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... La Befana.. (Epiph·anyJ: 

A, gr.ea·t n,wmlier ej tJi!il aM:iefnt ,fe:kib,,tJ#, wl'f;idi 
w{;lfe formerl,y,· alii;óri,gst tke ,&cu:rí.6.sities, >> df Ro• , 
i,~ .ha.v~ b,een. dise'@t1.ti,11,u:ed. or h:a:ve:, dií:' ~cist, _de-
t.eriiJi!,rGted, , 

l~r,wnivfl<l, w;ith ~ - m,asg_ite'radeš-; t'ts 'atl~goi:ica[ 
ekuri6t,_ ·i,ts « lia:1:b )~ ra.,rtes and i'ťoS ill'umíruitum,:st 

k.as. d~s'i;!,ppfútred. 
Pi~1zc1, Nliif.onct~; ff-om· <.t $at1;1,r(Í;a y ev.élt,ing to a 

Sund.(W rtbg:hJJ i1ľ• 4V,$US-'ff, is no Zónge.r tra•ľJJ/-o;r:med 
i.lt@ a, ~utí,eal: 'i!ala-e.!,,t;ra~ 

The tam0;ui; « G'ir-auiloirt ~, ts sr.ilil !ieén fŕ;piri ft. 

me ,·'to tim·e; bit f&r1001:lf , tFiis fit~1:im.r-'k _ d'i:.~zľl.a.t u
'f_edt t:0 ut.kác e_ach, yew· im, t'he. t.'Q]} Qf ()q.f:ťlre S.f!tPi(! W-1'!,

,gelo, ó1~ ihé diiy. ofr'ľlie 'R,ew;t o'f $t. P.~i'. 
Ammr~i- the R.om<q:i festi11ails wh'if-Oh Tiav:e swr

vi'ded., - a<ľéôrd·i~ .~tim ij ťmo1ii,1J.m.qjs Ufl'iľer -

metif,iQn 'r,ruis'i bé 11úuk of t lio.sit cii'~br--aMd 01, t/1.e 
O'CC~'</tf,1 cif ffte É;pi,plw,11,y. 

'E~ery yeq,r, 011. 'fli;é riigh\. äf' tli(!' ~'tilt-6'tfk ]futuq

r.y, Piatrefá NáT/oniE beeQ1h1,.f a sciine qef ehiľJivftil 
UJJJr.aar ., 'Thp R.omätľ pop-uluc?3· ce.leurm;es' ťh.e aľ

r .ivg,l 9.f ý. B'<if;á'tia ,~. 'r.Ji,_~ ,;µi;,lrJ tmel r~pr~~y f{ľii/:~1W 
',pTJ,($ oM in mind, Qf Naples'; l'J"tt thftc e'f)~nd11'J!' &f the 
« P.iedi~ro;tltq. ~i -festi~ai. A:1;1,,, <t,rmr,1:Jll tI!ie fti,:ncms 

2 

S ('fM M A. R I O 

-Rei;er C. Ohi.m:ítrelll: Religi.01,JS roraditiô:.µ'S,lJ;l 
Roi:tíe.; <č La 'B,.jfa:'nan> élL'p~phaný), ll· 12 
.._ -~lBím-~~~' C® ľ a:i,1~ di Di6, iW; 3 -
~aSSe~"'a.','$lov-a~ :p,:~ 3 -. Icgiil;@ ©t...erd-ätn'i: 
Se.gp,p. (li;.c(llltŕ.adm.@ne \c®n.tfati-~o;ti.:e'J, .p. lJ 
=-- M:sgr. Miloš · I{. ~~,n,a-rp;v,_ii: Irreqn:i~ 
to (;g0é.si~) j p: ô· - i'\rôňe' tle}S . ..: Padf-e (Ra'-
.., , ·' . · 'KT~.-,.,,'!,,, _, · .~ <ô< S p·• :VTT') ~ro'llrtessa:g.gw .1N:f,lii;a,),J,mo: = o. · . . ,r,e, ~ ,, 
p. 7- _:_·'ka: Gmi'h; Rm\i~ p, .g. _ .Ct-0-
µä,oo, .w Miná>, ~- rn - -~, l\luSj}i.~Vfj,ťi~ 
cam:,. p . 11 - ,A. ~ÓJ!om.bb,: ,S. Ftimooš~o 
ďí\sšisi c~ont'fu_ua;zioJte) ,,,Jk fa·-- P~Ue.g:ri
!'l<ef: Pe)Íe~ggiô deglii Slo'V~Whi dl !'.fo~-olt· 
to a MJfilandi t-. l& - ~ ... =,..et•:n 4, catwH(lá. P I& , .. . '/! ~ etr----'• ,u. ' 

P: 13 ~ W::sgr. Milo~ K. ID4;na,rowč: Di
scendi ~ .c ciélo tli íitl0'\10, 1,SignO:tf ,? ~~,,, 
$;ia); p;. 1B - Mi!s~cin:a'ti'6· šl9v~e&: N~fá,le 
n~lb, Niiová,. G001.ea,, p,, 1!7 - S:ťuden·ťe : 
PeJl'1gxib~gitj• .deg}i· swdijň.ti sltivaooJj a. 
1.Wma, l?• l:S - Jfi•'ililJllá d~j-Iettorl~Jt 19 -
Notiziarto1 p: 2U. 

Piazztr are b.0l):(hs f:tľid 1,1ľoocJ,en. strall.~ r))kio'h o:re 
hó ~ • .. •· • 

btitlJatr,if,y illrJ;Jti.iP<ft:ell,;, hi.et e · áte s,cfúJ. ~o.,ys; 1fia1sJi„ 
mafow .sľiéks, earafrieís, -gtimeš 0f sMU cuu:L' gl(l;ss,; 
b(!(Jds,. l,7:?t ťhre: centre• of', tlie Pig,z~t i,s a"' se.e'thf.ťtg 
mo'b wlíic~ iro(b•,fJ,!;fíV;š- i 1it.o t;.li.é, ff<l,;,'t>i'[1Jt.i'g s'tnlťts ) 
a iii.oh iJfliich' <;>1ity eeasós M ,'fhórnťs · in ·.á:rdé'i· M,. 

bI!bw l!J)ť>lt tf,n; t1·1:t1111p--ets,~ u,1ťtil .11hei,,. b:r,~a,,h faiťs 
· .. ~ , ·· ,, iii ·"' ~s- -i tik(tnt. Tlďe a1fi'ma,tt;0n O:r t,~e E ~~:.;g., n-;.q,n.es qn,_"e-· 

tMiťh: oť oy-gĎíi'é dňý~ when. d'bie ffemQiJ~ <t g'ioclii 
(l,"g61a,.Íi, ~>' wsed to be.,.1u~ld ih-er:e with tlie; ru.iT:l!,'i'. o,f 
ťf,ie a,ňéieit<tl, :/,tqmifn 'st4iÍ-i'i!i'1rl (I,.{ 4 bc._e:ngrou1ut: 

Tlie · "li''eiii.t of thJ?. E1í.ip}!/,_r;,m5, • . a r·i?.l'iff.eus celi• 
bratí-on: orrginatiitgán a pa;g<in f.e.sthvil; ·ii; c011unea 

1~ibYčt.'ri?ťt irJ:: ~e'IJ.eräl Riom'<fľ!, ekllif@ru{s; ťftire ~ É"' 
sťlľe,mn · M,(1,§s im tih;e Gre'fik. rit-,µ,,l · ii·é' $.ci)ic? )1,tan4. 
sie;, tifi:e disp[ay .o,f' thre Wise Nl'ťln in tli-e Pre~epie 
(!rÍ~i:ige.,,) <4 tke A. ~(,lco·efi ~ v'4fJ1ers, ôi 1te.diq,11i0':n 
and d1i·spki;;_ qJ :th~ te Ba1r,,i}'i,t1-0·">> ľr, tlw saine 
ôh-rrr:gh; ·n, ťhe at'tenÍ9,on, , 

4:-ti $. J.ncl1i..é.a r:~llťfi: 'Vallié, thie ,wfi;q.i~ gt cŔé 
apse~ Qeliirl.éf:, whe altár, i,,s c:oriv.i#r:ed i"Q,t:o a, nttí,s1111~ 
f{cenť Pre.sep.io ii,ith · the,, arriv,al of t.1ie,: Wis:e Mon, 
~.f :~ . 
LI, ~ ~~IZfl-. , 

, .Ef4érjr morrrqi:g: 1ihn,:u~hf):µľt the- O'<iť-iwe: á,; Mass 
i;.~ · celéli'ŕated in oroe. qf ťHe East:ehi. riteš, foUinped, , 
by a. sertrtón. in some, Eh-,;o,J!!ean _Ía'f?,f§!J'tLgé. 

Pwm"ä ~ - 0HIWNEI,hr 

v , 
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F.ros-nne- našré.h člt1')ite:lov1 aiby nán'l z ~proc. 
stredia, v ~t:o.rqm ~ijú, F:Q.~t-éläili zp~vy i . 
fo\tógriiffä kti.ItU)'.'11·0-w1ít„zé1l'S,keh(l) rázu:. 00 
~ ; bud~ boaiť,; o~h~tne u.-y:ereJrumfr v na
~ôffi:. Č!\,'Sopi&e, S~č:ae$n:e ,pw-ô~mie týčlJ.,- kt0-<'ri 
si ešť~, -®i'alť do P,Pŕiwu proopÍátii~, .a.~ý
fu~ ur,o~ili <ším. skôr~ Íebti; ;1: vy,dä.v~ním ,č~pi.$u. 
v ~ítrigr~i:tj ~'á:j-µ:J.i, fät v TäJ.,jruw~l:J) kie P}i,p-fo't., 
tfa.e á ]foo"'tá ~ú veľmi ťlliahé1 ~ú s,po-j.e-'ň'e'' vru,'ké 
ť~kos.tí. Cht&be;.i.,a;ť ,kat~licq ť°a;s-9pis a. !!.,~platit. 
z-an jé IW.f?'ô:Säsiµfi:y~ln..~ -p;~kôa~Vianie' (Í. -za~íj~
fii~ d6','bte-f v"eči. ~1l.o. by. ~i mal iť~_ždý ci~l:leťale:ť ' 
ui· tiž'"ú.V®{@miť a ?;1111-N~_ať. sa &ťäle, n~p~i,n:w~: 
Slóvensk-ý ki~tol:ix; 11-m.en tohto :nre-na\ sI° muší 
veiliEiť V\~ť: tlačé:w,l'!fáé4, tý.:m vfo,c keď! .sa k~ 
n~ s_ Qd.OF6l\hn° cä~lc~~j vmcMQS~j ~o vzn~~~ 
D0Ííi šídie.0 Námes~ä· Kri:$ttli~h'.0;. 
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s POMOCOU B O Z O U Slovenský obzor 

S pomocou Božoú zakončili sn:íe zasa jeden rok kultúrnej 
činnosti vo Večnom Meste. V s.tupujeme do ďaľšieho, už tretie
.ho, praeovného roku ... Vstupujeme doňho s pocitom nemalej _ ra
dosti i hrdosti. Veď slovenské kultúrne poduja,tia v Ríme, l,;toré 
sme pred dvoma rokmi začali budovať s holým.a rukama, prehí~ 
iajú sa ce-z ťažkosti a uplatňujú v d:nešnej bi.štorickej chvíli aj 
vzdor tomu, že vrcholné slovenské organizácie v zahraniči. kto
ré sme svojho času poprosili o morálnu a pm.otnú pomoc, nttm 
rui.elen ,nepomohli, ale na:šu prosbu ani len nevzali na vedomie. 

Casopisu « Rím » , ktor ý dnes jediný reprezentuje dôstotne 
slobodn.u ,slovenskú katolícku tlač v Europe, získali sme v mi
nulom roku až dvojnásobrn.ý poč·et predp-latiteľov. Získali sme 
ich nielen v bohatých zemiach Severnej a Juznej Ameriky, 
kde žije najviac a najlepšie situovaných ·slovenských katoli
kov. ale aj v chudobnej , vojnou ožobráčenej. EUTope, v ďalekej 
Austrálii · a na ostatných kontinentoch. Okolo « Ríma » sdru
žili sa v poslednom čas~ krajania nao·zaj všetkých sociálnych 
vrstiey: svetskí i rehoľní kňazi, literáti. živnostníci, obchodníci. 
robotníci atď. Nechýtbajú, pr a:vda, ani chudobní slovenskí ute
čenci, wpiad ešte v kOincentračných táboroch, a obetaví slo
venskí misionári, trudiaci sa medzi poha:nmi v tých najod
llahleJších kútocib. zemegule. Opravdu máloktorý slovenský ča
sopis v emigrácii, môže sa pochlúbiť ta-kou širokou a pestrou 

Púť ameri-0kých Slováikov 
pred S\lätop.eterskou bazilikou v Ríme. Prvý r.ad (zľava) : Mary 
Baékner z B}ack Liek, Pa, ctili. Sestra Am:brozia- a Vel Matka 
Ignácia z Perrysville, Pa, Joz~f Rathway z Perrypolis. Pa, vdp. 
Jozef Kušnier, duchovný vodca púte, z Donota, Pa, John 13ar9n 
z West Leisering,. Pa: M~chal Sinchak, orgaJtizátor pute; ~ M'Jl1e.s. 
sen Pa, Anna• Gondita z .Gonyngham, Pa, Vel. Matka Ber0hma:ns 
a ·ctih. Sestra Mary J-ámes z Beclford, Ohlo - Dru:h.ý ,ra:d: ďp. Dr. 
Fr. Ze:t,nan z Rímá, Maťy 'I\ P.avilonís z Cleveland, Ohio, Mary 
Ezerški z Mo:p.essen, Pa„ Margaret S.alinos z Allentown, Pa, Mary 
a Paul J. Jendral zo Smoc'k, Pa, George a Mrs Yen.~Mk z; 
Conyngham, Pa, dp,. P. lv.Iichal Lacko S. J '. z Ríma a J. Zilka z 
Momiessen, Pa. - Tretí- rad: Matthew P ,išut z Joliet, Til., Anna 
Kun-d-ek zo So~th Bend1 In~., Mary Zarecky z Geenvill-e, Pa, 
Paul Ba:lombini z Duquesne, Pa, Jose.phine Mullen z Cleveland. 

Ohio a dp; Or-. VL Tom'ko z Ríma . 

Traja slovenskí bislmpi odsú
dení. Dňa 14. j'a.I1uára t. r. skon.
čiil ~m v Br·reti$].a.ve « prdces » 
proti 3 slovenským biskupom: 
J . E. Msgr. J (Ul.ovi V ojtaššáko
vi, sídelnému l;>isk-upovi spiš
·skej diecézy, J. E. Msgr. Dr. 
Michalovi 'Buza1koVii, svatia
oemu biskupov4 aipošto.Iskej 
a.dn;iinistratúry trnavíS:kej a J .. 
E. Ms$r, Pl:\,vl:ovi Gojdičovi, 
gr. - kat. biskupovi prešov 
skému, obžalovaJ1ýťn komunista
mi z vlastizra<ly, špionáže v pro
spech Vaitikán~, z ro,z:y:raeania 
ľudovodemokratického pori'a.dku 
a iných vymyslený.ch zločinov. 
Ako sa očakávalo, všetci traja 
«. sa priznali ~1 k zl-Qcinom a, v 
dôsledku toho boli odsúdení: J. 
E. Mägr. Dr. Michal Buzalka a 
J . E. Ms.gr. Pavol Gojdič na do
Hvotný žal~r, kým J. E. Msgr. 
Ján Vojtaššák n_a 24 rokov ťaž
kého žalára. Diva:d-elný proces 
p·roti 3 slQVernským. arci,p-a:stie
rom vzbudil samozrejme živý 
ohla{! v meizinán;i(;inej• tl'ači, naj
mä katolíckej. Všeobeeaná mie:n.
ka bola tá; že ide o nový komuni
stický podvod, o novú hanebnú 
komédiu, ktorá by mala aspoň 
pred svetom osprávedlniť hrubé 
porušovanie náboženskej slobo
dy. ba otyorené prenasledovanie 
katolíokej Cirkvi 11a Slovensku. 
a zakryť tak zákernú snahu be~
božhého komunizmu zničiť kaž
dé náboženstvb. Po.ďob11e sa o 
bratiiiavskom « procese » vyja
dril aj zahraničný rohlas. Vati-

. kánské rádio ho nazvalo « jed
ným z najhanebne:.jšich a najbo
lestnej€/ích procesov v sloven
ských dejinách vôbe.c », a vyz
valo, slovenských katolíkov , aby 
sa eš.te -mocnejšie primkli ku ka
tolíckej Cirkvi a jej predstavi
teľom a vo vrúcnych modlitbách 
prosili duševnú silu a od~ahu 
pre no·vých ~lbvenskýah hrdin
ských vyznavačov viefy, aby dô
stojne a pokojne m ohli zniesť 
utrpenia. ktoré .im pripravili bez
možní ne;priatelia Boha." a nábo
ženstva, a tak podať nový dô
ka.ž svojej nezlomnej vernosti a 
oddanosti Kristo:vi, J.eho Cirkvi 
a rimskemu pápež.ovi. 

Slove11ské p.rimfoie vo Večnom 
meste, Dň:a 23. decembra m . r. 
bolí vo Večnom meste vysvätení 
na kňazov šiesti slo-venski bobo-
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Univ. prof. Dr. Ernest Zatko 
z Buenos Aires je spolupracov
nikom « Ríma ~ od samého za
čiatku. Získal mu ti~ž celý rad 

stálych oďberateťov. 

slovci z pá,pežského Kolégia sv. 
Jána Nep.omuckého: dp. Domi
nik Hrušovský, dp. Jozef Medo
vý, dp. Anton Páter-ek, dp. Ján 
Répassy, d'p. F'rantišek Skod.a a 
dp. Jozef Vrablec. Prvú sv. om
šu obetovali Pánu Bohu nasle
dujúceho dňa t. j. práve na Ste
dry deň. Vatikánsky rozhlás im 
venoval na Vianoce zvláštnu re
láciu a umožnil. aby mohli po~ 
slať svoje novokňazské pož"8hlla
nie aj svojim rodičom, príbuz... 
ným a známym na Slovensku. 

