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Éaster's ,Lily 
''fhe u;o_ril Ec.~~rer ...,.,.. ~rigi1w]J,.y, w4s ,Yq:1$clta -'-- the. l:fore are, tfí ref} ni,stmť;.tw.e Mes~9,ges of Easter: 

-:c.rrdiuw-y G'teek. v.,oril. for Pa.~soper~ me<i1i-s, in the a) 1ť~ the aťfu:mation oJ ťli~ "fa~t of lmmorta-
,;lngfo-Saxan lati:g.u.c"{5e:, t-he Christi.án Fest"4;al cl~- 'lity-, 

--~igriéd to ($elébraté. tli.e R<isq,rree#gn, ,of ()hrist. It- :rt l?ri,:ng~ tlte Wh.~e ltly of the Parail.is.e. "* t}z.e 
~ @ tran.slutio;n Y,-om th~ fo.~n Fe&ta P.ascbalia. sheti 11.1uŕmw.i the titúlsic of the Qcea-n 1,vHe1ťée it 
empr«41l-~th~ entfte Qctrp;e ef.Ep.st~r. _ .chme, s'b f!Je S'óy.l C.f.l1'rÍi;e°S" the perfrunes -ani;l thé in-

Easte_r _ i$ -rk~ f>TÍIU!~pa.f f ľf!.St <?f tke. Eccle$Íásti!; srine:t. áf <t ·lq.v;µliér lJmd. -./4s an ~iv.al oonsl)!quem;f?, 
l'..ear. 'fhe ~eal Popi [;~ 7 erJ.Ls. it (<. the,,greatest th.ctEa~ter is ~ge'Jltl~ring a.mm, lift: i If belie/ in 
Feast)) and, (l(:CQTJling to "him, ·ekrísfma,s í~~lf is (he R~u'rrecti:on i-o,ere u,_niversal, th:.e traclit,ional 
CP,lehra.t..ed onliy in, prepurc~tion f<>r EasJer. Co.dé.: anil e.ultiire ót Ewo pé (and oj ťhe, <tthers 

Baster'½~ th,e. il,q,ť the L6rd h,p,;~ ni.a.de (( th:e- c;.,en-_ Nerii Con:ti~1zti~tOD) ~óuld be 11nqu,eštio1~~a )~. -~ 
ret •wlwre_ alt ilre Lifor'gy co,up:,_erg~s rm.d the spring writey t1ie E1if(r!,ish c01wert tt,;nal,:J, Lund; ín- läs 
~!,'heru;e ít al! ft-ou~' s,. . . . <( No:w. I se,e -jJ • 

Bvery .S_tt~'\" 4 :-4 li4.Ui Easter; ,even <!!tety d«)S., b) lťš a PJ"O'.cl~ľm-atfon, n_d:t onl_y of th$1 l_ife. c# 
tu-;;,,Ji its two s~tti..,;, 71:si_rig, on, eart1L. anil &n, .eltar, is 'tlu: soul, hut abo· of the. ~x4ťene.e qf, a ~ódy in· 4 
itlľreplicrt. Aíu:1 _ · "~ (Joyi.~ Bou,y<fr sít.wl- in hú;, re- {om~ ÍJtar i:S Í;1~,;9tírrupti.b-le. The. recent itisump• 
ce,u ·book_ '<ľTlíe P.~cal ,-JVf_itt.,.cry >> _ within ~(.i'ch fior~·s Dop:tui i.š bfJ'S&{ ôn thjs ;Sfune presumptiOJi. 
rhr,y„ i .et•@,y iJJ'strrM QJ th~ sleeplľ'§S Ufe oj tlie . ľh.'! .qhrist!tq.31- Poet-ess: ~ right: whe1t,. df th'e ~ -i~n 
lilwrch ccťnt:in:ue.~ (tn-r.l r{!1U!'lt1. th~~ pqsth tli,at aur Lord• -~b-e sings: 
·L.01:d hud'•aesúiered wit/:i su.eh greµt desir;e· to eat (< J heard. two .1:fogels sin,gtJng 
wi_th ,fl.i-s JJi;šciple"s ·,t. • , ťŕe :r~t. ih'e, Wiwn. wa;s- bright"- -

• 1 

rf'/ h ., . 1.. Ch h ll · l . 'l h Aiul th~· tli©"~ JZ'ild-,in sliimJJ,f/ ;o'lMst e,~ w~e .· tir<r ·, co eq,iyé y as· we< a.~ t e~ 4 .ohes pria ~r.owns of- l'ight. 
fcázhful Christiaii ·inilividwJ1ly c_ef.ebrp,._tés Ea,'1ter? f- _-'.1 .,,, 

• A:,iú, qne ~nnf5., <<ueath _is, v<inquisli«L », 
it is 1Wt ti§-. when I.Qe celebr~ťtes the memc,ry 0-f -: And ohec i-ii: goltl_en-vo~c:e 
JJmue or Lirf.c'bln «i!.d t.l!eir rise t(I fa.~ .. J)ur St11,y,t,_ !l i)!ove ha,U!, éOnq_tre.J:.tta, 60,,,,.~.Iťered a.ll~ 
unw1i J:Vith · tluť ri~eti [,prd Je11us ()hris.t is., wi:thoul ,. .. ,._ 
lliiy possfbiUry óf comptidzotf,, ilť/ffniMly more-:mbli- -O"Hea1i9Jl an,dE9riJt, rejoiée! ))~ 
,néanťl ir,,tiniate. Th~. ulthnate ~ -of the Cliris'tia- Tlie l]:a'S'i,er's 1-~aljty. ôf thť- -rlié.n. Lwd is tlie,J)ro-
nity in it:-réif· is th:e ipfiole Chri,~t; Ch:ri,f6 ~$ Uie ]fhé:,;y &f '?UT own ln:ttcéftwtion„ aGross (<,th~ w.,vel~,e 
fleq;d anti/ m~, th,e· n-,,em.bers, being q_ué B·<rily iR C,,a~s wlifoh 1vere t~el'tle pearls )), in .the. im.pe• 
wh'j-ch fio-ws llis . liJe. ri.shable1,if<-'~ 

1'/wrefcire:; tbie Ea;;,t.er Mister'-' is th,e lf1ister....- 0 __ f « On Her old éo,,in:i; Spftin Pl!tl; the " ' Pill<~1i 01 
J „ Eie1'tJ!flés ,.- ,gl?,!I_rd-ing {~e M.editerranean, an4 t.he 

llis Tj()r;e ,.,i -vmg~ st1.fferi1tg and trŕ:umphi.~ a hťšcripfi.on~-.,Ne. l!lus_ Ultr.<t'' _ Nothing- beyQrtd" ! 
orystal,e/,<>ä;r ~yr,ibol oj our eartlJ but heave,maril Ťhe,ť tlm ~ehoese saµo_r _pointed Jťis lit.tle fle.,e.t~ôf 

,·'Ri.J.í,fi:nu.t.ge.. co,1·'five_l!S . ún.ffard ťhe. sunset~ «JLd left the lon:~ ½a• 
, · ~ gues pf blue b~~ir'# lii.m.. lfe/Q1md th~•Nét_v Wor1.á, 
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Be~r C1 Chlm;iďelli: Gellgfous Tradi~ons in 
B.oim~; Eás;ter'"s l1illl\ p. 22 -Rudo~ Dil~-: 
P:reg,trieif~ p~r 1ä S~@va.ooru.a- ( po~ia), l?· 23 
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s'egoo cattoliéa,,_p,. 35' - 0.l'ona.oa. di~oma, 
p. äs _____. T:ribuifa. jei letwri, ,p. 39 - Noti
~P,1i.ó, p. 40. 

cmá f,paiň r~.;1.1,i~tJ li,er moťt.o- t'0 re.ad '' Pllls · Ul· 
Jra! " _:.' " i~forart "beyomf. " . S.ó, ~./Jhen l'lsus Chri.~ 
S-eJt}~a.il'over tf~e s-eas of God ·ä,r.d ca.me-. ba~k 1~vith 
Hrs iilÍ,ar/; . of et~rni/,y, m~m„ revi$ed their theoriesc, 
b'id_.,ieped t1~u- in:sti:nct.,~ ctn4 cried: » There iš mo• 
re ~fyo1ui! ,. j) . - • 

c) Hem,~Il is the hJ:>nu~ of the heal!ll;ifu}. 
A1'4 _Eru~er ~~sur~s u.~_ o/ th~ 1Qv t:lu.tt 1/)ill ?~-

01~rs in the0 brtg{it ďffome óf ou,r l-Iecwertly FuP'!J.eT,t 
tfn~h -ch~ Lo,rd J e~u:1,. 

Coti.clti,Jiipel;:t, wi.th its-lili~s 9f ~ttb/tnié reqli.ties, 
E~~tlľr s.,Qmu]y C'f_.,f ti~ h"$hés't šy-mpjwny o/ Christia
tiity, ar~ it eplwes tke-. sttblintest Qratorw of J?ai~h. 
It is ťhe .mnrise of Hope over ~-ur darke.ned TPo-ŕld. 
of 19-51. A pDť,l rň'á.y fó.•tJ.f'.y feel ťh,e N(!,ture; iMelf to 
danée 01J. E~a;.ster D(/0' • hid th-e.- gen.iu.~ <if H'(),nilťl 
- t1,ie in.s.oif~ Mnsii;.l<f:n -)nar re.MJI,t a_gain. íh~ 
Flatlelujiil.. Cfwru._i Qj Ff.is cli:vi1,ie jr. M-e.~siä.h '1/. 

We· may, iťl,,,h-i.s. sa,pie impul.s~ of Eteniit-y, 'irnit<~te~ 
him, and Wfl: Tmou,, that wh.eii. he /i(j<} ·/Jii:iishe.a tlie 
$.~éôn4,, Rfl.rt'. of his « Més'smk )>, with tb-at st11,pen,
do'1!,S 'Ch,0:rt'-s·,. h{.s- §;~rvant fo.1L,,r# h.i-m.pt' ·the} tab'le_., 
witk tean, stream.i'nfJ· /rom his eyes.. T'},u.rs €(~-h11 a 
cel:esti_al vmirm ! _ 

P.El'Elt C. élJIMT~lll 
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MODLITBA ZA SLOVENSKO 

Teba som, Pane, prosil, opatruj mi Slovensko, 
vládlo už u nás ticho hrobové. 
A z chladných ulíc zomieral vzduch, čo sme dý-

chali, 
Bore môj, vermú Si nás blízko ku plášťu. 
Na úst.ach ľudí slovo bolo ,ako stigma boľavá, 
Pane, ni, nečuť modliť sa po slovensky? 
O jak sme plakali, ó jak sme plakali, 
keď som ti kvety na, stôl zaniesol. 
Tam. v :,.,enii mŕtva matka za mnou volala: 
neprivoľ, syn môj, abys' mlčal od žiaľu. 

Preto sa mo~ hľadajúc ťa, v krajinách, 
tak ako nosíš domov môj na náručí. 

O Pa.ne, mlčíš v mojich bratoch trpiacich, 
bije ťa svet po tvári. 
Nech 1>0svätené sú dni tvojich obetí, 
zaist,e trpíš za nás. · 
A my do svetla tvojich bolestí sa skrývame, 
zdvihnuté srdce naše raní tma. 
Tvár naša ako slnečník sa k uepu odkrúca 
a víchor oči naše udiera.. 
Tak ako stromu konáre, č-0 dáš im rastnúť do-

hora, 
vystieram ramená a bolesť moju hmatáš. 
Poznáš, že dlane moje dočahuje kométa, 
čo šlahá Slovensko. 
Tak roky idú v &1ÍŽeJií a miňajú sa 
slovenské slzy. ' 
Ako ťa vzývať máme pot-om be-z plaču, ó Plane, 
my oovieme sa modliť ina.k ! 
Ako ti povieme, že Slovensko je bolestné, 
ak očli vlhkých nenájdeš'! 
·Pri dverách chr~mu ženy naše zastanú, 
pokryté ako katafalky. 
A ne,ukážu, akou cestou s1nútku išly, 
kým nevyschnul im zJ;'1:l,k. 
Taký bol okamih, keď skaly pukaly sa 
,a prorok volal: roste, nebesá! 
Vznieť Spravodlivý, zeme svetlo, kde s11. "':átiC 

mame, 
daj steblu pohnúť sa. 
A spomeň si, jak krásna je vň,ať zemiakova, 
káž vetru zalvanúť. 

Nech ovoo na holiach sa zabelej(1 zpopQd chmár, 
necll pri ktprejsi fnÄre sa rozvíd.Jú. 
Vráť, nospodin-Boh jasný, Iúč.e svojniu slnlm 
a našej láske lásL.,1. 
Hrejivé teplo s,ioje vézmi do rúk ako že.zlo, 
po šírom svete voláme ťa Pánom. 
Hľadám~ deň, za ním jak motýľ choome letieť, 
ó daj nám tento kvet. 
Kde kročim stretám smútok, tvoj, ó Slovensko, 
na br~hu in~ra černajú sai tvoje . oči. 
Acl~, kde sa mohol p<K,lieť na noc tichý sen, 
P1'.0SÍm ťaj, Bože, daj sa-mu raz za.belieť. 
A tí čo modlht sa, chcú· plakať pri tebe, 
to nie je pieseň, ktorú spieva námorník. 

Lebo i ja i moji bratia iné lásky má.me, 
milenka-bolesť v prístavoch nás čaká. 
Počúv11y Oceán na ~s náš odpovedá 
aj vtedy, keď sme bez mena.a 
Zato však budeme fa krásnym volať, Slovensko, 
aj na poli, kele zomriem láskou tisícich. 
Až bude svet na šikmej ploch~ stáť, 
spomeň si, Pane, ni,t, Slovensko. 
Ako na lodi v spánku pretrhnutý vstá,,zj, 

Majstre, zas, 
hl'a, usmeješ sa slovám: ratuj nás! 
Aby sa neprehnalo po nás veľké pustošeni~, 
zázračne dáš sa zobudiť. 
O Nebeský, už rachotí vek krivdy s prestolov-, 
meravie vina, sediac za stolom. 
Smiiluj sa, buď i v nivočení povoľný, 
potichšie príď, deň rátania. 
Prosíme, nezabudni, nezabudni, Pane, 
ja.k horký bol chlieb Slovenska. 
O Pane, ktorý štáty stvoriť vieš, ty káf..eš žiť 

nám, 
a národom zlým nedáš, aby bily Slovensko. 
Povedz, že patrí nám, čo lrčanom a Filipincom 

svä.té je, 
aj splniteľné sľuby činiť ľÍeš. 
Za veľkým hlasom tvojim vstanú.šíky slobody, 
päť roli:ov volám: do boja! · 
Tvojai je S-Vätá, vôľa, ktoJ!á vládnuť dá nám rµ:a 

hradoh, 
na čestné stráže volaj aj ty: nastúpte! 
D.aj nebu belasému nezastrieť sa chmárou na

veky, 
sprav zlatý chodník hviezdam ponad hory slo

venské 
Prosíme, ešte na. krv Tisovu sa majú podívať, 
nech zasvietja na j~y zabitých. 

Rudolf Diloug 

Oasopis « RIM » v tomto čísle 
skladá hold, úctu a obdiv 

neoľll'oženým obrancom Kristovej Cirkvi 
našim uväzneným siovenským biskopom. 

Sú uväzneiú a 15. januára « odsúcJení »: 

1. Msgr. Ján Vojtaššák, biskup spišsL.-y 
2. Msgr. Pavol Gojdič, biskup prešovský 
3. 1\-lsgr. Dr. Michal Buzalka, pom. biskup 

trnavský 
Sú odvlečení a uväznení: 

4. Msgr. Dr. Bazil Hopk-0;, pom. biskup pre
_šovský 

5. Msgr. Dr. Stefan Bamáš, pom. biskup 
-Spišský. 
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Slovenský obzor PRAVA TVÁR SLOVENSKYCH BISKUPOV 

Ohlas Katolíckej AJrnie Zahra
ničných Slovákov. Katolici-Slo
váci, tak kňazi ako aj laici, ži
júci vo Večnom meste sišli sa 
dňa 28. januára t. r. na spoločnú 
poradu o náboženskej situác,ii 
medzi Slovákmi-emigrantmi. Z 
tejto porady poslali im úprimný 
bratský pozdrav v Pánovi a o
brátili sa na nich so zvláštnym 
ohlasom, z ktorého prinášame 
prvú časť: V rámci Organizač
ného štatútu Katolíckej aíkcie v 
Taliansku utvára sa Kat.olicka 
Akcia Zahraničných Slovákov 
so sídlom v Ríme, ako nábožen
ská organizácia katolíkov-Slová
kov, žijúcich mimo svojej vlasti. 

I. Cieľ. a) Všeobecné ciele KA: 
Náboženské prehlbovanie katolí
kov-Slovákov v zahraničí. Sta
rostlivosť o ich duchovný život 
Apoštolát medzi krajanmi. Po
dľa možnosti aj pomoc sociálna. 
b) Speciálne ciele: Sbnelenie 
všetkých katol. Slovákov v za
hraničí na katolíckom podklade. 
Ich reprezentácia v hlavnom me
ste katolicizmu, v Ríme a na i
ných medzin:árodných katol. fó
rach. Informatívne centrum ka
to1. Slovákov v zahraničí. 

