odev, musíme byť spokojní». Keď bratia musia 
žobrať, nesmú s.a hanbiť ... a keď ich ľudia napa
dajú a nechcú im podarovať almužnu, i za to sa 
majú poďakovať Pánu Bohu. Nadávka nepadá 
tam, na koho bola namierená, ale zpäť na toho, 
kto ju vyslovil. Almužna je povinnosťou, ktorou 

Gozzoll: Sv. František zakladá jasličky 
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sme zaviazaní chudobným> lebo je dedičstvom, 
získaným Pánom Ježišom>>. , A 

Bratia sotrvávali v chudobnom a prisnom spo
sobe života, ako si ho boli uložili. V dňoch, kto
ré neboly určené na kázanie, pracovalí na po
liach a prisluhovali nemocným. 

Brat Egíd, ktorého František n~ývval ry
tierom svojho okrúhleho stola, chcel s1 vzdy za-
robiť chlieb len prácou svojich rúk. . . . 

Na ceste_ do Svätej Zeme došiel do Brmd1s1 a 
tn'l.l!Sel ,čakať niekoľko dní na odchod lode. Dos
tal staré vedro i roznášal v ňom po uliciach 
čerstvú vodu. Ľudia dávali mu za ňu chlieb a 
jedÍo pre neho i pre druha. Na zpiatočn~j. púli 
sa zdržal nejaký čas v Ankone. Rezal prut1e na 
koše a rákosie na opletanie láhví a bol nejaký 
čas aj hrobárom. 

Za pobytu v Ríme každé ráno po vykonaní 
náboženských povinností chodil 'lliekoľko míľ do 
lesa na chrastie. Vracal sa vždy s veľkou otiep
kou a predával ju po meste. Jedenkrá! stre~o~ 
paniu s ktorou si ujednal cenu a odmesol JeJ 
otiepku domov. Pani poznavší, že, m~ pred vsebou 
zbožného človeka, chcela mu dať viac, nez bolo 
dohovorené. « Dobrá pani », povedal Egíd, 
« nechcem sa dať premôcť lakomstvom». A odi
šiel bez toho, žeby si bol vôbec dačo vzal. 
Počas vinobrania pomáhal sbierať hrozná. 

Keď dozrávaly olivy dal sa najať ako čes~č. 
óasto chodil s inými chudobnými na pole klas
kovať; obvykle daroval svoj snôpok s výhovor
kou že nemá, kam by ho uschoval. 

S,pokojní- s málom mali bratia nekonečné 
množstvo zadosťučinenia. 

Raz František a ibrat Masseo vyprosili hodne 
chleba. Rozložili ho na biely kameň blízko či
stého prameňa v papršlekoch žiariaceho slnka. 
« Brat Masseo », zvolal Frantíšek prešťastný', 
« nie sme hodní tak veľkého pokladu ». 

(Pokračovanie) Preložil: Eugen Vesnin 

Chcete mať radosť zo života? 

Objednajte si ešte dnes knižku « Franti
šek z Assisi » od A. Colombu. Poučíte sa z 
nej, ako človek môže mať radosť zo života 
aj v chudobe, utrpení a nešťasti. Knižka má 
160 strán a 25 krásnych obrázkov zo 
života sv. Františka ·a z chýrneho pútnic
k-eho mesta Assisi. Stojí aj s poštovnými 
trovami len 1 clolár. 

Objednávky s peniazmi alebo čeko:m tre
ba posielať v registrovanom liste na adresu: 

« RJM », Casella P. 9100, Roma, Italia.. 
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KATOL'ÍCKA HIERARCHIA 

Kardináli 
(Dokončenie) 

Kardináli tvoria ·spolu Posvätný kardinálsky 
sbor (Sacrum ColJ:egium, Collegli.um Ca.rdina
lium), na čele ktorého stojí kardinál dekan (sta
re~~a). Túto hodnosť drží vždy biskup o
stiJský (vlastne karclinál~biskup čo do stupňa 
najstarši; nakoľko však stupeň riadi sa dľa to
ho.,; kto _obdr:_~ prv_ b,iskupské svätenie a pre
t<:ze naJstarsi . ~~-r~nal «, de ~1;1-re » nastupuje 
biskupstvo OstiJske, schadzaJu sa obe hod
nosti v jednej osobe). Kardinál dekan zastu
puje Posv. sbor navonok, svoláva a predsedá po
radám. Požíva tiež zvláštne výsady : na pr. on 
sa pýta_,~ovozvolené~o -pápeža, či .pápežsku hod
n?s~ pr:Juna v alebo me, a on ho tieb vysviaca, ak 
me Je esíe knazom alebo biskupom. 

Posv. kardinálsky sbor volí si každý rok svoj
ho .pokladníka m. crummerlen:go (niečo iného je 
~ammerlen:go sv. r~skej Cirkvi), ktorý spravu
Je pokladmcu a zvlastny majetok zv. massa com
munis. Dôchodky rozdelujfr sa medzi kardinálmi 
bývajúcimi v Ríme·; čiastka k rozdeleniu určená 
nazýva sa rotulus. Okrem toho, pravda každý 
kardinál má svoje- vlastné · dôchodky plynúce z 
rozličných titulov. Ful!lkciu tajomníka Posv. kar
dinálske:ho sboru zastá:va assesor (prísediaci) 
Posv. Kongregácie konzistoriálnej. 

Hlav-nou povinnosťou kardinálov je pomáhať 
pápežovi radou a skutkom pri spravovaní Cirk
vi. Z tohp dôvodu sú kard:ináli členmi všetkých 
d?ležite1ších yyšších úrado~ pápežských okrem 
cirkevneho sudu zv. Posv. Rímskou Rotou. Ale 
aj Posv .. Kardinálskemu sboru ako takému pri
kázané sú určité záležitosti, ktoré sa vybavujú v 
v ·zasadnutiach zv. konzistóriami. 

Konzistória sú troje: a) tajné čiže riadne 
(consistorium secretum seu ordinarium) na kto
rom sa zúčasťňujú iba kardináli s pá,~žom na 
čele; z) verejné čiže mimoriadrile (consistorium 
publicum seu extraordinarium), na ktorom o
krem pápeža a kardinálov môžu byť prítomní aj 
iní cirkevní i svetskí hodnost~ri pápežského dvo
ra, členovia diplomatického sboru akreditované
ho pri sv. Stolici a prípadne aj iné význačll.é osq
by; c)poloverejné (consistorium semipubHcum) 
na ktoré okrem kardinálov sú pozývaní aj anl 
biskupi,. 'ktorých diecézy nie sú od Ríma vzdiale
né viRoc než 100 míľ. Ale aj ostatní patriarcho
via, arcibiskupi a biskupi sa môžu na nich zú
častniť. 

Do kompetimcie tajného čiže riadneho konzi
stória spadá predovšetkým: 1) menovanie no
vých kardinálov, metropohtov, patriarchov ar
cibiškl.l!pov, biskupov a opátov «nulliuS>> · 2ľ op
ci~ 'k~rdi1~.álov na vyššie ~ar~inálske tituly a pre
lozeme b1skupov; 3) zriaďovanie, rozdelovanie 
a slučovanie biskupstiev; 4) vyhlásenie Sv. ro
ku a m enovanie kardinálov legátov pre otvára
nie Sv. 'brán; 5) menovanié ·pobočných legátov 
(legati a latere). Ohľadom všetkých týchto uve-

~enýc?- záležitostí pýta sa pápež kardinálov na 
ich nn~lm a ozna;muje im potom, na čom sa u
s~:1-novil. Podobne postupuje aj vo veci kanonizá
~n aleb? beatifikácií, ,keď bol predbežne vyp,,
c~ zpravu k~rdinála prefekta Posv. Kongregá
cie obra;d~veJ o výsledku patričných . procesov. 

po, taJ~eho_ kon~i~tó:ia však náležia aj cirkev
n~ zále~to~i politickeho rázu, najmä tie, kto
r~ ~a tr~aJU pomeru katolíckej Cirkvi k jed'no
thvym sta~o1:1,v a,~o ~zavi~ran_ie konko:dátu, spo
ry s, cu1~im1 s?tm1 atd. Su to obycajne veci, 
ktore uz predtyrrn v posv. kongregáciach alebo 
zvlá:štnych komisiách boly pťerokované takže 
pápež v konzistóriu ohlási iba svoju mi~nku, a 
t~ ~o forme slávnostného oslovenia t. zv. alo
kucie. Formy,alokúcie užíva pápež najmä vtedy 
keď chce okázalým spôsobom zavr-hnúť postu~ 
povanie niektorej vlaéfy proti katolíckej Cirkvi. 
~ext alo~ú~ie býva obyčajne oznámený členom 
d!1;lomatickeho sboru akreditovaného pri sv. Sto
lici a potom uverejnený. Tajné čiže riadne kon~ 
zis~ória, býv·~jú vo ;zvlaštnej miestnosti pá,pež
~keho s1delneho ipalaca, zvanej Konzistórnou sie
nou. 

Mimoriadne čiže verejné konzistória nie sú ur-
~ené k poradá~, ale len k wčitým slávnostným 
ukonom, ako su menovite odovzdanie kardinál
skeho klobúka, per0rácie (záverečne reči) XI. 
kto~ými __ k;>nzistorní advoká~i obhajujú záleži
tosti s~atych a hlahoslavenych, udelenie sláv
nostne] audiencie panujúcim osobám a konečne 
da!kedy ohlásenie pápež.ský,ch ustanovení dôle
žitých pre celú C~rkev vo forme alokúcie. Ve
:ej;11é čiž~ mim~ria.-dne konzistória. bývaju zvy
caJne v SixtoveJ kaplnke Vatikánskeho Apoštol
skéh-o paláca alebo- vo Svätopeterskej bazilike. 