Ružencové ťaženie za trpiace 
Slovensko. Koncom minulého ro
ku slovenský duchovný v Au
strálii Rev. Henry J. l{usnerik, 
O.J. M. Cy obrátil sa n.a sloven
ských katolíkov s výzvou, aby sa 
stali údmi « Bratstva sv. Ružen
ca » a sp~jili sa v križiacke ťa
ženie sv. Ruženca za trpiace Slo
vensko a za posvätenie svojich 
vlastných duší. Povinnosťou ú
dov « Bratstva sv. Ruženca» je 
1) pomodliť sa týždenne celý sv. 
Ruženec a svoje modlitby obeto
vať aj za ostablých členov brat
stva a 2) zapísa,ť sa do, knihy 
« Bratstva sv. Ruženca :i>. Záu
jemci o « Bratstvo · sv. Ružen
ca. » môžu písať na aťlresu: Mr. 
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čitateľskou obcou ako práve « '.Rím », ktorý už tretí rok vy
chádza vo V ečnorn Meste. 

V edícii «Rím» sme dosial' vydali dve zaujímave a hodnot
ne knižky: « Svätý Rok 1950 » od Jána Okáľa a « Vatikán, 
Sídlo Námestníka Kristovho » od Ignáca Zelenku. Obidve majú 
priekopnícky charakter, lebo pojednávajú o veciach, ktoré v 
slovenskej literatúre sú ešte neznáme. Vydali sme ie.h vo viac
tisícovom náklade v nádeji. že slovenskí katolíci v zahraničí 
prejavia o ne patričný záujem. A nesklamali sme sa. Prvá je 
už takmer rozobraná a predaj druhej pokračuje radostne. :Máme 
pripravené vyda.ľlie aj dvoch ďalších z8'ujímavých knižiek; z 
ktorých jedna pojednáva o živote sv. Františka, najväčšieho 
stredovekého apoštola evangelickej chudoby, a druhá o Sv. Sto
lici. 

Založili sme Slovenskú Kultúrnu Spoliočnosť « Rím », kto
rá popri čisto kultúmej činnosti bude sledovať aj ciele prak
tické. Nová spoločnosť bude úzko spolupracovať so Slovenskou 
Informačnou Kanceláriou v Ríme a ;preukáže rada svoje 
služby všetkým slovenským katolíkom, ktorí sa ,na ňu obrátia. 

Pokračovali sme aj v našej normálnej informačnej službe a 
iných činnostiach v prospech rozpŕchnutej svojeti, o čom sa 
tu vša,k nemusíme podmbne šíriť. 

Celkove môžeme povedať, že všetky naše iniciatívy v Ríme 
postretly sa s plným úspechom. A máme zaručené zprávy o tom, 
že aj na Slovensku sledujú s veľkým záujmom našu mnohora
kú činnosť a tešia .sa najmä z časopisu « Rím », ktorý koluje z 
ruky do ruky ako vzácny duchovný poklad. 

Zásluhu na tom, že slovenské kultúrne podujatia v Ríme 
vedeli sme si nielen udržať ale aj zveľadiť, majú v prvom rade 
čitatelia >> Ríma», z ktorých mnohí stali sa súčasue aj' našimi 
horliteľmi a spolupracovrukmi a preukázali nám ::J.aor.Gaj veľmi 
vzácne služby. Nebudeme ich všetkých menovať, lebo je ich 
už v~ľa. Spomenieme však aspoň tých najzaslúžilejších: Rev. 
Pavel M. Pekárik z Emmaus, Pa, Rev. Imrich A. Ktwharič z Ca
tasauqua, Pa, Rev. Slavo Morávek z Connelsville, Pa, Jozef 
Gondar z New Yorku, N . Y., Ján Kostolník a .Kri.3tina Bleskáň 
z Whiting, Ind., Janko Stefka1 Mary Cervenčik a Eden Radič 
z Chlcaigo, Ill., Michal Béreš z Homestead, Pa, prof. Ladislav 
Silaj z Toronto. Ont. (Canada), prof. Dr. Ernest Zatko z Bue
nos Aires (Argentína), Andrej Fencák z Bonegilla, Viet. (Au
trália), Dr. :F'ra11Jtišek Steveik z 1\-Jadridu. E. Marientko z Lon
dýna, Rev. Michal Lacko S. J. z Ríma atď. 

Nemalý podiel na tom, že slovenské kultúrne podujatia v 
Ríme už prosperujú, majú tiež amerfoko-slovenskí pútnici, kto
rí v uplynulom Svätom roku prišli do V cčného Mesta pre jubi
lejné odpustky či už samostatne alebo pod duchovným vedením 
osvietených sloveru;kýcb kňazov Rev. Pavla M. Pekárika z 
Emmaus Pa, Rev. Jozefa A. Joba z Chicago, ID. a Rev. Jozefa 
A. I{uš.:niera z Donora, Pa. Všetci prejavili o tieto podujatia 
vrelý záujem a podľa svojich možností ich aj podporili. Osobitne 
veľkodušnými sa ukázali Rev. Pavel M. Pekárik z Emmaus, 
Pa, Jozef Gondar z New Yorku, N . Y. a Andrej Hlavaty z Lan
sford, Pa, ktorým sme zaviaza11í tou najhlbšou povďačnosťou. 

Cenné služby nám tiež preukázaly americko-slovenské ča
sopisy a noviny tým, že ochotne uverejňovaly naše propagačné 
články a pomáhali nám. tak oboznamovať verejnosť s tým, čo 
v Ríme v ,prospech slovenskej veci podnikáme. Vyslovujeme pre
to úprimné poďakovanie « Dobrému Pastieru >>, Slováku v 
Amerike », « Bratstvu », « Osadným Hla.som », « Jednote » a 
« Katolíckemu Sokolu » za ich vzácne poro·z.umellie a láskavú 
ochotu. 

Tak ako v minulou roku aj v v budúcom budeme pokra
čovať v našej budovateľskej práci podľa metod, s ktorými sme 
začali a ktoré sa aj osvedčily. Budeme sa vystríhať akýchkoľ
vek politických naťahovačiek tobôž nedôstojných osobných po
lemík, kt.oré Slovákom. nielenže neosožia, ale ich pred svetom 
ešte .zosmešňujú a mohly by o nich vydať dôkaz politickej i 



kultúrnej nevyspelosti a mravnej nezodpovednosti. Budeme si 
však pozorne všimať a1 objektívne za:značovať všetky dôleži
tejšie ,prejavy slovenského verejného, najmä kultúrneho života, 
aby aj; tí naši čitatelia, ktqrí nemajú možnosť sledp,vať sloven. 
skú zahraničnú a domácu tlač, boli o nich dostaitočne informo
vaní. 

Pri tejto prHe,žitosti oibradame $a znova s prosbou na 
slovenských katolíkov v zahraničí, ktorí chápu životné posla
nie našich kultúrnych poduJatí v Ríme, a;by nám ani v budúc
nosti neodopiera:li svojú morálnu i hmotnú pomoc. Veď práca. 
kto-rú vo Večnom Meste .s toľkými obeťami kon&T_e je nielen 
rim.skymi vrehnosť_ami riadne schválená, ale <:1,j odp0Tťi.ča.a.1á 
a je v úpJ?ej s.hode so spasiteľnými smernicami sv. Otca 
Pia XII., kforého veľ.pastiersky hlas ajl v našom časopise pta
videfue prinášamé. 

Preto, kto má opravdi'Vý záuj,em na. tom, aby tu vo Večnom 
Meste, kolíske a stredisku kresfanstva a síd1e Námestníka Krí
stovho na wmi, boli aj Slováci kultúrne dôstojne za.stúpetií· a 
kto si úprimne želá, aby sme tu .ešte s väčším úspechom praco
vali za dóbro slovenskej katolíckej veci, ne-ch sa be,z okolkov 
postaví medzi nás a podá nám svoju bratskú ruku. Spoločnými 
silami a s pomocou Božou vybudujeme dielo1 za ktoré nám náš 
ťažko skúšaný slovenský národ bude rnz ďäkovať a žehnať. 

- «Rím» 

ZNAMENIE. ODPORU 
Vyvracanie námietok 

V. Ale je ~te zákert).,ej~iit 1'3<hostajnosť, pre.tože na vonak pre" 
dostiera najväčšiu . príchylnosť k záujmom ná bo.ženstva a pri
kázaní: je to vnútorný, strukturáJny agnosticizmus šviháka, 
ktorý miluje všetko a ktorý v mene Boha;, ktorý je láska od
far-buje• v šeď vfotko, čoho sa dotkne: hriech i cnosť, pra;du j 
lož, Cirk~:v i svet; v~zrne pod pazt,1chu Judáša i Piláta a ide s 
nimi vypiť dúšok lacrimae Christi, na zdrarvie nepo~kvrneného 
Bäránka plačúc z alkoholického súcitu. 

.... 
Americko-slovenskí pútriiéi 

$ ríms,kymi Slováikmi na ,nád;vorí ba.ziliky sv. Ki,etnenta v. Ríme; 
V prostriedku stoja: vdp, Joz~f K~ier, Vel. .Matka Ignácia, 
Vel. Matk_a BercJima~ a p._ Mic?:ial Sin~árk. KĽačf vpravo,: dp, 
Cyril Orendáč OMC. z Binghamloo, N. Y., ,ktorý pr-iš::i.el do Rwa 

na púť samostatne. Prvý Zlprav:a je dp. Dr. Zeman z Ríma. 

, 
Igor Dúbravec, Warq St., Pym
ble1 N. S. W., A~trália. 

Nové uväznenia kňaz-ov na 
Slovensku. V posledhom čase 
previedly ,sa na Slovensku a za 
Žélemou oponou 'vôbec, nové u
v.äznenia kňazov. Zámienkou ibo
lc:, skOFo všade, že sa zneužíva 
náboženstva pre politickú čin
nosť, -pre vyzvedačstvo v pro
spech Vatikánu, ,pr-e kritizova
nie ľudôvode:makrati,c,kého re'Ži
:m.u, a od 20 decembra aj, p:í;e pre
menia pr◊ti zákonu o ochrane 
mieru. ,Tedn,ak,o však komunisti 
z~tvárajú predo'V)Š~tkym tých 
kňazov, ktorí sa tešia populár
nosti u veriacich a majú vplyv 
na mienku :v:äčše;i skupiny ľudí. 

Koľko je slovens~ých utečen
cov? Niektoré slovenské fasopi
sy y zahraničí prinies'1y zprávu, 
že počet uteče:trcov, ktorí ušli z 
politických dôvodov zo Sloven
ska od roku 1945 až po dnes, je 
pribli:žn.e 7.000. Okolo 5.QOO sa z 
nich vraj už usadilo v rozličných 
štátoch zápaqn~j Europy ~ v 
zámori, oojmä v Austrálli, AI_·
g:entíne, Kanade a USA, kým o
statní sa ešte nachodia v shro
mažďovacíoh táboroch v Ne:mec
lru, Rakúsku a Talia.ns'ku. 

Sdružellie slovenskýčlt odbo
rových organizácii. Koncom mi
nulého roku boJo založené v z.ah
raničí Sdru:ženie,slovenských od
bol'<Wých orga,nizácií (SSOO), 
ktoré bude zastupovať záujmy 
členstva a brániť. jeho stavov
ské výdobytky. Sdruženie sa za
členilo ako samosfatná jednot
ka ,do Slovenského oslobodzova-
0ieh.0 výboru (SOV) a vydáva aj 
vJea;stný časopis. Jedna z adries 
novej organizácie je: SSOO, 
Ried i/ I, Postfach 84, Upper 
Amstria. · 

Casopisy ~lovenských emi· 
grantov. Slovenskí emigrrunti 
vytvorili za. IJO.Slednýcih 5 rokov 
až 30 roz.ličných časopisov:. V 
N-emecku ich bolo ,zä.1ožený-0h 8, 
v An=ntfue 8 v Ra.kúsku 3 v .. ,'b..... ' ~ 

Anglicku 2, v Kan.a(,ie 2, vo Frrun
eúzs:ku 21 v USA 1, v Austrálii 
1, VD Spaniel~k'U 1, vo Svajčiar
sku 1 a v Talians'.ku 1. Vačšina 
týchto časopisov je- vydávaná 
na ~y-klosfite a ni,ektoré už aj 
zanikly. Najkrajš( a najrozšíre-
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nejší slovens'ký ·časopis v emi
grácii je « Rím ». Cífajú ho kra
janfa na celom svet~. 

Slovenská nezávislá ľlWUe V<;> 

Svajčiarsh.---u, Koncom minulého 
roku začala vychoviť vo Svaj,
čiarsku slovenská nezávislá re
vue <<Rozb:l'ach, v ·ktorej sµ uve
rejňované aj inojazyčné rpríspev
ky. Rediguje ju a vydáva redak
čný _kruh. Revue je cyklostilo
vaµá. Pred.rla-tné nie je udé!,né. 
Ad:re.sa: «· Rozhľad », Postfach 
127, Ztirich 33, Sutsse. 

Prvé valné slITomáždenie Sdrn
ženia austrálskych Slovákov. Dňa 
31. -decembra m . r, klónafosa v 
Sydney prvé valné shromaždenie 
austrálskych Slovákov (SA,S). 
Shromaždenie začalo sa ,s,v. om
šou, po ktorej, účastrúci odobrali 
sa do sály Leagiue of Gathohc 
Wome.u, kde po zaspiev,aní hym
ny « Hej, Slováci ... » ich pri\tí
tal a otvw9-CÍ prejav ,povedal 
podpredseda SAS~u K. Galvá
:n~k: Po prečí:t:aní pozd;ravnýc•h 
listov a zá.pisnice zo zakl~dajú
ceho shromáždenia _pod'a.l z.prá
vu o doterajsej činnosti SAS-u 
tajomník J. Sečanský. Nasledo
vala zpráva revizorov účtpv. po 
ktorej .shromá'ždeníe udeli}Q ab
solutórium starému vý;horn, po 
čom tento odstúpil.. Zvolený bol 
nový výbor, ktorého predSédom 
sa stal L. Littr.ich. 

Po v-0ľnýc-h návrhoch no·vý 
predsed'<I. načrtol úlohy a pr:o
·gram v nastávajúcom -roku 
1951, vyzývajúc členstvo do e
-~te uved'Oi,nelejšiej_ a aktívnej
šej prá:ce za Bo.ha -;:t 7la ,národ a
ko doteraz. Prítomní jedttJ.ohla.
·Sne schválili návrň nového v,f;.
boru, aby zo shromaždenia po
sl.an:é boly pozg,r~vy pre~e4.ovi 
'SNRvZ min. K. .§idorovi a pred
sedovi SOV-u mJn. Dr. Fel'.d. 
Durčanskér_nu. Prijatý bol aj 
návrh tajon:mika Sečani;;kého, 
aby v l>u,tjiúcnostt jedno_ta a,u
stráls_kych Slovákov, ktorá je zá. 
kladnou existencie SAS,..u, stala 
se ešte užšou a -aby záujmy ná
ro.dia vy-stú,pily ešte viac do pp
predia .pred' záujmami s:tra:ruúc
ko osobnými 

Po záverečnom rprejav-é n:o
véh.o predsedu pr:ítomní uctili 
p:i;miatku slnwmských m:a.rtý-ro,v 
-povsta,ním a dvojmruvtovým ti
chom. Za.'5pievanim piesne « Kto 
~a prav<lu horí...» sa shroríiaz
d:énie skp-nčilo. - 'CJOé. 
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Je to starš~ brat ľahostajného kresťan1;)., ktorý sta pod 
zámienkou lásky vzďaluje 'Zápasu; a ako on. horšie než on, 
stavia pod rétorický príval dôvody dóbľa proti z1u riešiac 
ich s vtipnosťou falošného mainzonizmu alebo budiac zda
nie, že ich :prevyšuje vznešenosťou nadprirodzeneí Já~;ky. 
Ke·ď mu p,rišli'apnete malíš.ek alebo žiadate od neho ne
jaký ústupok, reaguje aiko; jedovatá stonožka; ale keď 
stratíte ziujem o vieru a etiku, ktorých je pre-c;I.spevákom, od
pustí váip.: žije a nechá žiť. Nepory ší si trávenie ... Aby si tro
chu pr-etia-hol nohy, ide obdivovať bravúry mosko,vských ro
botníkov, ktorí výha:dzujú byzantskýcb svätcov z mramorových 
výklenkov; alebo, a:k mu strážnik zaká~e prístup, odoberie sa do 
Ríma, aby obdivoval. akrobatické kús~y svätopeteréanov, ktorí 
ro.zsvecujú fa:kle na kupole. A ak sú potom na námestí slávnost
né demonštrácie, vytiahne si pr-iležitostn,.ú kokardu, a usmieva
j;úc sa všetkými pórami postáví sa na ich čelo i vystúpi na tri
búnu, ale len čo demouštrácie začnú byť nebezpečné, zuteká do
mov, ·zatarasí d~ere a ponechá iným, a.by si lámali rehrá. Vy
lezie, až ,niekto zvíťazí, aby mu stisol búrl~vo ruku. 

A tak v očiach do:bre opatró;v•anej, vykŕmenej a váženej .bezt
várnej hmoty apatických kresť.anov, ktorí pestujú agnosticiz
mus ako dajakú formu ari~tokra,tickE\j uhladenostt, cluG_ho.via, 
ktorí sa snažia, a;by upevnili primát ducha a sa rozohňujú a 
bijú za ideu, vypadajú ako horúce hlavy, úboho vulgárne, kto
ré vyhladávajú hádky a zasluhujú dôslediky všetkýc.h bitíek: 
rany a ešte niečo horšieho. Tak zaisťujúc práva 2íbabelosti alebo 
nezais-ťujúc nič, opúšťajú boji$te - alebo na ňom ľrekážajú 
svojou netečnosťou; a . dovoľujú, a,by na cestách polovfoy Euro
PY a Am.eriky hemžili sa -emisári líg bojujúcich bezbožníkov: 
bojujúcich proti kresťanom., kitorí zahadzujú zbrane - a a;by 
v nesmieri;iom územÍ' ako Rusko a v katolkkej z-emi ako Mexi).{;q, 
bolo možné mučiť svedomie a privazovať telo Cirkvi na ozul;)effé 
kolo, ktorého osu maže neteč.nosť miliónov pokrstených. 