II. Prostriedky: a) poriadanie 
exercícií, predn,ášo!k vo väčších 
centrách pre krajanov, po doho
de s miestnou cirkevnou vrchno~ 
sťou, b) vydávanie náboženské
ho časopisu pre Slovákov v za
hraničí, c) vydávanie nábožen
ských kníh a brošúr pre našich 
krajanov. 

III. Orga,nizá(iia: Katolíci-Slo
váci, žijúci v Ríme a v celom Ta
liansku - tvoria skupinu KA 
začlenenú do rámca KA v 
Taliansku, jej zahraničného 
odboru. Má dva odbory: nábo
ženský a kultúrny. Na čele sku
;piny je laik a asistent-kňaz. U
lohou tejto skupiny je starať sa 
o katolíckych Slovákov v Talian
sku, redigovať časopis pre katol. 
Slovákov v zahraničí, informo
vať Slovákov a svetovú verej
:nosť o snahách a čínnosti kato
líkov-Slovákov v zahraničí po
mocou novín a rozhlasu, repre
zentovať 'katolíkov-Slovákov v 
hl. meste katolicizmu. 

V iných svetových centrách a 
krajinách organizujú prácu KA 
a ju prevádzajú slovenskí katol 
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(Na okraj procesu pred bratislavským štátnym súdom) 

Boj proti kat. Cirkvi na Slovensku je vedený podľa dobre 
vYPracovaných strategických plánov. 

Najprv boly poštátnené všetky školy, a to ešte za bystrického 
povstania. Po príchode červenej armády sa prikročilo k ďaľším 
krokom. Zrušiť všetky náboženské spolky, zhabať majetok kat. 
Karity a udržovať katolíkov v ujarmení. Po februárovom pre
vrate, a najmä po 9. sjazde KSC prešlo prenasledovanie do 
druhej fázy. Komunistická strana vo svojom bytostnom boji 
proti Bohu a každému náboženstvu sa rozhodla zvnútra ro~rá
tiť Církev, zničiť jej vlastnú štruktúru. Robila tak podľa pou- _ 
čiek marxizmu o triednom boji. Chcela vniesť triednu nenávisť i 
do radov cirkevnej Spoločnosti. Preto začala deliť pápeža. a 
vysokú cirkevnú hierarchiu od drobného kléru a veriacich, za
čala štvať katolíkov proti duchovenstvu. Všetky tieto body p1 o
gramu boly dokonale študované a bolo rozvrhnuté ich plánovite 
a postupné uskutočnenie. 

Parlament pripravil a odhlasoval zákon o tzv. hmotnom zai_ 
stení Cirkvi, ktorým bola vlastne kat. Cirkev na Slovensku stpo
štátnená ». 

Tlač, rádio a polícia pracovali svorne na postupnom zastra
šovaní a likvidovaní «nenapraviteľného» kňazstva. No prvý 
útok sa zlomil. Naši biskupi vo svojich pastierskych listoch z 
jesene 1949 sa ukázali rozvážnymi ale i rozhodnými a neústup
nými. Vyjadrili jasne svoju. vôľu: radšej zomrieť ako zradiť vie
ru. I slovenské kňazstvo sa ukázalo na výške v tých rozhodujú
cich chvíľach. 

Veriaci dokázali svoju spoludržnosť s duchovn:0rru pastiermi 
v dejinách slovenský~h -dosiaľ nebývalým spôsobom. Nasadili 
svoje prsia i holé životy pred pušky polície, aby obránili svojho 
kňaza pred žalárom. Z týchto príčin bolo treba siahnuť k iným 
metodám. Začalo sa masové zatýkanie p0- celom Slovensku. Naj.
lepš í kňazi, najhovlivejší katolíci laici putovali za mreže. 

Tieto masakry a barbarstvá, ktoré rozbúrily nielen sloven
skú ale celú zahraničnú verejnosť musely byť aspoň pred ve
rejnou rnielllkou nejako «odôvodnené ». Súdne procesy, exemr 
plárne rozsudky, tie maly ospravodliviť počinanie červených 
mocipánov. Druhým poslaním týchto hanebných komédií bolo 
i mravné zničenie obža:lovaného v očiaich verejnosti. 

Preto súdne rokovania sa dialy len v prítomnosti vyvolených 
novinárov a obecenstva, zaodiate do mysteriozneho ovdušia, a 
pomerne veľmi chytro. Väčší dora,z sa kládol na vonkajšiu pro
pagandu okolo procesu, na no;viny a rozhlas. Obete procesu 
maly sa stať nenávidenými vo verejnosti, ľud sám ich mal za
vrhnúť a odsúdiť. Na ten cieľ bolo treba použiť i fyzických násilí 
a chemických prípravkov, aby sa obžalovaný skoma:>romitoval 
sám vlastnými ústami. 

Lenže toto je veľmi tvrdý oriešok, najmä v prípade súdu 
našich 3 slovenských biskupov. Ľud, ten pravý slovenský ľud 
ich po:llllal 1zib~a a hľadel na nich cez 30 rokov. Túto skúsenosť 
neodstráni ani 5 ročná všestranná príprava bratislavského pro
cesu! Procesy katolíckych kňazov a biskupov majú byť podľa 
Gotwalda « školou pre ľud, názornou školou~- A ňou skutočne 
sú. ;Slovenskí katolíci doma i v emigrácii mohli .počas procesu ešte 
lepšie nahliadnuť, koľko, hodnôt sa skrýva v týchto veľkých sy
n~h slovenského naroda. Zprávy hovoria, že ľud s plačom ale 
i '$ pocitom hrdosti počúval povystrihované zvukové zábery ~ 
procesu pred štátnym súdom. Hrdinské odpovede spiš. ibiskupa 
vyvolaly priam búrky nadšenia v slovenských katolíckych rodi
nách pri rozhlasových ,prijímačoch. Isteže keď porovnáme jeho 
správanie sa pred teroristickým súdom, na iktorý ho « cvičili už 
od 22. sept. 1950 so správaním sa iných pred podqbnými súdmi, 
musíme s radosťou konštatovať, že aru tie najdiabolskejšie vyše
trovacie metody komunistov nevedely zlomiť jeho ducha. Akým 



Na druhom oďsúden0m sa uká:zal následok útrap a chemi
ckých prípravkov <zreteľnejšie. Ale tzv. « zl-očí:ny », pre ktorB mu 
vymerali červení kata.ni doživotný žalár, v očiach slobodného Slo
váka. a katólŕka nielenže nie s:ú slabosťQu, a.Je priam ·záslužným a 
chvályhodným činom. Platí to io treťom obžáJo.vanom, ktorý.sa 
stal obetlou pažravej illeznabofakej Moskvy len preto, že :neehce-l 
zra<liť rpravú vienu, založenú na Petrovej skale. 15. ja~U.lJ?,ra 1951 
dostal slovenský nároq novýeh mučenikov, na ktorých budú 
budúce :pokci1enia hl'adiéť s pýchou a nadšením. Pre nás Slovákov 
v zahraničí nech buďú tieto tri patriarchálne postavy posiloiu du 
kaM,odenných úbaip a ~ojov, ktoré nám náš tvrdý život prináša. 
Trpezlivou .nád~jou,, pravým a dôsledným kat0lí0kym životom 
v cudzine si ich najlepšie uctíme a vzdáme SV<?j, hold. 

. «Rím» 

, 
SEDEMBOLESTNA 

Casto vidáme j:ejl obraz: 

« My Slo~áci Teba, Matka, 
čo Patrónku 'V•zývame ... » 

Sedí s mŕtvym S,ynom v náručí. Zaslzeným,a očima pozoruje 
dokatované telo svojiho jednorodeného. Bok Syna je otvorený 
kopijou. Do srdca :Ma.tky je hľbok,o zabodnurtý meč. V p:ozadí 
vypína sa_ kríž: nemý svedok strašných iudafostí, ktoré sa odoh
raly p:a Kalvárii... 

Zastavme sa trochu pri to:rnto obraze a zamyslime .sa na:d 
ženou, ktora s toľkou nežnosťou <ll'ží v náručí bezduché telo 
svojho Boha. 

Anjel j:u .s ,posyätgou úctóu ;nazval p1nou _nµlo~ti a požehna
nou med.zi ženami. V očiach tých, čopreni]4i do vznešeného tajom
stva vykúpenia, je Matkou Božou. Ona sama sa má. za služob
nicu Pánovu, ktorá je ochotná splniť všetky Jeho želania. 

Aká bola jej cesta životom? 
Už v úchvatne krásnom chválospeve Panny Márie, Ma,gni

fikat, ktorý jasne poU!kruzuje na jemnosť a poetický vzlet jej du
cha, tušíme akúsí traJgediu. Paµna ly.{ária v mladosti ~la: 

« ... navnivoč obrátil pyšných pre smýšľanie ich sŕdc. 
Mocnárov poshadzovaJ s trónov, a povýšil ponížených. 
HladE.ých naplnil dobrými vecami, a boháčov prepustil 

naprázdno ... » (Lukáš, 1, 51-53) 

N á'deje· slovenského batolicizmu 
šesť slovenských novokňazov z Pá,p. KoJégia sv. Jána Nepômuc. 
kého v Ríme: P:rvý rad:. Dp. A. Páterek, vdp. Dr. V . Tomko. • 
e:konom Kolégia, dp .. D.Hrušovský. Druhý rad: Dp. St. Vra;blee, 

dp. Fr. Skola, dp. J. Medový a dp. J. Répassy. 

činitelia, bývajúci na tom-kto
rom území v rámci tamojších 
možností a tých o~ganizádí ná
boženského charakteru, ktoré už 
jestvujú a sa osv.ed<'iily. Občas 
podávajú zprávu o ná!boženských 
pomeroch a čin1J1os'ti Informačnej 
centrále KA zahraničných Slo
vákov do Ríma. 

Cieľom koordinovania s:náh a 
úloh jeduotlivýc,h s~upín KA 
schádzajú sa d~legáti jednotli
vých krajov, .SkUJPín, alebo ceng 
tier v niektorom stredisku a ur
čia všeobecné smernice pre ďal
šiu prácu v smysle všeobecných 
stanov KA. Ak je ru~ možná . o
sobná účasť, návrhy a referáty 
sa po.dajú písomne. Delegáti si 
zvolia ,predsedu ad hoc, ktorý ve
die porad1.ľ. Schádzajú sa poďľa 
potreby aspoň raa; ročne. Pro
g-ram porady sa aspoň mesiac 
vopred rozpošle jednotlivým cen
trám. 

Situácia katolíckej Cirkvi na 
.Slovensku. Podľa najnovsícĎ. 
zpráv situácia katolíckej Cirkvi 
na Slovensku stáva sa čoraz tra
gi0kejšou. bucho-venstvo verné 
sv. Stolici sa likviduje urýchle
ným tempom. Rímsko-katolícki 
svetskí kňazi sú koncentrovaní 
aj naďalej do Hlohovca, grec,ko. 
katolícki do Močenka. Reholní
kov zasa sústreďujú do Pod.alm
ea, V:šetci trpia podvýiivou. Ba
líky sa im n.esmia už vôbec i30 
sielať, ani listy. Chq~oba sa im 
prizná zriedkakedy. V poslednom 
čase rehol'·nikov nutia prijímať 
uprázdnené fary, a,;by ich skom
promitovali. Reh0ľné se.stry pra
cujú vo fabrikách. Stravu ma0 

jú !,labú, plat nijaký, lekárske o
šetrenie len na vla.stné tro.v:y. 
Zmocnenky (vy~ričané žený) 
ich stále, v,yzývájÚ, a;by vyzliekli 
renôl'.né rú~h0:1 že budú &lobod
né. · 

4.0. výrQ'Čie Sdl'Uženia Sloven
~lcych .Ka~lík9y v Amerike. Dňa, 
22. fehruára t. ľ'- bo:lo tomu 40 
rokov, óo v meste· Wilkes-Barre 
Pa na podnet Rev. Jozefa i~l.ir, 
gaša bolo založéné Sdruženie 
Slovenských Katolíkov v Ameri'. 
ke. Pri tej príležitosti ter ajsí 
hl. predseda . Ms.gr. :M .. K. Mly
narovič, prvý h:l. predseda rev. 
J. Porubský, prvý hl. taj.omník 
Msgr. J. subot~, doživotný čest
ný hl. predseda Msgr. št. Krasu. 
la, 1býv. hlavný tajomník r,ev. 
FloNan C. Billy a mnohí ini kňa
zi odslúžili sv. omše za zosnulých 
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činiteľov Sdruženfa, · za uvazne
ných slovenských biskupov a 
trpiaci ľud na Slovensktu a za 
ďalši r.ozkvet organizácie. 

Slovenské primície v Ríme. V 
marci t. r . boly v Ríme dvoje 
primície. Dňa 12. mare.a s}ávili 
svoje kňazské prvotiny v ka- 
plnke Kolégia SpolÓčnosfr:Bo.žié
so Slova traja slovenskí verbist1: 
dp. Vojtech Bucko, dp, :Milan 
C~rnaj a dp. Eligíus Vanček, ur
čení pre zámorské misie, a dpa 
26. marca v ruskom chráme sv. 
Antona Veľkého slovenský je
:zuita východného sloyaiiského 
obradu dp. P. Vincent Dančo, 
:rodák z GO!mbáša, určený na mi
sijné dielo sjednotenia 'Slovanov 
v jednej svätej katolíckej Cirk• 
vi. Na obojich primíciaoo zú
častnila sa celá sloveúská koló
nia vo Večnom meste. 

Nový slovenský časopis v Ka
nade: V Kanade začal vychádzať 
zač,i•atkom t. r . nový slovenský 
,časopis s názvom « Náš život ». 
Vydáva ho a rediguje Redakčný 
kružok Slovenského kruhu v T.o
ronte. časo,pis· je cyklostilovaný. 
Predplatné nie. je udané. Adre
sa: « Náš život», 65 Wolseley 
St,, Toronto, Ont., Canada. 

Pani A.nna Siro.ek z Chicago, ru. 
s Rev. P. 11. Lackom ~' J. z .Rí
ma-, pi-. Ludmilou Babll\Ška z Cle
vela-nd, O. (vľavo) a pi Annou 
Hlatký z Cfiicagp, IU. (vpravo) 
na Svä;to-peterskóm námestí v 
Ríme počas sv. Roku. P i. Anna 
Simek získala « Rímu » 25 110-

rych od·bera.tefov, 
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Tou po.níženou, tou.hladnou bola Panna Mária. No odvtedy, čo 
sa stála Matkou naš•ho Spasiteľa, až odvtedy zaičala zvlášť trpieť. 

Betlehemská maštaľ ... Panna Mária vidi spočívať Pána neba 
i ,zeme v chla:dných jasliach ibez toho, že by mu vedela pomÔ!Cť. 

Obetovanie... Prorocké ústa starca SimBona vyslovujú po
mal y a zreteľne: « A tvoju vlastnú dušu prenikne meč » (Luk„ 
2, 35) . Viclina skutočnosti, ktorá sa vla:stne už za:čala plniť. 

Herodes... Syn Boží, jeho Matka a pestún sú nútení sku
sovať trpkosť vyhnane,ckého ohle:ba v ·.pohanskej k-Tajine. 

Potom prichádzaju dJli.é, nao~o jednotvárne roky strávené 
v Nazarete, ktorých pomerný pokoj je prerušený bolestnou 
stratou milovaného Syna v chráme. 

Verejné účinkovanie ... Vlastní rodáci chcú Mesiáš·a vrhnúť 
do priepwsti. Inde chytajú kamene, aby ho 'UISrrlrtili. Nepriatelia 
šíria a ňom chýry, ž.e je posadnutý dia-blom, že je bohorúhačom. 
A nájdu sa aj takí ~o vravia že stratil zdravý rozum. 

Mária o tom vie.,, tíško tr1pí. 
Prichádz~ VeI'~ý týždeň ... Krvavý pot.. Rozkmásanie presvä

Mho tela krutými korbáčin.i... Tŕňová koruna .. Boľavé drevo krí
ža pripravené vlast:iJ..ým národom. 

Už za verejného· úči.n!kovnia dostalo sa Panne Maril veľa 
urážok pre Ježiša. Koľko sa jej však dostalo, terfliz, keď jej syn 
Je vrchnosťami prehláseny za vývrhel'a národa? 

A ona, Matka ukrižovaného verne stojí pod. krížom. 
Temer všetci apoštoli ušli. Judáš ho ·zrad'i'l. Peter ho zaprel. 

Ale Ona neoblomne ide za Ním až po vrchol Golgoty. 
Trpí strašne. Tol'lrn trpí, že syätá Cirkev ju opráVillene .na• 

zýva kráľovnou mučeníkov,_ hoci nezomrela mučeníckou smrťou. 
« A vy všetei, ktorí iďete ipropri ceste, pozrite sa a vidzte 

či jesto bolesti ako je bolesť moja! » - vkladá sv. Cirkev Sedem
bolestnej d-o úst. 

Nie sú to bolesti telesné., a:le duševné, tktbré prevyšujú všetko 
pomyslenie. A predsa, ako trpí? Ticho. O plne odovzda:ná do vôle 
nebeského Otca. Nenadáva na-vrahov a katov. Modlí sa za irch 
obrátenie, a1ko jej Syn. 

