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THE "CATHEDRA SEM PITERNA „ 
The splendid and learned convert and Cardina,l 

John Henry Newmcinn usua,lly mentioned as « Ca
thedra Sempiterna )> the Holy Seat and the Roman 
Pontiff when defining ex cathedrn some Truth. 

Really on three different occasions Christ speaks 
of the Primacy of Saint Peter, the first Pope, over 
the twelve A postles : 

a) After St. Peter had acknowledged His Divi
ni/ty, Christ promised him a reward in the follo
wing words: « Thou art Peter, and upon this rock 
l will build my Church. And 1 will! give to thee the 
Keys of the Kingdom of Heaven >> (Mat. XVI, 
18-19). 

h) The night before He died, }esus said to St. 
Peter: « Simon, Simon ... I have prayed for ťhee 
that thy f aith f ail not; and thou, being once eon- · 
verted, confirm thy brethren )) (Lc. XXII 31-32). 

c) After the Resurrection, Christ bestowed u
pon St. Peter the primacy He had twice promisecl. 
His words are: cc Simon, son of John, lovest thou. 
Me more than these? He saith to Him: Yea, Lord, 
Thou knowest that I love Thee. He said to him: 
F eed My lambs. He said to him, the third time: 
Simon, son of ]ohn, lovest thou _ Me? Peter was 
grieved becciuse He had said to him the third time: 
Lovest thou Me? And he said to Him: Lord~ 
Thou knÓwest all things; Thou knowest that I lo
ve Thee. He said to him: Feed My sheep )> (John 
XXI, 15-17). 

The Vatican Council de-fines as an cirticle of 
faith that by these words Christ << conferred upon 
Peter alone the ]urisdiction of Chief Pastor and 
Ruler over all the flock )). 

This same Chrisťs Charge to Peter, in a noble 
cartoon which Raphael made for Pope Leo · X 
as design for the tapestries of Sixtine Chapel in 
the V atican mul actually in possessi.on of the En
glish King, just now have been hung again in the 
' Victoria and Albert Museum' in London. 

The Christian Church from the most ancient ti
me had the fullest a,ul crystal clair knowledge oj 
this divine ln:vestiture and noble Primacy as given 
from the Lord H imself to the A postle of B ethsaida. 
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H ere are f our distinct cuul evindential Docu
nients: 

a) From St Clement who ruled the Church 
from the year 88 th. to 97th. A Roman by birt.h, 
c1,nd converted to Christi.anity, he accompanied 
St. Paul, who styles him << his fellow-labourer )> 
(Phil. IV, 3), on some missionary journey. His 
noble E pistle to the Corinthians is one of the most 
precious monuments of the sub-Apostolic Age. In 
that E pistle Clement stinwlates the Christians oj 
Corinth, urging concord and submission t9 their 
ecclesiastical superiors. The Corinthians accepted 
Rome's Message and legates gladly, and soon the. 
Pope's Letter wcts placed almost on a level with the 
sacred Scriptures for nearly a Century. 

h) St. l gnatius oj Anthioc, a convert himself 
/rom an Apostle, in his dignity oj Bishop of An
thioc ( 67-107), wrote (t Letter to the Roman 
Church in which he mentioned her Supremacy: 
« She presided in the Country oj the Romans, she 
presicles at the love fea,sts, or the chari&i.es ». rI'he 
most 1w,tural meaning oj such language is that the 
Roman Chzirch presides over all the Churches, ancl 
she not only ruled, but she taught inf allibly the 
doctrine of Christ, f or St. lgna,tius adds: « Y ou ha
ve never led astray any one; you have tought 
others )) (Ad Rom. III). 

c) St. Jrenaeus, born of christian parents in 
Asia Minor, was educated by St. Polycarp, the dis
ciple of St. ]ohn the Evange.zist. In the year 180 he 
u rote his well known treatise against the Gnostics 
of his time. In it we find lt clear assertion of the 
unity of the Church's teciching, a,ul the supremacy 
of R OTne, the guardicin of the r1 postolic tradition, 
over all other churches. 

d) Lastly, ·u e shall mention here thcit very 
bright evidence from St. Abercius, Bishop of Hie
rapolis, in Phirygia ( Asia Minor ). In one historic 
travel in Rome, he f ollowed one o.f the routes tra
ced out by the A postle St. Paul, everywhere prea
ching, baptizing Ct1ul healing the sick. 

His Epitaph, composed by himself - cliscovered 
in 1882, and now in the Laterun Museum - is 
one oj the most eloqezmt and documentary Monu
ments of the Second Century. in it is stated that 
« Christ, the Pure Shephercl, sent· him to royal 
Rome to behold it, and to see the golden-robed. 
golden-slippered Queen· )) . This famous stele, 
which was presented to Pope Leo XIII on his Ju
bilee by the Sztltan of ·Turkey, tells in mystical 
lnnguage of Baptism, the Eucharist, the universa
lity of the Church as apposed to Montanism, and 
of the preeminence of Rome, which he came from 
afar to visit, taking << Faith as his guide )). 

So - a.s with strophes of a hymn - /rom the 
first two christian Centuries, the Gospels, Clemen 
the Roman Pontif, and three saint and brilliant 
Bishops - lgnatius, l~aeneus and Abercius - pro
claimed the Primacy ancl preeminence of the Bi
shops of Rome who - chosen by divine Provi
dence - always exercised the supreme power of 
teaching, rztling and judging. 

PETER C. CHIMINELLI 



HLAS. s v. OTCA 
Zičíme si, aby sa od všetkých vznášaly k Bohu úpenlivé mod
litby, žeby si slovanské národy, nachádzajúée sa v trápnom po
ložení, zachovaly neohrozenú starootcovskú vieru, ktorú im 
priniesli sv. Cyril a Metod. A tie národy, ktoré jtf biedne stra-

tily, aby si ju čím prv a čím ochotnejšie znovuzískaly. 

List sv. Otca pápeža Pia XII. J. Em. ndp. kardiná'lovi 
EUigenovi Tisserantovi pri príležitosti storočnice Bratstva 

sv. Cyrila a Metoda. 

Náš Ctihodný brat, posie1ame Ti pozdrav a 
Apoštolské požehnanie. 

Vieme, že slovanski katolíci, ktorý prebý
vajú v Ríme spolu s pápežským Východ 
ným ústavom a s Ruským kolégiom -
pod protektorá~m posv. Kongregácie pre 
Vých. Cirkev budú sláviť storočnicu Bratstva 
sv. Cyrila a Metoda, založeného v Slovinsku. 
Počas svojho storočného trvania tak sa rozrás
tlo .toto Sdruženie, že sa požehnane rozšírilo na 
Morave, na Slovensku, v Chorvátsku a u iných 
národov. Toto bratstvo získalo si veľké zásluhy 
na šírení úcty slovanských vierozvestov ako aj 
na šírení myšlienky sjednotenia Cirkvi pod jed
ným pastierom v duchu sv. Cyri1a a Metoda. 

Posledné storočie zaznamenalo však udalosti, 
ktoré nielenže sú spojené s Bratstvom Cyrila a 
Metoda, ale patria medzi slávne stránky celocir
kevných dejín. Pri tisícročnom výročí blaženej 
smrti sv. Cyrila požiadali slovanskí biskupi naš
ho predchodcu Pia IX., aby rozšíril ich sviatok 
na celú Cirkev. Ich žiadosť splnil druhý náš 
predchodca, Lev XIII., ktorý vo svojej ency
klike « Grande munus » tak výrečne vystihol 
chvály dvoch slovanských Apoštolov. Tieto 
chvály zopakoval a obnovil náš nesmrteľný pred
chodca Pius XI. vo svojom liste arcibiskupom a 
biskupom Srbska, Chorvátska, Slovinska a Ce
sko-Slovenska z pril~itosti 1100 ročného ju
bilea narodenín sv. Cyrila r. 1927. Bratstvo sv. 
Cyrila a Metoda uposlúchlo výzvu rímskych pá
pežov, dokazuje to jeho činnosť a bohat.é plo
dy úsilia. Veď z jeho popudu povstalo pred 60 
rokmi nové sdruženie, zvané Apoštolát sv. Cy
rila a Metoda, ako aj Velehradská Akadémia 
a Velehradské kolégimn pre výchovu slovanské
ho kňazského dorastu. Na Velehrade sa konaly 
medzinárodné sjazdy, ktoré pracovaly na sjed
notení všetkých odštiepených od katolíckej jed
noty a ďaleko bludiacich od pravého ovčinca. 
Všetky tieto veci sú vzácne a spomenutiahodné, 
lebo jasne ukazujú, čo všetko môže spraviť ka
tolícke náboženstvo pre zošľachtenie duší a 
mravov ako aj pre vypestovanie bratskej vzá
jomnej svornosti. 

Dnes však položenie toho zaslúžilého Bratstva 
u tých národov, u ktorých sv. Cyril a Metod šíri
li 'nielen kresťanstvo ale i kultúru vôbec-nie je 
ľahké. 

Klu hospodár~kym ťažkostiam, zavineným 
poslednou strašnou vojnou druží sa ešte toto: 

Cirkev nemá patričnej slobody, takže často ka
tolicke spolky nemajú ani postriedkov ani zod
povednej slobody konania. 

Zeláme si preto, aby počas jubilejných sto
ročných osláv vznášaly sa k nebu najmä od 
údov tohto Bratstva úpenlivé modlitby,, žeby si 
Slovanské národy, nachádzajúce sa v trápnom 
položení, zachovaJly navždy starootcovskú vie
ru, ktorú im boli priniesli sv. Cyril a Metod. 

A tie národy, ktoré ju biedne utratily, aby si 
ju znova s čím väčšou radosťou nadobudly. 

To nech vyprosia od Boha nebeskí ochráncovia 
a vierozvesti Slovanov. Nech nezabudnú na toľ
ké práce a strádani~, kto.ré posvätili ich dušev
nej spáse, a preto nech nedovolia., aby s.a vzdia
lili od pravej cesty, ba aby sa vratili s božou 
milosťou do jednoty Cirkvi, ak od nej biedne 
odpadli. To nech bude cieľom a požehnaným ovo
cím storočných osláv, spojených s vrúcnou mod
litbou všetkých dobrých. 

Naše A pošt. požehnanie ktoré udeľujeme Te
be, Ctih. náš brat a údom tohto Bratstva, nech 
bude tiež svedectvom našej otcovskej blaho
sklonnosti. 

Dané v Ríme, pri sv. Petre1 dňa 4. apríla 1951, 
v _13. roku nášho pontifikátu. 

Pápež Pius XII. 

VRÁ ÍTE SA OHRIA í SLOV ANOV 

(Sv. Cyrilovi a Metodovi) 

Je málo, čo sme zdolali, 
pramálo, blízo k zrade ... 
Dnes na nás viac Boh kladie: 
na kríž, abo hniť pomaly ... 

Dolnia.c~, dobrí horáli, 
na Zitnom, pri Homade 
už orú pohromade, 
jak Vy ste spolu orali ... 

Ale sa trhá telo Klista 
a mrruEná sa k nám hrozne nížia ... 
S túžbou hlboko schovanou 

volá Vás už aj komunista: 
Vr~ťte sa, vráťte, slovom kríža 
ohriať a spasiť Slovanov! 

Gorazd Zvonický. 
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Slovenský obzor 

Ohlas zalmmičnej tlače. na 
odsúclenie slovenských biskupov. 
Katolícka tlač v celom s.vete 
vyjadrila s~oju • solidárnosť s 

, 
Otcov, 2:achovaj 

Pane! 
nam 

Na okraj Cyrilo~Metodských osláv v Ríme. 

našimi odsúdenými biskupmi a v rnesíaci aip:rili tohoto roku 1951 katolíci skoro zo všetkých 
poukáz,ah} na takz:v. spravodli- slovanskycb národpv, bývajúci v Rime, pod ,záštitou Medzi.národ~ 
vosť č~ryenej ľudovej demokra- nei Organizácie« Unitas », usporiadali Cyrilo-Metodské oslavy. 
cie: V Taliansku. pnčas. procesu Co sme oslavovali? Oslavovali sme Storočné jlubileum od za
Osservatore Romano ·každý deň !oženia « Slovinského Bra,tstva Sv. Cyrila a Metoda », zafože
sledoval priebeh procesu. O nie- ného v septembri r. 1851 v Slovinsku blahej l)"amäti lavantínskym 
koľko dní p0 procese priniesly bizkupom Antonom Martinom Slomšekom. Súčasne sme si spo
noviny Quoticliano ukážky z. pro- menuli na storočnicu od narodenia druhého vzkriesiteľa a ro:2:du
cesu aj s fotografiami odsúde- chovateľa tejto organizácie, na veľkého_m<>tropolitu moravského. 
ných. Neskoršie tak isto časopi,s blahej pamäti arcibiskupa olomouckého Antonína Cyrila Stoja~ 
C9llegamenfo. Nemecký časopis 
Somitag im Bild priniésol dvoj- na. Pre-oslavy bol vybratý za naj,vhodnejší mesiac apríl, lebo 0:; 
stranorvú obrazovú- re_portáž zo apríla východná grécko-katolícka Cir.kev slávi pamiatku smrti 
Slovenska. Stimmen der Zeit vo Sv. Metoda. 
svojom «Zeitbericht » rozobral S.išli sme sa teda v hojnom počte rímski Slovania, za účasti; 
činnQ>sť bi~kupov a iďh. tak zva- mnohých zá,.stupcov iných n,árodov,. aby sme verejne dali najavo 
né viny. španielsky časopis O- naš;u príslušnosť k nehynúcemu dedičstvu našich veľkých Sv. A
riente CrisUano venova.:l našim .pošfolov a Učiteľov. Naše oslavy v stredisku kaitolickeho. sveta; 
biskupom dva fäárrky v-0 d:voch Y Ríme, maly zvlášť významný charakter v dnešných okolnos
číslach, aj s patričnými foto- tiach. V posleclnom čase, v µašej domovine na Slov~sku, ako a,jl 

grafiami. Egyptšký časopis. vo v iných slovanských krajoch, kde kom~mus priaa:no rremohoil 
fräncuzskej r-eči Rayon éľ . .Egyp- rozbiť jednotu katolicizmu, vybral si inú taktickejšiu cestu, na 
te priniesol vo gvoch číslach na ktorej z.a pomocníka si vyvolil ruskú pravoslávnu. cirkev, ktorá je 
pokračovamie článok « Pravá dnes úplne v rukách predákov bezbožníctva, aby sa pod jej· rúš.,. 
tvár sl0-v~nskýth biskU,P9V », aj kom približil ku katolickym masám. A pravoslávie čože si vzalo 
s fotografiami. Holar+dský č,aso- zaivýchoďný bod? Vzalo si id.eu cyrilo-metodskú, predkladajúc ce
pis Vereniging vo dvoch čfäJ.ach lé dedičstvo, ba aj samých sv. Apoštolov za rrajväčsích rozkolní
·s1edoval celý vývoj zvlášť gréc- kov, za nepriateľov katolíckej Cirkvi a Sv. Rímskej Apoštolakej 
ko-ka,tolfokej préŠôvskej ro.ecé- Stolice. Na násilnom tak zv. cirkevnom sneme v Pr.ešove. 28. a.
zy. Nespomínaime- Ukrajinské prila 1950, na ktorom zničili grécko-katolícku pr~šovskú diecézu, 
~ahra.ničné časopisy, ktoré zv- na predsednickej tribúne b@ly napísane a Sv. Metodovi privfa'st
lášť veľkú úcttt preukáza\v p. nené tieto slová: « Slovania, bojte sa Ríma ». Mal to "byť citát 
biskiupoyj Go_idičovi. ako prislu- - -·· 
šníkovi ukrajinského nár:oda. -
Odsúdenie našich troch biskupov 
je výkričníkom. pre cely slobod
ný svet -a odhaľuje pravú tvar a 
ciele komUJnizmu. 