G. Vasari: Pápež Lev X. 
odovzdáva klobúky novým kardinálom 

(Palaiw Vecchio1 Fireru:e) 
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Na poloverejných konzistóriach sa pýta pápež 
na mienku prítomných cirkevných hodnostárov 
ohľadom kanonizácií a beatifikácií, o ktorých sa 
už bolo jednalo na dvoch predošlých (tajnom a 
verejnom) konzistóriach a apoštolskí protono
täri robia o tom úradné záipi,sy, Tieto konzistória 

. sa kona.jú v niektorej sále pápežského sídelného 
paláca v Ríme. 

V mimoriadnych prirpadoch konzistória sa 
môžu však konať aj mimo Ríma (na pr. Pius 
VI sloval konzistórium do Viedne, Pius VIII. do 
Paríža a Pius IX. do Gaety) ba aj- mim-o pá..pež
skej rezidencie a:ko to urobili na pr. Sixtu-s IV,, 
Pavol III. a element XI. 

Za starých časov konzistória boly svolávané 
pravidelne viacrazy do týždňa, kým dneska sa 
už konajú len asi 4 krát do roka, podľa tohó ako 
to okolnosti vyžadujú. V konzistorných zasadnu
tí-ach robia sa iba usnesenia, lebo vlastné porady 
konajú sa zpravidla v posv. kongregáciach. 
Keď sa uprázdní pápežský stolec, •}{ardináli 

preberajú dočasne správu sv. Cirkvi i pápežské
ho štátu a starajú sa najmä o to, aby osirelej 
Cirkvi dali čím skôr viditeľnu hlavu., Vol'iba 
nového pápeža bola vyhradená kardinálom kon
štitúciou Alexandra Ill. na treťom všeobecnom 
sneme Laterán.skom r. 1179·, Voľba i,a koná v 
uzavretej miestnosti (conclave) a prevádza sa 
už niekoľko storočí výlučne medzi samotnými 
kardinálmi. Posledný pápež, k.totý bol povýše
ný na apoštolský stolec, bez toho že by bol :pred 
tým kardinálom, hol Urban VI. (1378-1389). 

Okrem toho kardináli aj ako jednotlivci po
žívajú celý ra,d rozličných práv a výsad, naj
mä čestných a liturgických. Majú tiež širokú 
právomoc v titulných chrámoch ohľadom sv. 
spovedi, udeľovania sviatosti birmovania, po
strižin a štvoro nizších svátení, odrpustkov atď. 
Na všeobecnom sneme cirkevnom hlasujú hla
som rozhodujúcim i keď sú len kňazmi. Sú po
driadení, priamo pápežovi vo vedach sporných 
a trestných. Zločin na nioh spáchaný trestá sa 
akt> zločin urazeného majestátu. 

Co do dôstojenstva, kardináli rzauj-h:najú vždy 
prvé miesto Po pápežovi a idú teda aj pred 
všetkými patriarchami a iprimasmi. V pomere k 
sve-ts'\{ým hodnostárom rímsky ceremoni.ál ich 
sta:.via na roveň prin,cov panujúcich rodím. Tí., čo 
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sídlia v Ríme, sú všetci občanmi Vatikánskeho 
štátu. 

K odzmakom kardinálskej hodnosti patrí pre
dovšetkým ipurpur čiže nach : purpurové rúcho 
( cap.pa magna), tej istej farby biret, pileolus 
(čapička, ktorá kryje temeno hlavy) a klobúk 
(galerus) s 15 strapcami splývajúcimi na hod
vá,bnych šnúrach po obidvoch bokoch, ktorý sa 
však nenosí, Keď kardinál zomre, položí sa mu 
na rakev. Kardinálskym klobúkom je tiež ozdo
bený erb kardinálov. Kardináli vybraní zo stre
du rehoľníkov pu:qmr nenosia. 

TituI kardinálov od časov Urbana VIII. 
(1'630) je: Eminentia (Výsosť), alebo Emi:nen
ti.ssi!m.us ac Reverendiss~mus Dominus (Naj
výsostnejší a najdôstojnejší pán), alebo Emi
nentissimus princeps (najvýsostnejšie knieža); 
skrátene však: S. R. E. Card. = Sanctae Ro-

- ka, 

Smrť hlavného predstaveného Saleziánov 
25. novembra popol'udní umrel v Turíne (sev. 

Taliansko) vd>JJ. Don Peter Ricaldone, štvrtý ná
stupca sv. Jána Bosca, zakladateľa rehóľnej 
Spoločnosti sáleziá:nov. Hoci si ho Pán povolal 
v úctyhodnom veku 81 rokov, jednako jeho po
merne náhla smrť vyvolala precítené vzrušenie 
nielen u '15,000 saleziánov, u 11.000 sestxičiek 
saleziánok, u ich bývalých éhovan:cov a priaJZniv
cov, ale v cefom katolíckom svete. Nebohý totiž 
taklľ).er 20 rokov stál na čele jednej z naj.väčších 
a spolu najmodernejších rehôľ, a osobne sa vy
značoval príkladným životom, nevšednou učeno
sťdu a všestrmmou činnosťou orga1úzačnou, spi
sovateľskou a sociálnou. Poehá.'1:tzal zo sev. Ta
lianska (ako chlapec r. 1881 sa stretol so sa,mým 
Don Boscom), ale precestoval celý svet: Euro
pu, Južnú i Severnú Ameriku a Aziu, ponavšte
vujúc tak väčšinu saleziánskyoh diel a misií. 

Nopohý Don Ricaldone mal osobitne teplý 
vzťah k slovenským saleziánom a tak i k slov. 
národu. Pre dobro ktorého pra~ovali u nás Don 
BbscmA synovia od r oku 1924. V' apríli 1950 ma
li už na Slovensku, 13 p11ekvi'bajúcich ústavov, 
zväčša v. robotníckych mestkých štvr_tiach, lebo 
ich poslaním je predovšetkým nábožensko-ná
rodná výchova chudobnej•, dhrožen,ej alebo za-
nedbanej mládeže a pospolitého ľudu. Počítali 
vyše 300 členov, najmä mladých. 

Bolo práve .zásluhou Don Rica1doneho, že hneď 
po prvej svetovej' vojne bol otvorený pre chlap
cov zo Slovenska osobi:tný (ustav v Talia111sku, že 
saleziánske dielo sa mohlo preni,esť na Slovensko 
na žiadosť slov: pánov biskupov 'lIB r. 1924, a r. 
1939 utvoriť osobitnú provinciu (inšpektoriu), 
ktorá patrila medzi najprekvitajúcejšie. Dón 
Ricalďone mal pre svojich duchoV'Ilých synov zo 
Slovenska vždy otvorené otcovské srdce, ochotné 
ic'h povzbudiť, poradiť, pomôcť. 

Nechže Pán vo večnosti odmeni tohto svojho 
služobníka i za ducho'VIlé do·bro ktoré vykonal 
pre náš národ. (j. h.) 



FLORES KRISTOVI! 
Bolestí a radosti slovenského misionára v tropickom 

pralese v Manggarai 

Drahí slovenskí priatelia, vopred môj, srdečný, bratský po
zdrav tu odtiaľto z Torok-Golo, doslovne- z pralesa a vysokych 
hôr kam som sa predvčerom presťahoval, lebo tu mám už aspoň 
ak/taký domček, kam si môžeJ.?- vecj_i sv-0je _hnáty složiť a k~e 
sa :môžem 1počas svojho potulneho z1vota aJ trocha zastaviť, 
lebo mám tu aspoň ·akú-takú istejšiu strechu nad hlavou. So 
svojho okna tuna môžem vidieť takmer celé svoje územie ·od 
Ranaky (2400 mJ až po In~rie (220~) ,_ oba a~p<>~ ta~ krásne 
vrchy ako naše Rysy v Tatrach a nedaleko huc1 d1voka, strmia 
Wae-Musur ktorá ma chcela už dva ra-zy strhnúť, no vďaka 
môjmu v:e1l~ému bielému S~m!'ovi;_ 1}-e d".7a razy som sa ešte 
šťastne prehrabal pomedzj; JeJ ~gtive ~~bmky ~a_ l_{~zk~ k~mene. 
No predvčerom bola dravs1a a ulysneJSl& a moJ S~o uzv vyh
ladnutý, tak Že ~ neve,dia~ ako, len ,ked som ~a oc1t?l v :er~\ 
vom, príjemnom s1ce kup~1, ale ked _som ~VOJ klo~uk _:1-Z- viac 
nevidel a pár. razy sa ponadne ponoril, nuz veru aJ mna, ako 
kedysi Petra prešiel strach. Konečne, keď som už bol na dru
hom brehu, 'to som sa len nasmial sám na sebe, ako som sa to 
len trepotal v celom svojo~ jazdeck?m úbore, až ~~ s~, ~ta
vil, alebo lepšie, dal sa umesť a hodiť vod_ou o vyc,Ill~vaJuc1. ka
meň až mi n-a to aj pamiatka ostala, moJe preťale silne raJtky 
a iriaďná sinica na ~olená7h; No, ale _nič za to, l:bo ,ve~ keby 
Detvan tu nemal taketo a me podohne dobrodružstva, iste by 
sa tu ani tak dobre necítil. 