Aru <kvapky zúfalstva nevidno na jej za-sLzavenej tvári. J ej 
ústa sú ponorené do hlbokého mlčania, no jej duša odhodfarie 
vraví : Otče ... nech sa mi stane pod!ľa slov<), Tv0j'ho ... Nie moja, 
ale Tvoja vôla nech sa stane ... 'S rovna!kou odhod[anosťou vyslo
wje svoje « fiat-staň .S'a. » pod krížom, ,ako ho vyslovila pred 
archanjelom Gabrielom ... Nie s menšou odovzdanosťou prijíma 
z rúk Božích utrpenie, s a-kou prijala materínstvo Booie. Ved' 
pozná očis.tnQ, výkupnú cenu utrpenia_ Ináč by ho nedopustil 
Ten, ktorý nás :milujé viac, ako môže matka milovať svoj'e dieťa . 

Nie je to bez p:ríčim.y, ~e práve z _kríža .d1:1,J nám Ježiš Pannu 
M;iriu za :Matku. Ved' ·práve pod krífom vidíme j(lll v ee:Iej svojej 
svätosti, v-eľkosti a ' duchovnosti. 

Ked my, Slováci, uctfov8jl11e Sedembolestnú ako svoju 
Patrónku, robíme to z veľmi váinych dôvodov. Dejiny ná:šho ná• 
lloda, a ~esta životom mnGhých Slovákov, je tažká, je s-1,iropená 
ich vlastn9q krvou_ Pri ,nohách Sedembolestp.ej nacha<;lzali pomoc 
naši otcovia a naše matky. Pri' nej čerpali posilu k ne•seniu 
každod.ennébo kríža. Od nej sa učili trpieť v duchu živej viecy. 
Od jej oltára odchádzali potešení a naplnení tým pevným pre• 
svedčenpn, že utrpenia tohto živofa nie sú hodné tej, slávy kto• 
rá nás čaká. · 

Vemi drahoce.nnému dedičstvu svo_jich ot-co)J;, i my sa hl~ime 
za synov a dcéty Sedem:bol~tnej. Prichádzame ku nej s ružen
com. v ruke v týchto tažkyoh dňoch ľuxi~kého po.kolem.a a nášho 
n"ároda :s pevnou dôverou, že u nej najdeme útechu, p0moc a 
zá_chranu. Veď nikdy nebolo počuť, že by bola dak()bo opustila, 
kto· sa pod jej ochranu utiekal1 ju o pomoc prosil, alebo o orodo
vanie žiadal. 

Sedem.bolestná Patriónika Slovenska, oroduj za nás. 

P, Stanislav Polčin S . J, 



Krátke Životopisy Slovenských Biskupov Mučeníkov 

Msgr Já.n Vojtaš
šak je ,rodák z Ora
vy. Nar'odil sa 14. 
nov. 18-77 v Zakame
nom;, okr!. Námesto
y0: . .Áko 23 ročný bol 
vysvätený za kňaza 
spiš~kej aiecézy, dna 
1. júla 19-00. Ako ka,
plán i farár pôsobil 
na oravských dedi
nách. Vo Veličnej re
digoval známy ná
boženský mesačník. 
Hneď po VJojne ibol 
povolaný do Spišskej 
Kaipitule, kde sa stal 

najprv diniktotľom bisk. kancelárie, a potom rek
torom seminára. V tomto. dôležitom úrade ho za
stihlo, menovanie za biskupa, dňa 13. nov. 1920. 
O dva mesiace dostal v staroslávnej Nitre bi
skupské pomazanie spolu so zvečnelým. ar-cibi
skupocrn Msgr Karolom Kmeť-kom a Msgr Dr. 
Mrurianom Blahom. 

V ťa~kých povojnových ,r0koch ujal sa správy 
veľkej; duch. rodiny, počítajú~ej vyše 300.000 
veriacich v 171 farnostiach. O jeho činnosti .a 

· pr.áci na povznesení diecézy nech hovoria tieto 
čísla: Počas svojho .episkopátu postavil 16 
nových kostolov a. 10 zvačšil: Vybudoval 17 
nový;ch farských budov a 9 ku1-túrnych domov. 

Vysitaval 49 školských ·budov. V tom istom 
čase bolo v jeho 1biskupstve postavené alebo 
zriadené 9. kláštorov rnužiských a 20 ženských. 

Nemôžeme o.sobitne nespomeinú,ť g.ranclióznej 
budovy žen. učit. ústavu obnovenébo malého se.. 
1ninára v Levoči. V Spišslrnj K~ituli je to bu
dov~ učit. akadémie a veľkého seminára. Chari
tas v Bratislave a ozdravovňa v Do1nom Slno
kovici sú tiež jeho dielom·. 

Požehnané 30 j:ubileum spomínal si spiš,ský ar
cipastier v temniciach hratisl. žalára, kde hó od
súdil komunistický štátny ,súd na 24 r01kov. 

Msgr l\:lichal Jfo.zal
ka: narodil .sa 18 sept. 
1885 vo sv. Anatole 
pri Banskej StiaW1i
ci. Za dlhé l'Oiky ru
činkoval ako farár v 
Zavare a vo Y.ajno
.rooh pi!IJ Braitismve. 
Potom sa stal ,profe
sorom a !rektorom 
trn,avi,.ského sell\~n.á
·ra. 15. mája 1938 
bol v Ríme vysväte
ny za bi.6kupa. Ako 
b-mkup pôsdbil v bra
tisl. seminári .ana.bo
hoslo.v. fakulte slov. 

univerzity. Bol viac ráz uväznený a teraz ho o<L 
súdili na doživotie. 

Msgr Pavol Gojdič 
OSMB.: narodil sa v 
Pekfä,noch pri Prešo
ve 17. júla 1888. Za 
kňa;za bol vy$1Väten.ý 
27. aug. 1911 v Pre
šove. R. 1922 vstúpil 
do r ehole baziliánov 
sv. Jozafata, lebo tú
ži;!. po dokonalejšom 
živote. R. 1927 bo 
všalk sv. Otec Pius 
XI. -vysvätil za bi
skupa a odovzdal mu 
siprávu gr-kat. diecé
zy v Prešove. Keď 
sa komunisti rozhod

li zničiť !}rešovskú gr-kat. diecézu, museli od
strániť jej, arcipastierá. Preto ho vlani v júni 
odvJie'kli a napokon odsúdili ~la doživotný žalár. 

SPUTNAl\/Í BISKUPI 
t>aleko nad Gerlachom 
obloha zatialila sa nachom, 
srdcia sú zahalené smútkom. 

Veriaci, srdcia; ho~el -
vyzýva viera,,. 
Nepla.čine, bratia, 
hoci žiaľ hrdlo sviem, 
lež kto ,ie, 
nec:q. pol-ie: 
Prečo sa nebo fialovie 
na búrky? ... d:;í.žde? ... 

Obláčky fialových ípnov 
ďaleko za OJ)onou, 
vy st.e to, Čo nás bolí, 
pfä čo v nás duša lká, ... 
Ste plášte, 
čo mali-~o~toli 

Vojtaššä,k, 
~jdič, 
Ruzalka 

k sviatkom a k nedeli. 
Ale 'VčuJ' anjeli 
(sťa blr ich uniesť sleteli 
pred. ohavanú) 
plášt.e iian držia - čisté - na.d hla,vami, 
kým bojujú boj Kristov 
s a.njehni komunistov. 

v~~i, je čas viery, 
očisty, meča, vencov .. , 
Ak sa. kto kníše, 
sostúpme l{ svätej omši 
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do tmy, do. ríše 
troch odsúdencov 
na konceleb:ŕáciu 
pod palác Iújfáša, 
kde Cirkev bijú 
po údoch, bokoch, tvári, hlave, 
že za nás prináša. 
vo svet.e 
obete 
krvavé, nekrvavé ... 
V eriaéi, plaoo~? 
Boh čaiká obete, 
svet baií p,o zábatve1 •• 

Bol (iirkus v Br.atisla;ye 
lacný a smiešny, 
drahý a; hri~šny: 

Lož viní prit.vdu 
z úkladov, 
nenávist láskn 
z otravy, 
čistotu zvrhlosť 
pre mravy, 
janičiar rodoľuba 
zo zrady 
a sviňaJ z mláky za~áni 
na holubiee 01', strá.ni! 

Aké "Ste hnusné! 
Aká S()m. čistá,U 

V prešporskom synedriu 
obúškoin Oirk~v bijú 
a. v dome Kajfáša 
rozsudok vynáša 
sovietska morálka: 

Vojtaššak, 
Gojdič, 
Buzalka 

hodní su potupy 
pre zradu na národe! 

Sputnarú biskupi; 
váš duch j~ n.al !dohode 
a v čiswj ~ 
()d fa,cy letí k fai:e 
a v.a.ša ~~~ tie.há, 
do du,še, vieru dýeha, 
ľudn,. · čo ttPí skrúšene 
a bozká" vaše putá 
tak vrtícne',áko ptsrene! 

FebnJá,r 1951. 

PÁPEŽSKÁ 

Gorazd Zvonický. 

KÚRIA 

Súdy (Tribunalia, Tril:>:unali) vykon!vajú 
súdnu moc. Sú tri: 

1) Posvätný apošto-lský spovedníeky úrad 
(lat. Sac11a Poeni<téntiari~ · Apqstolic.a, tal. Sa
cra Penitenzieria Apostolioa) j,e ur6eríá pre- či
st() duševnú ob1a:sť· (forum internum) t-. j. má za 
úool t.Wpokoj~e svedomia bez účia:iku v,()'J]]{aj
šieho1 najlrňä bez účinkov prá·vnych. Nie je ťo 
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Sv.ätodamazský dvor vo Vatikáne 
obklúcény z troch strán chýrnymi pavlačami 
(loggiami)., ikt9ré vnovšiehčasqoh ,boly zasklené. 
Vpravo: Vznešen~ s.chody, vedtíce do l;>ytu štát
neho tajonmika (1. poschodie) a sv. Otca (2. a 
3. poschodie)., V úzadí: portik s vchodom ku 
vyťa;hu, ktorý používa personál pápežskej kúrie. 

Vfavo: š.tátny sekretariát (3. poschodie). 

teda súd v pravom slova smysle. Tento úrad 
vznikol v XIV. storočí z ducll,ovných (poeniten
ti:arii), iktorýoh mal p~ kolo seba na to, aby 
v jeho mene vybavovali záležitosti týkajúce sa 
sv. spovedi a pokáma. Prednostom Posvätného 
apoštolského Úl'adu je kardmáJ. zv. Veľky spo
vedník (Poenitentiarius -Major, Pe:nitenziére 
Magigiore) . · 

2) Posvätná rímska rota (lat. Sacra Rota Ro:. 
mana, tal. Sacra Romana Rota) funguje. ako 
a;pelač))ý čiže odvolací súd proti roišudkom a 
us.neseniam• diecéznych, súdov. Rozhod1J;je však 
aj v ,prvej inštancii o veciacll, ktoré do kompe'
tencie diecéznycb súdov nepatria:. Tento tribunal 
utvoril sa koncom XIII. storočia z duchovných 
m: auditores causarmn sacri palatii, ktorí v 
papeŽôvom paláci vYJ)6čúvalí a na základe zvlá
štn~j delegácie rozhodovali o rozličných sppr
nyeh zäležit~tiaob. Názov rota (= kruh, kolo) 
dostal ·,,záčťa.tkom XV. storočia pravdepodobne 
preto, že,,st.itleovia sa shromažd'ovali alebo sedá,;. 
vali v okrúhlej ohrade. Fosväuná rhpska rotd., 
praeuje obyčajne s 12 sudcami, ktorí súdia bud' 
v trojčlenných smenách alebo s.borove. Sudco;. 
via sa aj dneská nazývajú audítormi ( taL U:ditO'
ri) a ni ic':q. čele stojí dekan. 

3) Najvyšší ~úd apoštolského podpisu (lat, 
TriíbuinaJ SUIJ?rerhll:Ín Signatu~ae Apostolica, ťal. 
Súpremo Tufäunale delia Segnátilra Apostolica) 
je 1kasa,čn,ý čiže zrti~ovad s:úd, ktorý s koneč
nou pla,tnosťou rozhoduje o rozs'l,ldkOĽh Posv. 
rímskej roty, Utvoril sa z tíradnik.Qv zv. apo
štolskí ·zpravodajcovia (reďerendarii apostolici) 
alebo zpravodajcOiVia podpi~u (réfo'r"enda.I'il si
gnaturaeJ, ktofí dostávali ód ~péža_;ria preskú
manie · rozličné sporné a n:a j13-ho uµlp,sti ·závislé 
záležítosti a potom mu o piep... ,oodávali zprávy 
a predkladali na-pod,Bi8- (sígnaltura) VY,t>racn~a
né návrhy. Je 'ZOrganirovahy na :spôsob kon
gregácie. 

(Pokračovanie) -ka. 



HLAS OTCA 

Veľká noc je tajomstvo1!1 obnovy. 

Veľkonočné posolstvo pápeža Pia XII. 
ku ~atolikom celého sveta 

« Prebudilo Vás, 
dra!hí synovia a dcé
ry, anjelské posolstvo 
Resurex:it, vstal zmŕt

vych. To . isté ,posoJstvo, oznámené jedného dňa 
len niektorýn;i q.u:šiam, ktoré sa neda:ly zlomiť 
strachom a zdesením rozlieha sa teraz na počiat 
ku každej jari do celého sveta. Roznäšajú ho 
rozhlaholené zvony, aby v milionoeh. dušfvzbudi 
ly ten istý mocný vzruch 1)lesania, tú istú horli
vosť vier,y a ten istý široký vdych nádeje. Ra
dujte sa a plesajte, ,dra:hí SYJlOVia, lebo .život, 
ktorý sa obnovuje vo vzkriesenom Ježišovi za 
veľkonočnej zory je zárukou života spásy a bu
dúceho vzmrtvýchvstania pre každú dušu. Veľ 
ká noc je tajop:istvom ol;,novy. Ohlasujú ho všet
ky h1asy: Odstráňte starý. kva.s zloby a š.pi
ny oblečte si -nového človeka, podľa božieho pria. 
nia. Myseľ Ilec;h sa pozdvihne ku ne~ským 
veciam. Nech sostúpi dO' ka-žde-j duše posväcujú
ca .milosť. Spravodlivosť neeh sa stáva dokona
lejsou a skutočnou, láska mech ·bude čím všeo
becnejšou. Jedným slovom obnovte porušené 
spojivá medzi Bohom a .človekom, meq.zi člove
kom a človekom. Staňte ,za znova synmi, staňte 
sa znova bratmi. 

Prvým ovocím tejto obnovy nech bude pokoj. 
Pokoj Vám ~ je nový -poi.zdirav vzkrieseného Kri
sta. Co bolo n.ad jeho ko-1ískou iba prísľubom, vo 
veľkonočný deň chce byť skutočnosťou, výsled
nicou dokonaného Vykúpenia. Ten po2;drav, mie
ru, ktorý zawmel pred 2.() storočiami len ako ná
'ter jeho zjavení a známlka. rod.iacej sa Cirkvi, 
nech bude prijatý dnes, ako záväzný boží príka1z, 
záväzný pre karoé svedomie. Nech sa prijme ako 
n~docenitelný •qar, nech sa uskutoqní, a;~o naj
dôstojnejšia úloha dnešnej civilizáéie, po· ktorej 
štnädí nebo i zem ! 

zbavené panovačných chúťok a násilí,,mohly žiť 
a slúžiť Bohu v pokojnej ipťálCi a nepredpôjatej 
spokojnosti, aby tak prišly raz po :útra;pách .Po
zemského žitia do .blaženot;;ti v nebeskej oooine. 

Požehnaj rodiny, v ~torých ochrannom lóne 
rast,ú nové pokolenia Ci,rkvi. Požefrna.j a podpo
ruj mladíkov · a -devy, ktorých čistota, hci<lnosť 
a duchovná radosť leží najviac na srdci Tvojej 
nepoškvrnenej Nevesty. 

Požehnaj a posilní tých, ktorýc)l zemské vábe
nia a nástrahy mie:dly s pravej Životospl:'á.vy , po. 
môž Im sa vymotať z osídiel vlažnosti, ľahostaj
nosti a vzdialenosti od Boha a ukáž ím cestu kto
rá jediná vedie k pravde a spaseniu. 

Vylej svoje božské pože}mani~ na všetkých, 
ktorý trpia na tele a na duobµ Vzbuď čim viac 
šl'acheti;lých duší, ktoré budú. ochotné pomôcť 
všade, -kde sa ozve volanie o porne, v-,zdych alebo 
ponosa. Urob ieh hotovými na vše.tky obete, a!by 
sa vedeli zaujať opustených detí, bezvlád'nych 
starcov a úbožiakov, ktorí strávia svoj život med
zi biedou a chorobou. Áby sa vedeli venovať 
vyhnaným vysťahovalcom1 ktorí hľadajú novú 
vlasť Ahy sa zaujali toľkých obetí ľudskej ne
sp:r:avodlivosti. 

Dodaj odvahy všetk:ým, čo sa trápia po nemoc
niciach, čo trpia-často i nep:rávom v žalároch, v 
trestaneckých táboroch a vo vyhnanstve. Posilni 
tých, ktor í s.ú opovrhpvaní a trýznení pre svoju 
vieru, sú to ·žiarivé príklady vernosti Tebe, Víťa
zovi nad smrťou a peklom. J ežišu triumfuj. Nech 
príde a napreduje T'voje kráľovstvo po celej ze
mí. Nech je číriť viac poznávané, a milované. 
Nech zažiari v pln01>ti sily a rrepremožiteľnosťi, 
ktorou Sq. skveje i Tvoja Božská Ktv, vyliata z.a 
vykúpenie sveta. 

