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THE ROMAN 
A visi.tor w Home, accordi.ng Cecil Robcrts, 

twcing the develop11ie11t of Christianity. find.~ Íl 

epitomi.sed, in the Etenwl City, in two localities. 
T he first is that of the Catacombs, wherein the first 
assemblies held in refuge from persecution. Tlie 
seťond locality is that which groups itself round 
the vast edifice of St. Peter's, an immense tombe 
erected over the relies o/ St. Peter him.self. 

In those underground ·i:ault.~. dark, dark and 
secret, men and wornen, Jmnted like rats, burro
wed /rom !he liglit of day. 

The Catacombs of Rome retafo all their pathos. 
8wmbling alon~ those dark corricfors, bctween the 
walled-11p tomb$ cut in roclŕ, bearing their tou
chi11g symbo.l.s of f aith and the na mes o/ t lwse once 
lovc>d and long dead, one re<iclies the very liearf 
oj Christia11ity. 

To reach them one follow that fan1ous Appian 
WfLy, donbtlcs$ l,,wwn to the fcct of Pewr and 
Paul, as it was known to long genera:tions of Ro• 
mans p roceecling upon the busi11ess o/ th e Empire. 
Tlie history of that road ilself u:oul.d fill volumes. 
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The subterranean Rome. 

CATACOMBS. 
Catacombs : a trophy of chrlstian heroism. 
Louis U11termeyer, a brilliant jewish 1criter, sctid 

wcll that no.thing can gi·ve OJ more vivid pict:ure o/ 
the struggles of tlu> ea.rl)· chľistians tlum the Cata• 
combs. Here is the revcrse of the Colosseum and 
the great Roman Empire - here is the "other 
side " o/ the r11i11ecl spleruio1· /rom which a new 
fnith emerged. Tnstead o/ towering u·nlls and ar
ches o/ triwnph, here are the underground passa
g<'l1 where tlie_ persecuted believers had to hide cmd 
pra_,r; herc> are the tunnelled tombs where thery we
re buried. You emerge from these crypts as if 
- trasp'orted to the days of the disci11les - _yo,i 
might liaťe come out. of the grave of St. Pel!er. 

Catacombs: a llvlng poem of the militant Fa1lh. 
Seueral were the poets and the refimtd writcrs 

who were mtchan ted with the spiritua,l beatit-y of 
the Romnn C11tacornbs and icith the splendour of 
the Faith mul of the love of God of th<'ir sublime 
inhabitants. 

W'i.sema11., the grcat Cardi-na.l, wrote about llw 
Ccitacombs his " Fabiol<i "; }. II. Newman, as a 
poet him.self, wrote " Callista "; Sienkiewicz 
- the light Polish novellist - on thc Catcicombs 
zťrote hi.s •· Quo Vadis? •·; the nwgic French 
Comeille took /rom the Catacombs thr idea and 
the subject for his "Polieucte ", a.s well as the 
enchanting Chateaubriand who, on the same Ca
tacombs, wrote lás book on " The iUartyrs ", 
with hi.s hero, Cymodoces. 

Here we pre.sent, to day, to our intelligmtt rea,. 
ders, a splerulid little poem inspired by the Clwrch 
o/ Ccitacomhs and. co.mposed by the gre<it North• 
American poet, e.mtycst an<l diplomat, ]. R. Lo
well (1819-91): 

·• After the burden cuid lieat of the da.y 

The starry calm of night; 
Afrer r.ough the aru! toilsonie way, 
Thev sleep in the robe of whíte. 

" No sights are heard in the shadowy, 
No v oices oj them that weep; 
The have fought the fight, a.nd finished the 
Gocl giveth them rest in sleep : race, 

" Trurh f or ever on the sraffold, 
W rong /or ever on the throne; 
Y et that scaffold sways the fu.t11re , 

., A11rl behi11d the dim. un.k,wwn 

Stmu.leth God withi,n the shq,dow, 
Keeping u;atch rtbove His o.wn ". 

p. C. CHil\llNELLl 
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PRAVY A NEP.RAVY MIER 

V minulosti sviatky vianočné, lepšie rečeuo 
príchod Syna Božieho na z.em, dával zámienku k 
úvaham o pokoji. Uvoduíky denníkov i mesač
níkov sa hemžily i,tatiami vynikajúcich politikov 
i filozofov o mieri v duši, v srdci, v spoločnosti, 
na zemeguli. To bol hlas za. mier 1:travý a jediný. 
To bol pokoj, ktorý dáva iba ;J ežiš Kristus, Spa
siteľ sveta. a všetkých vekov. 

Je zaiste svätou povinnosťou i kresťanov ho• 
voriť za mier a hájiť ho. Je to priamo základný 
princíJ>· ktorý viaže každého z nás. A potom, 
prichánza ešte aj iné hľadisko nie menej závaž
né do úva11y. Na-ša generácia už prežila. dve stra
šné vojny, vystriedajúce jedna dmhét, ktorých 
následky mravné a kultúrne sú nedozierne. Pek
ne sa to horlí v $ovietmi obsadených zónach za 
nový sociáh1y poriadok, za, mier. A ešte k tomu 
v mene humanity, v mene sužova.ného ľudstva, 
v mene toho, čo je ľuďom sväté. Dáva sa na 
ií1dex vojna, preklíí1ajú sa « kupčíci s vojJ1on ». 
Lenže. obhajoba. mie:ru, ktorú hlása komnnizmus 
a jeho predáci (nevy11únají1c z toho ani generá
lov) nie ;je uprimuá; nie je ničím podložeuä,, Je to 
falošné volanie za mier; je to ten nepravý pokoj, 
ktoľý hlása rttsliá propr~ganda a. ňou najaté fi
gurky, ktoľé slúžia imperialistickým zaújmom 
bolševizmu. Aj « sja.zdy za mier »,. na ktoľých 
zaseda.Jú delegácie lu-esťa.nských cirkvi, zaran
žované Sovietmi sú falošné. Toho typu bola na 
pľ. manifestácia v Luhačovicia.c_h (1. a 2. júla) 
vo Svät.om Roku. Reči prednášateľov :rôz:ných 
takýc11to kongresov sa zvykly sosbierať clo brn
šúr, ktoré bývajú prekladané do svetových re
čí, pre čím väčší účinok, ale je to hlam a. lživé
podvádzanie dobromyseľnej verejnosti, k torá ne
Ilozná :podstatu komunizmu a nemala saľkde a 
kedy o ňom vecne informovať. 

Tento falošný hlas za mier chce nčičíka.ť sve
domie veriaceho sveta vtedy, kecť ho treba na
najvýš vybičovať, vtedy, keď treba ·výbllťc<wa,ť 
lu·esťanov z pasivity a pohodlnosti. Je to hrmi
tánsl.."Y cynizmus. že Rusko sa. dovoláva mieru 
(ne.ehce sa. to veriť) v mene náboženstva, v me
ne svedomia a slobody, ktoré bolševíci obrátili 
na ruby. Naše dni sú plné pr-otimlúv a krkolom
ných plánov. Ako možno -bojovať 1,a mier vtedy, 
keď muničné továrne pracujú plným tempom a 
chystajú ľudstvu novú kata.strofu· vojnu, kto
rá hromadí clo boja ničivé zbrane, atomové 
bomby, bacilové nálože a tfa.lekonosné zbrane 
typu « fau >}. Dovolávať Sal morálky vtedy, keď 
sa pá-mvite vyrábaj(1 tanky a hynú státisíce ľu
dí ( Corea., Afrika) je výsmechom každého 
mravneho úsilia. Základný smysel pre autokri
tičnosť chybuje všetkým tým :komunistickým 
« 1.-iongi·esom mieru », čo- chcú hovoriť « urbi 
et orbi » kresťanským ckkvám. 

Každy taký kongres za mier sa zvyknul lrnu
čiť obž.a.lobou západu. Ten chcel pôvodne brániť 
slobodn a mier, rt:ach.ránif spravodlivé riešenie 
medzinárodných problemov. 

My. kresťania túžime po mieri pravom, potom 

ktorý dáva KI·istus Pán svojím veriacim. Kým 
jestvuje komunizmns na, zemi, dotiaľ nemôže 
na~tať pratvý pokoj, ani v duš~, ani medzi uáro
dami. Boh sám v naboženstve donáš-a mier na 
zem. Naboženstvo nik<lv dosiaľ nemalo väčšieho 
nepriateľa nad bolševizmus. S diablom niet kom
promisu. Mier, ktorý tak kriklúnsky pro1:mguju 
bolševíci je .snn-f národov, je zánik civilizácie 
a l kresťanstva. Bolše-vfoi bez boja by chceli do
byť svet. Falošným mierom zamýsfaju povaliť 
nepripravené demokracie. Zápia,dný svet dlho 
vyčkával na možnosť dohody s východným, a
ziatským svetom a veľa času stratil v onej sna
he za.chrániť mier, medzitym, čo Rusko zbrojilo 
a brutálne ničilo národy, nad ktorými po voJne 
dostalo moc víťaza, Aj národ slovenský dosiaľ 
nik ta.k neožobráčil a nedoničil, v samej podsta
te bytia, ako pánstvo a.ziatských pohlavárov. 
Propagačne bolševícke táraniny idú tak ďaleko, 
že aj Vatil,án pov.a.žujú za vyvolávača vojny. 

Nedajme sa pomýliť falošným lllasom mieru, 
ktorý živí Mos1.--va. Ako sa boľševícké Rusko po
zerá na náboženstvo stačí odcitovať niekoľko 
viet z inoja~čneho slovníka, ktorý asi pred ro
kom bolo vydalo, št.átue nakladateľstvo v Mosk
ve. '.ľam sa možno dočítať takýchto nehorázno
stí·: «Biblia. je súčtom fantastických bájok, kto
ré nemajú vedeckého zákl~u. Náboženstvo je 

Nábožná Slovenka 
modlí sa za nastolenie pravého pokoja. 
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fantastická viera v bohov., anjelov, duchov, atd., 
ktorá nemá realného opodstatnenia: Náboženstvo 
konsolidu,jei. a udržiM".a záujem reakčných tried. 
Ba čo ,iac <mo potlačuje 1;riedu robotnícku a po
silňuje buržuáziu. Odstránením buržuáz.ie a vy
budovaním kommtistického ..systému sa zničí zá
kladňa náboženstva a stará lož za nahradí zá
konmi prírodných vied». Tu to máme na lopate. 
Naučme sa liž raz veci nazývať ich pľavým me
nom. Skutočný mier nemôže nastoliť komuniz-
mus, ale len kresťanstvo. · 

A. S. 

Laický Apoštolát a Hierarchia 
Prinášame tuná niekoľko ozvien z I. kongre

su laického apoštolátu, ktorý) sa konal v Ríme v 
dňoch od 7. do 14. októbra m. r. Citáty sú vy
brané z rečí hlavných referentov a z prejavu sv. 
Otca pápeža Pia XII., ktorý mal pri záverečnéj 
audiencii k účastníkom kongresu: 

V Cirkvi sú dve triedy ľudí. 
« Niet pochyby, jak s hľädiska právneno tak 

teologického, že Cu kev katolícka je z vôle Bož
ského Zakladateľa svojou podstatou spoločnosť 
nerovnorodá, složená-z dvoch skupín členov pod
statne od se:ba odliš:nýoh: hierarchie a obyčaj
~1ých veriacich; tých, ktorí posväcujú a tých, 
kťorí sú posväcovaní; vyu,čujúcich a vyučova
ných, vedúcich a tých, ktorí sú vedení: vždy 
vzhľadom k poslednému cieľu ». (Kard. Caggia
no). 

Aj laici ~jú určitý podiel na. kňazstve. 
« Vy ·môžete na seba .plne vzťahovať veľkolepú 

chválu sv. Petra (I ; 2,9) ,: Vy ste pokolenie vyvo
lené; kňazstvo královské. Vy máte podiel svojou 
vznešenosťo1J., ktorá vám bola udelená krstom 
sv. a birmovaniin, v istom slova smysle na 
kňazstve Kristovom. Spojení s Kristom, uhlo
vym kameňom celej .stavby (Cirkvi), i vy sami 
seba staviate ako živé kamene v du,chovný-dom 
a ako -kňazi :prinášate Bohu nie hmotné obete, 
ale obete duchovné; Boh1J. príjemné: svoje mo
dlitby, sebazá,pory a dobré skut:ky ». (Kard. Piz
zardo) . 

Avšak nemajú a nemôžu vykoná.vať čisto 
kňazskú moc. . 

« J.e trebl:!- jasne povedať: spoluúča$ť laikov na 
apoštoláte hierarchie neznamena spoluúčasť na 
hierarchickej moci Cirkvi. Preto laici Ka,tolíc
kej Akcie nija·k,ým spôsobom nemajú podiel ani 
na výkonnej ahi aviatostnej m~i kňazov». 
(Kard. Caggiano). 

Láici spolupracujú s kňazmi, 
(< V Cirkvi je vo s)rntočnosti iba jeden apošto

lát, vykonávaný z .moci a p<)Siania Božieho hie
rarchiou, ustanovenou Ježišom Kristom; tento 
apoštolát je rozšírený na spoluprácu členov 
Cirkvi, ,prostých veriacich, ktorí pracujú ako 
príčiny nástrojné (causa -instrumentalis) závis
le na príčine hlavnej a podstatnei - hierarchii. 
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.Akej povahy je táto spolupráca - svojou pri
rodzenosťou podriadená - apoštolátu laického 
s apoštolátom hierarchickým'? Môžeme hovoriť 
o « spoluúčasti », a.lebo íde o prostú spoluprá
cu? - Je treba vec ujasniť. Ako je známe, uží
valo sa kedysi slova «spolupráca>>, neskoršie 
názvu «spoluúčasť». Dnes sa opäť dáva pred
nosť. _slovu « spolupráca ». Mnohí totiž rozšírili 
význam slova « spoluúčasť » v smysle nevhod
nom, že došlo k vážnym nedorozumeniam. Pre
to užitie slova « spolupráca » je primerané a 
je zárukou; že sa uchráni·a možných omylov 
zvlášte tí; ktorí nie sú právne a teologicky do
statočne '\l\zdelaní. Môžeme teda povedať, že 
termín <.s: spolupráca » je vhodnejší než termín 
«spoluúčasť». Nech už však hovoríme tak alebo 
onak, musíme si ibyť vedomí, že laický _apoštolát 
je iba výpomocou apoštolátu hierarchického ». 
(Kard. Caggiano) . 

Táto výpomoc je veľmi cenná pre dielo vykú
penia. 

« Veriaci laici sú povolaní k apoštolátu ako 
spolupracovníci kňazov, spolupracovníci veľmi 
cenní a dokonca nezbytní z dôvodu nedostatku 
kňazov, ktorých je príliš málo, aiby mohli sami 
dokonale s.plniť svoje poslanie}>. (Pius XII.). 

Podriadenosť laického a:poštolátu hierarchii 
ne:wamená str.atu vlastnej búcia.tívy. 

« Vo svojom ,prejave z 3. mája 1951 k talians
kej Katolíckej Akcii sme naznačili, že závislost: 
laického ·apoštolátu na hierarchii pripúšťa od
stupňovanie. Táto závislosť je najužšia u Kato.
lickej A1tcie. Katolícka Akcia vo skutočnosti 
predstavuje oficiálny laický apoštolát, je nástro
jom v rukách hierarchie, má ibyť akoby jej 
predlženou rukou. Je preto svojou podstatou 
podriadená vedeniu cirkevných predsfavenych. 
Inej činnosti laického a.poštolá,tu, organizovanej 
i neorganizovanej, môže byť ponechaná slobod
ná iniciatíva podľá účelu, ktorému slúži. Je len 
potrebné, a;by sa iniciatíva laikov vo vykonávaní 
apoštolátu vo všetkých prípadoch a vždy držala 
v medziach pravovernosti a nebola v rozporu 
so ·zákonitými predpismi príslušných cirkev
ných vrchností>). (Pius XII.). 

V človeku budím človeka 
V človeku budím človeka., 
čo žiaril krásou a}{o máj, 
lež vym1\llil sa z objatia. 
a premrhať šiel dávilly raj. 

V človeku smútim človeka, 
čo vetrí krv jak dravá zver, 
čo atóm na, zbraň premieňa 
a. prä,zdnom vrhá stratosfér. 

V človeku hľadám človeka; 
~ed' zvolám, b1-at nech ozve sa., 
a naň ked'. zvolám, s Bohsynom 
nech sa mi ozvú nebesá. 

Msgr, Miloš M. Mlynarovič 
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BOZIA PRITOMNOST 
Veľa traktátov teologických som prečítal na toto téma. Ne

raz som meditoval o ňom. · O ničom na svete som toľko nehú
tal, ako práve o Bohu. Mohol by som skoro tvrdiť s básnikom 
Lukáčom, že « len Teba hľadám, za ľuďmi a vecmi, dal sl mi 
obraz svoj a ten je večný ». Niečo podobného bol vyslovil pred 
naším básníkom, chýrny konvertita, P. Claudel, Keď som bol 
zmaturoval na gymnáziu v Nitre, pocítil som strašnú prá
zdnotu v duši, a vybral som sa na teologiu. Nechal 8om desať 
rokov v kláštoroch, keď nerátam do tohto rozpočtu aj svoje 
stredoškol-$ké roky. Na filozofickej fakulte som sa vášnivo 
vrhnu1 na štúdium ,svetovej katolíckej moderny. R. 1937 som 
venoval celý niekoľkým katolíckym konvertitom: Verlaine, 
Bloy, Rimbaud, Claudel. Tri roky v Taliansku (1945-48) bol 
som ponorený do štúdia stredoveku, do štúdia frantj.škánského 
hnutia na základe pramenných, latinských legiend. Presne re
čeno rok z nich patril preskumu renezancie, -preskumu nábo
ženských motívov v nej. Svätý rok celý som zasvätil teologic
kému štúdiu. Chlebová otázka, existencia ma donutila k tomu, 
aby som v španielčine absolvoval •bohovedné štúdium. 

Boh·! Sv. Pavol klasicky bol povedal, že « v ňom sme ~jeme a 
sa pohybujeme ». Slovom:, že náš celý --život a bytie závisia od 
prvej Osobnosti, o<l. Boha. Sv. Pfämo hovorí, že sme boli stvo
rení na obraz boží. Katechizmus, ktorý je breviárom múdrosti 
životnej a filozifickej učí, že sme boli .stvorení preto, « ahy 
sme pána Boha poznali, Jemu slúžili, · Jeho milovali, a po 
smrti obsiahli večné královstvo Božie ». 

Ten, kto má očí otv@rené a vie vidieť ozaj nájde Boha. To, 
čo je v nás, naša duša, dokonalosť nášho organiz;mu telesného, 
to čo nás obkolesuje, svet a jeho zázračnosť vedie k Bohu . . 
Slä.vneho francúzského matematika a filozofa Pascala oslňo
val kozmický poriadok, úžasná zákonitosť na ·zemi i na nebi. 
Nekonečná múdrosť, ktorá je vlasnosťou Boha. Filozofi doká
zali že hodnota, rast, dôležitosť toho ktorého stvorenia zá
visí' od svojho vzťahu k a:bsolútnému,, večnému! neme-?-it~l'nému. 
Vynikajúci učenec Sertillanges tvrdi: « To, co sa chape bez 

Jasličky 

ktorých reprodukciu použilí vlani v Anglicku na propagovanie 
medzi ľudom myšlienky, 'že Vianoce sú podstatne sviatkom kre

sťanským a nie pobanskym. 