Co človeka tu~ naozaj trápi, že mu z toho až bra1a chce 
narásť a vlasy nad~bro zošedivié~, je ~e ~i t~ te.n, s.taly! po
tulný, kočovnícky ziyot, to denne_ styr1-p~ť ho?IDov~ na!rias~
nie sa na. koni, to stále vybal'ovarue a s bal ovam~ veci ,vecer ra
no, to zlostenie sa s ľuďmi pri ich m~lichernych ha~ach :3-
tom ešte tak silnom zakorenení pohanskyoh _ zvy~ov a 1 ahosta~
nosti, že mnohí veru, keby na rozzlosteneJ tvare t~ana nevi
deli, aké zlo to len spáchali, tak by to veru ~I1f z~ hriech :n,ep?
važovali Tak veru tu sa musí človek vedieť aJ nazlostiť, co 
pre Det~ana by nebolo aj tak ťažko -}o šlcra,b~e ~a ':ľso,~o 
do vrchov že sačlovekovi až hlava zatoc1, ten tr(l;p1cky leJak, ze 
ti cestou ~eostane ani len trocha suchého miestočka, len :o::alt, 
biely fľak n-a sedle, až pravda vydržíš sedieť na ňom; to silne, 

Rozkošné Va.tikánske záhrady 
po ktorých sa každý d~ň ,popoľudní pr:_ech~dzav~v SV. Otec a v 

ktorých poča:s Sväteho roku mal styn zvlastne videnia. 

Katolícky obzor 

Videnie sv. Otca pápeža Pia 
XIl. vo Vatikánskych záhradách 
počas Sv. roku. Na mariánskych 
oslavách, ktoré sa z príležitosti 
zakončenia Sväte'ho roku ko
naly v ,chýrnom pútnickom me
ste Fatime v Portugalsku pápež
ský legát kard. Fridrich Tede
schini p-rehlásil, re ten istý nebe
ský zjav, ktorý dňa 13. okt. 1917 
videli veriaci vo Fati.me, videl 
tiež sv. Otec pápež Pius XII. 
vo Vatikánskych záhradách po
čas Sv. roku (30. a 31. októbra, 
1. a 8. novembra), čo ,by pod.ra 
slov kard. Tedesclúniho mohlo 
byť znakom nebeskej -úľuby ale
bo pápežovCYU odmenou za vy: 
hlásenie dogmy o Nanebovzati 
P. Marie alebo nebeským. dôka
zom súvislosti medzi Fatimou a 
Rímom, sídlom najvyššieh6 a 
neamyln.ého Učiteľa Cirkvi. To
"QO pre~enie urobil.o sa,moz... 
rejme veľký a hlboký dojem 
na celý katolícky svet a vyvola
lo spústu rozmanitých komen
tárov. Vatikánske kruhy zacho
valy zpočiatku v tejto otázke, 
týkajúcej sa priamo sv. Otca, 
n.ajrprisnejšiu ·zdržanlivosť. Ko
nečne v nedeľu 18. nov. t. r. ú
radný vatikánsky orgán« L'Os
servatx:rre Rom.aino » prini-esol 
dve hodnoverné fotografie fa
timského zjavu a zopakujúc 
prehlásenie kard. Tedeschiniho, 
takto ho komentoval: 

Nie je našou úlohou, a:by sme 
robili vývody z týchto obdob
ných zjavov ,avšak zásahy :1?· 
Marie s priamym vzťahom na 
osobu Petrovho nástupcu sú 
časté v ťažkých historických 
chvfl'ach Cirkvi. Pre všetky 
duše je- toto len , potechou 
a povzbudením k spásono
sným životným počinom, a kre
sťanskému ·apoštolátu ako aj k 
vrúcnejším modlitbám o milosr
denstvo Božie ktoré Nebeská 
Matka prisľúbila svetu činiace
mu pokánie a túžiacemu ,p-0 ob
nove ,podľa božích zákonov. 

Pr,vý medzinárodný kon~es 
laického apoštolátu. V dňoch od 
7. do 14. októbra t. T. konal sa v 
Ríme prvý med,zinárod.ný kon
gres laického apoštolátu, ktoréhc, 
cieľom bolo podať prehľad čin
nosti Katolíckej Akcie vo svete 



za ,prvé štvrťstoročie jej jestvo
vania ako aj prerokovať najpál
čivejšie otázky týkajúce sa a
poštolátu laických pracovníkov 
v dneš:ných časoch. Kongres ot
voril prefekt Posv. Kongregácie 
pre semináre a univerzity kard. 
Jozef Pizzardo a ukončil ho sám 
sv. Otec ,pápež Pius XII. zvlá
štnym prejavom, v ktorom vy
medzil pomer laického apošto
látu ku Katolíckej akcii a k 
duchovenstvu a určil vzťach Ka
tolíckej Akcie k politike. Podľa 
slov sv. Otca laický apoštolát za 
normálnych okolností má byť 
prevádzaný v rámci Katolíckej 
Akcie alebo iných 1Podobných 
cirkev.ných organizácií a to 
vždy v podriadení katolíckej 
hierarchii; Katolícka Akcia ne
má sa miešať do politických 
škriepok, ale nemá trpieť, aby 
štátne veci viedli ľudta nehod
ní a neschopní. Na kongrese sa 
zúčastnilo vyše 1500 osôb, kto
ré reprezentovaly 22 rozličných 
krajín. 

Belgiclío má Národnú bMili• 
ku. V nedeľu 14. októbra t. r. 
J. Em. kard. Van Roey, primas 
Belgicka, za prítomnosti celého 
biskupského sboru, najvyšších 
štátnych autorít a ,za účasti re
prezentantov všetkých farností 
slávnostne vysvätil novú bazili
ku Najsv. Srdca na Koekelber
gu v Bruxelles. Základný kameň 
tejto baziliky položil ešte roku 
1904 kráľ Leopold II., iniciátor 
myšlienky belgickej národnej 
svätyne. Pol storočia práce a 
obeti všetkych Be1gičanov, i 
napriek dvom vojnám, ktorými 
bola tak ťažko postihnutá táto 
symipatická .krajina, svedčí o 
hlbokej viere belgických katolí
kov. Bazilika, rozs:iahlá a nád
herná. konštrukcia v origmál
nom novogotickom slohu, dómi
nuje hlavné mesto Bruxelles 
ako nad Parížom čnie bazilika 
toho istého mena na Mont Mar
tres. Stavba sama ešte nie je 
úplne dokončená; ostáva plá
novanej práce na plné tri ro
ky. Celkový náklad bude obná
šať 200 miliónov belgických 
frankov; -táto suma je z absolút
nej väčšiny výsledok drobných 
milodarov širokých vrstiev ka
tolíckeho ľudu. Podľa úmyslu i
deátora i uslrutočnitelov plánu, 
belgická ná.rodna svätyňa má 
byť « prejavom vďaky Bohu za 
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teplé slniečko, ktoré sa ti smeje vysoko nad hlavou z tvojej 
prepotenej, mokrej košeli; ten posmešný škrekot opíc a papa
gájov, ktoré svojím trhavým letom alebo kúzelníckym šplhaním 
sa ti vyškierajú z tvojej únavy, že sa mi už nechce ani hádzať 
skalami za nimi, hoci to bol kedysi môj obľúbený, nezbednícky 
šport - a čo ešte iné nie všetko; že si musíš večer, takmer po 
celodennej ceste pochutnať len na šúlku kukurice a vyspať sa 
tam, kde ťa « nôcka zájde » ; tá snaha pri všelia:kej, tej númike 
dorozumieť sa s ľuďmi a aj tunajšími Holanďanmi, pri čorri, keď 
nie iné, aspoň si zašťuknúť prstom keď ti to slovko nemôže 
prísť na rozum, až ti z toho až pot vystúpi na čelo... - nuž to 
všetko by sa ešte dalo sniesť, len keby ťa pli tom krásnom 
rozbehu a tak mimoriadých možnostia<:h úspechu priamo nehT
dusil pocit, ako keby si mal doslovne oboje ruky j nohy sput 
nané tými storakými nedostatkami. Veď my tuná v západnom 
Florese, Manggaxai sme ešte ani nie tridsať rokov a za ten 
krátky čas (počítajúc do toho i roky poslednej vojny, ktoré 
nám toľko prekážok strčily do cesty) už z celého obyvateľst
va (viac než 24-0.000) prevážna väčšina (130.000) je už ka
tolícka a nás je tu len 22 kňazov v pastorádi. Dosiaľ sme pri
nútení schádzať sa s našimi kresťanmi k bohoslužbám len do 
primitívnych, bambusových chatŕč, ktoré tu však n.osia meno 
« ka.plnka » a zápasiť, o každú oltárnu plachtu a to najpotreb
nejš.ie k službám božím. Tu je tak nútne potrebný ten nejaký, 
aspoň drevený kostolík vo väčšom tom centre•, aJby sa tak tak 
kresťanský duch, kresťanské bohoslužby a zvyky pretisly do 
popredia, lebo pohanstvo je už prelomené a my tu máme tak
mer spútnané ruky, lebo tuna človek pri toľkej staro-stí o viac 
než 10.000 duší v tak roosiahlom území (do 100 Km) a človek 
je len sám, odkázaný len na svoje vlastné ruky a lenivosť tu
najšieho obyvateľstva. - Stíska sa mi. hrdlo, keď sa vám chcem 
vyžalovať, lebo veď došiel som sem, aby sme konečne aj my 
Slováci zabrali podiel na budovaní a rozmno.žení kresťanstvá, 
lenže bez pomoci ostávam tu takmer bezradným. Aj by som sa 
pustil do stavby nového kostolíka, len keby som mal aspoň veľ
kú pilu na pílenie dosák a to nejaké stolárske náčinie ·a potom 
mohol úfať odnekiať aspoň a-kú-takú pomoc, že by som si mal 
začo zakúpiť tých pár kilo klincov, ktoré sú tu tak náramne 
drahé a potom to najpotrebnejšie pre bohostánok, oltár a bo
hoslužby. 