Oirlrnvné zvesti ·zo Slovenska. 
V nedeľu 29. apríla t, r. zo-:rn.rel 
v Spišskej Kapitu-li svätiaci 
·biskup a veľprepošt spiš.s:kej 
biskup. ka;tedrá:ly J. E. Msgr. 
Dr. Martin K:heberič. Msgr. 
Kheperič ,p,ochádza,1 z Nemeckej 
Lupce, kde . .sa uar9äil pred 82. 
r-okmi.. Kňazské syiftenia dostal 
r. 1892 v katedrálnom kostole 
sv. Martina. Pôsobil zpoči-a;t;ku a
ko ka,plán na r·ozličnych spiš'.. de
·dinách. Potom. préšíel do bisk. 
;kúrie, kde pôsobil naj,prv ako 
bisk. cereino-nár a tajoňľník. 9, 
dec. ,1915 menovala ho sv. ,St0li
ca pom~nýni .spišs~ým bi,,s;ku
pQrii. Po smrti biskupa Alexan
dra Párvyh_o bol .zvolený za ka-
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CJÝr,ilometodské osla.vy v Rím.e. 
SJ:?or kňazov, ktorí dňa .5. apríla t. r. ·slúžili vych.-slovanskú bo
hosl:iwbu v starO;Slávnej bazilike sv. :Klementa .. V prostriedku: ru
ský, arcibiskup J. E. Msgr. Alexander Jevreinov. Prvý kňaz 
zpra'\la : slovenský j~..uit:a P. Miehal Lacko z Pápežského Výdhod.. 

ného Ú$tavu v Rúne. 



slov sv. Metoda. Lencže nebol.io uda;né odkiaľ ich vzali. A ani n e
mohli citovať, lebo taký citát j~ úplným výmyslom. 

Uznávame, že dedičstvo Sv. Bratov 1z ich pôvo~ého pôsó.bis
ka na Veľkej Morave u našich predkov sa rozšírilo ku všetkým 
s1'ovanským národom a môže byť silným spojivom medzi nimi, no 
u pravoslávnych Slovanov je toto dedičstvo neúplné, a zámerne 
a či nevedomky vykrúte:né. To, že sv. Bratia priniesli Slovanom 
cirke::vnú organizáciu a bohoslužby v ich rečí, že sú pôvodcami slo
vansk,ej '-kultúry, to ich nerobí ešte rozkolníkmi. Ba na.npa:k, o 
ich ka.tolickej viere, o ich stykoch a úcte-k Sv, Rím>skej Apoštol
skej Stolici a k rímskym pápežom máme dnes toľko diokumentov, 
že iba tende,1č:né zakrývanie daností z nich robí rom{olníkov. 

Veď či nie ,sem do Ríma sa vybrali Sv. Bratia roku 867, a; 
či nie sem niesli pq-wstatky Sv. Klementa. či nie sem viedli aj 
družinu učeníkov, aby ich dali vysvätiť za kňazov, či nie tu ich 
prijal s pocrl.'aoru pápež Hadrián. II, a či nie tento istý pápež sláv
nostne potvrdil slovanské bohoslužby? A či ,nie tú v Ríme sv. 
Cyril vstúpil do kláštora, či nie tu wmrel roku 869? A či nie tu 
sa nachádza jeho slávny hrob? 

U tohoto hrobu sme sa ~li 5. aprHa, totiž v bazilike sv. Kle
menta, na bohoslužobnej a modlitbovej oslay~, kele sme mal'.i 
ako by medzi nami prítomného samého s:v. CyrHa. My sa hlá
sime k dedičstvu sv. Bratov a}e k dedičstv:u úplnému, nefalšo
vanému, a to je dedičstvo katolícke. Chceli sme verejne vyvrá,. 
tiť ten falošný nadpis na prešovskej tribúne, že Slovania sa ne
majú čo báť Ríma, leb0 celé ich ii.edičstvo pochádza z Ríma. K 
nám sa pridružili katolíci priatelia a bratia z toľ-kých iných ná
rodov, no č_o je hlavné, na našich oslayách sa zúčastnil sá,m sv. 
Otec pápež Pius XII., posla.vši na slávnostnú akadémiu svoj 
Apoštolský list skrze 1:wsvätnú Kongregáciu pre Východnú 
Cirkev. 

A preto my spomínajúc v tomto čísle nedávne oslavy, <faiku
jeme sv. Otcovi za jeho Apoštolský list a požehnanie, a sť> všcl:-< 
kými ka.tolíckymi Slovákmi v cudzine mu skladáme našu úctu a 
oddanosť. 

Slovani!t! Va:še dedičstvo je z Ríma! 

P. Michal Lacko S.J. 

TATRANSKÍ ORLI 
Nad ústÍIIl priepastí vo výšk.ach oblačných, 

kde tajno híbajÚ hlbiny bllzo<iné) 
ol'iie tam hnie.zdočko tróni si velebne. 

Sveta šum pošmurný nešumí v kraji ticha; 
vírenie ulice· nezvíri hviezdne-výše, 
len vietor zahviždí - tíško pozavzdychá, 
lesov spev vzdialéný pozclravy zrán.a píše -

Nieto tu života? 
SJUútok var zruwnená tichosti nád.y~h? 
Tu život preh"'Vitá !, 
Miesta tu nemá čerň žiaľov bôľných: 
v kolíske kl'áľov výšav slobodných! 
v h:niez<le sa k zápasu života chystá 
kŕdeľ oľlikov mladuškých, khlliček orlov mtaaycn. 

Vzácny priateľ «Ríma» 

R~v. SJavo Morávek z Conne11s
ville, Pa bol prvý medzi sloven
skými kňazmi v Amerike, ktorý 
pochopil význam nášho časopisu 
a predplatil si ho nielen pre seba 
ale aj, pre s,:vojich osadnikov. 
Viacrazy hq tiež-štedro podporí]. 
Keď·že pred niekoľkými mesia\!
mi postihla ho ť.a:žká choroba, z 
ktorej sa len pomaly. zotavuje, 
prosíme na1šich čitaiteľ,ov, aby sa 
pomodlili za jeho zdravie, ;1 aby 
si tiež objednali jeho peknú kniž
ku « Reči ku kresťaanským mat
}tá;m ». Zisk, z tej;to knižky pôjde 

na šľachetné ciele. 

pit. vikára diecézy,, v marci 1919, 
Po inštalácii nového spiš. bťs'ku
pa v osobe j ána V ojtaššä:ka zo
stal Msgr Kheberič členom ka
pituly spiš·skej diecézy. V tomto 
úrade ho zastihla i smrť. Reqhle-
scat in: Pace ! _ V.yobcr)v.aný kňaz 
Ján Dechet- sa s11:až'í v posled
nom čase zľabčo:vať svoj ťažký 
cirkevný trest. Vraj to nie je 
ta:ké tragické. K-eb.y sv. Otec ve
<?-el„ akó- sa ve\!i majú, nebol by 
býval ta:ký pri,sny ap. Tým by 
-si chcel uspokojiť svoje svedomie 
a získať dôveru kňazstva á ve
ria·cich, ktorí sa bo i nad'.alej 
stránia. Na kňazské a biskupské 
pofädy ho pripušťajú len z do
núte:nia polície. - Podľa zpri.v 
najnovších utečencov: zo Sloven
ska, Ndp,. biski,ipi složili sľub 
vernosti štátu len preto, a,by do
kámli, že sú prippavení urobiť 
všetkQ d:ovóJené, .a že i,rri nejde o 
politcké záujmy, ale výlučne o 
dobro Cillkvi." - « Katolfoke No-
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viny » zm~ily: síce vydávateľa 
« tzv. Katolícku Akciu», ale ob
javujú sa v nich i naďalej útoky 
na Vatikán a VaUt:an~ky rozh
las. Preto ich katolíci nečíťajú 
ani neodbenajú. - Jezuiti, vetbisti 
a iní réhofäúci boli v poslednom 
čase 09-tra,nsportov:aní z konce:n
tračľ).ého tábora v -Podoľinci na 
n~známe _miesto: 

U.spech univ; prof. Dr. Erne
sta. Zatku v Argentíne. Náš sipo
lupracovník; w;riv. prof. Dr. Er
nest Zatko, známy slovenský 
kritik a spisovateľ; dosiahol 
koncom mája t. r. di,plom argen
tínského profésora. Behom .ro
ku absolvoval vysO!kú školu v 
Buenos Aires a složil s výbor
ným prospechom po španielsky 
dvadsať jeden skúšok a tri pri
jímacie. (V Ar:gentíne neplatia 
europské diplomy, treba začať 
ľudovou školou ·a ·· gymnáziom). 
Je to výkon, hodný uznania a 
chvály. P . prof. náboženstva, dr. 
E. Zatkovi gratulujeme a rel-á
me ďalších úspechov a Božieho 
požehnania. 

Slovenský časopis v Rakúsku. 
V polovici mája t. r. začal vy
cnádzať v Innsbrucku slovep:ský 
dvojtýždenník « Obzor », ktory 
cihce predovšetkým prinášať 
hodnoverné :z;prá V). z domova, 
no ipri tom zachytávať aj živót 
emigrácie. Vydáva- ho a redigu
je redakčný kruh. Casopis je cy
klostilovaný. Predplatné do cu
dziny nie je udané. Je~o číslo 
v Rakúsku stojí 1 Šiling. Adre
sa: « Obzor», Innsbruck - Tirol, 
Posta:qi.t II, Post-fach '47-3, Au-
strfa. · 

« Slobodné Slovensko» v no
vom rúchu. Casopis0 _ sl.oven
ských emigrantov: v Nemecku 
« Slol)od:né Slovensko » vychá
dza od apríla t. r ~ v rúchu tla
čených novin a je určený: pre 
celý slovenský exil a emigráciru. 
Vydávil, ho býv. slov. vyslanec 
v Berlíne p. Má:túš Oermák. IDa.
vným a zodpovedilý,m redak
torom je Dr. Jozef Zvonár
Tieň. Cena jednéhn čísl,a v Ne
mecku 0.5.0 DM, v Rakúsku 1 
Schilling. Predplatné v ostat
ných štátoch, ake aj spôsob jeho 
odvádzania bude oznámený ne
skoršie. Príspevky, predplatné a 
podpory treba posielať na adre
su: « Slohod:né- Slove.nskOI », 
Miinch~ XIII, Friedrihstrasse 
21-Iľ1 Getmany. 
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V blankyte obzoru máčik sa mihá. malý -
vzrasrava ... moputn.ie ... blíži sa z hmlistých diali; 
zakrúži víť~.zno - z mračných výš jemne klesá 
nad tlamu prie1>aisti níž a niž, zľahka podnesie sa, 
ta.jno kde hfbajú hlbiny bezodné, 
orlie kde hniezdočko tróni si velebne. 

- « Lietavaš, otče hrozne privysok.o ! 
Keď pozriem na tvoj let, zá\Tat hlavu. ťaží, 
dych sa mi zataji, slzOJJ ~ahm)ie Qko! ». 

- « Netratiť odv.ahn! - kdeže je mysle vzlet?! 
Orol len vysoký pozná let! 
Vo výšl,y nad hviezdy srdce orlie fäihne -
domovina. rodná: výšh--y nedohľadné! » 

- « Veľmi mnohí iní ponad zem lietajú, 
neznajú čo slnnej žia.ry tvrdá páľa! 
Na stromoch voňavých mäkké hniezda majú .. ,». 

- « •.• a iný sa v prachu,, močarinách váľa-! 

Orol však nepozná sparný pmchu pac]1; 
blata prsk neškvrní perleť orlích pier; 
.sú žaby v barinách, ~~ tmách čupí netopier! 
No vaše oko nech vo výšiny voľné smelo hl'adí 4or: 
priestranstvá hviezdnaté - kráľovský to krov! ». 

- « Iný si sedí, sladko odpočíva, 
spevu čar pôvr~bný lesom sa ozýva, 
. .. a ta.k mu je <lohre!... ». 

- << ••• slaboch lei'tošenie žobre! 
Vaše nech sťdcia vyššie kolota.j-ú, 
než zvládze nosnosť vašich krehkých pier! 
Boj o hviezdne výšky v slnečnom úpale, 
t-0 žitia, spev živý-- nie sladké hlásol, chvenie·: 
práca je život - roäkosť: len živorenie! 

Len kvýškam, za mnou, za mnou, moje de.ti, 
.f.{to mojím synom: ku hviezd;3Jll. nech letí! 
Tažko? Unavuje? .Slnko tvri:lo páli,? 
Pes sníčky nech sníva mastnoJn o koštiali ! 

Nie vo tmá-Oh h)lvenia, z močiarov r~osť kynie., 
nehľad'te n~ tých, ktorým je život ľahltj'm ideálom, 
v sladkastých sneniach život blenom hynie! ». 

O~lovia mladí slúchnu ot-Oov hlas, 
na let odvážny sa. daj(!. 
'.ťažko to ... Začínať n~m zas a ias ... 

Na prvý raz nejde , ;šetko idarne: 
pádmi ša or-U učievajú Jieta.f, 
ni padnutie jedno nevyznej~ :rnä,rne. 

Casov Ook dumný sťa Dunaj sa- valí., 
mladuškí° orli v smelých vzrástli orlov. 
Oko im bystré: Ich lety: živé icleály ! 

Mrazy a slnko kujú pružnosť pier: 
ku svetlu! - K vý-šimiIDi! - Do večne-slnných dialí: 
iní k prachu .zeme - ty k nebesiam mier! 

P. Stanislav. 
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STOROČNÉ JUBILEUM BRATSTVA A APOŠTOLÁTU SV. CYRILA 1 METODA 
Organizácia, ktorej storočné juqileum si i,po

miname tohoto roku, mala pôvodny názov: 
« SlQvinsJ{é Bratstvo sv. Cyrila a Metoda». Je
ho zakladateľom je významný a svatého života 
slovinský biskup Anton Martin « S1-omšek i> 
(1800-1862) . Tento ctihodný biskup patrí medzi 
;národných buditeľov sloyinského národa, ba 
medzi záchrancov to.hoto najmenšie}J.o slovan
ského národa Z{pOd úplnsho ponemčenia. No pri
tom pol muž naozaj apoštolský, ktorý i,i vzal v 
svojej biskupskej činnosti za vzor sv. Cyrila a 
Me,toda. Videl ako dedičstvo týchto sv. Bratov 
je rozbité a roz;delené; a čiastočne sfalifované, a 
preto sa dal do práce na sjecluob~ní Slovanov v 
katolíckej Cirkvi, a:ko to pôvodne boli. 