Práve dialektika událostí rozpútaných vojnou, ktoré veru 
nija>ko :nepodnecujú ľahostajnosť, donútila nás k výberu - ako 
lo,gicky postrehol · Lenin - nľedzi kresťanstvom integrálnyni 
(katolíckym) a b-ezbo.žníctvom. Co iné robia medzitým ·neu
trálni, než že sú prostred:níkami Antikdstó'Vými, i keď w 
zvyku chodia v nedeľu na omšu; či tep, kto sa n erozhodne byť 
äktívne, s Kristom, -·ni:e je pasívne proti nemu? 

(Pokračovanie) 

Igino Giordin.1i 

NESPOKOJ~Ý. 
Pane, ,či zrieš loďku. moju, 
čo chce v clial~<'Y odpliivať? 
Oclvia.-ž. ju a odl.raz so mnou; 
ťmdno mi'tu zabáľáťi 

Len ísť.; h11,_asť, .sa ost1,ým,- šípo;m, 
prip{lta!}ý nec]'.i;cem b-fť, 

no:vé mpria: dušu smä:clja, 
.novú pieseň éhcem ·-'l'i •vjt;. 

Zvú ma temné priehlbiny, 
chce ich lá,ma,ti loďky front, 
ta~ kde pred 'ľv:oj oltár kľaká 
l).a poklonu hm·izont. 

Msgr. Miloš K. l\Uyitaťovlč 



HLAS OTCA 
Povinnosťou synov Cirkvi je modliť sa a prinášať 

obete za pokoj ! 

Vianočné rozhlasové posolstvo Jeho Svätosti pápeža Pia XTI. 

s ktorým sa obrá:
til dňa 23. decembrá 
1950, teda deň pred 
zatvorenim sv. Brá

ny, na ve,riacich c.elého sveta. Prinäšame ho 
v hlavných výťa.hooh tak ako ho v s1oven
skom preklade vysielal vatikánsky rozhlas. 

Koniec sv. Roku. 

ľ'f a začiatku svojho p.osolstva sv. Otec podal 
prehľad sv. Rok;u 1950, ktorý sa. bol práve skon
čil: 

« Slovo koniec, ktorým zákony zemského 
života poznačia kaidú, i tú najvzácnejšiu vec a 
udalosť, bude vyryté i na Svätých bránach. Za
nechá ono v srdciach pocit hreJivej radosti i cli
vosti, ktorá ,sa hodne podobá smútku a.poštolbv 
sostúpujúcich s bory Tá:bor ». 

Na.to sv. Otec spomenul hlavné·udalo.sti oprav
du n,eporov:nateľného sv. Roku: « Deň Veľkej 
Noci a Božieho Tel~ľ večernú ~anonizáciu S\1 

Márie Goretti, tajomne žiariace ráno vyhlásenia 
dogmy Nanébovzatia, kajúce pTocesie, ktoré 
pre:ohodily kresťanským Rímom, aby. si uctily 
obrazy Ukrižovaného a Najsvät-e.jšej Pall!Dy a 
početné sjazdy, ktoré sa venovaly otázkam 'bo
hosloviq, a dušpastierstv-a: encyklike: « Humani 
geneŕis » a E~orte katolíclH}mu kňazstvu ». 

Našla sa·hrobka sv. PetJ:a. 

« .Ak počas sv. Roku -·- pokračoval sv. Ot~c -
bola Konfessia (oltárna, krypta) sv. Petra 
svedkom a strediskom takých vzne~ených ma,ni
f estácií jednoty katolí~~w celého svt ta vo yiere 
a ' láske, to sa ·dožila slávy i pod in,ým vzlµ'adom. 
Vykopávky, dotýk~júce s.a hr.o-bu Apo..štola a ich 
vedecký výskum bol v tomto jubilejnom roku 
šťastlivo skončený .. Onedlho výjde vede.éká do
kurnep.tácia, čo oznámL s-vetu výsledok usilov
ných prác a ;,kúma1ú, ktor.é sme podporovali od 
prvých mesiacov nášh0 pontifikátu. A tento vý
sledok -j~ . .J:;ioh,atý a ,veľk~ho významu! Prvá · a 
zásadná otá;21ka je táto : 

Naš-la sa skutočne hrobka sv. Petra? Na. túto 
otázku odpovedá koneriiý výsledok prác a štú
dií kladne! A'no, hrob knieža.ťa Apoštolov sa na
•šiel! 

D.t'U!bá otázka, úzko spiatá s prv,ou sa dotýka 
relíkvií svätého'. 

Našly sa ~ telf s-né pozost~tky sv. Petra? Na 
pokrajj hrobu holy nájdené zbytky ľudských 

kostí, no nemožno o nich s určitosťou tvrdiť, že 
boly telesnou schrámkou Apoštola. To však 
nič neubiera na historickosti hrobu . .Gigantická 
kupola klenie sa, práve nad htO'born prvého rím- · 
sk,eho biskupa, prvého pápeža. Bol to pôvodne 
skrorrljný hrob, no úcta nasledujúcich storočí po
stavila na,d nim najväčší veľ.chräm sveta ». 

Co sa deje za, železným múrom? 

Keď potom bol poukázal 1i a prekážky, ktoré sa 
kladú do cesty a;poštolátu Cirkvi, obviňovanej 
z. podnecova,nia sociálnych nespravodlivo
stí a ,slepého •konzervatizmu a :mimochodom sa 
dotkdl polemík, ktoré v ostatnom čase vznikly 
medzi katolíkmi a členmi iných n.ábóženských 
spoločností, a dosť nevhodne dostaly sa na pole 
politických diskusií, sv. Otec vyslovil nM:ej, že 
v:o všeitký;<ih nekatolfokych ni\boženských spolo
čenstvácl1 sa nájdu ľudia dobrej vôle, ktorí sa 
spoja na obranu svät~ho dedictva kresťanskej 
viery, k'toré je dneska vážne ohrozené. Potom 
pokračoval: 

« Keby takíto boli pokúšaní stratiť zpred očú 
túto ·zodpovednú povinnosť, nech sa pozrú, na
koYko je to vôbec mo?m.é, čo sa deje u národov, 
akoby zamknutý◊h za želemtým múrnm, nech sa 
po7..astavia nad lým, v akom položení sa nacbád
za ich duc)lovný •a niboženský život. 

Zbadajú t am miliony katolíkov, bra:to,v i se
stier, s -celou dušou oddaných sta;t'ej a svätej tra
·dícíi vernosti Kristo;vi a syno:v.skej prítul'nosti 
Petrovej. Stolici,. Zbadajú národy. ktorých hrdin
ské boje; o obranu a zacllovanie yiery sú zapísa
né n~ničiteľným písmom v d~jiuách Cirkvi. U
yidia _ich - •po~bavených ·Č~sto· raritladných ob
fornských_ práv • a osobnej slobody, odselmutých 
od lmždé}:lo ·životného, be~pečného a sl-0.bodného 
,spojenia s eentr,om kresťanstva, a to aj v najv
nútomejších otázkach. svedomia. Zibadajú, ako 
ich svíera úzkosť-, lebo 'sa cítia osamotení, ba 
niekedy trápi ich pocit úplnej opustenosti. 

Vš'étkým tým Kristovým vyznavačon1,1 kto.rí 
aes,pravodlivo n0sia viditel'né či nevtchteľné ok-0'
vy, ktorí sú potupovaillí pre menp Ježišovo, na 
konci sv. Roku posielame náš poh:hutý, otco,vsky 
uznanlivý pozdrav. Kiež by prešlo toto naše :iio12~ 
draw-e~ a.ž ľ ,n±m. Bár by sa predralo cez .žalá
:renské' múry, cez ostnaté dróty koncentračných 
a pracovných táborov, 11,ech sa dostane do tých 
ocll!altlýc.h kFajín, nedostupných oku slobodného 
ľudstva, zahaJených oponou mlčania. No tá.to o-
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pona nebude:,,mať sily zahatiť prís!up ani ~osle~
nému bož.iemu súd1,1 ai1i nestr'anne:rnu odsudenm 
dejm ». 

Staltosť Cirkvi o pokoj. 
Sv. Otec potom hovo~1.? « vnútorn9.m pok_oji,» 

každého štátu a o vonka)lom << pokcJ1 medzi na
rodaŕni. ». Co sa týka << vn(ltornébo poko·~a », p~
pež, uzná-v:ajúc nevyhnu.teľnú tvrdosť ,boJa o exi
stenciu, nástojil na tom, aby hQ1S1;odai:ske ,8: so
ciáne nesprav,odlivooti boly odštranene vzaJom
ným porozumením zain!?re.sovan~c~1 ~tráno~ a 
aby žiadna z nich nevyuzivala svoJeJ sily na ne
šeiiie sporov k svojm_,u vlastném':l. prosp~c~u. 

Hovoriac o vonkajsom-« P,OkoJ1 medzi naroda
mJi », sv. Otec. ostro protestoval proti ~om:yse!
nosti nepriateľov Cirkvi, któr~ ':Y1!1HSU'JU P?-peza 
za podnecovateľa voj;n)'.', ú1t1al co on hlasa a 
poVZJbudzuje iba k pokôJu. , . , 

« Pozrite sa - povepal - :na 12 burlivych ro
kov nášho Pontifikátu, .skúmajte každé slovo, Č-0 
zavzneho z našich úst, každú vetu, ktorá vyšla z 
pod nášho pera, nenájdete tam iné, ako povzb~
denie k pokoju! 

Pripomeiite si n,ajmä nešta·stný mesiac august 
193!9 keď všetci sa chveli obavou rpred novým 
krv:a~ým konfliktom, my sme pozdvihli SV'.Oj ~1~ 
od brehov Albánskeho ja:zera a v mene Bo,zom 
šhle zaprísahali vládcov iiuírodo•v:, aby 9i urovnali 
svoj:e spory pokojnou a č~tn-0u dohodou. 

<( Pokojom,•sa nič >J?:estratí. volali i;me vtedy, no 
vojnou sa môže stratiť Všetko! ». 

Uvažujte a sk.úmajte toto všetko s čestnou a 
nestrannou mysľou, a uznáte, že-~)es~vuje ešte 
na tomto rozbúrenom svete pokoJny pristav, kde 
by mohfa_položiť svoju.nohu holubica .po'ko,ta, je 
to tu na území - posvätenom krvou Apostoia 
a mučenili:ov, kqe Námest.rúk K~t.ov lleJ:?ozná 
svätejšej úlohy a milšieho, po~larµa, ako nevnav
ňú prácu za mi'e:r! 

Tak sme 'k!onali v minulosti. Tak 'budeme ro
biť i v budúcnosti, kým len ponechá Božský 
Zakladatéľ Cirkvi na našich slá;bých ramenách 
dôstojnosť a ťaŕchu Naj•vysšieho Pastier-a,>>. 

V:-ýzva 1.: modlitbe a o~ti.am 
<< Dlhá hrboľ-atá,.a trnistá je c~ta· ku _skuto.č

nému pékoju. Avšak v.e:ľká väčšina ~udí je o
chotná pr.iniesť všetky óbete, len ~by bola za
chrámiená od fkatastrófy twvej vóJny. Jedlna,ko 
však tak veľká je táto úloha a tak úbohé sú ľud
ské prostiedky, že náš pohľad mimovoľ'ne sa dví
ha hóre, naše tuky sa. spínajú k modl_iJ?e, aby 
sme :prosili Velebnosť Toho, kitorý sa smžil s hoz
skej slávy ;1j k nám a stal sa jedným ·z nás. , 

Božia Všemohúenos.ť, kto.rá ľubovoľne pohy
na stdcia vlarlár°'v ako tok;Y vôd1 môže Vtíšiť 
búrku ktorá hád:žéc lod.i-čk0u, kde sa. nachodia 
-nielen' ustraišeci P,etr-0ví s;paločníci, ale celé ľud
·stvo. Pre.dsa však rpovfnnósťou sync,v Cirkvi je 
pF:osiť 'SVQjimi modlitbami a, opeťarni, apy Pán 
sveta, Ježiš KristUJS; Boh požehnaný na. veky 
rozkázal moru· ~ vetrom, a ab.y doprial utrápe
nému ľudstvu v~ľkeho utíšenia a pokoj.a». 
mnrn111111ru11111111111111111111111111111111111111_1111u111111111n111111m111111111m11111111mm11111111u11111111~11111111111!tn11t 

Vyrovnali ste si predplatné ? 
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PÁPEZSKÁ KÚRIA 
Pápežská kítria (z lat. curia = shromaždenie, 

slbor) , 'ktorá sa nazýva aj Ríms)rnu kúriou, 
pretože je súfasne kúriou rímskej -diecézy„ je 
súbor ústredny.ch úradov, prQstredníctv()llľl 
któt:ých pápež spravuje katolícku Cirkev. 

'ľieto úrady vyvinuly sa tým sm~rom, že zpo
čiatku pápež ~vl'áštne cirkevné záležitosti pri
kazoval jednotlivým ducliovnýfi?., a to obyčajrne, 
zá1ežitôsti toho istého druhu tým istým oso.bám, 
takže ·postupne tieto príkazy nado-búdaly všeo
beonejšieho: rázu,, až sa koneqne ut~o~il zvlášt
ny stály obrvod činnosti, k~ory ydotycnym zmos: 
neným osobám bol svereny. Uz v XIII. storoc1 
začal sa týmto spôsobom vyvíjať organizmus pá
pe~ských ústrednyc.h úradov. Prvotné, pá
pežské úrady s-tratily však na zyzname znade
ním zvláštnych kardirnális:kych výborov čiže kon
gregácii, ktorým temer všetky dôležitejšie zál~
žitosti týkajiÚce sa celej. Cit'kvi, boily· siverovane. 
Tieto kardinálske výbory alebo kongregácie na 
stále cirkevné úrady zorganizov:ai pápež Six
tus V. bullou << Immensa aeterni Dei » zo dňa 
22. januára 1588; ktorá j~ až dodnes zá~la~om 
ich zriadenia. Nakoľko vsruk kempetenc1e Jed
notlivýoh kongregácii neboly dos.ť presne vy
medzené a postupom času začalo dochá<lzať med
zi -nimi . ku ik:Oll1fl'iiktom, pápež Pius X. apoštúl
skou konštitúciou « Sapienti Consmo » zo dňa 
29. jlina 1908 oddelil moc administratívnu od 
súdnej a stanovil :pre každý úrad pre~n,ý obor 
pôsobnosti. J ebo reforma bol.a potom v po;1sta
te prijatá aj Cir~e~ýin z~k?nníkom, k tory, r~
ku 1917 vydal pa:pez Benedikt XV. a ktorv Je 
aj dnes v pl~tnosti. Podľa tohto Cirkevného :zá
•ko,nníka P.ápežská kítria µazostáva z 11 Posvät
ných , kongregácii, 3 súdov a 6 kancelárskych 
úradov. 

A) Posvätné kardinálske kongregácie. 
Posvätné kai·dinálske kongregácie (lat. Sa

crae C0ngreg?,tiQifl.es Cardinalium. tal. Sacre 
Congregazioni C'ardinalizie) sú zvláštne sfäle 
vvpory (ruko.by ministerntvát 'ktoré správajú 
jednotlivé cirkevné otlib9ry. Skl,a;dajú sa z urči
tého počtu tkar<l1t1álov, z ktorých jeden je pre
fektom (akoil::ly ministrom) kon,gre~acie. V 
troch najd<}ležitej·šfoh kongregá.ciach titul pre
fekta je vyhradený pápežovi a. úrad vedie ka.r
d'i::ná:l tajom:o.ík. Okrem ka:rdn'áiav v -k1rždej ko~
gregádi je. aiseso~ _ (Pt!secliaci) a. sost,~tút ~náh: 
radník) aJebo taJom:mk a podtaJomník, viaceri 
teologic'kí a právniekí ;poradcovia ( co:nsultores) 
a celý rad menškh úradníkov (konc.:ipisti, pisá
ri, archivári a: proto>kolisti. 

Posvätné kar<l'im.álske .kongregácie majú k~m
petenciu prndwšetký,m ráiu admirustrahlV,ll:el
ho; starajú sa o 0ch-ta.'l:u cirkevného _poriadku, 
udeľovanie milostí, dešeni,e vierovč.11ý9h poéhyb_ 
ností, hÓdnover:n_ý výklad ~ praktic::.::é ptevád:za
nie cirkevných zikon.ov a vyslufuova:nie spravo
dlivosti !Cestou dísciiplinárn.ou. Je ich jedenásť: 

1) Naj_yyššia uosvätná,- kongregácia .. Syät~h~ 
úradu (lat. Suprema Sacra Congregat10 S&llicti 
Officii1 tal. Suprema ·sacra Ccmgrcgazione del 



SanťUffizio) alebo skrátka Svätý úrad (Sanc
tum Officium, Sant'Uffizio) mi na starosti zá
ležitosti viery a mravov, dogmatic;kú stránku 
sviatostí a cenzúru kníh škodlivých Cirkvi. Za
ložil ju roku 1542 pápež Pavol III. Pôvodne sa 
nazývala Posv. kongregáciou všeobecnej rím
skej inkvizície. Od časov Sixta V. (1585-1590) 
jej prefektom je sám pápež. :Najvyššia posv. 
konkregácia Sv. úradu vo svojom obore je tiež 
cirkevným súdom. Preto okrem asesora má 
zvláštneho komisára s dvoma inkivizítorami 
(z dominikánskej rehole), ktori zastávajú funk
ciu predovšetkým vyšetrujúcich sudcov. Okrem 
toho táto kongregácia má k dižpozícii viace
rých odborníkov zv. qualificatores. ktorýc;h ú
lohou je podávať písomne mienku o učení pre
dostretom Sv. úradu na posúdenie. Všetky zá
ležitosti postúpené Naj,vyššej posv. kongregá
cii Sv. úradu sa vybavujú s tou najväčšou taj
nosťou. 