Aby však veľkonočn'á rado,sť nezapadla so 
s.Ido.nom dnešnép.o dňa, , ale aby pre~l"Vala ,vše:tky 1 

o};>.'dobŕa a prenikla do sŕdc, 'P9ráňaných teraz 
:ziún.Mou 1burkou, požehn:aj Ježišu: tento ľud, 
ktorý Ta jednohlasne vzýva a . oslivuje. Néc.h mu 
Tvoje požehnanie d'onesie milosť obnovy á .PO-
kó j·a. Požehnaj Božský Vylrupiteľu syätú hierar
chiu, sluhov: 0ltára a kandidátov kňazstva;. Po
·žehnaj v~e.tkých, ktorí sa zriekli svefa1 aby sa 
mohli ce}lkom p@svätJť 'fyojéj sloobe. 

K~dý nemá: možnos1t ·nav~thiť Vatij:{6,n, 
ale každý ntá tnO'mosť kúpiť si knižku 
« Vatikán, Sídlo, námestJiika Kristovho » 
'ľátô knižka je: tak: dôkladne a názorne so
stavená, že každý, kto si ju preštuduje, 
bude pw.mať Vátiká'n lepšie, než, keby ho 

Požebn•aj smelé šiky 1aiékých apoštolov, dZiv 
v nich odvahu-vyzn.á-vania viery, ,oheň horlivosti 
a neocl).vejnosť -n:1užnej vernosti. 

Po:ž_ehnaj vla~rov ná.;Todov a vnu~ im myš
lienky pokoja a spravodlivosti, bratského doro
ZUJrienia a vzájomnej pomoci, aby všetky národy, 

, ~ . vlastné oči videl. Objedn~Jte . si preto 
-ešt,e dnes b."lližku KVatikán, Sídlo N~e~ 
stnika K:ristovho ». St.ojí aj s poštovným 
len 2 doläre. Nezabó.dajte, že 'Imížka 
« Vatikán, Sídlo Námestnika Kristovho » 
je prvým a jediným slovenským sprievod 
~ni po Vatiliáne. 
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PRA\f J\ FOTOGRAFIA JEZISA KRIS·TJ\ 
Moderná veda tak 

ČaiSto sleduje chodní
'ky ák už nie protiv
né; tak aspoň rôzno
be.žné s ce~tou, kto
rú prišiel ľ:udstvu u
kiizať Syn Boží. Je 
pravda, že dnes sa už 
iba usmievame naiv
nému protiná.boren
skému rozumkovaniu 
takizvaný,ch vedcov 
encyklopedistickej ge
nerácie osemnásteho 
a pozitivistiekej· ško-

Majestá,t Bozškej Tva- ly devätnásteho sto-
re objavený fotografiou ročia. Tí v.ša.k doslov-
na turínskom plátne. ne infikovali vedu 

plirugqu teofóble, a to 
v t3:~ej_ mier~, !e ~odne$ naš:3- oficiálna veda trpí 
de:11cnym zať'.3-zemm, ,z ktoreho •s~ len .I?oi:naly a 
ť~ZJko zotavuJe: Myshm tu '!;la znaimy md.iferen
tizmus vo.či náJbožénstvu a zjaveným pravdám. 
Ako 1~eby móhly jestvo;vať pravdy, nezayj,slé od 
samel Pra:V'?'Y, ako keby život choval tajomstvá 
nezname Z1vótu, ah:o !keby mohly jestvovať a 
konať, najmä však poznávať, chcieť a milovať 
b_ytia, nezévisľé na Tom, ktorý sám jediný je By
tie absolútne i najvyšší, čistý Roizum a doko[lalá 
Láska. · 

A prr:edsa sa občas prihodí, že táto na$a veda 
nenazdajky naraží na skutočnosti, o ktorých ,ináč 
by ne0hcela nič veq.,ieť, že sa stretne « náhodou » 
so svetom nadlprírody. Pritom chtia,c-nechtiac 
vydá aj ona svedectvo o Tom, ktorý riadi proz
reteľnostne všetko, aj to, čomu my krátkozrakí 
vravíme )'.< náho.da ~-

Jedným z dn~ na:jrozšírenejšfoh objavov mo
derných čia.s je fotografia. Objavená. iba v polo
vici mir1llllého storočia, ešte pred prvou svetovou 
vojnou bola pýchou vedy ako vzácny reJgistračny 
a d-dkurrnentačný prostriedok objéktíV1!lej platno
sti. Poqnes popri zá~ve am.etérov foto~afia ko
ná dôležité sl'lli!by vo vedeckom bádaní. 

. Nu.ž a predstavte si : práve fotografiou, týmto 
dieťaťom ma-dennej vedy, podarilo sa objaviť pra
vú fotografiu Ježiša Krista. 

Bolo to ešte roku 1898. V talianskom Turíne 
vystavovru.a sa k verejnej, úcte vzá(?na · relikvia.: 
hrobové plátno, v ktorotri, podľa tradície, bolo 
zabalefié 'l'el@ Pána. Je.žiš.a po složení s ~iža. Je 
to lfus bieleho ľa:novéhq plátna, na_ )!.torom sa 
zna.č~a slálbé červenohnedé ~vrny. Ta:žko je na
pohľad \Spoznať v nich obrysy ľudskej postavy. 
Kresťanská zbožno~íť- však ceiz stáročia videl!l
v tých 11efoT-em1nyéh škvrnách odtlačky pt-esvä
tého Tela •Spasiteľôvho, 

Pri ,&pomínanej príležitosti turínsky ad':'okát 
Se-OO"n.do PIA prini~sol do katedrály svoj veľky 
fo:t;og1:afieký aparát, a!by zachytil verný obraz 
tých .škvŕn, o ktorýčh vedci tých čias mali príliš 
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veľa po~hybností. Sami teologo.via pod vlyvom 
orrej « ved'y » opatrne mlčali, ak sa nedávali 
priam na hľadanie dôkazov o podvrženosti toh
to « stredovekého falzifikátu ». 

Advokát Pia odfotografoval plátno, zavrel sa 
do svoj.ej unavej komory a vložil do vývojky fo
tQgrafickú dosku. Minúta dve, tri.. Amatéri ve
dia, ako d'ychtivo sa očakáva prvý náčrt, prvé 
čierno-,biele kontr:asty, ktoré zvestujú, či sa nám. 
snímok vydaril. 'Nar_az - cely sa zachveje, ruky 
sa mu trasú, obráti zmk do hlbokého prázdna 
tm~vej steny komory ... Len s naj,väčším sebao~ 
vládaním, pp,dar~ sa mu prehodiť dosku do ustáľ o
vača a tak zachrániť pré<li zničením naj;vzácnej
šiu fotdgraf.iu dejín: prayú fotografiu Ježisa 
Krista,. · 

o čo tam vl.a.stne išlo? 
Na .fotografi0kej doske advokáta Pia zjavil sa 

odrazu ppzitívny obra.z - Tvár Bohočloveka. To
t(? sa ešte predtým nikdy neprihodilo. Foto.gra
fic:\{ým procesom totiž dostávame vždy nega.
tívný obrruz predmetu ( čo bolo v skutočnosti tma
vé, na·dosike sa ukáže ja:sn,é a ·naopa~); íba opä
tovným fotogra;fovanmi negatívu (tzv. ,« ko
pírovaním ») . dostaneme z negatívu pozitívny 
obraz-fotografiu v bežnom ,smysle. Preto sa pre
ľrukol advokát Pia, ked naraz namiesto očakáv-a
ného negatívu zjavil sa na doske pozitív. A to 
pozitív, fotografia božsky velebnej a utýranej 
Tváre Bo}:l.očlovek~ J ežiša Krista. 

Vedecké vysvetlenie nebolo ťažké. Ak foto
grafická do,ska predsta:Vuje ,pozitívny obraz, to 
~namená, že fotografovaný predmet bol negatí
vom, t . j. « nekopírovanou >> fotografickou do
skou. 

Tento fakt spôsobil veľky roiZI'uch vo vedec
kom svete. Onen predtým do sakristie vyki\za
ny nosv.ätný predmet stal naraz p,redimetom po~ 
zornosti a v.edeckeho bádania. Roku 1931 foto
gra!f.ovalo ,sa znovu. v;šetJko pod prísnou vedec
kou k-ontnólou: od výroby dosiek až ,po posledné 
« kopírova.n:ie ». 1.Iradný fotográf, odbomik Cav. 
G. Ende, vyhotovil ~ímky v sJrntočných rozme
roch, silné wiičšeniny j:ednotlivých častí, atď. 
l,e,kári, chemici, súdni znalcovia, kapacity s,ve
tového mena dali. sa študovať •záhadné turínske 
Plátno a jeho ešte záhadnejšie škvrny. Vznikla 
nová veda - sindonologia, (Sv. Plátno, totiž po · 
grécky volá sa « sind6n ») . Za necelých dvadsať 
rokov jestvujú už vo dvadsiatich rečiac,h články, 
brošúry i O'bs:iahle diela o tejto otázke. 

A vysledork? 
Dnesk;a vedecké autority - medzi ktorými po

predné miesto zaujíma známy český konvertita, 
lekár a sp:i:sovateľ Dr. R. W. Hynek - vyhlasujú 
turínske Plátno ·za pôvodnú vzáenu rparoiatku. z 
hr.obu JežisaJfrista, ktorá nám ,zachovala vo svo
ji.ch o:dtiačkoch prävú ,a vernú podobizeň jeho 
presväteho Tela, jeho· bd,žskú, pre naše hriecl).y 
neľudsky z.týranú a pritom tak nesmierne lá
ska'V'U a majestátnu Tvár. 

Prof Milan St. Ourica., salezián 



VATIKÁNSKE 
, , 

MUZEA 
1. Múzeá antických skulptúr 

(Pokračovanie) 

C. 504. Uránia, múza astronomie, je zahalená 
do pekne splývavého plášťa. Možno ju ľahko poz
nať podľa toho, že drží v ľavici nebagul'u a v 
pravici radio. 

C: 505. Kleio, múza dejín, sedí ovenčená va
vrínovým lístím. Na ·kline drŽÍ rozvinutý rotulus 
( svitok), symbol historických spisov. C. 506. 
Demosthenes; č. 507 .A.ntisthenes. 

C. 508. Polymnia, múza pamäti, rozprávky a 
pantomímu, je celá zahalená do plášťa a hlboko 
sústredená. Na hlave má veniec z ruží. C. 509. 
Metrodoros. 

V II. vestibule: vľavo, č. 492. 'Sofokles; č. 490. 
Diogenes ( ?) . Hore, č. 499. Taniec koryba.ntov, 
reliéf attického umenia (N. stor. pr. Kr.) , pred
stavujúci mladých, úplne na;hých bojovníkov, 
ozbrojených iba mečami (chýbajú), štítami a 
prilbami ako tancujú vojnový taniec pyrrbi<ché. 
Vpravo, C. 495. Apollón citarista, reštaurovaný 
ako Ba;kchus; hore č. 493. Narodenie Bakcha zo 
stehna Jupiterovho. - Nasleduje dlhá obdlžní
ková. 

Sie1'í zvierat. - Je rozdelená stípovým precho
dom zo Siene múz do Belvedérskeho dvora na 
dve časti. Obsahuje zaujímavú sbierku mramo
rový,ch a alabastrových gréckorímskych skulp
túr, predstavujúcich rozličné zvieratá, skupiny 
zvierat alebo scény, v ktorých zvieratá hrajú 
nejakú rolu. Sú to väčšinou dekoratívne figúry, 
ktoré kedysi zdobily záhrady, terasy, vodomety 
a p. Mnohé z nich boly reštaurované za pápeža 
Pia VI. sochárom Františkom Antonom Fran
zonim, ktorý vytvoril i niekoľko nových. V dlaž
be: starožitné mozaiky z Palestríny a starého 
Ríma. 

Zprava: C. 194. Sviňa s 12 prasiatkami, rím
ske dielo pravedepodobne z doby Augustovej. 
Nie je vylúčené, že predstavuje mytickú sviňu 
laurentskú (Viď Belvedérsky dvor, oltár Augu
stov, str. 50). 

Na konci pravého ramena: C. 210. Meleagros, 
elegantná socha chýrného mytologického lovca, 
vyhotovená podľa bronzQvého originálu Skopov
ho (IV. stor. pr. Kr.). Meleagros, syn kalydon
ského kráľa Oinea, preslávil sa tým, že zabil 
kanca, 'ktorého urazená Artemis poslala do Ka
lydonska pustošiť kraj. Je preto vyobrazený s 
hlavou kanca v ľavici a so svojim verným psom 
po pravej strane. Chýba mu oštep, o ktorý sa 
pravdepodobne opieral. 

C. 228. Triton -čiže morský kentaurus uná
šajúci nymfu, ktorá márne volá po pomoci dvoch 
roztopašných amorettov (božkov lásky). C. 232. 
Busta sochy Minotaurovej. - Prejdeme cez stlpo-
vý prechod do druhého ramena Siene zvierat. 

V prostriedku pravej steny: C. 124. Mithrov
ská obeta, krásna mralmorová sku:wna, vyo-

b.razujúca oblúbe1;1ý staroperzský mystický ná
met o vlyve slnka na zem. Mithra, t. j. slnce vbo
dáva nôž do pravého boku býka, syrnbolizujú
ceho zem. Pes a had, lížuci krv zviera ta, predsta
vujú zvieratstvo, ktoré žije na zemi vďaka bla
bodá.rnemu vlivu slnca. Stúr, snažiaci sa poško
diť varlata býka, má byť narážkou na jeseň, 
ktorá svojimi dažďami oslabuje generačné sily 
slnka. 

Na stene: mozaiky z Hadrianovej vily pred
sta wjúce pastiersky výjav ,a zápas leva s bý
kom. - Na konci ľavého ramena je vchod do 
ďalšej siene, ktorá sa volá. 

Ga1eria soch. - Táto galeria náleži už k tak 
zv. Belvedérskemu pavilonu, ktorý dal vystavať 
Inocent VIII. a ktorého miestnosti pápež Kli
ment XIV. a Pius VI. premenili na múzeum. 

Zprava: C. 250. Eros centocellský alebo Gé
nius vatikánsky; je to pravdepodobne socha Tha. 
natosa, boha smrti, ·ktorej originál sa privlastnu
je Praxitellovmu otcovi Kepbisodotovi. C. 253. 
Busta Tritóna čiže morského kentaura, dielo a 
lexandrijského umenia. C. 254. Socha Bakchant
ky alebo Nymfy. C. 255. Sediaca so:cha Parida. 
C. 259. Apolón citarista (reštaurovaný ako Mi
Jlerva), typ z konca V. stor. pr. Kr. C. 261. Pe
nelape ( ?) , ·z V. stor. rpr. Kr. 

C. 264. Apolón Sauroktonos (zabíjajúci jašter
ku), pôvabná kompozícia odvodená od bronzo
vého originálu Praxitelovho. Apolón je tu zobra
zený v podobe mladíka ženských foriem, ktorý 
v detinnej naivnosti pozoruje ja.šterlru po pni 
sa plaziacu a skúma či by ju svojim šípom za
siahol. Lavou rukou opiera sa boh úplne o peň 
stromu, takže celá ťarcha tela spočíva na pravej 
nohe. 

C. 265. Amazonka, kópia jednej zo soch, kto
ré pre chrám Artemidin v Efezu vyhotovili sláv-
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ni grécki soc:hári Polykleitos; Fídias, Krésilas 
a Fradmoo. Predstavuje Amazonk~ v plnej voi• 
r.0vej akcii, ktorá byvší poranená do nohy, o<ilo
:51a prilbu, štít a sekeru a opiera sa smube u 
oštep. Originál tejto sochy (hlava nie je pô
vodná) jedni privlastňujú Fídiovi, druhí Kre
silovi (viď Nové Rameno, č. 67). 

C. 270.. Múza reštaurovaná ako Uránia. Patrí 
do -Série tn.úz nájdených v Tivoli a teraz chova
ných v Sieni múz. C. 271 -a 390 (na druhej stra
ne): Sediace sochy gréckych komických básni
kov Posidippa a Menandra ( ?) . Obidve sú rím
skymi kópiami gréckych originálov1 plné výra
zu a prav\livosti (ll. stor. pr. Kr.). C. 3_95. 
Sediaca sopha Apollóna citaristu, podl',a grécke
ho originálu v neskoroarrchaickom slohu (V. 
stor. pr. Kr.). C. 396. Nar.cis, rímska práca ale
xandrijského rázu. C. 398. Cisár Opellius Makri
nus (r. 217-218) 1 jediná jeho podobizéň, kto
rá sa nám dochovala. C. 399. Aeskulápius a Hy
giea, dielo alexandrij~kého typu. C. 401. Dvoje 
Niobiných detí, ktoré patria k slávnej florent
skej skupine. C. 4:05. Danaovika, žena odsúdená 
v podsvetí nosiť vodu v bezodnej nádobe. C. 406. 
Odpočívajúci satyr, replika chýrneho Praxite
lovho diela. 