Bratstvo sv. Cyrila a Metoda. 

R. 1851 zaklad~ na ten cieľ « Bratstvo sv. Cy
ril~ a Metoda». Bol to ľudovýspDlok, a svoj cieľ 
snažil sa dosiahnuť predovšetkým modli t;bou. 
Doň vložil pobožný biskup celú sV10ju dušu, ce
lú svoju horlivosť. Najprv ho rozšíril v -slovins
ku, potom v Chrvátsku a na Morave. O krátky 
čas sa ujal aj na Slovensku, presadený sem bi-· 
skupom banslw-bystrickým štetanrom Moys,e.. 
som. Biskt1:p8lomšek zomrel r . 1862, ked S-polok 
ma) už 75.000 členov, a ~eď sa chystal osl?,yov~ť 
ti~ícročie príchodu sv. Bratov na Moravu. S ním 
odišla aj duša spolku' sv. Cyrila a Metoda. 

Apošt.ol~t sv. C.yrila, a Metoda. 

Po smrti biskup.a Slamšéka nebol, kto b-y ro
zduchoval zapálenú vatru. Už sa zdalo, ako by 
plamienok išiel zhasnúť keď v posiednej chvíli sa 
zjavil druhý veľký otec slovanského unionfamu: 
Antonim Cyril Stojan, ('1851-1923), vtedy dedin
ský farár na Morave, ne:sko.rší arcibiskup Olo
moucky. Už r. 1885 zaujal s,a Slomšeko-vho Brat
stva a chcel ho zdokonaliť. Zamýšľal z neho ut
V:OJ?iť Spolok, ktOlľý by nielen modlitbou, ale aj 
prácou prispel k sjednoteniu Slovainov. R. 189,1 
zdokonalené Slomšekovo dielo ~ostáva nové me
no: « Apoštolát sv. Cyrila a Metoda ,pod ocln~a
oou najsvätejš.ej Bohorodičky»,. Neúnavný hor
livec Stojan získal, preň potvr<lenie a odpustky 
z Rŕma, a rozšíril ho po v.šetkých slovanských 
zemiach. Už pred prvou.svetovou vojnôu ma1'v.y
še 10.0:000 členov. 

Cieľ a prostriedky Á.poštqlát'u. 

Q,eľ Apoštolátu je podporovať rozkvet katolíc
kej vierý v duchu cyriiometode-js:kom medzi' ka
tolíckymi Slovanmi. a $jednotenie odlÍ:Ičených 
'Slovanov so všeoľlecnou katolíckou Cirkvou. 

Prostriedky : CJ.éno.via., sa majú predovš~tkým 
modliť na úmysel Apqš:i:Q1átu,. ďalej prisp-ieť pe
.ňažno-u l)Odporou, pxedp-l~ať s.polkový časopis, 
scháilllať :sa s času na čas vo farských odbor.ó~h 
a pretriasať uni.jné otázl~y. Riadp.i člen.ovia pla
tia malý členský príspevok, člénovia-zakla<lateliá. 
skla-dajú raz navždy 1000 korún. 

Ako pr~val Apoštolát doteraz? 

Jeho činnosť je mnohostranná. Nesie sa jed 
nak smerom ľudovým, jedna.k sm-erom vedec
kým. Pre ľud ced mnoho rokov ú stretlie v Olo
mouci vydávalo výborný český časopis : « A
poštolát sv. Cyrila a Metode.je », zrušený ko
munistami r. 1948 a ústredie v Ljwbljane až do 
druhej svetovej vojny vydávalo v slovinskej re
či mesačník «. l(raljevstvo B0žje ». Každoročne 
usporadoval vel'kolepé cyrilometooejské sláv
nosti na Velehrade, až kým to nevzali do rúk 
tak zvaní vlasteneckí kňazi, ktorí spolu s pra
voslávnymi zneužili týchto tra-dičných slávnosti 
na utvrdenie komunizmu. Sám Velehrad: bol 
zásluhou spolku vzkriesený i ·viacstoročného ú
padku na duchovné ohni&kQ cyrilometodejského 
kultu. Dnes máme na Velehrade krásne obno
venú baziliku, dokonale .zariadenú kapličku 
q Cyrilku » pre bohoslužby vo vý<::hodnom obra
de, Pápežský ústav pre východné misie s vlast
ným gymnáziom, teraz oba shabané, a moderný 

Slovanské bohoslužby u sv. Klementa. v Ríme, 
Na starobylej kazateľnici (-a:m'bóne) diák on sa 

chystá spievať staroslovenské· Evanjelium. · 
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exercičný; dom zv-aný p.o svojom zakladateľovi 
<, .Stoj,anov ». 

Pre vedeckú unionistic'kú činnosť najvýznam
nejšie sú.« Velehrads-ké kongren'y » svolávané od 
r . H)07, na ktorých sa zúčastňovali pop;ední 
mužovia , slovanského sveta, tak katolíci ako aj 
rrayoslávni, aby študovali otáZ'ky sjednotenia. 
Pozdejšie pre lepšie organizovanie vedeckej 
práce založili « Velehmdskú Akademiu » Jej 
dlhoročným predsedom bol nezabudnuteľný me
~rop<:>lita grécko-katolícky vo Ľv:ove Andrej 
Septický. Akademia vydá.vara sv-0j časopis « Ac
ta Academiae Ve1ehr-ad:ensis », sériu vedeckých 
knih, mala v Olo.mouci špeciálnu knižnfou a udr. 
žovala styky s podobnými organizáciami v zah
raničí. Aby si vychovala horlivých šíriteľov a 
pracovníkov, utvorila zvláštnu sekciu pre kňazov 
a bohoslovcov, .svolávajúc ich každoročne na po
rady na Velehrad·. Po arcibiskupovi Stojanoví 
nie .11:-enej sa ·zaslúžil o Apoštolát jehQ nástupca 
arcibiskup olomoucky Leopold Prečan. 

V poslednom ča-se najvýznamnejšími pracov
nLkmi v Apoštoláte boli Msgr. Dr. Franti
šek Cinek a Dr. Fra;ntišek Jemelka na Mo
rave, a Dr. František Griv-ec v Slovinsku. 
Na Slovensku po g~nerácií Mojsesovskej (na pr. 
!anl~o Palár.ik, J(4ius Plpšic) pod vplyvom ne-
1:llahyc_h okolností cyrilometod.ská práca zaml
kla, až do prvého. prevratu. Po prevrate sa rorz;
hSr;bala, zvlášť na Východnom Slovensku, no bo
lo by žiadúcne jej venovať viac oduševnenia: 
veď boli. to naši predkovia, medzi ktorými sv. 
Bratia pracovali, a my sme im pod1žn.í najväčšou 
vďakou. 

,Jubilejné osla:vy v Ríi:ne. 

,Sústr~dily sa okolo svi~tku S-v. Metoda 6. a
príla~ keď si východná Litl,rngia spomína deň 
j-e,ho smrti. Už niekoľko dní predtým priniesly 
rímske noviny « Osservatore Romano » a 
« Quotidia,no » informatívne člá:nky pre verej~ 
nosť. Vo štvrtok dňa 5. apríla bola liturgfoká 
slá~1osť v starobylej· bazilike sv.. Klem:enťa, O 
ppl desia1se:j_ hodine ~á za-0il'1a slávnostná biskup
ská Služba Bo.žía ,vo- výcllddnom slovansko~ o
brade. Slúžil ,J. Ex. arcibiskup Alexan-d~r Jevre
jn.0-v, a s ním soslúži.Íi po jednom kňazi z rozlič
ných slovanských n.íil'odov, spolu šiesti, a to : 
Ukrajinec, Itus, Chorvát, Slovinec, čech a Slo
vák (P. Michaí Lacko S.J.,) S:pieva:ly striedavo 
s bory ruske,lib a, ukrajinského kolégia. Na znak 
tohó, ž:e dedičsťv,o S'v. Cyrila- a M~toda chránia 
niel~n Sl◊;vania V'Ý;cbodného, obradu, ale aj la
tin.s~ého, Evanjelium a Verípi boly spievané aj 
staroslo;van:sli:y aj latih$ky. Po Evanjeliu v:y
stúpil na •kazeľn.i'c.u 'Slovinec P. Anton Koren 
S. J.. a povedal 'P°- ta.lia,nsky prlležitostnú spo
mienkovú: kázeň. Okolo biskupského tronu slú
ž.iac~h0 arcibiskupa, zaujaµ miesta ešte: J. Ex. 
.Jv,a'p_ BtJ:č:k-o, biskiJ,p katol. Uhajinoov v Záp. 
Europ(:), J . Ex. Peter Bučys, biskup, genBrál re
hole Mariánov, a iní Monsignori. Po Sv. Liturgii 
za spevu Loretáns:ky-ch litánií v sprievode so
stúpili sme do podzemného kostola, totiž do ha-
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ziliky z 5. storočia, do tej istej , v ktorej v svojom 
čase sv. Cyril a Metod uložili po,zostat:ky sv. 
Klementa, v ktorej sami slúžili bohoslužby, a v 
ktorej bol sv. Cyril pochovaný. Tam, u po:iostat
kov jeho hrobu sme odspiev-ali kratšiu pobož
nosť, zvanú « Moleben », s modlitbou k sv. 
Apoštolom a Otcom našim. 

Druhá časť osláv sa konala 15. apríla odpo
luclnia, vo veľkej dvorane Pápežikého Východné
ho Ustavu, a to slávnostná akadémia. Vo dvora
ne na čelnom mieste skvel sa obraz sv. Cyrila a 
Metoda (o~ slov. maliara, reprodukcia z Nitry) 
á ohraz biskupa Slomšeka. Sieň ani nemohla 
pojať množstvo prítomných. V prvom rade sme 
videli zástupcu Sv. Stolice, tajomníka východnej 
Kongregácie J . Ex. arcibiskupa Valeria Valeri, 
ešte piatich biskupov, mnoho Monsignorov a 
rehoľných ,predstavených. Fn prívete Rev. P. 
Karola Boyer S. J. predsedu Organizácie « Uni
tas », predniesol jubilejnú reč P. Matej Sa.ru
ga, slovinský salezián. Potom sme počuli rad 
radom po jednej duchovnej a jednej národnej 
piesni spievanej sbormi jednotlivých slovanských 
kolégií. Po slovensky spievali bohoslovci z Nepo
mucena, duchovnú pieseň k sv. Cyrilovi a Meto
dovi a kyticu bačovských piesní. Po zaspievaní 
poslednej piesne ukrajinským sborom, vystúpil 
za katedru J. Ex:c. arcibiskup Valeri, aby prečí
tal List Sv. Otca Pia XII. poslaný z tejto prile
,žitosti J. Em. kardinálovi Tisserantovi, a kto
rý uverejnujeme v rubrike: hla.s Sv. Otca. Ako 
výraz vďačnosti, Ukrajinci ešte zaspievali Sv. 
Otcovi: :Mnohaja lita! A tým sa slávnosť skon.
čila. 

Tieto slávnosti sdružili nás všetkých rímskych 
Slovanov okoio hrobu sv. Cyrila, v modlitbe za 
prenasledovanú Cirkev vo vlasti, a v obnove 
horlivosti za :prácu v duchu biskupa Slomšeka 
a jeho die1a. 

P. Michal La-eko S. J. , 

ODK!AZ ADMINISTRACIE 

Odkedy na našom mil:om Slovensku zanikly 
všetky katolícke časopisy, je .potr~bné aby 
sme si fastejšie pripomínali slová veľkého 
pápeža Pia X., ktoré síce odznely pred mnohými 
rokmi, ale ktorých pra.vý vý~narri. sa iba. v posfod. 
ných časoch ukáza:l v pl:napi svetle: « Márne sta
viate kostoly, konáte misie, zfµdadáte školy. To 
všetko bude zničené, ak sa súča;sne nebudete ve
dieť - chopiť obranno-útočnej zbrane: 'Katolíckej 
tlače». My sa preto pri ,príležitosti blahorečenia 
spomenutého pápeža obraciame znovu na našich 
čitateľ,ov a odkazujeme im, aiby sa. neuspokoj~ 
va1i iba čítanún « Ríma », lež aby si ho aj riad
ne predplácali, ahy sa stali jeho aktívnymi sp,o
lupracovník.mi, aby ho podporovali, rozširovali 
a zís:1$:avali mu nových odberateľ-ov, leb.o len 
tak sa bude môcť tento jed:iiný ·slovenský katolíc
ky reprezentačný časopis v Europe stj.le zve'" 
ľaď,ovať a zdokonalovať. Slovenskí katolíci v 
zahraničí mali by si pokladať za svätú povin
nosť splniť takýmto činom želanie iblahoslavené
ho plipeža Pia X. 



Kostol Sv. Cyrila 
a Metoda v Toronte 

r Pre S1ovfuka nav-
števovanie chrámu 
Božieho je taikou sa
mozrejmosťou a,ko 
vzduch, ktorý dýcha. 
Slováci od nepamäti 
sú známi a;kQ sta toč
ný a bo,habojný ľud, 
a preto po našich 
peknoduchýc-h dedin-
kách a mesitečkách 

máme vzorné stá~.y Božie. 
Slováci, ktorí museli opustiť dra,hú domovinu 

a uchýliť sa do ďalekej cudziny, ťažko pociťovali, 
že nemali vlastného kostola - miesta, kde by sa 
boli mohli vyžailovať a vyplakať ta:k po svojsky- . 
,po :sloven;siky. A pr.eto ich prvou snahou bolo, 
mať slovenský chrám Boží i v ďalekej cudzine; 
Tažko zarobené centy sa. idaly dokopy a dnes kde 
je väčší počet Slovákov, obzvlášť v USA a v Ca
nade, nachácfaame dôstoj!né s.J.:ovem,ké ~hrámy. 

I Toronto v Cana:de nijako nezaostáva za ostat
nými strediskami Sloválkov na tomto kontinente. 
ZásJuhou Rev. M. ŠUJbu a obetavých Slovákov
osadníkov bol postavený r. 1941 krásny kos;tol na 
rohu Robinson a Olaremont ulice. So sbavtbou sa 
započalo 15. apríla 1941 a už 9. no;v. 1941 bol 
kostol hotový a vysvätený. Za pa,trónov boli zvo. 
lení naši vieró<ZVestovia sv. Cyril a Metod. 
Keď vstúpime do chrámu, víta nás veľký s'lo

venský nadpis: Pán môj a Boh môj. - Hneď sa 
cítime ako doma. "Báidáme na kolená pred Bohos
tánkom a vrúonu poklonu a vďaku vzdávame 
Všemohúcemu za veľký dar - mať vlastný slo~ 
venský chrám Boží v ďalekej nehostinnej cu
dzine•. 