2) Posvätná kongregácia lrnnzistomá ( lat. 
Sacra Congregatio Consistorialis, tal. Sacra Con
gregazione Concístoriale) pripravuje veci na 
zasadnutia <kardinálov v konzistóriach a stará 
sa o diecézne záležitosti v nemisijných zemiach 
latinskej Cirkvi. Založil ju r. 1588 pápež Sixtus 
V. Jej prefektom je tiež sám pápež. Medzi člen,
mi, ktorí skladajú túto kongregáciu, je vždy 
kardinál štátny tajomník a kardinál tajomník 
Sv. Uradu. 

3) Posvätná kougregá.eia pre Východnit Cir
kev (lat. Sacra Congregatio pro Ecclesia Orien
tali, tal. Sacra Congregazione per la Chiesa 0-
rientale) rozboduj,e o záležit<>stiach východných 
cirkvi. ktoré sú spojené s Rímom. Od roku 1938 
podliehajú jej aj katolíci latinského obradu na
cháldzajúci sa na kresťanskom východe. Zalo
žil ju r. 1862 pápež Pius IX. s názvom Kon
gregácia šírenia viery pre záležitosti východných 
obradov. Až do roku 1917 bola spojená s Posv. 
kongregáciou šírenia viery, od ktorej ju oddelil 
papež Benedikt XV. Aj v tejto kongregireii 
prefektom je pápež. 

4) Posvätná kongregácia pre úpravu Sviato
stí (lat. Sacra Congregatio de Disciplina Sacra
mentorum, tal. Sacra Congregazione della Di
sciplína dei Saicramenti) má na starosti záko
nodárstvo a úpravu siedmich sviatostí. Založil 
ju roku 1908 pápež Pius X. 

5) Posvätuá kongregáda snemova (lat. Sa.cra 
Congregatio Concilii, tal. Sacra Congregazione 
del Con-cilio) bdie nad di~ciplinou svetského 
duchovenstva a veriaceho ľudu. Snemovou sa 
nazýva preto, že pôvodne mala dozor nad pre
vádzaním usnesení Tridentského snemu. Zalo
žil ju roku 1563 pápež Pius IV. 

6) Posvätná kongrezť'a.cia rehoľnicka (lat. Sa
cra Congregatio de Religiosis. tal. Sacra Con
gregazione dei Religiosi) spravuje veci, týkajúce 
sa reholí a rehoľného života. Zriadil ju r. 1586 
pápež Sixtus -V. 

7) Posvätná kongregácia šírenia viery (lat. 
Sacra Congregatio de Propaganda ]'ide, tal. Sa
cra Congregazione cli Propaga...'l.da Fede) orga
nizuje a spravuje katolícke misie. Ustanovil ju 
r. 1622 pápež Gregor XV. 

8) Posvätná kongregácia obradoľá (lat. Sa
cra Congregatio Rituwn, tal. Sacra Congrega
zione dei Riti) má na starosti dozor nad liturgic
kými obradmi latinskej Cirkvi. Zaoocrá sa tiež 
rclí~viami svätých, blahorečeniami a svätore
čeniami. Vo veciach blahorečmúa a svätoreče
nia máva tri zasadnutia: predprípravne, prí
pravné a « coram Sanctissimo » t. j. v prítom
nosti sv. Otca. Založil ju r. 1588 pápež Six.
tus v. 

9) Posvätná kongregácia úkonová (lat. Sa
cra Congregatio Caeremonialis, ta.l Sacra Con
gregazione Cerimoniale), bdie nad náboženský
mi i svetskými úkonmi na pápežskom dvore. 
Dozerá tiež na bohosltwby v Ríme, na ktorých 
sa zúčasťnujú kardináli. Jej prefektom je vždy 
dekan Posv. kardinálskeho sboru. Založil ju ú
dajne pápež Gregor XIV. (1590-1591). 

10) Posvätná kongregácia pre mimoriadne 
ciľkevné zálerž.itosti (lat. Sacra Congregatio de 
Negotiis Ecclesiasticis Extraordinad.is, tal. Sa
cra Congregazione degli Affari Ecclesiastici 
Straordinari) zaoberá sa cirkevne-politickými 
záležitosťami najmä rokO'Vaniami s jed..."1otli
vými štátmi vo veci zakladania nových biskup
stiev, menovania nových biskupov atď. Prefek
tom tejto kongregácia je vždy kal'dinál štátny 
tajomník. Kongregácia však nepodlieha stát
nemu sekretariátu. Je úplne samostatná. Po
svätnú kongregáciu pre mimoriadne cirkevné 
veci založil r. 171}3 pápež Pius V. s tým, a:by sa 
starala o cirkevné z-áležitosti Francúzska, ktoré 
vtedy prežívalo ťažké revolučné časy. Keď po
tom politické udalosti nadobro $lllenilv pol:Y'er 
Cirkvi a štátu pápež Pius VII. r. 1814 rozšíril 
jej pôsobnosť aj na ostatné štáty. 

Ku Posvätnej kongregácii pre mimoriadne 
cirkevné záležitosti bola roku 1930 pričlenená 

Pápežská komisia pre Rusko, ktorú založil 
pápež Pius XI. Stará sa o cirkevné záležitosti 
Ruska. Podliehajú jej však len katolíci latin
ského obradu. 

ll) Posvätná kong!'egácia pre semináre a u
niverzity (lat. Saera Congregatio Je Serninariis 
et Universitatibus, tal. Sacra Congregazione 
dei Seminari e delle Universiťá degu Studi)· má 
najvyšší dozor a správu nad vysokými cirkev
nými školami a to aj rehoľnými. Založil ju r. 
1588 pápež Sixtus, V. a pôvodne dozerala na 
štúdia len na katolíckych univerzitách. zavisia
cich od Sv. Stolice (Rŕm, Bologna, Pariž, Sala
mallle-a atď.) Roku 1824 pápež Lev XII. jej sve
ril aj šlkoly v cirkevnom štáte a roku 1915 pá
pež Benedikt XV. jej podriadil semiuáre. 

Okrem tý,chto kongregácii jestvuje .ešte Posv. 
kongregácia pre budovu Svätopeterskeho chrá
mu (lat. Sacra Congregatio Fabricae S. Petri, 
tal. Sacra Congregazione della Reverenda Fab
brica di S. Pietro). ktorú Cirkevný zákon
ník nespowJna a ktorá má majetkovú správu 
Svätopeterského chrámu. 

(Pokračovanie) 
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Z RÍMSKEJ KRONIKY 
.Streda, 22. novembra 1950 - Po návšteve Li

sa bonu ·a niektorých juhotalianskýc.h miest pri
šla do Ríma púľ atneriokých Slovákov, ktorú 
zo-Tganizoval bývalý správca Ka,tolíckeho Sokola 
p . Micba.'l Sinčák z Monessen, Pa. Púť ,pozostá
vala ·z 23 duší, medzi ktorými bol aj bývalý hl. 
predseda Sdruženia slovsertských katol:illwv v A
merike vdp. Jozef Kušnier z · Donora, Pa. Pút
nici hneď prvý deň svojho ,pobytu v Ríme vyko
naly si jubilejnú návštevu odpust~ových bazilík 
a prezreli si Vatikánske mesto. Na dl11hý deň 
vz-da.li úctu pamiatke sv. Cyrila vo .Sväfokliment
skej bazilike a složHi hold syno-vskej oddanosti 
sv. Otcovi pápežovi Piovi XII., ,ktorý ic):l prijal 
na osobitnej audiencii v jednej zo siení svojho 
vwešeného bytu. Toho istého dňa vdp. Kušnier 
a p. Sinčák pqzdravili rozhlasom katolikov na 
Slovensku. Na tretí deň pµtnici si obzreli najdô
ležitejšie kresťanské pamiatil,:y v Ríme a po rnz
lúčl{e s ,miestný,mi Slo-vákmi odcestovali Q'.o Lour
des. O ubytovanie a pobyt ,pútnikov po.staral sa 
d:p. Dr. František Zeina1:i. z •kolég'ia-sv. Jána Ne
pomucké'ho v Rimre. 

Piato!.:, 8 decembra 1950. - Nielen v Ríme, 
ale aj v celom TaJiamsku, lbol usporiadaný deú 
modlitieb ·za obnovu duší a pokoja vo svete podI'a 
úmysfov sv. Otca. Deň modlitieb 13rec:ľchádzaio 
nočné euchari$tiké bdenie a polnočná sv. omša 
za pokoj, _ktorú súčasne so sv. Otcom pápežom 
Piom XII. slúžili vo ;svojich kostoloch všetci ta
lianski :farári. V pred(poľuc}ňajškh hodmách na 
Spanielskom náimestf v Ríme nasleďoval tradič
ný kvetinový hold P . Marii Nepoškvrnenej, kým 
Yo Vati1káne bola slá.vnostná audiencia účastní
kov Medzinárodnho kongresu re,holí. V po~ve
čer· sv. Otéc pomodlil sa do vatikánskeho.• rozhla
su ruženec, čím deň modlitieb za obnovu duší a 
pokoja sa skončil. 

Nedeľa, 24. decen)bra, 1950. - Sv. Gtoo 
Pill,f3 XII., 0krúžený §lvojim cir.kevn:ým -a svet
ským dvorom, ~ostúpil v pr.edpoľudďajšk4 
1hódinácli do Svätopeterskej baziliky a po vyko
na-ní. predpísaných modlitieb ·zaitvoŕil sv. Bránu, 
čím bol úradne zakončený sv. Rok 1950. Súča
sp.e traja kardjnáli legäti zatvor ili sv. Brány v O

statných rímskych Gd.pust kových ba_-zilikách. Na 
obi:l:l,dóch zatváram.ia w . Brány vo -Sväto,peter
sk~j ba.zilike zúčastnily sa viaceré zvláštne de
legácie k?.tolfokych štátov a tis:íce veri'acich z 
celého šveta: O polnoci sv. Otec odslúžil sv. 
omšu nad hrobom· sv: Petra vo vatikánskom veľ
chráme. 

Nedeľa,."31. dece:tnb~ 1950. - V s'taroslärv~om 
jezuiťskom kostóle « u Ježiša», boly e; príležito
sti lrn:nca roku ďakovné bohoslužby a s:láv.n_ostné 
<< Te Deum »., na ktorom podľa veľmi dávnej 
obyčaj.e, . zúčastnili .-sa aj cirkevru i svei:$kí pred
$tavitelia Večneho Mesta. Bol prítomný tiež me-
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šťanosta Ríma ing. Salvator Rebecchini, ktorý v 
mené rímskeho ľudu d'arov:al generálnemu pred
stavenému Ot-cov Jezuitov krásny votívny káliqh. 
O polnoci so zvláštnym povolením sv. Otca vo 
všetkých kostoloch nielen v Ríme. ale i na celom 
svete, boly odslúžené sv. omše, aby veriaci dô
stojným spôsobom mohli privítať' nový rok 1951. 

Stvrtok, 18. jaunáľa 1951. - Z príležitosti 
sviatku Nastolenia sv. Petra v Ríme náhradník 
štátneho sekretára .Jeho Svätosti Msgr. Ján 
Krstiteľ Montini oq.ovzdal sv. Otcovi pápežovi 
Piovi XII. prvý čestný výtľačok. Pá:pe¼skej roč
nice 1951. ktoľá podobne ako predošlé ročnice 
podáva prehľad o živote a činnosti katolíckej 
Cirkvi vo svete. S:v. Otec sa potešil vzácnej pu
hlikácii a M&-gr. Montinimu, ktorí spolu so štát
nym s~kretariátom sa. postaral o jej sostavenie, 
vyslo·vil úprimné poďakovanie. 

, 

•• R IM» 
SLOVENSKA KATOLÍCKA KNIŽNICA 

Sväz.ok 1. - Svätý Bôk 1950 » od Jáua 
Okáľa. Obsahuje dejiny Svätých roko,v, in
formácie o Milostivom roku 1950 a popis 

1 rimsikyc}l odtpu,sťkových bazilík. Má 167 
strán q. 17 obrázov. Cena: 1 dolár. 

Sväzok 2. - « Vatikán, Sídlo Námestní
ka Kristovho » ocl Dr. Ignáca Zelenku. Ob
sahuje· dejiny a popis Vatikánu, v ktorom 
s,ídlia ríms-kí ,pápeži. Má 235 strán, 10 plá'
nov, 12 perokresieb a 52 fotografií. Cena: 
2 doláre. 

Pripravuje sa: 

Sväzok 3. - « F:ra.ntišek z Assisi » od A
lexa.nclŕa Colomb,~. (Z talianskeho preložil : 

1 

Eugen Ye~nin) . Obsahuje p-úta,vé vypravo
vanie o živote sv. Františka As,siského, 
apoštola evangelíckej chµdoby. Bude mať 

1 okolo 150 strán a 25 obrázkov. 

Sv:äook 4. - « Svätá Stolica}> od Dr. 
Ignáca Zelenlm. Bude o-bsah0vať poučné 
state o ka,toli~kej hierarchii, pápežskom 
štáté, kúrii: a dvore a o pápežskýóh vedec
kých, vzdélá:vaci0h a výchovných ústavoch 
v Ríme. Bude mať. okolo 150 strán. 25 Or 
brázkov a celý rad užitočných adries. 

Objednávky ako aj peniaze v hotovosti 
aletbo v Čeku treba posiela.ť v ľegistrova
nom liste na adre,sy ~ástupco,v << Ríma >> a
lebo pr~13,mb na adresu: 

«Rím» 
Casella postale 1.00 B 
Roma, ltalia 



VATIKÁNSKE 
, , 

MUZEA 

I. Múze,á antických skulptúr. 

Antické skulptúry úž oddávna baly y majetkú 
rfmskych pápežov, ale nebola k nim obrátená 
veľká pozornosť a darovaním sa zasa odcudzo-va. 
ly. Základ terajších shierok položili renesanční 
pápeži, menovite umeniamílovný Julius II. (1503. 
1513), ktorý v tak zv. Belvedérskom dvorci 
shromaždil okrem iných skulptúr slávne sochy 
Apo:1óna, Laokoonta_, a Spiacej Ariadne {vtedy 
ešte nazývanej Kleo,patrou). Najblizší nástupco
via Júliovi roznmofili sbierku, ale čoskoro upad.1a 
opäť v nevážnosť. Niektorí pápeži asketi
ckého smeru bol cudzí humanistickým štúdiam 
a neradi trpeli iprítomnosť pohanského umenia v 
sv,ojom paláci. Pápež Pius V. (1566-1572) časť 
svojich antických skulptúr J?Ostúpil Kapitolské
mu múzeu v Ríme a časť rozdal súkromým oso
bám. Apolón a Laokoon ost1:ili síce vo svojich 
vý,klenkoch, ale boli uzavretí latkovou mrežou. 
Sbierka bola málo prístupná a len učený svet 
vedel o ich 'krásach z uverejnených rytín a bá
sní. Z tohto za,budnutia v-ytrhli ju po dvoch sto
roč\ti:a.ch pápeži Klement XI\?i . . (1769-1775) a 
Pius VI. (1775-1800) . Ich pričínením sbierka 
bola rozmnožená a umiestená v novovystave
ných sieňach. Ta,k povstalo Múzeum Pio
Klementské, ku ktorému pápež Pius Vil. 
(1800-1823) pripojil Múz.euro Chiaramonti. 

Diela vystavené v týchto múzeach sú buď 
grécke origh1ály alebo rímske kópie vyhotove
né podľa gréckych originálov. Jak grécke ori
ginály tak aj rímske 'kópiB iboly pôvodne 7,afar
b~né. Dneská po farbe niet už ani stopy. 

Jednotlivé časti múzeí majú podľa pod0by ale
bo diel,. ktoré chovajú, zvláštne. mená. 

l. Múze'lllll Pio-Iilementské 

Sieň (pôdoľysu) gréckeho kríž:a. - Po bCY
koch v:chodu: dve obrovské žulové sfingy. V 
dlalžbe: tri starožitné m9zaiky predstavujúce 
koš kvetov, štít s hlavou Minerv:y a B-a~cha. 

Vpr~vo, č. 58f). Velkol~pý porfýrový sarko
fág, v ktorom bolo uložené telo. sv. Heleny, mat
ky cisára Konštantína Veľkého. Skulptúry, kto
ré ho venčia, predstavujú víťazstvo Mwka Au
reli:a nadl Dákmí. Sarkofág ~tál pôvodne v mau
zoleu sv. Heleny zv. Tor Pignatara na Labiká;n
skej ces.te za rímskymi hradbami. Keďže za bar
barských vpádov mauzoleum boJo vydrancov11né 
a sark0fág poškodený, telo sv. Heleny preniesli 
do kostola S. Maria na Aracoeii a sarkofág po 
obnovení premiestili do Vatiká,nu. 
Vľavo, č. 566. Podobný porfýrový sarkofág 

Konštaricie (správnej-šie Kon.šfantí:ny) , dcéry 
Konštantína Vel~ého, ozdobený symbolickými 
figúrami (decká oberajúce hr.omo , pávi, baran) 
a él!kantovými vencami. Bol sem prevezený z 

Mauzolea sv. Konštancie, stojaceho na Nomen
t ánskej ceste pri bazilike sv. Agnesy za hrad
bami. 

· Obidva sarkofágy sú skvelými ukažkami lu
xusných cisárskych hrobov v Ríme. O ich vzniku 
p8nova:la mienka, že sú to diela kresťanského u
menia z doby cisára Konštantína Veľkého (;prvá 
pol. IV. stor. ipo Kr,), avš~k najnovšia kri!ika 
dokázala, že sú to pohanské sar.kofágy patnacc 
cisárskej rodine Antoninovcov (II. stor. po Kr.). 