Slovenský obzor 

Všeobecná situácia na Sloven
sku. Podľa zpráv zahralničnej 
tlače situácia na Slovensku je 
na<lmieru neutešená. Komunisti
äý režim, držiaci sa pri moci 
terorom, sústavne olupuje a zo
tročuje obyvateľov, ktorí sú pre
to vo veľkej väčšine proti nemu 
práve tak ako proti bolševfoke
mu Rusku, zatiaľ čo neskrývajú 
svoje úprimné sympatie k Zá
pa.du; najmä k Amerike, od kto
rej očakávajú oslobodenie. Ko
munistická propaganda má ur
čité úspechy iba u mládeže, a
le aj to len u jednej, časti z nej
- Najviac pod terajšim režimom 
trpia r-oľníci. Koml.l.nisti ich sy
stematicki prenasledujú, zatvá
rajú alebo posielajú do priemy
selnej výroby. Ich majetky sú 
konfiškované. Trochu lep:šie sa 
majú robotníci, a však i tí repcú 
na režim za toJ že ich platy kle
sajú, zatiaľ čo ceny stúpajú. ~á: 
sobovanie je krajne neuspokj1ve 
a stále sa zhoršuje. Temer všet
ko 'Sa už vydáva len 11a lístky. -
Odpor katolíckej Cirkvi proti re
žimu sa pomaly láme. Kňazi sa 
prispôsobujú novej situácii, . čo 
jedni odsudzujú, iní chápu. Ko
stoly sú nebývalou mierou pre
plnené. - Státne hranice sú te
raz strážené novým Bezpečnost
ným sborom, ktorý je vyzbroje
ný ako vojsko. Ale- i tak ešte 
mnohi utekajú do cudziny. 

n. valné sl\ro:rnildenie Sdru
ženia austrálskych Slovákov. 
Dňa 23. de-cembra m. r. konalo 
sa v hale League of Catholic 
Women v Sydney II. valné shro
núiždenie Srlruženia austrál
skych Slovákov (SAS-u) , ktoré 
j e prvou _ a jedinou krajansko:U 
organizáciou na piatom konti
nente. Po prejave predsedu ip. L. 
Littricha a delegátov odbočiek 
podal zprávu o činnosti SAS-u 
ústredný. ·tajomník ;p. J. Sečan
ský a referenti jednotlivých od
borov, po čom sbromáždenie u
delilo absolutórium odstupujú
cemu výboru a ·zvolilo si výbor 
nový. Predsedom sa stal znovu 
p. L. Littrich, pod,predsom Ing. 
O. Schwarz, tajomníkom J. F. 
Marček a pokladn íkom Ivan 
Dubravec.. Tlačovým referentom 
a redaktorom « Stítu » zostáva 
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naďalej U. G. Cobanov. Po, voľ
ných návrhoch a rozprave sa 
s:hromaždenie skončilo. Väčšina 
prítomných, m~dzi ktorými bol 
aj nový duchovný austrálskych 
Slovákov dp. P. S. S:eneík S. J., 
zúčastnila sa na spoločnej šte
drej večeri, ktorá bola v tej is
tej miestnosti. Tradičné sloven
ské štedrovečerné jedlá pripra
vili pp. Zuščák a. Genčúr. 

Z kultúrnej činnosti nových 
slovenských emigrantov v Bue
nos Aires. Novi slovenSkí emi
granti v Buenos Aires rozvíj,ajú 
popri politickej aktivite aj ču
lú kultúrnu činnosť. Vydávajú 
až šesť hodnotných slovenských 
časopisov: « Juhoamerický Slo
vák», ·« SloV'enská republika, », 
« Naša Zem », << Naša mládež », 
<~ Mladosť » a « Výber » . Prvé 
tri sú tlačené. « Naša mládež » 
je tiež tlačená, ale vychádza len 
príležitostne. « Mladosť » a 
« Výber » majú litografickú po
dobu. « Mladosť » je literárno
sp<-1\očanský, ,zábavný časopis, 
ktorý má nevšednú úroveň. Po
pri tomto časopise Jestvuje tiež 
edícia rovnakého mena, v kto
rej vyšly 'knihy od Dilonga, Zat
ku, Studenta od Nitry, Búdu. 
Iná edícia bola Zl'),ložená z pod
pory Rev. J . Lacha, v ktorej 
vychádzajú spisy Msgr. M. K 
Mlynaroviča a Rev R. Dilonga. 
Silovenskú ocl>Jtitn1íci občas vy
stupujú v podniku (< Adrn Noe
mova )>, ktorý režíruje pre ar
gentínske obecenstvo Dr. M. 
Dafčík. Počet kultúrnych pra
covníkov zvýšil príchod Dr. J . 
J ankoviča, známeh0c pracovn~a 
medzi vysokoškolákmi. Noví 
slovenskí emigranti v Argentíne 
živo pracujú na poli kultúrnom 
a duchovne napredujú natoľko, 
nakoľko im to dovoľuje život
ná borba o každodenný chlieb. 

« Sociálna. reprez,ent.ácia Slo
vákov v Nemecku>>. Podľa 7,prá
vy -Slovenskej Informačnej Služ
by « Sečiálna reprezentácia Slo
vá:kov v Nemecku » sa utvorila 
so strediskom v Mníchove. Cie
ľom tejto nadstranníckej a ne
politickej inštitúcie je reprezen„ 
tovať sociálne a kultúrne záuj
my slovenských utečencov pred 
úradmi a verejnosťou a v rámci 
možností vyvíjať sociálnochari
tatívnu a kultúrno-osvetovú čin
nosť. Reprezentácia bola uzn&n~ 
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Boha, nemá ceny: to čo sa umiestňuje ďaleko od Boha, je z.tra
tené, mimo večne živého majiteľa bytia je len ničota a smrť )> 

Sv. Tomáš Aquinský podčiarnul, že je len jedna skutočnosť. 
Boh a všetko ostatné je relatívne. On je alfa a omega. Začia
tok a koniec. Z neho všetko vychádza a k nemu sa všetko vra
cia. Na Bohu všetko závisí. Z tejto závislosti sa nemožno vy
maniť, či sa to niekomu páči, alebo nie. Niet ničoho pred Bohom 
a nieť ničoho po ňom. Tu každý z nás, ako učia dômyseľn'í ľu
dia, musí povedať svoje áno, a,lebo nie. A naše uznanie má neod
vrahteľnú cenu. Bohu musí každý vydať účet. « Vydaj účet zo 
svojho vla:dárenia ». 

Prítomnosť božia je premňa takou skutočnosťou, ako je,;;t-
vovanie slnka, tvrdí Claudél. Tažko si predstaviť človeka, ktorý 
by nikdy nebol myslel na slnce. na jeho svetlo, hrejivosť, nes
miernosť. « Anima naturaliter cristiana », hovoria Scholasti
kovia. Naša duša ,svojou prirodzenosťou je kresťanská. Myslí 
na Boha a chápe bo v kategorii zodpovednosti, vyplý
vajúcej zo svedomia. Blázon povedal, že niet Boha». Rozum
ný' človek nikdy nemôže poprieť svoj pôvod a zneuznať svojich 
rodičov. Neboló v dejinách génia, naskutku veľkého ducha, aby 
nebol prišiel k Bohu. « Duch vedie človeka k Bohll ». (Rim
baud). Grécka :folozofia dlho blúdila v tmách. Prišiel Aristote
les a rozumne dokázal-, že-je Boh. Veď odkiaľ je život, · pohyb, 
krása, poriadok, logičnosť? Všetko, čo je. má svoju príčinu, 
svoj koreň. Ak príčina bytia sa nenachádza v nás samých, tak 
potom ona je nutné pomimo nás. 

Duch kráča za pravdou. Co je ,pravda, pýtal sa Pilát a kde 
je pravda? Kde sa berie krása a čo je jej mierou? Odkial' je 
dobro? Náš roľník nemusel dlho filozofovať, aby nám dal správ
nu odpoveď na tieto o,tázky. -Mal dobrý inštinkt, bol intuitív11ý. 
Bez toho, že by ibol absolvoval vysoké školy a preplnil sa kni
hami biblioték vedel, v čom je po<ls.tata vecí. 

O bohu hovorí teologia. 'Sú faktá. na ktoré prichádza sám 
od seba ľudský rozum. (Teodicea). In:é skutočnosti Boh sám 
zjavil ústne ľudom, prostredníctvom Ježiša Krista. Nepriamo 
hovoril Boh cez prorokov. ktorýcll bol osvietil. 

Zo štúdia teologie plynie praktizovanie náboženského ži
vota. z poznania Boha vyviera kult a úcta najvyššej bytosti 
a ,pána nad všetkým. Tam, kde n~stač~ ľudský, rozum, prist~·
pilo zjavenie. Vlastne, Boh doplnil nase ľudske poznanie· vys
ším, aby sme neblúdili v tmá.ch. 

Prof. Dr. E. Zatko. 

Z čností Tvojich kvitnú lúky ... 

ó, Ma,tka naša, v nebies kráse, 
Hriešnikom vďačne clávaš ruky; 
Kde bôľ je, tam Ty zmierniš muky, 
Matička clobrá, v každom čase. 

Znie cl1vála Tebe v tvorstva hlase 
a z čností Tvojich kvitnú lúky ... 
Matička, Matka, chráň tie puky, 
čo skvieť sa chcú len v Tvojom jase. 

Pozri -sa. Matlm,,, Tvoje- deti. 
"- ochranu Tvoju čo sa vinú, 
čo na Tvoj oltár nosia kvety, 

Nedopusť na ne žiadnu vinu, 
Nech Tvojej lásky lúč im svieti, 
Nech vo tme nikdy nezahynú. 

Soteris 



, . , , 
NOVY SLOVENSKY CHRAM V HAMILTONE 

, Azda najväčšou 1;1-árodnou a _náboženskou, udalosťou pos1ed
n:yr:h rokv~v pre Slová.kov Ontar1a v Kanade je otvorenie vlast
neho Boz1eho stánku a haly v Hamiltone. - Kto z novších 
exulantov náhodou zablúdi do frekventovanej Park-Avenue v 
strede mest~ a ~abe~~e na «, o~čenáš ». do vkusne upraveného 
kostol~_•, mus1 I!nznať, ze Slovac1 v Hamiltone majú jeden z naj
~kneJsi~h chranl:ov v ~e~te. ---:. Co F~ther Fiizy so svojími cir
kevníkmi z~- l:VOJho rocn~o pos~berua tu vytvoril, nemá prí
kladu v deJmach slovenskych osad v cudzine. - Srdce musí 
ľle~ať 1,>ritomnému na sy. omši v preplnenom chráme, ktorý s 
upnmnym srdcom s1eduJe pomedzi svetelkujúcimi Iúčami a pri 
slovenskej náJbožnej piesni, sv. obrady. Kto by to bol mohol 
pred rokom predpovedať, že už dnes sa uskutoční dávny sen 
hamilto-nských osadníkov. Veď nežičlivé prostredie cudziny v 
tomto najroohutnejšom pracovišti Kanady a ťažká životná bor
ba ~ohorazy už odcudze~ých sloven,ských duší neboly ľah
k~u pod?u pre, ~sk?to~neme tak smeleh~ cieľa. Na kanadskej 
pode ťažko skusany knaz-exulant a nedávny väzeň červenýC'h 
koncentrákov nebál sa so 60 roduvernými rodinami realizovať 
ta~ mohutné dielo. Dnes je jeho smelý ,program splnený a pra
CUJÚCa Slovač mesta a okolia pyšne si ·kráča do svojho chrámu 
na ktorý obetovala svoje úspory, mozole a voľný čas. ' 

Vy'še 6,00 duší vojde sa do nového svätého miesta kde v 
modlitbách môžu ďakovať Bohu a prejavovať lásku k, Cirkvi 
a národu. Komu by sa nerozžiarila tvár pri pohľade na krás
ny mrarl;?rový, oltá; so slovvenským znakom, na vkusné sochy 
a ~k~- pr1Jemnu ,maloyk':1. Vset_!;:o to bude večne pripamätúvať, 
naJma slov.enskym putnikom, ze i tu v tomto malebnom kúte 
Kanady žili národu a Cirk.vi verní synovia a dcéry slov. národa. 

Skromnému a obľúbenému Fatherovi a jeho spolupracovní
kom dostalo sa vďaky a uznania na večierku, poriadanom v no
vej ,bale 1. decembra 1951, kde boli prítomní viacerí činítelia 
mesta a miestnych slovenských 1spo1kov. Posviacku soch a 
slávnostnú svätú omšu v nedeľu 2 . decembra mnohí sledovali 
so slzami vďa:ky, lebo však bol to ich najštedrejší dar k posled
ným Vianociam. - R. R. 

Hamiltonskí Slováci 
P':'ed novým ~ostolom. V úzadí stojí: Rev. I. Fti.zy. 
Piaty zprava Je p. Kurej, predseda cirkevnej osady. 

veľ·kou väčšinou Slovákov vo 
všetkých strediskách sloven
ských utečencov v Nemecku. 

Zriadenie nových fakult na 
východnom Slovensku. V zhľa
dom k budovaniu veľkého 
hutného kombinátu a rozvoju 
baníctva na východnom Sloven
sku, bude v Košiciach zriadená 
fakulta fä.žkého strojarenstva 
a fakulta baníctva a hutníctva. 
V Banskobystrickom kraji, v 
základni drevárskej a lesnej vý
roby, bude umiestená vo Zvole
ni fakulta drevárska a lesnícka. 

Slovák členom Spolku argen
tinnskych spisovateľov. Najlep
ší a najplodnejší súčasný sloven
ský kritik univ. prof. Dr. Ernest 
Zatko (J. E. Bor), bývalý pro
fesor románskych literatúr na 
Slovenskej univerzite v Bratisla
ve, teraz žijúci ako emigrant v 
Buenos Aires, stal sa na základe 
svojho nap.ísaného diela ako aj 
prác uverejnených v argentín
skych časopisoch ( «Histonium», 
«Dinamica Social», «Lyra») čle
nom Spolku argentínskych spi
sovateľov zv. ADEA (Associa
ción de Escritores Argentinos). 
Prof. Dr. E. Zatko vydal dosiaľ 
11 hodnotných kníh. Na písal ich 
však aspoň raz toľko, lenže o
statné vzhľadom na nepriaznivé 
okolnosti nernohly byť ešte vy
dané: Z prác, ktoré pripravil 
do tlače počas svojho trojročné
ho pobytu (1945-48) tu v Ta
liansku, uvádzame: << Sv. Fran
tišek », « Florencia :.. « Páter 
Pius», « Kvety oleandrov » a 
« Rozhovory s talianskými spi
sovateľmi ». 

Porady slovenského ducho
venstva. V polovici januára t. r. 
boly v niektorých slovenských 
mestách zasadnutia diecéznych 
mierových výborov rímskokato
líckeho duchovenstva, na kto
rých sa rokovalo o úlohách mie
rovej práce duchovenstva na 
bežný rok. Mierové výbory ka
tolíckeho duchovenstva vytýčily 
si vraj za cieľ mzšíriť účasť kňa
wv na účinnej pomoci pri socia
lizácii dediny a zintensivniť ich 
úsilie v boji za zachovanie sve
tového mieru. Na pracovnej po
rade v Košiciach zúčastnil sa aj 
miestny ordinár ndp. biskup Dr. 
Jozef Cársky. 
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Slovenská národná galeria v 
Bratislave. Ešte v lete r. 1948 
bola v Bratislave zákonom usta
novená Slovenská národná ga
leria, ale svojµ. ·Čin:nosť zahájila 
iba koncom minulého roku. Dô
ležitosť tohoto ústavu vyniká 
najmä z úloh, ktoré si galcria 
predsavzala. Tak predovšetkým 
chce shromaždiť všetky dostup
né umelecké pamiatky, roztrú
sené po Slove:o.sku, roztriediť 
ich a na podklade takto získa
ného materiálu vysledovať vý
vojovú líniu slovenského ume
nia. Dalšou úlohou galerie je 
činnosť výchovná. Má ukázať 
ľudu tradície slovenského 1m~e
nia v minulosti a učiť ho rozu
mieť i umeniu dneška. Prvý krok 
v tomto ohľade galeria už uzo
bila otvorením výstavy sloYr:n
ského výtvarného umenia XIX. 
stor. 

Juhoamerický slovenský ar
chív v Buen,os Aires. Podľa 
~rávy « Juhoamerického Slo
váka » Slovenský kultúrny spo
lok v Buenos Aires mieni zalo
žiť archív, v ktorom by sa ukla
daly a zachovávaly doklady o 
slovenskom kultúrnom, politic
kom a spoločenskom živote Slo
vákov v Južnej Amerike (novi
ny, časopisy, dokumenty, foto
graée atď) . Archív má takto 
nielen zachovať pre budúce po
kolenia pamiatky o slovenskom 
živote v Južnej Amerike, ale 
má byť i sbierkou dokladov pre 
budúcich slovenských histori
kov o slovenskom živote na tom 
kontinente. 

Prvá promócia na Cyrilome
t.odskej bohosloveckej fakulte v 
B.ratis~ve. Začiatkom januára 
bola na Cyrilometodskej boho
sloveckej fakulte v Bratislave 
prvá promócia od zriadenia tej
to fakulty komunistickým reži
mom. Za ptltomnosti apoštol
ského administrátora trnavskej 
diecézy ndp. biskupa Dr. Am
bróza Lazíka., komunistických 
povereníkov dr. Alexandra Ho
rá;ka, prof. Jozefa Lukačeviča a 
viacerých vlasteneckýeh kňazov, 
bol slávnostne promovaný na 
duktora teologie bratislavský 
kanonik a popredný predsta.vi
teľ t. zv. mierového hnutia ka
tolíckeho duchovenstva dp. Ste
fan Zárecký. 
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Katolícke Misie v .Assame 

Assam, podľa niektorých, 
je najlepšou a najúrodnejšou 
misiou na svete; hoci, mys
lím, že nikde na svete nie sú 
také a mnohoznačné prekáž
ky, ako práve v Assame. Le
bo v Assame samom je viac 
domorodých rečí, než v celej 
Indii pospolu. úbohí misioná, 

College Don Bosco v Shillongu ri, koľko roboty majú s uče-
ním sa nových rečí. Veď iba 

10 míľ vzdialenosti znamená niekedy celkom novú a rozdielnu 
reč. Len v samom Shillongu sa hovorí: rečou Khasi, rečou Lu
shai, rečou Naga, rečou Garo, rečou Synteng, nepalsky, ben
golsky, asam.ézsky, rečou Hindi, hindustansky, rečou Urdú ... 
a možno desať iný,c!h rečí, ktoré ja nateraz nespomínam, lebo 
tie skupiny sú v absolútnej menšine; na úradoch sa po väčši
ne hovorí po anglicky; a my úbohí misionári, tiež rozprávame 
množstvom rozličných reči, lebo sme shromá.ždení skoro ,zo 
všetkých čiastok sveta. 

Misiu v Shillongu začali nemeckí misionári, Redemptori
sti; po prvej svetovej vojne však misia bola daná saleziánom 
sv. Don Bosca. Biskupom v Shillongu je J. E. Msgr. Dr. Šte
fan Ferrando S. D. B., ktorý tu pracoval mnoho rokov ako 
misionár. Videl dielo v začiatkoch a teraiz má nesmiernu radosť 
vidieť ho v,zrastať skoro giganticky ... Veď len si predstavte, 
že 11. Nov. m. r. sme usporiadali procesiu Božieho tela a v nej 
sme mali 9-10 tisíc kresťanov. Procesia išla len niekoľko míľ 
- asi 2 a pol míle od kostola - prekrásnej to katedrály - na 
jedno námestie, kde sme mali požehnanie ... a všetko toto trva
lo úplné hodiny. A kresťania spievali, modlili sa, 1:a.k manife
stovali svoju vieru, ako to len opravdivé katolícke srdcia ko
nať vedia. Pohania sa pozerali po oboch stranách cesty .... moh
lo ich byť tiež skoro toľko ako ľudí v procesii. Robí nám to 
prekrá.snu reklamu. Kiež by dal Pán, aiby sa naše rady z roka 
na rok množily a rástly. 

Jednu takú procesiu, troška menšiu sme usporiadali na 15. 
Augusta, osláviť Dogmu o Nanebov.zatí Matky Božej - tá bola 
v noci - za tmy, s tisíom.i a tisícmi sviečok a fakieľ. Nie
sii. sme novú sochu, (veľmi rveľkú), Pomocnice kresťanov, 'kto
rá bola potom umiestená nad hlavným oltárom katedrály. Bol 
to nezabudnuteľný dojem. Tento národ nesmierne miluje Pan
nu Máriu. Je to troška v jeho prírode, lebo Khasi sú národom 
matriarchálnym, tu je hlavou rodiny matka; otec musí čušať 
a poslúchať. Teda ženy milujú veľmi Pannu Máriu, ženu naj
väčšiu a najslávnejšiu zo všetkých žien. Ale i naši oblapci ma
jú živelnú lásku k Matke Božej. Milujú Pána Ježiša, len aby sa 
ľúbili jeho Presvätej Matke. Ja sám, hoci som vid.el i väčšie 
veci v mojej vlasti, bol som dojatý ·k slzám a zaumienil som 
si nikdy neustať v rozširovaní týchto dvoch najväčších lások: 
ku Svia:tosti Oltárnej a k Matke Božej, A prá.ve totQ je, čo tu 
bolo šliapané Protesitantskými misionármi. To je však naším 
životom a v tom je i naša sila. 