C. 414. Spiaca Ariadne, motív, ktorý sa často 
opakuje na sarkofágóc,!h pokročiľejšeho helleni
stického umenia. Donedávna táto socha bola zná
ma pod menol!l spiacej Kleopatry, pretože nára
mok na l'avom ramene ženy, ktorý má podobu 
hada, bol p9važovaný za skutočného hada, kto
rým sa egyptská kráľovná nechala uškrtit. Dnes 
je už ustálené, že socha predstavuje, Ariadne, 
dcéru krétskeho král'a Minosa, ktorá, byvši o
pustená svojim milencom Tézeom na ostrove 
Naxu, našla útechu vo spánku. Jak z celého po
loženia tela a rúcha, ktoré je trochu v neporia
dok uvedené, vysvitá, nie je spánok, do ktorého 
je Ariadne pohrúžená, kľudný, naopak, spre
vádzajú ho nepokojné sny. Ráz celej sochy je 
majestátny, formy tela granqiózne, obličaj pro
stý: smy.selného výrazu. Zvláštnej pochvaly za
~lu~u~e p~anie rúcha ~ j,e~o. z~hybo-v,, ktoré 
Jav1 n~z priamo moderny. Or1gmal. ktoreho re
plikou je táto socha, vznikol asi v m.-II. stor. 
pr. Kr. - Pod sochou, č .. 414 A. Sarkofág s gi
gantomachiou (boj obrov), upominaj.úcl ,svojim 
nákresom na skulptúru perga-mskej školy. 

Po bokoch Spiacej Ariadne, č. 413 a 412. Nád
herné Barberiniov,ské kandelábry čiže sv.iet:p.iky, 
ppmenované pódl'a múzea, v ktorom sa predtým 
cho:valy. Poohá';];zajú z Hadrianov:e.i viJ.y pri Ti
voli. '.ľrojhrartné pajstávce sú ozdobené vk,usný
mi u~elecký:mi neliéfami,_ p:redsta:vu1úcimi po
pre.dnýcb olympských bohov s ich symbó}ami á 
atribútami (412: Ju.p)rer, . Juno a Merkúrlus, 
4.13: Minerva,Mars. a·Ve:ňušá.). Reliéfy sú preve
dené ,r na.podo~nom archaiqkom slohu f!.le · s tou 
najväč_šou grácioll a;-umeleekqu mäkkosťou. Ti~~ 
to kandeláb:,ry sú najkraj'ši~ zpomedzi všetkých 
starožitných kandel~J:irov aké„sa n_ám vô~ za
cho:v:aly. 

C. 416. Bakchus a- Ariadne, vly.s0-vá ·skupina 
nrujde11á v liadrianovej :vile v Tivoli. C. 417. Mer-
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kúrius, kópia sod!ly Myronovského štýlu. C. 420. 
Cisár Luc.ius Verus. 

· Uprostred galerie_ stojí veľká alabastrová kú
peľná nádrž. _ Na konci Galerie soch je vc/hod do 
nasledujúcej siene zvanej. 

Galeria bust. - Táto galeria je rozdelená ar
kádrup.i na štyri miestnosti. Obsahuje samé bu
sty, :lctoré sú s.koro všetky podobizňami. 

I. miestnosť. - Spodný rad, vpravo., č. 277. Ne
rón ako citarista ( ?) . C. 274. Augustus ako frá
ter Arvalis s vernwm zo pšeničných klasov vo 
vlasoch. C. 273. Mladý Oktaviánus, dielo nezvy
čajného pôvai.bu. - Vrchný rad, č„ 293. Kara-kal
Ia, veľmi výrazná hlava. - Po ľavej strane dolu, 
č . . 388. Rímska manželská dvojica zv. Kato a 
Porcia, rázovjtá ukážka rímskych náhrobných 
podobizní. 

II. miestnosť. - Spodný rad, vpravo, č. 307. 
Satur.nus, podľa originálu z V. alebo IV. stor. 
pr. Kr. C. 310. Bojovník, podľa exvoto kráľa 
Atalu (p~gamská škola). C. 311. Menelaos, hla
va zo skupiny Menelaa, nesúceho telo Patrokla. 
- Vrchný ra-d, č. 298. Serapis, podľa originálu 
Bryaxidovho (IV. stor. pr. Kr.) . 

Uprostred miestnosti, č. 2.38. Báza s novoati
ckými reliéf;ami. 

(Pokračovanie) - ka. 
, 
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SLOVENSKA KATOLÍCKA KNIŽNICA 

Sväzok 1. - Svätý Rok 1950 » od Jána 
Okáľa. Obsahuje dejiny Svätých rdkov, hl
formácie o, Milostivom roku 1950 a popis 
rímskych odpustkových iba.zilík. Má 167 
strán a 17 obrazov. Cena: 1 dolár. 

Sväzo-k 2. - « Vatikán, Sídlo Námestní: 
ka, Iµ-istovho >> od Dr. Ignáca Zelenku. Ob:. 
sahuje dejiny a popis Vatikánu, v ktorol!l 
sídlia rímski ,pápeži. :Má 235 strán, 10 plá- . 
nov, 12 perokresieb a 52 fotografií. Cena: 
2 dQláre. 

Sväzok 3. - « F1:anti~ek z Assisi » od A~ 
le-xandra Colombu. (Z talianskeho préložil: 
Eugen Vesnin). Obsahuje púhavé vyp,ra-vo~ 
vanie o živote S<V. Františka Assiského„ 
apoštola evanjeliokej chudoby Má ok. 150 
strán a 25 obrázkov. Cena: 1 dolár. 

Pripravuje sa: 
Svärok 4. - « Svätá -Stolica» od Dr. 

Ignáca Zelenku. Bude ob.sahovať pouoné 
state o katolíckej hierarchii, pápéŽskom 
štáte, kúrii a dvore a o pápežských vedec
kých, vzdeláv;acích a výchovných ústavoch 
v Ríme. Bude mať okolo 150 · strán, 25 o
brázkov a celý rad užitočných adri~s. 

Objeqnávky a.ko •aj peniaze v hotovosti 
alebo v čeku treba posielať v regist;rova
nom liste na a~y zástupcov « Ríma » a
lebo priamo Iia ,adresu: 

«Rím» 
Casella postate 100 B 
Ro11m.t, It~lia 
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FRANTISEK z ASSISI 
Rozpráva,: A. COLOl\'IBO 

František sa zrieka. otea. 

Keď sa Pám Péter vrátil z cesty, najprv ostro 
povýčítal ma,nželke a a,by záležitosť skoncoval 
rozhodol sa pre sú&:lu cestu. Obrátil sa nia mesL. 
skú radu so žiadosťou, aby bol syn vydedený 
a podľa možnosti vypovedaný z obvodu obce. K 
sv. Damiánu bol vyslaný mestský posol s pred
volaním k sµdu. Avšak František odmietol u
poslúchnllť výzvy, oddôvodniac svcJe jednanie 
tým, že ako ·sluha Cirkvi nespadá pod právomoc 
mes~k~j ra~y a ·za; svoje chovamie že je mdpo
vedny iba cirkevnym predstaveným. 

Peter musel teda svoju žiadosť opätovať bi
skupovi assiskému, najvyššej duchovnej hlave 
mesta. Biskup jeji vyhovel, a tak v usta
novený čas stretli sa pred ním otec a syn. Mno
ho zvedavých ľudí sa sišlo vypočuť spor. Všetci 
uznávali, že František to nemá v hlave v poriad
ku. Predsa však nesúhlasili s otcovým postu
pom. 
Keď vyložil ,predmet sporu, radil bi.skup Fran

tiškovi, aby sa zriekol ja.sne a. bez výhrady svo-
jich majertkov. František namiesto odpovede o
dišiel do i:zby za súdnou sieňou a vrátil sa úplne 
nahý. Len kus plátna mal okolo bedier. V ruke 
držal svoje šaty. Všetci mimovo1ne vstali. IDa
som chvejúcim sa Gd pohnutia a s pohľadom u
preným kamsi nahor p.onad zástup riekol: « Po
čúvajte yšetci : Až dôsiaľ nazýval som svojim 
otcom pana Petra Bernardona; teraz vraciam 
mu všetky svo,je peJniaze i odev a všetko čo e
šte nám ·od neho, takže od tejto chvíle '.mojim 
otcom ·bude len Pán Boh na-nebesiach». 

Tak prehovoriac, položil svoje šaty k nohám 
otcovým a na ne trochu peňaží . ktoré mu ostaly. 
Pritomnýieh zmocnilo sa veľké' pohnutie, mnohí 
sa nezdržali slz. Pán Peter vo svojej zatvrdilo
stí sohol sa, vzal šaty i peniaze a bledý bez slo-
va odišiel. ' 

Tu pristúpil biskup k Františkov:i a 21ahalil ho 
do svojho plášťa. Akýsi záhradník dal mu po
tom •svoje rootr,hané šaty. Fran·tišek kúskom 
lµiedy ,poznamenal ich na prsiach znamením 
kríža a vyšiel zo siene. · 

J{'ráľov hlásateľ 

Odišiel z mesta. Zatúžil po samote. Cítil sa 
volným ako nikdy .pred tým. Pustil sa ce.stou 
do hôr. Duša jeho smerovala k výšinám a k ďa
lekým i.c;h výhľadom. 

Prvé jg;rné. dni sa r:ozžiarily. Všetko bolo nové 
a jasné. Rr.áfal v,dyďhujúc pÍUýn:ii pľúcami vôňu 
zeme a spievajúc nahlas zná:r:ne svetské: i nábožné 
kostolné piesne. Srdce jás-alQ mdo~ťou. 

Slnce sa chýlilo k záp~du, keď vkrqčil <;io lesa. 
Niekoľko zbojníkov privolaný-ch spev:om ho ob
klopilo: «Ktosi? » - « Som hlásateľom Vel'~
ho Kráľa. Ale čó jé vás po. tom? », pov-edal .im 
bez strachu. Ztbojnici so smiechom si prezerali 
jeho divný výzor; svliekli ho z roztrhaných šiat, 

chytili za ruky a za nohy a h.odili ho do prieko
py, kde bolo ešte snehu vysoko, hoci .bol slnný 
3!príl. « Ta,m patrfä, úbohý hlásateľ Boží » volali 
naň vzdialujúc sa. ' 

Fra:nt~kovi podarilo sa odtiaľ vyliezť. Otria
sol sneh a prespevujúc·,si šiel svojou cestou ďa-
lej. ' 

Dorazil ido iblizkeho kláštora. Vstúpil a ponúkol 
svoje shwby. Zdržal sa tam niekoľko dní dú
fajúc, že doplní swj nedostatočný odev neja
kým odloženým plášťom. Ale sotva dostal na
jesť. Rozhodol sa preto, že oa.ide a zamieril ku 
Guhbiu. Cestou dostal od akéhosi priateľa pús
tovnícky šat na bedrách prepásaný. 

Zdržal sa niekoľko dní u svojich mal.omocných 
priateľov. Nepriniei:;ol im bohatých milodarov, 
zato však srdce prekypujúce nežnosťou a zbož
nosťou. Liečil ich rany s bratskou láskou. Bol 
úľavou telom a povzbudením dušiam. 

'Oprávca kostolov. 

Myšlienkarn.a sv. Damiána ho neopúšťala. Ešte 
nevykonal svojej úlohy, opravy kostolíka. Vystú
pila pred ním šedivá skutočnosť peňažnej otá:z
ky·: robotníkom by bol sám, ale ako opra..tríť teh-
ly a vápno? . 

Stal sa teda potulným spevákom milého Pána 
Boha. Vo svojom pústovníckom odeve zaspieval 
na niektorom assiskom námestí nejakú pieseň 
a_ potom vysvetlil ľuďom, že si predsavzal opra
Vlť kaplnku sv. Damiána. « A kto mi dá jednu 
tehlu», dokladal s úsmevom, « obdrží odplatu; 
a kto dve tehly, dostane dvojnáso})nú odplatu, 
kto tri tehly, trojniso.bnú odplatu». Mnohí sa 
mu vysmievali, iní však dali sa pohnúť. Vra
ciaval sa šťastný s bremenom na' ohrbáte. 

aost.olik sv. Damiána v AJ;sisi 
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Chcete mať radosť zo života ? 
Objednajte si ešte dne.s knižku « Fľanti

šek z Assisi » od A. Colombu. Poučíte sa z 
nej, ako človek môže mať radosť zo života 
aj v chuďobe, utrpení a nešťastí. Knižka má 
ok. 150 strán a 25 krá:snych obrázkov zo 
života sv. Františka a z chýrneho pútnic
keho mesta Assisi. Stojí aj s pošthvnými 
trovami len 1 dÓlár. 

ObjedIJávky s peniazmi alebo čekom tre
ba posielať v registrovanom liste na :a:dresu: 

« RIM », Casella; p. 100 B, Roma, lt~. 

Práca pokračovala. Starý kňaz dojatý, pripra
voval dbvykle Františkovi na dô1kaz svojej. uz
rnuilivosti dobr&, skoro vyberané jedlá. Dostalo 
sa mu však od Františka za to výčitky, že tak 
nežijú .chudobní. 

N ásle<;iuj:úceho dňa, sotva zav:znel poľudňajší 
zvoµ, cho.dil s miskqu po meste od domu k domni. 
Niekto dal mu tarrú~r jpOlievky, druhý tmchu ša
lá tu, iný zasa SikyVitl chleba ... 

S plnou miskou sadol si na chrámové schody. 
Miešanina v nádobe, bola_ veru málo vzhradná. 
Obracal sa mu žalúdok. S premáha.nim podnie
sol k ústam ,prv:é sústo - a hľa: číi;n ešte pred 
chvíľou opovrhoval, ohutna,lo mu teraz zname
nite. 
Večer povedal dobrému kňaizovi, že v budúc

nosti sa už postará .o jedlo sám. 
Syn Petra Bern~dona stal sa verejným žo

brákom. OtCOiva pýicha nemohla byť tripkejšie u
razená. Starý kupec za každým, keď stretol svoj
ho ~yna, prepuka:l v 1klianie. Františka sa to bo
lestne dotýkalo a preto brával so sebou. na žo
brotu ,starého chuď-asa. Keď mal postretnúť Pe
tra Bernardóna, p.okľalkol _ Fra;ntíše:k pred svo~ 
jim. druihom so slovami: « Požehnaj m;a, otče! ». 
A prijal starcovo požehnooie. 

Tiež Angelo (~ítaj: An~lo) , rniliadši !brat 
Františkov, ,pri kažďom stretnutí robil si z neho 
žarty. Raz v •zime na rannej, om~i, vidiiac.l ako .sa 
trasie c.hla<lom, povedal svoJrnu súdruhovi: « P:o
#adaj h(), a;by ti predal za halie:t potu ». Fr,anti
š-ek, počujúc poznámku, bystro odvetil : « "Nie, 
nie. Svoj pot predávam o;yeľa drahšie svojmu 
Bohu». 

Zatiaľ s pomocou ľudí dobrej vôle ib0la dq:kon
čená oprava kostola sv::. Damiina. N~ dovŕšenie 
diela si umienil František zanoohať kň.azovi väč
~úu násobu oieja pre kostolnú lampu. Keď oňho 
![)'ľOSil po domoch, vošiel tiež do pal:fuca, kde prá
ve konala •slávnosť. Boli Ul,m shromaždení skoro 
všetci jeho priatelia. Poznal ich PQ hlas~h už 
,za dveŕami. So:vre:fo sa mu $t'.d~. Váhal ~kto 
, -sa mi ukázať. Teprv keď prešiel dom, vzchopil 
sa ·a hanbiac sa za svoju zbwbelqeyť, vrátil sa 
zpäť'. Pr.~d všetk:ýnri sm·o~ažden_ými vý~ na:j,
:prv svoJu slab<>&ť a prosil o 0leJ ta;k v.mene, ze 
nikto jehožia<lostr nemohol ·odop'riet. 

Potom opustil sv. Damiána, ruby po~ra9oval v 
oprav,e iných kostolov. Najprv op:cavil k~tolik 
sv. Petra a potom P. Marie v Pordl\llrltule, zva
ný tiež' P; Marie Anjelskej. 
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Považoval opravu kooto1ných stavieb za hlav
nú úlohu svojho života. Telesná práéa·oo.menená 
chlebom a modlitba v samote mu dostačovaly. 

« A idúcky kážte... >) 

Raz časne ráno prižiel kňa:z od sv. Damiázya do 
Porciunkuly slúžiť. sv. omšu v noiVoopravenej ka
plnke, ohcejúc sa týmto spôsobom Františkovi 
odvďačiť. Bdlo to 24. februára 1209 na ·sviatok 
sv. Matúša. Vo chvíli. keď sa kňaz obrátil, aby 
čítal evanjelium, zdalo sa Františkovi, že foje 
slová. Ježiša, ako hovorí priamo k ne!l;l.U: 

« A idlicky kážte a riekajté: Pňblížilo sa krá
ľovstvo nebeské. Nemncných uroravu,jte, mŕt
vych krieste, prašivých očištu.jte, diáJblov vy
háňajte; darmo ste dostali, darmo dávajte. Ne
majte . zJ.a:ta, ani striebra ani medi vo svojich 
opa:skqch; nie kapsy na ceste, ani dvojho oble
čenia, ani obuvi, ani paličky, lebo, hoden je ro
botník svojho pokrmu. A do ktoréhokoľvek me'
sta alebo mestečka vojdete, dopytujte sa, kto je 
v ňom hodný, a tam zo.staňt~, kým neod-íte. A 
keň vojdete do domu, pozdravte ho a rieknite: 
Pokoj tomuto, domu! » (Mt. 10, 7-11). 