No popri tom všetkom dosiaľ sa mi už podarilo postaviť 
jednu trojtriednu školu, dve bambuso-vé ka:pličky a tento dom
ček z ktorého vám píšem. A mám v pláne ešte aspoň tri troj
triedne a štyri dvojtriedne školy, aspoň päť nových kapličiek 
vo vrchoch a mojím stálym snom ostávajú aspoň dva kostolíky 
s nejakým tým domčekom, « farou ». Našiel by sa snáď niek
to, kto by v tom pomohol? Každý váš dolár, ktorý by ste mi 
strčili do listu, pomohol by mi tu doslovne, dostať sa o kilome
ter hlbšie do pralesa. A každá vaša maličkosť, čo len sľub pár 
Otčenášov spravila by mi tu náramnú radosť. Každý vaš me
dailok, krížik alebo obrázok pomohly by mi tu vniesť trocha viac 
toho kresťanského ovzdušia. Kto s krajanov v Amerike by mi 
chcel pomôcť a podeliť sa trochas moj-ími starosťami? Ktorá sku
pinka alebo sdruženie Slovákov by sa mi chcela složiť a zakúpiť 
tam čo len najjednoduchejší bohostánok (z kovu), malý zvon
ček alebo to najpotrebnejšie .pre oltár a k bohoslužbám? -
kým sa neotvoria nejaké možnosti styku s vlasťou? Verte mi, 
že až niekto vie 'byť vďačný a až niekto vie si na svojich dobro
clincov s vďačnosťou spomínať, tak je to iste misfonár tu ďale
ko v za·budnutí, ktorý tu postráda a musí zápasiť o každú ma
ličkosť. 

Tu nejakú svoju fotku, na ktorú by ste boli zvedaví, nemô
žem vám nateraz poslať, lebo ju ani nemám; zato však si ma 
môžte dobre predstaviť: Slováka z pod Poľany, okruh1ej ši
rokej tváre, veľkom klobúku (z trávy) v jazdeckom úbore, sil
ných rajtkách, ťažkých bagan,čiach a vysokých kamašliach s 



norárskym nožlkom za remeňom; len v bľúzke dva malé krí
žiky~ na _ko~ al~b~ pešo predierať sa hustým pralesom, tak
mer stale s1 utierať celo od potu i starosti vzdychať od únavy 
i biedy s, ktorou ~a ~u _človek t~kmer· ~~radne musí pozerať 
na tak kra~e zaľoca!e dielo, kt~re sa nemoze dostať viac dopre
du. Iste m1 uverite, ze toto tu cloveka ešte najviac zožiera trá
pi a nedovoľuje mu ustať, núti ho písať, prosiť, núti ho 'stál~ 
probovať a pokúšať sa. A ja viem, že aj vy nebudete mi to mať 
za z:le. 

Za tých pár mesiacov, čo som tu v Manggarai mám dosiaľ 
d:>sť pekn~ ú~pech a ku~ prác~ za sebou. Vys.po~edal som tu 
uz 9.86?. ludi, :~~dal v1~c nez 13.~00, sv. prijímaní, pokrstil 
5~0 ~eti a so,so?as~ 62. pa~ov .. ~kv~la :'3:TI je _to tu prá_ca ! Len 
nas Je tu vehru malo a chybaJu nam 1 tie naJipotrebneJšie veci 
k budovaniu i bohoslužbe. 

Ináč môj život je tu zdravý, veselý i plný zážitkov a d<Jibro
dru~tiev ---;- S?,Okojný ~ š~astný i popri tej všetkej biede a sta
rostiach. dufaJuc tu neJaku pomoc i pokrm od Pána ako to vtá
ctvo n~beské. Tá zJopovestná malária ma ei-šte nepridlávila. 
Po~eb1e tuna vysoko vo vrchoch je príjemné, v noci sa aj dosť 
poriadne schladí a tak keď som sa už dosť schladil « šibnem 
znova do d?.½ny >>, ku pobrežiJ a keď sa tam už dosť napotím. 
tak ,zasa zpať do vrchov, tak ze okrem toho z čoho som sa vám 
už bol vyžaloval, na iné sa veru ani tak ponosovať nemôžem. 
Len keby toho chcelo byť priveľa alebo sa človekovi zacnelo 
nuž aby som si uľah~il, spu~t~m ~i cestou na celé hrdlo: « hej; 
r?bota r~ bota na ce~ den JeJ mam, nec~ce sa mi robiť, kým 
s1 nez~spie-:am ... ~ az sa 1~m tak hora ozyva - až po tie naše 
podpol anske, zboJnícke. Par razy som si veru už aj myslel: ej 
reku, keby som Si aj tak raz mohol zafúknuť do rádia ako o
ňahdy ten Jožko zpod Poľany čo bol fúkať v Bratislave do rá
~a, ~ by _son: v vám vš~tkým zanôtil: , « HojŽe Bože jak to bo
h, keď sa JUDac rostratí ... » a tu druhu: « Hor sa Slovač hraď 
otčinu, tu v pravý čas, maj sa k činu ... ». ' 

No, ale nate!'az by toho bolo už aj dosť, lebo pozajtra tiah
nem znova do hor a treba si pohľaďať niečo do kysničiek až si 
č~ovek n~chce ~esto~ « len hvízda!». Tým by som aj 
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končil 
tychto par svoJ1ch riadkov v ktorych som vám dal nakuknúť 
trocha do idyliek jedného slovenského misionára, v tropickom 
pralese - v Manggarai. 

Môj úpimný, teplý slovenský pozdrav a vďaka za každú 
vašu pomoc v modlitbách alebo aj inej spomienke. Vám vďačnv 
slovenský misionár. · 

Rev. P. Juraj Vojenčiak 
R. K. Misie - Ruteng 
Flores - Indonesia. 

======= 

BOŽE, ČOS RAčIL ... 
Bože, čoš ráčil vekov od pamäti 
slovenský národ vo "iere viesť k právu, 
by hrude veniý ctil Tvoj zákon svätý, 
slobodným slovom pel Ti česť a slávu: 
Zloba nás gniavi, mučených krv volá: 
O, Bož.e, pomôž, nech ná.s zlo nezdolá! 
O, Boi.e, pomôž, nech nás zlo nezdolá! 

Bolestná Matka, lm Tebe sa vinie 
trýzuena Slovač, k Tebe roky spína. 
Patrónkou zve Ta ľud, čo v mukách hvnie: 
Neopusť dietky, primluv sa u Syna! . ~ 
Zloba nás gniavi, muč.ených krv volá: 
O, Matka, pomôž, nech ná,s zlo nezdolá! 
O, Matka, pomôž, nech ná.s zlo nezdolá! 

BL 1950 

zachovanie belgickej nezávislo
sti v dvoch posledných sveto
vých vojnách. votívnym pom
níkom 'Za večný pokoj vojakov, 
čo položili život za vlasť v tých
t~ vojnách a, konečne, stálou 
narocmou modlitbou za po
koj ». - (m. ď.). 

Traja noví svätí. V nedeľu 
21. októbra t. r. bola vo Sväto
peterskej bazilike v Ríme sláv
nostná kanonizácia troch talián
ských blahoslavených: biskupa 
Antona Mariu Gianelliho kapu
cína Ignáca z Laconi a 'barna
bítu Františka Xavéra Ma.riu 
Bianchiho, zvaného « Apoštolom 
Neápola ». Obrady sa začaly o 
o 8.50 hod. slávnostnou proce
siou, po ktorej sv. Otec páp~ž 
Pius XII., posadiac sa na trón, 
zapísal do soznamu svätých 
troch menovaných blahoslave
ných, určil ich sviatky a povedal 
po latinsky príležitosnú kázeň. 
v ktorej vylíčil ich život a 
hrdinské cnosti. Potom odslúžil 
k ich úcte pontifikálnu sv. om
šu. Na obetovanie, podľa staro
dávnej obyčaje, boly odovzdané 
sv. Otcovi symbolické dary: o
zdobné sviece, postriebrené a po
zlátené chlebíky, sudky vína a 
vody a umelecké klietky s 
hrdličkami, holubicami: a spe
vavými vtákmi Na kanonizácii 
bolo prítomných 15 kardinálov. 
60 biskupov, niekoľko tisíc ve
riacich, väčšinou Talianov, a 5 
osôb, ktoré na príhovor nových 
svätých boli zá:zračne uzdra
vené. 

Rev. Fr. A. Perdik S. J. 
so skupinou malých Cerňoškov 
v banánovej záhrade. Obrázok 
bol urobený v prvých rokoch je

ho misionárskeho účinkovania v 
Sev. Rodézii v Afrike. 
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VATIKÁNSKE MÚZEÁ 
Gregorova Etruské múzeum 

(Dokončenie) 

Sieň Guglielmiho. - Obsahuje sbierku etru
ských starožitností, ktorú daroval múzeu Be
nedikt Gugliehni. Sú to väčšinou predmety náj
dené v hroboch juhoetruského mesta Vulci 
(VII.-V. stor. pr. Kr.). - Vrátime sa oo I. siene 
a dverami Qproti oknu vojdeme do miestností 
hľadiacich do Dvora píniovej šišky, v ktorých 
sa chová veľmi vzácna sbierka váz, nájdených 
hlavne v etruských hroboch VI.-IV. stor. pr. 
"Kr. Tieto vázy boly z väčšej časti privezené z 
Grécka a menovite z Attiky. Sú dôležité tým, 
že- umožňujú nielen sledovanie vývoja gréckeho 
vázového maliarstva, ktoré je rnepostradateľné 
pre dejiny starovekých mýtov ustanovizní a 
krojov, ale tiež pre štúdium star~vekého maliar
stva vôbec, ktorýni sa jnšpirovalo a ktorého die
la pre obdobie od VI. do V. stor. pr. Kr. sa nám 
nedochovaly. Vázy sú inštalované v chronolo
gickom poriadku. Paukážeme tuná iba na tie 
na jzaujímavejšie a najhodnotnejšie exempláre. 