A už nás vítajú naši stari ochTáruco·via sv. Cy
ril a Metod: << Poďte a neihoj,te sa Slováci., my 

Torontskí' Slováci na bohoslužbách 
v kostole sv. Cyrila a Metoda. 

sme s Vami i tu - ďaleko od Váš'ho milého 
Sloven::,ka ». 

Po ľavej, strane je ,oltár Panny Márie, našej 
Patronky a vedľa;. mailý Ježiško. Na, pravej stra
ne je oltár sv. Jo;zefa, patmna sv. Cirkvi a toľ
kých Slovákov. 

Vzadu v kostole je lurdská jaskyňa, misijný 
kríž a socha Sedmibolestnej. Po stenách vidíme 
umelecky zhotovenú Krížovú cestu. 

Všetko je štýlovité a pôsobí dojmom dokonalé
ho súladu. 

Slováci z.. Toronta môžu byť hrdí na svoj ko
stol. ktorý zaiste pootavili Jla väčšiu slávu Božiu 
a na spasenie ,svojiih nesmrteľných duší. 

Emigrant. 

v 

PÁPEZSKÁ 
I 

KURIA 
C) Kancelárske (rrady. 

Kancelárske úra<ly ( Officia, Offizi) majú na 
starosti vyhotovov,anie a odosielanie pápežs-kych 
listín a vy,bavovanie rozličnej korešpondencie. 
Je ich šesť: 

1) Apoštolská kancelá1ia (lat. Ca11cellaria A
postolica, tal. Canceileria Apostol1ca) je naj
;star~í úra,d v Pápežskej, kúrii. Jestvuje pod 
rozličnými náv;zami už od IV. storočia .. Až do 
XI. storočia tento úrad bol spojený s pápežským 
archív-0m a knižnicou a preto jeho prednosta 
sa vtedy nazýval protoscriniarius (hlavný ar
chitvár) aJlebo bihliiothecarius 1 (knih1ovnik) . V 
XII. storočí vedením Apoštoiskej kan~elárie bol 
poverený úradník zv. ,cancellarius (kancelár) 
a .od XIII. storočia z neznámych dôvodov vice
cancel1arius (pod~ancelár), ktorým od časo,v 
pápeža Jána XITI (1316-1.334,) mohol byť len 
kardinál. 

Za starých čia.s Apoštolská kancelária obsta
ravála vyhotovo:vanie a rozosielanie všetkých 
pápež~kých nariadení, kým v terajšej dobe ob
medzuje sa už len na tie najdôleži:te.fšie, ktoré 
sú vydáva,né v podobe bul, fy,!{o n.a pc udeľovanie 
konzistorných obročí, z;:i;kladanie nových bi
skupstiev atď. Od reformy Pia X. zr. 1908 na 
čele Apoštolskej kan~elárie stojí kardinál kan
celár, ktorému v,o, vykonávaní jeJ10 funkcie po,
m:áha regent kanceJátie a celý rad menšich ú
radníkov. 

2) Apoštolský datovad úrad (lat. i tal. Da
taria Apostolica) je najdôležitejší páp,ežský or
gán, nakoľko sa. týka záležitostí závislých na 
milosti pápežov;ej. Vznikol v ~one Apoštolskej 
kancelárie od ktorej sa v xm. storbčí oddelil. 
J'eho ná:zov ,pochádza od lat. slova, data:re (= 
datovať, vročo:vať), pretože opatruje dá tom či
že vročuje pápežské rozhodnutia . Postupom 
času kompetencia tohto úradu ktorý patril med
zi najdôležitejšie v Rí)'.Uskej kúrii, sa značne 
stenčila. Dneská jeho činnosť spočíva hlavne v 
udBľovani nekonzistorných obročí, vyhradených 
Sv„ Stolici. Na j;eho čele sto,jí kardinál dato.va-
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teľ ( cardinalis datarius), ktorý patrí medzi tak 
zv. palácových kardinálov, t. j. medzi kardiná
lov, ktorí majú právo bývať v pápežovom pa
láci. 

3) Velebná Apošt-Olská komora (lat. i tal. Re
verenda Camera Apostolica) je navyššou cir
kevnou finančnou a hospodárskou vrchnosťou. 
Spravuje imanie Sv. Stoliee nielen za pa,pežovho 
života, ale aj počas osirotenia papežsfkého stol
ca. Na čele Velebnej Apoštolskej komory stojí 
kardinál komornik ( camerariu.s, can:nerlengo) , 
ktorým podľa starodávnej obyčaje býva oby
čajne dekan Posv. kardinálskeho sbo:tu. Veleb
ná Apoštolská komora j~stvtije od XI. stor. a 
v minulosti bola aj súdom pre papežský štát. 

4) Státn,y tajomnícky úrad (lat. $ecretaria 
Status, tal. Segreteria di_ Stato) je jeden z na.j
dôležitejších úradov v pápežskej' kúrii. Vznikol 
koncom stredoveku oddelením. sa oŕl. Apoštol
skej kancelárie. Zapodieva sa cirkevno-pol,itic
kymi vecami (je to akoby predsedníctvo vlády 
-a súčasne ministerstvo zahraničných vecí sv. 
Stolice). Má tri oddelenia: 1. pre mimoriadne 
cirkevno-politicM veci; 2. pre riadne veci ( di
plomatické styky, pomer k jednotlivým štfutom, 
rády, vyznamenania) a 3. pre odosielanie apo
štolských brev (krátkych listov) , v podobe k!lo
rých sa vybavujú pápežské nariadlenia menšej 
dôležitosti. Na čele Státného tajomníckeho úra
ru stojí kardinál štátny tajomník (segretl._U'ÍUS' 
status, Segretario di S tato) ; ktorým za starých 
časov býval synovec alebo mý blízky príbuzný 
pápežov (cardin-alis nepos). Prvé oddelenie ve
die tajomník Posv. kongregacie .pr-e mhn.oriadne 
cirkevné véd, :druhé sootitút (náhradník) štát
neho sekretariátu, :ktorý je súčasne tajdmníkom 
šifry, a tretie kancelár brév. Kardmál štátny 
tajomník je palácovým kardinálom. 

5) Tajomnícky úrliil "'"""" hrevá- knie~aťom 
(lat. Secretaria Brevi.um ad Principes, tal. Se
greteria dei Brevi ai Prbicípi) obstaráva v po
d.Oibe hrev (krátkych listov) 'Papežovu úrad
nú korešpondenciu s hlavami št:}to\_'", panovníc
kymi . a kni~ž·admi rodina:mi. Pripravuj~ tiež aJ
lokúcíe (s1ávnostné reči), ktoŕé .pá:pež máv:a 
v konzistóriach a redigu3e encykliky ( oikruž
né li~ty) adresovatné ver.iacim celého· sveJťa. Bol 
oddelený od ApoštqlsÍ(_ej, kanceláde začiatkom 
novoveku. Jeho prednostom je ta,.joo:nn:ík brev 
kniežatom. · 

6) Tajomníck'y úrad pre latinské listy (1,ať. 
Secretaria Lit_terarum Latinarum, tal Segrete
ria delle Lettere Latine) má na starosti všetku 
ostatnú IJ}apežovu korešpondenciu. RedigU.ie 
tiež Apoštolské k,oJJ.štitúcie a dakedy a:i páwž
ské e~cykli'ky. Vedie ho tajomníik latinský.ch 
listov. 

Pri PápežSkej kúrii funguje tiež niekoľko 
stáJych ·kómisii alebó výborov, ktoré boly založe
n~ v novšej dobe a majú čisto vedeoké poslanie 

tázky , ktoré mu 1predkladajú rozličné odbory 
Rímskej kúrie, biskupi a pred.stavení rádov i 
rehoľných kongre,gácil, vykladá hodnoverným 
spôsobom normy ciťkevného zákonníka « Co
dex iuris ca.nonici » . Založil ho pápež Beľledikt 
XV. r. 1917. 

3) Pápežský výbor pre zredigovanie zákonní
ka Východnej Cirkvi má na starosti redigova
nie zákonníka Výohodnej Cirkvi a s'účasne vy

. dávanie jeho prameňov. Tento Výbor, jestvujú
ci ,pri Posv. kongregácii pre Východnú Cirkev, 
založil roku 19:35 pápež Pius XI. 

4) Opát-stvo Sv. Hieronyma pre preskúma
nie a ópravu « Vulga.ty » pripravuje kritické 
vydanie ia,tinského prekladu Sv. Písma « Vul
gáta ». Opáitstvo ból.o založené roku 1933 pápe
žom Piom XI. ,ako náhrada za zrušemý Pápež
ský výbor pre ,preskúmanie a opravu « Vulga
ty ». Opátstvo Sv. Hieronyma podlieha priamo 
Sv. Stolici. 

5) Pápežský výbor pre cirkevnú starovedu 
skúma, študuje a. ochraňuje starokresfanské pa
miatky (katakomhy, baziliky, atď) ťlielen v Rí
me, a:le aj v celom Taliamsku. Založil ho roku 
1852 pápež Pius IX. 

6) Ustreclný pá.pežský výbor pre cirkevné u
menie v Talianslm má n.a starosti o<"hranu, o
pravu a udržiavani-e cirkevných umeleckých pa
miatok na území Talianska. Bol založený roku 
1944 pápežom Piom XII. , 

7) Pápežský výbor pre didaktické a nábožen
ské filrrnov1rictvo skúma katolícke vvchovné fil
my, ktoré boly p,redložené Sv. Stolici na odobre
nie:. Založil ho rokµ 1948 pápež Pius Xll. 

8) Kru:dinálsky dozorný výbor nad pápežskýJll 
pútnickým chrámom v Pompejách, zaiožený pa
pežom Levom XIII., dozerá na duchov.ný chod 
a časnú správu pútnického chrámu, Panny Marie 
Ružencovej v Pompejách. 

9) Pápežské dielo udržov~8. viery a zakla
dania nových kostolov v Ríme dbá o udržia.va
nie katolíckej viery v rímskom bi-skupstve a o 
zakladanie nových fár. Založil ho pápež. Pius XI. 
roku 1930. 

10) Stály výbor pre ochra,nu historických a 
mneleckýc)l pamia:tok Sv. Stolice i;;tará sa o za
chovanie \ých pamiatok Sv. Stolice, ktOTé majú 
"historický · a umelecký výma:in. Založil ho, roku 
1923 pápe.ž Pius XI._ 

11) Heraldický výbor p~p.ežského dvora za
podieva sa štúdiom erbov a pá-pežskeho dv-or.a 
vôbec. Založil bo roku 1815 pápež Benedikt XV .. 

-ka. 

S1ovens,ké matky! 

1) Pápežska komisla pre bihlfoké štúcli.á stará 
Sú to: .

1

1 

sa o rozvoj biblickébo štúdia. Založil. ju roku 
1-902 pápéž Lev XIII. Pápež Píus XI. oprávnil II 

Odp.orúiČame Vám: « Reči ku kresťanským 
matkám>> od.Rev. S. Morávlrn, Strán :120. 
Mäkká vä,~ba. Cena aj s poštou: 1 dolár. 
Dositat na adi'ese: 

Rev. S. l\:Io~ávek 
908 W:. Cra"'wf1;ml Ave 
Connellsville, Pa. 

ju .udeľovať akademické hodln.osti. 
2) Pápežský ,<ýbor pre 1lodn9ve-rný výklad ii 

cirkevného zákonníka v .poddbe odpovedí na o- 1~ = = ~==============~=~ 

U. S. A. 
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VATIKÁNSKE 
, , 

MUZEA 
J. Múzeá antícleých skulptúr 

(Pokračovanie) 

Prejdeme cez Belvedérsky dvorec a medzi 
Kalbinetom Apolónovým a Perzeovým vojde
me do Okri1hleho vestibulu (Vestibolo roton
do), v ktorom ie umiestená p<?kná mramorová 
nádrž a dookola fragmenty sôch. C. 230. Frag
ment s časťou p.ostavy Apollónóvej? (Vi$1' Bel
vedérske torzo). - Sklenenými dverai--ni vzadu 
( ak sú zatvorené, poprosíme dozorcu, aiby nám 
ich otvoril) možno vyjsť na balkón, na ktorom 
je veterná ružica s latinskými a gréckymi náz
vami vetrov. Z balkóna je l,uásny výhľad na 
rím,sku štvrť Prati tli Castello ( okolo Sväto
anjelského hradu), park Pineio a Sabínske ho
ry. 

Kabinet Apoxyomeuov. - V priechode vľavo: 
doska -0dhalená roku 1920 na pamiatku pobytu 
LE-onarda da Vinci (1503-1506) v tejto časti 
Vatikánu. Uprostred siene: C. 67. Apoxyome
nos ( očisťujúci sa), jediná Zílchovalá replika 
slavnej bronzovej sochy Lysippovej, predsta
vujúcej atlétu, ktorý si p-0 zápase strigilom so
škrabuje s itela 'POt a prach, smiešaný s olejom, 
ktorým bol natretý. Socha v:yn.iká dokonalo
sťou a elegantnosťou ,atletických foriem a jej 
význam spočíva hlavne v tom, že v dejinách u
menia je to prvý prípad, čo soch.a bola preve
dená podľa ·zákona trojrozmernosti. Apyo
menos bol nájdený v polovici minulého storo
čia v rir~1.skom Zátiberí. - Na ľavej stene: Elo
gia Scipionum, archaické latinské náp~sy, po
chádzajúce z hrobky Scipionov na Appiovej ce
ste a vzťahujúce .sa na rozličné osoby slávnej 
rímskej, rodiny. Busta úd~jne vyobrazuje rím
skeho pásnika Ennia, ktorý bol so Scipionov
cami pochovaný. - Na pravej stene: Okrem i
ných nápisov epigraf rímskeho konzula Lucia 
Mumn:tla, v ktorom je zmienka o sľube, urobe
nom počas vojny s Gréckom, zasvätiť chrám 
Víťaznému Herkulovi. - Vrátime sa do Okrúh
leho vestibulu a vojdéme do náprotivnej miest
nosti -m. 