.Ako som spomenul, matky sú hlavami rodiny, a je im veľ
mi ťažko prijímať kresťanstvo v ktorom sa majú zrieknuť t ejto 
svojej moci a výhody. Dietky dedia meno matky a rod matky. 
Otcovia často nemajú nijakéh_o slova vo výchove a v povolaní 
svojich dietok. Toto je aj príčinou hroznej spustlosti mlIB<>v, 
lebo zanechávajú svoje rodiny bez všetkých výčitiek svedo
mia, nedtiac ani najmenšej záväznosti k svojim bývalým diet-



kam. Casto je skoro nemožné dozvedieť sa od dieťaťa meno 
jeho otca, lebo on odišiel dáV110 a od toho času nesmel rozprá
vať so svojimi dietkami. Alebo v mnohých premnohých príp-a
doch, matka jednoducho vyhnala, alebo lepšie rečeno matkina 
matka prepustila dcérinho muža, lebo sa jej po rokoch nepo
zdával. Ziadna istota v ich manželstve v tomto ohľade nie je 
absolútna; záleží všetko na takzv. Meirad t. j. ženinej matke. 
Po tejto stránke veľarazy ich manželstvá sú skoro neplatné, 
lebo niet tam pravej intencie. Stane sa, že ak manželstvo ne
prinesie dievča do rodiny, muž sa musí spakovať a ísť si hľa
dať nové živobytie. Jeden z naších misionárov ktorý tu pra
cuje už skoro tridsať rokov, mi povedal, že on vážne pochybu
je o mnohých premnohých manželstvách aj v katolíckych ro
dinách pre nedostatok pravej intencie, alebo so stránky nási
lia starej matky... A on dobre p<Y.má tento národ. - Ja však 
nateraz nemienim písať o tomto nejaké vedecké pojednanie, iba 
som sa tak zmienil nakrátko, lebo mi to prišlo s myšlienkou. 

My saleziáni tu máme školy - rozličného druhu: máme 
300 žiakov v Primary School, 400 žiakov v ,gymnáziu, 200 
žiakov v Technickej škole a 700 žiakov - akademikov v na
šej univerzitnej College (Science & Arts & Commerce) s prá~ 
vom udeľovania titulov Bachellor; náš College je čiastkou Gau
hatskej 'Ulliverzity. Okrem toho máme rozsiahlu faru pri ka
tedrálnom chráme, inú faru asi 3 míle odtiaľto, v srdi mesta, 
a tretiu faru pri :našom teologickom študentáte, v ktorej bu
d,ove máme aj aspirantov a. novicov. Všetkých žiakov v na
šich školá:ch tu v Shillongu môže byť niečo do 2.000, pravda 
vo všetkcch troch farách. Okrem saleziánov sú tu aj Kresťan
skí bratia, ktorí majú ·College a High School. Sú tu aj 
4 kláštory sestričiek, ktoré tiež majú svoje školy: High School 
a jedny z nich aj College s právom ISC & IA. Teda toto všetko 
napomáha vzrast misie Dal by Pán Boh aby naša práca bola 
vzdy požehnaná a naše srdcia vždy plnšie a pl.n.šie Božského 
ohňa. O, koľko duší bysme mohli spasiť, keby -sme mali viac 
hmotných prostriedkov. My tu v Don Bosco's staviame a rastie
me vždy viac, ale čo to znamená stavať nik si nemôže predsta
viť, ak to nevidel. Musíme prenášať celú horu, musíme vyrov
návať údolie, odpravovať potoky a rieky, aby sme len mohli 
dostať miesto -ako si to my žiadame, lebo Shillong je posta
vený na vŕškoch. Sme vo výške našich slovenských Tatier, 
pravda, nemáme tu snehu ani len na ukážku. Ľadovec sa nám 
pravda ·zavše dostane, ale iba nečakane a narobí vždv hrozné 
škody na ovocí i na statku, ba i na domoch samých. Nedávno 

Katedrála v Shillongu 
biskupské to sídlo J. Exc. Stefana Ferranda SDB. 

Výstavba 99 štadiónov na S•o
ve.q.sku. Ešte v lete minulého ro
ku rozbehla sa a:kcia výstavby 
50 ihrísk na Sloven~ku. Ak<.;ia 
sa rozrástla však natoľko, že 
dnes sa stavia už 99 ihrísk vo 
všetkých slovenských krajoch. 
Pracuje sa zväčša brigádami a 
Slovenský úrad pre ,telovýchm·u 
a šport stará sa o finančnú úh
radu materiálu a odmenu kvaU
fikovaným a nezbytne potreb
ným silám. Už doteraz sa veJ10-
val.o na tento účel temer 30 mi
liónov Kčs. Všade neide však 
stavba rovnako. Na mnohých 
miestach je záujem enonnný, na 
iných nepatrný. Najväčší zn.u
jem sa prejavuje o výstavbu na. 
západnom Slovensku, zatiaľ fo 
na východnom je záujem men
ší. 

želá svojím priat.eľom 

radostnú V elkú noc 

Kalendá.r « Jednot.a » na rok 
1952. Tento kalendä.r ktorý vy
dala popredná katolícka inštitú
cia slovenská, I.K.S.J. v sever
nej Amerike, za redakcie Fili
pa Hrobáka, je milým prekva.pe
ním pre atateťa P!o nejednej 
stránke. V kalendári nájdeme 
verný obraz života severoame
rických Slovákov; obraz boja, 
práca, ro:ztptýlky, obraz život
ného, spoločenského a duchov
ného napredovania. V ňom sa 
mocne rozžíva írečitá slovenská 
tradícia národná, a nábožensko
k~tollcka. V tpmto ka:lendá~i, 
ktorý má 224 strán je nádherne 
zastúpená spolupráca starých 
i nových emigrantov. Kalendár 
obsahom, jazykom vystupuje z 
okruhu literatúry poučne-'Zábav
nej, a stáva sa nástrojom ozaj
stnej s,p.isby, nástrojom hlbo
kých náboženských myšlienok 
a slovenskej národnej nekom
promisnosti. Popri článkoch, 
ktoré by sme mohli nazvať pos
lednými novinkami, stretáme sa 
tu so spomienkami na Andreja 
Hlinku, na Dr. Tisu; na časy v 
slovenskom štáte a pod. Kalen
dár bol nedbyčajne dômyseľne 
sostavený, čo je nevšednou zá
sluhou redaktora Filipa Hrobá
ka. Tento kalendár je takým 

9 



spisom, že by nemal chybovať v 
žia<lnej slovensky uvedomelej 
rodine. Kalendár si možno obje
dnať na adrese: Kalendár «Jed
nota», P. O. Box 150, Middle
town, Pa., U.S.A. - (b.). 

Rýchla výstavba mesta Brati
slavy, Dnešná výstavba Brati
slavy je ,zameraná jednak na 
vybudovanie veľkých potravi
nárskych priemyslových podni
kov, ako je stavba- moderných 
mrazírní, veľkých pekární a naj
modernejšej mliekarne v CSR, 
a jednak na výstav/bu veľkého 
počtu nových bytových je<lno
tiek. Okrem už ,postavených o
bytných budov prevádzajú sa 
dokončovacie práce na novostav
bách viacerých budov verej
ných. Na nábreží Dunaja sa sta
via veľký moderný hotel. Do
končuje sa stavba vysokej ško
ly technickej, ktorá s budovou 
hlavnej pošty o 11 poschodi:ach 
úplne zmení vzhľad terajšieho 
Gottwaldovho námestia. Staveb
ný program doplňuje stavba 4 
nových národných a stredných 
škôl a radu detských jaslí. -Pre 
rekreáciu pracujúcich sa pracu
je na úprave nového .parku v 
Krupucínskej záhrad~ a pripra
vuje sa sprístupnenie Slavína. 
Pre telovýchovu a šport je pa
mä.tované s vybudovaním moder
ného zimného štádionu na Te
hlárskom poli a prírodného kú
pališťa na Dunaji. Bratislava sa 
vrai tak stáva mestom radosti a 
a šťastia pracujúceho ľudu. 

Rev. Karol Nižňanský 
slovenský saleziánsky misionár 

v Assame (India). 
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skoro všetky asbestové strechy holy por.ozbíjané takým ľado
vým dážďom. Iná pohroma, ktorá je tu častá a skoro zvykom, 
je ·zemetrasenie. Sťastie, že naše domy sú stavané na japonsky 
spôsob - z dreva a tenkých trstinových stien obhodených ce
mentovou maltou, nad hlavami za povaľ máme iba dosky, obi
té krásny,m alebo špatnejšim plátnom, ako to kedy prostriedky 
a peniaze dovolia. Vlani sme postavili aj dvojposchodový dom 
pre univerzitnú knižnicu a pre laboratória. A tento rok mienime 
dokončiť novú trojposchodovú budovu našej novej High School 
s najväčšO'll divadelnou sálou v celom Assame. Bude to niečo 
neslýchané v týchto častiach - tri poschodia ... čo sa stane, ak 
príde väčšie zemetrasenie, my nevieme. ale dúfame, že sme 
dobre počítali, len keby sme mohli počítať tak dobre aj peniaze, 
ktoré na to potrebujeme, boli by sme troška ľahší cez noc v 
našom spánku ... však Pán Boh, ktorí živii i havranov a malých 
červíčkov, si vždy najde dobrých ľudí s otvorenými srdcami 
a teda neskrachuje. Ved' i toto je jeho dielo a pre duše, ktoré 
on miluje. 

Dietky v našich školách sú rozličných vierovyznaní, a naj
viac z nich sú pohania. V našom ústave ročne pokrstíme 20 - 30 
chlapcov, ktorl sú potom apoštolmi vo svojich rodinách a v svo
jich obciach... Tak sa ide napred - skrze dietky rodičia, skrz-e 
rodičov príbuzní a skrze príbuzných súsedia a skrze SÚS€dov 
spoluobčania... a číslo Kristových nasledovníkov · rastie. Len 
treba veľa vrúcnych modlitieb, aby tie nové dušičky nestratily· 
lesk svojej krstnej nevinnosti v týchto ohavne ( často by som 
povedal až pekelne) nebezpečných mravoch a zvykoch z po
hanstva. 

Pravda sú mnohé miesta dediny, kde nie je ešte ani len je
don ·kresťan a tam je naozaj ťažko začať... my však sme na 
koni, ak odtiaľ rodičia dovedú ich dieťa do nášho ústavu - a 
to sa stáva - tak pŕistup je uľahčený - skrze tých rodičov 
sa dá niečo robiť. Na ,niekto;rých miestach je to však naozaj 
ťažko d-0siahnuť. Ale misionári sa snažia ... Zažijú aj prekrásne 
epizódky, ktoré ich rozosmejú a dodajú im dobrej vôle. Taká 
epizódka je i táto. 

Jeden náš misionár zašiel troška ďalej na svojej misijnej 
ceste ... V noci iprespal i so spolubratom na lúke v pralese - a
lebo na strome priviazaný a zamotaný v pokrovcoch - aby ho 
niečo väčšieho nezjedlo, alebo neuštípalo, a teda ráno chtiac
nechtiac musel slúžiť sv. omšu iba v pralese. Boli iiba oni dva
ja... On a spolubrat,ktorý miništroval. To bolo pravda, na za
čiatku omše. Predstavte si však, na « 0rate fratres », misio
nár sa obráti, rozprestrie ruky a chce vyrieknuť tieto prekrás
ne slová: «Modlite sa bratia ... », keď tu vidí na konároch stro
mov zvedavé tváre niekoľko mnohočlenných rodín opravdi
vých opíc ... Boly zvedavé, čo sa len t en -kňaz toľko obracia jri 
oltári... Pravda, « 0rate fratres » nebolo pre ne, hoci podľa 
sv. Františka z Assisi aj ony sú naši bratia. Tomuto som sa 
pekne -zasmial, keď mi to ten misionár porozprával. 

Teraz však s týmto končím a sľubujem, že nabudúce budem 
pokračovať. Prosím iba o pomoc v modlitbách, aby sme kým 
iným kážeme, sami nezahynuli. 

Rev. Karol Niži"í.anský, sal. misionár. 

1 . Slováci i na celom 
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HLAS sv OTCA 

Kresťanský poriadok je základom a zárukou mieru 

Úrvvok z vianočného posolstva pápeža Pia XII. 
(Sted~ý večer, 24. dec. 1951). 

I dneska, ako po 
iné razy cítime sa po
vinní vyhlásiť pred 
jasličkami Knieža ťa 
pokoj-a: « Svet je veľ
mi ďaleko od toho po

riadku, ktorý chce mať Boh v Kristovi a ktorý 
jediný ·môže zaručiť skutočný a trváci mier ». 
Možno sa nám povie, že sme jasne nevyzdvihli 
hlavne rysy kresťanského poriadku, ktorý by 
mal byť základným príspevkom Cirkvi pre dielo 
pokoja, Bude sa nám vyčítať, že poukazom na 
večné hodnoty človeka a ľudstva, ktoré by maly 
zachrániť mier, iba .pod'.[)orujeme skeptický cy
nizmus -a väčšmi znechucujeme milovníkov mie
ru. Bude sa nám napokon namietať, že súhlasí
me s tymi, ktorí vidia jedinú -a kone/:;noplatnú 
zái:uku pokoj·a v ta)kzvanom « ozbrojenom, m~e
ri », teda v riešení, ktoré vyčenpáva hospodárske 
sily národov a napína ich nervy. 

Napriek tomuto všetkému pokladáme za po
trebné pripomenúť kresťanské ui;poriaidanie sve
ta, ktoré dnes mnohí stratili z očú, ak chceme 
vidieť ústredný bod nášho problému, ak chceme 
vidieť nielen teoretický ale i praktický prínos, 
ktorým môže Cirkev a všetci ostatní prispieť pre 
vec mieru i v týchto nepriaznivých oko1nostiach 
i popri všetko bagatelizovaní skeptikov a pesimi-
stov. · 

Tento pohľad presvedčí kwždého nestr;:rnného 
pozorovateľa, že stredobod dnešnej otázky mie
ru je duchovného rázu, je <lU!Chovný nedostatok. 
V dnešnom svete chýba hlboké kresťa;nské pre
svedčenie. Málo je v ňom opravdivýc}l kres.fa
nov. Takýmto činom ľudia: ~mi kladú prekážky 
uskutočneniu božieho poriadku. 

Každý by sa m_a:l presv.e:dčiť o tomto duchov
nom ráze nebezpečenstva vojny. Presvedčiť ľu
dí o tomto je prvou povdnnosťou Cirkvi i jej 
prvým príspevkom pre vec mieru. 

Moderné zbrane, 

My odsudzujeme ohavnú uJrrutnosť moder
ných ,zbraní viac ako ktokoľvek iný. Odsudzuje
me ich a neprestávame sa modliť, aby ich nikdy 
n6použili. Ale či to nésvedeí o pmktickom hmo
társtve a povrchnom citlivu:škárstve, keď sa o
t.ámra mieru spájla výlu{5ne alebo predovšetkým 
s hrozbou týchto ·wra:ní a zabúda sa -na najhlav
nejšiu záruku svetového pokoja: na kresťansky 
poriadok? 

Tu je jedua z pričin rozporov a nepresnosti o 
dovolenosti alebo neprípustnosti modernej' voj
ny. Odtiaľto pochádza se-baiklam politikov, kto
rí sa príliš spoliehajú na tieto zbrane alebo prí
padne na ich odstránenie. Ich hrozba pasrtupom 
ča:~u stráca na účinnosti ako každá iná príčina 
strachu. A sotva bude stačiť na to, aby prí-padne 
zadržala rozpútanie novej vojny., najmä tam, 
k-de mienka občanov neveľmi vplýva na rozhod
nutia vlády. 

Oclzbrojenie. 

Z druhej- strany odzbrojenie alebo súčasné a 
oblojstra.nné snížerue ZJhrojem±a;, ktoré !Sme :si 
vždy želali, bude slabou zárukou trváceho mieru, 
ak neodstránime zbrane, nenávisti, chamtivosti 
a prehnanej tú?Jby po prestíži. Inými, slovami : 

Sv. Otec: pápež Pius XII. 
adresuje katolíkom celého sveta 
svoje trináste vianočné posolstvo. 
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kto príliš stotožňuje otázku hmotných zbraní s 
otázkou mieru, mýli sa, lebo zanedbáva prvotnú 
a hlavnú príčinu každého nebezpečenstva vojny. 
Jeho pozornosť ,sa upiera len na rozpočty a ne
vyhnutne berie do úvahy len chvíľu, V' ktorej už 
hroZÍ vypuknúť vojna. Je sfoe priateľom mie
ru, ale na jeho obranu prichádza vždy neskoro. 

Ak chceme vskutku zabrániť vojne, musíme 
predovšetkým odpomôcť duchovnej chudokrvno
sti národov, musíme vyliečiť nevedomosť o vlast
nej zodpovednosti pred Bohom a ľuďmi za ne
dostatky kresťanského poriadku, ktorý jediný 
zabezpečí svetový mier. O toto sa usiluje dnes 
Cirkev. 

Kresfän~ký poriadok je poriadok slobody. 

Ale naráža pri tom na jednu prekážku, ktorú 
jej kladie terajšie sociálne položenie: jej povz
budzovanie ku kresťanskému poriadku, _ako hlav
nému činiteľovi pokoja, je zároveň povzbude
ním ku správnemu chápaniu skutočnej slobody. 
Lebo kresťanský poriadok, nakoľko je miero
vým usporiadaním, vo ·svojej podstate j"e tiež po
riadkom slobody. Je svornou spoluprácou slo
bodných ľudí a národov na postupnom a vše
strannom uskutočnení cieľov, ktoré Boh vyznačil 
ľudstvu. Je vša:k bolestnou skutočnosťou, že sa 
dnes nectí, ba ani nejstvuje pravá sloboda. V 
týchto p0dmienkách je spokojné spolužitie ľudi 
vo svojom vnútri vyčerpané a bezkrvné a navo
nok vystavené každú chvilu všelijakým nebezpe
čenstvám. 

Ako môžu mať správny pochop o slobode na 
príklad tí, ktorí na hospodárskom a sociálnom 
poli by chceli ponechať kolektívu všetko ešte i 
riadenie a zabezpečenie svojej existencie? Alebo 
tí, čo čerpajú svoj každodenný duchovný pokrm 
nie z vlastného presvedčenia a svojich vedomo
stí, lež hotový ako ho podáva rádio, -kino, tlač 
a televízia. Ako si môžu. ceniť slobodu a túžiť 
po nej, keď vôbec nemá miesta v foh živote. 

Ved oni sú len jednoduché kolieská.. v stroji 
rozmanitých sociálnych organizácií, nie sú to 
viac ľudia slobodní, ktori by vládali vziať na se
ba aspoň časť zodP9vednosti vo verejnom živote. 
Preto, ako sa možno spoľahnúť, ked dnes kri
čia : Nikdy viac V'ojnu ! Nie je to ich vlastný 
výkrik, ale bezmenný hlas sociálnej skupiny, do 
ktorej sú zaradení. 

Toto je bolestné položenie, ktoré privádza do 
rozpakov i Cirkev v jej mierových snahách a 
zdôrazňovaní opravdivej ľudskej slobody, bez 
ktorej podl'a kresťanského poňatia sa nemôže 
obísť spoločenský poriadok tvoriaci základ po
koja. Daromne bude Cirkev vyzývať ľudí, zb.ave
ných povedo_mia slobody, darmo sa bude obra
cať k spoločnosti, znetvorenej na číry automatiz
mus a bezduchý stroj. 

Taká je žiaJ'bohu všeobecná choroba sveta, 
h-torý sa vystatovačne nazýva « slobodným sve
tom ». Alebo sa klame, alebo sa nepozná: jeho 
sila sa neopiera o pravú slobodu. To je ďalšie 
nebezpečenstvo pr-e svetový mier, na ktoré na-
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čim upozorniť vo svetle kresťanského sociálne
ho poriadku. Tuná je pôvod známeho odporu 
mnohých vážených ľudí takzv3lllého slobodného 
sveta proti Cirkvi, nepríjemnej to upozorňova
tel'ke 11:a niečo, čo si myslia mať, no v skutočnosti 
to nemajú. Ba v čudnej prevrátenosti mysle ne
spravodlivo vyčítajú Cirkvi, že si neúcti a ne
váži pravú slobodu. 

Ale hlas Cirkvi nachádza ešte slabšiu ozvenu 
v protivnom tábore. Tam si vskutku namýšľa
jú, že majú pravú slobodu. Sociálny život sa ne
kolíše neistotou, pretože je nie budovaný na ma
rivom zdaní nezávislého jednortlivca a verejný 
poriadok je nie ľahostajný k hodnotám, ktoré sa 
predstavujú ako absolútne. Všetko je úzko spo
jené a usmernené na existenciu a rozvoj určitého 
kolektíva. 

Ale výsledky tejto sústavy neboly šťastlivé, 
ani neuľahčily pôsobnosť Cirkvi. Pravý pochop 
slobody a osobnej zodpovednosti má tam ešte 
menšiu ochranu. No ako by mohlo byť ináč, keď 
sa Boh nestavia na prvé miesto, nie je gravi
tačným strediskom tohto sveta. Tá.Jto spoloč
nosf je iba obrovským strojom, jej poriadok je 
iba zda;nlivý, ·lebo je to nie poriadok života, du
cha, slobody, pokoja. Jej činnosť plynie mecha
nioky ako v stroji nivočiac ľuidskú dôstojnosť a 
slobodu. 