Františeik vždy považoval čítanie on.oho evan
jeli~ za ·zjavenie Božie: <<_ ~ám Hospodin mi zja
vil že mám žiť podľa svätého evanjelia ». 

Óprávca. kostolov mal ~a stať aipo.štolom. Od
hodil palicu, opasok, mošinu i obu~. Bol pripra
vený ísť svetom ako ,hlásateľ, Veľkého kráľa1 
niesť mier a hlásať prichod Pana. 

(Pokračovanie) 

Preložil: Eugen Vesnin. 
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Nádeje z Ríma 
, Rím má v;ľa neobyčajných vecí, ktoré nevidno v iných me. 

stach. Nemyslun na .Sv. Otca, alebo na svätopeterskú baziliku; 
na Koloseum, alebo na iné pamiatky z kresťanskej alebo pohan
skej minulosti. Neobyčajných vecí nájdete dosť každ'ý deň aj 
na rímskych uliciach. Len jednu 5cpomeniem: -množstvo boho
slovcov, ktorí v menších alebo väčších útvaroch či už po troch 
alebo po šiestich sa ponáhľajú kamsi: idú do školy. Ich živým 
rozhovorom by ste asi neporozumeli. Hovoria najrôznejší.mí 
~~ami._ ~kú:sený Rim_an yšak už podľa fatiby pásu rozpo.znáva 
Je~o~ve sk~1pmy. Vie, ze bohoslo:vec .s modrým pásom ho po
rozumie špamelsky, alebo sa mu prihovorí americkou anglíčinou 
vie, ·že bohoslovca so zeleným pásom môže osloviť .poľsky ak 
však na zelenom páse má dva žlté pruhy, už musí hovoriť p~rtu
gailsky, atď. Niekedy nenačim ani na pás pozerať: stačí si všim
nút čiernu alebo žltú tvár, alebo trocha šikmé oči a vieme už 
že sa po slovensky a:si nedohov-orime. ' 

Stane sa vám, že stretnete menšiu skupinku s červenofia
lovými pásmi. Chceli by ste sa čudovať, či majú v Ríme takých 
mladý,ch mo11sigu1oroiV', ale len. na chvíľu. Poteší va-s - a trocha 
aj ,prekvapí - slovenský hovor; a hneď viete všetko. Sú to naši 
slovenskí bohoslovci, ako idú práve na Laterámsku univerzitu, 
alebo na vychádzku. Bývajú v Kolégiu sv. Jána Nepomuckého. 
Nové Kolégium bolo postavené r. 1929. Slovákov v ňom bolo 
doteraz dosť málo. Až po poslednej vojne sa ich naschádzalo z 
rôzny:ch diecéz Slovenska sedemnásť. Od r. 1945 vy,šlo z Kolégia 
už dvaná:sť na1šich kňazov a ďalší sa pripravujú. Veru požehna
né boly Vianoce v Svätom roku 1950, ·keď bolo vÝsvätených 
naraz 6 Slovákov. Naša :ra.dosť bola veľmi veľká, pretože pri
náša svetlo nádeje v časoch, keď vo vlasti naše nádeje - kan
~dátov pr~ kňazstvo -;- obliekli ~o vojenskej rovnošaty, a tak 
un zah~tah cestu k oltaru. Aspon - a;ko dúfame - na čas. 

Radujeme sa s na•šími novokňa:zmi a želáme si, aby zosilnel 
slovenský hovor v rímskych uliciach; a:by sa viac mlad.'ých Slo
vákov opásalo červenofialovými pásami - v Kolégiu je miesta 
d~sť - aby yyr~stlo v blízkosti ľet:r-ovho Stolca viac verných 
knazov pre nas l ud, v ktorom chcu dnes udusiť vernosť k Rímu 
a Sv. Otcovi. 

s. o. 

Pápežské Kolégium sv. Jána Nepomuekého v Ríme. 

Katolícky obzor 

Vyhlásenie Posv. Kongregácie 
konzistoriátnej. Posv. Kongregá
cia Konzistoriálna vydala dňa 17. 
marca t. r. toto vyhlásenie: Už 
od mnohých mesiacov boly v 
CSR porušované práva Cirkvi 
mnohorakým a neslýchaným 
spôsobom. Ničomne boly napad
nuté mnohé cirk. osoby, miest
ným biskupom bolo zabránené 
vykonávať ich úrad, boly im od
ňaté ich pastoračné práva. Bi
skupské úrady ako i benefícia 
cirkevné baly uzurpované a ude
lené votrelým osobám, a to z 
ľubovôle 1aiko'V, opovažujúcich 
sa miešať do cirkev.nej správy. 

Okrem toho mnohí duchovní 
a rehoľníci 1boli zbavení slobody. 
Niektorí biskupi boli s boha
prázdnou opovážlivosťou pohna
ní pred svetského sudcu a uvrh
nutí do žalára. Nedávno zas 
pražský metropolita J. E. Msgr 
Jozef Beran, už dlho väznený vo 
svojej biskupskej rezidencii a 
úplne znemožnený vo vykonáva
ní -duchovnej právomoci - bol 
zl-očinne odvlečený zo svojho síd
la a zo svojej arcidiecezy. 

Všetci tí, ktorí spáchali také-
to delikty, sú tým samým postih
nutí trestom vyobcovania z Cirk
vi, zadržaným sv. Stolici jedno
diuicho alebo osobitným spôso
bom, podľa rozličnosti ,priestup
ku. Deje sa tak s nimi na základe 
jestvujúcich posv. kánonov: 1. 
Súto páchatelia, ktorí postavili 
biskupa pred laického sudcu. 
(podľa Kn 2341); 2. páohatelia, 
ktorí ná/silne siahli na osobu bi
skupa alebo arcrbiskupa. (Kn 
2343, §-3); 3. páchatelia, ktorí 
priamo alebo nepriamo znemož
nili vykonávanie cirkevnej moci 
s použitím svetskej mod. (Pod
ľa Kn 2334, n . 4) ; 4. páchatelia, 
ktorí snovali nástrahy proti zá
konitej cirkevnej vrchnosti alebo 
sa usilovali akýmkoľvek spôso
bom ju vyvrátiť (Dekrét poov. 
Kongregácie Koncilu z 29-& 50) ; 
5. A napokon všetci tí, ktorí ob
sadili, dali sa dosaJdiť alebo si po
držia cirkevný úrad, hodnosť a
lebo 1benefícium bez riadneho 
cirkev,neho ustanovenia, vykona
ného podľa predpisov cirkevného 
zákonníka. (Ten istý dekrét). 

Preto Posv. Kongregácia Kon
zistoriálna vyhlasuje, že všetci, 
ktorí mravne čí fyzicky spolu-
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pracovali pri pá-chan:í vy;p<;>Čita
nýc:h deliktov, ·alebo maj.i na nioh 
úča!Sť v smy-sle Kn 2209, §-l-3, 
uyalili ,na seba trEzst vyobcova
nia z Cirkvi, . ktorý· ich bude stt,
hať dotiaľ, kým i~h apošt olská 
Stolica nerozhreší. Card. Piazza 
v. r. Msgr Feretto v . r . 

Austrálski Slováci u lm.rdiuála 
Gilróya, Nájvyššf predslaviter 
cirkevnéj vrchnosti v Austrálii J. 
H.rn. hdp. ká.í'd.i'nál GilrQ-y, arci
biskup v Sidney, prijal dňa 6. 
februára t. r. na zvláštnej au
diencii delegáciu Sdruže:hia áu
strálskych' Slovákov. Delegáciu 
uviedol amerieiký ·Slov.ák qp. Ku
šnierik, ktorý účinkuje v Sydney 
a zastáva fu:nkdu du:cho-vného 
radcu SAS-u. V del~.á-cii boli 
p .p. Ján Sečanaký; úsťredný ta
pomnik, U. G. Úobano.v,, tlač0:vý 
referent, J. Spaµ.ko, ~(>;Ciálny re
ferent a I. D1J,bravec, kultúrny 
referent. - Del€igácia tlmočila 
hlbOlkú oddanosť: slovenských 
katolíkov sv. Matke Cirkvi ·z prf
ležitosti ~údenia slO'Venských 
biskupov a poprosila Jeho, Emi
nenciu o otMYskú .ochranu slo
venských utečencov, žijúcich v 
Austrálií. Súčasne vyslovila 
úprimné žela:n_ie -všetkých tu
najších katolíkov slovenského 
pôvodu, mať aspoň jediného du
chovného-SlováJka, keďže dp, 
Kušnierik j~-viaza:ný .svojou far
nosťou. Jeho Emin•encia ;prisľú
bila urobiť všetko možné, aby 
túio pro~°Qu splniť. So živým 
.'t.á'Ujm:om vyipočuI. mfOTnláieie· ·o 
slove:nskej problematike a o 
hrdinskom odpore s1o:ven$ého 
národ;,i pŕoti boľ-šeyfokem.u tero
ru . a jeho-prisluhovačom, ako ·i 
o úsilí slovenskej erp.igracie za 
obnovenie slove-n.$kej štlttnosti. 
- K sna;he o založenie Sdruže
nia slovenskýGh katolíkov v 
AJUStrálii sa Jeho Emin~ncia vy
slovila kladne. Po obdarovani 
deJegä.tov sv. ruiencom J. Em. 
n:dp. kardih'á.l Gili-oy udelil svoje 
požéhnanie tnp-iacemu 11ároq.u. -
uoo. 

Proti zitásilňova~tlu prirodze
ných práv člov~lm. K0ngres 
predstaviteľov katolíckych med
iinárodnýé}1 orgániz.áéií, ktorý 
sa nedávno •$končil v hoľrundskom 
Utrechte, priJ?tl'avil :r;-~olú:ciu, 
ktora rozhorčene o4sudzuje, ne
hanebné znási)nenie prirodze
nýcih práv:: človeka ·komunistic~ 
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Štácie v liturgii velkého pôstu 

Sm.e zriova-vo veľ-lrnm pôste, ktorý je v Cirkvi od starodávna 
p~v.ätnou dobou, 'zasvätenou pôstom, -poká.nim a každodennými 
bohoslužbami. Dnes liturgiťké 1hnutie dalo• mnohému .z vás do 
rúk misál, 'Z którého môžete sle(k)vať c-elý 'beh liturgic1J{ého 
roku. Keď si otvoríme ~ál na popolnú stredu, :na začiatku 
~vätej omše nájdeme ·zvlä:štny nadrpis: Sfatio a;ď S. Sabinam, 
štácia u sv. SaJbí;ny, nasledujúci d~ň Statio ad S. Georgium; u 
sv. Juraj'a, ďalej u sv. Stefäná; na w0hu Ooeliu, alebo ~_šte zau,
jím.avejše u sv. Kríža v J~rmz;a.leme. A iste µi.nohí z vá:s si už 
pofožili otá,zl{u: Co to ·znamená, čo sú to tie Štá:cie-? 

.Najl'.aliijie to poc1\opí t ~m, čo môže prežívať ce'l'ý riôst s li
turgiou v Rím-e Vám však, lbratia, čo1 ste roztratení po celom 
svete, nie; je možná návštev,a Večného mestiá. Chcem Vám teda 
8$pťlň v ikrátkostí nŕeco povedať o dej,wnom vývoji a o dnešnom 
spôsobe ,pobofuo~i v šta,c~ovom kostole! 

V Ríme už v cfuuhom - a treťom storočí, 1keď sa rozmnožil 
počet veriacich, odbavovaly $a iboho&l.lŽby na viac-erých mie$ta,ch, 
v súkromných dômoch niektorych bohatšíeh ~resťanov, kt<?rí 
p:re -ten cieľ venovali ruaj,pmr nejllikú izbu, neskôr celý dom~ 
:K:aiždé také miesto mal na staro~ti jeden kňaz (ipresbyter) . Tie
to prvotné kostoly -sa volaly « 'l'ituil presbyteraleS » a boly 
a,kpby naše mestské fary. Po mil-án_sko:tn edikte r~k:u 313,. keď 
cisár Konštantín da,J. Cirl.wi slobodu, na tý,ch i~tých miestach 
kresťania začali stavať verejné chrámy, starokresťans1ké bazi
liky, Na cfäyč,ajné nedel.'né . b()hosluzby veriaci sa shromažďovali 
ka2d;ý v ,s.vojom ohráµ:ie taQ{ ako ,aj my dnes. No na veľké sviat
ky ·a v iti.é posvätné, doby, · alw je advent, kántrové dni a veľký 
pôst, shromažďovali sa o.kolo svojho biskupa, pápeža, ktorý 
odbavoval -bohoslužby sám. V takéto ~i určili ch.rá.ni, kde p.ápež 
bude slúžiť a kde sa :rn.á ľU<} shromaroiť a práve ten chám sa 
vólá štáda. 

V misáli máme dv:a cykly štácií: _cyklus vianočný, obsahu
júci nedele acwentu a hlav1né vianočné sviatky a cyklus veľko
nočný -~ - neq.ele Deviatnik až ,po, 'furíce. Osamote stoja kán
tTové a prosebné dni. R-ozum.ie sa, že na veľké sviatky a v nedele, 
keď všetci museli počúvať sv. omšu, pre štáciu vyhrali naj
väčšie chrámy, ako sú baziUka sv. Petra, sv. Pavla, sv. -Já'l;la 
v Lateráne, sv. Márie Veľkej (SneŽfilej,), sv. Vavrinca, sv. Kríža, 
12. a-poštoiov a tie sa stále striedajú. V 'pÔSte však, keď sú bo
hoslužby aji v.6 všedné dni, za štácie sú ur-Čen_é všetky mestské 
kostoly, ciže ti;Wly. Zo ~etkýcn. štácií sa udržaly v Ríme až 
dodnes len veľikopôs.tne, kým iné sú už iba historickou spo
mienkou. 

Pq.zrime si teraz, aiko sa ,0:qbavoyailý ~tácie k~dy.s-i a -ako sa 
.odbavujú teraz. Icll pôvod: siaJha až; do konca 4. st;oročia, V 5. 
stor~čí · štád&vé d1:rá~y rleboly e:šte 1preS:ne. určené .. Určili ich 
príležitostine a ·si-ce . t~k1 že. subdirukon. kµ ltorucu sv. omše nahlas . 
ó:zriárnil v~et~ kd~ ibiu,de· štácia ·zajtra. Veľkým roZJširov:ate
ľom št:w-ií bol p~pež !,'V. Gregn:t Veľký, spraV1+júci Cirkev okolo 
roku 600,. On p.rvý pe:~e Ul';>tanovil štáciové kostoly a jeho 
r~h sa zachoxáva až dodnes, ·tak ako to nájdete v tni~äli. $tá
cia v čase Gr~ora. Veľ ké}19 p(:f.zos.táv·~a z pFocesie, Iitánň a . zo 
sv:· omše. V nedele ·a v sviatky procesia :sa p0bla. od pápež,s.l{ého 
pali!ica v Lateráne, 21a.spevu žalmov· a litánií iku v-šefä~ sv,äti-m. 
V pôstei voiv~_e&,i.é dni, bol 1.j.Sta.no-Véný iný ·bľízky k-0stol, \{desa 
mali ve.riaci ·-sbromaž<;liiť , z-vany « Aď coll09:tám ,». S~ .prišiel aj 
pá.~ž, pomotllil~,sa- m-Odlitbu; zvanú prá;ve-pr~-to. kollelqa {ktoré 
meno, sa zaeho.valo v misáli až dodp.eš) :, a odtiaľ ~a, p,ohol sprie
v:oo'·.na čel~ ,s ~ií_žom, za spevu litánií d0 ,koStola qtrešnej :Štáeie. 
Keď.1že· kQstol Kole~fy-bol vzqial-ený od _$táci_e asi štvrť ,kotliny, 
ked' ľ-ud:ia vošh do chrámu, e:š'te dokončievali Sl)€V .litánií a kon
cové· Kyrie elejson, a . tým sa vlastne začínala sv. omša. Dnes 
sa .z iitá:nií ,zachovalo vo ~v. omši len Kyrie tilejson, ale na 



Bielu sob@tu a na vigiliu Turie máme pôvodný obrad, keď li- kými režimami. Na sjazde sa 
tánie sú začiatkom sv. omše hez introitu. Medzitým sa ip-ápe:ž zúčastnili ,predstavitelia 80 ná.
obliekol ~ začal sV'. omšu za asistencie presb,yterov zq všetkých rodov a 22. medzinárodných ka
titulov. Na evanjélium mnohí pápeži povedali homiliu čiže ká- · toliclcych organizácií. Rezolúcia 
!Zeň, a.iko to máme zacllované ·od s.v:. Gregora. a! hi.ých. Na k0nci vyhlásuje, že postup despótic
subdia,kon oznam.ovál štáciu nasledujúceho dňa kých režimov je, 0'dp0"rným vy-