V. sieň (Vázy archaickej výroby). _ Vetríny 
A a A 1. Popo}nice (urny) s vyrytý.mi geometri
ckými ozdobami, pochádzajúce z tak zv. vtlla
novskej doby (po<P'a mesta Villanova pri Bolo
gni) , ktorá v Taliansku zodpovedá vzdelanosti 
prve~ doby železnej (IX.-VIIl. stor. pr. Kr.). -
Ve~n~,ay B ,1, 28. Veko_ vá';-Y zv. deinos, zaujíma
ve] s1uce111m geometrrckeho slohu s .tJak zv. o
:ie~~al_izi:júc~· _štýlom, pri ktorom sa už uplat
n_uJu f1gury z1vyc~ bytostí. - Na st1pe uprostred 
siene: amfora s crernymi figúrami na červenej 
pô~e ?d até~ske_ho maliara Exekiu, ktorý je na 
neJ aJ_ podp1~any. M~'ba na jednej strane pred
stavuJe Achilla a Aiaxa hrajúcich sa v kocky, 
maJ'ba na druhej strane návrat Diosikurov (Ka
stora a Polluxa) do rodičo'"ského domu kráľa 
Tirrd~ra . a m:1'tky Ledy. z_aujímavý je otrok, 
ktr„T:ť prip:av~l ary~~Uos (lahvičku s olejom) a 
stolic_ku a caka na D10skurov, a]?y ich odprevadil 
do :kqpel'a. Váza bola vymaľovaná v druhej po
lov1ci VI. stor. pr. Kr., teda už v dobe keď ma
~iars~a t e<?_~nika sa _za,čína ~eniť v to-:U smysle, 
ze miesto c1ernych frgur na cervenej pôde sa u
živia ~ervených figúr na čiernej pôde. - Vetrína 
D. 25. Cirenská kylix (čaša) s· figúrami obrov 
Titya a Sisyfa v Háde (podsvetí) zo VI. stor. 
!?;· pr._ - VetrÍ1_lY E a F. Amfory s čiernymi fi
fur~l:,, - yetyma G. Krásne oinochoe (nádoby 
na m_ies~me vma s :'odo~), lekythoi (štíhle. poh
rebne vazy) a hyd:r1e (nadoby na vodu). 

Vl: sieň (Grééke vázy VI.-V. sfur. pr. Kr.). _ 
Vetnna H , 29, 30, 32 ,a 33., štyri amfory od Ni
kosthéna, ktorý mal záľubu v napodobňovaní 
bronzovýéh váz (VI. stor. pr. Kr.). - Vetrína I 
a n~sleduj?ce: _AtJické vázy ,s červenými figú
rami n~ c1emeJ P<??~- - Vetrina K, 26. Hyqria 
s 1\pollo~om cestuJuc1m na okrídlenej trojnofäe. 
- Na stlpe uprostred siene: Kráter (váza na 
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miešanie vína) s Hermom, nesúcim malého Dio
nýsa k nymfám do Nisy. Je to zaujímavý prí
klad polychromie (V. stor. pr. "Kr.). 

vn. sieň, polkrul1ová (Gréclrn a italské vá.zy 
V.-IV. stor. pr. Kr.) . - Vetrína M, 7. Kylix s E
dipom a. Sfyngou od maliara Durisa (V. stor. pr. 
"Kr.). - Vetrína O, 4. Kylix s Ezopom a líškou 
(prekrásna urkázka antickej karikatúry z V. 
i::tor. pr. "Kr.), 10. Oínochoe s kohútim zápasom 
(V. stor. pr. Kr.). - Vetrína N , 15. Rhyton (roh) 
tva,ru oslej hlavy. - Ostatné vetríny: rozličné 
vázy_ z gréckych kolónií v _južnej Itálii (Magna 
Grec1a), kam sa presunula výroba, keď samotné 
Grécko následkom stálych vojen a revolúcií za
čalo už upadať (IV. stor. pr. Kr.). 

vrn. sieň (Italské a etruské vázy IV.-1. stor. 
pr. Kr.). - Uprostred siene: urna z pálenej hliny 
s nebožtikom vyobrazeným v podobe umierajú
ceho Adona (etruské umenie ID. sto:r.). - Vo 
vetrínach: italské a etruské vázy dekadentného 
ume,nia. Na niektorých sú vyobmzené komické 
výjavy. (Na pr. vetrína V, 31: Zeus v sprievode 
HerD1a blfäi sa s rebríkom k oknu, z ktorého vy
zerá žena). 

-ka. 

EDÍCIA ••RÍM•• 

Sväzok 1. - Svätý Rok 1950 » od Jána 
Okáľa. Obsahuje dejiny Svätých rokov in
formácie o Milostivom roku 1950 a p~pis 
rímskych odpustkových bazilík. Má 167 
strán a 17 obrázkov. Cena: 1 dolár. 

Sväzok 2. - « Vatikán, Sídlo Námestní
ka Krisfovho » od Dr. Ignä,ca Zelenlm. Ob
sahuje dejiny a popis Vatikánu, v ktorom 
sídlia rímski pápeži. Má 235 strán, 10 plá
nov, 12 perokresieb a 52 fotQgrafií. Cena: 
2 doláre. 

Sväzok 3. - « Sv. František z Assisi >) 

od Alexandra Colombu. (Z tal. preložil: 
Eugen Vesnin). Obsahuje pútavé vypravo
vanie o živote sv. Františka Assiského 
apoštola evanjeliovej chudoby. Má 160 
strán a 25 obrázkov. Cena: 1 dolár. 

Objednávky ako aj peniaze v hotovosti 
alebo v čeku treba posielať v registrova
nom liste na adresu: 

<< RIM » 
Ca:sella Postale 9100 
Roma, Italia 
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CO NAM PISU? 

RDI icle z ruky do ruky. 

Whiting, Ind., USA - Vašu ct. upomienku som 
dostal, za čo Vám srdečne ďakujem. Ja si ocho
tne predplácam Váš ct. časopis aj naďalej, le
bo sa nú veľmi páči. Keď ho dostanem, tak ide 
z ruky do ruky, lebo každý ho chce čítať a 
každý ho obdivuje. Je to veru zaujímavé číta
nie, čo nám z Večného Mesta Ríma posielate. 
• Vendelín Franek. 

RIM musi byť centrom všetkých slovenských 
sŕdc. 

Shillung, Assam. India. - S radosťou som pri
jal a prečítal Váš ct. list. Co bude v mojej moci, 
všetko vykonám, aby som vám pomohol zveľadiť 
a udržovať RIM « urp to date ». Je síce pravda. 
že čas si musím na toto kradnuť, ale veď to nie 
je nadarmo. Toľko našich krajanov roztratených 
po svete bude z toho mať osoh a radosť a čo je 
hlavné, budú sa mať kam dbrátiť ~ kde držať 
pospolu. Lebo RIM musí byť centrom všetkých 
slovenských sŕdc, či tie boly prv fašistické, naci
stické, alebo komunistické; po spovedi a dobrej 
ľútosti i Pán Boh odpúšťa hriechy, akože by sme 
my biedni ľud4rnvia nemali odpúšťať .. I v tomto 
musíme nasledovať nášho dobrého Pána. Teda 
shromáždite všetko, čo je slovenské a má dobrú 
vôľu. Chladnému je treba ohňa, aby sa zohrial. 
ubožiakovi pomoc, aby sa pozdvihol... prečo 
trpiaceho odbiť. že nie je schopný života? Prečo 
nepriateľa zahnať, keď chce ľutovať a žiada 
odpustenie? Nás Slovákov je hŕstka a takí sme 
rozbití ... Drahí bratia, sjednoťme sa v srdci sŕdc, 
s jednoťme sa okolo .nášho dobrého Otca, a okolo 
RIMA ... Bude preto dobre, dávať v RIME všetko, 
čo sjednocuje; čo roznecuje, čo vedie a pomáha. 
Treba v RIME vyučovať láske a obetavosti ; 
vzájomnej pomoci. .. a hlavne odpúšťaniu. Mnohí 
bratia, chudáci. zachraňujúc, čo mohli, dopustili 
sa chybičiek ... Veď ktože nemá hriechov? Anjeli 
zhrešili v nebi a prví ľudia v raji... Lotrovi na 
kríži bolo odpustené a bol uvedený do neba. -
Možno že moje riadky sa budú zdať niekomu 
ako snenie ... a predsa ja verím, že mnohým sa 
zaľúbia a spravia viac dobra, než si myslíme. Veď 
aj život misionárov, sa môže zdať snením pre 
tých, ktorí naň hl1adia z ďaleka... a predsa krá
ľovstvo Božie sa ním rozširuje. I celý náš po-

zemský život je snením, porovnaný s životom 
večným. - Teda toľkoto o mojom hľadisku k 
RIMU. Len pre túto nádej sa ho chápem s celým 
srdcom, že vidím, že shromážcli, čo je roztratené 
a spojí, čo je rozbité. RIM je skala a na tej 
skale si musíme stavať našu novú a krajšiu bu
dúcnosť. - Prajúc Vám čo najradostnejšie Via
nove a požehnaný Nový rok, 1952, zostávam Váš 
v Pánovi slovenský saleziánsky misionár. - Rev. 
Karol Nižňansky SDB. 

Prvé Vianoce v misiách. 