V takej ·gpoločnosti príspevok Cirkvi pre vec 
mieru a jej povzbudenia k pravému poriadku 
a ,skutočnej slobode sú v trápnom položení. 
Zdanlivo absolútne sociálne hodnoty môžu azda 
oduševniť isté skupiny m1ádeže v ich rozhodu
júcom úseku života, kým zasa mládež v druhom 
tábore sa suda skeptickou, unavenou, bez záuj
mu o verejný a sociálny život, lebo sa ,predčasne 
sklamaJa trpkou skúsenosťou. 

Fra Angelico: Vysviacka. sv. Vavrinca 
za jáhňa. Freska v kaplnke Mikuláša V. 
vo Vatikáne, ktorá bola nedávno vkusne 

reštaurovaná a otvorená znovu verejnosti. 
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PÁPEZSKÁ KAPELA 

Slovo kapela - odvodené údajne od miesta, na 
ktorom francúzski králi chránili plášť Sv. Mar
tina (lat. capa) - označovalo pôvodne miestnosť 
(ka;plnku) pri väčšom kostolle, v ktorej bol u
miestnený spevácky sbor. Neskoršie aj samotný 
spevácky sbor nazývaný bol kapelou. Keď po
tom v novších časoch bola do chrámov zavedená 
aj hudba, názov kapela prešiel aj na. orchester 
a v tomto smysle sa aj dnes v.o všeobeenosti u
živia. No, ,okrem toho v cirkevnom smysle ná
zov kapela sa používal a používa sa až dodnes 
aj na ozna.čenie istýclt 1bohoslužie!b ~pápežských 
i kardli:nálskych) , ako aj na osoby, ktoré sai na 
nich môžu zúčastniť. Preto, keď sa hovorí o Pá
pežskej kapele· (Ca:ppella Pontificia), možno pod 
tým rozumieť štyrí roolii.čné veci: 

1. Cirkevnú miestnosť (kaplnku) v sídelnom 
pápežsk,om paláci, v ktorej sa odbavujú úradné 
pápežské ibohosiužiby. Takouto miestnosťou vo 
Vatikánskom Apoštdliskom- paláci bola pôvodne 
kaplnka Najsv. Sviatosti, ktorú v polovici XV. 
storočia založil pápež Miku[áš V. a vyzdobil ju 
chýrny dominikánsky maliar blahoslavený An
geU.co. Keď táto kaJplnka už nevyhov:ovafa, pápež 
Pavol IV. ju dal zrúcať a na jej mieste postaviť 
jednak Kráľovskú sieli a jednak kapll'nku, kto
rá bola :podľa neho nazvaná Pavlov.ou kaplnkou. 
U:radnou kaplnkou, v ktorej sa dnes odbavujú 
pápežské ,bohoslL'užby ostala kaplnka Sixtova, 
založená roku 1473 ,pápežom Sixtom IV. a ozd'()
bená maľbami od najpoprednejšfo'h talianskych 
maliarov tej doby. 

2. P:ápe--lský spevokol (ta!I. Ca.ppella Musica
le Pollltificia) ktorý je vydržiav~ý pápežmi a 
účinkuje pri ich bohoslužbách. Odvodzujú ho od 
rímskeho spevokolu « Schola can.torum », kto
rý založil pápež Lev Veľký kon-com VI. ~toro
čia a ktorý s.a dostal na os()bitnú umeleckú vý
šku najmä ipo reforme, ktorú v ňom previedol 
na rozhraní XII. a XIII. storočia ,pápež Boni
fáe VIII„ Počas pobyt;u pá,;pežov vo fi'ancj'.rzskom 
meste A vignone rímsky spevokol -I).atotko upa- . 
dol, že pá!pež Urban V., 'ktorý sa d_očasne vrátil 
do Ríma, ho preto rozpustil a jeho majetky 
pridelil Lateránskej ardba:zi:like. Keď konečne 
páľpeži koncom XIV. storočia preniesli opäť 
svoje sídlo do Ríma a priviedli ~o sel?ou aj no
vých spevák.ov, rímsky spevokol bol obnovený a 
na jeho čelo r+amiesto do~edaj_šieho primiceria 
(i11:áče1níka) postavený bol jeden kapelmajster, 
ktorý sa musel vymačovať aj skla4ateľskými 
vlastnosťami. Za Sixta IV. bol pápežský spevo
kol. premenovaný na Sixtov spev-O!kol (Cappella 
Sistina) podľa novozriadenej Smt()vej kaplnky, 
v ktorej účinkoval, J{ym ~peváci, 1.U'Čení pre Svä
topeterský chrám,, zorgainizovaní neskoršie do 
zvláštneho spevokolu za ,pápeža Júlia II., dostali 
názov Júliov spevokol (Cappella Giulia). Obidva 
spevokoly účinkujú dodnes pri pápežských bo-

hoslužbách a boly v posledných časoch zreorga
nirované pápežmi Piom X. a Piom XI. 

3. Uradné pä,pežské bohoslužby, t. j. tie, 
ktoré odbavuje alel;>o na -ktorých sa z.účastliuje 
sám rpápež za as~stencie určitého počtu cirkev
ných a svetských hodnostárov. Za starých čias 
sa !bohoslužby v pápežskoni sídelnom :paláci ko
ná:val;y1 každý de.ň. V nedele a vo sviatky odba
V10vali ich tbiskupi a kardináli, kým pápež. ich od
bavoval alebo sa na nich zúčastňoval len v urč.tté 
dni. Na týchto bohoslužbách sa už vtedy zú
častňovali aj pápeŽS'kí dvorania, kardináli, pre
lá ti, vysl:anci cudzích štátov a iné osoby. V m
čité dni bývaly aj kázne a ohlaSO'Valy sa dôle
žité cirkevné i občianske nariadenia. Keď potom 
pá,peži zvolili za svoje stále sídfo Vatikán, me
nej slávnostné 1bohoslužby 2iačaly sa odbavovať 
v domácej kaphrke, ktorou je teraz Si;xtova ka
p1nka, kým slávnostnejšie sa. konajú s neobyčaj
nou nádherou vo Svätopeterskej bazilike·. Až 
do roku 1870, t. j. až do zániku <;irkevného štá
tu riadnych pápežských kapelí sa s'lávievalo do 
roka 32, kým teraz už iba 6. Okrem riadnych 

Sv. Otec pápež Pius XII., 
okrúžený svojou ka.stolnou dru.-žinou vchádza do 
Svätopeterskej baziliky, aby sa ·zúčastnil na 
slávnostnej pápežskej kapele t. j ,. úradných 

bohoslužbách. 
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pápežských kapelí byva však aj celý rad mimo
riadnych, ktoré sa slávia z príležitosti konzistó
rii, blahorečéni, svätorečení, atď. 

4-. Pápežskú kostolnú družinu t. j. súhrn 
duchovných a svetských osôb, ktoré majú právo 
zúčastňovať sa na pápežských ,bohoslužbách v li
turgickom rúchu aleibo v odeve, prislúchajúcom 
ich hodnosti alebo úradu. V tomto smysle vznik
la Pápežská kapela začiatkom XIV. storočia, 
keď sa totiž p'ápeži presťahovali do Avignonu. 
Z duchovných osobností do pápežskej -kapely 
čiže kostolnej družiny patria: 

Posvätný kardinálsk"Y sbor (Sacro Collegio 
dei Cardmali), ktorého členovia, súc po pápežo
vi najvyššími cirkevnými hodnostármi, 'Zaují
majú v nej najčestnejšie miesta a to nie podľa 
veku, lež podľa jednotl'ivých tried (biskupi, kňa
zi a jáhni) a patričných predností. 

Patriarchovia., arcibiskupi a biskupi, prislu
hujúei pri pápežsli::om tróne (Patriarchi, Arci
vescovi e Vescovi, Assistenti al Soglio) , o kto
rých je zmienka už v stredoveku a ktorí tvoria 
tiež zvláštny sbor ( collegium). Patriarchovia sa 
stávajú prisluhujúcimi pri tróne už na základe 
vlastného úradu, kým arcibiskupov a biskupov 
menuje pápež na túto hodnosť zvláštnym breve. 
Táto hodnosť sa dáva na doživotie a je spojená s 
hodnosťou domáceho preláta. , 

Miestokomorník sv. rímskej Cirkvi (Viceca
merlengo della Santa Romana Chiesa), ktorý je 
po kardinálovi komorníkovi najvyšším úradní
kom Veleb. apoštolskej komory (,najvyššej ,ma
jetkovej správy Sv. Stolice). Je prvý zo štyroch 
strapcových prelátov (prelati di fiocchetto), t. 
j. ,tých, ktorí ako aj kardináli mali právo strap
cami vyzdoibiť svoje záprahy. 

Generálny a;uditor (sudca) Velebnej Apo
štolskej komorv (Uditore generale della Rev. 
Camera Apostolica). ktorý je najvyšším sudcom 
v procesoch. týkajúcich sa finančnej správv pá
pe~kej kúrie. Je druhým strapcovým prelátom. 

Hla.vný pokladník Velebnej Apoštolskej ko• 
mory (Tesoriere generale delia Rev. Camera A
postolica), ktorý je tretím strapcovým prelátom. 

Majordomus Jeho Svätosti (Maggiordomo di 
Sua Santita), ktorý je správcom pápežského 
paláca a štvrtým strapcovým prelátom. 

, Prísediaci a ta,jomníci Posv. Kardinálskych 
kongregácií (Assessori e segretari delle Sacre 
Congregazioni Cardinalizie) , tajomník N ajvyš
šieho súdu apoštolského podpisu (segretario del 
Supremo tribuinale dell.a Segnatura Apostolica), 
dekan Posv. Rímske_j Roty (Decano delia Sacra 
Romana Rota) a náhradník št.átnebo tajomníc
keho úradu ( sostituto delia Segreteria di Stato) . 

Arcibiskupi a biskupi neprisluhujúci pri 
tróne (Arcivescovi e Vescovi non assistenti al 
Soglio). 

Preláti apoštolskí protouotári (Prelati pro
tonotari a-postolici). ktorých úlohou je spisovať 
slávnostné pfupežské a cirkevné akty. Delia sa na 
skutočných , nadpočetných, « ad instar » (podob
ných skutočným) a titulárnych. Skutočných t. j. 
tých, ktorí konajú službu, je sedem. Ostatní ma
jú čestnú funkciu. 
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Komendá.tor Sv. Ducha (Comme:ndatore di 
S. S·pirito), ktorý v minulosti spravoval rímsku 
nemocnicu Sv. Ducha (0$pedale di S. Spirito in 
Sassia). 

Regent (vedúci) Apošt.olskej kancelárie 
(Reggente della Cancelleria Apostolica). 

Opáti « nullius dioceseos », t. j. opáti, vyňa
tí z diecézneho sväzku a vykonávajúci biskup
skú právomoc. 

Generálni opáti mníšskych a rehoľných rá,. 
dov (Abbati generali degli ordini monastici e re
ligiosi). 

Generáli a generáJni vikári žobravých rádov 
(Generali e vicari generali degli ordini mendi
canti). 

Preláti a,uclitori Posv. Rímskej Roty (Prelati 
uditori della Sacra Romana Rota), t. j. sudcovia, 
z ktorých sa sldadá ,cirkeV>ný apellačný súd, 
zvaný Posv. Rímska Rota. 

Učiteľ p-osvätného palláca (Maestro del Sa
cr:o PaJazzo), ktorý je pápežovým teologickým 
poradcom (dominikán). 

Preláti klerici Velebnej Apoštolskej komory 
(Prelati chierici della Rev. Camera Apostolica), 
ktorí pomáhajú kardinálovi komorníkovi čiže 
pokladníkovi pri vykonávaní jeho funkcie. 

Hlasujúci preláti Apoštolského podpisu 
(Prela ti votanti delia Segnatura Apostolica), t. 
j_ ti, ktorí v tribunáloch Apoštolského podpisu 
majú nielen po11adný, ale aj rozhodujúci hlas. 

Majstri pápežských obradov (Maestri delle 
cerimonie pontificie) . 

Tajní komorníci skutoč1ú, nadpočetní a čest
ní (-Camerieri seg11eti, partecip,anti, sopranume
rari e ďonore). 

Tajní kapláni skutoční a čestní (Cappellani 
segreti partecipanti e ďonore) a tajní klerici 
(cbierici segreti). 

Generálni prokurátori žobravých rádov (Pro
curatori generali legli Ordini mendicanti). 

Apoštolský kazateľ (Predicatore aposto
lico) . 

.Spovedelnilc pápežskej dvorskej družiny 
(Confessore della Famiglia Pontificia). 

Duehov1ú, prlsluhu.iúci pri bohosluzôá.ch 
(Ministri sacri assistenti alle Sacre Fm1zioni), 
ku ktorým patria: a) Kostolník Jeho Svätosti 
(Sacrista d:i Sua Santita) ; ktorý má na starosti. 
posvätné rúcha a nádoby pápežskej kaplnky 
(je ním titulárny arctbiskup z rádu Au!?;UStiniá
nov) ; b) Ka.noníci tľoch patriarchálnvch ha:1.Uik 
(Lateránskej. Vatikánskéj. a Liberiovej, čiže ba
ziliky Panny Marie Veľkej) - (Canonici delle tre 
Batriarcali ministri sacri alle messe delia Cap
pell~ Pontificia). z ktorvch prvý robí kňaza. oru
hý jáhňa a tretí podjáhňa; c) Akolvti sviec"'ko
uosci z obvčajných ka-plánov Jebo Svätosti ( Ac
coliti ceroferari caJPpe11ani comuni di Sua Santi
ta), ktorí zažíhajú svetlá v 'kaplnke a nosia 
sviece pri rozličných obradoch: d) Klerici n,á. 
pe7.ske.i kaplnky ( chierici delia Cl!-ppelia Pontifi
cia). ktorí sú pridelení k pá:pežo:vej súkromnej 
k~'tllinke a volali sa aj « zvončekoví klerici ~ 
( chierici camoanarium) ; e) Dverní majstri 
« Cervenej palice» (maestri osti.arí « Virga ru-



bea), ktorí pripravujú na procesie kríž a zvlá
štnu palicu, obtiaihnutú červeným zamatom a 
ozdobenú na koncoch a v prostriedku striebor
nými prútikmi. 

Zo svetských osôb patria do Pápežskej kape
ly čiže kostolnej družiny tieto: 

Kniežatá prisluhujúce pri tróne ( Principi as
sistenti al Soglio). počtom dvaja, ktori zaují
majú miesta hneď za miestekomorníkom svätej 
rímskej Cirkvi. Od čias pápeža Júlia Il. táto 
hodnosť je dedičná v kniežacích rodinách Colon
na a Orsini. Aby medzi nimi nenastaly spory o 
prednosť, pápež Benedikt XIU. nariadil, aby ko
naly službu striedavo. 

Minist.er vnútra. (ministra degli interní), kto
rý na:sledoval po Majordomovi Jeho Svätosti. Od 
roku 1870, t. j. od .zrušenia cirkevného štátu ne
bol viac menovaný. 

Rimski magistráti (magistrato romano) , 
ktori mali miesto za opátmi « nullius dioceseos » 
a ktorí nie sú tiež už viac menovaní. 

IDavný správca Posv. Pohostinského úradu 
( Gran Maestro del Sacro Ospizio) , ktorým je 
člen knieža.icej rodiny Ruspoli. 

Sbor advokátov Posv. Konzistória (Collegio 
degli a vvocati del Sacro Concistoro), pozostáva
júci z 12. členov, ktorých hlavnou funkciou je 
žiadať pallia pre metropolitov a pre arcibisku
pov, ako aj biskupov, ktorí majú na ne právo 
a okrem toho obhajovať záležitosti bla.'horečenia 
a svätorečenia. Okrem toho môžu byť zástupcami 
v niektorých veciach rpréd vatikánskymi súdmi 
a v manželských záležitostiach aj pred cirkev
ným súdom. Pred zriadením pápežských cirkev
ných súdov •boly im sverené rokovania o zále
žitostiach Posv. Konzistoria. od čoho ie odvode
né aj ich pomenovanie. Rlonzistor.ní advoká ~i 
vznikli oravdeoodobne z cirkevnÝr.h advo
kátov, o ktorých máme zprávv už od VI. storo
čia. V páne.žskej katpele ich miesto je za tajný
mi komorníkmi. 

Sbor prokurátorov Posv. apošt-Olských pa
lá-00v ( Collegio dei procuratori dei Sacri Palazzi 
Apostolici), ktorých úlohou je obhajoba záleži
tostí pred Posv. Rímskou Rotou. V minulosti 
obh~liovalí sporné zánežitosti pred samotným 
pápežom a bczt:,latne zastupovalj chudobných. 
Prvú určitú zprávu o nich nachodíme v prvej po
lovici XII. storočia. V pápežskej kapele majú 
miesto ·za Spovedelníkom pápežskej dvorskej 
družiny. 

Svetskí prisluhovači pri bohoslužbách (In
servienti alle Sacre funz:ioni), ku ktorým zas pa
tria: Strážcru 1)0Svätuých pápebkých trojdiel
nych korún (Custode dei Sacri Triregni), berlo
nosci (mazzieri), ktorí nosia o ,plecia opreté · 
krátke berly, symbolizujúce autoritu a apošt-01-
skí bežci (cursori a:postolici), ktorých funkcia 
po zavedení moderných dopravných prostried
kov sa dnes zredukovala na ro:zmášanie pozvánok 
na pápežske kapely, na audiencie k sv. Otcovi, 
apod. 

K pápežskej 'kapele čiže kostolnej dl"U:Žine pa
tri zrejme aj páipežský spevokol (Cappella musi
cale pontificia), o ktorej sme sa už prv zmienili. 

Tu iba poznamenávame, že v pápežskej kapele 
im patrí miesto za kanoníkmi troch patriarchál
nych bazilík a že dnes po,zostáva výlučne zo svet
ských osôb, kým v minulosti bo tvorily iba oso
by duchovné. 

Pápežská kapela sa dnes skladá z niekoľko 
tisíc členov ktorých väščina je roztrúsená po 
celom kafolickom svete. TL ktorí bývajú, alebo 
sa prechodne zdržujú v Ríme, bývajú na pápež
ské bohoslužby pozývani apoštolskými bežca
mi. Pozvanie « Intimatio per cursores facien
da » býva uverejnené aj vo vatikánsky.ch úrad
ných novinách « L'Osservatore Romano ». 

-ka. 

Egyptské Pamiatky vo Vatikáne 
Gregorovo Egyptské múzeum 

Gregorovo Egypts}{é múzemn (Museo Greger 
riano Egizio) založil roku 1838 pápež Gregor 
XVI. Jeho jadrom sú jednak pamiatky nájdené 
v chráme Isidy a Serapida v Ríme a vo vile ci
..ára Hadriána v Tivoli a jednak rozličné sta
rožitnosti .(sarkofágy, múmie, papyrusy atď.) 
privezené priamo z Egypta za pápeža Leva XIII. 
,- Pia XI. 

Gregorova Egyptské múzeum ,nie je ani naj
väčším ani najdôležitejším na svete (význam
nejšie Egyptské múzea sú v Káhire, Paríži, Lon
dýne, Berline, Turíne a Florencii), ale poskytuje 
dosť jasný a ucelený obraz o stave vzdelano
sti starovekého Egypta. 

Gregorova Egyptské múzeum pozostáva z de
siatich miestností, vyzdobených v napodobenom 
slohu egyptskom, z ktorých každá je pomenova
ná podľa predmetov, ktoré sú v nej vystavené. 
P:ťedmety sú datované podľa hlavnejších egypt
ských panovníckych rodov čiže dynastií, ktorých 
časovú postupnosť tuná podávame: 

l, 
1 
1 

Egyptský kňaz zv. naofor 
v Gregorovom Egyptskom múzeu vo Vatikáne. 
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"Pápež, Cír~ev a Rím,, 
Toto je názov novej slovenskej lmfäky, 

1„torá výjde po Veľkej noci vo Večnom 
Meste ako štvrtý sväzok edície « Rím ». 
Knižka je dielom apologetickým, v ktorom 
čitateľ nájde pádne odpovede na všetky ná
mietky modemého pohana proti sv. Otco
vi, katolíckej Cirkvi a večnému mestu. Rí
mu. Slovenský -katolík, ktorý chce vedieť 
úspešne brániť svoje náboženstvo, si musí 
objednať a prečítať túto knižku. Knižka 
bude mať okolo 150 strán a 25 krásnych 
obrázkov zo života rímskych pápežov, ka
tolíckej Cirkvi a Večného M~tai. Bude 
stáť aj s poštovnými trovami len: $ 1.00. 

Objednávky už teraz prijíma: 

« RIM », Ca,.sella P. 9100, Roma, Italia. 

Stará ríša: I. dynastia, založená Mene;iom, r. 
3400 ipr. Kr. ; III. dynastia, r . 2980-2900 pr. Kr.; 
IV. dyn:~tia, r. 2900-2750 pr. Kr.; VI. dynastia, 
r. 2625-2475. 

Stredná ríša: XI. dynastia, r. 2400-...• pr. 
Kr.; XII. dynastia, r. 2000-1780 pr. Kr. 