Prvá pôstna štácia, ·zvaná «'in Capite ieirunii » je u sv. zý,va:ním, hodeným do tvari i::e
Sabiny:, v staroby,lej barzjlike n;a A ventin:e, ktorá sa dnes skveje lého ľudstva. Potom rezolúcia 
y pôvodnej, an.tick~j j.ednoducho:Sti, Máme zachorvaJtlé podrobné yYratúva yšetky násilia, ktoré 
opi~y, ako sa tam odbavovala štácia. Chrám' shromfuŽdenia « ad s]Í n;a dennom poriadku v kra
collectam .►> je svätá Anastázia n·a úpätí Aventina. Sem s:a s,hro- joieh za železnou oponou: Vyh
maždil ľud a aj ti, ktotí pre veľké hriechy mali cez pôl'>.t konať nanstvá, deportácie, koric.entrač
verejné pokánie. Srali b.osí a odetí v kajíúcg rúcho ;Pri vchode do né-. tábory, nútené rpráce1 žaláre 
c.hránľu. Tu sa preds~avili -<biskiupo;vi •a ži~dali ho o pok$,nie. Na policajný teror, okra,<J:nutie-rodi
to ich vovied!li do chrámµ. -,za spevu kajúcich ža1mw, k<le i;m bi· čov o .právo na výchovu vlast
skup uložil pokutu •a posypal hlavu popolom. Potom ich vypo- ných detí a n€tsilenstvo na slo
vedal z chrámu, takže mohli len zvonku pri Vchode iprasiť o .mod- bode svedomia. « Deklarácia 
litby vchádzaJúcích. Rozhrešenie dostali len na Zelený štvrtok. základných ľud-ský~h práv, kon
Na to pápež posYipal hlavu popolom ·aj osMt.TJ.ým a ·začala sa či utrechtská rezolúcia, nemá 
procesia, v ktorej ,pápež a a:j iní iijli bosí. Uberala sa ihore vtšk01;n naďalej zostať len ~drapom pa
Aventinom do sv. Sa:biny, kde dokončili spev Kyrie elejson a bo-· piera, ale musí sa stať predune
la sv. omša. Tým sa štácia skončila. tom mediinárodnýc'h smlúv, pod-

Trocha pozmenený je ,spôsob tejto pobožnosti dnes. V ur- porovaných spolóčnými sarikcia
čitom kostole - na pr. u sv .. Sabíny - je slávnostná sv. o~a, mi Organizácie .spoje.nych náro
obyčajne o devfatej. .Popoludní o ·št<Vrtej 4ocline kň.a;zi sa modlia dov ». 
vespery a kompletórium; p,o cirkevných hodi.IJkách i,c:le kajiúcn.a 
procesia 'll!licami A ventin~. Vipred1J, klér, za ním rehol'nice . a ye
.riaci a všetci spolu spiev-ajú litánie ku všetkým svätým. Keď 
.sa vráti ;procesia z,päť do kostola, ,&pievajú veriaci stdedavo . s 
asistenciou kajúcny žalm« Smiluj sanadomou, Booo ... ». Pobož
snosť sa končí spevom hy,mny o sv. Križi. a pdslušneu !llodlit:bou. 
Namiesto stirbdiakona ma!lá . talbul'ka ,pri kostolnej, briµie ozna
mtuje : « Zajtrajšieho dňa šta:cia bude u s,v. Juraja ». 

Toto sú štácie. A:ko sine videli'., pôso:bily aj na výv:oj dnešnej 
sv. omše vo všeoboonosti ,a iZVlášť na vývoj, pôstnej litur,gié. Kto 
chce dnes z misála sledovať pootnu liturgiu aspoň v ktá,tkesti 
má poznať štácie v historickom a v mieštopisnom ráirri-0i, aby 
mohol pochopiť liturgické modlitby. Tieto štáciové pobožn~ti 
pápeži -rímskym veriacim 'Veľmi odporúčali. Tu máte možno pri
pravenú námietku: « A Č(ľrtlY z. ostatných miest a národov?» 
Dn.ihá . .skutočnosť všaJk 1n.edcwoli vá:111 ďalej hovoriť. Dnes je v 
Ríme toľko klerikov a kňazov zo všetkých. ~ároďov s.vet?,, že 
môžeme hovoriť, že všetci veriaci - aspoň v zástupcoch -
zúč~tňujú sa kajúcnych rpro<:esii a modlitieb v Rírme . . Aj vy sa 
môžete v mysli prip~jiť k .bohoslovc.om i kolégia Nepomucer.a a 
k duchu rím,9kyoh veriacich. 

P. MichaJ.Lacko, S. I. 

Slovenské du~hovné vydania. 
1. « Nanebo.vzatá »,, sbierka, pcxucfoýéh statí O· naj.vážnejšej" 

náboženskej udal~ti ,ruµíích dní, ktorá zaujWa kažctého kateilika.: 
o do~ Nanebovz:atia P . M:arie, vy:hiáis.enej sv, Otcom Piom XII. 
v Ríme 1. novembra 1'950. Vyšla ·nálp:aďom Op.á;tstva Slovenseych 
Pteov Benediktínov v Clevelande•, Ohio, v USA; 

2. « Prame:ň života.», modlitebná,· kriiha pr~ 1?lovenských 
r~k,o,.. a gr,~ckó,,kafoliko:v ·.v; cudzin~, Obsahuje poučenie ó du
chovnom živote, litui:"gické texty latinskej š'V'; On;i.še, v sloven
skom preklade a slovari:skejSlužbý Bbže:j v sfaroslo,venškej reči, 
state z Evanjelia..t;10r ned~le 8i sviatky a'.ko aj :výbeŕ žnámych 
du,chovných pjesp:í. Vyjd~ poči:atkqm leta- nä,k,tadom Holandskej 
odbočky Sdr.uženia sí.ovenskýgh ka:tolfokych ~štud.ento\: v zahra
ničí. 

. Zaujemci o treto ·vzácne. _kniŽky sa môžu hlásiť na adresé: 
RIM, CaseUá postale 100 B, Ronta, ltalia. 

Blahorečenie pápeža Pia X. 
Rímska katolícka tla.č ozná;mila . 
že blahorečenie pá:p,ež::i; Pia x: 
bude v prvú negeľu po, Turíciach 
t j . 3. j6na: 1951. Na teu (leň sa 
čakajú viaéeré pútnické výpravy 
~elen z Täfian.~ka, ale i z celého 
katolíckeho ·sveta. P:vogramuje 
sa tiež osobitná kňazská púť. 
Beatifikácia Pia X . teší sa veľ
kej pozornosti, nakoľko vo Več
nom meste; a najmä vo Vatiká
ne: Je ešte mnoho osôb, ktoré no
vého blahoslaveného poz,najú 
osolme a ma:N, ho v ži-v-ej pamäti. 

Ak chcete niekomu uro
biť t,rvalú rado,sť, pted
pmťte mu časopis 

'" 1n, ,,,m,,,, 
Je t.o jediný slovenský 

katolícky ·mesačník v Eu
rope; Informuje, poučuje, 
zabáva a prináša krá..'>;,ie 
obrázky z V ooného Mesta, 
za;li.ráničia i domov.a. Pred„ 
pla.tné na rol{ len ; doláre. 

Adresa: 
« RIM·» 

CaseJla poStale 100 B 
Romar, Italia 
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Z RľMSK.EJ tRONIKV 
Piatok, 2, febn1ára. - Vo. V~tikánsko,m. Apoš

tolskom paláci konala sa tradičná slávnosť ve
novania umeleckých hr.omničiek s,v. Otcovi. Zú
častnif1 sa na nef predstavitelia rlmskych kapi
tíil, bazilík, na.rodných chráhfov, rytierskych rá
dov, seminárov, kolégií, reholi, cir~evných ústa
vov a niektorých privilegovaných bratstiev. 
Nedeľa, 18, februára. - Vo Svätopeterskej 

bazilike bola beatifi~'ácia t·aliamskéb,o mision-ára 
Albericha Crescitelliho, umučeného r. 1900 v Cí
ne. 'Predpoludnún bol v rámci abvykiých obradov 
prečítaný beatifikačny dekr~t a ódslµže:aá ponti
fikálna sv. o~ša, pop.oludní sv. Otec Piuš XIL 
sišiel so svojho paláca 'do baziliky, aby si · uctil 
nového blahoslaveného a prijal tradičné dary, po
zostávajúce z_vyča,jne z úmeleckých relikviáxov. 
NaJkol'-ko telo bl. :Albericha Crescitelliho bolo-roz.
sekané a hodep:é -do rieky, relikviáre venované 
sv. O~covi obS'al).ovaly miesťo telesných pozostat
kov iba klJ_sky kňazského rúcha no\Tého blahosla
veilca. 

Pondelok, 26. februára. - V .gymnáziu << En
nio Ql.iirin0 Visconti'» holy oslavy 400. výročia 
založenia Rímsk~ho kolég1a, z ktorého íiesk_oršie 
vznikla chýrna Pápežslka Gregorova univerzita. 
Rímske ~olégiulll založil sv. Iginác z Loyoly a pô
vodné patrilo j.~u:itom. Teraz ho vlastni talfá-n
ský štátľ ktorý v ňQm rnpiestil viacero- kultú.r
ny;eh ustano~izrií._ V Rímskom kolégill študovalo 
viacero význam:'.ľ;l.ých ta:lianských rehoľníkov i lai: 
kov. Tiež terajší papéž Pius XII. je odchovancom 
spomenutého kolégia. 

Pia.t-Ok, 2. marca. - Sv._ Otec pápež Pius XII. 
mal 74. narodeniny a súčasne slávil XII. výro
čje svojho _poyýšenia na pápežský prestol. Pri 
te-j/to dv-0jiťej prí:ležttosti aj tohto, Toum pri
šly do Vatikánu stovky pozdravných telegramov 
a listov z celého sveta. Medzi veriacimi, čo po
slali sv. Otcovi zvláštne gratulácie, boli tiež niek
tori.na~i čitatelia. Pán Andrej Funtal z Pittsbur
ghu pri,pojil ku gratulácii aj peňažný da:rček. 

Pondelok, 12. maľoa, - Z príle-žitosti XII. vý
ročia ko,runovania pápeža Pia XII. v Si.xtovej 
kapll}.~~ Vatikánskeho ApoštolsJého p~lác~ boly 
slávnostné ď;;vkov-.né bohoslužby na ktorých, sa 
zúčastnil aj ·sám sv. Otec .s celým sv:ojim'cirkev
ným a svetským· dvorom. Po ,bohoslu~bách sv. 
0tecc V:rátil sa do ~vojho vznešeného ;hytu, k'de po.a. 
kr:a;čova1 v no-rm;áJnej pTáťi. Vo Vatikáne sa však 
neú,rad9-;valo1 J~oo V;ýročw korunovania pápe
žov-40 $:;i: p:okladá:z_a_ štátny sviato!c. 

Ned~ľ~; -25 mál'oa. N~ 'Svätopeterskom ná-
m,esti hql;.i, odslúžena po.ntffilkáln~; .sv. om.š-a pre 
.riínsk,y<!p_ V'eriacich a pútnfäov, ktorí: ~-pI'i:težito:
sti Veľkej noci prišli do R~~ Po sv.omši. p'ápež 
Pius XII. vystúpil na von:fuajší balk-óri. vatiikán
~'J.{-ej baziliky a ua-elil prít-@rň.nýip. i !Celému kať6-
lick~mu s-vetu slávnostné pôžéhnanie zv. « Urbi 
et Orbi ?>.<Povédocl tiež do rozhlasu príležit9stnú 
re·e, ktbrú ·prinášame v ·slovensko-1n prek1ade v 
rubrike « lD.aS' s.v . ,Qtc-a ». 
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Slovenskí Katolíci, Pozor ! 
Slovenská Kultúrna Spoločnosť 

própri ·svojej kulttu-nej činnosti dodáva do 
cudziny za výhodných podmienok: 

1) náboi.enské predmety všetkých ďru
hov: rnžence s krížikami obsa:hujúcimi 
zem z :rímskych katakoml?, meda.jle s po
dobizňou sv. Otca, agnulteky., sväté obráz
ky, krížiky atď; tiež pápežské požehnania · 
na UD1elecky upravenýéh pergamenQCh., oz
dobepýeh podobizňou sv, Ot.ca ale_bo vyo
brazením :rímskych odpustkových bazilík 
vystavené na meno jednotlivcov alebo ce
lej rodiny v slovenskej, alnglickej alebo kto
rejkoľvek inej ľeči; 

2) náboženské a-kultúrne pamiatky nie
len z Ríma ale aj z iných pútnickyeh miest 
(Ass~~' Loreto, Sv. Zeme, Lourdes, Fati
my atď.); 

3) celé kostolné zariadenie: oltáre, so
chy, mozaiky, kríže, korúhvy, zvony atď.; 

4). liturgické potreby: bohoslufobné 
rúcha-, omšové knihy, kalichy, ostensória 
,atď.,; 

5) organy, harmónia a iné hudobné. 
nástroje; 

6_) gramofónové dosky s reprodukci~ 
hliµiolt1 svij.topet.erských zvonov a pápež~ 
t?kého požehnania « Urbj et Orbi» (mestu 
Rímu a celéffisu sv:ett1), pápežských boho
služiel>,. cirkevných i svetských hudobných 
skladieb, afd'.; 

7) filmy o Sv. Rolm a iných nábožen
ských a kul,túrnych udalostiach v Ríme.; 

8) vatikánske známky, mince, medájle, 
atď.; 

· 9) toologicl..,í, filozofickú a inú odbor
nú lite.-atú.rlcl (~by, časopisy, atd'.),; 

10) umelecké reprodukcie maliarskych 
i soohá.rskycb diel z vatikánskych, talmn
skych i cudzích verejných i s~kr001nýeh 
sbierok; 

11) kňazské i reholnícke potreby: b~~
viá-re, reverendy,_ birety, cingulá, ,koláre, 
náprsné kr-íž.,e,, p.rst.ene atd'. 1 , 

O:krem. toho zariaďujeme pob.yt s odbor~ 
ný-nn spriewodca,nň pre slovenských pútni
lfóv ,a turistov nielen v Ríme ale aj v iných 
taliimskych mestách. 

Oznamte nám ešte dne-s- svoju potrebu, 
áby sme Vám mohli predložiť nájvýhodnej~ 

, šťu ponuku. Sme pi-vá a jediná slovenská 
firma vo 'Večnom Meste, ktorá Yás obslúži .,. 
k_ Vašej plnej· spokojnosti. Z'\ilá;štne sl'a-zy 
poskytujeme- odberateľom ČSiSOpisu «Rím». 
Píšte· s; d..ô:verou na adreSu: 

«n,IM» 
,Oasella Post.ale 100 B 
Roma.1. Italia 
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.CO ,NAM ., PISU? 

«--0Riin » sa. stá.~a; sí:ovenš)eyrn .svetovým 
~sopjsom .. 

~risbl.m_,, Vie., ~:u;St;f~ii .- Cítal SJJm -« _Rím » 
ešte v Nemeeku ... Teraz sa mi 4-0SWy do rúk 
po.sledné šisla ~ JI: ·rOOJ:).Íka -a -inuslm Vám gra
tálov.a:f, :lebo jeho úroveň je omnoho vyššla, jér' 
ho bbsab. je peatr'ejši ~ii. FVÝ rool(Úk. << Rím..» 
sa stáva; sl0-jen$kým. ,svetovým ~~opisom. Dú
fam, že ho dostanem v kráfä:-0ro ť:a.šce ! Pok-ú~ 
~a. aj ja filsk'a.ť-vá.m nejaJ{ýah •nových predplatite-
l'ov: - E. J. Dur;iák. - . 
Ch% byť powro1¼1:CÍÍll ina.jal,iom. v .ru~e-j Abike 

'Jôha:nn.esbm~; .Jbžná A.fdka - Fredov~tkým 
Vám po.sie}am ve_l'a -pozdra:vov .a milý:e:h SJrt:Jtri.ie
nok, na váis·z tohto člertieho k-0ntine.ntu. .. P0 ták
mer -mesa:č~e-f piavb~ ptjplulj Srtl,e-~ dňa 13. s~
ten:iJpra m . .,r. do nupl;r.:w u) ()dlq~' ~orn J>Qkračov!l 
autom ·do Johannesb~!"g1.t. 1loja ce~ta'. z ltá
lie d-0 .Dut:b4P,u bflla v~m:i zaujímavá, a bohatá. 
Jia rôziie zážitky. J1,1žn,.á 4frika je veľmi pek~ 
a men.o-\/ite Johann~bUW:g ako aj. Ka.pské ni~to 
stí veľmi kr~~e a m,4érni m,~stá. S~m šťastný. 
t.e môžem {)päť praoovať v ·~jpim odbore ate
šte sa z. výsledkov :r;noj~j pl'j'Če.- ~lqvákov je 
tuná ňiálo, ba myslíw, že stm iba jediným v cele-j 
Juz.n.e.,j At:rike. Chcem pyť pózo'.rá.Vit~Ím ma:J~)r'Qm 
pre EJ.ašjeh kraja.n0v, ikt~ri tuná položia, ra.o nplrn 
I).a tomto-· veľmi. zaujtmav.0m kócntinente, ľ.u
tuj.em v~"ľmi-. že S6'D.- si néd9vierol aj dajaku ~e
nuš;kú z E.urôp1, n~qtko ~vot ·pr-~,, slpbbclň.~p:o 
riuád:euca je tun,á,' ta;kmer .nem.ďžný. / R- G. 