Ruteng, Flores, Indonézia - Chystám sa oslá
viť prvé Vianočné sviatky v jednej z najväčších 
mojich osád: vo Wae-Rane, kde je trochu väčšia 
kaplička, vlastne bambusový kostolík. Mojim 
novokresťanom budem tak .od srdca spievať na
šu slovenskú pesničku: « Dnešný deň sa radu
jem ... » Pripravujem si už kbne a vyhľadávam 
po časopisoch obrázky, ktoré by som mohol pou
žiť ako figurky do betlehema. Chcel by som čo 
najnázornejšie vysvetliť týmto deťom prírody 
tajomstvo Vianoc. Som tu akoby jeden .z tých 
betlehemských anjelov, ktorý oznamuje v zapa
dlých osadách a hlboko v lesoch radostnú zprá
vu: « Narodil sa Vám Spasiteľ, poďte. klaňajte 
sa Mu! » Hoci budem tu mať hodne chudobnej
šie a jednoduchšie, ako som tomu bol zvyklý do
ma, predsa moje prvé Vianoce v misiách nebudú 
bez radosti, lebo viem, a už som to aj skúsil, že 
ak jestvujú opravdivé hlboké radosti, tak pre
dovšetkým v misiách. - Rev. P. Juraj Vojenčiak. 

Dojmy z rímskych katakomb. 

Sao Paulo, Brazília - Pýtate sa ma, aké boly 
moje dojmy z Ríma. Keby som povedal, že boly 
veľké, mocné, mohutné atď., pripadalo by mi to 
skoro ako rúhanie, pretože by to nevystihovalo 
nič. - Reč, každá reč je slabá na vystihnutie tak 
veľkých dojmo;v, aké v nás zanechá Rím. keď 
sa naň dívame kľudne, bez predpojatosti, okrem 
azda tej, ktorú musí mať k duchovnému stre
disku svojho rodu každý katolík. - Zaviedli ste 
nás naprv do rímskych katakomb. Tie nám uká
zaly ako ťažko sa prebíjalo to velebné učenie Je
žiša Nazaretského, ktorý položil lásku za základ 
Nového zákona ľudstva. Koľko nepochopenia, 
zlovolnosti, útlaku a prenasledovania museli pre
žiť a pretrpieť prvotní kresťania! Aká obrov
ská viera a láska ich musela naplňovať, keď ve
deli ostat'. verni Kristovi aj vtedy, keď boli pova
žovaní za zrádcov, zločincov, vyvrheľov, keď bo
li posielaní do vyhnanstva, iba zväčša žiadala sa 
od nich aj obeť ich vlastných životov. - Co na 
tom záleží, či bol alebo nebol v katakombách 
hrob •sv. Petra? Co 11a tom záleží, či « Quo va
dis, Domine? » a odtľačky šľapají Kristových sú 
dejinnou skutočnosťou alebo len symbolom? A
ké je to detinstvo protestovať proti dejepisným 
zprávam a obísť pri tom myšlienku, ktorá je 
hlavnou, a smernieu, ktorá ľudstvu slúži už 
2.000 rokov - Appiova eesta Stará alebo 
Nová? Cesta, po ktorej pochodovaly lé-
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gie najlepších bojovníkov sveta, vystriedané mi
lionami zbožných pútnikov, kráčajúcich so zpe
vom za Krížom utrpenia a lásky? Ktorý z oboch 
filmov, ktoré sa v ľudskom duchu vybavujú, je 
mohutnejší? - Meč vedel podmaňovať násilím, 
Kríž obopnul vierou a láskou stokrát toľko ľud
stva. Meč pominul, láska zostala. - Ani láska ne
bola a nie je bez otrasov. Ale Cirkev, založená 
na láske, prežila všetky tie otrasy a stojí tu moc
ne ako skala, slúžiac ľudstvu oddane a nesebecky. 
- To sú moje dojmy z katakomb. - Dr. Ján A. 
Bafa. 

Ľutuje. že pre chorobu nemohol za RIM 
pracovať tak, ako si to predsavzal. 

Pitt.sbuľgh, Pa, USA - Predovšetkým Vám 
chcem oznámiť, že nová úprava časopisu « Rím » 
sa mi veľmi páči a vo všeobecnosti som s ním 
spokojný. Ľutujem, že pre chorobu nemohol som 
zaň pracovať tak, ako som si to predsavzal. 
No teraz moj podlomený zdravotný stav sa usta
vične zlepšuje takže v blízkej budúcnosti budem 
sa môcť úplne do práce zapojiť. Preétpokladám, 
že spolu s Viktorom Nesnadným budeme mať 
väčší úspech. - Zo založenia Slovenskej kultúr
nej spoločnosti « Rím » mám· tiež radosť. Nemi
lo ma však prekvapilo to, že st.e k vôli neja
kým nežičlivcom vypustili svoje meno z časo
pisu. Vy, prosím, nemáte čo pred kým ustupo
vať. - Tu v Pittsburghu bol nedávno zalo
žený « The Middle European Federal Cluib, Pitts
bUI gh. Pa», ktorého cieľom je Stredoeu
ropský sväz v rámci Europského sväzu. V klube 
sú už zastúpené všetky stredoeuropské národy. 
Zo Slovákov jeho členmi sme iba dvaja: prof. A
lexander Puskas a ja. - Michal S. Béreš, 

Teší sa na knižku « Sv. St.olica ». 

Lisle, ID., USA - Blíži sa pomaly koniec roku 
a tak je si treba spomenúť na obnovenie pred
platného na náš obľúbený časopis « Rím », kto
rý ·pravidelne dostávam a v~dy túžobne oča
kávam. - Posielam Vám teda predplatné na rok 
1952 a prosín si tiež knižku « Sv. Stolica », kto
rá už asi skoro výjde a na ktorú sa veľmi teším. 
Bude to už tretia vzácna a významná knižka o 
Ríme, vydaná behom dvoch rokov (Svätých ro
kov 1950-51). A tak keď ju dostanem, dám si 
ju s predošlými dvoma pekne zaviazať do jednej 
knižky. Bude to veru krásna a poučná pamiat
ka, lebo všetky tri knižky (Svätý rok, Vatikán -
Sídlo Námestníka Kristovho a Sv. Stolica) sú 
si veľmi blízke obsahom a sa navzájom doplňujú 
opisovaním Večného mesta Ríma, Vatikánskeho 
štátu, činnosti Sv. Otca atď., čo je naozaj - a 
má byť - milé, drahé a vzácne každ-ému sloven
skému katolíkovi. Pán Boh Vám zaplať za vy
danie týchto vzácnych kníh a požehnaj Vám za 
vydanie ešte ďalších. - Srdečne Vás pozdravujem 
a prajem hojnosť Božej milosti a požehnania na 
ďalšie zdarné, potrebné a užitočné vydávanie 
nášho dobrého a obľubeného časopisu « Rím ». -
Marek Izák. 
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Z RÍMSKEJ KRONIKY 
Stvrtok, 1. novembra. - Na ukončenie osláv, 

ktoré sa konaly v Ríme z príležitosti 1500. vý
ročia Chalcedonského snemu, na ktorom bola 
presne určená náuka Cirkvi o dvoch prirodze
nostiach v jednej o.sobe Kristovej, vo Svätope
terskej- bazilike bola odslúžená v prítomnosti sv. 
Otca pontifikálna sv. omša, na ktorej sa v hoj
nom počte zúčastnili najmä predstavitelia vy
chodných cirkví. Po sv. omši v predsieni ba2ili
ky boly odhalené tri pamätné dosky, zvečňujúce 
vyhlásenie dogmy o Nanebovzatí P. Marie. 

Nedeľa, 4. novembra. - Vo Svätopeterskej 
bazilike bola v rámci obvyklých obradov vy
lásená za blaihoslavenú fracúzska rehoľnica Se
stra Teréza Couderc, zakladateľa Kongregácie 
Našej Panej od Večeradla, ktorá žila v minulom 
storočí a svoj ·život posvätila milosrdnej lás
ke a náboženskej výchove. Popoľudní prišid 
do Svätopeterskej baziliký tiež sv. Otec, aby 
si uctil novú bľahoslavenú, ktorej veľký obraz 
skvel sa nad oltárom Katedry. Na beatifikač
ných obradoch zúčastnilo 8\3, najme-nej 30.00 
veriacich, 10 kardinálov, okolo 50 biskupov a 
celý rad menších cirkevných hodnostárov. Bol 
tiež prítomný diplomatický sbor akreditovaný 
pri sv. Stolici a za francúzsku vládu minister 
zdravotníctva Ribeyre. 

Pondelok, 5. novembra. - V Sixtovej kaplnke 
Vatikánskeho Apoštolského paláea bola v prí
tomnosti sv. Otcaodslúžená zádušná sv. omša za 
kardinálov, ktorí zomreli v minulom roku: Kon
ráda von Preysing, biskupa berlínskeho, Franti
ška Marchetti-Selvaggiarri, biskiupa fraskatského, 
Dionýza Dougberty, nadbiskupa philadelphijské
ho a Adama Stefana Sapiehu, nadbiskupa kra
kovského. Po sv. omši, ktorú celebroval rímsky 
generálny vikár kard. Alojz Micara, sv. Otec u
delil absolúciu nad katafa1lwm. 

Streda, 14. novembra. - Sv. Otec pápež Pius 
XTI. prija1 na súkromnej audiencii vo svojom 
letnom sídle v Castelgandolfe dánskeho kráľa 
Fridricha IX. a jeho manželku kráľovnú Ingrid. 
Audiencia sa konala v pápežovej súkromnej 
knižnici a trvala asi polhodiny. Počas audiencie 
sv. Otee vyjadril kráľovskému páru 'žičinia 
hojných božích milostí a udelil mu i celému dán
skemu národu osobitné požehnanie. Nesledujú
ceho dňa kráľovskí hostia navštívili Vatikán a 
obzreli si jeho historické a umelecké pamiatky. 

Sobota, 1 . decembra - Po viacmesačnom po
byte vo svojom letnom sídle v Castelga:ndolfe sv. 
Otec pá,pež Pius XII. vrátil sa v popoťudňajšich 
hodinách zpäť do Vatikánu. 