Atrim:n to1;za, uprostred ktorého pod č. 3 je. 
umiestené povestné Belvedérske torzo, objavené 
začiatkom XVI. stor. ,na' Campo di Fiorí v Rí
me a označené menom aténskeho sochára Apol
lónia, syna Nestorov-ho, ktorý bol činný v Ríme 
koncom republiky (I. stor. pr. Kr.) Belve<lér'
ske torzo je eklektické diélo, ale niajstrovJôky 
prevedené. Kto pol zobrazený v soche, ktorej 
toto turio sa nám ·zachovalo, nebolo -dosiaľ z.i
stené. Kým donedávna prevládala mienka, že 
torzo je fragment sochy Herkula, sediaceho 
na levovej koži, teraz si razí ~estu hypotéza, že 
je to úlomok sochy Marsyu hrajúceho na dvo
jitej flaute v súťaží ~ Apolónom, ktorého časť 
figúry sa nám zachovala, na fragmente č . 230 v 
Okrúhlom vestibule. Belvedérs:ké torzo vyznaču
je sa veľkou mäkkosťou foriem, 2a. čo bolo hodne 

obdivované a študované renesančnvmi umelcami 
najmä Mk)lelangelom a Raffa~lom. - Pri okne, 
č. 44. Oltár zv. Ara Casali s vyobrazeniami 
báje o trojskej vojne a založení Rima (Mars a 
Venuša pristihnutí bohom Vulkánom, Paridov 
rozsildok a trojská vojna, Smrť a pohreb Rek
torov, Mars a Rea Sylvia, Narodenie dvojčat 
Romula a Rema," Vyloženie dvojčat na breh 
Tibery a ich dojčenie vlčicou, Najdenie dvojčat 
pastierom Faustulom) . - Vpravo: Peperínový 
sarkofág rímskeho konzula Lucia Kornelia 
Scipiona; ktorý zvíťazil na,d Sannítmi spol,čený
mi s Etruskami a Gallmi (r. 298 pr. Kr.) . Sar
kofág má tvar dórskeho oltára. Bol nájdený v 
hrobke Scipionov na Appiovej c.este. Archaický' 
latinský napis v saturnovýoh veršoch pochádza 
údajne od básnika Ennia. 

(Pokračovanie) - ka. 

,, 
•• R IM .. 

SLOVENSKA KATOLÍCKA KNIŽNICA 

Sväzok 1. - Svätý Rok 1950 » od Jána 
Okáľa. Obsahuje dejiny Sv,ätých roikoN, in
formácie o J\ffiootivom roku 1~50 a popis 
rímskych odpustkových ibazilfä:. Má 167 
strán a 17 obrázov. Cena.: 1 dolár. 

Sväzok 2. - .« Vatikán, Sídlo Námestní
ka Kristovho » od Dr. Ignáca Zelenku. Ob
sahuje dejiny a popis Vatikánu, v ktorom 
sídlia rímski ,páipeži. Má 235 strán, 10 plá-
11ov, 12 perokresieb a 52 fotografií. Cena,: 
2 doláre. 

Sväzok 3. - « František z Assisi » od A
le~ani:ln), Colornbu. (Z talianskeho :greložil : 
Eugen V.espin) . Obsahuje ]!Útavé vypravo
v.anie o živote sv. Františka AssiS:kého1 

apo~tola evanjelnej ch,udoby. Má ok. 15i) 
štráli a 25 obrázkov. Cena: l dolá;i. 

Pi:ip~a~je sa: 
Svämk 4. - K Svätá Stolica.» od Dr. 

Ignáca Zelenku. Bu-de obsaho:va;ť poučné 
state b katolíckej hierarchii; pápežskorn . 
štáte, kú,rii a dvor,e a o pápežských vedec
kýeh1 vzdeláv:acíoh a výchovných ús-tavDch . 
v Ríme. BudEl mať okolo 1~0 strán, 25 o
brázkov a cely rad užitočných adri:es. 

Objed..'lávky a:ko aj p:enia7.e v hotovosti 
alebo v čeku treba posielať v registrova
nom liste na adresy zástupcov « Ríma » a
lebo pria,mo na adTesu: 

« RIM» 

' 

Ca.i,.ella P(}stale 9100 

1 
Roma, ltalia 
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Misia medzi Čerňochmi 

v údolí rieky Chingombe 

Okolie našej misie je ešte veľmi chudobné. Oby
vatelia toh:to kraja zaoberajú sa väčšinou obrá
baním pola a polovačkou na zverinu. Ak je niek
de divoká Afrika, to je i,ste tu v Chingombe. Di
voké zvieratá ako na pr .. sloni pustošia celé polia 
úbohých Cerňoškov. Pri rieke, kde ,obyčajne ma
jú polia, obyvatelia·stávajú sa často obeťami kro
koc;lilov. 

Mal som príležitosť viacrazy vi:dieť ľudí, po
kaličených ,od krokodilov: ZO ročná dievčina, po
~rýznutá krokodilom, chodí len po kolenačky, ale 
Je za to pobožná duša a má rada Pána J eži:ša i 
:rp.isi'onárov. 

Moj starý priateľ a dobrý katolík Alfonz, z 
chatrče Lupia by bol skoro zaplatil živortom :zia 

svoju neopatrnosť. Doniesli ho ďo misie· celkom 
dokaličeného od krokodila. Pre jeho dušu to 
však bolo aj dobré, lebo sa z neho stal horlivý 
katolík. Každú nedeľu chodí teraz do ka.stolíka a 
pristupuje k sv. Prijímaniu. Ku mne prichodí za
sa po novinový papier na šúl.anie cigariet. 

Denným pokrmom pre. Cerňoškov je kukurica 
v pralesoch a po chatrčiach. Jedia cez deň len 
r·az, ale sú veľmi vytrvali, zvlášť keď nosia na 
hlavách batožinu misionárovi. Celf karavány 
ta:kto cestujú -s misionárom p,ó okolí. 

My v samej misii máme vyše 100 deti a nie
koľko starších. Musíme sa sami starať o ich ži
vobytie i keď nás misionárov je_ v,eľmi málo: 2 
Pátri aj-a Fráter. Dievčatá majú na starosti 
ctih. Sestry, ktoré ich ueia šitie a :rozličné práce 
v poli. 

J,a pracujem dopoludnia na poli pd kukurici, 
potom v stolárni, v mlýne atď. Všetko robím len 
s Ce,rňochami, ktorých mám veľ-mi rád. Jeden 
Páter chodí po návštevách škôl na okolí a v pra-

Slovenský núsionáir v Sev. Rodézii 

Fr. Andrej Perdík S . .J. dováža. kláty na dosky z 
· pralesov « Mikvi » na traktore, ktorý dostala 

misia od appštol:ského prefektii Msgr. Bruna 
Wol!nika. Traktor príšiel z Kanady ·a bol pl'Vý v 

celej pref.ektúre a misii vôbec. 
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lesoch. Je ich asi 18 a učia v nich len čierní u
čitelia. Pri tom musí však navštevovať aj ror.1tra~ 
tenych kresťanov, ktorým sa ujde sotva 1 sv. 
om'Ša do roka. O pohanoch ani nehovorím. 

V našom Vikariáte je naterwz 26,678 katolí
kov a 538 katechumenov. Pracuje medzi nimi 
len-20 kňazov-jezuitov a 3 domorodí, z ktorých 2 
boli vysvät-ení len :mm.'lllého roku. Brafov jezui
tov je tu 11, ale 5 je už práce neschopných. Slo
váci sme boH 3. Lanského roku jeden zomrel na 
čiernu horúčku. Ostatní sú národnosti polskej 
a írskej. V našej misii v Chingombe bol tiež je
den Be1gičan z Belgického m;mg-a, ale sa už vrá
til nazpäť. Z Polska je tu 52 Sestričiek, ktoré 
pracujú vermi pekne, Dúf:µne, že Pán Boh nám 
pošle viacero čerstvých misionárov. Pred rokom 
k nám prišiel mladý slovenský školastik-hleri:k, 
ktorý sa uči po čérňošsky v misii Kassisi a poe
tom, má odísť na teologiu do Irska alebo USA. 

Raz za dva týždne ide čierny poštár do naj.
bližšej poštovej odbočky. Jeho cesta trvá celý 
týždeň, kým sa vráti ~äť do misie .. Nemáme tu 
ani cestu, ale len chodniček, ktorým treba. ísť tri 
drui, kým sa príde •k dopravnej autobusoveji sta
nici ( takej africkej!). 

Pred dvoma rokmi sme dostali traktor z Ka-
, na.dy. Keď bol dopravený na stanicu, musel byť 
najprv rozobraný na kúsky a potom v. kúskoch 
odnesený do misie. Bolo k toniu potrebné vyše 
80 nosičov, a celá doprava trvala jeden týždeň. 
Prečo vla.stne sme dostali ten malý trruMor? 

Príčin,a je tá, že dobytok, (ako na pr. voly) vy
hynul všetko na spaciu nemoc. Spaciu nemoc za
prí1čiňuje mucha zvaná Tse-Tse. Uštipnutie ta
kou muchou stačí, aby vyhasilo život nielen 
dobytku ale aj misionár-0v. Spacia nemoc jed~ 
sial' nevyliečiteľná. Clovek chorý na spaciu ne
moc sa cíti stále ospaJý. Dríema sa mu a chudne 
ako tuberá.k až po krátkom čase zomre. Takto 
vymierajú naši čierni v misii Katondve. 
Horúčosť je tu ťažko snesiteľná: 'od 35° do 40° 
()ta a,nglíckom teplomere od 80° až 110°) do 100° 
v tieni. Zivoty si tuná chränime chinínom, kto
rý užívame pravidelné každý deň, kým ostatné 
trop:ick_é lieky berieme dva.krát za týždeň. Tetič
;ka malária.. je :našim častým hosťom. Roznášajú 
ju moskyti. Hoci máne postele zatiahnuté sieť
kami., predsa sa táto pliaga dostane na nás večer 
alebo počas cestovania. 

PTáve mj_nulý týždeň som b'ol chorý na malá
riu. Keď mi náš ktuchár Cerňoch doniesol teplý 
čaj nemoool som ho od zinmice ani vypiť. Celiá. 
postel sa triasla so mnou. Až konečne, keď 
mi naše dobré S,estričky poslaly replú vodu v 
termoske - gumovej fľaši - tá ma rozohriala, 
taikre mi rovolilo a teraz som už zasa" zdravý. 
Na6i Cerňoši roajú verkú sústra.sť s ch<orjmi. 
To je už ich dohrá vlastnosť. 
Končiac prosím milých čitaleľov << Ríma» a- "' 

by si .spomenuli v modlitbách na na$e jezuitské 
misie, aby nám Pán Boh dal sily v ťažk~j prá-
ci, za ktorú sme pripravení obetovať každú 
chvíľu svoj život. - Váš . slovenský misionár 

Fr. A. Perdik S, J., Gemerča1I1 
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FRANTISEK z ASSISI 
Rozpráva: A. OOLOMBO 

Prvý druh 

Nasledujúceho rána došiel do Assisi a zdr.a;vil 
všetkých slovami : « Páin Ti daj pokoja,! » P~tom 
sa post avil na námestie a 1kázal; stručne a pro
sto, slovami od srd.ca idúcimi. Hovoril len o tom, 
čo sám prežil : má!lne žiť po-:dľa prikazaní .Bo
žích; len vtedy bude mier medzi ľuďlll.i a krežký 
bude mať pokoj vo svedomí svojom. 

František nevzbudzoval už posmechu. Počú
vali ho teraz pozorne a s úctou. Dávno už hovo
ril príkladne. 

Vedomie Boha drie.ma vo všetkých ľuďoch; 
na volanie po svätom živote odpovedajú všetky 
duše. Odpoveď býva často len prostým vnútor~ 
ným pohnutím, nejasným pocitom stesku; a1e 
rrmohokrát zahorí celá duša oslobodivší sa od 
pút a obetuje sa úplne. 

Slo,vá F rantiškove nez.nely márne. Ako se
mienka padaly do sŕdc a . vo v.znešel).ých dávaly 
úrodu. Medzi pr vými nasledoval ho Bernard z 
Kvinta vale. 

Bol bohatý a veľmi vá:žen.ý; rovnako nespo
kojný, cítil túžbu po niefom, čím. by s-a duša na. 
sýtila. Niekoľkokrát pozval Františka ik sebe na 
nocľah. IBožil ho do vlast nej spálne-. Otvorili si 
srd!cia. vo vzájomnej dôvere a jeden dr uhému sve
roval tajomstvo svojej druše. Nadšenie Františko
vo presvedčilo Bernarda do tej miery, že sa roz
hodol nasledovať ho. Zavolal ho .raz večer a sde
lil mu svoje rozhodnutie . 
Keď preb-:deliskoro celú noc ·v družnej jednote 

duší odobrali sa za svitania do kostol.a sv. Mi
kuláša. Bol s nimi tiež Peter Kataniov. Keď vo
šli, pomodlili sa a vypočuli omšu; František vzal 
s oltára evanjeln.ú iknfäu a čítal výňa;tpk, ktorý . 
ro.zhodbl o jeho povolaní. A potom ešte: « Kto 
choe za mnou prísť, nech '2lapre sám seba, a vez
me svoj kríž, a nasleduje ma. Lebo kto bude 
chcíéť zachovať svoj život, stratí ho; Kto v-šak 
st:,ratí svoj život pre mn.a. :i pre evanjeliium, za
chová ho, Veď čo ,by bolo plati:ié- .člov.éku, keby 
celý sveť získall, a na d~i vš-ak škodu utrpel » 
(Mar. 8, 34-36) . A čítal ďiµej: « Ešte. jedno ti 
chý,ha: P redaj všetko čo máš, a rozdaj chudob
ným, a budeš mať pokla.a v nebi; a poď, nasle
duj, ma » (Luk. 18, 22). 

Nato František zatvoril kriihu a obrátený k 
obidvom druhom.riekol: « B:vatia, hľa náš život 
a naša rehoľa·; nie j~ len našou, ale aj rehoľou a 
životom všétkýeh, ktorí zatúžili, žiť spoločne s 
nami. Choďte teda a učiňte, ako ste počuli». 

Bernard začal potom rozdávať chudobným 
všetko svoje ilrl-a.nie. Františ~k bol po jeho ib◊ku 
a v srdci chválil Pána Boha. Okolo nich sa shro
maždil veľký zástup. 

Náhodou išie1 pkolo nich kňaz, menom Silve-; 
ster. Pred istým časom predal Františkovi lac
no tehly na opravu kostolíka sv. Damiána. Vi-

diac, že teraz rozdeluje tol'ko peňazí, predstúpil 
pred ,neho a povedal: « Brat, tie tehly si d:ostal 
odo mňa príliš la'Cillo ». Kň~zova lakomosť roz
horčila Františka .. « Tu máš », odvetil, podáva
júc mu plnú hrsť :peňazí, « máš teraz už dosť ? » 
Zástup okolo neskopojne reptal a Silvester sa 
vzdialil zaihanbený Ale' táto pohana mala pt~
niesť ovocie. Zanedlho prišiel tiež on a. pťo;:,H . · 
Františka, aby ho prijal medzi svojich učeníkov. 

Kajúcnici z mesta Assisi 

Traja druhovia sa usadili u Porciunkuly. Ber
nard i Peter si vystavali chatrče a prispôsohíli si 
odev podľa Františkovho. Podobal sa sukniciam, 
ktoré nosili v tých dobách dedinčania. 

Po ôsmich dňoch prišiel 1mvý učeník - Egídius. 
Trávil väčšinu času na cestách. Chodili všetci 

pohroma.de, najčastejšie však po dvoch. Išli, kam 
ich napadlo. Spali na seníkoch, v nemocniciach 
pre prašivých i pod st1povím chrámov. Na otáz
ku, kto s,ú a odkiaľ prichádzajú odpovedali, že sú 
kajúcnici z mesta Assisi. 