Nová ríša: XVII. dynastia, r. }580-1540, pr. 
Kr.; XVIII. dynastia, r. 1540-1315 pr. Kr.; XIX. 
dyna;stia, r. 1315-1200 pr. Kr.; -Y.X. dynastia, r . 
1200-1090 pr. Kr. 

Doba cudzích kráľov: XXI. dynastia, r. 1090-
945 pr. Kr.; XXII, dynastia, r. 945-745 pr. Kr. ; 
XXV. dynastia, r. 712-663 pr. Kr„ 

Doba sajská: XXVI. dynastia, r. 663-525 pr. 
Kr. (perzská okupácia); XXVII.-XXX. dyna
stia, r. 525-332 pr. Kr. (perzská nad.vláda a ma
lé dynastie); grécka nadvláda, r. 33,2-31 pr. Kr.; 
rímska nadvláda, r. 31 pr. Kr. - 640 po Kr.; 
musulmanská nadvláda od r. 640 po Kr. 

Okrem.toho poznamenáváme, že starí Egypťa
nia. používali tri <lruhy písma: 1) hieroglyfické 
(obrázkové) na pomníkoch; 2) hieratické čiže 
sväté (hláskové) na p:apyrusoch a 3) demotické 
čiže ľudové na _občianskych listinách. Hierogly
fické písmo sa číta zľava do prava alebo zprava 
doľava podľa toho na ktorú stranu je obrátená 
figúra. Hierat~cké a demotické písmo sa číta 
vždy zp:rava doľava. 

Mená kráľov, písané hieroglyficky, sú vždy 
zatvorené do kartušov, ktoré predchádzajú zvlá
štne atribúty ako napr. syn Slnka, pán horného 
a dolného Egypta. 

Hieroglyfické písmo rozriešil pomocou dvojre
čového nápisu v Rosette Champollion mL v prvej 
polovici XIX. storočia. 

I. sieň (Sarkofágy). - Po pravej a ľavej strane 
vchodu: č. 1 a 9. Dvaja pieskovcoví « cynocep
hali » čiže géniovia slnka so ,psími hlavami, kto
rých Egypťania stavali pred vchody do hrobiek. 
C. 2, 3 a 8. Tri sarkofágy z čierneho čadiča po
chádzajúce z doby sajskej' (VI. stor. pr. Kr.). V 
sklenených skriniach A, 5 a B, 6: časti. drevenej 
maľovanej rakve pre múmiu kňažky iboha Am
mana z doby XXII. dynastie (X. stor. pr. Kr.) -
Nasleduje. 
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II. sieň (Královské pomníky) . - Táto sieň ob
sahuje podobizne egyptských kráľov a nápisy s 
kraľovskými menami. Po bokoch vchodu, č. 10 a 
3~. Dve sediace sochy bohyne Sakme s lvíčou 
hlmvou (symbol slnečnej1 páľavy) s ná:pismi krá
ľa Amenophisa III. z XVIII. dynastie, (XV. stor. 
pr. Kr.). Vľavo, č. 13. Fraigment žulovej sochy 
kráľa Nektanéba II. z XXX. dynastie (IV. stor. 
pr. Kr.). C. 16. Spodná časť veľkej žulovej se
diacej sochy kráľa Ramzesa II. z XIX. dynastie 
(XIII. stor. pr. Kr.). O. 21 a 23. Dvaja čadičoví 
ležiaci levi, ktorí rpravedepodobne stáli pred hrob
kou Nektané·ba II., posledného egyptského faraó
na (IV. stor. pr. Kr.). Medzi levami, č. 22. O
brovská čadičová socha kráľovnej Tewe, matky 
Ramzesa II. (okolo r. 1300 pr. Kr.). Meno krá. 
ľovnej j'e vyryté na vysokej korune, ktorú má 
na hlave. Na ľavom boku sochy je vyobrazená 
jedna z jej dcér. C. 25, 27 a 29. Tri obrovské 
žulové stojace sochy, z ktorých prostredná pred
stavuje 'kráľa Ptolomaj'a II. Filadelfa, zaklada
teľa chýrnej Alexandrijskej knižrúce (III. stor. 
pr. Kr.) , ľavá jeho ,5estru a ženu. Arsinoe, pra
vá kráľovskú prince:znu z rodu Ptolomajovcov. 
C. 26. Malá sediaca socha, predstavujúca v po
dobe boha Ammona kráľa Setiho I. z XIX. dyna
stie (XIII. stor. pr. Kr.), jeho meno je vyryté na 
prednej časti bázy. Tento kráľ bol otcom chýr
neho Ramzesa II. C. 28. Pieskovcová busta krá
ľa Menthotpa IV. z XI. dynastie (zpred 2000 r. 
pr. Kr.). Je to najstaršia kráľovská podobizeň 
v tomto múzeu. 

IU sieň (~aipodobneniny) . - Táto sieň obsa
huje umelecké pamiatky z doby rímskeho cisár
stva (I.-III. stor.) , ·kedy vo Večnom meste bolo 
v móde na::podobňovať egyptské umenie. Pamiat
ky p.ochádzajú čiastočne z rímskeho chrámu 
Isidy (Iseum Gampense) a čiastočne z tibur
skej vily cisára Hadriána. 

Vpravo, medzi dvoma sfingami, č. 99. Ozrutná 
mramorová socha Antinoa, obľubenca Hadria
novho, ktorý zahvnul vo vodách Nilu. Je preto 
zobrazený v podobe egyptského božstva. 

Pri obločnei stene, č. 79. Mramorový krokodíl. 
C. 77 a 78. Dvojitá hlava z čierného mramOTu, 
prefľstavuiúca z jednej strany bohyňu Isis a z 
druhej strany posvätného býka Apic;a. C. 76. 
Boh Anubi s Merkuriovou berlou. C. 73. Ozrut~ 
ná busta bohyne Isis. C. 69. IDava posvätného 
býka Apisa, korunovaného slnečným diskom. 

Po pravej, strane vchodu do IV. siene 
(Naoforovei), e. 53. Busta boha Osirisa s aite
fom a kalantilcou. C. 57. Bohyňa Isis, nesúca na 
kolenác.h malého Hóra. C. 56. Sádrova renroduk
cia povestnei dvoirečovej stély. vvkopanej r. 

.1799 v Rosette v Dolnom Egvnte. 'ktorá umož
,nila Champollionov:i ml. wzriešiť hieroglyfické 
písmo. 

Nad vchodom do IV. siene, č. 121. Mramorový 
vlvs s procesiou na počesť bohvne Isis. Prvá 
postava znrava predstavuje Isidinu kňažku, ne
súcu nádobku nre očisťovanie. druhá kňaza s 
pa,nvrusom obsahuiúcim modlitbv, tretia kňaza 
s nádobou nre oosvätné ablúcie a štvrtá kňaza 
s « capenduculou » a sistrom. 

(Pokračovanie) - ka. 
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FRANTISEK z ASSISI 
Rozpráva: A. COWMBO 

Prostota 

František chcel, aby jeho bratia boli celkom 
prostí. « Prostota dáva dôveru nám ~amým . 3: 
utvrdzuje ju v ľuďoch ». Preto mu boli tak milI 
bratia Jan a Juniper (= Borievč). 

Počujte, ako sa Ján stal bratom: 
Frautiška bolievalo, keď videl ako mnoho prí

bytkov Pána je nedbalo udržované. Stávalo 
sa tu i tam že na svojich kážňach shromaž.dil 
kňazov a 

1

dohováral im aby udržiavali v 
poriadku kostoly, oltáre a všetko, čo slúžilo k 
bohoslužbe. A neprestavši na čírych slovách, ča
sto sa dal sám do metenia a čistenia. Ráz sa 
nachodil práv-ev kostole v Nottianu * blÍZiko As
sisi. Zvesť o jeho prítomnosti rýchlo sa rožšírila 
po c-elej osade. Jeden roľník -0rajúci práve svoje 
poliečko, zanechal prácu, aby ho uvidel. Keď 
ho zazrel, ako zametá kostol, dobrácky mu po
vedal: « Brat, daj mi metlu, nech ti pomôžem ». 
A po tých slovách, vzal mu metlu z ruky a do
mietol. 

Po práci mu povedal: « Brat, už dávno som 
sa chcel oddať službe Bohu, zvlášť od tej doby, 
keď som počul o tebe a tvôjich bratoch. Nevedel 
som v,šak, kde by som ťa našiel. Pľetože sa Pánu 
Bohu zapáčilo, aby sme sa stretli1 hľa, tu som 
a chcem učiniť všetko čo uznáš za dobré ». 
Fľantišek vidiac jeho nadšenie, mal veľkú ra-' , . 

dosť i zdálo sa mu, že by ten prosty a priamy 
človek mohol byť dobrým bratom. 

« Brat » vravel mu, « ak máš v úmysle ž.iť ' , s nami musíš sa zbaviť všetkých statkov, ktore 
máš, r~zdať ich chudobným, ako to stojí vo svä
tom evanjeliu. Tak učinili všetci moji bratia ». 
Roľník vypočul jeho slová, vrátil sa ihneď 

na pole a odpriahol voly od pluhu. Jednoho vzal 
so sebou a priviedol Františkovi: « Brat », vra
vel « niekoľko rokov som slúžil svojmu otcovi a 
vš;tkým súrodencom. Zamýšľam teda vziať si 
právom toho vola ako časť svojho podielu a dať 
chudobným, ak uznáš za najlep~ie ». 
Keď však jeho rodičia i mladší súrodenci po

čuli, že ich chc.e op·U$tiť, dali sa do plaču a ná
reku. Františka jala útrpnosť s nimi, pretože ich 
bolo mnoho a nehodili sa nanič. Preto im pove
dal: 

« Váš syn cbeP. slúžiť Pánu Bohu, čo mu ne
môžeme mať za zlé, ale skôr sa veseliť. Aby ste 
však neostali celkom bez pomoci, prajem si, aby 
v:á.m tu nechal vola, ktorého chcel · dať chudob
nvm ». I boli utešení Františkovými slovami a 
ešte skôr tým, že dostal~ zpäť vola ... 

Tak sa stal Ján bratom ... 
Bol tak prostý, že pokladal za svoju povinnosť 

robiť všetko, čo robil František. Napodobil ka
ždé jeho slovo a pohyb, pozdvihol oči, keď on 
ich dvíhal, kašlal, keď on kašľal... František si 

• čítaj: Nottyanu. 

toho povšimol a mierne s úsmevom ho napome
nul. Brat Ján na jeho napomenutie odvetil: 
« Brat, poctivo som si umienil, že budem činiť, 
všetko, čo robíš ty ». 

Ešte povestnejšún sa stal potom pre svoje 
rozmarné kúsky brat Juniiper. 

Raz vyslovil nemocný brat želanie, že by rád 
jedol bravčovú nožičku. Juniper sa ozbrojil no
žom a ,pustil sa do lesa. Zbadal tam stádo pasú
cich sa prasiat, ur.ezal jednomu nohu a ~átil sa 
do kláštora. V pätách za ním utekal majitel stá
da a kričal. ako by sa na rozume pomiatol. Obvi
ňuje zločin:ca, že mu zkazil prasa. Brat Juniper 
mu vyšiel v ústrety a vysvetli celú záležitosť: 
« Vidíš » vraví, << urobil som to len k vôli uzdra
veniu sv~jho chorého brata. Ty si mi pri tom po
mohol. Nesmieš sa preto rmútiť a zlobiť. Veseľ
me sa radšej spolu a ďakujme Pánu Bohu, že 
nám dává plody zemské, zvieratá domáce i di
voké. Božia vôľa je, aby sme si navzájom po
máhali ako hodní bratia». Po tých slovách brat 
Junip~r objal roľníka, · ,pritiskol ho na srdce a 
pobozkal. Roľník, ktorého hnev sa medzitým bol 
pominul, bol ináč · nadmieru. dobrý človek. Uznal. 
že 1brat Juniper mal pravdu. Prosil ho za prepá
čenie, že bol takým hrubým. Potom išiel, zabil 
zmrzačelé prasa a dal ho bratom. 

Vtipné kúsky brata Jlmipera staly za známy
mi. Všade, kam prišiel, sbiehal sa ľud a prezeral 
si ho. Obdiv snášal nerad. Nepľial si, aby jeho 
nenútené chovanie stávalo sa predmetom pozor
nosti. Choval sa prosto tak, ako vedel. Ra.z, keď 
sa uberal do Ríma,. vyšlo mu niekoľko vzneše
nych osobností v ústrety. Brat JunipN vidiac toľ
ko l'udi, dostal dobrý nápad. Stranou od hrad
skej bola hmmada trámov. Chlapci si tam uro
bili hojdačku. I šiel a posadil sa na koniec brvna 
namiesto jednoho z chlapcov. Všetci ostali sko-

Sv. Frantfäek v rozhovore so svojim učeníkmi 
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Chcete mať radosť zo života? 
Objednajte si ešfe dnes knižku « Franti

:šek z Assisi » od A. Colombu. Poučíte sa z 
nej, ako človek môže mať radosť zo života 
aj v chudobe, utrpení a nešťasti. Knižka má 
160 strán a 25 krásnych obrázkov zo 
života sv. Františka a z chýrneho pútnic
keho mesta Assisi. Stojí aj s poštoV11ými 
trovami len 1 dolár. 

Objednávky s peniazmi alebo čekom tré
ba posielať v registrovanom list.e na adresu: 

« RIM », Casella P. 9100, Roma, Italia, 

prnelí, vidiac človeka Božieho pri takej zábave. 
Než predsa len ho pozdravili veľmi úctive a ča
kali, až sa prestane hojdať. Ayšak milý bra Ju
niper pokračoval vo svojej hre a nestaral sa o 
nich. Obrátili sa nahnevaní, prehlasujúc, že brat 
je skôr veľký, ba ohromný hlupák než svätý 
muž. Teprv keď sa vzdialili, sostúpil brat Juni
per s hojdačky a nikým nerušený spokojne po
kračoval vo svojej ceste. 

vokonalá radosť 

Osobným dôverníkom Františkovým a vari 
najmilejším z bratov bol mu brat Lev. Bol obdi
vuhodne prostý, jemný, citlivý a veľmi úctivý, 
takže ho mnohokrát František oslovoval: « o
večka božia». Bol kúazom a preto zároveň Fran
tiškovým spovedníkom a dm~hovným rádcom. 

Raz v zime išli spolu z mesta Peruggie * do 
Porciunkuly. Trpeli veľkým chladom, lebo pršalo. 
Kráčali mlčky. Náhle zavolal Františeľ Leva, 
ktorý išiel napred, a vravel mu: « Brat Lev, 
zapíš a poznamenaj si starostlivo, že niet v tom 
pravej radosti, i keby sme my, Menší bratia, 
vo všetkých zemiach sveta dvali príklad svä
tosti a dobrého chovania». A po chvíli ho 
opät zavolal a vravel: « Brat Lev, a ešte nie
čo. Kebysme mohli navrátiť zrak slepým a uz
dravovať mrzákov, vyháňať diablov, dávať sluch 
hluchým, chôdzu šlakom porazeným a hlas ne
mým, ba ani keby sme mohli kriesiť mŕtvych po 
štyroch dňoch, napíš, že nie je v tom dokonalej 
radosti». Zasa išiel kúsok a potom zvolal: 
« Brat Lev, keby sme vedeli všetky reči a všetky 
vedy a všetko, čo je zaznamenané že by sme 
mohli nielen prorokovať a odhalovať budúcnosť 
~e aj tajomstvo svedonúa, napíš, že v tom ni~ 
Je dokonalej radosti ». Dalej potom František 
zvola: « Brat Lev, ovečka božia, keby sme hla
som anjelským hovorili a poznali beh hviezd a 
liečivosť bylín, keby sa nám uká;zaly všetky po
klady zéme i keby sme poznali vlastnost vtákov 
rýb a ~etkých tvorov i ľudí - napíš, že nie je ; 
tom dokonalej radosti». František išiel kus ce
sty a _po.~račoval nahlas:v« Brat Lev, a keby sme 
vedeli kazať tak dobre, ze by sme ohrátili všet
kých neveriacich na vieru 'Kristovu, napíš, žti 

• čJ.ta.j: z Perudže. 
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ani v tom by nebolo dokonalej radosti». Tak 
hovoril cestou po dve míle. Brat Lev plný úža
su napokon sa opýtal: « Otče, prosím ťa, pre Bo
ha mi teda povedz, v čom vlastne je dokonalá ra„ 
dosť?». Na to mu František odpovedal: « Keby 
sme prišli k Panne Márii Anjelskej celí premoče
ní a skrehli, zablatení a unave1ú a zaklopali na 
bránu, vrátny by prišiel rozhnevaný otvoriť a 
nepoznal nás, ale jednal by s nami ako s dare
bákmi; neotvoril by nám a nechal nás stáť von
ku v snehu a vode zmrzlých a hladných ; a keby 
sme túto nespravodlivosť a krutosť sniesli 
trpezlivo, bez rozčulovania a reptania, s oprav
divou pokorou a láskou, pomysliac sí, že neza
sluhujeme nič lepšieho, napíš, že v tom by bola 
dokonalá radosť. A keby sme ďalej klopali a bo
li odohnaní grobianstvami a zauchámi, ale snie
sli by sme i to trpezlivo s pokorou a láskou na-

.,,.., v ' p1s, brat Lev, ze v tom by bola dokonalá radosť. 
A keby sme neprestávali tícť pre zimu, hlad a 
kvačiaciu noc a_ prosili s veľkým nárekom, a ke
by potom vrátruk vyšiel rozzúrený, chytil nás za 
kapucňe a srazil nás k zemi, hodil do snehu a 
búšil do nás palicou hlava nehlav:a, avšak keby 
sme aj toto príkorie sniesli trpezlivo a kľudne 
brat Lev, napíš, že v tom by bola dokonalá ra~ 
dosť». 

« A toto je uzáver, brat Lev: :nad všet
ky milosti a dary Ducha Svätého, ktoré Kristus 
dopriava svojim priateľom, je premáhanie seba 
samého, dobrovoľné snášanie bezprávia, bolesti, 
posmechu a odriekania sa. Všetkými ostatnými 
darmi Božími sa nemôžeme pýšiť, pretože nie 
s~ našími, ale po_chádzajú od Boha. Co máš, aby 
s1 to nem.al od Pana Boha? Len ~rížom bolestí a 
zármt;!ku môžeme sa honosiť, pretože je skutoč
ne nas. Preto sa nechcem pýšiť ničím iným 
než krížom nášho Pána Ježiša Krista >>. 

V tých slovách je jadro františkánskej poko
ry, ktorá neponižuje, ale povyšuje čl-0veka v pra
vej jeho hodnote. 

(Pokračovanie) 
Preložil: Eugen V esnin, 
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V RlSI INKOV ONE S Katolícky obzor 

DOJMY Z CESTY PO PERU 

Predkladám svojím čitateľom druhú časť cestopisného cy
klu nazvaného « Po Amerike ». Tento ráz je reč o Peru· zemi 
Inkov, ktorí predstavujú jednu z najstarších civilizácií 'sveta. 
Som presvedčený o tom, že Peru dáva nie jeden dôkaz o kul
túrných súvislostiach na zemeguli, a výdatne podopiera nazo
ry o potopenej Atlantíde, práve tak ako aj o výške pravekýcll 
civilizácii, pre nás zastretých mladšími, ktoré bezprostredne na
stúipi:ly po nich v duchu dejinného vývoja. 

História peruánskych národov, objavy a vykopávky jasne 
podčiarujú súvislosť medzi starým a novým svetom ešte v 
dobe egyptskej, ba dokonca ešte dávno pred ňou. P~dobnosť 
životného nazierania a cítenia dedičov tejto pradávnej civilizá
cie s niektorými národmi Europv a Azie dokazuje, že vyprýštily 
z toho istého zdroja. Stredoveké dejiny a dobytie peruánskej 
ríše sú iba epizódou v celom tom prebohatom dejstve; prího
dou, ktorú táto zem bola nejeden raz prežila v staroveku. 

Co je na dnešnom Peru spomienkyhodného? Letmo by som 
povedal, že jeho začlenenie sa do rámcov celosvetového denia. 
Co v Peru vyvoláva zvedavosť zodpovedne analyzujúceho po
zorovatela? To sú nesmierné vyvojové možnosti; to je .iedi
nečná, . veľmi pravdepodobná budúcnosť, ktorú má ,pred sebou, 
táto Bohom. požehnaná zem. Nekonečné, neobývané priestran
stvá! Oné nevypočítateľné bohatstvo zeme, dosiaľ známe iba 
v mizivých zlomkoch! Obrovské rozlohy morských brehov! 
Dalej trojitý ráz podnebia, ktoré umožňuje prisťahovať sa sem 
s Ka:ždého svetadielu. Aké nevyčerpateľné možnosti prírodnej 
energie predstavuje táto zem! Ak jestvuje niekde sebestačná 
krajina v plnom smysle slova, tak je to nesporne Peru. Túto 
skutočnosť si doteraz plne neujasnily ani najlepšie hlavy.V Pe
ru, čo nie je. maličkosťou, možno uskutočniť jazykovú prestav
bu, hoci väčšina obyvateľstva používa domorodej reči, ale ne
chybuje jej ani ochota prijať španielčinu za vlastný, národný 
jazyk. 