Pri sten ách stojí niekoľko mramorových soch, 
z ktorých 'najpozoruhodnejšie sú : vpravo,~- 582, 
Socha Apollóna citaristu zo, ry. stor. a c. ~9~, 
Socha cisára Augusta vo velknazs,k;om oblecem. 
Na pravej stene: fragmenty aktov frátrov Ar
válov s najstarším latins,kými nápismi. 

Po bol-rnch vchodu do -nasledujúcej siene: dv-a 
polost1py so žulovými t .elamónami nesú~~mi ar~ 
chitráv. Pochádzajú z vily cisárá Hadrrana pri 
Tívoli. . N asleduji1ca sieň je vysta:vaná na s-pô
:sob rímského Panteonu. Má okrúhly pôdorys 
a preto sa volá 
Sieň ôkrúhla. - Vprostred siene: veľkolepá 

porfýrová nádrž z, Títových kúpeľov. V q.'la~e: 
mozaiky z Otricoli predstavujúce boj Grékov _s 
kentauram:i a Nereovky nesúce sa na Tritónoch. 

Vo výklenkoch: obrovské sochy bohov a o:bo
žoných cisárov, na základe ktorých si možnou
robiť predstavu o grandióznostt starovekého u
menia. ·zprava: č: 555. Génius Augustov v kňaz
skom rúchu s rohom hojnosti; č. 540. Antinous 
ako Bakchus) podľa gréckeho prototypu zo IV. 
stor.; č. 542. Bohyňa, azda kópia . alebo napo
dobnenina Agorakritovej Nemezy, ktqrá slúžila 
za chrámo-vý idol vRhamnuse; C. 544. HerkUles, 

Múzeum Pio-Klementské 
Sieň (pôdory,su;) _gréckeh0 kríža so sarkofágmi 
sv. Heleny (vpravo) a Konštancie. <lcéry Kon

štantína Veľkeho (vľavo) . 

11 



o browká bronzová socha z rannej doby ríroského 
cisárstva, vyhotovená podľa originálu Skopovho, 
C. 546. Juno ( « Hera Barberi,ni » )., :rímska kó
pia sochy školy Fidiovej, privlastňovaná Alka 
men-0vi; C. 548. Sediaca socha cisára Nervu; C. 
550. Ci"sár Klaudius, ako Jupiter; má na hlave 
dubový veniec a pri nohách orla; C. 552. Juno 
Sospiťa z Lanúvia, kde bola uctieV'aná ako o
chránkyňa vo vojnovom n.ebezpečenstve. Je to 
umelecky · najzaujíma:vejšja socha Junony. Je 
o.dená v prilíehavý šat, cez ktorý má prehodenú 
koziu kožu. V ľavej ruke ,drží štit a v p.ozdvib,rm
tej pravici kópiu. Nohou šliape po hado_vi So
cli,u možno vr.očiť do doby Antonina Pia (II. stor. 
P'O Kr.), 

Pred pila-stranii, oddelujúcimi jednotlivé vý
k,lerrky, stoja busty. Vpravo č . . 554_ Julia Pia1 ž1;
na _S,eptimia Severa,; c. 5:56. Pertinax ( ?) ; č. 
539. Jupiter z Otri coli, ideálne krásna hlava 
vládcu. 'bohov, privlastňuje sa Bryaxidovi (IV. 
stor. pr. Kr.); č. 541. Fausti:ná, staršia, žena An~ 
toninai Pia; č. 543. cisár Hadrián; č. 545. Idea
lizovaný A.litinous, oblúbe:hec Hadriánov; č. 54 7. 
Morské božstvo z Pozzuoli, zaujímavé slúčením 
prv:kov morskej flóry a f<;'l,uny s ľudskou posta
v-0u. Personifikuje vraj Bajský zá1iv. č. 549. Ju
piter SeraJ?is, podľa originálu Brya.xidovho (IV. 
stor, pr. Kr.),; č . 551. Cisár Klaudius; č. 553. 
Plotiná, žena Traja.nova. 

Pri vchode do nasledujúcej siene : henny ko~ 
médie a tragédie z vily -Hadriánovej. 
Sieň múz. - Táto sieň pozostáva z osmistennej 

miestnosti a .dvoch vestibulov, z ktorých jeden 
ju predchádza a druhý nasleduje. Sú v nej vy
stavené jednak .sochy múz a jednaik hermy sta
roveikých mud+ieov, zákonodarcov a báisinikov. 

V'I. vest{bule : vľavo č, (?) Solón; č. 525. Pe
rikles, podľa originálu Kresilasovho (V. stor. 
pr. Kr.); vpraivo, č. 528. Bias, jeden zo sie<lmich 
nmdr:cóv; Č . 531. Perfa;ndrbs, druhý zo s.l.edmich 
mudrcov. 

Osmiste,ri.ná sieň obsaihuje sochy 9 múz, z 
ktorých 7'spolu so sochou Apo,llóna Mvsagetésa 
(sprievodcu múz) boly nájdené r. 1774 v j~nej 
v~e na okolí TiyolL Tieto sochy sa považ1.1jú 
vseqbec:lie m kópie diel PraxJ.tel!.l-ových -alebo je
ho školy. Nezuá_.·s~ všaJ~, že by patrily do tej'i
shlj, skupiny. So SOGhami múz striedajú sa po~o
bizne gréttkych mudr~ov ( vo vile tibursk-ej · boly 
nájdené hermy 7' mudr:eov, ale iba dve, yystaveHé 
v. I. vestibule ·si zachov;aly hlayy) . Oc1prava č. 
(?) ta:k . zv. Aki'bfades (hlava vš~ nepredsta
vuje v,él\kého áťhénského $tá.tni.ka). 

C. 511.. E!at0:, m1ÍfiÍL ,ľú:bdstn:ej poézie a mimi
ky1 je oplečetiá do kraJ:k~j tuniky a prµiálettá 
pl~šťom. H1'a1~ na ,m,;ajej lyre alebo dtare. C. ,$12. 
Epimenitles z KneSSšl, (:na Krete.) !kňaz a básnik .~. . , . ' • . 1 ' 

_(VH.-VI. ,,stor: pr. Kr .. ) je ·-yy9brazený S© zatyo-
r~}iými óiČami na z:rľak legru:i~árnej létargie; :do· 
klóre} bó1 ú:dajne .pohrúžený· v; Jed:"nej Jiis:kyn:i 
57 rokov. C. 514. S-ôkrates, · 

C. 515: Kalliopé,.múza elegickej' (epioke:Í) poé
zie, J Olb.lečerm . 1o e!eg,antného rúcha, sedí p(:}hrú
zena . do dumy. V .f avici drží voskové tapul'ky 
(pagillat~S') a v jiozdvihtmtej pravici drža1a 
pravdepodobne p:isa:dlo (stylos). 

C. 516. Apollón Musagethe:;; (vodca múz), 
"Veľmi -výrazná .socha týpu Skopovského. Je o
blečený do ďlhého priesvitného chitónu a plášta 
a.ký nosievali starogréckí citaristi. Na hlave má 
vayrinový veniec. Hraje na VE?ľkej lyre (for
minx), na ramene ktorej je vyobrazený na stro
me visiaci Marsyas. 

C. 517. Terpsichoré, •múza shorovej lyriky a 
tancu, -má vavrínový veniec vo vlasoch a brnka 
na 1yru. C. 519. Platón, a nie Zenón, ako to 
mýrue udáva moderný grée;ky ná:pis. · 

C. 520. Euterpe, múza. lyrickej 'Poézie, je_ vyo
brazená s. dvojitou píštalou v ľavici. Drahok,am, 
ktorým má sopätú tuniku, naznačuje, že je to 
mú~a . aj diva:delného umenia. (Táto socha spo
lu so sochou Dranie -doplňuje, sériu múz, ale je 
iného pôvodu a pôvodne ani nepr~dstavovala 
múztt). C . . 521. Euripides; č. 489. Epilmros. 

C. 599. :Melpomené, múza tra;g:édie, stoji hrdin
sky opretá o ľavé koleno. V ľavici d:rží nôž, 
v pravici tragickú herkulovskú masku. Na hlave 
má révový veniec. C. 500. Domnelý Zenon ; 
č. 502. Aischines. 

C. 503. Thalia, múza komédie, ~.edí ozdobená 
bakchovskými a pastieriskými atribúfami t. j. 
brečtanovým vencom vo vlasoch, komickou ma
skou po boku, bubnom v ľa-vici a, pa:s,tiersikou pa
licou (pedum) v pravici. Posledné drva atribúty 
naznačujú ~e Thalia je tiež múzou bukolickej 
(pastierskej) poézie. 

(Pokrafo,vanie) 

- l.:a. 
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FRANTISEK z ASSISI 
Rozpráva.: A. COLOMBO 

Medzi chudobnými a malomocnými. 

Delia Robbia: Socha 
sv. Fr:antiška (ba.zi:lika 
P. Marie An.jelske,j) 

Svetlo, ktoré sa roz... 
vietilo v jeho duši, bolo 

· ak,o zablesknutie Po.. 
c;hopil, ako vzne,še:ný, 
bohatý a kráany je 
pravý ži.vot. Ale čo mal 
r-0biť? Powzum~l :pa
neJ Ohudobe. Ako ju 
v.šak dosia'hnuť? Odo~ 
bral· sa sám do jasky
ne. za mestom a m@ďli.l 
sa dlho a vrúcne: << Pa. 
ne, ukáž.mi.svoje cesty 
á ,nauč ma <lokonalq
sti ! ». 

Napadlo.mu, aby vy
konal púť do Ríma. 
Keď tam dora;zil, odo
bral sa ro~/no do chrá
mu sv. Petra. Hodivši 
meš·ec .na náhrobok 
kniežaťa apoštolov, 
ehcel skúsiť, čo maime
ná ne;mať- ničoho;- ča
kať f\ia kus chleba z 
útrpnosti alebo z ·roz
marnej nálady' mimoi
dúcich. Hoci mával 
v~dy .súcit s chudob
.p.ými; predsa cí-til, že 
by ich dokonale nepo
chopil, kedy sa nestal 
jooným z nich. 

V chrámovej predsieni· stálo mno,ho, žohrá
kov. Zavolal si je.dnoho stranou, dal mu svoj 
odev a obliekol si jeho handry. Tak žobrák 
medzi fobrákmi, hla,dný celý deň, zostal tam na
ťahujúc roku po almužu ... I cítil pravé bratstvo 
s chudobnými a radosť ·z chudoby, najväčšej du
ševnej slobo'dy. Co Je to obmedziť -sa v niektorej 
potrebe, keď vo skutočnosti tak. málo. je oprav
du nutné! Skyva chleba, dúšok vody, lôfäo, pod 
ilľ\riezdní'ttým nebom... , 

Jeho duševné,mu zraku rysoval sa• u!Ž život plný 
odriekania a lásky. Akú ďalekú vša:k cestu ešte 
mal vykonať! 

Blízko Assisi státa ne:i;n-0Cllilia pre m~omoc'
ných. V .stredoveku sa star~li o- nieh lepšie než 
o ostatných nemocných. -l3oli však vyobcovaní z 
ľudskej spolocnos~i a držaní prisnymi na:riade
niami, aby neprišli do stýku so zdravý,mi a ne
nakazili ich_. Malomocens,tvo bolo oopornou ne,
mocou ktorá mučila celé tel~ -a budila hnus. 
Ffä,atišek kedykoľvek musel isť oko.Io nemocni
ce,- niimovolne zrýchlil !-,rok a odvr-.acal zrak. 

P;o náwa.te zo svoj'ej :dms:kej púte miél vedľa 
na koni sťic pohrúžený d:o myšlienok. V záhybu 
hradsk~j postretol nirrez malomoené'ho .. Nemo
hol premôcť svo}.odip0r . • T1tkmer sa d•usil a éihcel 
ujsť čo najcychlejšie. 

Predsa všaik sa premohol, sosko,čil s koňa na 
zem a ,Pri1blírul sa k nešťastník<;>vi, ,1,{,toréhq ro
zožratá tvár vydávala hnilobný zápach. Vložil 
mu ahnužnu do nastavenej ruky a rýchlo sa. so
hnuvší, hoci cítil, a!ko sa mu smera hrdlo hnu
som, pd.'bozkal mu jeden nemocný prst po dru
hom. 
Keď znova v,yskocil na koňa, bol hlboko doja~ 

tý. Je'h0 d~ša pretekala Šťastín:i ako pre·plnená 
nádoba. 

Rytier Kristoy, z lá,,sky k bratom. premohol svoj 
odpor v duši.. Už dlhšiu dobu.sa mu protivilo a 
nemohol sniesť, čosa mu , predtým zdálo s1!µ1,
kým a pdjeinným. Jeho živ:ot sa znova nll4llňo
val. Cím. kedysi opovrhoval, menilo s3: teraz v 
najsla:dši'u a }]ezmédznú potechu. 

N asledujú.ceho dňa vydal sa do nemocnice 
malomOGUých. AktJ radosť mali' tí ne-šťastníci ! ... 

Viac než milodary posilňov:aly ich láskavé, 
slová, milý pohľad a bratské objatie. Necítili sa 
už vylúčení z ľudskej spoločnosti. Boli milovaní 
aj v takej biede a opovrhnutí. Zehnali mu ako 
a:1:J,j'elovi s neba. 

« Opl'.av môj dom! » 

Zivot Františkov stá~al sa deň zo dň.a nesn.e
siteľnejším. Otec; pravda, nevedel syna pocho
piť. , Castoval ho výčitkami a napomenutiami. 
František nemal, komu by sa sveril. Jeho p.eur
čité plány •plné neuskutočniteľný-ch snov budily 
l~:m súcitný alebo výsmešný úsmev. 

T-ak dof?pel František k názoru, že bude- lep
šie nep:ýta;ť. sa T1:1,dí na radu ,a len v modlitbe 
hl'aclať vôľu Božiu. Utiekal sa teda do.kostolov. 

]v,{edzi početnými kapmkami v okolí as_siskoh1 
obľúbil si nad iné sv. Damiána, vei.'mi swlú to 
vorikovskú kapličku. Na oltári bol yeľký by
zantský kríž, pôs-obiaci nevýslo;vne .:kľudným a 
sladkýql dojm-0m. K tomu krržu chodil :sa Fran
tišek každý deň modliť'. Raz, súc zmietaný nei
stotou a 'zúfalstvom, modli! sa pred oltárom 
<< Veľký, mocný Bože, môj _Pane Ježi'šu Krist~! 
Prosím Ta, ahý si ma oa:v:ieťil, aby si rozptýlil 
temnoty mojej duše-! Daj mi pravú vieru, spa
siteľnú" náde.j, a dokonalú lásku! Dopraj. mi,. Pa
n~, a:by som Ta tak dóbre poznal, by som ko
n~l .všetko podľ~ Tvojho vnulmutía a Tvojej 
svätej vôle! ». 

J·eho modlitba. bO:la vyslyšaná. S kríža O'zval 
sa hlas k jeho srdcu vraviaci: « Choď á oprav 
môj dom, kforý je na spad:n.utie ». 

Avšak nielen pŕostá kaplička sv. Dami:µi.a, ale aj č·elá 'Cirkev :proo:ila :rozpadn1~trn:i, s.a. Bol 
to následok vtedajšíc,.h ~lých m:qw<W kň~tva 
a len povmhného nábože:qstva. Rtjč:ínou tých a 
všetkých ďaľšich neporiaa,koy b9ly početné b-lu
dy (..A1bigenskí,~.Katarovia, Patarinl ... ) . 
·František, doko11itlý vzoŕ evangéiického žiyg,ta, 
učiac -pravému náqoženstvJ.I IS;t'dce, U!kazO'Val, a
kQ skôr viera než r:ozqm a _dt motJ.a py obno
viť, upevniť a uspori-adať Cirkev. 



Zatiaľ višak myslel len a len na skromnú ka
pličku ktorá hrozila spadnutím ... Prečo sa o ňu 
nepostaral prv? Podistým, často ho btidlo u 
srdca, keď videl toľko kostolov v spustl9m.sta-ve. .. .. - .. _ ..... ..._ __ 

Chudobnému, starf11škému ~ 1.d~-~~':i, . i;edi~:-e
mu vonku pred kostolom-na- kamenneJ la.v1cke 
a hrejúcemu .sa na teplom slniečkti.; dal hneď 
všetl,;y peniaz~, aby_ udržoval svetl-o v lampe 
pred ·kr;ížom. Prv než kňaz sa :rpofiol ~pamätať, 
vzdialil sa. Došedši dómov, vzal ntekoľko ku
sov plátna, naložil i,cfi. na osla a vydal sa :na 
cestu do Foligna. T,am v!Šetko preq.ál a vrátil 
sa pešky k sv. Damiánovj_ Vyhľada.l opäť kňa..
,za a dával mu značnú čias'tku peňazí na opra
vu kostolíka. 

Chudák, •ktorý pr:ijal prvý dar, zdráhal sa 
prijať druhý, pretože· neéhápal, pľečo Franti
šek tak postupuje, DovcHií mu toľko,, že môže 
nejaký čas zostať u sv. Damiána. 

Od sv. Damiána :e'tanti/íek nechcel sa už 
vzdialiť; lebo od Ukrižova,ného, ore nekqnečnú 
lásku, ktorá vítlazí obetujt).-c sa, do,stalo sa mu 
všetkého. Od tej doby p,ri spomienke na umu
čenie Pffe,n,i)vo krvá~alo jeho srdce. Navždy, už. 
po celý život nosil v srdci rany Pána Nášho 
J e:žiša Krista. 

Trávil dlhé dni v sam0te a v prísnqm pokání. 
Telo trpelo, duša,všák stq.pala do vyšin . 