Porciunlrula 
v kostole P. Ma.:de Anjelskej v Assisi. 

53 



Chcete mať radosť zo života? 

Objednajte sr ešte dnes ~niž.ku <{ Franti
šek z Assisi >> od A . Colombu. Poučíte sa z 
nej, ako človek môže mať radosť zo života 
aj v chudobe, utrpe1ú a nešťasti. Knižka má 
ok. 150 strán a 25 krásnych obrázkov zo 
života sv. Františka a z chýrneho pútnic
keho mesta Assisi. Sťojí aj s poštovnými 
trovami len 1 dolár. 

Objednávky s peniazmi alebo čekom tre
ba posielať v ľegisti:ovanom li'ite na. adresu: 

« RDI )}' Oasella p. 9100, Roma, ltalia. 

Ale na týchto kajúcnikoch nebolo celkom nič 
zasmušilélio. Volní ako vtáci v povetrí, speváci 
Boží, túlali sa prespevujúc chvály P~u Bohu. 
Chodili po dedinách medzi dedinčanmi, pracova
li s nimi, prinášali im slová p~koj~ a nádej~. A 
zasa dali sa na cestu, aby kazali po mestach. 
Všade 2ianechávall za sebou svetlú stopu. A po 
nej prichádzali i1ú bratia k Frantfä~ovi. . . 

Nie všade dostalo í!ía im ihneď vludneho ipnJa
tia . Mnohí· ich mali za b1áznov, robili si z nie~ 
žarty ~ häd!zali na nich blato. Dru~í ie~ obierali 
o ich odev a oni bezo slova pokracovali na svo
jej ceste polonahí". I1ú ich chytal~ za 1:apucne_ a 
naplňovali im ich ako mechy. N1ektori zasa rrn 
strkali dcrrt'.!.k kocky a ponúkali ich ku hre Inde 
s nimi z'achádzali ako s tulákmi. 

František pred rotZthodom bratom hovorie
val: ·« Iďte miláčll:Óvia, a kážte evanjelium po
koja a obrä.teríia'. Buďte trpezliví• v protivenst
vách a na. každú otáz~u dajte úetivú odpoveď. 
B1ahó~éčte tým, ktorí Vás prenasledujú., ďakuj
te tým, k:to.rí v,ám krivdia a v~s hanobia, leibo 
všetko vám: bude hojne splatené v nebi NeStra
chujte sa, 'že rJe ste ľudia učení. Keď nebudete 
mať scb.opn.osť, vašimi ústami bude hovoriť O
tt\C nebeský. Nájdete ľudí veriacich, dobrých a 
miernych ;•·fí prijmú vás i vaše slová s :radosťou. 
Najdete však aj mnQhQ iných: ktorí budú zlo
rečiť Bohu; tí budú vašimi od:porcami a hudú sa 
váµi protiviť .. Buďte preto prichystaní snášať 
všet ~@ pokmaie. Sverte Bohu všetky svoje sta-
miiti, a on .sa.už u vás postará ». · 

Bratia snášá.li všet~o trpezlivo. Slevá učitelo
ve dodávali i,n;t sily. Keď sa $išli v P;q.rcíun:kule, 
zabúdalí na k ažq.fp.ríkor.ie, V radosti, že sa moh
li 9:pä;ť Qbjať; hl'a~a,}i odmenu a cítili S!J.. posilne
ní pre ď-allíí -žívot. 

bstatn,e tiež m.ncrhi, ·ktbrl fui krivdili, hladeli 
napraviť učinené be;ipnávie". 

Pe:~r z Kvintavale d-o~p~l s je\i;nym druhom 
do Florencie a hľadal npcľah. '\iecšade boh o<lmiet
nutí. ~fqnečne dô~li k pr'ístrešku nad .pekárskou 
pecoµ. Maj~tei'ka im do:volila prenocovať tam. U
ložili sa, ako najiepšie mohli za nero.vnými hro
madami polien. 
Keď muž prišiel domov, ,vynadal manželke, že 
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im poskytla pohostinstvo a zakázal jej, aby }m 
požičala prikrývku. Hoci bolo hodne zima, bra.
tia nevzali si mnoho chrastia na. kúrenie. 

Preto sa Bernard s druhom dobre nevyspa;li. 
Sotva zavzncly zvony na prvú omšu, ešte celí 
skrehlí odohrali sa do blízkeho kostola. 

Ooskoro za nimi vošla aj ich hostitetka a zba
davši ako sa zbofule modlia, poznala, že nie sú 
darebáci. Medzitým čo o tom premýšľala, vkro
čil do chrámu nábožný muž menom Kvido, ktorý 
každé ráno rozďelovai' ,pri omší almužnu chudob
ným. Na pochôdzké prihližil sa tiež k Bernardo
vi a jeho druhovi. Ale tí nec-hceli ničoho prijať. 
Udivený riekol: « Ci ,ry nie ste chudobní? -
<(Zaiste », odvetil Bernard>>, sme chudobní, ale 
pre nás chudoba nie je ťažká, pretože sme ju hľa
dali, chcejúc byť poslušní Božiemu prikáza
niu >>. Prekvapený touto odpoveďou, vypytoval 
sa ich Kvitlo ďalej. Dozvediac sa o behu ich ži
vota, bol jaty velkým obdivom. . 

:M:edz.itým priblížila sa pekárka, k rozprá;vajú
cim sa a povedala im zahanbená: « Kresťania, 
ak sa chcete vrátiť do mojho domu, veľmi rada 
vás príjmem pod svoju strechu». Tu všetci, kto
rí im pred tým neposkytli nocľahu, uznávali svo
ju c,hybu a o prekot ;ponúkali iln pohostinstvo. 

Bol o to radosti v Por:ciunkule, keď počuli hovo
ry cl.osvedčujúce, že všetci ľudia sú v základe do
brí! A preto neprestávali dúfať. 

(Pokračovanie) 

Preložil : Eugen Vesnin. 
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20.000 MÍL ZA 2 O DNÍ Katolícky obzor 

Obrázky a dojmy z cesty do Europy počas Sv. Roku. 

Moja prvá ce:;;ta lietadlom nebola o nič kratšia, ako let do 
Europy. Presvedčila som sa o pravdivosti výstrahy, že vo veľ
kých výškach vám vytečie atrament z plníaceho pera - pvet o 
pozor, nezabudnite ho vybrať z vaš_ej kapsičky. V 19.000 sto..
povej vyške je tlak vzduchu taký, že všetok atrament vám z 
pera vytisne. Ale nielen atrament z plniaceho pera vám vy
tisne,Jež aj1 celá vaša smelo~ a hrdinstvo uteč,i,e oblôčkami lie
tadla a vy sa ·z.ačnetei mood'liť o štirpku pevnej zeme, na ktorú by 
ste položili sv.oje nohy. Lež túžba po návšteve bistoTických 
miest, zvedavosť na zvyky tamojšieho obyvateľstva„ nádej na 
postretnutie mnohých významných osobností, celkom zaženie 
váš strach (ktorým ste Ša chveli na začiatku cesty) a éelkom 
vám dá zabudnúť na nepohodlie, ktoré je spojené s cestou, me~ 
rajúcou okolo 20.000 míľ. 

My sme odleteli s chigagskeho letiska na lietadle TW A dňa 
1. októbra -1950 o 12; 15 bod. na poludnie. Našu vý,prav.u zor
ganizoval a ozaj vzorne vystrojil na t[1to dlhú cestu pán Eden 
Radič,- majiteľ cestovnej kancelárie na 26. ulici v Chicago Ill. 
Pán Radič osobne šiel s nami a počas celej cesty sa staral,' aby 
nám nič nechýbalo a aby s.rne sa všade cítíli << ako doma ». 
Keďže hlavným cieľom našej vý,pravy bola návštéva Večného 
Mesta Rúna počais Svätého roku, b-oli sine šťastní. že j.ej duchov
ným vod.com sa .stal vdp., Józef A. Job, farár slovenskej osady 
Sv. Simol;l:;t Ap6š,tola v Chicago, IU. A tak, akq sa pán Radia 
staral svedomite o naše telesné dobro, s celou dôverou odovzda
li sme starostlivosť o naše duševné' blaho do rúk Father Joba . . 

Sotva sa na.še lietadlo vzn.ie"slo do výšky 19.000 stôi), za
čali nám podávať obed a kým sme s ním boli hotoví, už sme aj 
pristávali v New Yorku n:a letisku La. Guardia o 3 hod. popolud
ní. V New YoĽku sme prenocovali a spojili sme sa s pútnikmi 
našej grupy; ktorí došli z Ohio. a. Pennsylv.anie. 

Z New Yorku sme odleteli dňa Z. októbra o 1. hod. pop,o
ludní. Letel~ sme pozdiž pobrežia so z~stavkami v Gander a No-

Ameriéko-slovenské pútničky 
v kruhu slovenských bohoslovcov na nádvorf Svä:toklementskej 
baziliky v Ríme poč:a,.,s sv. Roku 1950. V popredí stojí priateľka 
a dobrodinkyňa nášho • časopisu Mrs. Paulina K.erpec z Lyons, 
m. so- svojou dcerou Mrs. Justinoµ Wroga tiež z Lyons-, Ill. 
(drµhá zľava) . Prvá ,zľava je Miss _Johanna Prisažna a prvá 
~prava Mrs. Anna Hlatky, - obidve z Chica,ga, Ill. 

P.renasledovanie katolíckej 
Cír;k.vi za Zeleznou opoJiOU, 
P.odľa zp-rá;vy americkej tlačo
vej agencie « Inter -Catholic 
P ;res.& » bolševíci pripravili no
vý plán na zlikvidovanie kato
líckej Cirkvi v krajinách ·za Ze
leznoú oipon óu. Keď sa im nepo
darilo z-aložíť tak m. národné 
cir.kvi, chcú teraz .zorganizovať 
v jednotlivýc,lJ.- Štátoch pravos
lávnu cirkev latinského obradu, 
ktorá by p-odlieh:ala moslwvské~ 
mu patría:ren.ovi Dúfajú, že 
pravoslávúa cirkev rozličných 
obradov bude môcť ľahšie nah
radiť ka.tolk ku Cirk.ev. Nový 
pl án má byť najpFV vyskúšaný 
v CSR a keď sa osvedčí, bud~ 
post upne uskutočnený v Polsku, 
Maďarsku, Vych. Nemecku a o
statných krajinách, v ktorých 
vládnu bezbožní komunisti. Du
chovenstvo a. veriaci, ktorí nebu
dú chcieť prestúpiť na pravo
slávie, budú odvle'čení do Ru
ska:. 

Bea.tUikácie vo Svätope~r
skej bazilike. V apríli a máji bo
ly vo Svä,tdpeterskej bazilike 4 
slávnostné beatifíkácie. Za bla
hoslavených boli vyhlásení : dňa 
15. apríla talianský konventuál 
František Anton. Fasa.ni; dňa 
29. aipríla 25 ton:kinskí mučeníci, 
medzi ktorý boli dvaja španiel
ski domin.li.káI11Ski 'tľttskupi : Jo
zef Diaz Sanjurji.n, apoštolský 
vikár v 'I'onkine, sťa,tý r . 1857 a 
jeho nástupca Melchior Gargia 
Sampedro, rozse-kamý na kúsky 
r . 1858; dňa 6. mája francúzska 
rehoľnica Placida Víel. druhá 
zakladateľka Kong:regácii;l škol
ských sestier, a ďň.a 2(}. mája 
francúzsky j~zuita Julián Mau
nofr zv, a,poštol Bretagne. V júni 
budú dve ďalšie beatifikácie a 
to: 3. júna beatifíkacia w,peža 
Pia X. a 17. júna beatifiltaici~ 
M. Tere,1y Couderc, za:ldadateľ
ky Sestier z Cenakulum. 

Rekvi.em za, posledného nuncia 
v CSR. V útorok dňa 22. mája 
t. r ., mesiac po úmrtí J. E. Msgra 
Xaveria Rittera, posledného pá
pežskéh9 nuncia v CSR, Kre
sťanská akademia uctila ,pamiat
~u 2t0m:r:elébo rekviem vo svä
topeterskej bazilike v Ríme. ·Pri 
oltári českého národného svät--
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Mrs. Mária Lacko z Chicago, 
IU., autorka článku « 20.000 míľ 
za 20 dní », na ostrove Capri. 

ca sv. Václava, - v bazilike, kde 
pred 16 rokmi terajší sv. Otec 
papež Pius XII., vtedy štátny 
tajomník kardinál Pacelli, ho 
konsakroval na biskupa, - sišli 
sa jeho priatelia, aby mu vzdali 
poslednú úctu. Rekviem, slúžil 
predseda Cesko-slovenského ko
mitétu v Ríme Msgr. Dr. Franti
šek Planner. Toho istého dňa aj 
v Nepomucénu, pápežskom ko
légiu českých a slovenských bo
hoslovcov, slúžil slávne rekviem 
jeho vicerektor Dr. Jozef Tomko 
a vo vatikánskom färskom ko
stole sv. Anny náhradník štát
neho sekretariátu Msgr. Gio
vanni Battista Montini. 