Pastierska idyla 

v zrúcaninách starého Cuzca, hlavného mesta ríše Inkov. 

Stav rímsko-katolíckej Cirlcvi, 
Podľa Pápežskej ročnice 1952 
(Annuario Pontificio 1952), 
ktorú sostavil Státny sekreta-
riát Jeho Svätosti a ktorej prvý 
čestný výtlačok bol odovzdaný 
sv. Otcovi pápežovi Piovi XII. 
dňa 18. januára, vo sviatok Na
stolenia sv. Petra v Ríme, dm
skokatolícka Cirkev počíta 277 
síd,elných metropolí, 11'11 sídel
ných hiskupstiev, 857 titulných 
metropolí, arcibiskupstiev a bi
skupstiev, 66 .prelatúr a opát
stiev « nulliU$ », 17 prelatúr 
východného• obradu, 236 apo
štolských prefektúr. Co sa tý
ka katolíckej hierarchie, v mi
nulom roku zolľll'eli dvaja kardi
náli (Dougherty a Sapieha) a 
76 arcibiskupov a biskupov. 
Mnoho biskupov bolo uväzne
ných, <leportovaných alebo poz
bavených slobody vykonávať 
svoj úra<l. 

Slovák profesorom cirkevného 
práva vo Svätej Zemi. Na Vyso
kú školu bohosloveckú v Betle
heme bol vymenovaný za pro
fesora cirkevného práva dp . .lár. 
Sľanánka, rodák od Povážskcj 
Bystrice. Toto pôsobište mu ur
čili jeho saleziánski Predstavcr,i 
hneď po skvelo obhájenom titu
le na Pápežskom Inštitúte v Tu
ríne. Takto bude môcť účinko
vať nielen sám ako jednoduchý 
misionár, ale pripravovať i no
vých pracovníkov pre salezián
ske misie v celom Strednom O
riente. 

Nový slovenský časopis v Rí
me. Na Vianoce vyšiel v Ríme 
nový -slovenský časopis s náz
vom « Hlasy z Ríma ». .Te to 
mesačník Katolíckej a:kcie Slo
vákov v exile, vydávaný na ô
smich stranách novinového for
mátu Slovenskou ústrednou ka
tolíckou kanceláriou v Ríme. Re
diguje ho treda;kčný kruh. Za 
redakciu 'zodpovedá Msgr. Lino 
Lo.zza. Predplatné na jeden rok 
do cudziny obnáša: $ 2.50. A
dresa redakcie a administrácj(': 
« Hlasy z Ríma», Casella posta
le 4031 Appio, Roma, Italia. 

Cím je Rún? Na Nový rok SV. 
Otec pápež Pius XII. prijal na 
audienciu skupinu bavorských 
pútnikov a v krátkom nemec-
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kom prívete vysvetlil im, čím 
je . Rím. « Roma Aeterna, Več
ný Rún - povedal sv. Otec -
ob}asuje predovšetkým jedno: 
riadenie Božej prozreteľnosti ... 
« Ci:vitas Dei » (Božie Mesto) 
sv. Augustina treba tu v Ríme 
čítať. IDavným. hodom pri náv
števe Ríma bude rozhodne vždy 
bazilika Svätopeterská. Ona je 
sy.rnJbolom náboženského, večné
ho Ríma, kresťam.,skej viery a 
kafolíckej Cirkvi; jej vôle p;ri
nášať celému svetu :gravdu a mi
losť Kristovu, i jej vedomia, že 
je nadčasová a bude trvať na
ve:ky. 

Hoci je ženatý, stal sa.rímsko
katolíckym kňazom. Ešte pred 
Vianocami bol vy~vätený za ka
tolíckeho kňaza bývalý prote
stant~ký pastor dp. Rudof Goe
the, ,potomok ·slávneho nemec
kého básnika. J . W . Goetheho, 
ktorý spolu so svo,jou manžel
kou a dvoma deťmi b:o1 rprestúpil 
na katolícku vieru. Dp. Rudolf 
Goethe má teraz 71 rokov a za 
katolíckeho kňaza boľ vysväte-

. ný na základe zv1áštm.eiho· povo
lenia sv. Otca. Vatíkänsky úrad
ný dennÍik « L'Os:servatore Ro
mano » pripomenul pri tej príle
zitosti, že pápež dal ;povolenie k 
vysviacke z veľmi vážnych dô-

Ak chcete niekomu· ur:7 
biť trvalú radosť, pred
plaťte mu 

íl' J/), 
,~im,., 

Je to najkrajší a najzau
jímave~í slovens:ký časo
pis v zahraničí. Informuje, 
poučuje, zabáva a prináša 
krásne obrázky z Večného 

· Mesta, zahraničia i domo-
va. Predplatné na jeden 
rok: 1) s knižnou prémiou 
$ 2.50; 2:) bez k.nižnej pré
mie$ 2.00; 3) pre chudob
ných emigrantov len $1.00. 
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Adresa: 

« RUi » 

Casella postate 9100 
Roma (Italia) 

. Peru j~ zem budúcnosti, o akej sa málokomu, sníva. V tejto 
istote buducnosti sa skrýva jej sila. Môžem to vyhlásiť bez 
fráz, že Peru je hodná obdivu. 

Na lodi « Santa Lucia » v Tichom oceáne. 

- _Do 22. júna hľaďte opustiť svoje pôsobište - znelo upo
zo~enie, ktore so~ dostal dakedy začiatkom júna 1939, tri 
me~iace po obsa_dem CSR. V ~ry-ej ~vili som naskutku. zaváhal. 
MoJe rozpaky coskoro roz:ptyhl C1pera ·ktorý dostal podobnú 
zprávu od našich info-rmátorov priamo 'z Berlina. Zdálo sa mi 
že nepo_zostáva nič iného, a4:o odísť z domu preč. Aké. ťa-žké t~ 
bolo, aké nepochopiteľné! Zanechať vlastné pôsobište rozlúčiť 
sa s domovom, s priateľmi, s podnikom. · ' 

- To je jediná ·záchranná možnosť pre teba ako vedúcu 
oso_bnos~ tých~o po~ikov. '!) nám môžeš, len takto pomôcť -
naliehali na mna priamo a Zľvelne pp. Cipera s Havličkom 

- Aká ·záchrana? - zdráhal som sa nechápave s~ojím 
oponentom. 

~ - J e_ - stručne, mi odsekli. - Oveľa väčšia a dosažnejšia, 
nez ako s1 ty ochotny v tomto momente pripustiť .. Naše ruky sa 
uvoľnia •a v diaľke sa staneš pre nás morálnou oporou. 

- Morálnou oporou? - .zpytujem sa dôrazne. - Veď ako
že jei to možné, keď nás rozdelí oceán? 

- Ano! - Oni trvajú na svojom. - Pérsonál bez šéfa 
nemôže rozhodovať v podstatnej, veci - hovorí mi Cipera a 
víťazoslávne sa pri tom usmieva. - Tak je to ako !hovorím -
a začne si žmoliť ruky. -

- Ale choďte! - poznamenávam, čo to bude všetko plat-
né proti novým mocipánom . 

- Nie! - chce ma opraviť môj spolupracovník. - Verím 
že sa nikdy nezamiešaš do nijakého politikárčenia, že opatrn~ 
vyhneš ,sa jej nebezpečiam, ktoré by nás priamo mohly ohro
žiť alebo aj zničiť. 

- A čo, keď aj mňa politika schváti do svojich dravých 
prúdov? Veď ona je po,jem ove.ľa širší, ako sa všeobecne myslí. 

- Potom by bolo po nás! - odvétil p. Vavrečka. 
Nechcem pustiť svoju obrazotvornosť do jednoduchých 

kombinácií, ktoré by- mohly zahrňovať v sebe osudný ortieľ. 
- Zbytočne debatujeme o týchto smutných námetoch. Ide 

o to aby ste sa zachránili vy a dobre sa správali, keby som s~ 
mohol takto naivne vyjadriť lebo od vášho ·pobytu v zahraničí 
závisí toľko vecí: náš život, osudy naších rodín a budúcnosť 
podniku. - P. Vávrečka bol c~lý z~nietený a kládol ako nikdy 
pred tym zvýijený iprízvuk na každé svoje slovo. Nezaváhal mi 
načrtnuť šedivú perspekllívu a:ko 'bezprostrednú mpžnosť, v 
ktorej bolo niečo smrteľne osudného. · 

Aké mi to bolo čudné! Práve teraz mám odisť z domu? 
Práve teraz sa mám zachvieť ja ktorý som nikdy nepó.znal 
strach a zbabelosť-? 

- Nedajte sa, prosím, pomýliť svojím humanitným me
ranirn vecí, osôb a udalosti ! Skoda by ,bolo vzácnej osobnosti. 
preškoda vašej predčasne podlomenej existencie. Verte nám: 
pán Baťa, že pre vás za týchto neoča,kávaných okolností ne~ 
poon.áme lepšej cesty. Ja, ~torý som dávno stratil vieru, prosím 
dobrotivého Pána Boha - pqkračuje Vavrečka - aby vám dal 
sily pqdujať sa na ťažkú cestu a tam vytrvať nezaujate na 
správnej ceste veľkorysého, pevného ,muža a '.Podnikateľa ako 
sm~ vás vždy poznali. ' 

- Dosť, páni! - ohradil som sa proti varovným hlasom 
týchto spolupracovníkov, čo ma chcú až naivn-e detsky zachra
ňovať. - NaJ1epšie by bolo bývalo, keby sme nikdy neboli mu
seli púšťať sa do týchto presmutných debát. Netajím sa tým, ž:e 
vo mrie od dávna žila túha byť -sopár rokov v Brazílii, vybudo
v-ať ta:m našu hospodársku základňu1 popri všakových iných 



priemyselných invenciách, lenže kedysi som mal celkom inšie 
na zreteli. · 

- ~y - prerušil ma v reči opäť Cipera - bez vašej prí
tomn?sti ľa~ko ".ysvetlí:I1~ kompetentným činiteľom náš prí
padny postoJ. Zdá sa mi, ze. Braz11iu nezatiahnu do svetového 
konfli~tu, alebo len, for1?álne, ~o by bolo pre nás veľmi výhodné. 

~1,eto a po~obne .ree1 vyzmeva;ly medzi nami v Napajedloch, 
v nasom nedavno, obno~eno~ zamku, alebo, priamo v Zlíne. 
Maly .charakter pr1sne doverny a odznely v uzavretej spoločno
sti. Ved' na čo robiť zbytočný 'P.oplach! Veľmi čítaný franc~
sky ,spisovateľ André MaUTois dômyselne tvrdi že medzi inteli
goenciou a diskrétnosťou niet rozdi~lu. Aspoň 'tak by to malo 
byť. 

Deň nášho. odchodu- -~ečakane priletel. Posledné moje dni 
t~~ doma patrl!y pracovnemu programu, určenému pre ďalších 
pať roko~. Revidoval som ho a porovnal s novými pracovnými 
pomerami. 

Do Francúzska som odišiel vlakom, keďže podniku boli 
skonfiškovali všetky lietadlá. Na stanici ma nik nečakal lebo 
som cp.cel vyhnúť každej nápad.ností dopredu určeného rnivrhu. 
, _ozv~ny roz~ov;o~ov z _domu mi dlho šume1y v duši a v celej 
utocnost1 ,sa pnhlas1ly este vtedy, keď ma aj, s. rodinou 1.Ulá
šala loď « Santa Lucia ·» v mierne slabom vetre Tichého oceánu 
neďaleko rovníka. ' 

- Otecko, ~me tu celkom ako Nomádi - rozosmeje sa 
Hana, moja najstaršia dcéra, prisadajúc si ku mne do jedného 
z voľných lodných lehátok. · 

- Teba to zrejme trápi - odpovedám jej. 
- Prečo by ma to malo mrzieť.i otecko'? - vytáča svoju 

výpoveď. - Mne sa ozaj páčila Amerika1 ale keď sme tam ne
mohli ostať natrvalo, nevidím v tom nevýhodu že plávajúc oko
lo Južnej Ameriky, vyberáme sa do ,novej vl~sti, Brazílie. 

- Ba, čo robia naši doma? Niekedy sa íni zdá - nadha
dzuje moja žena., nachodiaca sa povedľa - že sme boli vytrhnu
tí z koreňov, ako tí povestní Báresovi hrdinovia. Kade sa len 
pomotkáva naša starenka? - vzdychne si zhlboka. - Len ona 
nám zostala z naších drahých bytostí! . 

- Máš pravdu. Naša vlastná krv je už na druhom svete 
pred tvárou Božou - dopíňa ju Edita, ktorá má sotva šestnásť 
rokov a potrpela si na tom, aby sa líšila od inýcih odchodným 
rázom svoj~j rozpravnej, štylizácie. Naopokon, takto aj ona 
zvýrazní svoju prítomnosť .v našej spoločnosti. 

- Surovín budú mať až do konca roku - zamieša sa do 
nášho rozhovoru p. tajomník Smíd, ktorý nás sprevádzal z 
Belcam:pu v Marylande, súc vychovaný ,pred rokmi v našej ško
le práce v Zlíne. Tento bystrý chla,pík ·najlepšie uhádnul my
šlienku, ktorá na počas tejto názo:tóvej výrneny živo znepo
kojovala. 

- To je_ omyl - opravujem Smída. - Podľa úmyslov 
nášho bývalého vojenského štábu, nasbierali sme zásob na do
bré tri roky. Pre nás osobne sú « v ť-ahu », ale aspoň Zlín bu.
de mať z čoho pracovať. 

- Nemyslím, že by s tým zásobami tak dlho vystačili, hlá-
si sa opäť k slovu Smíd. 

- Kto ho vie? Ja si neviem predstaviť, že by celý ten čas 
neboli nasháňali kože, bavlny a iného materiálu, Strýko prof. 
Bajkič, čo ma bol vyhľadať v Belcampe, :vážne tvrdil, že celá 
trať, počnúc od 0trokovíc až po Zlín, bola nabit.á drevom na 
podrážky. Ním by sa nahradzoval rapídne sa míňajúci tovar. 

- Pre pána Jána,, nevravte to takto nahlas! Niek,to by to 
mohol počuť a ešte by s-a na vás napálili Angličania, že Zlín 
porušuje blokádu, na ktorej si oni toľko zwkladajú. 

Táto deb~ta ►by nemala konca-kraja. - Preto som kaite
goricky nawhnul: Dajme si s vecou u.ž raz svätý pokoj, veď 
dnešnú situáciu nie sme v stave preinačiť, ani v zápornom, a 
ešte menej v kladnom smysle. Bude oveľa významnejšie pre nás 

vod.ov a že výnimočnosť povo
lenia je dôkazom toho, že na 
všeobecných disciplinárnych 
predpisoch Cirkvi sa v tomto 
ohľade nič nezmenilo. · 

Socha Panny Marie Fatim
skej v Moskve. Roku 1947 bi
skup diecézy Leiria, do ktorej 
patrí F~tima, posvätil sochu 
Panny Marie Fatimskej, ktorá 
bola potom prevezená. do Spoje
ných /;t.átov Severoamerických. 
Socha stála najprv vyše roka v 
ústave Ave Maria, načo ju pre
miestili do karmelitského klá
štora vo Filadelfii. Počas Svä
tého roku; sochu ,previe.zj.i do 
Moskvy a umiestili v izbe, kto
rej okná h_ľadia na Kreml. Fo
tografia tejto izby so sohcou P. 
Marie Fatimskej bola uverejne
ná v decembrovom čísle časopi
su« The Voice of Fatima», kto
rý je úra<ln.ým orgánom svä tyue 
a križiakov Fatimy. 

Z prác Posv. Kongregácie O• 

hradovej. Posv. Kongregácia o
hradová zapodievala sa v pos
lednom čase okrem iného otáz
kou ka.noni'zácie h1'ah. pápeža 
Pia X. a otázkou beatifikácie a 
kanonizácie Anny Marie Ader
ni, zakladateľky Služobníc Mat
ky Božej: Nane}:)ovzatej a ústa
vu Dobrého Pastiera, a jeruit
ského ,pátra Michala Augustina 
Pro, ktorý bol zastrelený počas 
prenasledovania katolíckej Cir
kvi v Mexiku za vlády prezi
denta Callesa.. Tclesné pozostat
ky ,blah. :Pápeža Pia X., na prí
hovor ktorého sa stalo už via
cero zázrakov, boly v nedeľu 17. 
februára slávnostne .prenesené 
z Vatikánskych krýpt do Svä
topeterskej baziliky, kde sú te
raz uložené v kaplnke Obetova
nia. 

JE JAR 
Je jal" ... 

Pod tvojim oknom 
opäť 
kvitne enkaly_pt 

Je jar ... 
V ružokri slávik 
znovu 
kuje madrigály 

Je ja.r ... 
Lež v tvojom srdci 
ešt.e 
sneh sa neroztopil. 

Vatroslav 
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« Výzkumy pod oltárom sv. 
Petra vo Vatikáne ». Pod týmto 
názvom vyšlo v Ríme koncom 
minulého roku monumentálne 
dvojsväzkové dielo, v ktorom je 
vedecky dokázané, že hrob. sv. 
Petra sa skutočne našiel, ako 
to na Vianoce r. 1950 sv. Otec 
pápež Pius XIT. bol oznámil. Die
lo je výsledkom dvanásťročných 
usilovných prác a výzkumov, 
ktoré na prikaz sv. Otca previe
dli cirkevní archeologovia dp. A. 
Ferua S. J., dp. E. Kirschbaum 
S. J ., prof. E. Josi a stav. B. M. 
Apollonji-Ghetti. Uvod k tomu
to významnému dielu, ktorého 
prvý cestný výtlačok bol daro
vaný sv. Otcovi, naipísal ekonom 
a tajomník Posv. Kongregácie 
pre Svätopeterský vefährám 
Msgr. L. Kaas. 

Za povznesenie laesťa.n.skej 
rodfay. Na podnet kardinála 
Griffina bola založená v Londy
ne r. 194:6 zvláštna ustanovizeň 
s názvom « Catholic Marriage 
Advisory Cotmcil », ktorá sa má 
starať o povznesenie a upevne
nie kresťanskej rodiny. Ustano
vizeň má už viacero stredísk. 
v ktorých katolícki manželia do
stávajú rady a pomoc vo svojich 
ťažkostiach, kým pre mladých 
ľudí, chystajúcich sa na stav 
manželský, poriadajú sa osobit
né teologické a lekárske kurzy. 
Ustanovizeň vyvíja silnú pro
pagandu proti uzavieraniu man
želstiev medzi katolíkmi a neka
tolíkmi. 

r-=-~ 
"R' II /1 Budúce číslo 

11 

nna„ II 

1 

výjde v máji. Prosíme 
VŠ(~tkých tých, ktorí chcú // 
do neho prispieť zprávami, 
článkami alebo fotografia
mi, aby nám materiál posWi 
najneskôr do 1. má.,ja, Ako ' 
sme už oznámili, uverejnené 
prispevl!.--y i fotografie riad-
ne honon1jeme. 

XX.XV. svetový eucharistický 
lrnngres. Od. 27. mája do 1. júna 
t. r. bude sa konať vo španiel
skom meste Barcelone XX.XV. 
svetový eucharistický kongres. 
Jeho ústrednou témou bude: eu-
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všetkých, keď si všimneme toho, čo máme pred sebou čo možno 
presne dovidieť a vecne zhodnotiť. ' 

- Na čo, prosím, narážate, ipán šéf? 
- Nuž, mládenci, - vyletelo zo mňa celkom spontánne -

na tie projekty, ktoré som bol navrhoval ešte v Mexiku prípad
ne na cestách okolo iných častí sveta, keď sme boli spolu. Ne
budeme zabálať a márniť čas len tak, nič po nič, ako vravieva 
prostý ľud. A potom, .chlapci moji, ·nezabúdať na klasickú mú
drosť, ktorá varovne platí ešte dnes: « Irrepara.bile fugit tem
pus » !. , 

- Ak ráčite dovoliť, pán šéf - pripojuje hneď na to Smíd 
- my sami najprv podrobne spracujeme náš pôvodný návrh, 
a len potom, keď už dostane vybrúsenú, životnejšiu formu, 
alebo radšej by som povedal plastičnosť ktorá ukazu.je tvar i 
vrub, predložíme vám bo k prekontrolovaniu. 