Zatiaľ pán Peter nem6žuc sa doAkať návratu 
synovho, da•l bo hládať po celom okolí a objavil 
jeho úkryt. Odobr al sa k sv. Dami.ánu, ale ja
skyňa. kto.ru si Frantiijek zvolil k obfva,niu; 
p_redsa 1en nenašiel. Od staručkéh-J ki1~za do
stal iba peniáze, urfoné na stavbu kostol&. ktc
ré František zanecna1 na okeip1om výkJ~nk •1 

Návrat. 
Pp niekoľkých ,qňoch stál ,pfun Peter prá,V,e za 

pultom v k r áme, keď -počul z ulice k r ik. Poslal 
učľia, aby sa 'podíval, čo sa deje. 

« U1ičníci bežia za a.kýmsi 'bláznom », VFaVÍ 

učeň. 
Pá;n Peter vyšiel von. Hlučiaei a tlieskagúci 

húfee sa blíži ... 
Pozp.;í v blá,znovi :;;vojh@ prvorodzené,h@ ,syn,11. 

E'rantiška, bl.e:d1éfio a vyphudléh,o, s , čierl\;ymi 
k;mhami pod. o~ami, v ro,ztrhaných -šaitoc];i, :po.
b ádzaných 9-q uličníkov bla,tom ... 

Mysl~l, že ho porazí od ,hanby a zlosti. Roz
behol sa a slepo ro,zdával okolo se11a rany hla
va nehlava,, a:i skok0:m ocitol s:a pri ~ynGvi a 
vtiaihol ho do domu. N emohoL sa na, ne.ho a.ni 
pozrieť, nesniesol toho. po:hľadu. Vstrčil- ho 'do 
sJdebu a zavrel. . 

Užil hroz(~b a z;lého ,za:chádzania,., zikrátka 
vš~kého Hl.ó~ného,, l~n aby donútil v.ä.zňa k zme-ne života. Ale,. nie to ,nepomohl0·. , · 

Raz~ -keď sa mus~L pán Peter vzdialiť ,n,a nie
koľkô ,dní zii; ·Olbchodôm. matka sa ;.mažifa pre
ÍJ.ov~rié sy:_1;ia ·slzami a prp~bami, ávš~k Franti
šek sa n~al pohnúť. Prišiel db meP.fa vxaj len 
preto, aby ozná.mil svoie rozhodn~tk\ že sa ,ne
rr:íô'k už vrátiť k bývalému spô(,lobu,. žiioba,.Mat-
13:a konečne. mu dala ;Slobodu. ·František sa po
tom ihneď zasa uchylil K sv. Damián'IJ.. 

·(Pokra-čov-anie) 
· Pr~Ioiil: Eugen, Vesn:in 

·Slovenskí Katolíci, Pozor ! 
Slovenská Kultúrna Spoločnosť 

propri svojej' lmltúrnej čhmosti dodáva do 
cudziny :,,a vjrhoduých' IlOdmienok: 

1) ná,bož.enské• predm~ty vše~-ých dru
hov: ružence s kri.žikami ohsahujítcfmi 
zém z rímskyctť katakomb, medajle s po
clobizňou sv. Otca, agJnlŠteky, sväté obráz
ky, krížiky a,td'; tiež p_áperlské požehnania 
na umelecky upravenýeh pergamenoch, oz
llobených 1>odobi.zl'íou sv. -Otca alebo vyo
brazeiúm rímsk,Ých odpustkových bazilík 
v-ysta.vené na nreno jédnotlivcóv alebo oo
le j rodiny v slovenskej, aiuglickej .alebo kto
rejkoľvek inej rwi; 

2) náboženské a kultúrne pamiatky ni,t
len z Ríma ale aj z inycb pútnickych miest 
(Assisi, L01·eto, Sv. Zeme, Lourdes, Fati:. 
my atd'.) ; 

3) celé kostolné zaria,denie: oltáre, so
chy, mozaiky, kríže, ko:rú1wy, zvony atď.; 

4) liturgické potreby: bohoslužóbné 
ľúcha, omšové knihy, kalichy, oštensória 
atď.; 

5) organy, h,armónia a iné hndolmé 
11á.stroje; 

6) gramofónové dosky s r.eprotlúkciou 
h laholu svätopeterských zvonov a- pápež
ského požehnania « lJľbi et Orhi » (mestu 
Rímu a celému svetu), pápežských boho
služieb, cirkevných i svetských hudobných 
sktadieb, atď.; 

7) filmľ o Sv. Roku a iných nábožen
ských' a kultúrnych , uda,Lostiach v Ríme; 

8) vatikánske známky. mince, medajle 
atď.;_ 

9) teólogickú, filou1ľicli.ú a inú odbor
nú li~ľatúm (knilly, časopisy, atď. ); 

10} umeiooké reproclukcie maliarskych 
i soahárskych diel z va~á,uskych, tailia'n
skych ,i cuclzích verejných i súJmmwýe,h 
sbierok; 

11) kňazsk.é i rehorní~ke potreby : hre
·viáre, re,,erendy, bire~' , cingulá:, tkoláre, 
náprsné kríž,e, pl'stene -atiL 

Olrrem toho zariacľujeme pobyt s -odboľ
'nf.mi SJ)rievoclcami pre SlQverís,kých J>útltl
J{ov -a, turistov niele;i v Ríme ale aj iných 
talianskvch ri1e.<stác.h. 
Owarňte nám ešte dnes svoju potrebu; 

ahy sme Vam ínolill _predložiť n.a.jvýhodnej
š iu : pori1,ťlm. 8'me, prvá• a jeElb1á sľo:veh&~ 
firma. V<> V~čnom l\.le~te, ktorá Vás obslúži 
k Vašej ploej spokojuostt Zvláštne .sľ1,t,vy 
l)oskytnjemf5: odbe1~ateľom časopisu «Rím». 
Pí.šte s dôverou na adresn; 

«Rll)I» 
Casflla Postale 100 B 
Rom:t, Itali~ 



PÚŤ TORONTSKÝCH SLOVÁKOV 

DO MIDLANDU 

Tohoročna púť torontských Slovákov do Midlan'du. v po
radí druhá, boJa dôkazom toho, že Mid:land stal sa pľe nás 
tým, čím holy pre nás v starom kraji Levoča. Saštili, Stare 
Hory, alebo niektoré iné -púb:ueké miesta. 

Vla:ni.
1 

na prvej slovenskej púti, bolo nás v Midlande nie
koľko sto. Toho ro-lrn bolo nás u:ž okolo tisíc. Stoviky Slbvákóv 
a Sloveniek na čele so sv;0jimi duchovnými Rev. :fy[. Sihubom 
a R~v . lľurzym uberaly sa 1.6. júla 1950 hore Midlam.diskym vŕškom 
ku pútni$,emu chrámu. Z tisíc ~diel ozýval.a sa známa, pútnic
ka pieseň A v:e, Ave, Mana a rozliehala sa po široi:n okolí. Bol 
to naozaj krásny pohľad na pr-0cesiu, afu:ej v }.,fidrland;e e$,te ne
videli. Dievčata v slovenských ,pestrých krojoch niesi.y sochu 
Panny Marie a tak o~vily starý krajový zvyk. Najdojirpavej
šou čiastkou sprievodu bola skupina mužov ne~úcich n.a svojich 
pleciach ťažký kríž. Ano, bol ťažký, ta:k ťa21ký ako je utrpenie 
našich drahých Slovákov doma pod Tatrami. za ktorých bol,a 
táto púť obetovaná. 

Tento •kríž ·postavený a pos:vä,tený na uajkraj~om mieste v 
M1dlanrle bude pripomínať nielen Sl1ovákon;:i, ale všetkym ľuďom. 
že Slováci v Kanade nezai):mdh na trpiacich bratov medzi Duna
jom, Váholl'.l a Uhom v najťažšicb ôasocl;l l:cresťaMkej historie. 
Tento 'kríž bude pripomj,nať, že šťastnejší brat.ia tu v Kac'1ade 
pomáhali im znašať krut,é u.tr:pel).ia svojim,i modlitbami, svojirn-i 
dudhovnými aj hmotnými darmi. 

Pnč~s svätej omše kráanu käzeň povedal dp. Fiizy, ktorá 
nie jednému pútnikovi vylákala slzy z očú a bole.stné spomi,enky 
na na.šich drahých. Predstavil pritďmným pútnikóm krížovú ce
stu slo-venského národa od jeho počiatkov až dnešných čiias . 
Tak, ruko Kristus Pán padal, ba sa zdalo, že už · niet pre neho 
záchrany. No s pomocou Bažou vždy v.stal, vzchopil sa a zota
vil. Po dňocl:;l veľ,kopiatoč-ných prišlý .dni velkopočné. I zpod dneš
nych ťaž:kých úderov náš národ vstane a ponesie ďalej zástavu 
Kristovu, ktorú nikomu a nilkdy nepodarí sa zničiť alebo zame
niť za zástavu s kl1adivo.m a sr,pom, znakom to moderného bez
božníctva a otrokárstva. Kto ostane verný Kristovi, a.j vsume 
s Krisťom. 

Kríž na Midland:skO'm vŕšku, len ni'.ekľk,o, metrov vzdi;1-le
uom od pútnickeho chrámu; nesie tento anglícky nápis. This 

'roi-ontskí Slováci 
pri kr iži v Midlande (Canada) 

Katolíc,ky o·bzor 

Prediženie s.v, Roku. Apoštol
skou konštituciou zv. « Per An-

'. num. SacrUD;l >~, • vydanou . na Bo
žie Narodenie m. r., s,.y. Otec pá
pe:ž Pius XII. pr,edffil XXV. svä
tý čiže . jttbile.jný :R;ok -áz .do 3.1. 
decembra 1951 a ;rozšíril jeho 
d'ilchovn:é výšacy a mJlpsti rra 
celý svet, V dôslectl{u• tot10 aj 
tí katplíci, čo nemohli prísť na 
puť do Rím.a, majrú teraz m0ž~ 
nosť získať si ju:bilejné ;Plnom9c
né odpustky: Musia v~a,~ .splniť 
tieto pdoínienky: navštíviť 4 ro
zličné ko~toly

1 
pom,odliť sa na 

úmysel sv. Otca 6 krát Otče
náš, Zdravas a Sláva Otcu, o
drieka,ť Verím v Bô'b:a a pomod
lit. sa 3 Zdravasy s pripojením 
« :KĽál'ovná pokoja. oroduj za 
nás! » na úmysel zachovania po
koja. Okrem toho, pravda, mu
sia ·sa vyspovedať a pristúpiť k 
sv. prijímaniu. Kostoly, ktm-é 
treba navštívíť, ur·čí miestny 
bfaskup. Na v-OÚ:kove, ikde niet 
veľa ko·sto1ov, ,biskup. môže ur
čiť l~n jeden kosto,l. V 'krajinách 
za železnou opnnou, kde kostoly 
sú· zatvoren~, jubilejné -Odpust
ky možno získať aj pred kostol
nými dverämi alebo pri kostol
ných stena.ch. Veriac.i môžu zí
skať jubilejné odpustky ~j via
crazy a to jaJk za seba tak za 
zomrelých. 

Smútok v Posv. ka,1'.dinálskom 
sbore. V poslednom ča.se Posv. 
kar,dinálsky sbor postihol dvoj
náso,bný smútok: dňa 21., decem
,bra m . r . zomrel berlínsky bi,.. 
s,kup a kardJnáľ i.J. Em. ndp. 
Konrád von Preysing a. d:ňa la. 
januára, ,t . r. su):)urhikár.1.y bi
skup Ostie a Fras:-kati, 'd.eka.n 
Po$y. ~ard,inálskeho ~boru· a ge
nerálny vjkár Jeho Sväto,sti pre 
mesto Rím a okolie J. Em. ndp. 
kard. František Marchetti Sel
vaggiani. Smrťotl týQb.tó dvoch 
qiFke:vÍ'l.ýoh hodn,0stárov. ppče.t 
kardinálov sa snížil na 51. Deka
nom Po;;'v. kardinálskeho ,sboru 
sa stal J. Em. nd:p. kard. Eugen 
Tisserai'nt. tajomník; l?osrv. kon
gregácie pre Východnú Cir
kev. 

Katolícky úrad pie emigran
fuv v Z~u~v,.e. V ďaka staro;;itiam 
preds-tavite.l'.ov Apo:Štolatej Sto
liee ,pov~t~ v Zeneve katolícky 
úrad l>'i;e emigrantov, ktorý sa 
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Vdp. Dr. Jozef Papin 
na návšteve u J . Em. nrlp. kard. 
Stricha v Chicago, lli. V'dp. Dr. 
Pa-pin je riadnym .profesorom na 
cbicaigskej De Paul univer~ite. 

má starať o najnešťasinej:~ich u
tečencov. Kainc~lárie. tejto novej 
pápe,ž~kej organizácie budú ve
de11é duchovnými' i' svetskými 
osobami a budú sa .starať o ,za
bez;p.ečenie existencie najmä pre 
s~<X}v, chorýeh a mrzákov, kto'" 
rí ptidľa. dóterajš.1éb ,.zivy,klosti 
nemôž'l;l vyemigrovať z Euro
py, 

Jubileum Spočnosti Božieho 
Slova. Spoločnosť Božieho Slova 
slávila .nedávno 75. výročie svo. 
jho jestvovania. Spo1očnosť Bo
Ži:E?ho Slov:a zaJ.ožH a -až do -svojej 
smrti r . 1909 osobne spravoval 
rýnsky ·kňaz dp.- -Arnold Jaru;~ 
sen. svo1ó.enosť b'ola -pôve<lhe ur
čená len µre N emeeko, ale ·čo
skoro nadobudla Qlédzinárodný 
chaTalkter, takže· ,dlneská UlŽ 
sprarvuje 20 misijných území v 
rozličných končinách sveta. Cie
ľom Spola.čnosti okr-em misii je 
tiež tlačový ap'oštolát, šírenie 
uzaJVTetých duchwnýoh cvičení 
a vedecká činnosť. Materinslký 
dQm Sp0iočnosti je v Steyli. Tani 
je tiež chýrna, tlačiareň, Spóloč
nosť Bozieho Slova yyvíjala do
nedávna veľmi peknú •Čimiosť na 
Slov-ensku, kde jej . stredfäkoh1 
bola staroslávna Niťra. 

Rozmach katolicizmu v An
glicí..11. Z príležitosti osláy $té
h:o výročia obnovenia. katolic
k,eJ hier;µ-chie v Anglíťku~ ktoré 
sa konaly :pred nie'kólkými me-
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cr-0ss was ereoted July 16th 1950 by the Slo1Vaik people ·foT the 
honor .and glory o:íi God and as -pTayer for the li!beration of thre 
Sl,ovalk people from ComiwJsm. 

Tento kríž na slávnom pútnickom mieste pude nás vše-1:lkýoh 
volať každoročne n-a toto posvätné miesto polkro,pené k.rvou mu
čnikov, albý sme aspoň ráa. v roku sišli sa tam všetci a vy
prosili požehnanie pre seba a drahých doma. 

Tento kr íž bude volať k modilitbe všetkých tých, kt:orým sa 
podarilo vys:lobodiť sa ·z pazúr.o.v červených •katoiV. Bude im 
pripomínať ,sľub vďiačinosti, ktorý da1i Bohu, keď s-a octli bezpeč
ní z dosahu krvavých pazúrov bo1ševíkov. Bude im :pri:pomfr1ať 
chviJ.e lúčenia s maitkou, kto:rá im urobila kríž na čelo a so el
zamd. v oeiach pCJ1Vedala pos1edine .slová synovi: S.y:n môj, ne2ia
budni na Boha. I ked' ťa všetci opustia. On ťa neopustí. Nech 
met medzi nami ani jediného, ktorý by sa stal nev•<fä.čníkpm, 
lebo niet ,väčšej podlosti aJko j~ nevďačno~t. Aj n ášho Otca ne
beského, -bolí nevďačnosť jeho m.arnotratných synov. 

Tento kríž v Mi:dJanôfe bude pripomínať mlady:m Kanaďanom 
akou vernosťou a oddanosťou ,Jnuli 'ku krížu ich otcovia, ich mat
ky. Bude im pripo:rnínať, a:by os41,li verní dedi0tvu ich otcov, wby 
si chrfunili ten nejidrallší poklad, lr,torý len človelk môže mať, 
poklad viery, bez ktorého ľudstvu hrozí pomalé odumieranie a 
biedne zahynutie. 

Ano v•~etci Slováci z Toronto, z Ontaľia a celej Kana.dy bu~ 
dú p,riclládiať pod tento kríž, kde vlejú svoje prosby, svoJe ža
losti a nádeje do t.ejbo krásnej piesne: 

Pod Krížom na~a.jšia ľalia rozkvitä, 
Matička Bolestná svoj~ dietky volá; 
Poď moj narod doráňaný, ikruto prenasledovaný, 
rukou materinskou budeš tu žehnaný. 

Tebe o Matička nár-od sa oddáva, 
s TvoJimi bolestmí svoje bôle spája. 
V Svojej materskej starosti vypros nam vytrvalosti, 
by smie Ta chv.álili zas v slobodnej vlasti. 

:ZAS IDEŠ, PANE? 

Zas ideš, Pane; na zem s neba, 

kde po Oroovej bol si pravici? 

Ty znova schodíš, hoci -vieš, že 
Ta vyfliaskame znova. po líci? 

Z~ Hdeš, Pane, ku bedá.rom 
.,o deiJí.n, miest a v tová111e.? 

Stolovať chceš zas s liriešniklWli, 

za kt.otýeh mrel si premárne? 

Po ťažkej práci, chtiac si ,.spočinúť, 
i dnes)m zájdeš do bôr, ku hviezdam:? 

Pútnik. 

Ach, šiel bych. Strach len: že ťa bo1Jiám 

a ko:nmu Ti z tŕnia upliesť dám. 

Msgr. Miloš K. Mlynarovič 



VIANOCE NA NOVEJ GUINEI 
Zalhrmel výstrel z ma.žiara. zazvučaly bubny, novogui11ej~ 

S-.ké zvony, - staré to ka.non?vé ná:boje -:- za~~r slavnos~DJU 
pieseň. Vianoce sú tu .. A:1;-0, aJ tuv _na Nov~J Gume\ Z hl?okeho 
spánku vyruš~ni vyťahuJu sa nas1 Kanam zo spae1ch vnec, ~a„ 
ženú spánok riečno-q v,odou a náhlia do kostola. 