Slovensl.í sa.Ieziáni v Japons
ku. Náš malý slovenský národ 
dokazuje svoju katolicitu aj po
merne vysokým počtom misioná
rov. V ktorejkoľvek misijnej ze
mi nájdeme hlásateľov slova Bo
žieho, ktorých Pán žatvy povolal 
z podtatranskej vl·asti. V « zemi 
vychádzajuceho slnka » účinku
je spolu šesť slovenských misio
nárov, .z ktorých traja patria do 
Saleziánskej Spoločnosti. V dp. 
Jozej Figura odišiel zo Sloven
ska pred pätnástimi rokmi a vy
k onal už pekný kus m isionár
skej práce. Je riaditeľom japon
ského saleziánskeho gymnázia v 
M}yazaki .. Napriek n emalým ťaž
kostiam povo-jnovej doby podu-
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vom Foundlande. V lietadle bol veľmi chutný obed, počas kto
rého bol podávaný ráčkový koktail, hovädzia pečienka, opeka
né zemiačky, šalát, zmrzlina, zákusky a káva, ba každý do
stal aj flašku šampaňského. V Gander sme boli o 6;30 hod. a 
len čo lietadlo nabralo pohonných hmôt, odleteli sme o 7 ;15 hod. 
Nasledujúcou zástavkou mala byť Santa Maria na Azorách. 
tA..si dve •tretiny tejto cesty prešla som v ddbroro zdraví a sama 
sebe strúhala som už poklony. Ale neďaleko Azor vleteli sme 
do búrky. Tam sa skončilo moje dobrô zdravie a keďže som sa 
počas mojej nevoľnosti usalašila v umyvárni, pre nárazy búrky 
bola somtrochu ošpliechaná vodou, keď mi stewardka pomáhala 
zasa do m\ojej stolice. Počas celej búrky nezhasol výstražný 
červený signál, aiby si každý zapol bezpečnostné popruhy na 
sedadládh. Tiché modlitby odriekal každý na šťastlivé sosadnUr
tie na dobrej starej zemi. Hoci podľa mojich hodiniek bolo ešte 
iba 3;15 hod. ráno, keď sme pristáli na Azorách, bolo už 6;30 
hod. Vzdialenosť medzi Novým Foundlandom a Azorami je 1335 
míľ. Lietadlo sme znova napojili a zanechali Azory o 7 ;30 hod. 
ráno smerom na Lisabon v Portugalsku. Mali sme prekrásny 
čas na letenie. Do L~sabonu sme došli p,ráve na poludnie. Bol 
nádherný jasný deň a vezúc sa v autobuse do hotelu, videli sme 
mnoho krásnych domov, parkov a boulevardov. Všetky domy 
boly zamaľovarié, takže ich pa·stelová ružová, belasá, orchideová 
a zelená farba robila dojem množstva kvetov, rastúcich na 
vŕškoch. Lisabon je postavený na siedmych vŕškoch. Milá prl
hoda sa nám tu stala. keď sme si chceli najať taxík. Ponúkli sme 
šoférovi americkú 50 centovú mincu, ale on pokrútil hlavou. že 
to je nie dobré. Na šťastie po dlhšom hľadaní našla som vo 
svojej kapsičke « escudos », ale nevediac, koľko mu mám dať. 
podala som mu ich, aby si sám vzal, koľko mu patrí za odve
zenie. To čo si vzal, činilo na amereké peniaze asi 14 centov -
ale on bol spokojný. Nasledujúci deň odišli sme z Lisabonu au
tobusom da Fatimy. Je to štyri hodinová cesta prekrásnym 
krajom. Veľa domov je pokryté šupkami, studne sú uprostred 
mestečiek a odtiaľ rozvážajú vodu na volmi ťahaných kárach 
do veľkých nádrží a rozdeľujú po domoch. Hrozno a olivy sú 
zdrojom tamojšieho obyvateľstva. Mnoho žien a deti chodí bo
sých. Ale ženy majú všetky rovnú. postavu, lebo všetko nosia 
na hlavách. ~ Samotná Fatima je krásne mestečko, postavené 
na kopčeku. Pôvodná jaskyňa. kde sa Panna Maria Fatimská 
z.javila, je dnes veľmi skromného výzoru, lenže nádherný 
chrám sa práve buduje na: samom temeni kopčeka, ako si to 
Panna Maria žiadala. 

Dňa 5. októbra odišli sme z Lisabonu lietadlom do Ríma v 
Talianslm. Vyleteli sro:e o 11;40 hod, ·a do Ríma sme do~li o 5 
hod. večer. Keď hľadíte s lietadla na Rím, máte dojem. že sa 
dívate na iskrenie klenotov; svetlo Svätopeterského chrámu 
a potom všetky tie cesty, ktoré sa pri ňom stretajú, pôsobilo 
dojmom obrovskej hviezdy. Hviezdy1 ktorá nás viedla tisice 
miľ. Mesto Rím to je jedna nádhera za druhou do nekončna. Ba
ziliky a katedrály sú plné neoceniteľných pokladov. Bolo to 
šťastie popásť si oči na historických stavbách a návšteva miest. 
kde tak mnohí boli umučení za vieru, naplňa každého bázňou, 
ale aj pocitom povďačnosti za možnosť prísť sem. Pripomenúť 
chcem že vrcholným bodom nášho programu bola nádej, že uvi
clime Sv. otca. ako aj to, že sme boli výnimočne šťastní, lebo 
sme ho uvideli až dva razy. Prvý raz vo Vatikáne, kde sme boli 
~ba práškom medzi 100.000 - ovým :Zástupom. Ľudia všetkých 
národností, hovoriaci miešaninou všetkých jazykov, ale všetci 
spojení iba jednou myšlienkou a nádejou: Uvidieť pápeža a 
dostať jeho požehnanie. Mali sme šťastie, í,e sme ho mohli po 
druhý raz vidieť v jeho letnom sídle Castel Gandolfo. Tu smel 
boli celkom v jeho blízkosti a keď k nám hovoril svojou vybe
ranou a pomalou agličtinou, cítili sme, že jeho slová sú adreso
vané každému z nás osobitne. Mnoho sa. už popísalo o jeho 
schopnosti pohnúť srdcami milionov. a naozaj, každý to cíti v 



jeho úsmeve a v strhujúcich gestách jeho rúk.Jeho smysel pre 
humor je niečo, čo~ prekvapuje. 

Neviem, či bola poč~s Sv. roku v Ríme púť, ktorej by sa 
bo_lo venovalo telom i dušou toľko vzácnych priateľov, ktorí sa 
nám stali všetkým, čo sme práve najviac potrebovali, lebo ve-
deli byť nielen učiteľmi cirkevnej a špeciálne rímskej hl.stó
rie, neúnavnými sprievqdcami po chrámoch, kataikombác_h, palá
coch, múzeách, historie,kýé.11 miestach a moderných -pamätihodno
stia;ch, ale aj príjemnými s,poločníkmi v čase odpočinku a po 
návrate do Ameriky pri"atetmi, na ktorých veľmi často a s ú
primnou vďakou spomíname; Veď kto by nebol povd1ačný vdp,. 
Zemanovi a vdp. P. M. Lackovi za ich neustálu ochotu sipre
vád'zať nás, vysvetľovať, ukazovať, organizovať a plánovať, len 
aby sme čím viac videli a vedeli, len aby sme čím viac krásnych 
dojmov z Večného Mesta. odniesli. Kto by mohol byť ta
ký nevďačiúk a zabudnúť na oduševnených slovenských 
Saleziánov,. ktorí tiež boli samé sr dce a samá ochota a 
ktorým by bolo veru ťažko odvďačiť sa za ich neustálu pozo-r
nosť. Kto z nás by vedel zabudnúť na milého vatikáinskeho bi
bliotekára Dr. Zelenku, ktorého sme si vš.etci predstavovali 
aspoň takého starého ako je Vatikánska 'knižnica a takého brada
tého ako je Mojžiš od Michelangela v San ?íetro ip. Vincoli. Len 
čo je pravda, on nás trochu sklamal, ale príjemne, le,bo na tú 
bradu má ešte dobrých 50 rokov času. A veľkým prekvapením 
bolo pre nás aj stretnutie sa s vynikajúcim slovenským bojov
níkom za slobodu Dr. :Ourčanským. Vedeli ' sme, že je kdesi v 
Europe, ale nečakali sme tú česť, že by menil svoj program len 
kvôli tomu, aby bol v Ríme práve v tom čase keď aj mv. Co 
povedať o- ňorri? Obdivovať treba jeho jedine~nú húževnitosť, 
pracovitosť, vytrvalosť a nadovšetko jeho jednoduchosť a opra
vd~ ~emo.kra,tic~é ~ôsoby. Tieto vlastnosti, spojené s jeho 
~ptmuzmom, prmésu nepochybne pre slovenský boj mnoho 
uspechov. 

(PokraČo'Vanie) 

Mária Lacko. 

Slovenské duchovné vydania. 

1. « Nanebovzat:;í », sbierka p_oučný-ch statí o najvážnejšej 
náboženskej udalosti naších dní, ktorá zaujíma každého katolíka; 

o dogme Nanebovzatia P . Marie, vyhlásenej s-v. Otcom Pioni XII 

v Ríme 1. novembra 1950. Vyšla nákladom Opátstva Slovenskýd 

,Otcov Benecliktínov v Clevelande, O.hio, v USA; 

2. « Prameň života >Y1 modlitebná kniha pre slo:venský~l 

·rímsko- a grécko-katolíkov v cudzine. Obsahuje po.učenie o du 

chovnom živote, liturgické ·ťexty latinskej sv. Omše v sloven 

'skoro preklade a slovanskej Služby Božej v staroslovenskej reči 

state z Evanjelia na .nedele a. sviatky ako aj výber známyc1 

duchovných piesní. Výjde!počiat~om leta nákladom Holandskej 

odbočky Sdruženia slovenských katolíckych študent~v v zahra 
ničí. 

Zaujemci 0 tieto vzáene knižky sa môžu hlásiť na adrese: 

RIM, Caséllai. Po$tale 9ÍOO, Roina, ltalia. 

jal .sa na sta..vbu novej budoyy 
pre svoje gymnázium. A Prozr~
teľnosť Božia, .v ktorú jedine mo
hol dôverovať, sl;:utočne mu bo
la na pomoci. Práve v tieto po
sledné mesiace dokončil krásnu 
kr:ás,i;m modernú novostavbu 
školy, v ktorej študuje a dostá
va katolíoku :výcJ:mvu podľa sy
stému.sv. Jána Bosca asi 600 ja
ponských chlapcov a mladíko;v. 
Verejnosť i úradné •kruhy vyso
ko si cenia nevšedné kvality toh
to ná'šho misionára. ktorý do
konale ovláda nielen japonskú 
reč, ale vedel si osvojiť aj i{!h 
chara:kteristické spô&aby a ori
gináJny takt spo1ocenskeho sty
ku; natoľko, že to udivuje aj, sa
mých Japon:c0v. - Na poli re
meselníckej výchovy pracuje- p. 
Jozef Forner, sa.leziállS'lky koa
djútor, ktorý veôie typograficke 
oddelenie rem~elnfokych škôl v 
Tokyu. - Posledne, pred dvoma 
rokmi došiel do Japonska dp. 
Stefan Foltin. A.i on účin.kuje v 
hlavnom meste To}l:yu ~ko ka.te
ch:éta na rozličných katolfokvch 
školách. Z listov ťýchto našich 
misionárov cítiť nadšenie. s a
kým sa venujú rozširovaniu Kri
stovei náuky medzi mládežou 
veľkeho japcms,kého národa, kto
rý práve teraz viac než 1kedytkoľ
vek ;r.<l:i sa disoono-vaný priiať 
« rado.stnú zvesť » Evanjelia. 

(St. B.) 

Traja $lovenslú saleziánski 
missio.nári v Japonsku 

Dp. Jozef Fi,gura ( v.prostried
ku) , dp Stefan Foltin (vľavo} a 

p. Jozef Forner (vpravo). 
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Z RľMSKEJ KRONIKY 
Nedeľai, 1. apríla. ~ Sv. Otec pápež Pius XII. 

prijal na verejnej audiencii vo Svätopeterskej 
bazilike medzinárodnú púť organizácie « Piueti 
Cantores », ktorej sa zúčastnilo okolo 4000 
chlapcov-spevákov, pochádzajúcich z 25 roz
ličných národov Europy, Ameriky, Azie a Afri
ky. Odslúžil pre nich aj sv. omšu, počas ktorej 
chlapci predniesli viacero náboženských skla
dieb od popredných cirkev.ných skladateľov. To. 
ho istého dňa sv. Otec vyhlásil sv. Gabriela ar
chainjela za patrona telegrafistov, telefonistov a 
rozhlasu. 

Utorok. 13. apríla. - Anglická kráľovská 
princezna Alžbeta vykonala so svojim mužom 
edimburgským vojvodom Filipom zdvorilostnú 
návštevu u sv. Otca a obzrela si niektoré histo
rické a umelecké pamiatky jeho vznešeného 
sídla. Táto návšteva bola v poradí šiesta, čo 
členovia anglického pa,novníckeho rodu vykonali 
u hlavy rímskokatolíckej Cirkvi odkedy ich kra
jina vinou Henricha VIII. sa odtrhla od Ríma. 

Streda, 25. apríla. - Za účasti vysokých cir
kewých hodrrositárov, dip\omatických zástup
cov pri Sv. Stolici, predstaviteľov talianskeho 
politického i kultúrneho života konaly sa vo veľ
kej dvorane Apoštols.kej kancelárie oslavy 250. 
výročia založenia Pápežskej Cirkevn-ej akadé
mie, v ktorej .sa vy'braní kat. kňazi pripravujú 
na diplomatickú službu sv. Stolice. Po privítaní 
hosťov a prečítaní pozdrav.ného telegramu sv. 
Otca slávnostnú reč povedaJl náhradník štátneho 
sekretariátu. J t:iho Svätosti '1\llsgr. Giovanni Bat
stia Montini. Poukázal na vznešené poslanie pá
pežskej diplomácie a vyzdvihol zásluhy Papež
skej Cirkevnej akadémie, ktorá dala Cirkvi už 
4 pápežov, 98 kardinálov a celý rad iných cir
kev'llých hodnostárov. 

Utorok, 22. mája. - Pri príležitosti stého vý
ročia narodenia mOTavského metropolitu Msgra 
Antonína Stojana, prehovoril večer vo vysielaní 
vatikánskeho rozhlasu do CSR J . E. ka:r:dinál 
Klement :Micara, nový rímsky vikár sv. Otca ai 

prefekt posvätnej kongregácie ohradovej. Uctil 
svetlú ·pamiatku obľúbeného moravského arci
pastiera, ktorého sám bol vyrsvätil na biskupa 
a uviedol tiež niektoré spomienky na neho,. Zá
verom tlmočil požehnanie sv. Otca všetkým 
veriacim v CSR. 

Pondelok, 28. mája. - V jednej zo siení Vati
kánskeho Apoštolského paláca zasadalo pod 
predsedníctvom sv. Otca tajné konzistórium 
(kardinálska rada) , na ktorom sa rokoval~ o 
nových kanop.izáciach, obsa~tzovaní uprázdne
ných biskupských stolcov a menovaní nových bL 
skwpov. Večer vo Svätopeterskej bazilike boly 
preskúmané telesné pozostatky pápeža Pia X. 
a z. dočasného hrobu v kaplnke Navštíve
nia premiestené do nádhernej urny, ktorá počas 
b;atifikácie bude vystavená pred pápežským ol
tárom. 
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Slovenskí Katolíci, Pozor ! 
Slovensl<á Kultúrna Spoločnosť 

" '°'··· ~,, 
propri svojej kultúrnej činnosti dodáva do 
cudziny .za výhodných poébuienok: 

1) náboženské predmety všetkých dru
hov: ružence s krížika.mi obsahujúcimi 
zem z r~kych katakomb, medajle s po
dobizňou sv. Otca, agnušteky, sväté obťáz
ky, krížiky atd'; tiež pápežské požehnania 
na wnelecky upravených pergamenoch, oz
dobených podobizňou sv. Otca alebo vyo
brazením rímsl,ych odpustkových bazih'k 
vysta.vené na meno jednotlivcov alebo ce
lej rodiny v slovenskej, a!Uglickej alebo kto
rejkoľYek inej reči; 

2) náboženské a kulttirne pamiatky nie
len z Ríma ale aj z iných pútnickych miest 
(AS'jisi, Loreto, Sv. Zeme, Lourdes, Fati
my atď.); 

3) celé kostolné zariadenie: oltáre, so
cl1y, mozaiky, kríže, korúhvy, zvony atď.; 

4) liturgicl{é potr.eby: bohoslužobné 
rúcha, omšové knihy, kalichy, ostensória 
atď.; 

5) organy, harmónia a iné hudobné 
nástroje-; 

6) gramofónové dosky s reprodukciou 
hlaholu svätopeterských zvonov a, pápež
ského 1>ožehnania. « Urbi et Orbi » (mestu 
Rúnu a celému svetu), pápežských boho
služie.b, cirkevných i svetských lmdobných 
skladteb, atď.; 

7) filmy o Sv. Roku a iných nábožen
ských a kultúrnych udalostiach v Ríme; 

8) vatikánsl{~ zn~ml{y, mince, medajle 
atď.; 

9) teologickú. filozofickú a inú odbor
nú literatúru (knihy, časopisy, atd'.) ; 

10) umelecké reprodukcie maliarskych 
i . sochárskych diel z . vatikánskych, talian
skych i cudzích verejných i súkroonnýeh 
sbierok; 

11) 1..-ňazské i rehoľnícke potreby : bre
viáre, reverendy, birety, cingulá, l<0láre; 
náprsné kľÍ.že, prste.ne atď. 