- Súhlasím, páni, ale mňa ste takto vlastne vyradili z 
vlastného pracovného okruhu a do čoho sa potom mám ja sám 
pustiť? · 

Tento náš rozhovor náhle ;prerušilo živé oznámenie: - O
tecko! - priletí Ku mne môj uveličený syn Janko a vraví : 
- Predstav si, pán kapitán nám dovolil bez väčšej výhrady 
prehliadnuť loď, stroje, kotly ,salóny, kuchyne, úradné miest
nosti, teda všetko, čo by nás mohlo zaujímať. 

- Starosť, ako vidieť, odlieta - zasmeje sa chutne a han
blive p. Studney, Američan, druhý môj tajomník. Tento raz boli 
so mnou ,z pers!)nálu iba títo dvaja mužovia. Bolo to vždy mojim 
veykom, že som na cesty do svojho prievodu pribral skupinu 
ľudí, čo v tej, alebo onej zemi pracovali v mojich podnikoch. 
Ten, čo len raz nazrel do « baťovského podniku», vie, že ne
šetríme personálom. 

Nedočkavý syn ťahá ma za ruku a nutká. silou-mocou i~ť. 
Vy:berám sa napokon na:zrieť dolu, do strojárne, ale tam mi bolo 
príliš sparno. Nemá to pre mňa významu, ruby som sa tu zby
točne potil, preto som nechal deti poprechádzať sa ·v tom lod
nom organizme, a sám som sa vybral hore, na palubu. Kone 
čne videl som už nejedno « lodné ústrojenstvo ». Z iiby si pri
nášam písací troj, a v onej pohode, ktorú dáva more, poéziou 
grandióznosti unesenej duše, píšem takýto text. Horlím za. bez
prostrednosť. Mnohoraké dojmy sa hravo rozplynú a preto by 
som rád prišpendliť to, čo uniká ako morské vlny, jedna za dru
hou. Nemám pritom literárnych ambícií, ale spokojne sa odvo
lávam na Carlylea, ktorý dobre mienil vtedy, keď nal)ÍSal, že 
každý odborník je zaujímavý, pod tou podmienkou, pravda, že sa 
rozpíše o sebe samom, lebo o svojich intímnych skúsenostiach. 
Niekto by si mohol myslieť, že na slovo vzatý podnikateľ je azda 
len intele~ sformovaný obchodnou špekuláciou, že nemá básnic
ky vynaliezavej duše. Toto je zpráchnivelý predsudok. Tvorivý 
duch, nech by sa on prejavil v akejkoľvek životnej oblasti, musí 
mať obrazotvornosť, onú silu, ktorá preskupuje svet a donáša do 
obehu života novoty a premeny. 

Tu a tam trpezlive viem prepisovať svoje myšlienky. Je to 
jedna z foriem úniku, z foriem zabúdania, ktoré som tak strašne 
potreboval, stratiac toľko nenahraditeľných vecí jednému ľud
skému srdcu. Ale nebudem odbočovať. 

V dial'ke po ľavej strane sa rysovalo niečo, čo lby ostrý zrak 
bol hneď presne rozpoznal, čosi ako pobrežie. Javilo sa to akoby 
niť., akoby čiara morského obzoru, 1inaj t ak čistá, tak rovná, akú 
nespraví ani naJ1epšie pravítko. More sa valilo tým istým sme
rom kde sa do nekonečna opieralo slnko, a vysielalo k nám ble
dooceľový odlesk, kým na opačnej strane sa velebne rozkolísa
valo do nekonečna, vyžiarujúc zriedkavú, preúchvatnú modrú 
farbu. V týchto chvíľach som sa cítil viacrazy znásobeným. Moje 
«ja» sťaby sa ·rozostupovalo do šírky a diaľky, do rozmerov 
-nikdy nepoznanej mágie výsostného kúzla. Bratril som sa neraz 
s morom, ale more, to je skutočnosť vždy iná, vždy nová. Raj.-



ská, taká, ako keď vyšla prvý deň z rúk neviditeľného Stvori
teľa. V tých chvíľach nepoznanej opojnosti som našiel v bielych 
stožiaroch lode, v dýme, ktorý sa tiahnul za ňou sťa. pruh. sťa 
vlasatica, sťa laso cowboya. ktorý ho môže vrhnúť do koristného 
poľa, alebo mrzutý, nedo3kavosťou márneho čakania, svinuť do 
kíbka. Loďou zbrázdené more! Aká to božská plastika foriem 
a pohybu. Duch Boží vznáša sa nad vodami,- ktoré životnosťou 
spievajú hymnu Stvoriteľovi. zhudobnenú Beethovenom. 

Nad našou loďou mračnami sa hemží vtáctvo. Sú to predov
šetkým rae'kovia. títo obdivuhodní vtáci vodného pobrežia, vzne
šení, odvážní a vytrvalí. Ich hromadný prílet s:ignalizuje blíz
kosť pobrežia. Moj filmový aparát, ktorý zvýrazňuje našu cestu 
od Eqadoru až do Columbie, ,oplýva zábermi letov týchto ele
gantných morských letcov. Na počesť rackov napísal som vte
dy aj jednu báseň. 

Lid,ka si zaumienila zosmiešniť môj básnický výtvor, a preto 
pri obede vravela s nádychom netajenej irónie mojej žene toto : 
- Mamička, náš otec dnes jazdil na « Pegasovi » a bil ho po 
ušiach. 

- Akože to vravíš, dievča? 
- Nuž. mamička naša, poviem ti to s mosta do prosta. Klepal 

na stroji a ja som ho nebadane počúvala. ako, si hovorí sám pre 
seba slovesá, vyjadrujú:::e pohyb. Počkaj, veď mám o tom neja
ké poznámky na papieri : Hluší. buší, ruší, sluší, -kruší, suší! Po
čula som aj nejaké iné rýmy, ale tie som si nenaznačila. Co to 
bolo ešte, Edita? 

- Ech, dievčence. vy ste ma, tuším, vysliedily. že čo ja ro
bím a ako zápasím, hľadajúc primeraný básnický výraz pre 
svoju myšlienku. Bol som, zrejme. prudko dojatý, a nahlas som 
vravel niektoré celé vety. 2iaľ, -nepodarilo sa mi v·Š'ak vyjadriť 
oné krásne a hlboké zážitky, ktoré som v prvej chvíli plánoval 
hodiť na papier. Vravíte mi, že som aj gestikuoval sťa polský Zid 
a smejete sa mi. Aj to pripúšťan: 

- Otca vy len, dievčence, nechajte na pokoji, najmä keď 110 
múza kopne - zavracia rozštebot:ané deti moja žena. 

Noc nás pozdravila všetkých vo veselej nálade. 

(Pokračovanie) 

Ján A. Baťa. 

lDon10,,, 
Ty svätý obrážtek ·v starých Výle,·och, 
ty lístol;: mät-0vý. i zaschlý vo~avjr, 
ty tichá spomienka večer vo spevoch 
môj domov jediný, sladký a boľavý. 

To meno vábivé, breh ty korábov 
tie b;rehy {1tešné pre vlny spenené, 
ty slaclký spočinolt nočný, žeriavov, 
môj clomov jediný, ty meuo nezmenné. 

Ty štít môj pred víchry, lono matere, 
v snoch strážny anjel môj, oclmlad ty horúci, 
ty klop-ldo1> čakané, kde len som ua,dvere, 
môj domov jediný, časomer na -srdci. 

_Andrej Zamov 

charistia a pokoj. Pontifikálne 
sv. omše, spoločné sv. prijíma
nia, bohoslužby v rozličných o
bradoch, sv. omše za chorých a 
prenasledovaných, sv. hodinky a 
nočné bdenia vyplnia dni a no
ci tejto významnej medzinárod
nej manifestácie, na ktorej sa 
zúčastnia katolíci z celého slo
bodhého sveta. Posledné sveto
vé euchari_stické kongresy ko
naly sa r. 1934 v Buenos Aires 
a r. 1938 v Budapešti; na obid
voch bol vtedy pápežským legá
tom terajší pápež Pius XII. 

Páter Pius z Pietralciny, 

taliansky kapucín. nosiaci na 
svojom tele rany Krista Pána 
(stigmy), ktoré sa každý piatok 
obnovujú. Kláštor v San Gic
vanni Rotondo, v ktorom páter 
Pius žije je eieľom pútnikov r, 
zvedavcov z celého sveta. Ľudia 
sa považujú za šťastných, keď 
pátra Pia môžu len vidieť . Kto 
sa u neho chce spovedať musí 
neraz čakať aj niekoľko týžd
ňov. Prvý zo Slovákov. ktorý pá
tra Pia bol navštíviť, je univ. 
prof. Dr. Ernest Zatko, nateraz 
žijúci v Buenos Aires. Dr. Zatko 
napísal o pátrovi Piovi aj zau
jímavú knižku, ktorá časom výj
de v edícii << Rím ». 
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Blahodárne Účinkovanie Mísíjných Sestier v Chingombe 
Pred 15. augustom okolo 2. hod. popoľudní 

leopard napadol stádo n~ích kozí, ktoré sa 
pásly okolo misie. Podarilo sa mu jednu z nich 
us~rtiť a utiecť s ňou do húšťavy za riekou 
C~mg<;mbe. To sa mu však nevyplatilo. Na dni
hy den sme ho vystopovali a zastrelili. 
Keď sme sa vracali domov so vzácnym úlo,· 

kom. ctih. Sestričky našej misie boly tak sme 
lé, že sa prišly naň podívať. Požiadal som ich, 
aby sa dali s našim nepriateľom leopardom vy
fotografovať, čo ony ochotne urobily. A keďže 
teraz icll mám na fotografii, chcem ich milýir. 
čitat,eľom « Rúna » predstaviť a niečo nakrátko 
napísať o ich blahodárnom účinkovaní v afric
kých mjsiách, najmä u nás v Chingombe v Se
vernej Rodézii. 

Na fotografii vľavo je ctih. Sestrička Frido
lína. ktorá je tuná predstavenou. Už vyše 30 
r okov ,prafäje v Afrike, ale je stále ešte ener
gická a cíti sa dobre. Pravda. tetička malár.ia 
aj ňu s času na čas navštívi ako každého misio
nára. Na fotografii vpravo je zasa ctih. Ses„ 
trička Kristiana, ktorá je tiež v Afrike okolo 30 
rokov. Pracuje a apoštoluje veľmi pekne. V luž
nej Afrike založila noviciát dľa ctih. SestiE-r 
v J ohannesburgu. 

cti.h. Sestričky vyučujú v tunajšej dievče11-
skej, škole. Učia dievčatá nielen školským pre<l
merom, ale tiež domácim ručným prácam vare
niu, šitiu, háčkovaniu atď.) a prácam na poli 
a v zá;hrade. Nie je to veru taká ľahká vec ako 
s dievčatmi v Europe. Tieto dietky afrického 
pralesa sú ešte divoké, niektoré veľmi Z8Jbie
dované, takže práca s nimi vyžaduje mnoho 
trpezlivosti a obetí. Ony nie sú zvyklé praco
vať, tým menej učiť sa v škole, v ktorej okrem 
štúdií sa pripravujú na sv. krst a sv. spoveď. 

Tento rok budeme mať aj birmovku. Birmo
valť bude náš nový apoštolský administrátor 
vdp. Adam Kozlovecký. Ctih. Sestričky pripra
vujú a nacvičujú spev. Počas sv. omše sa bude 
totiž spievať sborovo po latinsky. 

Ctih. Sestričky Fridolína a Kristiana 
v_yfoto~ované s ·leopardom. ktorý napadol mi
sm v Chmgombe (Sev. Rodézia:) , ale bol potom 

zastrelený. 
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Misijná škola dáva tunajším dievčaťom mož .. 
nosť dobrej katolíckej výchovy; povyšuje ich 
z ich nízkeho stavu. Veď ženy tu v Afrike sú 
ako otrokyne. Nemajú také právo ako chlapi. 
Muž môže žen~ prepustiť alebo vyhnať, kedy sa 
sa mu len zapači. 

Po niekoľkoročnom pobyte v misijnej školť>. 
dievčatá sa vracajú domov do svojich chatrčí. 
kde vzorne uvádzajú do života to, čomu sa bo
ly u Sestričiek naučily. 
Keď sa stanú matkami, tieto odchovanky 

ctih. Sestričiek vedia veru prinášať aj hrdin
ské obete. Kríže a ťažkosti nesnášajú už zúfa
lo. ale s odovzdanosťou do vôle Božej. Spome
niem aspoň jeden prípad, ktorý sa stal u nás 
v misii tohto týždňa: V malej misijnej ošetrov
ni ležalo na zemi vo vätových obväzoch malé 
dieťa. Bolo veľmi popálené a hrozne stonalo. 
Vedľa neho sedela úbohá matka s ramenami tiež 
popálenými a horko nariekala. Vidiac toto zried
kavé divadlo, opýtal som sa, čo sa stalo? Dozve
del som sa, že úbohá matka, menom Angela. 
bývalá žiačka ctih. Sestričky Predstavenej, 
vydatá v dedinke neďaleko našej misie, odišfa 
do poľa, be-z toho fuby bola uhasila oheň vo 
svojej chatrči, do ktorého zavrela svojho chlap
čeka. Chlapček bol zpočiatku poriadny a hral sa 
pri ohni, ale keď matka dlho neprichádzala, chy. 
til žeravé poleno a nevoľky zapálil chatrč. Ubo
há matka, vidiac ·z ďaleka horiacu chalupu, pri
bežala celá bez seba domov a nemysliac na vlast
né nebezpečenstvo vrútila sa do chatrče, aby 
zachránila svojho synáčka, čo sa jej aj poda
rilo. Doniesla ho do misie, ale sama ostala celá 
dokaličena. berz domova, nemajúc zhola nič. Ctih. 
Sestričky poskytly tejto chudobnej, ale hrdin
skej katolíckej matke iprvú pomoc a náš dobrý 
páter Superior ubytoval ju v misijnom chudo
binci. Neviem však, čo bude s malým chlapče
kom. Dúfame, že starostlivosťou ctih. Sestričiek 
sa predsa vylieči. 

Naše ctih. Sestričky, hoci je ich veľmi málo. 
- v Chingombe sú nateraz iba tri a majú na 
starosti vyBe 50 dievčat a ošetrujú tiež cho
rých -, starajú sa aj o potreby nášho kostolí
ka. varia pre nas, šijú pre misionárov atď. 

V Chikuni máme teraz už aj sopár domoro
dých Sestričiek a v Kassini tri domorodé kandi
dátky, ktoré majú začať noviciát. Ale to je 
všetko málo pre naše misie. Preto prosíme mi
lých čitateľov « Ríma>>, aby sa modlili k P. Je
žišovi, žeby nám poslal ďalších misionárov a 
misionárok. 
Začiatkom augusta prišli sem dvaja noví slo

venskí je~tskí pátri-rrúsionári: Rev. P. Han
cko z Anglicka a Rev. P. Hirjak z USA. Prišli 
tiež dvaja polskí pátri a jeden fráter. 

V fom istom mesiaci n~ navštlivil misij
ný prokurátor z Chicaga Rev. P. Capievský S.J. 

Za všetko P. Bohu srdečne ďakujeme, milých 
čitateľ<0v « Ríma» pekne rpowavujeme a o 
modlitby prosúne naďalej. 

Rev. Fr. A. Perdík S. J. 
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CO NAM PISU? 

« Rím » je jediný časopis, 

ktorý ho našiel v ďalekom svete. 

Kesramal. Ra,jgangpur, India. - Dostal som 
už viacero čísel časopisu « Rím ». Samozrejme, 
že všetko som prečítal. Veď je to jediné tla
čené slovo, čo došlo sem. No nevedel som, k.to 
mi to posiela. Preto som čakal . Hádam, odosie
lateľ sa len ozve, myslel som si. My « Indovia » 
sme trpezliví a ja som sa tiež trochu podu-čil 
tej trpezlivosti. Zpočiatku chcel som mať všetko 
tak ako v Europe. Lenže ľudia majú vždy dosť 
času. Rozmyslel som si, ej, reku, lepšie naučiť sa 
svätej trpezlivosti a človek má pokoj. Nuž z to
to princípu čakal som, že na niektorej zásielke 
bude zpiatočná adresa. Kone~ne- na poslednom 
čísle som našiel poznámku, aby som potvrdil 
príjem casopisu. - Vážená redakcia, dosiať som 
dostal riadne· všetky čísla. Ale bohužiaľ, a:k 
sa nado mnou niekto nezmiluje a nezaplatí mie
sto mňa predplatné, nuž som nút~ný zastaviť ča
sopis. Akože poslať predplatné? Ináč časopis 
mám rád, lebo oživuje staré spomienky z Ríma.. 
A konečne je to jediný slovenský časopis, kto
rý ma našiel v ďalekom svete. - V predošlých 
číslach boly tiež zprávy z misijného sveta. V po
slednom čísle som nič nenašiel. Ak by ste chceli 
aj naďalej viesť túto rubriku, nuž z času načas 
mohol by som po.slať voľaja·ký príspevok a tak
kto << odrobiť » predplatné na časopis. Rád by 
som však vedel, akého druhu posielať príspevky : 
o ľudových zvykoch. o misijnej práci, o svojich 
zážitkoch na. cestách, o spôsobe života ľudí? -
Po.zd,ravujem všetkých Slovákqv žijúcich vo Več
nom Meste. Boh žehnaj Vás a.by Slo,vač nez.anj
kla za. hranicami. .My prebíjame česť nášmu
rodu na misijnom poli. Svorne plňme svoje po
slanie•: Za Boha a za národ! - Rev. Micl1al 
Slivka, misionár. 

Austrálski Slováci 
ma.jú svojho duchovného otca, 

Syclney, N.S.W., Austrália - Ešte 6. februára 
1951 delegácia austrálskych Slovákov repre
zootovaných členmi ústredného výboru SAS-u, 
za vedenia Rev. F. H. KU:špierika, O. F. M. Cap., 
pri audienci u Jeho Eminencii Kardinála Gíl
roy-a (Sydney), 12ršX1ložila medzi iným i žiadosť 
o slovenského kňaza pre Slovákov v Austrálii. 
Jeho Eminencia prisľúbila ochotne, že urobí po
trebné kroky pre uskutočnenie tejto túžby tu-

najších Slovákov-katolíkov a s láskou udelila po
žehnanie slovens·kému národu doma i za morom. 
Clenovia. delegácie odnášali si ten naJ1e-pši dojem 
z audiencie, irský krásne vypracovaný ruženec, 
ktorý dostal každý jeden na pamiatku od Jeho 
Eminencie a ešt:e čosi viac - istotu, že nášho 
kňa;za v Austrálii mať budeme. - A žiadosť ne
bola márna a čo viac nebola jediná. Ako sa 
dozvedáme i SSKSvA., (Sdruženie slov. kat. 
študenstva v Austrálii) podalo žiadosť a to pr:a
mo do Rím.a. Ako výsledok nášho úsilia: mlady 
jezuita ;plný nadšenia prichádza do Austrálie za
čiatkom decembrf!. 1951. Loď « Oceá,nia » prinie
sla veľa radostných prekvapení, známych, ro
dinných prislušníkov atď. pre austrálskych e
migrantov, no pre austrálskych Slovákov -
Exulantov priniesla niečo mimoriadne cenného: 
Pátra Stefana Senčika, S. J. - Páter je v Au
strálii iba. niekoľko týždň'ov, no už ho včetci radi 
majú. Veď za krátky čas zí-skal pre svojích ve
riacich v Sydney pekný kostol, pre mládež za.s 
halu kostola dobre ·a moderne vybavenú kde sa 
dajú okrem schôdzok usporiadať divadlá, zábavy 
i Športové podniky. Omše mávame teraz každý 
mesiac dvarazy, prvú a tretiu nedeľu, ináč páter 
slúžieva omše po táboroch pre prisťahovalcov. 
V hale hlavne mládež stretá sa, ·každú sobotu ve
čer pri hrách a zábave. Teda život v Sydnej 
chvála Bohu, príchodom pátra ozaj sa rozprú
dil, čo sa týka našich katolíkov. Veľa vecí sa 
chysta do budúcna, medzi iným prepotrebná ka
tolícka 011ga.nizácia_ pre výlučne duchovnú prá
cu, ktorá by stmelila našich ozaj všetkých sta
točnych Slóvákorv béz rozdielu politického pre
svedčenia. K úspešnému realizovaniu tohoto, a
ko aj pre aktívnu KA bude potrebná obetavá 
morálna i materiálna pomoc so strany hlavne 
austrálskych Slovákov-katolíkov. - Pát:er už 
navštevuje Slovákov v Sydney a na okolí a v 
dohladnom čase chystá sa i do ostatných stre
dísk Slovákov v iných austrálskych štátoch -
no práve tak, najde i slovenskú dušu, zapad
nutú da:kde v tunajších pralesoch - v bushi. 
- Naších spolupracovníkov KA z Australásie 
a z ostatného sveta ako aj každého, kto by sa 
rád na pátra obrátil, prosíme aby písali na a
dresu: Rev. F, S. Senčjk, S. J'., St. Francis Xa
vier's Presbytery, LAVENDER ~AY - SYD• 
NEY, N.S.W., AUSTRALIA. - Slovenski ka
tolíci i na ·stranách « Ríma )>, vypr-0sujú od Boha 
veľa požehnania pre pátra v jeho ťažkej a zod
povednej práci. - KTK. 