Radostne a pokojne nôtia « píštale duchov » - zvláštne t? 
hudobné ná:stroje našich. čiernych divochov. Co sa stalo? Pri
chádza neja;ký duch '? Hudba tlu.chov, ktorá ešte včera mnoh~ 
vyvolala zimonrriavky, lebo ozn~movala príeho~ ducha :n,eJa
kého ·krokodíla, dnes prináša inú zves.ť. Dne.ská me duchovi~, -
alebo ako ich domorodci volajú « tambara >> - , ale Krmtus 
Spasiteľ je tu. To oznam1ijú píšťale 11.iekdajšich ľudožr~to;v, ;pr:>-

. dobne ako pred 2.000 rokmi trúby betlehemskycb pastierov. 
Coskoro do hlbokej noci zasvietia plapolajúce fakle zo su

chých ~oko~oNých ~tory-. Z~č~<:_ proc~sia ~ Jeiuli-atl~om. Ne~ú 
ho štyna bielo oblecem anJ~h merne] pleti, olrnlo ruch tvoria 
špalier ši~sti najst~rš,i !katolíci, kedY:si mo?3-~~obaúci Po o:boch 
stranách cesty v dihych radoch sto Ja muz?via, z~y ~ ,de~rm, .~3:: 
tolí,ci i pohania. Všetci s ttlbokým po1:11ut~ prezivaJ:1 v1anocne 
tajomstvo. Je ich vskutku mnob:o, mektori vykonali ceatu 4-5 
a.ní. Mnohí sú ešte• pohania, poprvýkrat vidia môj :malý %ostolik 
v pralese, po,prvýkrat počuju radosti;ú •~esť o via.n:oč.no1:1: ta
jomstve Prešli dlhú cestu cez vysoku travu, pralesy, moc1are, 
rieky, obtažovani od krvožfanivých moskyt.o~. Prišli sem_ pr_~d 
nedávnom a prosili mojich katechistov, aby 1.m zvves,~ovaliv via
nočne posiolstvo. A teraz spolu s kresťammi sa klanaJu Bozske
mu Dieťatku. 

Po procesii j.e slávnostná svätá omša . .Slavnos!11á, a1~. ni~ 
so spe-vom, alebo s hudbou. ~e~a:vznel o~ga:~, 11ez~p1eva1 IDJak~ 
vycvi,čený spevokol, n:ezasVJ..etily elektncke svetl~. t'lavn::istna 
je táto sv. omša a; to pre velkú učasť ľudu a mnozstvo svatých 
prijímaní. Vskutku! až m:~ ruka bolel~ od ro~del~vania, sv. ho
stií. v tajuplnom tichu vllevalo Jezuliatko milosti do srde mo
jich čiernych novokresťanov. 

Aký to dojÍIDa'\i·y obraz ! Skutoč,ne sviatky pokoja! Zástup
covia kmeňov, kedysi smrteľní nepri.a;telia, ~~o~í sa ~ne vraž
dili v krvavých ruvačká,ch, sú dnes deťmi bo.z1m1 ! Jedina radost. 
ná zvesť oblažuje všetkých : Kristus Spasiteľ je tu! 

Sl.ávnosť trvala temer do tretej hodiny narl ránom. O 6 h. 

L R.a.ffa,el: Zázračný -rybolov 
Jed.en-;z povestných arasov (čalun.ov) vo Vatikánskej obrazárni. 

siacmi v Londýne, P,oly uverej
nené ni~ktaré šta.tistiky, ktoré 
podávajii obraz o romi.achu ka
tolicizmu v Anglicku za posJ.éd
né ::,toročie : Katolíc-ka hierar
chia v An1glicku má dneska 3 ar
cibislí.l1po.v a 15 bjs\kupov. Počet 
katolíkov oé1 r . 1850 stúpol z 1 
pillióna na ·2,7'54.Ó0D, p.ooet kňa
ozv z 826 na 6,643. Kostolov 
pred 100 rokmi. bol9 iiba 597, 
dneska je, ich už .2.8!;>~. E:atolí
ckyc)l výchovných ústavov bo
lo r. 1850 iba 10, teraz je ich 
1547. Katolícikych škôl v polo
vici minulého storoči.a bolo 
len 200, kým dnes-ka je ich 
2.328. 

Kanada má vychádzať s ini
ciatí,·ou. Kanadská federácia 
katolíckych vysokoš.kolá1k.'Ov u
vážiac nebezpečnú krizu, v '\ctO'
rej sa nachádza svť,t, požiadala 
kanadských zástupcov pri OSN, 
aby navrhli, že hy všetci veria
ci z celého sveta sa spojili v mo
dlitbách, aby Milostivý Boh 
na,stolil opäť pokoj' a svornoBť 
m ed?i. ná,rodami. V telegrame, 
ktorý ,bol poslaný R. G. Ridde:1-
lorvi, stálemu ,zá~tup,covi Kana
dy pri OSN, vysoko$koláci ž~a
dali aby Kanada znovu vyšla 
iniciatívn€ 4 v tejto dôležitej o-
tázke. 

Nová k.atolicka univerzita v 
Brazílii. Dekrétom P.osv. kon~ 
gregá,c,i.e pre semináre a umver
zitv zo dňa 1. :novembra 1950 
00131 kano!Ilický zailožená. nová 
- už tretia - pápežS!ká Kíatolick:a 
U!llÍverztta -v Brazí.lii. Prvá bola 
založená pred niekoľkými ro'knii 
v Rio de J arneiro, druhá v San 
Paolo a terajšia v :Porto Alegre. 
Zásluihu na Zialože:q.í týchto uni
v,erzít majú b:Vatia M-ar.i:sti, kto_
rí v Brazilii účinkujú u~ ;pol st o
ŕočia. 

li'ilm o sv. omšl. Pod záštitou 
vysokých svetských i cirkevných 
hodnostárov vo Viedni bol na
krúteny film «· Da;s' Groose Ge~ 
heimnis » (Veľké tajom;;tvo), v 
kturom sa líči naše stretnutie s 
Kristom vo sv. omši. Dej, slová, 
hudba i _fotograf.ie sú tak •~po
riada.né, aby umožnili čo n.ajlep,
šfo po0h-0pit hlboký význia:m sv. 
omše a jej, dôležitosť- pred'µ.ichov
ný život. l'remie.ra · filmu bola v 
divadle A,pollo vo Viedni, ale už 
pred.tým film bol ,premietaný v 
Ritne- v prítomnosti sv. Otca a 
l)Tedstaviteľov rakúskej kolónie 
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v Taliansku. Film nepochybne 
prispeje k ňtu:rgíckej výchove 
k restia:nského ľ-tídu. 

Sv. ruženec v lmnadškom roz
hlasé. R.o!Z-hlaisov~ ·stainica CKAC 
oznámila, ž:e na všé.obecnú žia
dbsť · bud~ pokračovať vo vy~ie
laníťderiného sv. ruže11ca. 15: mí
nutové vysiela.nie sv. ru.žene-a bo
l-o zavedené v Provincii Quebec 
z · pT-ileŽitosti propago,vania: mo
dlitby sv. i'uženca v rodinách. 
Po ukončení: ~a.mpane 15;000 
posluchä,cov žiadalo -0 pokra
čovarue vo vysiela.ni d'enného 
ruženca. Dalšfch 5.000 veriaci.ch 
p odalo arcibiskupovi tú istú •pro
:;;bu. Všetky listy vyznievajú v 
tom smyslt, že ro~hla,s účinne 
napom;áha osv0jen:ie si modlitby .., -

sv. ruzenca. 

Uymua slovenskej kawlickej 
mláderie v japo1ičine.Pri osJaváct 
11a počesť nového h1ahoslavené

je tretía sv. orriš_a. Tunajší ľudia nie su sedmispáti. Vstávaj;u 
zavč-a:su. Nečakajú, kedy výjde slnko. 

Ako kedysi betlehemski pastieri, tak dneska Kanaci p:ŕi
~áša.jú ku jasliam svoje dary, Katolíci doniesli na chrbtoch celú 
ko;pu plodín, a: pTosili ma, aby som to p0slal p . b-i-skupovi ako 
podporu na misie, lebo nemaju žiadne peniaze. Pohania donieJ3li 
betel, kokosove orechy, banány, sago. Náčelníci. kmeňov to po~ 
sblerali a rozdelili me.dzi jed,notlivé skupi:Qy. na hoštinu. P ri .nej 
sa u-zavreli toľké priatelstvá medzi :niekdajšími úhlaVll'lymi n,e
priatelmi. Sviatqcna nálada ša stále stupňovala až dosiahla 
vr:cholu v s_polocnom speve. Cely tucet rozličnych dedín pred
viedlo sborove tance okolo kostola. A•ký to ehlušujuci hukot, 
keď sa o·zývaly v de,3ia-tieh rečiach posvätne sµevy predkov 
spre'Vád~aJifo. n,epostrádateľnym doprovodom bubnov. Dneska n~ 
vyzývali heto spevy k vojne. a k bratovraždám. ale d0 boja 
proti satanovi a všetkým zlým duchom. A uprostred tancujú
ceho národa stojí moj kostoM, v ktorom plápol a večné · svetlo. 

V nasledujúci deň odchádzal jeden člnok za druhým. lebo 
ku mojej missijnej stanici je najlepši prístup po vode. Na r ieke 
v blízkosti kostola: stálo á.$-i sto člnkov, ďalej za zákrutou rieky 
ďa.lšich dvesto. 1\;ký to bol radostný pohľad na pláva1uce čhtky 
so skupinami starých, mladých a detí. Predsa mnohí z katolíkov 
z,ostali u mňa, aby mohli pristu,povať ku sv. prijhnaniu. Ved' 
často celé me,si-ace musia zostať bez nebeského pokrmu, lebo 
nemame. kňazóv, ktori by ku nim pľišli ! 

Slovenský misionár. 
ho 'Dominika Savia, -ktoré sa. ko- "'"--==,.,.....,,..,....-------- ----------=-,_...
n aly v Tokyu, ja,pons-ká mládež 
spievala v_o svojej reči 2?ri.ámu 
h;ymnuslovenskéj kafolíckej m lá
cl.eže << Mlaď naša verná ... » od 
prQf. J~!l:efa St~ečan;,k~o. Na<l
Šebie, s; akým si osvojili, a spie
vali t.íto. japonskí c:.hlapd ropló
diu slovenského hudobného skla
dateľa jasne ukazuje, ako, hudba 
vie• byť 1miverzálrlym výrazovym 
prostriedkom ludského cítenia, 
ak U!ltleleh naozaj svojou sklad
bou vyjad1;uje najhJ_bšie poryvy 
citi::tcej qtľ.še . Fakt: sám PQ:tom. 
?e pieseň strhla aj pohanakýc-b 
ahlapcov

1 
ktoisí tam tvor ia väčši

nu, potvi',di,uje . 011ám-y výt0:k, ze 
duš!'!, ľurlská je (< natura!iter 
christiatra"'>> ( o-d pr-í:rady · kre
sťanská) .a dá:va ~účaS-n.e ·na,;j
kt,ajšie svedectvo o vysokej vše
ľudskej hodnote tohoto• hudo~
ného výtvoru S'lovenského. umel
c3:. J apončanov s piesňou oboz
námil saleziánsky misionár vdp. 
St efa;n, Foltíu, ktor ý účinkuje a
ko p r.ofeštlr teológie v salez'ián
sk('lm b:oh.0$10,veckom ústavé v 
Tokyu. 

lfató1icizm11s ,ie nádejou Ja
pous~:t, B.ý\i-áJy 'docent ~ia uni
v:,~rzite v Ťokyu prof Nqjima, 
ktorý ,sa len ,ned_ávn o obrátil na 
_ka-toÍícku vi~r"u. -(;yhlásil1 že k-a
tôiici:zmtis je nádejpu Japorn.ska. 
P.rof· .. Nojiina Sli venujé t é-,Ntz 
náboženskej vých9ve mládeže a 
preä!náša vo svojO•:fľl · vlastnom 
dóm-é. 

J8 

Slovenskí študenti na púti v Rime . 
KoJegium sv. J,aj{_.uba v Madride, kde pod dchranou O„C.A.U. 

študujú 'katolícki študenti zo strednej a východnej E uropy 
usporiadalo ~vätorµČrilJ púť do Ríma v ch\och 1,2. a 21. decem
bra m. r . 

Medzi 14.4 úča:stníkrni šesť,nástich jazykov boli a j slovenskí 
štud·enti žijúci na štipendiu Katolíckeho Diela Univerzitnej P.o
moci (O.C.A.U.) . 

študentov na púti sprevádzal výbor O.C.A.U. na cele s 
prezidentom : Jo:,ié María Otero Navascués, ďalej podprndseda 
Antoni-o Correa Wegli'són. generálny tajomník José Maria Mo
heďano a členovia Ricardo Fernándéz Ma.za, Raf~l P ajar.ón 
Pajarón, Pilar Cos,sío, rev. Sa.ntiago Monllo'. S. J. a irú. 

Za Riaditeľstvo Ko1egia iúča;;tnLli s.a .na t~jto veľvýznam
nej' cirke:vnéj udaľosti : riad·iteľ Dr. Joze'f Cieker, rev. S.alvador 
:Malo-, kapJ~.1.1 Kq,legia a :A.ni;onio Góme.z Galám , tajomník. 

Po odb;wení po:vúi:t1ých vobožn:ostí v ,prec;lpiMJ1ých b?,zi
likách pútnici prezreli si kr6"s~anské .ft pohansk~ pa,rniatky ~ íma. 

V sobótÚ l6. décemb'ra boli ,piijati na aud,ie,nc,ii Sv. Otcom, 
k.tory .Í!rťi adresG<v:al foljl1ý -6:tco'w,ký prÍyf!t. , 

':' neďeT_u holi prít?~PÍ na ponUfikálnej sv. oi:'\lši c;elebro-
vaľl..eJ sv. Otc9m v bazilike sv. Petra. , 

V p01ndelok sv. omša v Katakombách sv. Kálixta a náv
števa vati:kámskych múzeí. V p;opo1,udňajších hodiJách pút:riikov 
O.C:,A.U. prijal šr,anielsky veľvyslane·c pri sv. Stoliči Ruíz J,i
ménez. 

Na zpiii..tofoej cest~ do Ma<lridu .stredoeuropstkí 'št11denti 
z:astavili sa v Nizza, kupeľn.om mesteckti na Modrom Pobre
ží, odkiaľ áutobusmí sLš1í pPe,zrieť k,niežatstv.o Monaco -a Mon
te Carlo. 

Slo~enskýcll .štud<mtp-v-pútnik.ov na rímskej stanici pr.iví
tali a vy;prev:á<lza:li s1onvenskí kiÍazi žijuci ,i- Ríme a členovia 
rími,Jrej :Jť-olo.ni~. . . 

Sló:ven$kí študenti, ktorí bývali v povpjnových tokoch v 
Ríme, navštívili svqjho dobrodincu a priateľa br. Ig:tráca Ze
leJ1ku, ktorý v tom čase rozdeľoval všetkým Slová:kom v Ta~ 
1iansku podporu &iruže11ia. Slovenských Itatol..íkov v Amerike. 

. S:tudenl. 
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~'á, ~il~1l ~· ({ ~ ' -. - ~» 
Lište, 11L-, U$'A - C~:c>'fli~ ~" ll;im~>> mi p:o" .o-

15ičlvy,-, liókiy 0M ·. fíaď.ne- $'@:dil. ·m -Y,ffét-
k-y itli}a ·a: v" ch-túž~lan, at Na;b-
~jt, m~ :F,-a• wia: J;J~Jl -g-~ ~e~ 
m{tm 1t0mu . ' ,a· sll.'1~ m tuna 
16fil. -~m ~io am~ li6 čí :~ ., j · - :o:triU' tu-
nti,'.J.ší~u -. .-· . , · -atrcyw, k.tir,-~ . li.q; ~e~ $ 
l".a;ii-0!fťo,u po§et ,·t,ed:pla,.jit~ 
, . ~~- :l' • ·a:· f@v j~.K .. J; , ;n, "". e· ~Cll-
ží. P.fest · sa . '~im »· 
éím. vía:e •• ·. · . slQ>y~p-
slľýn1 ,,ľu.ďo]Íl a, , . h Br'.Óspieiral. - .Ma~ 
1iek 1-z.á;k-. 

Fozdrrov;u,jú a odkaz"'~_µ _ 
G~áS; V::en:ezµ~Ia, - Pc;i~et , ~IO:vä-f~Y tmi,á.-

stúl?~L. ~ - ji:i, ~~:it\~· vi,_ ·pa.rzyä:ti ~á.š, . ;z . d-e-
oombva 19:4f!l cfäier by solll pre 'Vg:s _ d:{d
šf~h Jédpla.fi,ťe1'©'-ví.:. M'ruh'e -,$nlih~ ,, hej,ak~ 
awsol:ieni sbrgarµz();v:~t; 'šá a ťak: äp@~l';);ými ~i
-· · í 1rr~Viáť za li)išu . vec-.i titť v0 V-eri~~ele. 
... :~e v~ .:IlP~~!~3-~~~-a ~g~'§.t~<;~~m. 

<~,; ... Rmia " vy3,aôttJJ~ :;v0Je po;zdra,v,y-10:~-sun 
milým .lď.ajafrióro ~ 'Päli-áfuskµ,, A:u;gtrwii, Eall:a
~ •. lIS'A a ~~)e~Jl -fin;"~~ ·i ~~ itu :!!:~ieme 
y~~ sl~~etrs~~o ôti.]kiia, - L~ijj\dav Sái\dQ:r ~ 
Jožo Z~Qr~li'ý. 