Okrem toho zariaďujeme pobyt s odbor
nými sprievodca.mi pre slovenských pútni
kov a turistov nielen v Ríme ale aj v iných 
taliansl,ych mestách. 

Oznamte nám ešte dnes svoju potrebu, 
aby sme Vám mohli predložiť najvýhodnej
šiu ponuku. Sme prvá a jedin:í slo,1enská 
firma vo Večnom M~ste, ktorá Vás obslúži 
1.: Vaifoj plnej spokojnosti. Zvláštne sľavy 
poskytujeme odberateľom časopisu «Rún». 
Pišt.e s dôverou na adresu: 

« RThf » 
Casella Postale 9100 
Roma, ltalia 
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CO NAM PISU? 
--~==~· 

- - -----a 

« R-ím » je pre nich ako kalich čistého vína 
unavenému t.elu. 

Gracefield, Ne,w Zealand. - Váš milý list sme 
dostali za čo Vám čo najsrdeon~j~ie ďakujeme. 
Potešil~ nás veľmi, že ste sa ujali v ta;k č,isto 
slovenskom duchu občerstvovať synov jednej 
matky, · roztratených v rôznyc~ ?'a:l,ekých kon
činách tohto bomeho sveta. Ka;žde p1smeno, slo
vo a v:eta Vás.ho časopisu « Rím » je pre 11ás 
ako kal.ich čistého vína una.yenému telu; je to 
tak, ak-0 keby sme boli doma pri našich drahých. 
- My, ktorí sme prišli na Nový Zeal~<l m. r. 
s lod'.ou « Pri:nce Helenic » vrelo 4-'a:kujemé aj 
touto cestou za ibratské a úprimné uvítanie od 
p. Joz-efa Koníka, ktorý skutočne svojim slo
venským chovaním ku nám nás hlboko pobnul, 
a ďakujeD4e mu aj za finančnú pomoc av za: preô
stavenie ná:s tunajším k1:1.tolíckym knazom a 
kruhom. Taktiež vyslovujeme vďaku štefilrovi 
Baštrnákovi a Zolovi Jakubovie. - In:g. Jcňo_ Haf 
noš. 

Veľka noo austrálskych Slo.vákov. 
Sy(lne,y,, N. S. W., A,1strália. - Ustred~\e 

Sd:X:U:ženia austrálskych Slovákov v rámoi du
chovnej starostlivosti o plenstvo po~taralo. s~, 
a-by rodáci, žijúci v Sydn,ey a ru;i. okolí, mohh s1 
odbaviť svoju veľkonočnú spoveď po slovensky. 
Spoveď ,konal;t sa na Veľ:ký piatok v k;ostole S~t. 
Francis kde býva i sv. o~a pr-e Slova.kov kaz
dú prvó. nedeľu v mesiaci. Duchovný radca 
SAS-u, P.ater H . Kušnierik, O.F.M. Cap., ktorý 
spovedal, prejavil s~je :potešenie na~ '::~ľko':1 
účasťou. - Prceds~metvo SA:S-u z pnlezlto:Sti 
veľ-ko-noč~ých sv:i,a~kí◊v pisonme p.ozdravilo Jeho 
Eminenciu kar.dinála Gilroy, arcibislruipa sydney
ského. Jeho Eminencia odpovedala iist-0Ir1, v kto'
rom prisľúbil účasť na niektorej 'ZO sv. 01nší pre 
Slová'.k,ov. - Na Bielu sob-0tu večér bol v Sloven
skom klube v Sydney <{ veselý šúnkovy v.e~ie
l'Ok >>. Na večie;nku boli p,ritomni i ,r,nnohi rooáci, 
ktol'i ptišli do $ydney na sviatky z <<,bush-u _». 
kde :pracujú pri varení eukal,ptusove~ oleJa. 
Klubová miestnos.ť hneď zo zae1a..tku o,zyvala. ·sa 
slovenským spevom a družná ,zábava trv_a:la. ~ž 
do záverečn.ej hodiny. Medzi zá:bavo\l ~aJormnk 
SAS-up. Ján. Sečanský v krátkom preJave p;re
bo.voril O význame vel~konočných sv.iatkov v kre
sťanskom žhrote. - UGO. 

Prosí o almužnu pre syoju roclinku. 
Roeslare Belgicko - S ra·dosťou som obdržal 

časopis « Rím ». Pmsím si ho aj naďalej po-

sielať. Predplatné si vyrovnám. - Medzit ým si 
Vás dovolím prosiť, aby ste mi dal do časopisu 
zprávu, že prosím o almužnu pre ~'Voju rodinku. 
- Ja som bol r. 1947 zatvorený pŕe Piešťanské 
demonštrácie. Vtedy som dostal TBC, ktorá sa 
mi teraz zhoršila. Mám ee,lkový zápal plúc, tak
že ešte dnes odchádzam do nemoe:nice na dlhší 
čas. Manželka neobstojí s vydržiavanim syn:ka 
( 4 % ročnú dcerušku som stratil na úteku zo 
Slovenska r. 194.8) a preto prosím o almužnu 
prostredníctvom << R,íma ». Ak by mi ju niekto 
skutočne chcel dať, nech ju p{'Jšle n a Vašu ct. 
adresu, aby moje meno zostalo utajené. Ináč 
kto by mi neveril, nech sa. informuj~ u naš;~~ 
slovenských študentov-Jezuitov. kton ma pr1sli 
z Louvaina navštíviť. - Chorý utečenec. 

Navštivil sl9veuského misioná\ra ii.a Ceylone. 
M:elhourne, Vie., A,~stralia - Na svojej ceste 

z Anglicka do Austrálie z,astavil som sa tiež v 
meste Colombo na Ceylone. Navštívil .som tam 
slovenského školského brata Br. Ladislava Ma
daja, o ]3:toron:i som čítal e~t e doma v « K,atolíc
kych Novinách •», že tam pôsobí ako misionár. 
Je tam sám zo Slovákov, nuž, bol veľmi rád, že 
si aspoň niekto naňho spomenul, keďže ter-az 
už, aj korešpondovať s domovom to nejde tak 
ľahko. Pohostil :tna, a tak, aby som sa mu re
vanšoval, predplácam mu oasopis « Rím ». Pri_
pojuj~m aj jednú fotografiu, ktorú som urobfI 
na klá~tornom dvore v eolom:be. - Ľudevit 
Bíro. 

Slov;enský misionár na Cey lone 
F r . La:d. Madaj v· spoločnosti dvoch slovenských 
emigrantov. Prvý zprava je n;áš priateľ a h?r
liteľ p. Ľudevit Bíro z Meliboume, V1c., 

Austrália. 

59 



ZO ŽIVOTA SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PODUJATÍ V RÍME 
- . - =-o==-=-=-===-== =--= 

Tretí sväzok edície « Ríio )> , Ako sme už ozná
mili. vydali sme v slovenskej katolíckej edícii 
« Rím >> tretí sväz-0k s názvom « F'rantišek z As
sisi ». J e to dielo talianského spisovateľa Ange
la Colombu, ktoré do s!ovenčíny s povolením au
torovým preložil Eugen Vesni,n. Predkl::tdajúc ho 
slovenskej verejnosti poznamenávame. že o sv. 
Františkovi jestvuje už mnoho obsiahlejších a 
cennejších kníh. avšak toto nestrojené vypravo
vanie patrí všetkým. ako Boží človek. brat Fran
tišek chcel byĽ všetkých a slúžiť všetkym. naj
mä trpiacim, opusteným a životom sraz-eným. J e 
najväčším stredovekým apoštolom svojej Pa
nej Chudoby a blahoslavenstva čistého 

· STdca. Chudoba n epozná \'ýsad. ctí prá
cu a miluje bolest. Len srdce. ktoré nehreší. 
bije čistou. bezprostrednou a úprimnou radosťou 
zo života. Kto má najmenej potrieb, je vlastne 
najšťastuejší. Preto vedomie chudoby nemá o
travovať dušu závisťou. zlobou a nenávisťou. ale 
posiliiovať ju radosťou zo života a pevnou dô
verou v spravodlivosť a milosrdenstvo Božie. To
mu učí sv. František nie slovami. ale svojim ;~
vanjelickým životom, o ktorom pútavým spôso
bom vypráva táto prostá knižka. Slovenskí ka
tolíci. ktorí si ju o,bjednajú, nebudú nikdy ľuto
vať. pretože sotva čítali niečo krajšie.ho, zaují
mavejšieho a poučnejšieho. Knižka má ek. 150 
strán ::i 25 krásnvch obrázkov zo ~vota sv. 
Františka a z chýrneho pútnickeho mesta Assi
si. Stoji aj s poštovými trovami len 1 dolár. Qib. 
jednáv,ku s priloženým dolárom treba poglať 
v registrovanom liste na adTesu: 

Rll\1, Caselta Postale 9100. ltoma, Jtalia. 

Galeria predpla.titelo,, «Ríma.». Casopis 
<-t Rím » sa· teší čoraz väčšej obľube medzi slo
venskými katolíkmi v zahraničí. Vidieť to z ga
lerie jeho predplatiteľov. dj-:> ktorej pribúdajú stá
le noví zo všetkých končín sveta. Jedrú sa sami 
prihlasujú. druhých privádzajú naši obetaví zás
tupcovia a borlite1ia. USA: Viktor Nesnadný z 
New Yorku, N . Y. získal Mary Petráš tiež z 
New Yorku a objednal 10 čísel; Rev. Paul M. 
Pekárik z Emmaus. Pa objednal 10 <Čísel, Rev. 
Jozef A. Kušnier z Donora. Pa 50 čísel. Jozef 
Gond-ar z New Yorku, N. Y . 100 čísel a Rev. ,J. 
J . Job z Chicago. Ill. 200 čísel. - Oauada: Prof. 
Lad. Silaj z Toronto, Ont. získal V. Trchalovú. 
J. Stankaya, P. Kačinca. J. Ko,valčíka, P . Hli:v
ku. J. Styka a J . Maringu z Toronto. Ont. -
Argenti.na: Dr. E . Zatko z Buenos Aires ziska! 
I. Sotníka z Buenos Aires a P . Sefčíka z Rosario 
de St.-Fe. Rev. J . Klorusa z Corrientes získal 
Bohu.známy z Rirrta. - Brazília: P. C~čmaooc z 
Apucanara získal P. Subu z California do Sul. 

Rev. F. Sersena z Goiana priviedol Bohuznámy 
z Turína. - Venezuela: L. Sándor z Caracasu 
získal L. S. Simončiča tiež z Caracasu. Rev. 
št. Bajanovi S. J. z Caracasu predplatil Bohuz
námy z Ríma. - Pnu: Rev. J. Jantošku z Li
my priviedol Bohuznámy z Turína. - Austrália: 
A. Fencák z Bonegilla, Vie. získal ďalších 10 
nových. E. J. Durják zo South Brisbane, S. I. 
a Bohuzná.my z Heyfield, Vie. sa sami prihlásili 
Ľud. Bíro z Melbourne, Vie. získal M. Adamiaka 
a A. Sanov,ského tiež z Mclbourne, Vie. Rev. T. 
Javorskému z Alexishafen. T. N. Q. predplatil 
Bohuznámy z Ríma. - Nový Zealand: J. Haj
noš z Gracefieldu získal D. Zajička, St. Baštrná
ka. J. Holodňáka. Z Jakubovie, J. Kvasnovské
ho. L. Boboša, F. Sanvického a J. Koníka z Gra
cefieldu, R. Krupu z Inveroargil'lu. A. Javor
ského z Petone. F. Halásza z Lower Huttu a 
P. Smitha z Pahiatua. - Oeylon: Fr. L . Mada
jovi z Colombo predplatil L. Bíro z Melbourue. 
Vie .. AustraJia. - bulia: Rev. K. Nižňa.nBkého, 
M. Cahoja a M. Slivku z Mawlay-Shillongu pri
viedol Bohuznámy z Turína. - Tunis: Rev. M . 
Mazáka z La Marsa priviedol tiež Bohuznámy 
z Turína. - SeYerná Rodézia: Rev. Gajdošovi 
S. J. z Chirkuni a Rev. A . Perdíkovi S. J . z Chin
gombe predplatil Bohuznámy z Ríma. - ,Jor
diinslw: Rev. J . Dobrov:ndského z Betlehema pri
viedol Bohu.známy z Turína. - Francúzsko: K. 
A. Moza z Paríža objednal 30 čísel; R. Ra.paíč:,; 
Clermond Ferandu získal 12 nových. - Všet
kých nových v galerii « Rima » srdečne vítame 
a horliteľom za láskavosť preukázanú vo~i ča
sopieu pekne ďakujeme. 

Album dobrodincov. Na podp!::>ru časopisu 
«Rím » dobrosrdečne obetovali títo šľachetní 
dárcovia: USA: PaulinaKerpec a Justina Wro
ga z Lyons, Ill. 20 dol., Rev.Paul M. Pekárik z 
Emmaus. Pa 10 dol., Jan Morihlatko z Johns
town. Pa 5 dol., Mary Kantor z Chicago. Ill. '1: 
dol., Bohuznámy z Northampton, Pa Mary Pe
tráš a Imrich Ondrejkovič z New Yorku. N. Y. 
po 3 dol., Anna Baranak, Karolina Sramek 
Smit, John Zigmond a Mary Frejek z Chicago. 
Ill. po 1 dol., Ján Kostolník z Wbiting. Ind. 1 
dol.. Anno Korno z Ecorse, Mich. 1 dol. a Rudolf 
Lednický z :M.ilwaukee, Mich 50 cent. - Canada: 
A. Kyselica z Mapova, Alta 1 dol. Venezneía:. 
Lad. Sándor z Caracasu 1 dol. - Austrália : 
David Kresáii z Milang, S. A. 1 L. - Taliansko: 
Bohuznáma z Ríma 10 dol. - Na iné ciele posla
li: USA: Andrew Funtal z Pittsburghu. Pa 2 
dol., Jan Estock z Johnstown, Pa 10 dol. a Pa
vel Sakma.r 1 dol. - Canarl.a: Paula Lačný z 
Toronto, Ont. 2 dol. - Všetkým úprimné Pán 
Boh zaplať! 

Con Approvai /011e Ecrltsiasttca 
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