Odniesol si nezabudnuteľné spomienky 

zo sloven:skej sv. omše v Sydney. 

Welington, Nový Zeala.nd - Pred odchodom na 
Nový zéaland som sa zdržal v Sydney tri týždne 
čakaním na loď ~< Monowa.i », na ktorej . som 
odplával 12. októbra m. r. Týmto sa mi naskytla 
príležitosť z.účastniť sa v prvú nedeľu októbro
vú na slovenskej sv. omši v kostolíku St. Fran
cis, odkiaľ som si ódniesol nezabudnuteľné spo
mienky, ktoré ma. akoby vzkriesily z nedávno 
prežitých trampôt. - Tažko je vyjadriť slovami 
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citov-é dojmy, ktoré vo mne vyvolal pri vstupo
vaI1í do chráml} zvuk organu hrajúceho prelú
dium známej piei;;-ne « Omša sa už začína>>. U
plynuly už celé tri toky a tri mesiace od tej do
by, čo som v iBlum.entálskom ko.stole v Bratis-
1ave istú júnovú nedeľu r . 1948, poslednú to 
doma, počul na poslédy tú samú melódiu a spev 
veriacich tak a:ko teraz tu, v;zdialený vyše 12.000 
mil'. Slzy radosti a dojatia mi ~ihraly v očiach. 
Ani doba troch rokov ani diaľka niekoľko ti
síc mil' nevedely mi :zabrániť, aby som v mysli 
nezaletel ďaleko domov a žiV'o si predstavil vnú
tro Blumentálu a jeh-o priestor zaplnený do po
sledné:ho miesta. Telesne som bol v Sydney, v ma
lom $l)Omenutom kastolíku, kde spievalo 20-30 
krajanov, avšak duševne som sa cítil vnútri veľ
kého Blumentálu a počúval spev tisícového zá
stupu nášho veriac~ho ľudu. - Stvrtá sloka 
piesne « Sláva buď ·µa výsosti, Bože, Tvojej 
§tedrosti a nám pokoj ráč darovať z milosti >>, 
po ktBrej kúaz spie~a « Credo >> mi obvzlášte 
známo doliehala k ušiam. Zdalo sa mi, že čujem 
hlas starca a dámy, ktorí mi v Blumentáli stáli 
res,p. z pravej a ľavej strany. Pamätám Sl:\- veľ
mi dobre, ako hlädli dôr.az na slová onej sloky 
už v vtedy búriacich sa časoch doma. Nie men
ším dojmom pôsobill.y na mňa ď'alšie znäme 
piesne ako « Celá krásna si Mária », << Duša 
Kristova », a « Neopúšťaj nás». Keď som pri 
aávšteve istej slovenskej katolíckej rodiny sta
rousadlíka v Melbourne počul aké hlboké poh
nutie vyvolala prvá slovenská sv. omša v Syd
ney na tamojších krajanov, vtedy som to ešte 
veími necháipal. Dnes však áno. - Stálym van
dróvaníro po· svete a ustavičnou borbou o každo
denný cihliE,b člo.vek akosí otupuje a aj pri ča
stýth spomienkach na domov, ťa-žko si vie pred
staviť a precítiť udalosti pr.e~fäé doma. Zdá sa, 
že musí .prísť nejaký zvláštny moment, v kto
rom sťahy pôsobením milosti Božej človek zno
vu ožije a precíti to, čomu slúžil väčšiu 
časť svojho žív-0ta. Takto nadobúda zásobu sil. 
z ktorej má možnosť čeľlpať v duchovnej prá
zdnote .a osamelosti. - Ľudevít Bíro. 

·Páčil sa misionárom jeho článok. 

Chingombe, Sev. Rodézia., Afrika • Prijmite 
najprv srdečný po-zdrav a. krátku spomienku odo 
mňa. Keďže mám zasa trochu voľného času, p0-
sielám Vám niečo z našej misie: článok o n,a
šich ctih. Sestričkáeh, o ktorýcl). sa tak málo 
vie a ktoré tak pekne pracujú v našej misii už 
vyše 30 rokov. Clánok si, prosím, ráčte upraviť. 
ako za najlepšie uznáte, lebo, ja -som tak prácou 
zaujatý, že môžem veľa pravopisných chýb na
robiť . Moj posledný článCJk o Misfi medzi Cer" 
ňochmi v údo1í rieky- Ohi:ngombe sa našim misio
n.áľom páčil, a nášmu vdp. pátrovi Superiorovi 
zvlášť . . Viete, čo }?y som Vás prosil, pán re
daktor? Cítal som, že, máte ružence s krížikami 
obsahujúcimi zem ·z Katakomb. Mohli by ste mi 
jeden. p.os1ať, aby som mal aspoň niečo -na pa
miatku zo Sv. roku - ak by Vás to neobťažovalo. 
Budem Vám za to v-eľmi povďačný. - Rev. Fr. 
A, Perdík S. J„ Gemer~ai1. 
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KRAJANSKA HLIADKA 
Pozdravy. 

Ľudevít Bíro z Welingtonu (Nový Zealand) 
pozdravuje svojich priateľov v Europe. - Slávka 
M. z Ríma posiela pozdrav svojim starým rodi
čom do Berlína. - S. N. z Paríža pozdravuje svo
ju í'odinu v Kanade. - E. V. pozdravuje kamará
tov v Buenos Aires. 

Výročia. 
Dňa 2. februára bolo tomu ô rokov, čo náš 

tichý. milý a výkonn.ý pracovník v znamení: Za 
Boha a za národ prof. Ladislav Silaj vstúpil do 
stavu manželského v Eitzingu v Rakúsku. - Gra
tulujú priatelia. 

N arocleniuy. 
Dňa 15. ja:nuára dožila sa v dobrom zdraví 

38 rokov naša dobrá mamička pi E. Mišková. -
Vďačné .deti. 

Marienke Silajovej. ktorá dňa 15. apríla bude 
mať 5 rokov, hojnosť Božieho požehnania žičia 
krstní rodičia. 

Zná.1.nosti. 
Riaditeľ stredného veku soznámil by sa za 

účelom sňatku so sympatickou slovenskou kato
líckou do 26 rokov. - Znač. << Južná Afrika » do 
adm. « Ríma ». 

Inteligent, 36 r.očný, existenčne za.istený, hľa
dá touto cestou vážnu známosť s mladou, pek
nou. vzdelanou Slovenkou, Ceškou alebo kar
patskou Nemkou. - Znač. « Benátska noc» do 
adm. « Ríma }>. 

Sv. omše . . 
V nedeľu 23. ·decembra m. r. novokňaz dp. 

František ľvlichalčík odslúžil pri hrobe sv. Pe
tra vo Vatikánskej bazilike primičnú sv. omšu 
za hratov a sestry v exile a za všetkých naších 
drahých vo vlasti. Sv. omša bola vysielaná va
tíkánsk.ym rozhlasom. - Prítonmý. 

Umrtia. 
Dňa 5. januára zomrel vo veku 75 rokov náš 

starý ot~c p. J . Lalík. Nech odpočíva v pokoji. -
Vnuci: Jozef a Stefan. 

Skupinka. utečencov 
v talianskom koncentračnom tábore v Bagnoli 

pri Neápoli so záujmom číta časopis « Ríro ». 



Z RÍMSKEJ KRONIKY 
-1951-

Sobota, 22. decemb1-a. - V staro1?lávnej arei
b~ike Lateráu.skej· boli vysvätení za kňazov 
dvaja slovenskí gohoslovct v Pápežskéhe kolé
gia sv. Jána Nepomuckého: dp. Andrei šínal' z 
košickej dieeéz_y a <ip. Jozef Zlatfomský z; die
cézy trnavskej. Primfoie mali -nasledujúceho 
dňa, a oo d_p .. Sina1' v kostole sv. Alfonza z Li
guri a dp. Z'latňanský v ba:zilike sv. Pavla za 
hradbami. Na p:rimícfach -sa zúčastnila celá slo
venská kolónia v Ríme. 

Otorol.:, 25. <lecembra. - Sv. Otec pápež Pius 
XII. odslúžil v kaplnke sv. Matildy vo. Vatikán
skom Apoštolskom paláoi polnočnú sv. omšu, 
kforá. bola vatJkánskym rozhlasom vysielaná do 
do celého sveta. Na sv. Olll$Í boli p:rítomní iba 
niekoľkí hodinostári :Pápežs:ké'h.o dvora, čl~-o
via d1plomatick~ho sl;>oru akreditova.ného ľri sv. 
S~lici a., pápefovi príbuzní. 

-1952 -
·Stvrtok, 10. ja:nuára.. - V támci tra~čnej 

trojkráľovej oktavy ~a. jeó\notu a roži;írenie 
Cirkvi v kostole sv. Andreja ·iv. Della Valle bo
la odslúžená ponťifikálna &-v. omša v. byza:ntsko
slo.vans:kom obrade za asis:tende chovancov Pá
pežského r uské-ho kolégia sv. Teré~y Ježiškovej. 

Nedeľa, 13, januára. - Sv. Otec pápež Pius 
XII. prijal na zvláštnej audiencii troch ~hyr
nych talianských kazateľov P. Lombaréliho S. J., 
D. Casaliho a P. Rotondiho S. J ., ktprí sa vrátili 
z úspešnej misijnej cesty po Južnej Amerike a 
priniéSli mu ipisomný hold synovskej úoty a od. 
danosti od predstaviteľov rozličných juhoame
rickýoh národov. 

Streda, 16. januá,fa. " Po súkromnej audien
cii u sv. Otca pápeža Pia XII. J. Em. ndp. kard. 
Fr. .Spellman rprijal v Sever-oamerickom kolé
giu novinárôv a vyhlásil pred nimi medzi iným, 
že ne,ch~pe prečo Spojené štáty Severoamerické 
nemajú svojho diplomatického zástu,pcu pri Va
tikáne, kde vyše 40 štátôv je riadne zastúpe
ných. 

S~k, 17. januä~. - Z priležiwsti svia~u 
sv. Antona pústovníka pred kostolom. s.v. Euze
bia konala sa v predpofudňajškh hodinách rá
zovitá sláv:nosť požehnap.ia domácich zvi~rat. 
Pôvodne sa táto ~lávnosť konávala pred kosto
lQm sv. A:ttto'.Il'a pústovnika1 ktorý teraz patrí 
Pápežskému r'Us,ké:tn.u kolégiu. 

Pi.a.tok, 18. j~uára. - Sv. Otec pápež Pius 
xn. prijal na súkromnej audiencii joradámíkeho 
kráľa Talala I. a jeho syna princa Emira Hus
seina, 

Pondelok 21. januára. - V statobylej bazili
ke sv. Agt1~sy ·za hradbami boly po.7',ehnruné bä
ráu.ky z >ktorýcli vlny sa robia pallia (štóly 
tvaru 'voľného obojkU o dv-och pripojený.ch svi
sl.ých 'koneoch) , určené pre pápež-a, J>:rimasov, 

metropolitov, ,':l.rcibiskupov a biskupov, ktori 
majú na ne ipráva. 

Sobota, 2. februára,. - V Konzistornej sieni Va
tikánskeho Apoštolského ,paláca konala sa tra
dičná slávnosť venovania hronmi.čiek sv. Otcovi. 
Zú~trtili i:;a na nej zástupcovia všetkých cir
kev,n.ýth ustanovizni v Ríme. Tohto mku naj
väčšiu hromničku venovala sv. Otcovi bazilika 
sv. Pavla za hradbami. Hromnička vážila 10 kg:. 

Sobota, 9. februára. - V Sixtovej kaplnke Va
tikánskeho . Ap0štolského palácll. konala sa v 
p:rítorn:nosti sv: Otca pápeža Pia XII. zádušná 
pá:pežská kapela t. j . úŕadné smútočné bohosluž-
6yza pápeža Pia XI., ktorý zomrel pred. 13. rok
mi. Sv. omšu i'\:pieval J. Em. nd:p. k~rdinál A. 
Piazza. Ahs9lúciu nad katafalkom ud<'llil sv. Otec. 

Piatok, 15, februára. - Z iniciatívy. anglickej 
katolíckej kolónie v Ríme bola odslúžená v ba
zilike 12 apoštolov zádušná sv. omša za anglic
kého kráľa Juraja VI. Medzi prítomnými na om
ši bol aj prezide:nt Talianskej republiky Dr. úui
gi Einaudi. 

N edel!a., 24. febrná.ra . • Pí Carmela Monferoce, 
zvaná « starenkou. Ríma ». oslávila v kruhu 
svojich detí, vnukov a pravnukov 104 namde
niny. Mešťanost~ Ríma Ing. Rebecchini a iné 
významné osobnosti pri&li · osobne g,ratu1ov~ť 
tejto najstaršej osobe vo Večnom meste. 

EDÍCIA ••RÍM•• 

Sväzok 1. - Svätý Rok 1950 » od Jána 
Okáľa. Obsahuje dejiny Svätých' rokov, in
formácie o Jm1ootiv0m rolm 1950 a popis 
ríms~ych odpustkových bazilJk. Má 167 
strán a 17 obrázkov. Cena: 1 dolár. 

Svä:zok 2, - « Vatikán, Sídlo Námestní
ka Kljstovho » od Dr. Ignäca. Zelenku. Ol:>
sahuje ·dejiny á popis Vatiká:rui, v ·ktorom 
sídlia rím.ski pá:peži. Má 235 -strán, 10 plá
n_ov, 12 perokresieb a 52 fotografii. Cena: 
2 doláre. 

$väzok 3. - « S:v. František z Assisi ~ 
od Alexandra Colombu. (Z tal. preložil : 
Eugen Vesnin) . Obsahuje pútavé vypravo
vanie o živote sv. Františka Assfäkéhe-, 
apoštola evanjeliovej chudoby. Má 160 
strán a 25 obrázkov. Cena: 1 dolár. 

, · Obj.ednávky •~~o aj peniaze v hotovosti 
alebo v čeku treba posíela.ť v registrova
nom liste na aµresu: 

« RDI » 
Ca~lla Postale. 910(ľ 
Roma, Ita.Jia 
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ZO ŽIVOT A SLOVENSKEJ KULTÚRNEJ SPOLOČNOSTI R. J. M. 
====-- - =--- =-=== 

Do štvrt.ého pracovného .roku. Vstúpili mne do 
nového, už štvrtého, pracovného roku. Nádeja
li sme sa, že v tomto roku budeme môcť vydá
vať náš časopis už pravidelne každý mesiac, av
šak naša nádej sa nesplnila. Pre nepredvídané 
okolnosti, najmä však pre veľkú zaujatosť ve
dúceho redaktora, ktorému bola sverená v Ríme 
nová dôležitá funkcia. sme nútení vydávať 
« Rím » len štvrťročne. Každé číslo však bude 
mať 28 strán, zlepšenú úpravu a viacej obrázkov, 
aby čitatelia nezostali ukrátení. Až sa vedúci 
redaktor .trochu uvoľní alebo ak sa mu podarí 
nájsť vhodného zástupcu, časopis « Rím » bude 
vychádzať pravidelne, lebo jeho existencia je zai
stená. Prosíme všetkých našich priateľov, kto
rých láska k Rímu ušľacliťuje a hla.ži, aby nám 
.zostali verní a v medziach svojich možno
stí nám aj naďalej pomáhali či už hmotne. 
poskytovaním finančných podpôr a získavaním 
nových pred-platiteľov, alebo duševne, prispieva
ním do časopisu a získavaním nových spolupra
covníkov. Nemôže byť pochyby o tom, že spoloč
nými silami vybudujeme z «Ríma» nielen najkraj
ší ale aj najhodnotnejší slovenský časopis v za
hraničí. 

Pod'akovanie od Vatikánskej Apošt.olsk-ej kniž
nice. Slovenská kultúrna sp0ločnosť R.I.M. do
stala od ndp. opáta A. M. Albaredu, prefekta 
Vatikánskej Apoštolskej knižnice toto poďako
vanie: Slovutný p. Dr. Ignác Zelenka odovzdal 
mi ako dar pre Vatikánsku Apoštolskú knižnicu 
tri úplné, pekne viazané ročníky (1948-1951) 
krásneho a zaujímavého časopisu «Rím», kto
re som prijal s úprimným potešením. Opravdu 
nič mi nemohlo spôsobiť toľko zadosťučinenia 
ako táto publikácia, ktorá sa honosí tak slávnym 
menom: len v Ríme, vlasti všetkých národov a 
menovite tých, ktoré dočasne svoju vlasť strati
ly, mohol sa zrodiť tento nový a krásny sloven
ský časopis. - Za~hcwáme s pečlivou starostli
vosťou zaujímavú publikáciu a s radosťou bu
deme očakávať jej ďalšie ročníky. Zatiaľ Vám 
srdečne ďakujeme za milý dar a využívaJme 
vzácnu príležitosť, aby sme sa znamenali s preja
vom dokonalej úcty. 

Austrálskym obderatel'oni do pozornosti. Zá
stupca « Ríma » pre Austráliu p. A. Fencák e
šte koncom minulého roku opustil nemocnicu v 
Bonegille po dlhom liečení. Mnohí z čitateľov si 
azda ani neuvedomovali s akými obeťami p. Fen
cák za óasopis « Rím » pracoval a pracuje. Hoci 
bol viazaný na nemocničnú po~tel a temer bez 
haliera. dal sa ochotne do hľadania odberateľov 
« Ríma » v Austrálii, a nielenže hľadal, ale aj 

--===-=--===--

našiel a stále získavá nových. S radosťou sme te
da uvítali zprávu, že zdravý opúšťa nemocnicu. 
Bohužiaľ, teraz je p. Fencák zaujatý hľadaním 
vyhovujúcej práce a 'bytu a preto dočasne nemô
že sa venovať zastupovaniu « Ríma ». Na jeho 
žiadosť preberá prechodne zastupovanie « Rí
ma », zástupca pre NSW a QSL., na ktorého sa 
treba, až do odvolania. obracať v záležitostiach 
časopisu. Predplatné, k,toré pre Austráliu obnáša 
L. 1, objednávky jednotlivých čísel, príspevky, 
fotografie atď. prosíme preto posielať v tomto 
roku na adresu: Mr, Igor Dubravec, Ward St., 
PYMBLE, N. S. W., Austrália. 

Dal.ší úspooh nášho spolupracovníka. Pred tro
ma, štyrmi rokmi s radosťou sme prijímali zprá
vy, že náš priateľ a spolupracovník univ. prof . 
dr. Ernest Zatko nadviazal v Taliansku kon
takt s poprednými osobnosťmi kultúrno-!'lábo
ženského života. 2e bol a hovoril so spisovateľ
mi ako Giovanni Papini, P . Agostino GemeUi. 
že videl stigmatizovaného pátra Pia, že nav
štívi1 konvertitu E. Zolliho, senátora I. Giorda
niho, že pozná opáta G. Ricciottiho, Don Stur
zu atď. Teraz sa tešíme ešte viac, lebo tieto roz
hovory začaly vychádzať v poprednom a.l'gentín
skom časopise « Histonium ». Prvý uverejnený 
rozhovor bol s florentským spisovateľom P. Bar-
gellinim. · 

Odkazy redakcie a administrácie. J. H., Plail
ly: Publikáciu v archíve nemáne. - A. G. Chl~ 
go: Predplatné sme nedostali, ináč by sme Vás 
neboli upomínali. Listy, ktoré nie sú na pošte 
registrované, často sa tratia. Na to sme už via
crazy upozorňovali. - Krajania na Novm z~ 
lande: Márne možnosť, zamieňať aj novozealand
ské funty a vôbec akúkoľvek inú valutu. - I. B., 
London: Knižka sa nachodí vo Vatikánskej A
poštolskej knižnici, ale odtiaľ si ju nemožno vy
požičať. - F . K., Sa.o Paulo: << Hornícku baladu», 
« První kopu trní » a « Druhou kopu trni » 
môžete dostať za dobrovolnú úhradu tlače u au
tora, ktoreho adresa je: S. Brzobohatý, 32 Coo
mer Road., LOľ\lDON, S. W. 6, England. 
Poďakovanie. Z príležitosti Vianočných sviat

kov i Nového roku obdržali sme viacero pozdra
vov, blahoželaní i dárčekov, ktoré nám z rozlič
ných kútov sveta p0slali naši oddaní čitateli.a 
a priatelia. Nakoľko nám nebolo možné odpo
vedať každému osobitne, vyslovujeme touto ces
tou všetkým naše najúprimnejšie poďakovanie. 

Galerin predplatiteľov a Album dobr<>dincov 
uverejníme v budúcom čísle. 
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