Sobota, 8. decembra. - Vo Vatikánskom A
poštolskom paláci skončily sa adventné duchov
né cvičenia, ria ktorých sa zúčastnil aj sám sv. 
Otec s viacerými cirkevnými hodnostármi pá
pežskeho dvora. Po~as duchovných cvičení, kto
ré trv,aly celý týždeň, neposkytova:ly sa obvyklé 
pápežské audiencie. 



Pamiatky z Večného Mesta 
ktoré si mô:že:te u nás objednať 

A) Náb~enské pr~~msty 
Ruženec s dr..evenýmL.~rnkai:ni a 

medajličkou Svätého roku . . ~ o.75 
Ruženec so snutltó-yými· zr.okami a 
medajličkou Svätého roku . . » 1.00 

Rtiženec s_ perle:ťovýnil zrnkami -a 
med'ajlič.kou ,Sv~té.l.\o roku . . » 1.25 

Ružen~ s kryštá,lovými zrnkami -a 
medajlickou .Svgi.ťého .roku . . » 1.50 

Ruženec << Spina Obri.stí >) s kríži
kom obsa.lmj:úeim zem z kata
ko;mb ä med..a.j4.č-kou Svätého 
ro}{u . . . . . . , ·- . . ~> 2.op 

"Ruženec .$ koráfovýtni Z'l'tlkami a 
medajličkou Svätého. roku . . .» 3,00 

Ruienec obr,ázko'7ý .(m._á na zrn
káoh vyrezané pekiié · obrázky 
pretlstavujúce tuž\.mt9vé ťajo~- · 
stvá, Loretánske· litánie, sv. Ot
cat sv. Evanjelis·fov, Sv. bránu 
~ ~tyri rím,ske -odpustkové bazi.-
liky) a m,edajli:čka Sv. rafli . . » 5.00 

Meda-jličl{y a agmišteky póstrie
brené s vy.ohráz.ením sv.. Otca 
Pia XIL,, bla-bc. 'pápe;Ža Pi.ru, X., 
s:v.13'rány, Panny Mwie, Bož~ 
skél:i.0- srdca, Spasiteľa ' q.lel;)o
r<>,zlicnýc'h s,väty_ch . (10 ku.s0:v 
men~ích alebo 10 ;v_äčšfob:') . . » 1.00 

Medajiičky a agnu .. ~kY poiilätén-é 
(2{f kusov m.érišfoh alebo -10 vä-
čš-íb-h) . . . . . . . . . ~> 1„50 

Striebor»ác med,~jlie)m s .: r~tiazkoJ1. -~~ 2.00 
Strieborný krížik s ľ~tiazk()U . , >> ,3.00 

B)' Páp~ké-požehnania 
Pá:p~ižské požehnanie na: hodinu smrti v an.

gijc:kej, slovenskej afobo ktotejkoľyek i -
-?,ej, reči m.ô.žeine sprostredkovať ~ba. tý:ro 

kato}!kom, ktorí nám. tiošlú esv~dčenie od 
švojho dt:1.<l'h0vnéh% že pá1>ež:"sk~ po~e}»la
n.ie si zaslqh'ujú. Páp~ké poženanie sa 
u~él'uje zi;rdar,mo1 ~e trovy s;poj~rré so za.
kúpe:o,im:, vyplnením; a odoolanhn pairič~ 
ný~h form.ulá:rov si Ií:n1~Í · kazd.ý: záujem-
ca hra-diť. Mäme veľini .pe~né .. fo"hnuláre 
-p:r;e _jednotlivé osoby-1 má.ri.želďv i .c,el~ ro
diŕiy: 

Foimuláre jedrimľuché s _ppdobiz-
ňocq_ s.v. Ot'.ca -a vyobrazením šty
:i;och od1>ust~Qvých bazili~ . . 

:formufäre pergaiµenové 
Foľnmláre umelecky \:J'Praoované 

6) Sväté otra-zy 

$ 2.00 
>> 3,tiO 
)) 5.óô 

Sväté obmzy oq najchtrnejšfol:1 talia;nských 
a cudúoh 11ID.elcov alťo ria, ,pr. : 

Sv, Mi~hal arclla:njel od G. Reni sv. Ga
briel o'd.. C. Doki, ·Hr.a-ji.íci, anjľli ocf M. 
~ Fdrcli, ~njelský elió:r qd Fra knge,li
li,co, ~asnubep.ie P. Ma-r,fo otl Raffaela 
Nm:oden.fo K:tista Pá!b od -Pin.turichia

1 

'Klaňanie:sa pas1;ie1~ov J'.ežišk:ovi od G. del-~ 
l~.Notti, •Panua"Mä.rfa s JežiškÔm od Raf
faela ·ale0bo F. Lippi, K:rst Krista P-ána 
o.d C_. Maratta, Ot.ek dó Egypta ad F. Ba
r9~m _alebo Frá Afi~eliqo,_ ,J_ežiš s mälýfili 
cteťm.1 09- Vogla, Premen(}nie•na hor,e Tá
b"or od. Rafrae.1~, Kristus t;ŕnim, korun.Ó
van.y od Velasquesa, Ajhľa, "človek ·oa G. 
Reni, Božské. ~rdce Ježišo:vo, od B . Pa
toni, UkrJžovanié od G. Reni .- Spasiteľ 
od C, Polei a!ebp-' L. da Vinci/ Sv. Tľoi
oo,. od P: da. Oortona, Sv. :Proroci oa. Mi
~-hela;ngela, sv. ;Ján &sti'tel' · od A. Del 
Sartq:, Sv .. Ján Evanjélis.ta_ od b, Dolci, 
Sy, Annai od L. da -Y:in:ci, Sv. Jo~el' od G. 
I:,eni; .Pa;1m'a~far-ht J1i ~vätí., od f:ira Angfl)
hka, P. Maria: 'Bolestná od Sassdfe.nato 
c_. ":'?olcí alebo é;. Fr~,nchl,=P. Mlirla § 
Je.~1i;,om od finturfo-0hia, Naineboyzatia 
.P. Maiie- od R::a:ffae.la, Ko.rnnovanie- p, 
~lade od Vel,a.sqiiesa,., Nepaškvrnenó Po
čatie P~Marie, od E. E. '.M:urillo, Sv. Fran
tišok Assiš-l{ý' ód S'. Martin( $v. Cecília. 
S:v. Ró~a, Sv. ~gdalena a Sv. Eucbar.i
stia, od C: D'olei, aul'. Ol~ra.zy sú viac
farebne a: trojakého ~forrµátu: 

Obrazy- maléllo formátu, G23 X 83 
cm; 9:X-13 inčav) . . . . . $ 2.0tl . 

· Obra.z:y strf3C]né1lo for-mátu (.30.X 
4.0 CI)'.l_,; 12X'16 infov.) . . . . » 3.50 

Obrazy veľkého formáitu (42 X 58 
om:; 17X20 inč@v) . . . » 5.0-0 

D) Podo~izne. sv. Otca 
Podobizeň SY, Otca; Pia XU. (fo, 

toig.t-aiia streane.j vet.k.osti) . . $" 1.:2'5 
Poďtih:izerí.- blah.. p"ápefa Pia X. (fo~ 

tograťiit sfre.dii~j veľ.lťo,s.U) . . ">> 1.-25 
Rod?6i'u~ sv. . . Qtcá Bla ~, (veľ-

ky fa.r.,e:bný 0t>.r{',l,z ·s pó:élpisom) . » 2.50 

EJ Albmnt fotógra,fií 
Vatikánske Mesto (257 ill.5 . 
Va-tjikáns:~a. ob~-azáreň (20 f◊t,) 
V a.tjltáns:Jm múzea (20 · fot.) 
}!,affaflove s::j;an~e (20 fot.) 
Sixtova- kllJ.llnka. (29 fot.) 
~ix.tova kaP,lnka (35. fot.) 
R' (6 -_ J,m 5 fot.) • . . . . 
Rím ,a olú,lie (100 fot.) . . 
Prupez Phľ~ Kll. (10 fot.) . . . 
Zivot blal1. páipeŽIJ,-Pia. X. (í5" fot.) 

$- 5-.00 
» 1.25 
-~ 1.25 
►> l.Z5 
» 1.25 
)) 1.50 
» 2.50 
» 3,00 
>>- 0.7-5 
» 1.00 

._ _ ~ľkr~m to~~o si ~nq~te •~ nás ___ obj~tr- aj mé ná~oženské. a; Jru:!;túme ,pamiatky, litur-
g1~ke ,pi ed~e9' ,, Jtosto?ie !l,axia~enm, ~t~ke A; )'elť~ľmcke pp.~e~~} filoZpffokú, t.eolo.gi.ckú 
a m~ odbOll!°; _ ~terat_(íl'n, ~til;tfu:Jle. _filmy a„ miln•ofµmy,-x ati.lfans}ie • známlcy a mince atéľ, 

Vsetky uabozensl.:~, pamiatky mame mo~aosť daitl po,žehn.a.ť sf. Otcovi: 
Objediiávlcy' s - priloz~nými J)élliazn;ti , 1 hotovosti alebo v ooku tr~b.a posielať v 1' e. 

g i s t r o v a n ó m Ii s t e na, adresa: · · 
«· R I M. », Ca.sella Posta.le 9100, Roma (ItaJ.ia) 