PrekJ~ slovensk~: pe$nielty do: dál,V,án~in)'.i. 
1imoJ'1 iuiiJ.o~~l_l~Jté ~trovy-! - ~o~ _ptf.é 

V:,lMl.Q!Jé' v_ ~..i~~b: '~l:i&ellJ-. 9~layoV<_ať -$~~? ~ ~09_0 
1ú;~t~, kf:ôri este ne\V'1del;i., OJ!ll;a:V.filv-e V~ 
hooi. Bä'snún a p-1'e,~aä:á-m- sloweíw~é 1elfi!ky 
~ ď.ä:r.f?,Iiéíny~ lé}t~ bášW}ťo,v, ~u ru~, äzia pl'~ 
t-0, i~ fllttti.yjjj l'.úidia j~~ sháJe au1t~e~ ... a:: .ora. 
t<Jh(i)o :vraj t:rpi básní<;!ká inšpirácia. N:aše $10-" 

- .t ~ , . - ·•ť111:1... , .. a ·· i) · .' .~~ .;P~'.'Y, A1 .:w. • -
ven&ke; pe-sm~~st sa mi: V'e. nu :paera-. - ~1 ne-
ja;lté. divaru0· bjl sóm efaie1 :11.acv:ič1Jt Moji- Tí
~qfČ'~i~;l't1lílté ňi~&"e~~ n~v:ciµeli .. . $:11, to v.éľl'Qi 
dbl>l'í tu&t.a, P!?•~~~ .zbQžn,-í) . ~ed'. uv~inie., je 
~ ~ ,. P:!:'ť~ b~ťap, . ·• g~ác:ia. - · ' -· ' s.0-m 
uť SJ:Wfu~iiúf pt~fil'á\ e x:iašfäh. J?BS . ··' my-
sm;i j{id@'t~úť, 'žif nje je~ 1ia.lťá. j .. 1;f'éhi 
pl!'á'f!~- I'ť~č j'~ .iŕell:mi ~Jiu'&é~há:i aj_ Ii:~ ~e mJlťež.
nej~ie v,yt,a',Zý'; MŠlfotó yše:tkr ~e5~ ,ménujú 
p:~~kozy._ R'.ofí!l,.: ,,,vg~aJ~. !""~ttazm~~~ k~?A »1 e-sla t .k0z~ s_ dlliy.m.1 úš-&;ma >>. Prav<i su to 
vfeí1ini iiihlitívni ľaťiíá;; Wz vó,,pÉéď ~ - p.~ 
to, . k~ill a.j -rt- _ tôb'. ~e'Č,i P~dú -~~e:ť $~v~i:n;lk~ 
,me}~i~ 'Nfo-ja -vl3J,JJť' :mi, ~u<l.e aj. ll:~]1l?..iek tal-tej 
:vriiäilerrasti cel-korp_ plfaka. - Re-v. Vincent· ~ 
-ťlia~č 'šv.:Il, núsilntr. 

Nezaľiudrre nffi.'dy na. pápé~k~ Ji@Žehn~nie. 
Lyops. l!J., , lj$A - Z '4áähe:t.í,J.ej cesty: PQ· EJ1,1.~ 

.rope ~;n sa Vir-áttla: dom.ov šť'astl'f-v:o . M-0:ta to
'(:Hna. Wbl:á. rada, .ž:.é, .• má_ líl.ô'že op~ widi~ť a jfa. 
Nú.:~. ~ďs-iro sa v:ijäk''t>;r,~it: ~e sem .0~)J.Šťf41a;: ~. 
ťlžkym m;j~o111 t~á~y .a di.<VY a.1 _ten. g_<ib:t;$ _tu~ 
tam z~. ' . Moja m11:seP j~ plná rpz,kô~ýc:h 
·ol>i'aZ:Ôv, ,· ~ v.ľrte'Ia. '\t Ríme:. .. Je 'l'rit ľútď, 
t~ som · ša ne,ň'f<?.lua dlb.št~, -~Afž'iii;tk v' Eur@~. 
~il'@pq, $í(j,itJ si r~J(t©:fäo &b~úbil~, Je tfr~:1,,ve}; kt<:>,tý 

~,;:i ~ ~, - .. • 1_._. , • 'O.' • 
~a; ll'8.1(' ~;Y . OOap.1 . _ ~Vi©;Jlm-l ,4ras~,.-nL\•;:· _ erl:IU Je · 
na,a/hel"tly. V:1dela,. som tpľk,o ~at:1Jľrrui.vyy,c,h ve
~t zá ti~ ťýžäeň Č0 iiom. pr:t ňom cltddila-... N,é,. 
z~bµ~erii' 'arl:Jiai ,nj _náiv:š'.~vu Svät tšlfäj 
b-a:zll.iky . ar n~ • ~11e~ki pp~W)-~e, ~~ 
'í: ~oktáo~a. d0sfäla -O& S:v. Otc;i: Pia XII. ~i. 

til~ ,s@ín, _ sá. neiý~<Wne šťä:-stni a. ~citen{t, pi~ 
't©'.f~ ~ten/ deň· bó1y :i,:r0fif n-at"'oaenimy,. ,- J'1i1stuúi, 
,WFQgá_,, 

Sfa,ir.ajú kultúrny ·d@m. 
Torťi>li'.fu, Oii:f., <:Jana~ - r:c-e.; ifo ~Ql@ pr-eii 

.p'ár' roltmj. sno'tiä', ;fé <W.Ei$.. šlíhilk0in. Ve:Wa;,,. · 
~á;1l@iílllľéľí~ lť0st0lä s,_,y. CJ'iľila:· a. M'&ítt&.!'1,,. vy,raa 
.s¼ Z9„ zeme rrov4 , st,~v:bai s:ta;v,~a I~úl~'lll'ri~ho• domu: - Hne_á': R'ó <Íô·\mn'čení D'OYO.Sta~by ko-" 
shollt, cF'év. S,hú:pa,.' dtl~fió~hi . - . . is~dy., d_al
sa ä6 si5-féráhiä- éemb<v- na re t~u. l:fu.~~,:. 
vu, k:ti · bý vton:&yo\Íiäl~, <me§ííým pQžiäd:a.vlf6fťi. 
Pfe>{ .-, , r,n~ fe?:~: . ~íe~tbf~i _tf<?~ A ~ost~J,o.m. 
uz a:bšolµ:tn~ masť •· re '1iol ~c;fi Slqv,:a;;kev; 1rt@--

,,ťy~h -tfdy. $ áňa· deň ťas'ťfo.i: Ch~áľá. :B61íu, 
iľ ~~M~e~ ň~w/k-últfu'p.y; di§-m ·S-O SL(l}'v:~11~~$:rl 
ii<vlll~<t~:m bage., s:a, VYf>.íňät: k nél,;l,, · -· ;m a,.lílá;.:. 
s.9:f/že ~1~yáei. sú fota: ~.;,; prn,r :· ct~l).7'~~ 
Boh:~~ národ: .-. Zirotýi, ei pozl?;tkq;i( • ty'ľ,-.1rf!:'.,. 
r"§. Jt.íinifiléil'.ct; r<Íiku bŕät '~a.j6.fä: dítl rev., ~u~w. 
~~- osľi,:,y~i51 •vi;&:fo~ia'. -~J;r0 pffi:cl:íorlu. ·me.dZi St~~ . 
y#,k:@V de: Tpr@nta, :µ·. - ' . dlll..0: l}8i -p.rá{t,u, l:ebé . 
~fl jjM;i_: l!Í\Q n<aftišl~ ~'i ~fl!~ ~TI;ffi,o ~~-O!~p~e 
lfaUturny .,J01rr. . ...-. J'ublleJlly· Sv.aty rok 1950 o-

.~~ · talŕti' iďe~ne:roi, ~·re J?~ee· ~Jť,pJfariit 
Killru,rnY· d~Jft p'äftl.e iiji hl~sá.& ŽEr·v-01:,~i'it<?tn ito
·'ku 1-050, hď.$1o sa, v' Tli).t'©Jil:t.~ -uei'a veľ:\,t~du 
š~váko'T; 1¾,ťÔ-d ~j z toho. skr0mneho r 
írl&lť~ho k~iai, ďlíleb-q;,_ fu mál:í,, -~qm'il:i á ae
siliali ikó Qôkaz' pife t,Jčh, itorí l),l!il~ zá ,:l!li1ij.i:. 
@~!').~ jfj: ť-0. ~B,y' dá.°T Bbliu. ·aj · náir0<!_u. - Q$ad,
nik: 

Dpi Mi~~l šhutm. ·~ dp. Imrich ~f 
pps:viaeaj\i ~ -pq_a Khlm:.wny; d@m: v ~f3r0')1.W,, 

Ont, .Cá;naida, 
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20 ŽIVOTA SbOVENSKÝCM KULTÚRNYCH PODUJATÍ V RÍME 
. . ~ ~-

s ,9vensk{I, kult.úrna. spoločµostl << Rím ». N 1J, 
podnet Dr. Ignáca Zelen.ku bola založená v lH
me SlovensRá kultú1111.a spóločnost « RIM >> 

( Slovak Oultural Soc:í,ety « RIM » Limi.teclJ, kto~ 
rá bude sledovať tieto hlavné ciele: 1) pestovať 
a prehlbovať kultúrne .styky Slovákov s Talian~ 
skoro. a najmä s Rímom; 2) vydáv-ať s,lótVen-ský 
katolícky časopis « Rím» a prípadne iné časo
pisy kultúrneho rázu.; 3) vydávať publikácie 
sm~rujúce k ro~íré.n1ii maile>.'Sti :kr.esťa:.nskej a 
hlavne rímskef kultúry medzi Slo\i.akmi na ce
lom ~vete; 4) poriadať prednášky, výstavy a iné 
kuJturne mantle'itá-cie v ľaliansltiu í cudzozem
sku; 5) organizovať zájazdy Slovákov do Ríma 
a iných táil.iaruskyoh m ieat; 6-,) vyv-{tžať a dová
žať kultúrne a náboženské p-redmety a :iný po
dobný tovar taliansky .a cudzozemský. Nová spo
ločnosť bpla už v smy&le taliari.ských zá:konov 
kompetentnými. vrchnosťami schválená a zaregi
stróva.ná a týmto prvým číslom III. ročníka ná
šp.-0- o:;i;so.pisu zahajuje avoj,u či:runosť. Upozor 
ňujeme našich čitateľov, aby si všimli pdd.rob
ného inzerátu, uverejneného· na 14 str., a aby 
píšali n.a adresu: RUi Ltd., Cas.ella, Postale. 
100 B, Roma, Italia. 

·rysvj]le, Pa, Vel. Matka Ber-chmans s ctih. Se
sttdu Jam.es Mary Slim.áik z BeMord, Ohio, Paul 
J. Jendral zo Smock, Pa, Anna Kunde-k w $ou.th 
Ben,d, Ln.d., Mathias Pišút z Jolie-t. Il~., Joseph 
Rathway :Z Penyopo1is, Pa, Arllla. Gondira: a 
George Jenehik z Luz. Co. Penna, Mary Zarecky 
z Grein\!ille„ P~ a Mary Bac.kne.r: z "Black Liek, 
Pa. Ó"krem toho šami sa prihlásili : Paui Jmačko 
z Bobtown, Pa, Clara Sova z Jer sey City, N. J. 
a Málcy Ja;nči z Detroit, Mich. - Kanada: Prof. 
Ladislav Silaj získal: Dr. J. K.šínana, St. Ku- -
licha. W. Paiušku, a J. Gajdoša-Bre'"AU z Toronto, 
On,t. a Fr. Renriera z Winnip~, ,;M-an., ktorý 
súčasne priviedol E. Bedhára, M. Štépa.novskú a 
Fr. Pettyli.o st. z Wiruu.peg, 1.{an. - A-rgentiua: 
Ing, Dezíd~r Muxg.aš ,z·Ramo Mejia sa prihlásil u 
zástupcu «Ríma» v Bue110s Aires. - Austcilía: 
An~ej Fencárk z Bonegilla, Viet. z,i.s;,kal Michala 
Petŕiyka z·Ileyfield, Viict. a. J : Jurku a A. Karn
mera z A-q;elaide, S. A. Nový ~aJand: Ing. J. 
Haj.~os z Gracefi:eld sa prihlásil na od,J?Orúčanie 
Dr. Fr. Ste-veka z Ma8Htlti a získal už 1(} n,er 
vých. - Južná, Afrika-: R. Golas ík z.. Johanncs
bm:gµ sa sám prilµásil. - B~gioJrn: Ctih. Sestry 
od Chudobného J~žiška zo St. Job sa prl:hlá.sili 
na odporúčame Rev. M. Lacku S. J. Ríma. -
Ilo1andsko·: Ctih: Sestrám od Chud. Ježiska zo 
Simpelveldu predplatil Bohuznállrl.y z Rí,ma. -
Timor: Rev. Vincentovi Lechovičovi z Noemuti 
_preacpJatil -tiež ~0'huznái~y ·z Ríma. - Vš0tkých 
nových v galerii « Ríma » srdečne vítame .a zä
stupcom i_ horliteľom za lá,skavosť preukázanú 
v-0či ~-~op.isu úprimne ďclmjeme. 

Z listu slovenského misionäira v Afrike. Pri
nášame úr:yvdk 2 listu :t1ášho fätateľa Rev .. F. R. 
Krajčíka, ktorý pôsobí ako misionár na Zlatom 
~li>reží v Afrike: << D0 Afriky som J_prišiél pred 
20. mesiacami. Mám sverený dištrikt na rieke 
Volte asi 50 mil v dlžke. Na Štarosti mám 3 ko
st<lly a 1{) 'Škôl. 'ľ©ho rotku s0:,n za,óai sta.vaf .2 
ško1y a ,kostol. P-e-nia:ie- som si požičal. Všetkých 
dlbpv má:m 6.500 dolárov. Dúfam, že moji do- Album dobrodincov. Na podporu časopisu 
bl'i americkí kraja'l'.1ia mi jl)môžu vyipla'tiC to « Rim »' dobrosrdečne obetovali: USA: Rev. 
vše~?· - Len čo dokončím tieto stavby, mám Paul M. Pekárik z Emmaus. Pa 50 dol., Paulina 
v p:ro_gr8ilne .stav~ť ďalší k~t◊.~ a ~kolu. ~sač- Kerpec z L_yons, ru .. 13 dol., Vel. Matka Ignácia 
n~ ~1 ~ha: na ~laty_ pre uc1t:e-lov a;: :13- ~d:rzov~- z Perrysvílfo, Pa ·a Veľ. MatkaBerc:funans. z Ded
me -sko~ ~~1 200 dolarov. - _Odpor~caJtec moJu ford Ohio po 5 dol. Alžbeta Bednár z New Yor
skromnu ziadooť o pMporu a:J druhym, ahy som ' y J' T.r, t' 1 m Whlt· , d . B _ 

()I
L. 1 ..,~, :i... :.1 •k~~J/,ť . · . y ť .. , ,,._.h . , ku, N. .. a,n .NO$ o nra: z . mg . ..i:n . a ar 

m 'll.0 S1.4-V'IJ'Y 1,1_{) v,uCl a zaca 1nove. = na:.3 b p'1 ·.k ii:t' K ' rt Il' · 3 d 1 c ·•a · V' p' B h, R F R Iu •čík C th lť ara: eceru z J.v.tc eespo , r'a po o., · 14,l. 
• as an _ 0 · - ev. · ·~ 3 J J a . ·." •s- Sestra Alfäeta z PerrysviUe, Pa, J a:nko Stefka z :~n, Boxi 10, Odumose - Krobo, Qold Coast - Chicago, m. a J.ohn Haky z qeve1ari:d, ,o~o po 

W. Afr ca. 2 do., Mary Swetz a :H'rankBul:).eek z Plttusourgh, 
Gale1'iai pľedpJ.atit.eľov << Ríma>). Do galerie Pa, John G. Melko a John Hudak z Yo-ungsto,,n. 

p.t~p'lati~ľov «-Ríma;)) pribudli opäť vfaoo:ri po-- Ohi{)-, Paul J·ur,ačko z B.obtown., Pa a Telda Do
vedomí slovenskí katolfoi. Niektorí sa sami pri- mansky z Monroe, Mich. po 1 dol. - Kanada: 
hlásili, ostatných získali naši zásttipco'Vi.a alebo M, Cook z. Toronto. Ont. 1 dol - Argentina: 
horlitelia: US.l'\ : Jozef Gondat 'Z New Y~ku, N. Rev. Al'1too. Ledrucky rz Buenos Aires- 10 pes. -
Y., získal Jána Holiča, Jána Cerešnáka a Jána Francúzsko: Anton Man.duch z Peyroií 300 fr. 
Slamu z New Yorku, R Y,; Janko štefika z Chi- - Anglicko: Philomena M. Glover z Lathom. 
caga, Ill. získal I{arola Zaťhubera a Jána Capos:a Les. 10 sh. - :Dfa iné,_ eiele ]>0.šlali: 'fäkla Do
z Chica:ga; Ill.; Mary ~ozme1 z Chicaga, Ill. zí- man.ski z Mo1u-oe, Mich. 25 dol., Helen Šel'ek z 
skala Jakiuba Dlt,tihi z .Chicag<>. Dl. $a.mi s.a. pri- New Brigb.ton, Pa 5 d.ol., Ma;rek Izák z Lisle. 

· hlásili. z tiríležitosti sväto-ročnej púte v Ríme: Ill.. Andreiw Ftrn:tal a Veronika Stofčík z Pitts
Rev. Jozef Kušnier z Donota., Pa, Vel. Matka burgh. Pa a Jonn Haky z-Cleveland. Ohlo po 1 
Igná-cia s ,c;:tih. S.~strou Ma.riou Amli>~iou, .z Per- doL - P.áp Boh zaplať! 
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S oi.rke-v.ný,rn sc~:yálen,jm vydáva Slovenská kultúrna. spoločnosť R. I. M. v Ríme. 
Vychodí mesačne. Za redakciu zodpovedá Pietro Cb:im:ineUi. Tlači 'Tipografia <'Pio X 
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