Sleduiu s veľkým ,ZQ.~j~om .ná.š, ~MVis. 
~ Clermont-Ferrand, Ftancúzsk-o- - V~ cél'lný 
easo;pis .g1edujem.e s veľkÝbl- zálujmom a si _ho 
fym~ij:uj~me med0j -sebou. Je j~~ tlač.®j1D, 
~O'V~n.'l ~uropský~J;i. ~l<:V~OY:,, -a ' ~lom ~,:n~zi 
Slov.aik:rrn, p:0ztrú:s~ýrn1 vo vs~tky:eb. korunnami 
sveta.,. Ze sa. Vám ~iliilo týchto zaichytiť, je 
jedíneci10-u.. Vaao11 zát>l]l!!1'0.-q a úatyhôd:l~ pm-

, e.ou ... Slo-v~ci..-exula,ati~ s<;lru.žeiaí v · ;.~Unio~ Sle
y,aq-qe en France,._'J> · V ~st pQ-zdra:~jú oo najsrdeč
nejšie-~ ž~la.jú Vp k· V-~~j p.ezi~~ej. pl'áci :111110: 
he, porlsk:eho po-z-e~~.ma. lJvet.,eJn1.te, prosIID, :i 

naše pozdravy, yšetkým :brátom utéčenc:óm. ~i
q.Iéným 1.1.ž, vo v.šetkýeh }.ú.toeh $V~ta. V~Íl. ru ... 
l>rijt-a. jas n.!W}i ~pnl¼te sledh-vaná, l~bo. tä.. p:ám 
jeqiň.~ ppdáv,a zpi'"ávy ~ Wbyte našfoh. - Raj-
m.'1)1.d Ra,Pa.ič. . " -

Poéífil .na mo~i blizkosf. Božiu, 
' Homestead, Pa,. us~ - ~e 25. aUgt\st 1950. 

Ja emigtant é. í051,$tJjí:fu ňfi paluJ1i,~mtgran,t:
skej lodé. ktorä sa; plaví Atlantiekýn1 Oéťá;~om. 

Môže b-Yť asi '.polnoc. Oceäµ je tich:r,. ~o už v 
tejto rciéJlej Q~~ býv~.. Sirôko ďijek-0 ply;ití 
sa hladina n'l:ora ... 

V tiodpal.ubí ~pia ľu;dia. 200 V' lkáŽdej sfil.e ... 
Niekoľkp' jednotliwov $tbjt na ehód,be a tich~ 
sa $hé:V~a, ... A Ja-oe-a.káv~ neqcl'!l, s f,oju prvú, 
nedeľu na mo;ti. ·MotlJ.ím sa. V:~di~ r0izhevo:r s 
r_cytn_, kf!orý. je-~ J?.?ŕe nad jaga.Júeimi ~sa hv!ep
dánu, s Ty:rri., kthrj' ma sp.revadzal v m@Jom 
th\d~L -s: Tým, lrtp,jý ~ g.aľ ~tecbu v k{l.ždom 
utrpení"... JE'Jht> -mo.c. s.a Iiíkde pa.d& neprejavuje
takým "\:;zp.,$uým a v~elm~. spôsc;,,bom alt.o tu 
qp;· mori.,. Mq:te; je ozaj' ·krásne... Je· to zázrak 
~tvorenia ... Tu ·el~.wék ŕniisi ~Honiť hlavu ~ea 
v.šemohúcnos~\lu_S_tv~riteľa .. ,. 'ľl:l ja som počítil 
ozaj blízkosť Božiu .. Ja-r.osl4v F. Pulma. 

V')'V,i,ptji v~1'in:ii peknú a zda.rnp cmnosť _ 
§ydn•e:Y~ N. š. w., ~:gstraJiar- S.lo-venskí emi

granti ·v-,,A.ustrá:1:ij} soskupení v Scl.l't~:ní 1austrál:
seyéh .S!ôvikov (SAS), vyví}~jí veľini peknú a 
zda;r-nú činnoať" vzhľadom na· ti>, ze sú 'R.r.áve v 
~~čt~1J~pth, Jrt1):ré st\'vša,<le Cdk-é. Je~ prvá, slo. 
v~nská 9r-gan,izáeia .na tQmti"i- kontinente a„ zo 

-skt>~mn.ých ,začiatkov rozrástla 1a v pod~ ,«}:>p.
\:loQiék~~ Jl:O' hlavných mesťá9-h aust-rlllim:ych štá
tov-. Na.jžív:šiu ;č:omosť vykázuje o:dlbočka., v Mél
b~urn.e. Y Sydney fe sús.trMeii.ý spol,~o-vý živ9t 
a je,, ~ídllO: _ Ustredia ~AS-u. 'ľwrajší krafania 
majú sveju· kl:Ullovú mie$).psť, kde sa, ~claád~jú _ 
k r~avá.m a po~v~niu. Tu ,b9l o-d,_b,a,v-ovruný 
aj ;Spoločný Stemý večer. z ntbo:žens-lrej strán
ky- :prip,ľávuj~ fä zi:tložeiiie « SôruŽénia cSloven.

,.ských katoijlmv ~. 1ktoré• veríme, utuží spojerµ~ 
-s0„šlovens.kýrril katolíkmi v USA. a s,µme- ~a :ppd
netom k:-užšej ~pqlupľ~J medzi ~10(\T,álcrni v· e,uq'.
zine. N'~boli by Slovici Slpvákmí, k:eby neima.U 
sv,oje bó!hó8'1uibý. Dňa 3.. , deaemltrí\ l,950 bola 
:šlávuostne: odslťlžená PľVá slév:enska sv. omša 
na ·ped'e_ Austrä;lie-~ -v, Sydney, v )c{ä~t<ile St. Fian
tjs1 wľ štvrti ,$1.trry Hills. Sl:~v~ Sl% :n.a -Rej zú,
časµiili v Jhojn,(fj,tp_ poťte .. \e,\o v 'bťulwsti býva l 
niekoľko r.odíp: ~tarousa~-0v, kto-rí v~mi radi 
uvítali. túte.sk.uto.Qll~f. 'ľe1_-az. sú ustálené pravi
deln~ bol:toslúž:by. - DEJ; 

Skupina austrálslcy~h-§loV:áko'V 
pred. kóstolo:ni S'\". F'r:aritišlfa. v $ý4,n:e~ 

••~ n~ Vianoce 1~51 
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-,ZO .ž!VQ_TA SLOV1jN&k.ÝC]J_EJ!LT.l)RN-¼9li PObUJATi V RÍME 

Katolícka Akofa Z~htanitnýčh Slovákov. V ľU
b~~~ c~ Slov~:nský oi>.z.~:r)}: uver-ej;aj}L sme pr:vú 
čaaf @blaši]. ,nóv6~~lo.žetiej ~ Zahl:1a..ni_cr1ýeh 
$lp_vákev. Ter-á,z. prfuó;š;a.me- drunú. easf, v kt©rej 
® uaané -d,ôvotl:y, prBéo IU- Z;t~nie:ay.<:h Slo
-v4kôv b.o1a -.zal-0.že:na : «· Všetci poe'íťť!1j~me . n-e
do_~to'lc ,orgánizáGi.~ na h:í.b.qžensk-om p<i.>h medzi 
na,~lfil Fá.jamr)i. Na. pr. na i~Gb:l-0• ntleste- sa 
sbµ'ajµ_ ť;> ~j~v -vláceri ki'Ía,zi. in.de-, nemajú 
vôbec -kňaza. Ta,kis.fu .aj na -medzi.ni-rodnom k'a.
tolíckom pôli nietp. auto1"ity, "h"torá ~by h&vo-ril'<l, 
v men~ $l~n-skýc-li k-~tolik-ov. -N:a~!ä d:nes, teď 
pr-lroäzen.~ •. ~torlty ná~h<Y slov_emik;~ho kat-ólieiz
mu, ndpp. b~lfu.i>i ~ú vo v~zení, ~usíne as,pofi r~
-prezen.t-áciu., sl®e.ľl:S!tého .katdlicwruu náhlr'.a:diť 
s_pot1tánn:osťou vsetkýélÍ katollkôv-Sl:evákov a 
vyťv~riC . talrú orga.nizáyit't. ktorá. by bola n8.j
'Vý'ŠŠOu cirk~vnóu -autoritqu ,µz1JaP..:á za,. v.b.0dľ1Ú 
hľv~riť v -~en~ s.loyep_~~ych .ka:tol:ik:ovv ~ra
n1čí. - Už jeatvu.júci ~eim.,,čník -'«Rím>> by "Sa. 
stal úradným :Otgatlóm KA žab:raníč. Slovákov a 
spojivom ~étkých s1oy{mských ká:to:líkov v CJUd
zj.ue. Slo-váci-efuigfanťi:, k-ttrff $i· ~buid-(l mô.oť 
p~~latiť tento mtsoR:!§-: pestán.il al'a; mofno.stí 
gratis _ex~µi.pl~. Z--vl!O'I!-u-ti~ ffip,s:o~~u V5i> s-trán
kec l'edak{n.~j ~ ~dministtatívnej jé. roofoné, n:a-
1{._pľk-Q je v Rhn-e d-0státok sldvel}jkýcn kň;µo,v, a 
"bonQ"Slovcov, ktorí si tejto praéÍ vďačne ve1.'iujú.. 
_No, počí¼,me ~rint~lZivnou a úprirn,n,oll, sp01upl'a.
eotl--v_šetJcý(?.h. --:- O:t'ga:tÉ~á~ia S~-u-pmy JU. Zah
raničp:_ých Slovákov ~v Ríme v .r.ámci K:A. talia.n
skf?j je po stŕ_ál;)·ke formálnej Pl'e ~á,s velňli vý
Mdn:á. T,ä,k maj:µ Fganiz-ovanú KA u~ f>1;>liaei 
a ~d'ari. TJ_ež ip-.ri tlačäo.fčasopi.su dwaine z te-j
to spolupr~· ť~ť; k "BPQl.O.Qil-é:inu 4,ob_x-u. - Me: 
toqy piáee KA: ein!host tlŽ _Je~hrujúoich }fatqlí„ 

~R,":Y-Ch o:tganizácii nebude tý,:mtb. nij~o hatená, 
ib;;i: fl:_a:pomáhan:áí. Nemá.in.ená toi teda, m. s-a v 
m.etodách práce 'K:A e.heeme _pri~p;ôs01bôeäť KA 
· v Tali~ku; leno0 v iných pr-0'štr~diac,h -~ zaišt-e 

q,_. Rii;n .» a iLprin'uré ľ,án Boh :t~la! ! vy~ovuje.rn. 
~ Soll'_1 3lť1,t-d~bný. .1:l~ori~ľ zp:,>d Nízky~1! j'atie.r 
( Gemereau) . Veľn:l.l sa -te$Íln, z--e. kUléf-;tep]jho slo
v~n~:ého ·slov-¼: !ŕ).i _p;n'ná~ V'áš pekný k-~to.líék;y
~ nié p,q-litieký ča.sôpí& Veťľ tu -ne1}),áJn nie k-a~ 
ťôliék~ho ~l9v~~1lo okrem pil" knižiek, ktoré: 
.s<ú'n .si dqniesol ~ domova. - V S~'t1ernej ňod~m 
sms lt~Ir 2 sfo~elislti "núsioná.ri. Z civil:ttého oby
vatel'stv-a 13ú tu_ ~ Angličania a ,Afri-Čil,ma,. -

. \~ 
';Milý slov-·ertský kato:lícky čaiaopis « Rím »· nemá-xn 

le~i~ osvedči _n-a,~'; m~tQ.da bel_gí~ko-ft:anemkej 
« JOC_ ». -" Treba prizxrtiltova'ť~_ že pre ľé:prezen
t.áciu-KA načim vybrať l'udí bez st:tánnfokô-po1í~ 
tickýth záväikoYi pŕak-ticlr-ý.ch k,ato1ík-0v-apošto-
lov. - Pr-0.siroe, . aby ste tento nfuvrn, na S1P9lu
-práeu ~atolíkov-"Sle-vakóv v zailira,;niof trWzliVc-o: 
pr~ítalt -UVáŽ:i~ :0 ň9m sa ~radili. Nä;-vrhy, 
dCWlňky, !ZID~ny„ -prípádn_.e,. preáav súhlasu nám 
IlDŠlite čim.skôr. n?' airnsu MIJ.l)r: ,Margita R.-e<lé- -
~y, Laá-go Ainba;-badam 1, Doma. Ita,lm~ 

-q-~.·yv:~• i l~tu slo'Ve»ského ·misionär1ľ V S~ver
uej RoOO-zii. :Oostali .stne. ned~vno :µ~t od slqven
s_kého jezl:Á_tu Rev, A. Perdtka, kt~~Ý účuikuje 
~w? mi~onár v ~v:el'n~tRodézií. ~ listu ~vadz~
me: Pr.ed.:~m Va'nl srdecn.._e cl.la.ku.3sm za., ca;5opl$--

~~mu J>óli'Úkpllť, ,, a.ni si ho nemôžem i;edpl~i:iť. 
Ra.,a .PY._ s-om, ho.vsa,k ehcel mať. Preto-·v~n, p9s1tt• 
la:rn poštové k~oňy eš~ z ~SR. á-le neVJ.em čí sá 
dobré. Keby né-bóly, $polieh~ na ·vaše dabré 
-srdce ~ _dufam. že w nilly: Čaš<>;pis ,pudete. pQSié
l~t, .za, čo· Vám pud_em v modliU:>á.ch wyd'ačný. 
'ľi~ V~,m s-:l'ub.uje~ -posicl:ať s easu na čas,néja
.ké ,ebráclty a živé ~pky z našej .dívoo-iny. 

,Päl6rla pv-dplf1,-titel~v: «- Rbna >>. « Rím » je 
jediný ~:PJF, ktorý a.a.s-tojne repi:e.~tuje sfo
podnú $l~v~h-ú katolícku tlač v. zá~ičí, Rre
to neču.ô.~, k gal~ria jeho p:red'R-latiteľov_.a,a ôbo
hae.uje ~e ri!>vými a no.yým:.i métiaJ,ni. Véd' Jite 
uved0lllel~o slďy~nského katelíka je 'Sam.02:r-e:Íé 
m~. ~by•-Č::\!WM, a$o je « Rím », ndoberál, poa:.. 
:Pco:ŕovm a roŽšiŕóval. USA:: Anna. . .$~k ~ C,hi-éá
gô. Ill. Ztl$'ka,J.a antoniu ,Gajdušék, Jutaj;:i, Mičkó
v'iťa, Miriu DID.a. :fäna Cv.ikbtu„ JoŇlmm ~h, 
.M:é;ŕiu, ~W~ucb, )Thniliu Kop:li-1:t„ Mári~ B-i~1ik, 
l\r1áriu ChT$eok, Jo],1~ HQ1_:-náik,) JoZcef,!l, Orav
ca, Ste;fana Lokš-u, Fi~k_á Re;pu, J{t.na Noväh~. 
!ren~ Bodo, Alberta Kóváéa, Dótnl:o.fä:-a Kô.štia
la, .Ari.tontt S"Q®tu~ Jána FJ~-u-, Wá:lteta ~da:.. 
1-ey-, Antoii~ l)lfatulu. Mrs. Chovanet,, "M.lrs. Kubik 
a,: MrEi. $t~ z Chic.a-s-~ ru. _a. :M:áritt l\'[eye:cy! z 
Hillsfde, m. Vélébná, Matl.ta 'M. Kreseeneia z_'.D,an
wne; ~ ob-jeď:na1a '5- e'isel, 'Maty -Cervenčilť z 
Chicágoľ IU. ~kala Karolmu }Já1'n:ľat;a, A.lm,u 
'KišttttliY, K,afrQ!a P~tr~a, Antoinett:e Hor~ik_ a 
MaľY. Fr~je'.k. :mden ~a~ť ,z phiea,g~ l1}.. privi~oJ 
Mateja Kl~~nského. - Qa.1tada: Rr. Renner z 
Win:nipe-g-) Man získal Jána Kar-aibu z. Winnipeg, 
M'.an., .Jooefa Bellnáraa Vin-ceata.G-u:ri~a.na z Du
fr~sne, Matn._, .Jozeta ·v~llql, z Rosewood, Man., 
Jutfa.já. Brek(;} z' Gl-eneoe, Ont., Gej~ Qajdošíka 

•Z Genthon, }.fan. a 4.-nt<>na :K-y.~li~,z _Mapov-.-.1; 
Al~$. - Mená QSta,tn:ých kra.janQv, lftQtŕí pri
hudli do gale:tie ak0- zj Albutn dobroojnco\"-p;re 
ncedostat~ íniesta -y w,mt~ ·eíšJ,e sine l'.(errt.Qb.l.i 
1;1.vérejl1it. Uvérejn~-ieh na,budúce. 

Pr6sba ~ i\n~trálie. ,Al'bert,JurQJ~J.< }?1"osf s:7ojho 
brata Roiberta., ktqry sa ma, 1;1.;1.-ehodiC v melit.ei-
:rotn. 100 tál;x>re. v IDuxope, -aby sa mu áZval Jl..4 
atlr€SU:'. A -Jurolek, ~h> B. H. BI'tl<li, Alkoomili. 
Bombála N.S~ W ., Aität.Fália. 

- ;. 
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