.ZO ŽIVOTA SLOVENSKE}. MULTúi{NEJ SPOLOČNOSTI "RlMi, 

Predplatné . na roli• 1952. Hoei v Itoslednom 
čas~ papier, tlač i pošta y T,álianJfku ~ôvu po
éfrazely1 jei:ln.a:ko preedpla:tné •na náš časopis ma 
r <;>k 1~52 ost;iva nezmenené. To jest,. 'Ú pred 
platné S- knižnoi;i prémiou 0Ílná:ša na jeden rok 
$ · 2:~0, na dv:a roky $ 5.00; :2) predplátne bez 
knižnej pŕémiEl. ~fuí na jeden ro,k $ 2.00,, na dva 
roky $ ·4.00 ;•'3•) preaplatr;ié J>:re c'hud0b1;1ých em.i
gt,anto:v· je 'leh p'olovi~a -čiže $,'. i .9() roč.ne. Pred
pl~tné treba: posielať b't,td' v ho,tovosti alebo v 
če~u v_· d?poručeno.~ ~is:t~ a:le~o bankovými a 
posto'Wlli poukaznn (In±errrahonal Mo,ney Or
der.) . Miesto peň.ází v hotcwosti, čekov, bänko
výc'll á pôštových po'Uk'a:.zo;v prijímame a;j me
džiriárodn:é odpovédn,é ·kapony · (Internátional 
Reply Coupmi). PrQ,$íme všetkye.h predplahte
ľoý, aby si :lieto naše pókyny vzalľ l~kave na 
vE:ldomie a v:budúcnbsti sa poďi~ .nieh spravovali 
Súčasne. prosíme tych oá:beŕateľov, ktorí nám 
dlpujú tehoroon~ predplf1,ti1é. ale:bo· i:rré. nedopla.t
~y, aby si ich ibezéfdkl.a.dne v:yrovnaJi, ale.bo, ,a;k 
némô'žu momentálne. platiť, aby sa asip.óň ospra
vedlnili; ll.ebo kto ťäk n:e-urobíJ tomu budeme 
nútenf J:Íasopis zasta\:'if.. 

Gáleria .pr,edplatifäfoy .. « Rún » je nájkrajš'í 
a .najzati.jhn.av.ejší .s lovenský. časopis v· eriúgrá
cn. ľ.nfórmuje, poučuj,~; .zálbáv-a ,a prináša kr.·á
$né obTá-zky z Večáého Me~ta, zalwiµ).icia i do
mov.a.. Neslúži'. nijaali:·ej_ p:oli:tickej skupi.p_~, ale. c~ce 
~lúziť všetkym "Sl<',ivák@Jin a katolí~kej Cirkvi. 
Preto ho m_á každý :rád a každý si ho ·S Tados
ťou prťd,plá0a. A ]!:to môže, zí$kaV:~ mu a j po; 
vých -Odbera~ľo:v,- ~by si tent.o: ŕ~fozentačný 
,šloyel)Ský k,atólíďky. č'as'op;is mol'J:ol stále ?Veľa
cľov.ať a zdokônalôvať. USA: Mieha,).: l3éreš z 
Pittsbuŕghu; . Pa' .získ~ M. Vehe'Cla a M. Hal~ku 
z Ho~esteq.'9, Ba, a r.. JanoveMvú zo Swissvale, 
~a,; .Rev. M. $t. Duri(}a z G;rand-H:ill~U:X v iBel
_gicku ptjviedol B. Gril!ca z 1tvingtonu, N . J .. , W. 
.Krizn.ansl&l;J.,o z :Roselle Park, N ... J . ,a A, Lu){á,
sa· z .. ;Ôrchar-0: Ľakéi. Mii~hi Á:llin.i:i· Slime~ov?ť ·z-Qhi
cii,ga Ul. .zíškala; .A, .. Hurss.ell ,ti:~ž 'Z Cliie?,ga, Ill: 
AL L~oqueovi -pretlplatil kamarát z CaJJri. S: 
E:tiÍovsk0ý z Lak~ Mµtr~:Q., ú. sa sáµi :prihlásµ. -
J{anada: Prof La,4. Sila;j zj.sl'iiai J. FePenčíka z 
\Vpedst~ck, Oni., . E. Pisára, Fr. Korič~skéh:o, 
Prof, M. MU<;háva,. G .. Jablonku, J. Ferku, J . 
Stibra:nýh&, ·st. Kecu, M: Grňáka a St„ Iva.na z 
TÓro.úť.ô, ónť. M. Sebesta z P:ort A:.rthu,r, Ont. a 
J; Ovirík z Geraldto:ri, Ont. sa. sllmi p.tihlá:sili. -
AI·gentina;: A. Kr~1iá:k ·Z 1311enos Áires ~a s'á!ľ] 
prihlásil. -. :ijr,a~a: P . Čličm~nec .z Apucar:a,na, 
P :.s.,.Q. privi.eé!Jl F; Ha,.iifara, J. Rérhe:&ili:a a A . 
Sedlä.čka z · Cambé, ··P:S.C. - Australia: Andrej 
Ýencäk z '.Bbňégílli, Vfo. zl.skal C. Jeind'rµsaka; 

E . I. Durjá:k zo .South Bl'isba:ne ú$kal J. Ha, 
tamkµ ·a: D. Htppá.. - Južná Áfrika: R. &>í1 z 
Joha.n:nesb.,W'.'gn zí~kal B . Skardu tiež .z Joh$n~s
burg. - Incloi1ézia: Rev. J. Voj,enčfakovi n'.a Flo
rese predplatil B.ohuz.námy. - Japonsko: Re;y. 
J. Figurôvi z Miyazaki predpla.til tiež B0huzná-
mý,. . 

Album dobrodincov. Na }}odporu časopisu: 
«'Rím»-dooro~r.dečne:. G>betovali· títo šrac~etní dát
cgvia: E~A.: .l~:e,v. Paul M. ~ekárik ·z Eňuna.us, 
Pa $ 50.()0, Michal ZbojQv,s~y i . Bradd,pck; P14 
~ :1,0.00, Já.zy Kostolník z Whitfng1 Ind. $ 5,00, 
Tereza Smolár z WJ:riting, Iňd. $ ·12 .50, Maria Ble
·b,.o i Chicago„ ru .. , Pavéľ Imríšek a Aiidr-ej- Hla
vatý z Lansford; Pa, St. Pe,k;árčik .a Imrich 
OricfrE?jJ:l:ovfč:' i New York0u, N . Y:. pb $. 2.00, Ma
r~a Bie'lik-~ Ghie!J:g9, ru., Joseph Wasky zo S:an 
FranciHko, Caliť., Mary Frejek z Ghieaigo, . ID., 
Georg~ Po-lák z Clevelandu,. O., a František 
.Krivčík zo Sagin:aW, Mich. po $ '.l.Oo; Géo. A
br,inko a Wem:lelin Franek z Whiting, Ind . . a 
J,oh1t:t O'swa1d. ,zo Schen:ecfady, N. Y, po, .$ 0.50. 
Všetký;rrľ1.rv-ed:eným dá;rc.@rn, nJ:tjcl;llä v.šak Rev. P . 
¾. Pekán~myi, vyslovujeme za šľaohetnú .pomac 
najúpi;iimnejšie, poďak-ovanie:. · 

Ot.mazy redakcie-a administrátie. Nakoľ.ko: váa;
c-ej nestač.im~ oapovep:ať listov.ne na v~etky dD
tazy, s :t<torými sa na nás čita.telia z r.ozličnych 
kútov syet~ obt:aeájú, na niektoré veci, naj~ä 
na tie, ktor~. môžu z.aujúnať vdac~rýdiľ ~udéme 
odter az o:dpoved:äť na tomto. mi~te:. Emigrant, 
Paríž·: Politické úyahy n.euverejµuj~µié. _:_ M. 
S,, New YOľk: Knízkq.' f<'. Sv. Frantijek z As
siši » sine vye~pedovaU všetkým zäujemcom na;; 
raiz . . $pisov.atel'-, Bueno.s Ah·es: Zaujímajú :µas 
najmä kultút,Je vééi. Uverejnené piíspe:vky ho
norujei:ne - .R. T., Braunsehweig: Slo~enského 
k:atoUckeho spevníka nemáme. - Citateľ IJ Ad~
la..de•: Môžeme V áru d'.o<lať len ťie slo,venske pu
biikáicíe, kt9.rý:cl) ,s.ó'1m:am sme uv~rejnili v « Rí~ 
me >? (č. 7-8) . - P; e líp~1<m,ran.a: Slovenský.oh 
gramofó:i;rotjch dos.ák v Rhne nedostať. - Km
J&,nia v Belgicku: Preqelatné. je len 100 k a 
nie 1000 fr., ako ťó bólo mýlné oznámené. 

Hľadajú sa. Anton M,;u1duoh, á Gálan (Hau
tes Pyrenées), Wfamce. bl'adá Rev. Jána Bielika, 
ktorý vyéestoval_ z Ne1necka,. pravd!:}po.dobne dq 
USA alebo Kanacl,y a T . E. v. I')lfälovetz, 225 
V:p}tur 'St,, St:J1. Bli~an! Q'ld, Austrálil'.J;_ ih:ľ>~: 
d,a,Jo/liefa. Ferjanca, ,ktory ·sa p.red 20 mes1acm1 
p].§tsil ~ adresy: Ki.rabdlton, Hu,ni;s, England a o · 
ktorom 'by níečo mal v~dieť P . Vrba v Argen
tíne. 

,Con. Approv.az/oJ1e ccclesia5tica 
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$ cirk~vným $'hyá).en:hn vydáva .Slovenská. R:i,i,ťtúrtlll , *p91očnc;>s-ť (< ~frn >, v .R'une. 
VycJ:ľodi me$ač'ne. Za i:eda'kciu zodpovedá Piet~ó Chiinmelli. Tlači Tipografia Pio X 

Roroa. P:redplat;né niJ, jeden rok: $. 2,50. .Adresa redaiceie a administrácie.: 
<{. RIM »

1 
Casella Po.$t'ale 910(), ·Roma ťltalia) 
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